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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 Deeze zullen zelfs de hoofdzakelijke inhoud van de 1793twee eerste jaaren uitmaken. Om dan ter zaake tekomen, moeten wij beginnen met het jaar 1793. Nadat het beruchte jaar 1787, waarin de zoge- naamde patriotten, die al meer en meer de overhandgekregen hadden, door de troupes van Z. M. denKoning van Pruissen waren uit een gejaagt, teneinde was gelopen, en in het volgende jaar 1788de twee laatste pruissische regimenten Holland ver- laten hadden, was wel alle rust en stilte na geble- derdom. Als van een tijdgenoot en ooggetuige, die het on- geluk van zijn vaderland welmeenend beklaagde, verdienendeze aanteekeningen bewaard te blijven, al ware het ook en- kel daarom dat zij ons meer dan eens een

diepen blik in degemoederen der burgers doen slaan , en Nederland heeft se- dert de 16° eeuw geene dagen gekend, zoo geducht en tevenszoo gewigtig als die van 1795 tot 1815. Aanvankelijk hadden wij het voornemen de spelling naar dethans algemeen aangenomene te veranderen, den stijl te wij- zigen en eenige oorspronkelijke stukken en verbeteringen erbij te voegen. Bij nader overleg moesten wij dat plan opge- ven , omdat daarmede de naiviteit van het opstel te loor gingen de tekst hier en daar met onmatig groote aanteekeningenoverladen werd; wij hadden ook het regt niet om het werkvan den schrijver tot iets anders te maken dan het was. De heer Jonkh. BEELDSNIJDER VAN VOSHOL leerde onshet opstel kennen eu de heer apotheker STEVENS, in wiensverzameling het gevonden werd , aan

wien wij reeds vroeger(III. 96) eenige bijdragen te danken hadden, verpligtte ons opnieuw door den afstand van het Dagverhaal ten behoeve vandit tijdschrift.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 ven, maar niet de eensgezindheid tussclien patriot-en prinsgezinden. Veele der voornaamste patriottenwaren na Vrankrijk gevlugt. Onder deeze waren ookde 16 h e er en, die, als de voornaamste bewerkersvan het patriottisme beschouwt, op eisch van H. D.H. Mevr. de Prinses van Oranje, uit Holland ge- bannen waren. Vrankrijk , 't welk ook inwendig doorzware verdeeldheden wierd geschokt, was daarenbo- ven in oorlog tegen den Keiser, Pruissen en Enge- land geraakt. Of nu alle die uitgewekene hollandershet bij de franschen zover hadden weten te bren- gen , om door hunne hulp weder in hun vaderlandherstelt te kunnen worden; ofdat de

franschen be- grepen hadden , dat Holland zeer geschikt was, omeen groot gedeelte van hunne oorlogskosten te ver- goeden , welk laatste wel het aannemelijkst was : al- thans op het einde van het jaar 1792 zagen wij tegemoed meede binnen korten tijd door de franschenaangevallen te zullen worden. (Ik zeg door de fran- schen, want de koning zat reets in hechtenis en hetvolk regeerde.) Veele patriotten alhier beloofden zigmet de komst van de franschen alle voordeelen;maar de meer doorzienden beschouwden daarin Hol- lands volkomene ondergang. Verscheide pasquillenen naamloze geschriften, die de een na de ander hetlicht zagen, gaven daarvan de duidelijkste blijken.In de nacht van l Jan. wierd een pasquil gestrooit, ten titel voe- rende :

Korte Schets der stadhouderlijke regeering,dienende ten betoog van de noodzakelijkheid eener nieu- 1*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 te meer, daar de fransche tijdingen bevestigden dedagelijks aangroeijende dolle woede van het fran- sche volk , zijnde zij reets zover gekomen, dat zij den 21 Jan. hunnen koning Lodewijk XVI het levenbenamen door de guillottine. Toen passeerden er nog eenige dagen, dat er nietsgebeurde, als alleen, dat de Erfprins van Oranje den 29 Jan. uit 's Hage na Francfort ging, om aldaarmet Zijne Maj. den Koning van Pruissen conferentiete houden, tot dat eindelijk op den l Febr. de noodlottige dag geboren wierd, opwelke de franschen de oorlog verklaarden niet aanH. H. Mog. maar aan den Stadhouder Prins WillemV.;geevende zij in hun manifest te kennen, geenevijandschap tegen het bataafsche volk te

voeden,maar daarentegen hen van het juk der stadhou- derlijke regering te zullen bevrijden. O schoon-schijnend voorwendsel, dat integendeel veelerhandeonheilen aan Holland te weeg bracht! Terstond nahet afzenden van het manifest wierd door de fran- schen embargo gelegt op alle de hollandsche schepen,die in de fransche havens lagen. En daarop volgde,dat den 6 Febr. de vijandelijkheden al een aanvang namen.Maastricht, het verste van Holland af en het naastebij den vijand gelegen, lag gewis het eerste aan debeurt. Die vesting wierd deeze dag door de fran- schen geblocqueert. Deeze tijding baarde veele bui- tengewone werkzaamheden bij de hooge bestuurenin 's Hage, waaruit bij de provintiale ea stedelijke





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 regimenten inf. van Kaunitz en Knobbelsdorf, te za-men 4000 man sterk, onder commando van dengeneraal von Pirch, trokken de vesting in met eenigeveldstukken. Evenwel bezetteden de franschen hetfort S*. Michiel en S*. Steevenswaard. Deeze tijdingen daarbij de dringende noodzakelijkheid, om het zogedreigt wordende vaderland met alle hulpmiddelenbij te springen, brachten de Staten generaal tot hetneemen van verscheide resolutien, aangaande welkeHun Hoog Mog. den 12 Febr. een brief aan de Staten van de respectiveprovintien afvaardigden, om tot het volbrengen vandezelve de nodige maatregelen in het werk te stellen.Deeze brief wierd alhier door een extraordinaire stadscourant, die 's

nachts te vooren gedrukt was, pu- bliek gemaakt. Daar nu den 13 Febr. de gewone jaarlijksche dank- vast- enbededag inviel, die alhier buiten verwachting stil enbedaart afliep, zijnde alle de geestelijken eenigzintsvoorzichtig met hunne gevoelens te uiten, alleen uit-gezondert, dat men op de deur van den heer Kluts,roomsch pastor in de kerk van 't Cathrijne steegje,een galg getekend vond, zijnde die heer ook bekend,meer dan de andere geestelijken, in zijne redevoe- ringen zig tegen de franschen uit te drukken. Daarnu de beededag was ingevallen, zeg ik, zo wier- den eerst 14 Febr. vier van de resolutien van H. H. M.gepubliceert en aangeplakt. De eerste behelsde eenverbod van uitvoer van allerhande mond- en krijgs-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 9 '793 het Vreeburg. Van beide de corpsen cavallery wier- den 's nachts patrouilles afgezonden. De vier regimenten gardes kwamen het eerst inbeweging; de hollandsche gardes cavallery en infan-tery, de gardes dragonders en de zwitsersche gardes.Zij trokken alle den 15 Februari] uit 's Hage, achterlatende van elkregiment een depot 1). Zij moesten voor als nogde bezettingen van Geertruidenberg, Steenbergen enRaamsdonk gaan versterken, vermits de franschenalreets een groot gedeelte van Braband doorgedron- gen waren, en op zommige plaatsen tot aan de hol- landsche grenzen. En waarlijk den 16 Februarij zetleden zij voor het eerst voet ophollandsch grondgebied, te Helmond en Deursen inde Meyerij van

's Hertogenboseh. Niet weinig werk- zaam maakte deeze ontzettende tijding de Staatengeneraal en ook verdere bestuuren. Onder meerandere resolutien besloten H. H. M. ook, hoewel metweerzin, tot de inundatie van Gorinchem, waaraan den 17 Februarij al een begin wierd gemaakt met eendam te leggen in de Linge , tot keering van hetwater. Onze heeren Staaten wierden toen ook werk- zaam. In een eerste buitengewone vergadering wier- den twee besluiten genomen; vooreerst, dat in na- volging van de resolutie van H. H. M. omtrent de 1) Een depot van een regiment bevat alle de manschappen,die buiten staat zijn om te velde te trekken, ouden, zieken,zwakken, recruuten en dergelijken.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 10 gansche armee, ook de hussaren van den Prins, 1793die, door Utrecht betaald wordende, toen de naamvan Utrechtsche hussaren gekregen hadden, ook met30 man zouden vermeerdert worden; enten tweede,dat in kommervolle tijden geen openbaare vermake- lijkheden te pas komende, alle deeze zouden verwis- selt worden met weekelijksche beedestonden. Ingevolgedit besluit wierd, op last van de Vroedschap, den di- recteur van de kinder-opera, waarvan zedert eenigeweeken alhier eenige repraesentatien gegeeven waren,verboden verder daarmede voort te gaan. Dit besluit kwam nochtans in geen aanmerking om- trent de vastenavonds paardemarkt, die den 18 Febr. volgde. Bij

menschengeheugen had geendolder en vrolijker paardemarkt plaats gehad als deezewas, uit hoofde van de zeer voordelige werving voorde landmacht en inzonderheid voor de cavallery,die op die markt voorviel. Een hussaar in de nieuwemontering op de markt verschijnende, na vooraf opde parade vertoont te zijn, deed ook verscheyde boe- ren in hussaren veranderen, die op die mooije klee- ding verzot wierden. De franschen, zig wendende na de baronie vanBreda, kregen de zwitsersche gardes order om verderna de stad Breda te marcheren. De dragondersvan Bijland, een batt. van Oranje en Nassau lstereg.en een batt. van van Dam lagen daar reets in gar-nisoen; en de generaal major grave van Bijland wascommandant van die vesting. 19 Febr. trokken de franschen het land van Breda







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 13 '793 Op order van den generaal Dumourier. Ten half 12een weigerend antwoord bekomen hebbende , begon hetbombardement 's namiddags ten 3 uur, 't welk duurdetot 's avonds 7 uur. Maastricht wierd 's avonds ten6 uur opgeeischt; de overgaaf afgeslagen zijnde, be- gon het vuuren op de vesting 's avonds ten 11 uur,hetwelk aanhield de gansche nacht door. Den 24 Febr. wierd Breda 's morgens van 3 tot 7 uurweder gebombardeert, en tegen de middag voor detweede maal opgeeischt met sterke bedreigingen. Daarde inwoonders, van welke al een burger het slagt- offer was geworden en twee gekwetst, wanhopigwierden, en reets meer dan 80 huisen, het eenemeer, het andere minder beschadigt

waren en daar- ' O enboven eenige bewegingen onder zommige van demilitairen, die meest alle nog jong en niet aan hetoorlogsvuur gewent waren en van welke reets 60man van Oranje-Gelderland tot den vijand warenovergelopen, zich opdeeden, zond de gouverneur eentrompetter af na den generaal Dumourier, om te ca- pituleren, doch hij kwam die dag niet weder te rug.Maastricht wierd de geheele dag hevig beschoten. Den 25 Febr. 's morgens vroeg, kwam de afgezondenetrompetter weder in Breda binnen met het antwoordvan Dumourier: en toen wierd de capitulatie gesloten.De gouverneur van 's Hertogenbosch, hiervan berigtgekregen hebbende , zond terstond een expresse metdie ontzettende tijding naar 's Hage , welke aldaar veelneerslachtigheid te weeg bracht; 's middags ten 4

uurwierd de vesting door het hollandsch garnisoen ver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 14 laten, hetwelk bestond uit het reg. dragonders vanBijland, het reg. van Plettenberg, het reg. Oranje-Gelderland, een batt. van het 2d° reg. Oranje enNassau, een batt. van van Dam en de comp. con-stapels van den cap. Du Pont, en hetwelk met allekrijgseer uittrok, gedeeltelijk naar 's Hertogenbosch engedeeltelijk naar Thiel en Bommel, bchalven de dra- gonders en de constapels, die naar Utrecht vertrok- ken. Dadelijk na hun uitmarsch trokken de franschendaar binnen , zo infantery als cavallery, onder aan- voering van de generaals d'Arcou, Tilly en Massena.De gen. Tilly vorderde van de magistraat, die degansche dag al vergadert geweest was , billetten vaninkwartiering af voor 7000 man en 200 paarden:en

de gen. Massena wierd tot gouverneur aangestelt.Men plantte vervolgens een vrijheiclsboom voor hetstadhuis; en uit naam van Dumourier wierd de re- geering afgezet en in derzelver plaats 20 anderen, diedoor de burgers als franschgezind wierden opgege- ven, als provisionele repraesentanten aangestelt; ende heeren Tarree, praes. burgemeester; Reygersman,schepen; en Pels, rentmeester der geestelijke goede- ren van Z. D. H. wierden door den commandant ge-arresteert , hun daarbij te kennen gevende, dat zij nogheden avond naar de citadel van Antwerpen zoudenvervoert worden. Deze heeren verzochten eerst per- missive en daarna in persoon zig naar den gen. Du- mourier begevende, van hunne schildwachten verge- zelt , om in Breda gearresteert te mogen blijven;aldaar vonden zij eenige

heeren, leden van het zoo-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 eene groote activiteit bij den Capitein generaal. Vooraf 179.1gaf Z. D. H. aan H. H. M. een declaratoir over, hoofd- zakelijk inhoudende zijne verzekering van, na zijn ver- mogen , tot zijne laatste oogenblikken toe, het va- derland te zullen helpen verdedigen, alschoon de vijandreets zo ver was doorgedrongen. Toen wierd allesaangewend tot de volkomene uitrusting van de ge-heele armee om te velde te trekken. Alle de fron-tierplaatsen en andere gefortificeerde steden wierdenin staat van defensie gebracht. Er wierden magasijnenaangelegt van rogge en ook van allerhande fouragie.In 's Hage wierd aanbesteed het maken van 71 brood-wagens, 132 ammunitiewagens, en 43 karren, enhet leveren van 1000 paarden,

5000 wolle dekens,en eene groote quantiteit stroo en brandhout. TeAmersfoort wierd aanbesteed het maken van drieextra groote boute lootsen op steene voeten, 17 corpsde gardes , 30 kapluiffels tot berging van laadgereecl-schappen en 24 schilderhuisen, alle te plaatsen tus-schen de Grebbe en de Zuiderzee. Alle de mili- tairen wierden geeserceert in het omgaan met detenten; dit geschiedde alhier te Utrecht dagelijksin het Starrebosch. De cavallery wierd in de plaatsvan hoeden van ijsere casquetten voorzien en ijserehoofdstellen voor de paarden. Eindelijk, om den vijandook zoveel mogelijk op zee te keeren, wierd eenaantal canoneerboten gebouwt te Amsterdam, Rot- terdam en Middelburg. Ook wierden voor de Eoovaartbij Dort eenige schepen met steenen gezonken, omde vijandelijke kapers het

doorpassercn te beletten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 17 De vijand, een menigte troupes naar den kant van deGrave bijeenverzamelcnde, wierd in de ommestrekenvan die vesting, die door den Prins van Hessen-Darmstad gecommandeert wierd , een corps d'armeebijeen getrokken. Prins Fredrik van Oranje trok 26 Febr. uit 's Hage hier door derwaarts, om hetoppercommando op zig te nemen, en kort na deaankomst van Z. H. bracht een detachement vanDouglas eenige wagens met haver, rogge en hooi,van de franschen verovert, in Grave binnen. PrinsFrederik nu ziende dat Gorinchem, door de overgaafvan Breda, telkens aan een vijandelijke inval bloot- stond , gaf dadelijk last, dat de bezetting aldaar nogmoest vermeerdert worden, 't welk den 27 Febr.

volbracht wierd. Hoe nuttig, noodzake- lijk en allezints lofwaardig was het, in deeze benaauwdetijden 's hemels zegen over de wapenen af te smee-ken , tot spoedige verkrijging van de vreede. &quot;Wee-kelijksche beedestonden waren daartoe door het gou- vernement ingesteld. Op deeze dag, zijnde woensdag,wierd de eerste gehouden 's avonds van 6 tot 7 uuren,alle huisen en winkels gesloten zijnde, in alle dekerken van alle de gezindheden zonder uitzondering.'s Avonds laat arriveerde in 's Hage de hertog vanYorck, zoon van den Koning van Engeland, met hetgewigtig aanbod van Z. Maj. den Koning, om 20,000man troupes in Holland aan land te zetten, tot on- dersteuning van de hollandsche troupes; 't welk doorII. H. M. gretig wierd aangenomen. Den 28 Febr. wierden weder drie vestingen

door deUTK. TIJDS. IV. 2







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 20 ook de kracht van den wind niet kunnende weerstaan, 1793veranderde in eens in een hoop planken en balken *).Van de droevige gesteltenis van de Willemstad gafde gouverneur per missive kennis aan Z.D.H., daarbij aantoonende dat er gebrek aan troupes, voorna- melijk constapels, en ook aan proviant was; dat, zohet er mogt op aankomen , er geen gelegenheid omte ontvlugten was, en dat capituleren onmogelijk was.Z. D. H. antwoordde omtrent al het ontbrekende tezullen voorzien, zo als ook dadelijk een batt. vanSaxen-G otha en twee comp. constapels derwaarts ge- zonden wierden , benevens twee schepen met provianten twee schepen voor de retraite, zo die onvermijde- lijk mocht worden. Meer andere

troupes verzamel- den in derzelver ommestreken bij een. Onder anderenook het toen te Holvoet aangekomen eerste transportengelsche troupes. Deeze waren drie battaillons vande drie eerste regimenten gardes van den Koning,te zamen sterk 2428 man. Zij trokken na Dordrecht,den Briel en Hellevoetsluis, vanwaar de hollandschebezettingen zig toen begaven na Overflackee en debeijersche landen. Zij wierden gecommandeert doorden gen. maj. Lake. Z. D. H. de Erfprins voerdetoen als comm. gen. het oppercommando over degansche hoUantsche armee; Prins Fredrik comman- *) Men zal hier opmerken, hoe te voren de kinder-opcra,als in tijden van kommer geen openbaare vermakelijkhedente pas komende, was verboden; en hoe toen de franscheopera wierd toegestaan. Het wierd noodzakelijk

geoordeeltom onaangenaamheden voor te komen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 21 1793 deerde een corps van 5000 man , tusschen Gorm-chem en Bommel cantonnerende. Het hoofdkwartierwas te Spijck en de aldaar in de rivieren liggendeschepen en vaartuigen wierden gecommandeert doorden luit. admiraal van Kinsbergen, die de franschenvan tijt tot tijt veel nadeel toebrachten en hen inhunne vijandlijke ondernemingen te leur stelden; onderdeezen wierden ook gestelt de in Dordrecht gemaaktecanoneerboten, eenige visscherspinken, die te vorengewapent waren en de negen engelsche schepen,waarmeede de troupes waren overgeroert. De pruis-sen ageerden in het keurvorstendom Keulen, enwierden gecommandeert door Prins Frederik vanBrunswijk, die zijn hoofdkwartier te

Kempen hieldnabij Venlo,- de keiserlijken ageerden in het landvan Luik. Hun commandant was de gen. Clair-fait, wiens hoofdkwartier te Nuys was. Vooraf hadzig de Erfprins, 's nachts door Utrecht passerende,na 's Hage begeeven, om met H. H. M. en den Kaaclvan State over de verdere maatregelen te confereren.Na de conferentie waren Z. H. de Erfprins, de Hertogvan Yorck, de adm. Kinsbergen en de directeurgen. Dnmoulin dadelijk na Dordrecht vertrokken, re-spectivelijk om het oppercommando te aanvaarden.Intusschen hadden de frauschen in Braband een ge- ducht .leger bijeenverzamelt, zodat zij 4 Maart verscheide vestingen met alle kracht aan- vielen. Maastricht, dat zedert den 28 Febr. dagelijkssterk beschoten was, wierd van alle kanten door hetgansche beleg, gedurende den

gehelen dag, zeer hevig



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 22 gebombardeert, hetwelk veel schade aan de vesting, 1793maar weinig nadeel aan het volk toebracht. Venlo wierd uit het fort St. Michiel, dat in be- zit van de franschen was, beschoten, waardoor vierburgers het leven verloren, en veele huizen bescha- digt en zelfs eenige geheel geruineert wierden; maarde pruissen met een sterke macht over de Maastrekkende, verlieten de franschen het fort; en depruissen trokken er in. Roermont, van een geringebezetting voorzien, wierd aangevallen en na een korteactie door de franschen ingenomen. De Willemstadde gansche nacht door onophoudelijk beschoten zijnde ,staakte de vijand 'svoormiddags ten 10 uur vooreenkorte wijl het bombardement. Geertruidenberg, inwelkers

ommetrekken de franschen in de laatste da- gen eenige batterijen hadden opgericht, begon men's namiddags te beschieten, maar tegen den avond deedhet garnisoen een uitval, met dat gelukkig gevolg,dat zij de franschen verdreven, hunne batterijen ver- ,nielden en het canon vernagelden. De Klundert,welke maar door 2 compen. van Bosc de la Calmette,door den cap. van Kropff gecommancleert wordende,bezet was, wierd zeer hevig aangevallen. De com- mandant verdedigde het fort vijf uuren lang, maartoen sneuvelde hij zelf, en het grootste gedeelte vanhet volk wierd gedood of gekwetst, zodat het fortin handen van den vijand geraakte. Meer kleinereacties vielen nog daarenboven voor, die meestendeelsten voordeele van den vijand afliepen. 5 Maart wierden Maastricht, de Willemstad en



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 23 1793 Geertruidenberg al weder gebombardeert. Maastrichtaanhoudend van daags te voren de gansche nachtdoor tot 's avonds laat. Op de Willemstad begonmen 's voortniddags ten 9 uur weder te vuuren, waar-meede men de gansche dag en volgende nacht aan- hield , maar de gouverneur bleef even standvastig.Geertruidenberg wierd 's namiddags aangevallen ; defranschen op nieuw weder met groote macht op-gemarcheert zijnde, wierpen verscheide bomben in destad, waardoor eenige huisen zwaar en andere lichtbeschadigt, en twee geheel geruineert wierden. Decommandant vergaderde alle de hoofdofficieren bijeen;de vergadering duurde een uur en er werd tot de over- gave geconcludeerd, 's

Avonds wierd de stad voor detweede maal opgeeischt en dadelijk daarna bij capitulatieovergegeven. Het garnisoen trok uit op voorwaarde vangedurende de volgende 4 weeken niet tegen de fran- schen te zullen dienen, en een corps franschen troker binnen, als ook de gen. Dumourier zelf in per- soon ; maar de commandant, de gen. Bedaulx, wierdom die al te spoedige en nog onnoodige overgaaf,op order van den Erfprins gevangen na 's Hagevervoert. Verders viel deze dag niets voor als alleendat een vijandelijk corps, op de Grave komende aan- rukken , door de bezetting weder terug gedrevenwierd, met achterlating van verscheide karren methooi en haver en verdere bagage. Alle deeze vor- deringen van den vijand baarden veel neerslachtigheidoveral en ook niet weinig in onze stad Utrecht.

Doorde menigte vlugtelingen, die dagelijks herwaards





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 25 1793 Er viel een hevig gevecht voor, waarbij de keiserlij-ken 100 doodeii en 40 gekwetsten kreegen, maar devijand wierd op de vlugt gedreven met achterlatingvan omtrent 1400 dooden en zwaar gekwetsten; alzijn geschut, bagagie, krijgskas, en verder al wattot de belegering gediend had viel in handen derkeiserlijken. De gouverneur van Maastricht, dit be- merkende , zond een groot gedeelte van het garni-soen, hetwelk uit het reg. drag. van Hessencassel,het 2<k reg. inf. van Waldeck, het corps brunswijkschetroupes, en het corps fransche emigranten van Beonbestond, naar buiten de stad om den vijand zover mogelijkte vervolgen, waarbij toen nog verseheide van den vij- and gedood wierden en 2

mortieren en eenige kar- ren en wagens met tenten, stormladders en anderebagagie geladen , buit gemaakt wierden. Maastricht,deerlijk geteisterd, zijnde zedert 24 Februari) bijna7000 bomben en hauwitser-granaten daar in gewor- pen, waardoor 841 huisen (het stadhuis was zo ge-teistert, dat den 21 Maart daaraan volgende hetgrootste gedeelte van dat gebouw is ingestort) be- schadigt waren geworden, was nu ontzet, tot grooteblijdschap der inwoonderen. Twaalf burgers haddenhet leven verloren en 16 waren gekwetst geworden;maar het garnisoen had niet veel geleden; de franscheemigranten nog het meest. De gouverneur zondzijn adjudant, den luit. Da Caila, met deeze blijdetijding na H. H. M. in 's Hage, houdende de brief zoover die lang verlangde overwinning als over dedroevige

omstandigheid van de stad. Toen deeze











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 30 beweging geraakt zijnde, drong het door tot in de 1793Meijerij van 's Hertogenbosch, en naderde 11 Maart tot in Eindhoven, alwaar een geduchtemacht bijeen verzameld werd. Alhoewel dit de fran-schen wel eenigzints ontrustte, staakten zij echter hunneoperatien voor de Willemstad nog niet; zij opendenweder eene nieuwe batterij en vielen die vesting we- der op nieuw aan. Zij begonnen 's avonds ten 7 uuren,en vuurden de gansche nacht door. Het scheen datde Willemstad alleen tegenwoordig bij de vijand ver-kosen was, om het slagtoffer van zijne woede te wezen.De stad leed veel, maar het garnisoen weinig. Maar 12 Maart de pruissen, hunne ondernemingen ver- der doorzettende, vervolgden den

vijand in de Meijerijzodanig, dat hij voor het grootste gedeelte op devlugt gedreven wierd en de overigen goedvondenhet hazenpad te kiesen. De comm. gen. Prins Fredrikvan Brunswijk trok met de 3 regimenten van Kno- *belsdorf, Cothen en Kalkstein en 900 carabiniers denBosch in, en plaatste zijn hoofdkwartier aldaar. Develdbakkerij en de hooi- en stroomagazijnen wierdenook in die stad opgericht op het plein. De geheleMeijerij, nu van franschen gezuivert, wierd dooromtrent 11000 man pruissen, waar onder het reg.Kunitski en de twee hussaren regn. van von Goltz,en Pasadofski bezet. De gen. Miranda was dus nuvoor de tweede keer geslagen. De troupes in deWillemstad, van dit alles verwittigt, schepten moeden deeden 13 Maart een uitval; zij vielen den vijand onver-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 31 1793 wacht op het lijf, verdreven hem en vernielden zijnebatterijen. Na evenredigheid van het behaalde voor- deel was het verlies aan manschappen maar zeer ge- ring. Eveneens deed de bezetting van Heusden, dietegenwoordig ruim 2000 man sterk was, en dooi- den col. grave van Bijland gecommandeert wierd;zij trokken op Doeveren en tastteden de franschenaan, die dadelijk de schans aldaar ontruimden, alhun geschut en ammunitie achterlatende. Daarop trokPrins Frederik van Oranje met 2000 man, meestanspaclische troupes, te Gorinchem de Merwe over, opHeusden aan, tot versterking van de troupes aldaaren plaatste zijn hoofdkwartier te Udenhout. Om toendie vermindering te

Gorinchem weder aan te vullen,trok het 2dc batt. van van Dopff van hier derwaartsen in deszelfs plaats kregen wij in onze stad eenbatt. van van Brakel als ook de 2 overige esqs. cavall.van Ploeufft van Ooijen, die de nodige jonge paardenmeede brachten voor de nieuw aangeworvene man- schappen van het geheele regiment, welker getal reetscompleet was. Dagelijks passeerden hierdoor der- gelijke transporten jonge paarden voor andere regi- menten. Van dit geheele reg. cavallerie wierden 14 Maart 10 man per comp. geexpedieert naarHaarlem, om de onlusten, die aldaar tusschen dede burgers en de militairen plaats hadden, te stuiten;dog bij hun aankomst aldaar waren dezelve reets op-geruimt door het doen uittrekken van het 2de batt.van Oranje-Friesland, na 's Hage. Diezelve dag

kwam weder een vijandelijk corps van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 33 1793 baarde onder onze stadgenoten; Prins Frederik vanOranje nam zelf het commando op zich, en plaatstezijn hoofdkwartier te Loon op Zand. Het pruissischhoofdkwartier van den Hertog van Brunswijk wierd naarOosterwijk overgebracht. Daarentegen trok een sterkcorps oostenrijksche troupes naar de meijery van 's Her-togenbosch en bezettede de dorpen Hamont, Lommei,Peer en meer omliggende; de zwitsers van Hirselen het 2de batt. van van Pabst trokken de stad inom die landstreken voor een tweeden inval te bevei- ligen. De hussaren van Heeckeren en een batt. vanOranje en Nassau bezetteden Gorinchem en de gardesdragonders wierden gebilletteert in de provincie Utrecht,op de dorpen

Soestdijk, Driebergen, Zeyst en deBilt. Deeze snaken, eenigzints te onvreden aldaaraankomende, plaagden de boeren op een deerlijkewijze, inzonderheid te Zeyst; aldaar kwamen zij zover, dat zij een boer, nadat zij hem vele zijner goe- deren ontroofd hadden, met zijne vrouw deerlijk mis- handelden ; zes voorname belhamels wierden gevaten gevangen naar herwaarts overgevoert, waardoordat woedende volk eenigzints tot bedaren geraakte.Zo was dan 16 Maart de stad Breda volkomen geblocqueert.De franschen voor de Willemstad, van dit allesverwittigt, staakten 's morgens ten 10 uuren het ver- der vuuren op die vesting en trokken ten eenenmaleaf met al hun ammunitie, behalven twee mortierenen vijf canonnen, en nog daarenboven 3 a 400bomben, 5 a 600 kogels, 2 a 300 kardoesen,UTR.

TIJDS. IV. 3



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 eenige wissers, stampers, scheppers, schoppen, deelenen andere goederen meer, al hetwelk binnen de stadwierd gevoert. De gouverneur zond de luit. Esauvan Stockar de Neuforn met deeze heuchelijke tijdingnaar H. H. M. in 's Hage; hij en de luit. Stael vanHolstein wierden in den brief zeer gerecommandeertom hunne cordaatheid. Een tweede brief, door denErfprins als commandant-generaal uit Dordrecht gezon- den , bevestigde deeze tijding, en ook dat de vijand deMoerdijk en de Lage Zwaluw verlaten had. De luit.Esau kreeg een vereering van 100 dukaten en wierdterug gezonden met een acte als luit. gen. voor dengouverneur, den gen. maj. van Boetzelaar, en een alscap. met een comp. onder

het reg. van de Petit voorden luit. Colthoff, voor zijn betoonden heldenmoed inde actie van den 14de dezer maand. De gewezengouverneur van Breda wierd gevonnisd door een krijgs- raad van zeven generaals; deeze waren de luit. gen. baronvan Heeckeren en de gen. maj. van Goens, baronvan Brakel, baron von Minnegerode, de Schepper,Gonzal en von Wigner. Hij wierd veroordeelt toteen gevangenis gedurende zijn geheele leven op Loe-vesteyn, en alle de colonels, luit. colonels en majors vande regimenten, die in Breda geweest waren, wierdengevonnist tot eene detentie van een jaar en zes wekenin de provoost; maar de gen. maj. Bedaulx wierdvrijgesproken. 17 Maart trok de oostenrijksche divisie van dengen. Clairfait op en viel het leger van Dumourieronverhoeds op het lijf, zij behaalde

een complete



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 1793 overwinning en verdreef den vijand tot door Tirle-mont of Thienen, alwaar de gen. Clairfait zijn hoofd- kwartier plaatste. De Aartshertog Carel begaf zichtoen uit Maastricht naar St. Truyen, benevens hethoofdkwartier van den Prins van Coburg. De courier,met deeze tijding hier door passerende, wierd denedergeslagen burger weder eenigzints cpgebeurt. Hebben wij nu reets verscheyde gebeurtenissen vanbelang aangehaalt, bijna niets vind men onder dezelveaangaande de operatien ter zee, bijna niets was erook voorgevallen, dat het melden waardig was. Eengeval kan men dan hier inlasschen. 18 Maart voeren de chaloupen, die in de Scheldevoor het fort Bath lagen en door den cap. Haring- man

gecommandeert wierden, naar Lillo en Liefkens-hoek, en haalden van daar weg een fransche cano-neerboot, voerende 3 vierentwintigponders en 4draaibassen, onder commando van den cap. Castaigne,benevens het wachtschip, dat het eerste de Scheldewas opgevaren, gearmeert met 8 stukjes van 2 pond.De hollanders bekwamen daarbij 4 dooden, maarmaakten van de franschen 55 man krijgsgevangen.Dat er ter zee weinig wierd uitgevoert, was groten- deels toe te schrijven aan de zwakheid zo van defransche als van de hollandsche zeemacht, in tegen- overstelling van die der engelschen; want waagden heteen of meer schepen, hoe groot en sterk bemant zeook mogten wezen, de ruime zee in te gaan, dadelijkwaren zij de prooi van den engelschman en wierdenin de eene of andere

engelsche haven ingevoert. Om 3*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 36 nu de hollandsche zeemacht nog eenigzints te ver- 1793sterken, was het dat de canoneerboten gebouwt ende visscherspinken gewapent wierden; van deeze nuvele ten volle uitgerust zijnde, voer 19 Maart een vloot van 25 scheveningsche pinken,ieder voerende twee stukken, onder commando vanden grave Bentinck, heer van Rhoon, de Maas op enposteerde zig voor Kotterdam. Aangaande de bevol- king van deze vaartuigen vergreep zig de haagschecourantier in zijn weekblad deerlijk, meldende datop dezelve de gevangenen uit de spin- en rasphuisenzouden geplaatst worden. Hij, die al meer zulke leu- genachtige fraaijigheden in zijn tijdschrift had opge-levert, wierd voor den rechter geroepen en

veroor- deelt om de uitgaaf van hetzelve, gedurende de 12eerstvolgende weeken, op te schorten. De haagschecourantier zig nader bij requeste vervoegt hebbende,wierd hem de uitgaaf van zijn weekblad weder naargewoonte toegestaan. Om nu tot de operatien te lande terug te keeren,zo was dan de Willemstad verlaten en Breda volko- men geblocqueert door een gecombineert corps pruis-sische en hollandsche troupes, 't welk 20 Maart nog versterkt wierd door het corpsMecklenburgsche troupes uit Grave. Alhoewel Bredanu door een geducht leger was ingesloten , wierd erechter geen schot gedaan, zowel om de stad als ommenschenbloed te sparen. Daar nu meest alle dehollandsche gouverneurs en commandanten met deezeedelmoedige raad bezielt waren en de franschen door



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 37 1793 de grote vorderingen der pruissische en hollandsclietroupes eenigzints neergeslagen waren, viel er tegen- woordig niets voor, alleen uitgezondert op 21 Maart eenige schermutselingen tusschen de fran-sche en anspachsche jagers, in het land van Altena,alwaar die gecantonneert waren. Daar het hof van Engeland, de belangen van Hol- land zig hoe langer hoe meer aantrekkende, uit hoofdevan de zeer bloeijende handel en scheepvaart, die tus- schen die twee landen plaatsheeft, reets bevolen had,dat tot meerdere ondersteuning der hollandsche trou- pes ook een corps hanoveranen naar Holland zouopmarscheren, arriveerde 22 Maart de eerste colonne onder commando vanden luit. gen.

Von dem Busche; dezelve bestond uithet 9de en 10Ae reg. ligte dragonders, een batt. gre- nadiers, twee batts. van het 10de reg. inf., een divisieligte artill., en de eerste divisie zwaare artillerie. Tenzelven tijde kwam de tweede divisie engelsche troupes teHelvoetsluis aan, welke, aan land gezet zijnde, ookopmarscheerde naar het dordrechtsche eiland en ver- der voor een gedeelte naar de Willemstad. De fran-schen in de Klundert, hiervan verwittigt, verlieten devesting, uit vreeze van ingesloten te worden, en 23 Maart trok een gedeelte van het hollandschgarnisoen van de Willemstad daar binnen. Met geengering genoegen was het, dat de Hertog van Yorcken de Erfprins van Oranje zig naar 's Hage bega- ven en aldaar H. H. M. M. en Z. D. H. gelukwenschten met alle de tot nu toe behaalde

voordeelen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 38 en de daardoor thans gunstige omstandigheid van 1793zaken. De blijdschap in 'sHage was algemeen. Naeen nadere conferentie op 24 Maart gehouden te hebben, vertrokken zij beideweder naar Dordrecht en eenige uuren daarna deedde verdere stadhouderlijke familie ook een tour naarDordrecht. Zij wierden aldaar met veel vreugde envergenoeging ontvangen, doch deze wierden eenigzintsweder gestoort door het juist op dien dag aldaarafsterven van den luit. gen. Du Moulin, directeurgeneraal van 's lands fortificatien, die om zijne uit- muntende hoedanigheden in dat vak algemeen betreurtwierd. 's Anderendaags 25 Maart keerden H. K. H. Mevr. de Princes ende Erfprinces weder naar's

Hage terug, maar Z. D. H.begaf zig naar de Willemstad, hoofdzakelijk belastmet de volgende commissie van de Staten-generaal.Uit naam van H. H. M. overhandigde hij den gou- verneur van Boetzelaar een goude degen en daarbijeen jaarlijksche lijfrente van 1000 gulden voor elkvan beide zijne dochters, hun leven lang gedurende;verdors wierden door Z. H. nog eenige officieren eenrang verhoogt, die zig manmoedig gedragen hadden,en den ondcrmajor, den cap. Lang, wierd een zilveredegen met een goud gevest vereert, en dat wel doorde boeren. Na eenige uuren vertoevens vertrok Z. H.,vergezeld van den kwartiermeester gen. baron Ben-tinck, over Dordrecht en Gorinchem ook weder naar's Hage, werwaarts de baron van Boetzelaar zig ookbegaf om H. H. M. gratieuselijk te

bedanken voor



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 39 1793 alle die eerbewijsingen; hij wierd aldaar algemeenmet distinctie behandelt. Dadelijk na het vertrekvan Z. D. H. uit Gorinchem kregen de holland-sche gardes en het reg. van van Dopff aldaar bevelom een veldbatt. te formeeren en zich marschvaardigte houden, wordende te Dordrecht de nodige sche- pen geprest, om die 2 regimenten na de armee bijBreda over te voeren; 's nachts daar aan volgendewierd veel zwaar geschut van daar naar de kantenvan Geertruidenberg vervoert, en het gansche garni-soen kreeg order om zig gereed te maken om uit tetrekken tot een expeditie. Toen begonnen de Oostenrijkers hunne operatienook weder te hervatten en den vijand van alle kantenaan te vallen,

waarin zij zo gelukkig slaagden, datde eene overwinning de andere opvolgde. Het was dan 26 Maart, dat de keizerlijke armee bij Leuven denvijand met alle macht aantastte; er viel een heviggevecht voor, waarbij de keizerlijke 700 man doodenen gekwetsten bekwamen, die gedurig aan te Maas- tricht wierden binnen gebracht, maar de franschenkregen de neerlaag en wierden op de vlugt gejaagtver door Leuven heen, en de keizerlijken trokkener binnen. Eene andere divisie trok op Namen aan,en bracht de vijandelijke bezetting dermate in be-naawdheid, dat zij de vesting verlieten, zonder datde minste attacque voorviel. De Oostenrijkers, volmoed, al verder doormarcherende, ontruimden defranschen 's nachts van 27 Maart Brussel, en 's namiddags trokken de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 Oostenrijkers daar binnen. Terstond wierd deeze groote 1793tijding per expresse naar 's Hage gezonden. De fran-schen te Antwerpen, dit alles vernemende, boden zigaan tot de overgaaf van de vesting, waarvan 28 Maart 's avonds tusschen 6 en 7 uuren decapitulatie gesloten en onderteekent wierd tot grootevreugde voor alle inwoonders, maar inzonderheid voorde op de citadel gedetineerde heeren van Breda enGeertruydenberg, en ook nog voor 18 soldaten, diein de Klundert waren krijgsgevangen gemaakt, welkealle terstond hunne vrijheid bekwamen, zodat de hee- ren naar hunne haardsteden en de krijgsgevangenennaar hun regiment terugkeerden. Dien zelven avond devijand uit

Raamsdonk naar Geertruidenberg geretireertzijnde, wierd een commando van het garnisoen vanGorinchem afgezonden om dat fort te bezetten. Daagsdaaraanvolgende 29 Maart ontruimden de franschen Bergen in He- negouwen, nadat zij vooraf alle hunne magazijnen inbrand gestoken hadden. Eenige uuren na de ont- ruiming trok de Aartshertog Carel met twee batts.die stad in en vestigde zijn hoofdkwartier aldaar. Danom kort te gaan, de vijand, ziende de sterke machten groote activiteit der keizerlijke legers, deed eenealgemeene retraite. Achter een volgende wierden doorhem Mechelen, Gent, Brugge, Ostende en alle om- liggende landen eu steden verlaten. De Hertog vanYorck begaf zig in persoon naar 's Hage om zelf deblijde bode te wezen van alle die groote overwinnin- gen.

Dit alles had ten gevolge, dat



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 41 1793 30 Maart negen fransche en brabandsche postente Amsterdam aankwamen, die aldaar met groot ver- langen te gemoet gezien en ontfangen wierden, zodatdan Breda en Geertruidenberg, die thans beide doorhet zogenaamde legioen bataven J) bezet waren, nogmaar alleen in 's vijands handen zijnde, den 31 Maart de legers van beide de Prinsen vanOranje opmarcheerden en beide die vestingen naau-wer insloten. Deeze wierden nog versterkt door detroupes uit Gorinchem, en de regimenten van Kand-wijk, de Perez en Stockar de Neuforn, zwitsers,welke alle landwaarts introkken; bij die gelegenheidwierden door een detachement gardes te voet, doorden luit. van Hoey aangevoert, 60 karren

met haveren 15 hooiwagens, die voor de vijandelijke bezettingvan Breda bestemt waren, opgeligt. De Erfprins namzijn hoofdkwartier in het Haagje en Prins Predrikte Ginneke. Het leger van Prins Fredrik bestondtoen uit de volgende troupes: het corps anspachschetroupes en 2 batts. pruissische inf., het reg. zwitsersvan Gumoens, een batt. van van Pabst, een vanBaden, een van Bedaulx, een van Plettenberg, een 1) Het legioen bataven bestond uit 4 esquadrons jagers tepaard, ieder van 100 man, vier bataillons infanterie, iedervan 400 man, 200 man jagers te voet, 200 man constapelsen 50 pionniers, te zamen uitmakende een getal van 2450man, alle uitgewekene en gevluchte hollanders van het jaar1787. Hun col. en chef was de heer J. J. Mascheek. Demeest bekende burgers van Utrecht, die

zig in dit legioenbevonden, waren de heeren Ondaatje, Liebeherr, Schade vanWestrum en Hoevenaar.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 43 1793 groeide, zo wierd deeze laatste door de overwinnin- gen, op den vijand behaalt, gansch niet opgebeurt,.maar integendeel ter neer geslagen. Alhier ging de-verbittering al zo ver, dat men tot dadelijkhedenoverging, men benadeelde elkaneleren zo in persoonals aan huizen of goederen, 's nachts kon men zigniet veilig langs de straat begeven, hetwelk eenigzintsgestuit wierd door het opvatten van de heeren Kluiten Greeve en de burgers Schellingberg, Houtdijk,de Blinde, Achterberg, twee broeders Grootjaspersen nog drie minder bekenden, in de nacht van 2 April, alle wegens het aanranden en mishandelenvan die van hunne tegenpartij en het doen van mo-lesten aan de huizen, als glazen inslaan,

borden entabaksrollen wegnemen en dergelijke baldadighedenmeer. Zij wierden alle verhoort, en, om in deezehachelijke tijdsomstandigheden de zachste weg in teslaan, wierden eenige weder losgelaten en de overigevoor acht dagen te water en brood gezet. Nu weder tot Breda en Geertruidenberg terugge-keert. De vijandelijke commandanten van beide dievestingen, het gevaar, waarin zij thans waren, hoelanger hoe meer inziende, zonden een officier meteen trompetter af naar het hollandsche hoofdkwartier,met voordracht om de vestingen bij capitulatie overte geeven. De Erfprins van Oranje met den Hertogvan Brunswijk daarover geconfereert hebbende, wierdde officier met het antwoord terug gezonden en 4 April, 's middags ten 12 uuren, wierd de capitula- tie gesloten, waarvan dadelijk per

expresse aan H. H. M.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 45 1793 cavallerie; die van Geertruidenberg door 60 man vanvan Tuyll, onder commando van den ritmeester Hart-sinck. Die van Breda door het hollandsch hoofdkwar- tier in het Haagje passerende, stonden aldaar Z. D. H.,(die zig op de ontfangst der tijding van de overgaafterstond uit 's Hage derwaarts begeven had) en deErfprins voor het front van de hollandsche trou-pes, aan de eene kant met vergenoeging over diegelukkige ontruiming, en aan de andere kant metverontwaardiging over het gedrag van zoveele zijnerlandgenoten, 's Anderendaags 6 April wierden beide de vestingen door de hol-landers bezet; Breda door eenige battaillons van ver- schillende regimenten en Geertruidenberg door

dezwitsers van Stockar de Neuforn; de Prins van Solms\vierd commandant te Breda en de gen. maj. gravevan Wartensleben te Geertruidenberg. Onder hetbinnenkomen der militairen te Breda wierd door denburger de oranjeboom geplant, ter plaatse daar devrijheidsboom gestaan had, Terzelver tijd trokkende engelschen uit Dordrecht naar Bergen op denZoom. En 7 April kwamen 7 schepen met 2000 man engel-sche troupes voor Vlissingen aan, die 8 April de Schelde opvoeren naar Antwerpen. Dehanoversche troupes waren ook alreets doorgemar-cheert tot in Nijmegen. Het is licht te beseffen, dat, daar de vijand nugeheel en al van hollandsch grondgebied verwijderdwas, de vreugde overal groot en algemeen was (wel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 47 1793 kende, liet hen alle in arrest nemen, en gaf henover aan den Prins van Saxen-Coburg, die hen naarMaastricht liet vervoeren, en ieder in een afzonder- lijk vertrek in de strikste bewaring houden. Nadat nu alle de vijandelijke Iroupes afgetrokkenwaren, begaf zig Z. D. H. den 11 April naar Breda, alwaar Z. H. met grotevreugde ontfangen wierd, en welke vreugde nog deste meer wierd aangezet door de gansch onverwachtespoedig daarop volgende komst van H. K. H. Mevr.de Princes. Z. H. herstelde weder al hetgeen dooi- de franschen was vernietigd en omvergeworpen; 's an- derendaags, den 12 April vertrok H. K. H. weder naar 'sllage,maar Z. D. H. bleef in Breda, om aldaar een con- gres bij te wonen, 't welk den 13 April gehouden wierd om de verdere

krijgs-operatien te beramen; hetzelve bestond uit de driePrinsen van Oranje en Nassau, de Hertog van Yorck,de veldmaarschalk Prins van Saxen-Coburg, de Her- tog van Brunswijk, als ook de ambassadeurs van denKeizer, Engeland, Pruissen, Spanjen en Napels uit's Hage, benevens den raadpensionaris Van de Spiegel,alle met hunne secretarissen. Een der voornaamstebesluiten was, de algemeene vijand verder te ver- volgen, ten minste zoveel mogelijk te beletten Hol- land en zelfs Braband weder in te dringen , sterkelegers daartoe op de been te brengen, dezelvevan al het nodige rijkelijk te voorzien en zelfspredicanten als veldpredikers toe te voegen. Het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 48 congres afgelopen zijnde, begaven Z. D. H. en de 1793ambassadeurs zich 14 April naar 'sHage, en de commandanten generaalsrespectivelijk naar hunne commandementen. Z. D. H.nam zijn weg over Geertruidenberg, en dejeuneerdeten huize van den schepen van Doorn, die door denvijand als gijzelaar naar Antwerpen vervoert was ge- weest. Daarna vervolgde Z. H. zijne reize naar's Hage. ( Wordt vervolgd)



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 49 OVER EEN MUNTJE (DENAE:E) VAN DEVENTER (1267-1270 ?)Weegt W. o, 588. V. Z. Binnen eenen geparelden binnenrand een borst- beeld en face. Het hoofd ongedekt. In deregterhand een palmtak en in de linkerhandeen boek. Omschrift: + S. M......VS. (S. Martinus?) K. Z. Binnen eenen geparelden binnenrand een kruis,waarvan de armen uit het midden breederuitloopen, aan het einde iets zijn ingebogen,en in welke bogt zich een tittel of balletjebevindt. Drie der hoeken van het kruis dooreene letter, een derzelven door een sterretjegevuld, aldus: PAX * (Pax *) Omschrift: .... - VeiNT.... (+ Daventria?) Bij van Mieris, Mader noch Lelewel wordtzulk een muntje afgebeeld of beschreven ge-

vonden , echter Dr. H. Grote geeft in zijneUTR. TIJD s. IV. 4



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 58 evenzeer voor zijnen hoogen rang ongeschikt persoonden bisschopsstaf van Utrecht aanvertrouwd, aan Go-zewijn van Aemstel, maar deze zag zich, wegens zijneonbekwaamheid al spoedig en wel binnen den tijdvan twee jaren genoodzaakt, dien weder af te staanen te stellen in handen van bisschop Hendrik vanVianden !), maar behalve dat bisschop Gozewijn dewijding des pausen schijnt ontvangen te hebben, zoo-dat hij munten met zijne beeldtenis en de teekenenzijner waardigheid had kunnen slaan, was ook zijneregering te kort en te onvruchtbaar aan belangrijkegebeurtenissen om te kunnen veronderstellen, dat erredenen zouden hebben bestaan, waarom de kapittelenvan zijn Stift op

eigen gezag munten zouden geslagenhebben. Het is dus meer dan waarschijnlijk, dat men hetslaan dezer muntjes, in het voor Utrechts bisdomnoodlottig tijdvak van de regering van Johannes vanNassau plaatsen moet, als rijk genoeg geweest zijndeaan voorvallen, die aanleiding konden geven, dat dekapittelen, zonder tusschenkomst van zijn gezag, hetmuntregt uitoefenden. Ook welligt mogelijk krachtenseenen door hem gedanen afstand van hetzelve, zor- geloos als hij wordt voorgesteld te zijn geweest inalle regeringszaken; doch in het eerste geval zal zulksdan wel het meest waarschijnlijk geschied zijn iu de 1) Van Mieris, beschr. der bissch. munten en zegelen,blz. 181. V. Lennep, de voornaamste gesch. van Noord-Ne-derl. Stukje I, blz. 129.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 61 dekten hoofde, houdende in de regterhand een palm- tak en in de linkerhand een boek, even zoo als hetborstbeeld op het muntje geplaatst. Van het omschriftop het zegel is nog slechts heinKic zigtbaar. Onderde medeonderteekenaars en bezegelaars van dezehandvest, behalve den bisschop, bevonden zich tweepersonen, die den naam van Hendrik droegen enwel onder de dekenen van de kerken van Utrecht,te weten Hendrik van St. Salvatorl) en Hendrikvan St. Maria. Dat dit zegel niet van Hendrik,deken van de St. Maria kerk zijn zal, duidt dendaarop voorgestelden persoon genoegzaam aan, boven- dien geeft diezelfde plaat, fig. 2, ook de afteekening vaneen fragment van

een zegel, waarop een gekroond vrou- wenhoofd en de letters ShVB<? RT zich vertoonen, zoo-dat dit waarschijnlijk het zegel zal geweest zijn, dat totde St. Maria kerk behoorde, te meer waarschijnlijkomdat men ook den naam van Hubrecht in die hand-veste als proost dier kerk en als medebezegelaarvermeld vindt, zoodat men als zeker stellen kan, dathet eerstvermelde zegel tot de kerk van St. Salvatorbehoorde. van Utrecht, Dl. IX (jaar 1843) blz. 9-11, het bedoeldezegel aldaar op pi. l, fig. 3 en de handvest zelf in E1, vanMieris. Groot Charterboek, Dl. I, blz. 557. 1) Hendrik, genaamd Hendrik Posch, wordt als deken vanSt. Salvators kerk (ook Oud-Munster kerk geheeten, zieUtrecht voorheen en thans , tijdschrift voor het jaar 1845 ,blz. 104) reeds in den jare 1259 en later

vermeld, hij stierf10 November 1305. Aanhangsel op de kerkelijke oudhedenvan Nederland, blz. 117, 118.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 04 aanduidt van de utrechtsche kerk als muntgeregtigdeen dat alzoo dit muntje is geslagen in een tijdvak,dat die kerk was verstoken van een opperhoofd, diehare geregtigheden uitoefende. De gronden voor deze gissing voldoende geachtwordende, zoo kan dit muntje geenszins onder deeersten der hier genoemde muntsoorten gerangschiktworden, maar behoort eene plaats onder de sedevacante munten te bekleeden en om redenen vroegervermeld als geslagen te zijn in die jaren, waarinbisschop Johannes van Nassau, niet door den pausgewijd en voortvlugtig uit zijne zetelstad zijnde de bis- schoppelijke stoel te Utrecht de facto ledig stond. Ten slotte nog iets over de beeldtenis op

ditmuntje. Wij vermeenden daarin de afbeelding van eenenheilige te zien, niet als of de daarbij geplaatste naamvan St. Martinus daarop toepasselijk zou zijn, wantdie wordt steeds voorgesteld als zijnen mantel metden hem om eene aalmoes vragenden man deelende,of wel, waar men de oppervlakte niet ruim ge- noeg achtte om daarop eene zoo uitvoerige voorstel- ling te plaatsen, gelijk op het contra zegel vanUtrechts bisschop Hendrik, welligt ook op meerderezegels en althans zeker op verschillende gouden en De zoogenaamde Divisie Chronijcke, Divisie 8, kapittel 4. P.van Mieris, beschrijving der bisschoplijke munten en zegelen,blz. 165.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 te zijner onderscheiding aan te ontleenen, dan zalmen bevinden, dat de zinnebeelden van vrede en vanhet woord des evangelies aan zijne beeldtenis zeereigenaardig waren toegevoegd; of wil men liever indezen palmtak het zinnebeeld van heiligverklaringzien, waartoe hij ook somtijds werd gebezigd J), danzou hij ook in dat geval hier te regt eene plaatsbekleeden. Het gevoelen, dat deze persoon Lebuinus moetvoorstellen, wordt nog versterkt door zijne afbeeldingop de munten van Deventer van later tijd, waarophij wordt voorgesteld met ongedekten hoofde, dooreenen heiligen -krans omgeven, houdende in de lin- kerhand een boek en in de regterhand een kruis-staf, waarvan eene

kleine vaan wappert, als ware heteene vredevaan, dus evenzeer het zinnebeeld vanvrede, hoedanig eene vaan men slechts geplaatst vindtachter het lam, voorstellende het Lam Gods, op degouden munten, schapen of lammeren geheeten, ter- wijl zij aan de kruisstaven, in handen van andereheilige personen, welke op de munten voorkomen,niet gezien wordt. Ook heeft het boek in zijne handgewis eene hoogere beteekenis dan dat, hetwelk menin de handen van andere heiligen ziet; bij allen zalhet wel in zoo verre hetzelfde boek, het evangelie, 1) Zie geschied- en penningkundige aanmerkingen, naar aan- leiding van eenige Lier te lande gevondene munten, door S.H. van der Noorda te Dordrecht, in Let Tijdschrift voor alge-meene munt- en penningkunde, uitgegeven door P.

van derChijs, Dl. 3, blz. 261, noot 1. fi*











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 72 der Historia episcopatuum ontbreekt veel, dat gewisniet zonder belang voor eene juistere kennis der 14&quot;en 15° eeuw is. Of liet opzettelijk geschied zij, danwel of het daar gebruikte hs. enkel het medegedeeldebevatte, kan niet uitgemaakt worden. Het laatste iswelligt minder waarschijnlijk dan het eerste; de schrij- vende zuster toch laat zich tamelijk vrij over een paarutrechtsche bisschoppen en over de geestelijken van harentijd uit, hoe beknopt en voorzigtig hare aanteekenin-gen ook mogen wezen. En geen wonder dat zij eenig-zins verstoord was; dat onafgebroken twisten over hetbezit van den utrechtschen stoel kwam altijd op geldte staan en de kloosterlingen konden dit volgens haarzeggen

niet wel missen. Ook kan haar eerbied voorMr. Geert, van Deventer, wiens kerkelijke regtzinnig-heid door sommigen zeer verdacht werd, vroeger voorde afschrijvers van het hs. der Historia episcopatuumof later voor de uitgevers, eene reden geweest zijnom eenige gedeelten, die meer bepaald de geestelijk- heid raakten, achter te houden. Het utrechtsehe hs., ons op gunstige voordragt vanden heer Bibliothecaris door heeren Curatoren derhoogeschool ten gebruike afgestaan, is een boekje inklein 8°, en komt op den Catalogus manuscriptorumder bibliotheek, onder de rubriek Scriptores historicimedii aevi n8. 13 voor; het bestaat uit 26 perkamen- ten blaadjes, elke bladzijde heeft 23 regels, het schriftis duidelijk en net en uit de laatste helft der 15eeeuw.Het heeft geen buitengewone versieringen;

alleen deletter O,, waarmede het kronijkje begint, is tamelijk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 73 fraai uitgewerkt. Overigens levert het voor de palaeo-graphie niets bijzonders op. Wij meenen het voor hetoorspronkelijke, in het klooster zelve gemaakt, te mo- gen aanzien, niet alleen om het gelijktijdig opschriftop den perkamenten omslag van het boekje: Hiepmntmen hoe dat onse convent ierst begonnen is, en omde latere bijvoegingen, maar ook omdat hier en daaronder het schrijven eenige ruimte gelaten werd, omnaderhand in te vullen wat bij het opstellen niet metzekerheid bekend was, b. v. de dagteekening van denbrief van 1394, blz. 75, de namen van twee kloos- termoeders, blz. 78, enz. Het hs. der Hisioria epi-scopatuum heeft evenwel eenige weinige kerkelijke bij- zonderheden, die in het

onze niet voorkomen. Uit den inhoud blijkt het, dat eene kloosterzusterhet boekje maakte en wel in de verwachting dat dezeaanteekeningen na haren dood zouden worden vervolgd.Dit is dan ook, ofschoon zeer onvolledig en opper- vlakkig , geschied. De laatste bladzijden zijn blijkbaarvan eene jongere hand, maar wel niet later dan in1500 geschreven. Hier in machmen vinden dat begin ende oersproncende voertganc onses conventes ende hier selmenvoert in scriven, dat nacommende is van denghenen die dan leven. Om te weten hoe ende in wat tijden dat conventende cloester van Sinter Claes begonnen is, so is te





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 75 Daer nae int jaer ons heren M. ccc ende xciiij,op Sinte Gertrudendach, heefft die eerber raet derstat van Utrecht om zeker zaken gheschicket van desraets wegen, die eerberen her Herman van Wulven,ridder, ende Derick Willems soen, om een toesiente hebben op dese stede ende personen. Dese tweeguede mannen hebben aldus mit groter neernsticheyt indesse stede gheschicket een ander manier van susteren,dan daer duslang gheweset ha'dden, ende hebbenhem gheordiniert guede ordinancien ende hebben sighesat in een ghemeen leven, sonder eygenschapnochtant sonder oerden ghehoersamlick te leven, niergheen broet te bidden, mer te leven van horen han- den ende van dat sy daer in

brochten, ende mit veelander punten als die cedel dat uutwiset, bezegelt mithoren zegelen, der wi off hebben een copie in onserkist, mer die principael brieff is in der stat kist be- sloten ende die copie staet hier voer!). Tot dien tiden was een groet clerck, gheboren teDeventer, die hiet meyster Gherijt die grote, rijckvan patrimony ende van veel provenen. In desen santGod sinen gheest ende hy wert volcomeliken bekiert,ende liet al sine provenen, en al sijn ander goetschicte hy om Godes wil te gheven, ende ginck inverworpenen clederen oetmoedeliken ende predicte 1) Op de later in het hs. bijgeschreven woorden: besloten,enz. is toepasselijk, wat in de eerste aanteekening gezegd werd.Het woord besloten is ouder dan het overige, dat bij eene latererevisie er bijgevoegd is. De brief, t. a. pi. in de

Hutoriaepiscopatuum uitgegeven, heeft daar bij vergissing het jaartal 1390.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 76 vuerichlike dat woert Godes in allen steden des lants,meesteliken in den Stichte van Utrecht. Ende wantliijt mit sinen werken bewijsde dat hy mitten woer- den leerde, gaff [God] hem groete gracy in veel on-tellike volke te bekieren. Alsoe dat hy bider goe-dertirenheit ons heren een oerspronck hevet ghewesetal der devocien ende der gheistelicheit van desen lande.Want by hem sint ghestichtet vele regulier cloesterenvan mannen ende vrouwen, daer Wyndesim dat ierstevan is; vele cloesteren van der derder oerden vanpenitencien sint Francisci, van mannen ende vrou- wen, van welker datter sommigen reguliers en regu-larissen sijn ghe worden. Vele anderen van sinen dis-cipulen sint ghebleven

beide mannen ende vrouwen ineen simpelen staet sonder eenige oerden, nochtantGode dienende in sonderlingen gueden leven. Uutwelken husen, ende sonderlinge als van mannen, groetevrucht der gheistelicheit cornet, als van clerken tebekieren ende die ten cloesteren te senden, als mees- teliken te Deventer ende Zwol ende ander steden.Behalven dit sint vele cloesteren ghereformiert, dienu ter tijt Gode dienen in gueder devocien. Veleander guede werlike lude sint oec bekiert, blivendein hoeren husen Gode te dienen. In dien tiden was een guet priester tUtrecht, dieher Warmbout hieten, een cappellaen te buerkerck,dye aerbeide dat volck te bekieren tot enen guedenleven ende sonderlynge mageden te bekieren ende tevergaderen. Alsoo dat hi een deel mageden vergaderdeachter

sinte Barbaren gasthuys, die naemals, om last



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 77 dye men hem daer dede, van daer ghescheiden sintmit horen biechtvader her Warmbout voerghenoemt,die nu bi hem sat ende hadde die cappellaenschapovergegeven, ende hebben begrepen een steed inderNode *), dat nu hiet tot sinte Cecilien, noch in eensimpel leven sonder oerde G ode dienende in alreheilicheit. Daer nae was een guet man die hieteAbraham Dolen, wonende onder die smeden; desevergaderde oec een deel mageden, die nu sinte Au-gustinus regel aenghenomen hebben. Daer nae sintoec magheden tot onser Vrouwen biden wingaert, totsunte Agnieten ende te Bethleem. Als wi aldus vergadert waren als voerseyt is endeons die stat van Utrecht twe mannen voer

ghenoemtgheset hadden, ende ons guede insettinghe vredelikente leven gheset hadden, doe ontbrac ons noch guedeinsettinge gheesteliken te leven. Soe hebben wi onsvolkomeliken overgegeven onder her Warmbout endeonder die moeder van sint Cecilien, horen raet in allente volgen. Des ghelikes hebben oec die ander con- venten gedaen. Alsoe dat wi al in eenre mynnenstonden. Ende die tot sinte Cecilien biechtvader was,die was over al, ende dit duerde lange jaren oecnae her Warmbouts doet. Ende wy namen een moedervan Abraham Dolens, geheiten ten elff dusent maech-den, Ghijsberta, een heilige devote maget. Dese tym-merde bi horen tiden een guet stenen huys, een reventer,ende boven een dormpter 2), dat nu ghebroken is. 1) plaats aan de Neude, nu 'sRijks Munt te Utrecht. 2)

eet- en slaapvertrek.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 81 by hem sterff en dese hoerde alleen die susteren vansinte Cecilien. Mer wy biechten tot enen guedenman, her Derik van Vredendael, die woende bi densusteren van sinte Agnieten ende hulpen den susterensine cost te betalen. Ende lange tijt gingen wi tekerken in sinter Claes kerck, op enen solre, ende ont-fengen dat heilige sacrament daer van onsen cureyten. Tot dien tiden was een leesmeester te Gronyngen,geheiten Matheus Grabouw, een benider als guets 1),ende makede een boeck op die broederen ende sus- teren van onser oerden, ende wert mit recht aenge-sproken, niet alleen hier, mer nae dat hijt hier ver- loren had, in dat heilige concilium van Constans alsoeverwonnen wert, had hijt niet

al wederroepen, nae dathy lanc inden kerker gelegen had, men soud hem ge-brant hebben; mer doe hijt wederroepen had wert hyghesant over meer 2) nimmer weder te lande te comen. Daer nae ghevielt, dat her Johan van den Berghescheiden soude van den susteren biden wingaert,ende her Deric van Wael, die de susteren ten ximmaechden regierde, mitter moeder, schickedent datwy desen gueden man, her Johan, namen tot eenenbiechtvader ende scheiden van her Deric van sinteAgnieten int jaer ons heren M cccc ende xxxvij,ende setten hem in een arm huysken aen den kerk-hoff, dat ons cofte Andries Peters soen, die onslange regierde in groter vreedsamheit ende eendrach-ticheit, tot in sijnre outheit. 1) alles goeds. 2) over zee. (yc<WZftf***\ .&quot;'} UTK. TIJD s. IV. , 6







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 84 telics en waren, ende quelden ons ende al die anderehusen desen zijs te geven, dat wi langen tijt wederstonden mit groter bangheit. Mer ten lesten soe enhebben wijs niet over gegeven, mer sy nemen eendeel ponden van onsen lijfrenthen, die wi hebbenaen der stat, ende die gheven wy noch. Mer onswart op die tijt gelovet, dat wy vry souden wesen,als die kercke van Utrecht vry waer. Dit gheschiedeint jaer ons Heren M cccc ende xliilj. Daer nae, int jaer ons Heren M cccc ende xlvij,worden alle die susteren bynnen Utrecht gheschattet,omdat sy buten des raets consent husynge ende hoff-steden aengecofft hadden. Ende die raet gaf hembrieven ende vestichden hem dat sy doe hadden,ende gaven hem

sommigen wat meer te copen, bizeker bepalinge. Ende die conventen gaven wederbrieven daer en boven buten des raets consent nietmeer te copen. Mer onse lieve Heer verwecte guedermannen herten, als sonderlinge Aernts van Amerongenende Henric Jacops soen, dat men ons om onseraermoeden te vreden liet. Dese twe lasten gheschyeden onlang 1) die een naeden anderen ende waren zwaer te dragen. Mer bovenalle lasten ginge die last die daer te voren [was], dielange duerde, die was tusschen biscop Zweder vanCulenborch, die geconfirmiert was van den paeus enbynnen Utrecht eerliken ontfangen was, ende tusschenEoloff van Diephout, postulaet van Utrecht, alsoe dan 1) niet lang.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 85 want die paeus den ban liet leggen op die gheen diebiscop Zweder verdreven hadden ende niet gehoersamen waren. Hier om en was niet alleen hier druck,want wy van dage te dage zorgeden datmen onsal heel verdriven zoude; mer alremeest over IJssel,daer men by nae alle die gheestelike luden verdreefende veel werlike die den paeus gehoersaem woudenwesen. Ende dit duerde lange tijt, dat sy buten wa- ren ellendelike tot dier tijt toe, dat die paeus Euge-nius sonde biscop Johan, dien hy macht hadde ge- geven te absolviren ende den ban neder te leggen.Ende aldus quamen die gheestelike lude een yegelicweder in sijn cloester, nyet sonder grote schade vantijtliken en gheesteliken guede.

Bynnen dier tijt onsesusteren, die storven, brochten wy by nacht tot sinteCecilien om te begraven. Dit weder comen gheschiedeint jaer ons Heren M cccc ende xxxij. Nae langen jaren hier nae soe hadden wy seer groetverdriet van onser koeken 1), want sy snode z) endeout was ende boven al sorchlick om brant, soe lietenonse vader her Johan ende onse moeder Nanne inhoren lesten tiden tymmeren een guet sterck huys,dat nu onse re venter hiet, dat sy beyde by horentiden onder dack brochten mit groter vlyten endenyet sonder druck, want sommige zusteren, der luttelwas, hem hier in contrary waren, die hem nochtanshier in bystant gedaen souden hebben. Ende deseselven waren hem contrary, dat sy den hoff over die 1) keuken. 2) armelijk, in slechten staat.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 87 cuyscheit in alre behoetheit wanderende. Also al wasdat hi geregiert hadde soe lange tijt soe groten pro-chy ende kerspel te Coelen tot sinte Columba, endedaer nae susteren, dat hy altoes bleef onberucht totteneynde toe, datmen anders niet en weet hi en sterfmeghet, dat een selsen z) vogel in onser eerden is.Hy was oec sonderlinge ghehoersaem sinen visitieresen sinen oversten. Alsoe dat wat sy hem hieten doen,dat hi dat niet over en trat. Van ghewoenten plachhy zeer vro 2) op te staen. Die visitiers ghebodenhem in sijnre outheit voer zekeren uren niet op testaen; al scheent cleyn ende niet te achten, nyementen const hem brengen dit te breken, ende soe voertin allen dingen daer veel van waer te

seggen. Nyeen was hi geset op geit te hebben in al sijn leven,al had hi menighe oersaec daer to gehadt. Ja hy enplach gheen geit te kennen, ende dat tot sinen han- den quam, kregen die armen, off hy leydet aen boe- ken. Seer nau bewaerre was hi sijnre consciencien,dattet al somtijt boven maten ging, als sy seggendie sine biecht plagen te horen, dien hij dickwijl las-tich [was], Ende ten was niet genoech eens, twie offiij of somtijt meer, mer alsoe dick als hy reyschaphad 3), alsoe dat Got sinen knecht zeer proveden eerhy en halden *). Doe hem Got dan halen woude, soebegon die natu er van outheit te krenken, ende hy 1) zeldzame, d. i. weinig voorkomende. 2) vroeg. 3) in de gelegenheid was. 4) hem haalde.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 90 druck op druck quam, ende dese guede heilige ma-get, die anders niet en socht dan Got, die vint nuGot, mer in druck ende tribulacien. Got onse Heerwil nu sine bruyt alte mael vercyeren, al ist dat sy alhoer leven veel drucks gehad hevet daer hier te vorenen weynich of geseget is, Got onse Heer hevet hoeralsoe veel graden tijtliken en gheesteliken gegeven.Si hevet alsoe neernstich geweset in vurigen ghebe-de, sonderlinge cuysch van leven, soet ende bequaemhoers omgancs, vlytich voer guede ordinancie endedisciplijn ende gebreken te corrigieren, hoer selvenstrenge, anderen menschen goedertieren, cleyn vanhoer selven altoes te bevoelen *), onderdanich endeeerwerdich tot horen biechtvader ende totten

visitiersende allen priesteren te eren, ende nochtant en woudsy niet dat die susteren vryentschap hadden mit pries- teren, ende niement en woud sy in cost nemen mit- ten priester te wonen. Deser ende deser ghelikendogeden was sy zeer vercyert, ende sonderlinge wassy verworpen in cledinge ende habijt. Ten lesten naect dat Got sijn bruyt halen wil, soeis sy ghewapent mitten heiligen sacrament des lichaemsons Heren ende des heiligen olijs, dat sy devotelikenontfinc, ende offerde Gode den Vader horen gheestin sine handen, die se vryentliken ontfinc. Ende istdat dat sy yet te purgiren had, ten duerde niet lanc 2),als seyde diet wel wist. Si sterff onlanc na her Johan,als lij dagen nae hem, des xvij dages in April, doe 1) gevoelen. 2) nl. in 't vagevuur?



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 91 sy out was Ixx jaer, ende is eerliken begaen in sin- ter Claes kerck ende begraven in onser capellen byher Johan. Nae hoere doet sijn die susteren in groter ellendi-cheit, want si sitten sonder vader ende moeder. HerEernst, zaliger gedachten, generael minister, cornetsijn kinder te troosten ende sy kiesen eendrachtelikeneen guede devote meget, ghenoemt Griete Bouwen,voer den selven minister, ende die confirmierde hymoeder te wesen. Mer noch en sijn die susteren nietal getroest, want si noch ghenen zekeren man en heb- ben te biechten, want nu biechten sy den enen, nuden anderen. Dit aenmerkende Jacob Alberts soen, die altoestrou had geweset den susteren, dat dit niet lang ensoude staende

bliven, hevet gereyst ierst totten gene- rael, ende naemaels eenwerff ende anderwerff by be-hulpe her Eeyner, pater der susteren tot sinte Mar-gareten, ende her Aernt ten Brync, te Vollenhoe tother Thomas, miftister der bruederen aldaer, om enengueden priester te vercrijgen. Her Thomas, kennendedat convent van den susteren, want hijt dicwijl ge-visitiert had, hevet hem goedertieren ghemaect, mermen moestet vertrecken 1) een tijt om zekere zaken.Ende doet tijt was toech Jacop voergenoemt mit herAernt voergeseyt, over IJssel om te bidden dat con- vent der bruederen, welke convent hem guedertierenmaect ende schicken hem toe enen priester, geheiten 1) uitstellen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 92 her Gheryt van Rees. Ende her Thomas cornet medeende leyden hem in, ende maken hem biechtvader dersusteren, int jaer ons heren M cccc ende liij, op denelfdusent mageden dach. Die moeder Griete, nye gecoren, doet al theste datsy mach in allen dingen, mer want sy cleyn van hoerselven voelde, soe en mocht sy die last niet dragenende arbeyde zeer om verlosset te wesen. Die gene-rael minister voergenoemt cornet ende hoert die stem- men der susteren ende sy kiesen een, hiet AlijtZuermonts, int jaer ons heren M cccc liiij, opderelfdusent mageden dach. Tot dien tiden rees bynnen Utrecht grote last,want biscop Koloff woud hebben precary off schat-tinge van der gheestelicheit. Die

canoniken staentsterkeliken weder. Die oversten, mitten biscop, wil- len hebben die scattinge; die ghemeent valt mittencanoniken toe, alsoe dattie ghemeent die overhantcrijget, daer veel verdriets nae off quam. Tusschendesen beyden werden wi van den cafloniken gheschat,die nochtant ons souden hebben beschermet, ende datprecary costen ons voer ende nae wel ix rijns gulden.Yeel dingen van biscop Koeloff, van der ghemeen-ten, van den oversten te scriven en is gheen noet,wanttet seer lange soude vallen. Doe biscop Roloff, die eerwerdige vader, die sterffint jaer on heren M cccc liij, op onser vrouwen aventannuntiatio in die vasten, doet was, koren die cano- niken her Ghijsbert van Breroed, doemproest, endedoe regnierden die gilden, ende die daer dat regiment





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 94 woenden. Behalven dit moesten geven gheestelic endewerlic zwaer mergengelt, want men gaff drie jaerlang v witte stuver ende enen ouden braspennync opeiken mergen. Tot desen tijt toe en hebben wi noch niet dat wionse susteren bij ons selven in onse cappelle mogenlaten begraven, mer al onse susteren, die siec wor- den, die gaf onsen biechtvader dat heilige sacrament,ende een vanden cureyten plach te comen ende olydedie selve suster, ende starff sy, soe moest mensedragen in die kerck ende begaen sy daer, ende gra- ven sy op den ghemeyn kerckhoff, dat druckeliken tesien was; daer om, by der hulpen van Gode endeby vrienden rade lieten wi dadingen mit onsen cu- reyten , als meyster

Aernt Elijs soen ende her JohanFoyt, welke dat hem goedertieren ghemaect hebbenende hebben ons gegunt dat wy dat heilige oly selvemogen hebben ende ons laten olyen van onsen biecht- vader ende dat wy begraven mogen werden in onsercappellen, ende hier voer geven willen selven curey- ten enen gouden rijnsche gulden, behalven den ou- den scilt, die wi hem te voren aldus lange hebbengegeven ende noch gheven sullen. Dit geschiede intjaer ons heren M cccc lx, des seventiende dach inDecember. Ende daer na over ij jaren gonden sy ons vrien-deliken dat wi mochten hangen een kloc mit eentoern buten dakes. Ende onse priester huys was seer snode ende on-bequaem enen priester in te wonen. Hier om soe



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 95 tymmerden wy een huys over die straet, aen die an- der side, ende maecten een cluse onder die straet,daer men eten ende drinken brengen mach. Hier tevoren stonden daer cameren ende ander huse dieout ende bynae vervallen waren, dat sy bynae ledichstonden, ende dese hadden gecofft onse moederNanne, zaliger ghedachten. Ende doe dit huys redewas soe voer onse priester daer in mit Jacop, dielange bij ons gheweset hadde, mer plaeh te huyste gaen, int jaer ons heren M cccc ende lx, op sinteMichaels avent. Ende doe namen wy aen ons diehusinge daer onse priester in plach te wonen. Totdien selven tiden kregen wy onse cybory ende lietenmaken andere cyeringhe in onser cappellen.

Wy had- den daer te voren den halven tienden int &quot;VVael, daerdie heren van sinte Marien die ander helft of heb- ben. Ende daer nae den tienden in Schalcwijc.Item wi hadden groten hinder, dat wy benauwet wa- ren, want die hofstede, die hoerde aen die husinghedie toehoerde het Johan van Beesd, die streckede inonse convent, ende des ghelijc Peter Geel streckedeoec mit sinen hof in onse convent, daerom soe coff-ten wi tot tween tiden Peter Geel off wat van sijnrehoffstede, ende daernae cofften wi her Johan vanBeesd off sine husinge mitter hoffstede, ende namendaer of dat ons diende, ende vercoften die husingeeen deels ende dat grote huys buten wi mit JohanOver de Vecht, om den tiende in Schalcwijc voergenoemt ende gaven geit toe. Mer den anderentiende coften wi van

Henric van Velde om reet geit.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 100 talen en ons daer nyet teghens te behelpen mitghenen gheesteliken noch werliken rechte. Sonderal argelist. In oirkonde der waerheit hebben wy mi-nistra ende ghemeyne susteren des convents voirs.onses convents segel aen desen brieff gehangen. Ge- geven int jaer ons heren dusent vierhondert endeseven en seventich, opt sanct Jacob dach des heiligenApostels.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 101 BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DES STICHTING VAN HET KASTEEL VKEDENBUKG TE UTRECHT.1536. Memorie voor den secretaris Philippus van Uyt-wijck, om hem te informeren op de navol- gende punten *). Eerst waar 't houtwerk, gebroken en gekomen vanS. Catharijnen poort, gebragt was. Van gelijken van den grooten toren. En ook 't houtwerk van de kerk, stallen, schurenen huizinge van S. Catliarijnen-klooster of des ba-lijers [baljuws] huis. 1) Naar het oorspronkelijke in het archief der provincieUtrecht. Gemakshalve voor den lezer hebben wij de spelling,hoewel zij van deu secretaris zelven is, naar de tegenwoordigeveranderd, daar het wel geheel onnoodig zal gekeurd

wordende in deze soort van stukken niets beteekenende orthografieder 16° eeuw te bewaren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 102 Hoeveel hetzelve al in 't geheel waardig mogt zijnen wat van hetzelve weder tot profijt gebragt mag zijn. Hoe veel de heer van Borngneval daarvan welverbrand en vernield mag hebben. Of ook de heer van Borngneval altijd de hand ge- houden heeft, dat alle rachters [balken], masten,planken en ander hout ten oorbaar besteed heeftmogen worden, dan of hij ook daar zijn particulierprofijt mede gedaan heeft, hetzelve gebrand of andersdoen en laten verslepen. En hoe veel intrests de keizer daarbij gehad maghebben, gedurende den tijd, dat de heer van Borngne- val bevel op den huize gehad heeft. Al zoo men naastzal weten te calculeren en ramen, naar conscientie enreden. En 't gunt dat hij daar van bevindt, in

ge- schrifte mijnen heere den grave van Hoogstraten over- leveren. Binnen Utrecht, den 11 Julij 1536. Koelof de Leeu, oud omtrent 40 jaren, zegt bijzijnen eed, dat hij niet pertinent zoude weten te ver- klaren , waaraan dat geemployeerd is 't hout, gekomenvan den afgebroken toren, kerk en huizinge van denbalijer, met de schuren en stallen, alzoo hij ter tijt,als de rompue van de voorzegde huizinge en andersgeschiedde, tot andere werken (die alstoen mede toe- gelegd werden) het meeste toezigt moest nemen; danweet wel, dat het huis eensdeels daarmede bebreed[bezolderd] was en dat er zekere gangen af werden ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 103 maakt. En gevraagd waar hetzelve hout na de afbrekingbleef, zegt ook geene pertinente verklaring daaraf te we- ten te doen, uit redenen als voren. Maar is hem ken- nelijk, dat er veel van hetzelve hout opgelegd werdbinnen het huis, in het timmerhuis aldaar, zonderdat hij weet waar het gebleven is, dan zoo hij nietheeft kunnen vernemen dat het gebragt is ten oor- baar in de werken van den keizer, en dikwijls gezienheeft, komende op het huis, dat de koks en dienaarsvan den heer van Borngneval hout in den arm enop korrewagens geladen hadden en dat bragten inde keuken en binnen het huis, ook dat zij tot anderetijden dat kloofden en aan stukken sloegen tot brand,laat hem zekerlijk dunken,

dat hetzelve verbrandis geweest ten oorbaar en profijt van voorschrevenheere. Zegt, dat het hout, gekomen van S. Catharijnenpoort, ook over hoop gelegd was in het voornoemdetimmerhuis, en gelooft wel dat sommig van dien tenoorbaar mag gebragt wezen, maar het meeste deel isook gespild en weggebragt, zoo ook bij de dienaarsvan den voorschreven heer in brand tot zijn gerief,als bij de andere krijgslieden en knechten, die hunnegading daaraf namen, hetwelk zij op de torens brag- ten, en als hij deposant den voornoemden heer daar- van te kennen gaf, zeide hij wel zulken te willenhangen, maar deed er niet meer toe. Zegt, dat de voornoemde heer wel zorg droeg,dat het hout op het huis gebragt werd, maar zagniet gaarne dat men het weder van daan nam.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 104 Zegt, dat hij deposant somwijlen bevond opengedaande deur van de kamer daar het ijzerwerk in lag, endat hij sommige partijen van dien mist uit zijne reke- ning , als staven en anders, en alzoo de voorzegde heerbij den smid liet maken sommige werken tot zijn zelfsaffairen, laat hij deposant hem dunken, dat hetzelvewerk gewrocht is van dezelve partijen die hij mist,zonder dit in het zekere te weten. Zegt, dat hij niet zoude willen leveren zoo veelhouts als er bij den voornoemden heer van Borngne-val verbrand is en bij andere wegen gespild, zooweloud hout als nieuw, voor de som van duizend gul- den, en indien hetzelve verbrande hout georberd ofter vente gesteld had geweest, laat hem wel dun- ken, dat het voor

meerder somme verkocht zoudehebben geworden, of dat men ander hout tot zulkersomme toe daarmede gespaard zoude hebben gehad,gemerkt dat het meeste deel werkbaar was. (geteekend) R. DE LEEUW. Jan van Vianen, smid op Vredenburg, oud 32jaren, gevraagd bij zijnen eed, waar dat gebleven ishet oude hout, gebragt op den voornoemden huize,gekomen van de afgebroken huizen, torens en anders,zegt, dat hij zonderling daarop niet heeft gelet, alzoohet buiten zijn bevel was; dan heeft somwijlen welgezien, dat de dienaars van mijn heere van Born-gneval somtnig van dien hebben gekloofd en gebragtbinnen 's huis. En op alles gevraagd zegt niet meerte weten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 105 Zegt, dat hij wel slootwerk en ander ijzerwerkgewrocht heeft tot singulier profijt en nooddruft vanden voornoemden heer, van oud ijzer, gekomenvan de voorzegde afgebroken huizen, zonder dathij als nu specificatie zoude weten te doen van departijen, of tot wat somme van geld zulk verwrochtijzer zoude bedragen, mits dat hij dat niet heeft ge- wogen. Gevraagd, of de voornoemde heer van Borngnevalgeen hout of ijzerwerk, toebehoorende aan de kei- zerlijke majesteit, verkocht heeft, zegt, neen, dat hijweet. (geteekend) lek JAN JANSZ. Thomas de harnasmaker, oud omtrent 34 jaren,zegt bij zijnen eed, dat hij alhier in de stad geweestis in de dienst van den heer van Borngneval, van dentijd af dat hij

eerst kwam, en voorts tot zijn over- lijden toe, en heeft alzulks gezien, dat de voornoemdeheer groote menigte van liet hout, op het huis ge-bragt, gekomen van de afgebroken huizen, heeft latenverbranden; heeft ook gezien, dat er balken en andergrof hout, dat men wel ten oorbaar zoude hebbengebragt, gekloofd is geworden bij zijne dienaars entot brand gemaakt, hetwelk hem deposant somwijlenverdroot, en plagt eene Hans Vranck, ook dienaarop den huize, dikwijls van dien tegen hem deposant tespreken, zeggende, dat het schade en schande was, datmen zulk goet hout te vuur bragt. Maar hoe veel het- zelve hout, dat alzoo verbrand is geweest, mag waar-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 106 dig geweest zijn, wist [hij] niet te verklaren. En op allesgevraagd wist niet meer. (geteekend) THOMAS. Cornelis de Haen, mr. timmerman op Vredenburg,oud omtrent 36 jaren, zegt bij zijnen eed, dat hethout, komende van S. Catharijnen-poort, gebragt isgeweest op het voornoemde huis, in het timmerhuis,en werd een part van dien verwrocht aan denzelvenhuize, maar het meestendeel schoot over en bleef leg- gen zekeren tijd, maar naderhand is het vernield engespild, zonder dat hij zekerlijk zoude weten te ver- klaren bij wien. Dan zoo hij, komende op den huize,tot meer stonden gezien heeft, dat de dienaars vanden kapitein dat kloofden en aan stukken sloegen, enmet armen vol bragten in de

keuken en elders, laathem dunken, immers staat zekerlijk te gelooven, dathet verbrand is tot profijt van den voorn, kapitein, welkhout wel gediend zoude hebben tot vermaking enreparatie van de kappen van de oude huizen, dieblijven staan zijn, daartoe de keizer ander hout, welter somme toe van twee honderd gulden heeft moetendoen koopen. Zegt, dat het hout van den toren, kerk, stallen enschuren eensdeels geemployeerd is in den grond vande brug en eensdeels verbezigd in staken en s6hutse-len tot beringing van den huize in het eerste aan- leggen, en een part van dien is ook gebleven leggenop het huis en werd naderhand mede vernield, enwaar dat de voornoemde staken en schutselen, na



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 107 dat die weder opgenomen waren, gebleven zijn, zegthij ook niet te weten, zonder dat hij de waarde vanhet voorschreven vernielde hout als nu zoude wetente begroeten. Zegt, dat de voorn, van Borngneval zeer wel mogtlijden dat er hout op het huis gebragt werd, en wasdaarin zeer naarstig, maar zag ongaarne, dat er we- der hout afgenomen werd om te verwerken. Zegt, dat na zijn dunken de rachters, planken,masten en ander nieuw hout, op den huize gekomen,de keizerlijke majesteit wel staan in koop voor negen- honderd of duizend gulden, en hetgeen wat van dienverbezigd is aan den huize, houdt hij niet waardig tezijn zeventig of tachtig gulden, maar waar het over-schot is gebleven weet hij

niet, dan zoo al hetzelveop den huize gebragt is geweest, laat hem wel dun- ken, dat, indien mijnheer van Borngneval ware inhet leven, dat hij daarvan schuldig zoude wezen teverantwoorden. Anthonis Bruwon, oud 40 jaren, zegt bij zijneneed, dat hij kok is geweest van mijnheer van Born- gneval, en zulks weet hij, dat die voorn, heer inzijn keuken en kamer gebrand heeft veel houts vanhetgeen dat kwam van de afgebroken huizen, kerk,toren en anders, van hetwelk sommig nog zeer weldiende om te verwerken en ten oorbaar te brengen,zonder dat hij het hout, dat er alzoo gebrand is, teprijzen [waarderen] wist, of te verklaren dat er eeuignieuw hout gebrand zoude wezen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 108 Hans Vranck, stransmeester [cipiers?] dienaar op denhuize van Vreeburg, oud 65 jaar, zegt bij zijnen eed,dat hij, als daartoe geordonneerd, heeft helpen afbre- ken het gasthuis, de kerk, stallen en schuren van denbalijer, daaraf dat kwam veel steens en uitermate veelhouts, in zulke menigte, dat de zaal vol gesteld wasen ook het huis van den smid op het huis en nog eenschuur, van welk hout hij deposant zeer luttel heeftzien verwerken en ten oorbaar brengen, maar is meestverbrand in de keuken van mijnheer van Borngnevalen verspild, in zulken schijn, dat hem hetzelve ver- drietende (zoo hetzelve was werkbaar, daar men veelander houts mede had mogen sparen) hem des inhemzelven wel heeft

beklaagd, vermanende ook het- zelve wel jegens de andere gezellen, en was hetzelvehout in alles wel waardig bij zijne taxatie vijfhonderdPhilips gulden, maar om hoeveel dat verkocht zoudemogen hebben geworden, hetgeen dat er af is ver- brand geweest, weet hij niet te verklaren. Zegt, dat het hout, komende van de voorschrevenCatharijnen-poort, ook gebragt werd op den huize, enwas weinig van dien ook georberd, maar werd medeverbrand en gespild dat het schandelijk was. Zegt, dat hij niet weet, dat er nieuw hout alsrafters, sparren en dergelijke gebrand is, maar heeftwel gezien, dat veel van dien niet gebragt is totprofijt, maar wist niet te zeggen, waar dat geblevenmogt wezen. Jacques Poissin, oud omtrent 40 jaar, zegt bij





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 110 deposant hetzelve, zoo hij door bevel van den voor- zegden heer dat heeft laten kloven en maken totbrand. Heeft de voornoemde heer ook verbranden geprofiteerd in zijne affairen al de elzen palendie kwamen uit den snijders toren, wel waardig driehonderd gulden, maar wist niet precies te waarde- ren het andere verbrande hout. Zegt, dat de voornoemde heer van het voornoemdehuis heeft laten vervoeren zestien haken met staarten enzes gelaad, dewelke gevonden waren op de voornoemdepoort en op den toren daar naast; nog een ton fijnkruid, daar het werken af gekost had 24 carolusgulden. Nog een ton salpeters, gefineerd. Nog eengroote ketel, ook gekomen van de stad en diendeom justitie in te

doen, zonder dat hij deposant diewist te waarderen; alle welke partijen hij heeft doenbrengen op zijn huis te Borngneval. (geteekend) ANTHONIS WOLF. De voorschreven Thomas de harnasmaker, ander- maal gehoord en gevraagd, wat goederen de voor- noemde Borngneval op eenen tijd zond naar zijn huisvan Borngneval, bij hem deposant gepakt in eenemand, zegt dat hij deposant in de voornoemde mandpakte zekere haken, gelaad en ongelaad, zonder hetgetal van dien onthouden te hebben, of te weten ofdie toekwamen der keizerlijke majesteit, dan of devoornoemde Borngneval die gekocht had. Pakte nogin de voornoemde mand zeker getal van halve hakenen roers, die hij deposant voor den voorgenoemden







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 113 DAGVERHAAL DEK VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN BINNENUTRECHT. (Vervolg van blz. 48.) 1793 Ten gevolge van bovengemeld besluit kwam er alspoedig grote beweging genoegsaam onder alle demilitairen. Van alle de hollandsche infanterie regi- menten wierden de grenadier compagnien afgenomen,waar van vijf grenadier battaillons geformeert wier- den. Dientengevolge vertrok al schielijk de gren.comp. van van Brakel van hier naar het leger. Tot com- mandanten van dezelve wierden aangestelt de luit. col.van Buseck van van Quadt, baron von Zillnhardt vanHessen-Darmstad, baron van Tengnagel van Bentinck,van Plettenberg van de Schepper, en {Breydenbachvan

Oranje-Vriesland. Van al de musquettiers com- pagnien van elk regiment wierd een veldbattaillongeformeert, met achterlating van de ouden, zwakkenen recruten, die het depot uitmaakten; de twee re- gimenten van Waldeck alleen uitgezondert. Qp de-UTB. TIJDS. IV. x 8





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 115 1793 karren, enz., die alle alhier te Utrecht gemaaktwaren. Deze veldtrein, een getal van 75 wagensuitmakende, passeerde 15 April hier langs, en reed verder na het leger,zij wierden gereeden door een gedeelte van het corpscanonrijders, dat ook alhier was aangeworven. Ditcorps bestond uit drie classes of rangen, primeurs,commandeurs en gemeenen: de primeurs waren ge- kleed met een blaauwe rok en kamisool met roodekraag en opslagen en dito randen uitgemonteert enop de hoed een witte pennas met een zwarte punt,de commandeurs met een blaauwe rok met roodekraag en kleppen, en de gemeenen met een blaauwebombasijne kiel met roode kraag en opslagen. Vooraf,te weten

16 April, begaf zig Prins Fredrik na 'sHage, omverdere ordres af te vraagen, waarmede hij 's ande- ren daags, 17 April, weder in het leger terugkwam. Terstondna zijn aankomst geraakten alle de troupes in bewe- ging en trokken den volgenden dag, 18 April, uit Prinsenhage en omliggende dorpenBraband in; de artillerie, die in den Bosch bij eengekomen was, volgde dadelijk op, als ook nog daar- enboven de eerste divisie hanoversche troupes. Hunmarsch spoedig doorzettende, kwamen zij 19 April te Lier, 20 April te Mechelen, 21 April te Brussel,23 April te Aalst, 8*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 117 1793 sterk 800 man, die te voren door den gen. grave vanRandwijk te Munster in den eed van den staat warenovergenomen. Na de aankomst van het munsterschreg. in den Bosch, vertrokken de zwitsers van Hirzelvan daar na 's Prinsenhage, alwaar de tweede co- lonne bijeen vergaderde. Van alle kanten kwamen detroupes derwaarts aanmarscheren, ,die tot die colonnebehoorden: zo trokken den 30 April twee esq8. drag. van Hessen-Cassel en hettweede batt. van het tweede reg. van &quot;Waldeck uitMaastricht; den l Mey het veldbatt. van de Schepper en een comp.artilleristen uit Grave en zo vervolgens. Deeze tweedecolonne wierd gecommandeerd door den Erfprins, alscomm. gen. van

beide de colonnes; dezelve wierd ookverdeelt in twee divisien, waarvan de eerste gecom-mandeert wierd door den Erfprins zelven en de tweededoor den luit. gen. van Monster. De eerste bestonduit l esq. gardes te paard, 2 esqs. gardes drag. vanHessen-Cassel, l esq. hussaren, l esq. van van derDuyn, de jagers van Byland en de Anspachschejagers, l batt. holl. gardes, een batt. zvvitsersche gardes, 2 batt8. Anspachsche troupes, het veldbatt. van deSchepper en de gren. batt3 van Baseck, Plettenbergen Tengnagel. De tweede divisie bestond uit l esq.drag. van Hessen-Cassel, 3 esq. van van Tuyll, l esq.van Hessen-Philipsthal, en l esq. van van der Duyn,l batt. van het tweede reg. van Waldeck, de 2gren. batt8 van Breydenbach en van Zillnhart, en de 3 regimenten zwitsers van May, van

Stockar de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 118 Neuforn en van Hirzel: beide de divisien was de 1793nodige artillery toegevoegt. De Erfprins, die de laat- ste dagen in 's Hage had doorgebracht, met Z. D. H.in Prinsenhage gearriveert zijnde op den 2 Mey, ging de geheele colonne den 3 Mey op marsch, van alles volkomen uitgerust,maar slecht van predicanten voorzien. Dit was eenmoeijelijke zaak, want er was bijna geen predicantte vinden, die tot die expeditie te overhalen was;evenwel moest iedere provintie er een opleveren.Van onze provintie had de pred. Masman zich vrij- willig aangeboden, maar door tusschenkomen vanzijne vrouw het aanbod weder ingetrokken, der- halven bleef geen ander middel over als alleen hetlot om zulks te beslissen, waar toe

den 4 Mey de hoofdclassis vergaderde. Groote verlegen- heid was er onder de predicanten, die echter gelukkig-lijk wierd weggenomen door denzelven pred. Masman,met den proponent Blaauwbeen voor te stellen. Omkort te gaan, gemelde proponent nam het aan, wierddadelijk tot predicant bevestigt en vertrok. Daar nutot de uitrusting van zo een leger en andere nood-wendigheden meer enorme sommen gelds vereischtwierden en onze provintiale kas verre na niet toe- reikende was, om haar contingent te voldoen, zoowierd den 5 Mey door de heeren staten een geldheffing ge-arresteert en vervolgens afgepubliceert van een percent over de gansche bezittingen. (Tot den ontvangstdeezer honderdste penning wierd gevaceerd voor de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 119 1793 wijken Turkijen en handvoetboog op het stadhuis in deraadkamer, voor Papenvaandel en zwarte knechten iude groote secretary, voor Fortuin en bloedkuil op destatenkamer en voor Oranjestam en pekstokken in hetburgerweeshuis, alle dagen, gedurende de geheele maandAugustus aanstaande, 's voormiddags van 10 tot 12 en's namiddags van 3 tot 5 uuren). Hard, ja zeer hardviel dit aan een volk, dat altijd aan rust en vreedegewoon was geweest, maar nog harder aan een be- stuur , dat in de noodzakelijkheid was tot zulke be- sluiten te moeten overgaan: dan de nood vorderdehet. Gemelde tweede colonne dan denzelfden weg alsde eerste ingeslagen zijnde over Lier en Aalst, vattepost in

Oudenaarden. Bij het doorpasseren te Aalstvervoegden zich de ruiters van Tuyll bij hun regiment,die de franschen na Eijssel geescorteert hadden eneen batt. van de Schepper bleef met 2 stukken ge- schut te Aalst post vatten. Na het afmarcheren vande troupes begaf zich Z. D. H. benevens de Prins vanHessen-Cassel weder na 's Hage en de Erfprins vertrokna zijn commandement te Oudenaarden en vervolgensna Oosterhout, alwaar hij zijn hoofdkwartier vestigde.Z. H. aldaar gearriveert zijnde, begaf Prins Fredrikzich derwaarts, om verdere ordres van zijnen broederden comm. gen. af te vragen. Na de terugkomst vanPrins Fredrik te Kortrijk kwam er dadelijk bewegingonder alle de troupes. Een batt. en een divisie cav.trokken den 6 Mey na Brugge; drie batt3 na Gend; een batt. den 7 Mey

na Nieuwpoort en Veurne; drie batt8 en een







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 122 13 Mey nog met een batt. zwitsers van May 1793versterkt wierd en toen wierden dadelijk op bevel van den gouverneur 48 meest voorname burgers ge-arresteert, 1-0 met huisarrest, 14 op de burger offi- cierskamer en 24 op de burger clovenierskamer. InSchoonhoven wakkerde het patriottisme dagelijks sterkaan, de schrijver van de courant van die stad hieraan veel deel hebbende, wierd de uitgaaf van ditblad verboden en de schrijver in hechtenis gezet.Meer andere plaatsen zullen wij liefst niet aanhalen,om ons niet te lang met eensluidende verhalen opte houden. Den 14 Mey kwamen te Brussel bijeen de Erfprinsen Prins Fredrik van Oranje, de Prins van Waldecken de Prins van Hessen-Philipsthal, en

confereerdenaldaar met eenige oostenrijksche en pruissische gene- raals, en uit die conferentie kwamen de volgendegroote gebeurtenissen voort. Den 16 Mey brak het gansche leger van den Erfprinsop en marcheerde na Kortrijk, van daar marcheerdehetzelve den 18 Mey verder op na Doornik, en betrok een le- ger na de kanten van Rijssel. Terzelver tijde verza- melde Prins Fredrik het grootste gedeelte van zijnleger bij Meenen bijeen. Den 20 Mey de Erfprins in persoon te Doornik aange- komen zijnde, ontbood eenige generaals bij zich engaf hun order om den vijand aan te vallen: derhal- ven 's nachts van den 22 Mey brak het gansche leger op, en trok in





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 124 troupes de Lijs bij Meenen en sloeg zijn leger op bij 1793Halluin: de grenadiers van Zillnhardt en het derdeesq. cavall. van van der Duyn wierden als voorpostengeexpedieert na de stad Tourcoin; en het batt. vanvan Quadt, de jagers van van Dam, die toen dengraaf van Byland tot col. gekregen hadden en 3compen hussaren na het dorp Konk. Van dit alleswierd door den Erfprins per missive aan H. H. M. in's Hage kennis gegeven als ook aan Z. D. H. alscap. generaal. Van tijd tot tijd -wierden door den Erf-prins, als comm. generaal missives aan H. H. M. afge- zonden, waarin zowel de situatie van de legers alsderzelver bedrijven en lotgevallen vermeld wierdenen na deze missives richten wij grotendeels ons ver- haal

in. Maar 's anderen daags, den 24 Mey, viel er een hevig gevecht voor. Het re-tiveren van den vijand alleen maar geweest zijnde omhet hollandsch leger uit een te lokken, wierden beidede bezettingen van Tourcoin en Eonck allergeweldigstaangevallen. Te Tourcoin deden de grenadiers vanZillnhardt de vijandlijke troupes veel afbreuk, dochwaren eindelijk genoodzaakt zich door de vlucht teredden; maar de cavall. wierd genoegzaam ganschelijkverslagen en het gering overschot krijgsgevangen ge- maakt. De burgers, de franschgezinde burgers,vuurden uit hunne huizen ook op de hollanders,zodat hunne volkomene nederlaag onvermijdelijk was.Te llonck was het gevecht ook bloedig; de col.van Quadt wierd in den schouder zwaar gekwetst



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 133 den gen. maj. Prins Christ. van Hessen-Darmstad. TeTourcoin wierd de cornet baron Sloet, van van Tuyll,en twee gemeenen doodgeschoten en de luit. Schnetz-ler, van Stockar, en de vaandr. Thomasset, van May,en 20 gemeenen , waaronder een bombardier en 2constapels, wierden gekwetst; voorts wierden l offi- cier en 14 gemeenen krijgsgevangen gemaakt. TeComines wierden 8 man gekwetst, waarvan een con-stapel het rechter been en een ander de rechter armverloor. Op alle de andere posten was het verliesomtrent niets beduidende. Te Tourcoin waagde devijand, smiddags ten l uur, weder een attacque omzijne dooden , als ook de snaphanen, die zij tengetalle van omtrent 100, om hunne vlugt des

temeer te bespoedigen , hadden afgeworpen , weg tehalen, doch dit mislukte wederom, zijnde de doodenreeds door de laollanders begraven en de snaphanenopgeruimt. Wij hebben voorgenomen ons niet met de opera- tien van de gecombineerde pruissische en keizerlijkearmee noch ook die van de engelsche in te laten,dan voor zoover dezelve Holland betreffen ; evenwelwillen wij hier aanhalen, om ook derzelver vorde- ringen eengzins kenbaar te maken, dat op den 25 Julij Mentz en op den 28 Julij Valenciennes door de troepen van de ge- allieerde mogendheden vermeestert wierden en datzij verders, den vijand vervolgende, hem op den 2 Aug. slag leverden, met dat gevolg, dat diedivisie voor het grootste gedeelte verslagen wierd,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 134 waardoor de geallieerden meester wierden van het 1793gansche camp de Caesar, nabij Kamerick. Er was toenmet het leger van den hertog van Yorck, twelk uitengelschen, hessen en hanoveranen bestond, eengetal van 15000 man troupes van de geallieerdemogendheden in Vlaanderen, zodat dan de oorlogs- kans, zowel aan de eene als aan de andere zijde,bijna altijd ten nadeele van den vijand uitviel. Na alle deze vorderingen de Prins van Saxen-Coburg zijn hoofdkwartier te Herin genomen heb- bende, begaf zich de Erfprins van Oranje den 3 Aug. derwaarts, om de verdere krijgsoperatiente beramen. Gansch niet te vergeefs was de komstvan Zijne Hoogheid aldaar voor een soldaat vanPallardy, die alhier te

Utrecht gevangen zat; dezewas, in het leger de veldwacht hebbende, en tot denvijand willende overlopen, nadat hij, door het vurenvan een aldaar op schildwacht staande soldaat vanvan DopfF in de zijde geblesseert was geworden, ge- vangen geraakt. En juist bij de aankomst van denErfprins wierd er krijgsraad over hem gehouden,waarin hij wierd veroordeelt tot de kogel; maar Z. H.vervoegde zich per missive bij Z. D. II. zijn HeerVader, en verzocht om pardon, zodat gemelde sen- tentie den 8 Aug. alhier in het starrebosch ten uitvoer ge- bracht zullende worden, even voor het afschieten dergeweeren, het door Z. D. H. verleende pardon wierduitgeroepen, twelk bij alle, die er tegenwoordig wa- ren, maar inzonderheid bij den delinquant, eenever-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 137 1793 om de franschen af te wachten. Het gevecht vielzeer ten voordeele van de hollanders uit, zij namenden commandant van Steenvoorden en nog 10 offi- cieren en 92 gemeenen krijgsgevangen, de overigennamen de vlugt met achterlating van verscheide doo-den en zwaar gekwetsten, waar onder 4 officieren.De hollanders hadden maar drie dooden en eenigeweinige gekwetsten bekomen. De cap. Beek envaandr. de Roos, beide van van Brakel, en de vaandr.de Ronde, van Oranje-Gelderland, wierden door denErfprins , om hun manmoedig gedrag, bij Z. D. H.zeer gerecommandeerd Den 30 Aug. waagde de vijand eene expeditie op Tour-coing en Lanoy, doch het mislukte hem, zij wierdendoor de

hollanders, die door den major Wallenfelsaangevoert wierden, met verlies teruggeslagen. Dehollanders bekwamen 14 gekwetsten, maar geenedooden. Na deze kleine schermutselingen volgde denoodlottige dag van den 2 Sept., de dag, op welke de vijand het hollandschleger een verschrikkelijke slachting toebragt. Het was's morgens vroeg dat de Erfprins bevel gaf om devijandelijke troepes te Blaton en te Lincelles aan tevallen, om, zoo het mogelijk was, meester van beidedie posten te worden. De colonne, die op Blatonaantrok, wierd gecommandeert door den luit. gen.Vorst van Waldeck, hebbende onder zich den gen.maj. van Draechstadt en den gen. maj. van der Duynvan 's Gravenmoer, en bestond uit twee esqs gardesdragonders en een cav. van van der Duyn, een batt



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 138 van Waldeck lste reg., een batt. Zwitsers van May, 1793de twee veldbatt8 van Nassau-Usingen en de Schep- per, de jagers van Byland en de emigranten vanBeon. De colonne die op Lincelles aantrok wierdgecommandeert door den Erfprins zelf, en onder hemdoor den luit. gen. van Monster, en de gen. majorsgrave van Golowkin, van Frebra, Kousse, de Sau-maise en de Nostitz. Deze colonne bestond uit drieesqs gardes te paard, het lijfesq. gardes drag. en eenesq. drag. van Hessen-Cassel, een batt. holl. en eenbatt. zwitsersche gardes, de gren. batts van Breyden-bach en van Plettenberg, het veldbatt. van Weiderenen de vrijwilligers van den cap. Matthieu. De eersteaanval wierd gedaan door de holl. en

zwits. gardesen welhaast waren beide de posten vermeestert, waar- door de gevechten als ook de verliezen weinig waren,er waren maar drie holl. gardes gesneuvelt en 30gemeenen van verschillende corpsen gekwetst. Nahet gevecht bleven in Blaton de esq8 van Hessen-Cassel en van der Duyn, en de batt8 van Wraldecken Nassau-Usingen, onder commando van den geninaj. van Draechstadt, en in Lincelles de gardes drag.en de batt. van Breidenbach, van Plettenberg en vande Schepper, onder commando van den gen. majorde Nostitz. En deze twee bezettingen waren hetdie 's namiddags door den vijand met een sterke over- macht wierden aangevallen en voor het grootste ge- deelte verslagen. De gen. major de Nostitz sneuveldeal schielijk en kort na hem de inaj. van de artillerieMuller. Beide de

posten geraakten weder in handen







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 141 179S van Golowkin, voorts 9 colonels, l major, 2 capi-teinen, 4 luitenants, 3 cadets en 3 sergeanten, uitde regimenten de lioll. gardes cav. en inf., de zwit-sersche gardes, de inf. van &quot;Weideren, Waldeck, War-tensleben, Nassau-Usingen, de Schepper, de vrijwil- ligers van Matthieu en de gardes dragonders, welkealle om hun betoonden heldenmoed door Z. H. gro-telijks wierden geroemt. Algemeen wierd het verliesvan zoveel dappere militairen in 's Hage en vervol- gens door het gansche land betreurt. En had het bloed- vergieten hiermede nog rnaar een einde genomen!Maar integendeel; deeze slachting wierd nog dooreen tweede, ja door een derde, welke laatste hetHuis van Oranje zelf trof, opgevolgt.

Daags daaraanvolgende, den 3 Sept., wierd het leger van Prins Frederik uitIperen naar de kwartieren van Cisoing verplaatst;en het overschot van het gren. batt. van Plettenbergwierd naar Antwerpen gezonden, zijnde buiten staatgeworden om verder te kunnen dienen. De tweede slag viel voor den 6 Sept., en was even bloedig als de eerste. Hetwas 's morgens vroeg dat de posten van Tourcoin,Ronck, Werwick, Lannoy, Halluin en Sailly, allete gelijk, door den vijand geweldig wierden aangeval- len. De gevechten waren hevig en de verliezen groot.Tourcoin, alwaar de gen. maj. van Geusau comman- deerde, wierd al schielijk door de vijand vermeestert,en de troepes op de vlucht gejaagt, Ronk moest naeen aanhoudend gevecht van een uur ook bukken





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 143 1793 luit. col. grave de Goyon, van het 2dc reg. van Wal- deck, de maj. Tscherner, van May, 45 corporaals engemeenen en 30 paarden; en gekwetst de maj. vanMaisner, van het 2de reg. van Waldeck, de maj. deWollust, van Nassau-Usingen, de cap. Hellerman vanhet 2^e reg. van Waldeck, de cap. Schlosser vanOranje en Nassau lste reg., de cap8 Constant en deGraffenfriedt, beide van May, de cap. luit. Schermer,van Stockar de Neuforn, de luit. de Veije, van Oranjeen Nassau 2de reg., de luit. de Nave, van Nassau -Usingen, de luit. Jacobi, van Hessen-Cassel, de luit5Ziegler en Schindler, beide van Stockar de Neuforn,de vaandr. Escher, van May en de vaandr. van Goe-ricke van het 23e reg. van

Waldeck, 188 onderoffi- cieren en gemeenen en 25 paarden, en eindelijkvermist de cap3 von Leliwa en van Wiegard, beidevan het 2de reg. van Waldeck, de vaandr. Wald-kirch, van Stockar de Neuforn, en de vaandr8 deMatha en de Cevin, van Oranje en Nassau 2de reg.,109 onderofficieren en gemeenen en 10 paarden. TeSailly waren gesneuvelt xle cornet van Deneken en9 gemeenen, waaronder een cadet en 18 paarden,allen van Hessen-Philipstha!; en gekwetst de cap8 dela Chapelle en Kost, beide van de Villattes, de luit.Praga van de artillerie, de corn. Dabenis, van Oranje-Vriesland, 32 onderofficieren en gemeenen en 33paarden; en vermist de ritmeester van den Heuvel,van Hessen-Philipsthal, 6 gemeenen en 4 paarden.Te Konck, Halluin en Werwick waren gesneuvelt decap. Harscher, van

Bedaulx, cap. Arnoud, van van





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 145 1793 Tuyll, en de inf. van Saxen-Gotha, Nassau-Usingen,Bedaulx , Hirzel, Hessen-Darmstad en van Buseck;eindelijk de geheele gren. comp. van de holl. gardesen het tweede esq. cav. van Hessen-Philipsthal, welkealle als oude ervarene militairen gevochten hadden.Daarentegen wierden ook door Z. H. opgegeeven dewanordes, die er hadden plaats gehad onder de comp.gardes drag. van den major Meyners, door dien zijzich in den drank hadden te buiten gegaan, waaromgemelde major na 'sHage wierd ontboden om zich teverantwoorden, zoodat dan door het verlies van dezendag, gevoegt bij dat van de laatste actie, het hol-landsch leger al heel wat verzwakt was. 's Anderendaags, den 7 Sept. had er

weder eene uitwisseling plaats van 101krijgsgevangenen, waaronder vijf officieren waren, decap. Leliwa en de vaandr. Wigand, van het 2dc reg.van Waldeck, de luit*» Sevijn en de Matha, van Ba- den, en de vaandrig Waldkirch, van Stockar de Neu-forn, welke alle met groote blijdschap tot hunne re- gimenten terugkeerden. Daar nu de Erfprins bemerkte dat het vijandelijkleger gedurig aan versterking bekwam, en gedurigaan aasde om de hollandsche voorposten te verwin- nen en de troupes te vernielen, gaf gemelde Z. H.order aan zijnen broeder. Prins Fredrik, om zich da- delijk met zijn troepen derwaarts te begeven tot ver- sterking van zijn zoo deerlijk verzwakt leger, om metdie dubbele macht nog zooveel mogelijk den vijand inzijne ondernemingen te keer te gaan. Op den * UTK. TIJDS. IV. 10





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 147 1793 leger zooveel mogelijk gade te slaan, bemerkte Z. H.dat hetzelve dagelijks versterking bekwam, men zagderhalven groote gebeurtenissen te gemoet, men vreesdevoor bloedige gevechten, zoo als ook wel degelijk be- waarheid is geworden. Den 11 Sept. tegen den middag kwamen sterke vijande- lijke colonnes op alle de hollandsche voorposten we- der aanmarcheren, doch tot onder het bereik vanhet geschut der hollanders, die zich overal in slag- orde hadden gestelt, genadert zijnde, weken zij wederterug, zonder dat ergens iets voorviel, als alleen teMessines, alwaar de col. van Lijnden commandeerde.Een kleine schermutseling viel er voor, waarbij decap. d'Anglefort van de drag. van Byland het

levenverloor en de luit. col. de Maliprade van de jagersvan Byland gekwetst wierd. Maar toen scheen devijand niet te zullen rusten, voor dat het holland- sche leger vernielt was. Het eene gevecht volgdeop het ander, en het eene was al bloediger als hetander. Den 12 Sept. na den middag nam de woede van denvijand een aanvang. De post van Messines, die se- dert de actie van daags re voren eenige versterkingbekomen had, en alwaar toen de gen. maj. PrinsChrist. van Hessen-Darmstad commandeerde, wierdhet eerst aangevallen. Na een gevecht van een uurwierden de hollanders verdreven tot op Houtem. DeErfprins, hiervan bericht gekregen hebbende, zondnaar Werwick tot versterking van de bezetting eenesq. gardes drag. en een batt. van het lste reg. van 10*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 148 Waldeck. De vijand al verder doordringende, weken 1793de hollanders' van Houtem terug op Werwick. Devijand tastte Werwick aan; en er wierd hevig ge- vochten, waarbij onder anderen de Prins van Hessen-Darmstad zwaar gekwetst wierd. Te gelijker tijdwierden de posten van Halluin en Ronck ook geat-tacqueert, die toen bezet waren door het batt. vanvan Brakel, de jagers van Bijland, de vrijwilligersvan Matthieu en de hussaren van van Heeckeren.Na een voorpost van een cap. en 40 man, alle vanvan Brakel, in de bosschen van Bousbeck overvallenen opgelicht te hebben, vielen de franschen beide dieposten te gelijk aan. Dadelijk wierden tot versterkingopgezonden naar Halluin en Ronde een batt. vanMay en het

veldbatt. van Wartensleben, onder com- mando van den col. Constant, en naar Werwick eenbatt. holl. en een zwitsersche gardes en de gren.batts van Breydenbach en Lannoy, onder commandovan den gen. maj. grave van Golowkin, en een esq.holl. gardes cav., alle onder het oppercommando vanPrins Fredrik van Oranje; en toen wierden eindelijkal vechtende de franschen aan het wijken gebracht,en de hollanders bleven in het bezit van alle de pos- ten. Maar de volgende dag, den 13 Sept. was een dag, die nooit de vergetelheidzal onttrokken worden. Al 's morgens vroeg, omtrenthalf vijf, brak het geheele vijandelijk leger op uitRijssel, Armentieres, Ballieul en omliggende plaat- sen, en kwam niet alle geweld op het gansche hol-landsche cordon aanmarcheren van Meenen tot Mes-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 150 leben, naar Halluin, om de bezettingen aldaar te 1798ondersteunen, doch ook al zonder eenige uitwer- king. Omtrent half elf uur weken de hollanders alvechtende terug tot op Meenen, doch zij wierden alweder verder vervolgt. Van elf tot twaalf uur wierder te Meenen hevig gevochten, waarbij de hollandersweder veele dooden en gekwetsten bekwamen, onderanderen ook de gen. maj. van der Duin, die doode-lijk gekwetst wierd. Eindelijk wierden de hollandersgeheel en al verslagen en op de vlugt gejaagt, zoo-dat zij wijd en zijd verstrooit geraakten, doch voorhet grootste gedeelte te Kortrijk aanlandden. Vande geallieerde mogendheden hadden de hollanders geenondersteuning genoten, want de engelschen,

zeer be- kwaam en actief in het retireren, waren spoedig teruggeweken naar Sluis in Vlaanderen; de Hertog vanYorck zelf ook met al zijn bagagie, en de oosten-rijkers waren te ver van de hand. Derhalven warenMeenen, Iperen, Tourcoing, Konck, Halluin, &quot;Wer-wick, Messines, Comines, Warneton en alle omlig- gende landen en steden in het bezit van den vijandovergegaan. In alle de gevechten dan waren ge-sneuvelt de luit. col. grave van Stirum en de luit.col. Gravesteyn, beide van de hollandsche gardesinf., de luit. col. baron van Tengnagel, van Ba- den, de commandant van het gren. batt, de maj.grave van Leyningen van de hussaren van van Heec-keren, de cap. d'Anglefort van Byland drag., de luit.d'Orenne van Nassau-Usingen, de luit. van Voorstvan de holl. gard. inf., de luit. Eyman van

Bosc de









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 154 l &quot;7Q*l was het getal der op den vijand veroverde krijgsge- vangenen zeer gering. Het geheele getal franschekrijgsgevangenen van alle de gevechten is maar 210,welke op de citadel van Antwerpen gebracht zijn.Eenige officieren wierden ook weder aan H. H. M.gerecommandeert; doch de generaal majoor Douglasen de luitenant colonel Tengnagel, beiden later dooreenen krijgsraad gevonnist en uit alle militairedienst gedemitteert, wierden beschuldigt van pligt-verzuim, zoodat dan het hollandsch leger, in dezelopende maand met ruim 2700 man vermindertzijnde, door alle die verliezen moedeloos, en daaren- tegen het fransche door' alle die overwinningen moe- dig was geworden. Evenwel de volgende

dag, den 14 Sept. marcheerde het oostenrijksch leger op enverdreef de franschen weder uit Meenen en derzelverommestreken en de Erfprins herstelde zich weder,zoveel als doenlijk was. Z. H. plaatste zijn hoofd- kwartier te Deynse, en in derzelver ommestrekenwierd het leger weder bijeenverzamelt. Zelfs tot in Sluisin Vlaanderen waren de verstrooide militairen aan- geland, onder anderen bijna alle de hussaren vanHeeckeren, die dus ook na Deynse terugkeerden.Doch daags daaraan , den 15 Sept., wierd het hoofdkwartier weder overge- bracht na Gend; aldaar was ook het hollandsch hos- pitaal , dat deerlijk met zieken en gekwetsten wasopgevult. Doch Prins Fredrik, over Sluis iu Vlaan- deren en Rotterdam na 's Hage vervoert wordende,vergezelt door den adj. gen. baron Bentinck, arriveerde





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 156 van Deynse verplaatst wierd na Melleu, Lemberghen 1793en Gentrode; en ten tweede dat den 19 Sept. Z. D. H. aan H. H. M. te kennen gaf,dat hij van voornemen was eenige dagen na het legerte vertrekken, om deszelfs situatie eens op te neemenen hetzelve dan weder van het nodige te kunnenvoorzien. Den 20 Sept. nam Z. D. H. de reis aan, en begaf zichdadelijk na het leger te Mellen, alwaar hetzelve den 22 Sept. door Z. H. geinspecteert wierd; vandaarvertrok Z. H. den 23 Sept. over Antwerpen iia Gent. Aldaar wierdin een conferentie, gehouden door Z. D. H. met denErfprins en den gen. Clairfait, besloten, dat hethollandsch leger, hetwelk, zoo door het reeds gemeldeverlies als door de verdere zieken,

gedeserteerdenen afgedwaalden, van 22000 man tot op 17000 manvermindert was, weder, ten minste voor een gedeelte,met andere troepes zoude aangevult worden; en danin het vervolg te zatnen met het oostenrijksche zoudeageren. Terstond gingen de daartoe bestemde troepesop marsch. Van onze bezetting viel dit ook de con-stapels en de infanterie van Plettenburg te beurt,zoodat den 27 Sept. de constapels zig op marsch begaven en den 28 Sept. de infanterie. Dit regiment trok uit, hetdepot uitgezondert, met alle deszelfs bagagiewagens ,legerkarren, pakpaarden enz., onder commando vanden maj. Schutter; de verdere hoofdofficieren , diewegens de overgaaf van Breda in hechtenis gezeten











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 161 1793 vattcden, uit hoofde dat er meerdere beweging enaannadering van het vijandlijk leger bespeurt wierd.Eene kleine schermutseling viel er echter maar voorden 6 Nov. te Cense Bonne, waarbij van de hollanders3 man sneuvelden en 2 gekwetst wierden; maar deanspachsche jagers, die in het bosch van Fosteaugeposteert waren, maakten een groote diversie onderde franschen, waarbij zij 21 dooden achterlieten.Verdors viel er niets meer voor, als alleen dat den 8 Nov. de stad Marchiennes door de Oostenrijkerswierd vermeestert, de bezetting krijgsgevangen ge- maakt en de ammunitie verovert. Toen gaf de Erfprins order dat alle de troepeshunne cantonneringskwartieren zouden betrekken;het leger van Mons

tusschen Nivelles en Wavreen het corps van den Prins van Waldeck tusschenFleuru en Gosselies; daarna begaf Z. H. zich naar's Hage. Den 9 Nov. gingen alle de troepes op marsch, vanwelke het leger van Mons den 12 Nov. en het corps van den Prins van Waldeckden 13 Nov. op hunne bestemde plaatsen aankwamen.Het hoofdkwartier-generaal wierd te Nivelles ge- plaatst. Dan deze cantonnementen waren ook alvan korten duur, want den 16. Nov. de Erfprins uit 's Hage in het leger wederterug gekomen zijnde, wierd aan alle de comman- derende officieren bekend gemaakt dat de armee van UTB. TIJDS. IV. 11







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 164 vooraf het opper-commando over alle de troepes van 1793den Staat overgegeven aan den Prins van Hessen-Darmstad. Geheel Braband nu door de hollanders' verlatenzijnde, wierden den 14 Dec. de fransche krijgsgevangenen uit Antwer- pen ook overgevoert na Bergen op den Zoom. Nogeenige bewegingen onder de troepes vielen er voorop de volgende dagen; als den 16 Dec. kregen wij alhier te Utrecht in garnisoenhet veldbatt. van van Brakel met de zieken en ligt-gekwetsten , onder welke laatsten ook waren de luit.Schmitz van Oranje-Gelderland en de cap. Harschervan Bedaulx. Van dit veldbatt. kwam den 17 Dec. het depot ook hier en 2 compcn wierdengedetacheert naar Wijck bij Duursteden en

Rhenen.Dienzelfden dag kwamen in Breda aan de veldbatt3 vanWartensleben en Waldeck I8te reg. en den 18 Dec. de geheele veldtrein der pontons en in's Hage de gardes te paard. In het Luiksche haddenook eenige verwisselingen plaats. Onder anderen wierdde aldaar zijnde artillerietrein verspreid, waarvan den 20 Dec. een gedeelte in den Bosch arriveerde eneen ander in Bergen op den Zoom en den 23 Dec. een derde gedeelte alhier te Utrecht.Ofschoon nu het geheele leger in rust was, zo warenechter H. H. M. tezamen met Z. D. H. bijna dage- lijks werkzaam. Verscheidene resolutien en ordinantienwaren reeds gedecreteert, zoo wegens het versterkender frontierplaatsen en liet vermeerderen der land-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 165 1793 macht, als om dezelve weder in staat te stellen ommet het aanstaande voorjaar te velde te kunnen trek- ken. Zoo wierden onder anderen in den lande vanAxel, Axelambacht, Hulsterambacht en het land vanCadsant eenige aarden fortificatiewerken, steenen pul-vermagazijnen en houten corps de gardes aangelegt.Wegens het versterken der landmacht wierd ook eenregiment rijdende artillerie opgericht van vier com-pagnien, ieder van 100 man, waarvan 2 te Zutphenen 2 te Utrecht, (die van Utrecht onder commandovan den cap. de Verschuer) wierden aangeworven.Eindelijk verscheen den 29 Dec. de laatste resolutie, op voorstel van Z.D. H., dat aan alle weduwen en weezen der in deverdediging des

vaderlands gesneuvelde militairen on- derstand zoude gegeven worden door het verleenenvan jaarlijksche pensioenen. Zodat het gebeurde vandeze maand het minst van belang geweest zijnde, ditjaar algemeen geeindigt wierd alleen met een oog vannieuwsgierigheid op hetgeen het volgende jaar zoude op- leveren; evenwel voor ons, burgers van Utrecht, nogdaarenboven met die onaangenaamheid van den tweedentermijn van den hondersten penning over de ganschebezittingen te moeten opofferen, tot welkers ontvangst 31 Dec. het laatst ge vaceert wierd. Gewis wierdengroote sommen gelds vereischt, om de laatste beslui- ten van H. H. M. ten uitvoer te kunnen brengen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 166 ADVIES DER EDELEN EN RIDDERSCHAP 's LANDS VAN UTRECHT AANGAANDE D13 ACTE VAN SECLUS1E. 18 JULIJ 1654. o. S. In het bestuur van de voormalige Republiek derVereenigde Nederlanden is weinig voorgevallen datde gemoederen zoo zeer in beweging bragt, als degeheime overeenkomst, door de provincie Holland, nade ratificatie van het vredestractaat, den s/]5 April 1654met Cromwell aangegaan, en bij welke acte die pro- vincie zich verbond om den jeugdigen Prins vanOranje, Willem III, erfelijk van alle waardighedenuit te sluiten die zijne voorvaderen zoo roemvol had- den bekleed. Talloos zijn de bewijzen van afkeuring, door denatie zoowel als door velen van hare regenten gege- ven over

eene handelwijze, even lafhartig en ondank- baar op zich zelve als beleedigend en smartelijk voor































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 181 25. Nog is gelezen de voorzegde missieve van deheeren Beverningk en Nieupoort, gedateerd tot West-munster, den 12 Junij 1654, houdende secreet.i 26. De acte van de heeren Staten van Hollanden West-Vriesland, in dato den 3 Mei 1654, waaropis staande secreet. 27. Do missieve van den heer Jongestall, geda- teerd tot Westmunster, den 12 Junij 1654, waaropstaat secreet. 28. Extract uit liet register der secrete resolutienvan de H. M. heeren Staten-generaal der VereenigdeNederlanden, in dato den 17 Junij 1654. 29. Acte van de heeren Staten van Holland enWestvriesland. in dato den 18 Junij 1654. 30. Hetgeen tegen het ingeleverde van Hollandbij de aanwezende gedeputeerden van

wege de Pro- vincie van Vriesland is gezegd, in dato den.... 31. Acte van de aanwezende gedeputeerden derProvincie van Vriesland, lectum 17 Junij 1654, secreet. 32. Extract uit het register der secrete resolutienvan de H. M. heeren Staten-generaal, in dato den18 Junij 1654. 33. Acte van de aanwezende gedeputeerden vande Provincie van de stad Groningen en Ommelanden,houdende secreet, in dato den .... 34. Extract uit de notulen van de Ed. Mo. heerenStaten van Zeeland, in dato den 20 Junij 1654. 35. Acte van de heeren Staten van Zeeland, indato den 22 Junij 1654, exhibitum et lectum den30 derzelver maand.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 187 neren , nemaar in alle manieren billijken en lauderenzullen. Volgens het voorzegde verzoek is bij de hand ge- nomen en begonnen de lecture van de deductie ofdeclaratie, bij de voorschreven missieve gezonden,daarin verhaald , en in dezelve lecture gecontinueerdtot aan het eerste deel. En is goedgevonden morgente tien ure dezelve lecture te continueren. Jovis 3 Augustus 1654. Op het eerste artikel van de beschrijving is bijHun Ed. Mo. voortgevaren met de lecture van de overeezondene deductie der heeren Staten van Hol- es land en West-Vriesland, roerende de seclusie vanden heer Prinse van Oranje etc., met den beginnevan het eerste deel en eerste kapittel tot het vierdekapittel incluis, en zal

men de verdere lecture methet vijfde kapittel beginnen dingsdag naastkomende. Martis 8 Augustus 1654. Is voortgegaan met de lecture van het vijfde ka- pittel des eersten deels in de hollandsche deductie,en zijn Hun Ed. Mo. verzocht ter vergaderinge alhierte verschijnen morgen te tien ure , opdat deze ver- dere lecture te meerderen voortgang mogt hebben, Mercurii 9 Augustus 1654. Op het eerste artikel van de beschrijving is gele- zen bij continuatie het 6e, 7e, 8e en 9C kapittelvan het eerste deel, mitsgaders nog het le en 2e





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 189 Mercurii 6 September 1654. Op het eerste artikel van de beschrijving zijn ver- zocht de heeren gecommitteerden van de Stad en ste- den te willen openen Hun Ed. opinie, aangaande dedeductie van de Ed. Gr. Mo. heeren Staten van Hol- land en West-Vriesland, die de respectieve leden vandeze vergadering hadden aangenomen, elk in denhunnen voort af te lezen ; dewelke heeren gemeldegecommitteerden van de Stad en steden zeiden daar- toe nog niet gereed te zijn, en verzochten dat deheeren der twee voorstemmende leden beliefden medete openen clerzelver opinie, roerende het doen vanden eed enz. Martis 28 November 1654. Op het eerste artikel van de beschrijving zijn derespectieve

leden dezer vergadering, zonderling dievan de Stad en steden verzocht hunne opinien te wil- len openen aangaande de zaak in dit eerste artikelvan de beschrijving vervat. Verzochten' die van de Stad en steden, dat ookdie van de twee eerste leden geliefden hunne opiniente openen, roerende het subsidie en onderhoud vande predikanten en scholen der stad Utrecht enz. Enmede nopende het doen van den bewusten eed. Waarover, als ook over de voorzegde zaken vanhet subsidie, eenige discoursen gevallen zijnde, deheeren van de respectieve leden zeiden zich te zullenbekwamen, om dienaangaande hunne opinien te openentoekomenden dingsdag.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 191 crachten te vereenigen tot d'een ende de anderen on- derlinge bescherminge) grooten danck eyssen over het-selve. Is daerom goetgevonden om des dynsdaeghssijnde den 23 deses maent Mey vast te stellen, alseen dagh in welcke men Godt loven sal ende danck-baarlycken erkennen den segen des heeren in deesevree, d'welke wij hoopen dat meerder seegen baeren sal.Laet ons dan oock niet vergeeten Godes anderegenade aen ons betoont. Was niet de aarde laste-lijck tot alle onvrucbtbaerheyt opgedrooght, waardoorgroote hongersnoot wiert gedreyght, de beesten opden velde reden tot droefheyt, wegens gebreck dervoeragie, waer gegeven, ende die wateren ophielden,ende en heeft de

Heere niet de aarde soo gewatert,dat Hij dese groote vreese heeft verandert in een ver-wachtinge van de grootste overvloedigheyt die ooit byyemant gesien is geweest, in dese natie levende; laetons daer mede opwecken het middel door welckeGodt sijn genade ons heeft medegedeylt. Isser welyemant onder ons die dat wist dat het was comende,was het niet daerdoor dat onse harten waren opge-weckt om door de gebeden daerom aan te houden ,en dat daerom immediatelijk den Heere ons dese ge- nade vergunt heeft; leert ons dan dit niet: 1. Dat het middel om dese genade te vercrijgenis de grootste genade. 2. Dat de Heer ons niet verworpen heeft, endesijnen Geest met ons niet en strijt; dat Hij onder onsheeft een volck dat Hij lieff heeft, dese natie sodanighbemint dat Hij desselfs

provoceert om Hem lieff te



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 192 hebben, sijn heyligen naem aanroepende om beterdingen dan cooren en wijn. 3. Dat Hij best weet hoe ende wanneer die ver-wachtinge des boumans te vinden is ende wanneerhij moet verhoort zijn over die droeffheyt van de re-deloose beesten; wie sal meer sijn verlangen van Hemverkrijgen dan die Hem vreest, en een bequaeme tijdt. 4. Dat de Hemelen dus hebbende verclaert Godesheerlijekheit, ende die aarde daerop met sijne vruchtgeantwoort, wie sal niet als geswollen ende versachtsijn om ons selven te verneederen onder dese won-derbaere vruntlijckheden, ende overvloedich sijn inoeffeninge der Godtsalicheyt in woorden ende werc-ken der lieffde, jae indien ieder plaets cleelachtich ge- weest dese sin

des regens, hoe souden wij (alle onseoneenigheyt dan aan een sijde hebben geleght) Godtsgenade verbreydende d'eene aen den anderen. 5. Dat siende die Heere dus universeel sijn ge- nade is geweest, hoe souden wij niet ons alleen in't gemeen aSgehouden van dit quaet dat in dese lan- den geschiet, ende redelijcke oefeningen welcke soomeenichmael superstitieus onder ons in swangh gaen,die wij onnodigh houden alle op te halen, sijnde de-selve wel bekent, en wij vertrouwen dat de godtsaligedienaer van Godes woort deselve wel sullen erden-cken , sullende haere Predicanten tot dien eynde indese gelegetheyt tot het volck bestieren. Wij besluy-ten dan met de woorden Davidts Ps. 107. 30. Dan sijn se verblijt omdatse gestut sijn en datHij se tot de haven haerder begeerten gebraght heeft.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 193 31. Laetse voor den Heere sijn goedertierendtheytloven ende sijne wondere wercken voor die kinderender menschen. 32. Ende Hem verhoogen in de Gemeente desvoicks ende int gestoelte, die outste die Hem roemen, 33. Hy stelt de riviere tot eene woestijne, endewatertocliten tot een dorstich lant. 34. Het vruchtbaer lant te souten gront, om deboosheyt der geenen die daarin woonen. 35. Hij stelt de woestijne tot een waterpoel endehet dorre lant tot watertochten. 36. Ende Hy doet de hongerige aldaer woonenende sy stichten aldaer een stadt der wooninge. 37. Ende besayen ackers en planten wijngaerdendie int toecomende vrucht voortbrengen. 38. Ende Hy zeegent se, soodat se seer

verme-nichvuldigen, ende haer vee en vermindert Hy niet. Dat die menschen Godt wouden prijsen voor sijnegoetheyt ende voor sijne wonderlijcke wercken tot diekinderen der menschen. Gegeven tot Whitehal den 9 Mey 1654. UTR. TIJDS. IV. 13











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 198 committeerden vermeenen aan hun gedemandeerden last en commissie voldaan te hebben. * Aanspraak van de commissie (de heeren bur- gemeesteren van Musschenbroek en van derDoes en de twee gecommitteerden Wielingen Pesters) den 21 Januarij 1794. Doorluchtigste hooggeboren Vorst en Heer! Wij rekenen het ons een groot voorregt van wegeden Kaad der stad Utrecht gecommitteerd te zijn omUwDH. van zijne ware hoogachting te komen ver- zekeren en, bij het afleggen van onzen diepen eerbieden opwachting, des Hemels dierbaarste zegeningenover UwDH. illustre persoon en het aanzienlijk Oranje- huis van harte toe te wenschen dat UwDH. dierbarepersoon nog eene reeks van jaren zal gespaard

wor- den tot nut en voorspoed van vaderland, kerk enalle weldenkenden in den lande, en het doorluchtigeHuis zal steeds groeijen en bloeijen tot in 't laatstenageslacht. De Raad der stad Utrecht heeft dezecommissie gedecerneerd om de hooge inclinatie vanUwDH. te imploreren wegens de schikking en rui- ling der commissien, welke met Mei aanstaande opden tour onzer Stad ter vergeving staan te vaceren,alsmede te vernemen de intentie van UwDH. in't remplaceren dier commissien, welke daaruit zullenkomen te proflueren, zullende het onzen Raad tot eenbijzonder genoegen verstrekken UwDH. goedvindenook in dezen te mogen vernemen, als zijnde wij dooronze heeren committenten volledig daartoe geauthori-













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 204 Het wapen van Gerrit van Reede van de Vuerse, waar naast geschreven staat: D. D. Arnolclo Buchelio hoc scripsi Ultrajecti anno xxxviij, die 19 Oct. Een ieder maeckt sijn hersnen sterck, Tot 't uutgesochte wit en merck. D'een soeckt des wijt gespans hoor streecken. En doet sijn kop door i ver breecken, Daer oogh noch oor bereycken mach; Een ander toetst sich dach op dach, Om twedracht op en af te voeren, En door verkeerde wet te loeren Op eyghen baet. Een ander weer Die geeft sijn kiel een ander keer, En boetst de logentael'ge Griecken, Die bij de vocht met natte wiecken, Versierden wat de naere nacht Door dromen had int hoofd gebracht. Maer ghy Bucheli, die u hersnen, Bestiert door veel te rijper versnen, Let op

de outheydt van den tijt, En wat er eertijts was gewijt En ongewijdt bij 't machtich Komen, En stelt ons die naer recht mocht komen Van dit of dat begrijst geslacht Dat d'outheydt heeft uut hooft gebracht. [op den kant] Altijt ree. Het wapen van het geslacht van Eek van Pan-thaleon, sonder naam of jaartal.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 205 Een mij onbekend wapen, mede sonder naam ofjaartal. Hier op volgen de vriendschapsbetuigingen aanArnoldus Buchelius: Hic nempe voti finis, ultra jugera Funcli paterni summovere limites, Sic multa habendo nil habes: nee interest Quam maximum sit, quod tibi est pauxillulum , Qui sic egendo possidere te putes. Namque empturire, opinio indigentiae est, Et esse emacem, est se fateri pauperem. Fabullus amplis latifundiis Lycum, Nummis Fabullum foenerator Bracata Et hunc et illutn pisculentis provocat Stagnis Alausa. Quantum habes, omnis cupit Habere. Sed tu non habes, quantum cupis. Josephus Scaliger, Jul. caes. F.Scribebam Lugduni Batavorum xi. kal.Maji Juliani cio. io. c.Fuimus Troes.

Accipe, daque fidem. Non ego corticibus committam carmina quernis,Nee tanti, ut scribam, mi liber ullus erit. Non folium malvae tanti, laudataque palma,Textaque de lino pagina nulla placet. Non omenta bovis Lucae, non tergus ovillum,Pergameas poterat quod decuisse manus.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 207 Non hisce ductibus notata pagina Paucis, stilove, vel manu metirier Pote es meam mentem oppido quam deditam Tibi: stabulans nam pectoris recessibus In intimis affectus ille mutuus, Quo te coloque prosequorque perpetim, Commitier chartae nequit, verum dehinc, Ut ante semper, corde erit clusus meo. In signum observantiae et ardentissimi amoris scrip-sit Amplitudini vestrae devotissimus cognatus. Adol-fus Vorstius. A', salut. cio. io. c. xvii. iii. Non. viibr. stilo veteri. Trajecti ad Ehenum. Hebr..... Timor Domini initium sapientiae. Arab..... Tria non cognoscuntur nisi in tribus locis: Nonagnoscitur fortis nisi in bello. Non agnoscitur sa-piens nisi in ira. Et non agnoscitur amicus nisi innecessitate. Syr.....

Mors Messiae delet mortem nostram. Clarissimo omnique virtutis et eruditionis generecultissimo viro D. Arnoldo Bucliellio, J. C'0., pauculahaec amoris sui et affectus symbolum ac sigillum essevoluit Thomas Erpenius. Leidae xvi Cal. Julii annia nato Christo cio. io. c. xvij. (Symbol. Hebr. ad marginem).........Jesus salus mea.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 208 Una ad tuta vadenti via est, externa despicere ethonesto contentum esse. Clarissimo Jurisque consultissimo viro D. ArnoldoBuchelio sinceri adfectus symbolum lubentissimus ad-posui Philippus Cluverius. Lugduni ad Rhenum. xvi.kal. sextil. anni cio. io. c. xvij. Strenua nos exercet inertia. Navibus atqueQuadrigis petimus bene vivere. Horat. Ep. L. i. Ep. xi. Clarissimo et vere eximio viro D. Arnoldo Buche- lio, benevolentiae atque observantiae singularis ergo,quae praeclaris ejus debetur virtutibus L. M. Q. scripsiLugd. Bat. Anno cio. io. c. xvii Aug. Daniel Heinsius.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 209 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE GEMEENTEN DER HERVORMDENIN DE PROVINCIE UTRECHT. 1619. DOOK DEN UITGEVER. In het eerste deel van dit tijdschrift, blz. 91, enin het tweede, blz. 102, werden aan het hoofd vande aldaar afgedrukte Handelingen der drie eersteritrechtsche provinciale synoden (van 1606, 1612en 1618) eenige opmerkingen geplaatst. Welligt ishet niet geheel nutteloos deze over te lezen bij devolgende aanteekeningen van de eerste provincialesynode, die, na de sluiting van de dordrechtschekerk vergadering, te Utrecht gehouden werd en waarinveel moest worden ten uitvoer gelegd van hetgeende nationale synode had voorgeschreven. , Vooral

verdient, ten aanzien van de hier medege- deelde Handelingen, de Geschiedenis der nederl. herv.kerk door A. Ypey en J. J. Dermout, 2,257 volgg. UTK. TIJDS. IV. 14







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 212 Hagestein. Zeist. Veenendaal. Mijdrecht. Nichtevecht. Ankeveen. Westbroek. Nederlangbroek. Kudelstaart. Kortenhoef. Wilnis. Amerongen. Jacobus Huygens,Jeremias Wilhelm!,Gerardus Helmichius,Joannes Aucopius,Egbertus Ottonis,Wernerus Henrici,Joannes Zegermanus,Christiaan ab Oyen,Absalom Helmont,Rumoldus Joannis,Henricus ter Brinck,Henricus Raesfelt, g- Bij de synode nationaal speciaal gecommitteerd enbij expresse missive van de Ed. mo. heeren Statendezer provincie verzocht om op deze synode te com- pareren en in alle voorvallende zwarigheden te adsis-teren, zijn verschenen deze navolgende: D. Joan. Bogermanus,D. Eillerdus a Meheri,D. Sebastianus Damman,D. Joan. Dibbetius,D. Jacobus

Triglandius,D. Godefridus Udemans, Leeuwarden. Harderwijk. Zutphen. Dordrecht. Amsterdam. Zierikzee. o p-vf CD Dewelke bij de gezamentlijke broederen met liefdeen eerbiedinge ontvangen zijn, om benevens de ande- ren als ledematen dezer vergadering tot de navol- gende ambten te mogen verkoren worden en totuitvoering van alle handeling hunne vrije keurstemmente hebben.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 215 dragen, en nu na eenige onderrigting verklaard heb- ben volkomenlijk gerust te zijn in de leer der gere- formeerde kerk, alzoo die in de synode nationaal isverklaard, hebbende ook goed getuigenis van een god- zalig en stil leven, zijn na voorgegane onderteekeningvan het formulier, in de synode nationaal geconcipi- eerd, als lidmaten van deze vergadering met vreugdeopgenomen. Anselmus van Blommerweert, predikant tot Doorn,hebbende de kerk aldaar, zoo in 't pausdom als inden tijd van de reformatie, bediend omtrent de vijftigjaren, is van wege zijnen hoogen ouderdom (als zijndebij de tachtig jaren oud) en van wege de zwakheidzijner memorie en andere consideratien van zijne dienstgelicentieerd. En

heeft de Vergadering aangenomenbij de Ed. Mo. heeren Staten te verzoeken, gelijk ookde Ed. heeren gecommitteerden beloofd hebben degoede hand daar aan te houden, dat de voornoemdeAnselmus, om redenen voorzegd, en voornamelijk tenaanzien van zijne langdurige dienst, met een eerlijken extraordinaris tractement mag worden voorzien,na dat hij de confessie, katechismus en decreta syno-dalia onderteekend zal hebben, waar toe hem gegundis den tijd van eene maand, om dezelve naarstelijk tedoorlezen. Regnerus ab Oosterzee, predikant tot Bunnik, al- hoewel hij in de voorgaande synode zich zelven neutraalheeft gehouden en nu bereid was het formulier te onder-teekenen, nogthans, daar hij zich in al zijne bediening,gelijk uit verscheidene beschuldigingen, depositien en









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 219 zijn oustichtelijk leven; mede gehoord hebbende zijneverantwoording en eigene bekentenis, mitsgaders in devreeze des Heeren gelet hebbende op alles, waarop indeze te letten stond, heeft geoordeeld en verklaarddat de voorschreven Joannes Kommius niet stichte- lijk in der kerken dienst kan worden geleden, maardat hij daarvan zal worden gedeporteerd, gelijk zijhem deporteert mits dezen, belastende en bevelendehem, noch te Odijk, noch elders, met eenige kerke- lijke diensten zich te bemoeijen, maar dat de kerkte Odijk wederom met een ander bekwaam dienaarzal worden voorzien. Aldus gedaan in de synodalevergadering den 18 Augustus 1619.&quot; Joannes Porcelius, predikant ter Aa, mede

willigzijnde om het formulier te onderteekenen, is voor dentijd van drie maanden, om zekere consideratien enmerkelijke redenen, gesuspendeerd van zijne dienst,om daarentusschen beproefd en daarna tot zijne voor- gaande bediening wederom toegelaten te worden,nadat hij de kerk satisfactie zal hebben gedaan. CAP. II. Sententien over de predikanten, die te vorenaan de zijde der Remonstranten zich gehou- den hebben. Joannes Assueri Bodecherus, predikant te Koten,nadat hij door eenige gecommitteerden uit de verga- dering was onderwezen en het formulier had onder-teekend, is als een lidmaat der synode opgenomen,



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 228 dragen dat hij van de geruchten mogte vrij worden,zoo is 't dat de eerw. Synode, rijpelijk gelet heb- bende op het voorzegde verzoek en redenen van dien,verklaard heeft en verklaart mits dezen dat de sen- tentie, over den voorzegden persoon bij deze Verga- dering gewezen, eigenlijk en voornamenlijk gefundeerdis op het stuk van de leer en zijne weigering vanonderteekening te doen van de canones van de sy- node nationaal, maar dat zij van deze geruchten inde sententie heeft willen gewag maken, om ex officioden voorzegden Bornius te wijzen tot zijne conscien-tie, ten einde dat hij dezelve te regt examinere enin toekomenden tijd voorzigtelijk wandele, 't welkdoende, de voorzegde clausule denzelven persoonvoor deze

synode niet zal bezwaren. Actum den 24Augustus 1619.&quot; Petrus Valck, predikant tot Langerak over Lek,alhoewel hij gezind was de decreten der synode teonderteekenen, is om redenen van zijne dienst ont- slagen voor den tijd van drie maanden, om middeler- tijd beproefd te worden, en daar na in alle leerstuk- ken van de gereformeerde religie regtzinnig bevondenzijnde, in eene andere plaats tot de kerkedienst gepro- moveerd te worden, 'twelk hem door den praeses isaangezegd. Joannes Monachius, Bartholomeus Provostius, Chris-tophorus Langeraeck, Franciscus Taurinus, PaulusLyndenius, Egbertus Stedium, Joannes Nederlagius,en Agidius Seistius, respective predikanten tot Bun- schoten 3 de Vaart, Harmelen, Maarsen, Soest, Ab-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 230 resolutie der nationale synode en de bevelen derhooge overigheid te voldoen, heeft voor haar geciteerdN. predikant te N., welke gevraagd zijnde waarvoorhij de decreta der voorzegde synode hield en of hijook geresolveerd zoude zijn dezelve te onderteekenenen te achtervolgen, heeft rondelijk in deze synodeverklaard dezelve decreta te houden voor onschrift-matig en ze niet te kunnen onderteekenen en achter- volgen, en daarenboven kennelijk is dat hij het ge- voelen der Remonstranten doorgaands tot ondienstvan Gods kerk en ontrusting der gemoederen zeerheftig en partijdig heeft gedreven en het contrariegevoelen van de gereformeerde kerk tegengestaan,waarom de voorzegde Synode, volgende de order

enlast in synodo nationali gegeven en de goede inten- tie van de Ho. Mo. heeren Staten generaal, heeftverklaard, gelijk zij verklaart bij deze dat de voor- zegde N. van nu af zal worden gedeporteerd vanalle kerkelijke diensten en bedieninge, gelijk hemde Synode deporteert mits dezen, ter tijd toe dat hijdoor betere onderrigting en bedenking hem zelven metde gereformeerde kerk, zoo in deze als alle andereleerpunten, zal conformeren en de kerk behoorlijkesatisfactie zal hebben gedaan en met dezelve waar- lijk en ten volle wezen verzoend, belastende endebevelende hem, noch tot N., noch elders, zich meteenige kerkelijke diensten te bemoeijen en dat daar-entusschen de plaats van N. met een bekwaam leer-aar zal worden voorzien. Aldus gedaan den 19 Au- gustus, in de synodale vergadering anno

1619.&quot;









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 234 concientie onderteekenen, als niet kunnende verstaan >dat zij de H. schriftuur conform was; dat hij ookhadde bekend schuldig te zijn aan 't uitgeven vanzeker boekje, tot Franeker gedrukt, de officio hominisChrisliani, alhoewel hij verklaarde onschuldig te zijnaan 't maken van de voorrede die daar voor stond,zoo is 't, dat die van de synode, om te volgende order en last in de synode nationaal gegevenen de goede intentie van de Ho. Mo. heeren Statengeneraal, heeft verklaard, gelijk zij verklaart mitsdeze, dat de voorzegde Welsingius van nu af zalworden gedeporteerd van alle kerkelijke diensten enbedieninge, gelijk hem de Synode deporteert mitsdeze, ter tijd toe dat hij door betere bedenking enonderrigting hem zei ven

met de gereformeerde kerk,zoo in deze als alle andere leerpunten, zal conforme- ren en de kerk behoorlijke satisfactie hebben gedaanen met dezelve waarlijk en ten volle zal wezen ver- zoend, belastende en bevelende hem, noch tot Maar- tensdijk , noch elders, zich met eenige kerkelijkediensten te bemoeijen en dat daarentusschen de plaatsvan Maartensdijk met een ander bekwaam leeraarzal worden voorzien. En overmits de voorzegde Wel- singius niet tegenwoordig was om redenen voorzegd,zoo is bij de vergadering verstaan dat hem dezesententie in forma bij een expresse zal toegezondenworden, ten einde hij wete, waarnaar hij zich hebbete reguleren. Actum in de synodale vergadering,den 26 Augustus 1619.&quot; Didericus Camphusius, predikant te Vleuten, an-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 dat daarentusschen de plaats van Vleuten met eenander bekwaam leeraar zal worden voorzien. Enovermits de voorzegde Camphusius niet tegenwoordigwas , om redenen voorzegd , zoo is bij de Vergade- ring verstaan dat hem deze sententie in forma bijeen expresse zal toegezonden worden , ten einde hijwete waarnaar hij zich hebbe te reguleren. Actum inde synodale vergadering, den 16 Augustus 1619.&quot; CAP. III. Aanneming van de kerkeordening, in de synodenationaal gesteld. Is gelezen de gansclie kerkeordening, alzoo zij in ,de synode nationaal is geconcipieerd en bij de Ed.Mo. heeren Staten dezer provincie was geapprobeerd,en zijn de tegenwoordige broeders gevraagd, of eriets was in deze order, dat zij

niet verstonden, ofwaarin zij eenige zwarigheden vonden, maar alzoozij gezamenlijk hebben verklaard van harte verblijdte zijn, dat God almagtig de kerk in deze provinciezoo genadelijk had aangezien, dat dezelve, niet alleenin de leer, maar ook in de order, eenigheid metandere gemeene kerken van onze unie mogte onder- houden, zoo zijn zij bij den praeses en assessor vrien- delijk vermaand en gebeden, dat ieder in zijne kerkalle devoir zoude aanwenden om dezelve order bekwa-melijk in te voeren en getrouwelijk te onderhouden. Alzoo de Edele heeren gedeputeerden van wegede Ed. Mo. heeren Staten van deze provincie last



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 237 hadden te eischen verklaring van deze synode overeenige punten, in de gemelde kerkeordening gesteld,aangaande voornamelijk de verkiezing van predikan- ten en ouderlingen, om alzoo in toekomende tijdenalle misverstanden en inconvenienten voor te komen,zoo hebben de eerwaarde gedeputeerden der synodenationaal, als die de meening der nationale synodebest verstonden, eene eenvoudige verklaring daaropgedaan, die ook niet alleen bij de eerw. broederendezer synode, maar ook bij de Ed. heeren Gedepu- teerden met goedvinden is aangehoord, belovendedaarvan rapport te doen aan hunne principalen en isdeze verklaring tot eene eeuwige memorie hierbij ge- voegd, in maniere

navolgende, ten einde alle kerkenin deze provincie weten, waarnaar zij zich hebben te reguleren. Extract.Veneris 6 Augusti 1619. Volgens de resolutie op den 21 der verledene maandJulij genomen, doen de heeren gecommitteerden totde nadere examinatie van de kerkeordening, in ditartikel gementionneerd, rapport, met opening van ver- scheidene bedenkingen en consideratien, die daar val- len, beroerende de interpretatie van eenige artikelen,in de voorzegde kerkeordening vervat. En is goedgevonden, dat de heeren, bij deze vergadering tecommitteren, met de aanstaande synode provinciaalzullen komen in nadere communicatie, om op de na- volgende punten eene nadere verklaring ingesteld ofberaamd te mogen worden.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 243 Maartensdijk, Westbroek , Kortenhoef, Ankeveen,Nichtevecht, Nederhorst, Zeist. Classis van Wijk. Rhenen, Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Ameron-gen, Doorn, Overlangbroek, Nederlangbroek, Koten,Werkhoven , Odijk, Bunnik , Houten en 't Gooi,Schalkwijk en Honswijk, Tul en 't Waal, Hagesteiu. Is voorgesteld bij den praeses van wege D. Du-glassius, predikant van de engelsche kerk der stadUtrecht, alzoo de engelsche kerken in de VereenigdeNederlanden geen synode hebben, nogthans dienen testaan onder iemands opzigt, dat het de eerw. synodegelieve dezelve kerk mede te kennen als een lid harervergadering, dat tot eene van de drie classes mogt ge- voegd worden, volgens het exempel dat

gepractiseerdwordt te Amsterdam, waarop de Synode in de vreezedes Heeren gelet hebbende, vindt geen reden omhet verzoek af te slaan, maar is te vrede, dat zij devoorzegde kerkeordening onderworpen zij, gelijk alde leden dezer synode. Is voorgelezen een brief van de deputaten der sy- node van Zuidholland, geteekend bij Hugo Beijerus,als praeses, en Abrahamus Minscholius, als scriba,waarbij zij verzoeken, uit den naam hunner synode,ten einde het deze Vergadering gelieve met hen te hou- den broederlijke correspondentie, in der voege en ma- niere als die van Gelderland doen, om verscheideneredenen in hunne missive gesteld, dewelke bij dezeeerwaarde Vergadering rijpelijk overwogen zijnde, is 16*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 245 scholen, onder hare classis behoorende, ten einde datde zuiverheid der leer, christelijke discipline, goedeorde, vrede en eenheid in God mogen onderhoudenworden, tot welken einde twee bekwame personen iniedere classis moeten gesteld worden, die voor eenheel of half jaar de respective kerken en scholen, metvoorgaand advies van hunnen praeses, naarstiglijk be- zoeken en in elke ordinaria classe daarvan rapportdoen. Zijn ook gelezen verscheiden rekesten en gehoordmondelinge verzoeken van verscheidene particulierekerken, onder deze synode behoorende, namelijkBreukelen, Maareen, Abcoude, Harmelen, Thamen,de Vaart, Vleuten, Vreeland, etc., daarmede zij ver- zoeken van ordinare

predikanten voorzien te worden,in plaats van diegenen, die gestorven of nu gedepor- teerd zijn; maar alzoo deze vergadering nu lang bij- een geweest en met verscheidene andere besognesbelast was, dat ook de beroeping der predikantenmeer classikaal dan synodaal was, zoo is goedgevon- den de respective classen met deze zorgen te belas- ten, om op deze verzoeken te doen naar behooren,alleen overmits de parochie van Vreeland lang hadgevaceerd en te voren met zeer onzuivere personenwas bediend geweest, zoo is goedgevonden in dezevergadering op haar verzoek te disponeren en haartoe te staan het beroep, dat zij gedaan had op denpersoon van Wernerus Henrici, predikant tot Anke- veen, en dat hier in synodo een beroep in formazal ingesteld worden.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 247 verscheidene kerken hadden moeten dragen, van dezeVergadering ook hartelijk bedankt geworden. GAP. V. Van de reformatie gedaan in de scholen. Alzoo in de sententie synodi nationalis, achter decanones gedrukt, de particuliere synoden en classesbelast wordt, niet alleen te letten op de kerken enkerkeclienaren, maar ook op de scholen en collegien,mitsgaders de rectoren en andere meesters die daar- over gesteld zijn, zoo is bij de gedeputeerden dernationale synode nadere opening gedaan van zekerformulier, dat in de synode nationaal geconcipieerdis en bij de H. Mo. heeren Staten generaal geappro-beerd, om van al de rectoren en schoolmeesters, zoolatijnsche, fransche als

duitsche, onderteekend te wor- den, en, na dat het zelve formulier voorgelezen was,is goedgevonden dat men vooreerst zal handelen metden rector, conrector en de andere lectores in descholen van St. Hieronymus, als ook met den regentvan 't collegium van St. Paulus, om te zien, hoe dat zijin 't stuk van de leere gesteld zijn, daar benevens,dat men eenige gedeputeerden zal zenden naar Amers- foort, met namen Ds. Udeinanius en Ds. Buschovius,met behoorlijke credentie, om uit den naam van dezevergadering eerst te communiceren de intentie dersynode nationaal met de regeerders der stad Amers- foort en met hun consent te handelen met den rector,conrector en de andere lectores van de latijnsche





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 249 sommige wel verstaat, in sommige zwarigheid vindten acht niet goed te zijn. Verzoekt daarom een halfjaar zijn beraad, om hem zelven nader te bedenken. De conrector geeft voor antwoord, dat hij over deconfessie en den katechismus zoude moeten beraden,inzonderheid over het stuk van de regtvaardigmaking,dewijl hij niet kan verstaan dat de mensch voorGod regtvaardig wordt alleen door het geloof, zonderde werken, maar dat hij gelooft dat de werken zijncausa sine qua non. En aangaande de canones synodinationalis, dat hij maar vijf of zes artikelen van depraedestinatie gelezen had, verzoekt daarom als voreneene half jaar zijn beraad. Simon Gulielmi, regens seminarii

Paulini et lectorquartae classis, zegt zijne vocatie politiek te zijn,als aangenomen zijnde van de Ed. Mo. heeren Statendezer provincie, om de jonge jeugd bonas artes etliteras in te planten , en alhoewel hij in de confessieen den katechismus zoo zeer niet bezwaard was, dathij evenwel in de vijf artikelen zich zelven niet kondeexpedieren; verzocht daarom dat hij in zijne beroepingongemoeid mogt voortgaan, dewijl de institutie inzaken van religie een bijzonder werk is, daartoe extra-ordinarie iemand plagt gegageerd te worden, als metD. Hontio geschied is. Eodolphus Mudenus, lector quintae classis, ver- klaart dat hij niet weet op den katechismus te zeg- gen, dat hem dunkt; dat hij die confessie gelezenheeft, dat hij ook de canones obiter gelezen heeft,maar dat hij ze niet dan met

onverstand zoude kunnen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 onderteekenen; in alle gevallen, dat hij anders niet kanverstaan, dan dat God alle menschen lief heeft, gelijkeen vader zijne kinderen, en dat de menschen, naarzijn gevoelen, van nature niet zijn kinderen des toorns. Jacobus Rijn, lector sextae classis, Adrianus Bil-sius, lector septimae classis, et regens collegii Wille-brordiani, Bartllolomeus Christiani, lector octavae classis,verklaren zamen bereid te zijn tot onderteekening,hetwelk zij daarna gedaan hebben. De Synode, gehoord en in de vreeze des Heerenoverlegd hebbende hetgene bij den voorzegden rector,conrector en lectores in deze vergadering verklaardis, en ook bij name, dat de rector, conrector enlector quintae classis, sedert het redres van de

kerkbinnen deze stad, zich zelven ten eenenmale hebbengesepareerd van de gemeente Gods, niet alleen in't nalaten des H. avondmaals, maar ook de predikatiedes goddelijken woords, gevende voor reden, dat zijhet daarvoor houden, dat zij te voren, uit den mondvan de Remonstranten, de waarheid gehoord hebbenen nu meenden niet te zullen hooren, en alzoo moed- willig verzuimd hebben de middelen die God ver-ordineerd heeft om in de waarheid onderrigt te wor- den, oordeelt, dat het verzoek van beraad voor dentijd van zes maanden, bij de voorzegde personen ge- daan, ongegrond is en dat men de Ed. vroedschapder stad Utrecht zal bekend maken dat de gemeldepersonen, naar het oordeel dezer synode, zijn ver- vallen in de censure der synode nationaal, gesteldtegen alzulke predikanten en

schoolmeesters, die het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 251 voorzegde formulier weigeren te onderteekenen, datis, dat zij vervallen zijn van hun ambt en bediening.Dat derhalve hun Ed. gelieve de voorzegde personenvan hunne diensten te ontslaan tegen Victoris [10October] toekomende, en in hunne plaats te beroepenalzulke personen die niet alleen geleerd, maar ookin geloof en leven gezond zijn, om de jonge jeugdniet alleen in bonis literis, maar ook vooral in deware kennisse en vreeze Gods op te trekken; datook haar Ed. gelieve benevens de politieke scholar-chen eenige predikanten te voegen, ten einde datvoortaan de zuiverheid der leer, zoo wel in de scholenals in de kerken, mag onderhouden worden. En zooveel aangaat

Simon Gulielmi, dewijl hij eenige hoopheeft van leerzaamheid, dat hem, als lector quartaeclassis, zijn beraad tot Victoris toe mogt gegundworden, mits zoo hij hem als dan niet nader ver- klaart, dat hij mede, gelijk als de andere, zal wordengelicentieerd; maar nopende zijn regentschap is ver- staan dat men de Ed. Mog. heeren Staten zal advi- seren, dat hij daarvan behoort ontslagen te worden,alzoo de alumni van de Ed. Mo. heeren Staten opeene zonderlinge manier in de fundamenten der religiemoeten onderwezen worden; om welke commissie uitte voeren zijn gedeputeerd Ds. Triglandius, assessor,Ds. Dibbezius, Ds. Oirtcampius en Ds. Helmichius.Zijn = daarna binnen gestaan de vier schoolmeestersvan de parochiekerken, Cornelis Aelberts van Vel-sen, schoolmeester

van St. Jacob, Herman van Riems- dijk, schoolmeester van de Buurkerk, Jan Ghijsbertsz.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 252 Segerman, schoolmeester van St. Nicolaas en StevenLambertsz, schoolmeester van St. Geerte, dewelke tezamen verklaarden tegen de confessie en katechismusniet te hebben, gelijk ook de drie eersten, die decanones gelezen hadden, verklaarden daarin wel ge- rust te zijn en bereid te onderteekenen, gelijk ze ookgedaan hebben, de laatste verklaarde de decreta welobiter gelezen te hebben, maar verzocht nog wat tijdsom dezelve nader te overlezen, 't welk hem gegundis, die ook naderhand, in de vergadering verschenenzijnde, geteekend heeft. Is daarenboven verzocht bijdezelve schoolmeesters dat er mogt opzigt genomenworden op de bijscholen, in dewelke veel paapsche enandere boeken geleerd

worden, daartoe overleverendezekere ordonnantie, bij de vroedschap van Dordrechtop het stuk van de scholen gemaakt, welk verzoekde synode neemt in recommandatie om onder anderegravamina aan de Ed. heeren van de stad te remon-streren, gelijk ook de voorzegde gedeputeerden gedaanhebben. Ds. Triglandius, met andere broeders hier vorengenoemd, hebben rapport gedaan, dat de Ed. vroed- schap der stad Utrecht zich conformeerde met hetadvies en de verklaring van de synode, hiervoren ge- steld, en wat aangaat de Ed. Mo. heeren Staten, dat dietegenwoordig bezig waren om het collegium Paulinumop eene andere plaats te transporteren en dat haar Ed.Mo. naderhand ook order op het regentschap zoudenstellen, dan dat het/elve wat tijds van doen had. Ds. Udemannus en Ds.

Buschovius hebben rapport





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 254 ping, of dat hij ten minste commensales privatim inzijn eigen huis mogt houden. De conrector verklaart het voorzegde formulier voorals nog niet te kunnen teekenen, maar verzocht tijdvan beraad tot paasschen toe. Adrianus Mollius,lector quintanorum, verklaart, dat hij zijne dienstheeft geresigneerd en dat hij derhalve niet behoeftte teekenen. Joannes Joannesz, lector sextanorumet septanorum en Henricus Theodori, lector nulle-norum verzoeken tijd van beraad als de conrectorvoorzegd, zoo ook een Gerard Hermansz vanGoten, Jan Dirksz en Willem Jansz, alle driemeesters van de duitsehe bijscholen. &quot;Waarop de gedeputeerde broeders hebben geant- woord, eerst aan den rector, dat hij de sententie

dersynode niet wel verstond, dewelke geenszins ver- schoont alzulke rectores of schoolmeesters, die paus-gezind zijn of anderzins van de gereformeerde religiegeheel vervreemd zijn, maar alleen diegenen, die uitzwakheid en door verdorvenheid der tijden zijn ge- vallen of verrukt, en mogelijk in zaken van mindergewigt twijfelen of ook anders gevoelen ; alzoo nog-thans, dat niemand in eenige kerkelijke bedieningmag behouden of toegelaten worden, die de leer, indeze synodale besluiten verklaard, weigert te onder-teekenen en te leeren, en door wiens merkelijk ver- schil of dissentie de leer, in deze synode met zoogroote eenstemmigheid bevestigd, mogt gekrenkt ende rust der kerk wederom verstoord worden, gelijkde tekst van de sententie wel duidelijk medebrengt.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 256 rector, Timannus Gesselius, conrector, Joannes Jo-annisz., Gerrit Hermanus van Goten, Jan Dircksz.en Willem Jansz., gequalificeerd als voren, persisterenbij hunne weigering en alsnog zwarigheid maken omhet formulier te onderteekenen, en aangaande AdrianusMollius, dat hij meent zijnenthalve de teekening nietnoodig te zijn, overmits hij zijne dienst heeft geresi-gneerd, blijkende uit zekere missive daarbij gevoegden bij hem geteekend. En nopens Henricus Theodori,dat hij zich in persoon naar Utrecht had vervoegd,gelijk hij ook gedaan heeft, bekennende zijne onvve-tenheid in 't stuk van de leer en verzoekende eenigentijd om den katechismus en confessie als ook de actasynodalia nader te overlezen en te overwegen.

De Synode, gehoord hebbende het voorzegde rap- port en gezien de missive van de Ed. heeren vanAmersfoort, daarop gevolgd, en op alles in de vreezedes Heeren gelet hebbende waarop te letten stond,heeft geresolveerd te schrijven aan de Ed. heeren deregeerders van Amersfoort, dat ze verstaat en ver- klaart mits deze dat de rector Gesselius, de conrector,en voorts alle de lectores en schoolmeesters der stadAmersfoort, die bij hunne weigering persisteren, ver- vallen zijn in de censure der synode nationaal bovengemeld, dat is, dat ze vervallen zijn van hunnediensten, dat derhalve hun Ed. gelieve, volgens hetgoede exempel der Ed. heeren regeerders der stadUtrecht, dezelve personen tegens Victoris toekomendete licentieren en hunne scholen van bekwame perso- nen te voorzien, waardoor de jonge jeugd niet

alleen



















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 265 dikatie doe van de ambten der overigheid en deronderzaten respective? Antwoord. Fiat. Of een predikant openbaar school mag houden ofandere lasten aannemen, die zijne dienst verhinderen? Antwoord. Het betaamt noch behoort niet te ge- schieden. Of de kosterijen ten platten lande niet dienen ge- combineerd met de schooldiensten en gesepareerd vande schout en^secretaris ampten? Antwoord. Het is in alle manieren geraden. Te verzoeken aan zijne Genade van Kuilenburg enzijne Ed. van Brederode ten einde dat hunne Gen.en Ed. gelieve elk in den hunne orde te stellentegen de licentie van de pauselijke superstitie, totmerkelijke ergernisse van de kerken in het Sticht.Dit

verzoek zal men doen aan de E. Mo. heerenStaten van deze provincie, om door hunne intercessiedit voorzeide beter te verwerven. Of het niet goed ware dat de rekening van dekerkmeesters en armmeesters gedaan worde, nietin de herberg, maar in de kerk, in presentie vanden schout en predikant, zonder onnutte onkostendaarbij te doen? Antwoord. Het is gansch behoorlijk. Of het niet goed ware dat men in de gasthuizenen diergelijke somtijds eene vermaning dede of anderediensten ? Antwoord. Het is geraden als het bekwamelijkgeschieden kan.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 268 kerk van Wijk, mitsgaders de goede ingezetenen, ingoeden vrede, liefde en eenighuid tot nog toe onder- houden zijn. Gelijk hij hetzelve niet alleen met menigvuldigegetuigenissen van alle de ingezetenen in het gemeen,waarvan eenige dezen annex zijn, [kan bewijzen],maar dat hij hem dienaangaande refereert tot hetrapport van xijnen confrater Laurentius ftlodaeus zel-ven, alhier tegenwoordig. Staat ook aan te merken dat door de liefde en af- fectie, die hij zijne gemeente en zijne gemeente hemtoedraagt, mitsgaders de groote genegendheid, die hijheeft, om haar te doen continueren in dezelfde eenig-heid, hij hem wil laten bewegen zoo te voegen naarde resolutien der synode, als met goede conscientiezal kunnen

geschieden, en had verhoopt, volgens desententie der nationale synode zelve, dat diegenen, dienog twijfelen of anders van gevoelen zijn, doch stil,zedig, onstraffelijk van leven, zich leerzaam stellenen waarvan het niet te vreezen is, dat in navolgendetijden de kerk zoude kunnen worden ontroerd, nietzoo verpligt zouden zijn tot onderteekening der voorz.synode als wel diegenen, die nieuwelijks tot de dienstzullen bevorderd worden. Welke onderteekening, ten naauwste genomen, bijhem niet kan worden gedaan, zonder laesie van zijneconscientie, doordien hij eenige zwarigheden heeft,waarin hij zich ten volste niet kan voldoen, tenzijalvorens hij nader zij onderrigt en God de Heere hemeen ander verstand geve, waartoe hij hein leerzaam



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 269 wil stellen, en God den Heere vurig bidden, dat Hijhem wil begaven met zijnen Heiligen Geest, opdat*hij tot nader verstand van deze goddelijke geheime-nisse mag komen. Zonder dat hij hem wil stellen tegen liet oordeelder nationale synode, en 't geen zoo veel geleerdemannen, wier verstand, godzaligheid en geleerdheidhij hoog acht, besloten hebben, die wel kunnen heb- ben waarheid welke hij voor alsnog, omdat heteene onbegrijpelijke zaak is, ten volste niet kanbegrijpen. Dan, bij zoo verre de E. heeren en broeders eenigeteekenirig van hem begeeren, is hij wel te vrede tebeteekenen, gelijk hij dit onderteekent mits deze, dathij tegen de decreten der synode in zijne dienst,

nochin 't gemeen, noch in 't particulier zal komen te han- delen, noch iemand door zijne leer aanstoot geven,zijne predikatien daarnaar dirigeren en, gelijk hij altijdgedaan heeft, tot rust, vrede en eenigheid in deleer arbeiden. Ja, dat meer is, otn zijne ge- meente te voldoen, is bereid deze acte der synodete onderteekenen, behoudens alleen dat hij daardoorniet zal genooddrukt zijn te gevoelen wat hij nietvatten kan. Waarmede hij Bosschius vastelijk vertrouwt, datde E. heeren en broeders, lettende op het verlangen,wenschen, bidden en smeeken van zijn gemeente, ophet verzoek dergenen, die in gevoelen van hemzouden schijnen te dissentieren, op de rust en vredevan zijne kerk, op zijne gevoeligheid en opregtig-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 270 heid, op de goede intentie van de regeerders, ker-'keraad en ingezetenen van Wijk, zullen van zijnpersoon, met deze billijke presentatie, in deze zijngecontenteerd, en hem continuerende in zijne dienst,verhoeden alle onheil, oneenigheid en scheuring, dieanderzins ligtelijk en zonder twijfel in dezelve staden kerk zal komen te verrijzen. P. Bosschius. Wij schout, burgemeesters en regeerders der stedeWijk bij Duurstede, certificeren mits deze dat Pe- trus Bosschius den tijd van zes jaren het predikambtbinnen onze stad bediend, en hem daarin zulks tenaanzien van leer en leven gecomporteerd heeft alseen getrouw dienaar Jesu Christi betaamt, onder- wijzende niet zijnen mededienaar (met welken hij al- tijd

zonderlinge goede correspondentie gehouden heeft)de gemeente alhier zoo stichtelijk, dat dezelve mer- kelijk heeft toegenomen, en nog tegenwoordig in dezedroevige tijden met verwondering van velen in eenig-heid floreert, als dewelke altijd vermeden heeft ennog tegenwoordig vermijdt de controverse disputen,die over het stuk van de goddelijke praedestinatieverrezen waren, zulks dat niet te vreezen staat, datdoor zijne predikatie de gemeente zoude kunnenworden ontroerd, maar veeleer te hoopen is, en wijook voor vast en zeker houden, dat door zijne dienstde voorzegde gemeente in vrede en eenigheid zalcontinueren tot rust der kerke, welstand der politieen onderlinge eendragtigheid der goede ingezetenen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 271 En want men gehouden is getuigenis der waarheidte geven, des verzocht zijnde, zoo hebben wij schout,burgemeesters en regeerders voornoemd, voorzegdenPetrus Bosschius deze willen mededeelen, en inteeken der waarheid des stads cachet op Let spatiumvan deze doen drukken, nevens de subscriptie van dentegenvvoordigen secretaris, op den 19 JuJij 1600 ne- gentien, en was gecachetteerd met het stads zegelop het spatium van dien, in groene wasch, onder-teekend A. Hornhoven. Gecollationneerd tegen zijn origineel, bezegeld enonderteekend als voren, is daarmede bevonden teaccorderen, A. Hornhoven. De kerkeraad, zoo oude als nieuwe, der stede vanWijk bij

Duurstede attesteert en verklaart mits dezedat D. Petrus Bosschius, tegenwoordige hedienaardes goddelijken woords, zich den tijd van zes jarenherwaards in zijne bediening alzoo gedragen heeft,dat hij in het stuk van de vijf controverse artikelenonze gemeente nooit oorzaak van oproerigheid ofoneenigheicl gegeven heeft en dat hij zich voorts inleven stichtelijk en in andere leerstukken van dechristelijke religie (zoo men uit zijne mondelingeconferentien als openbare predikatien heeft kunnenoordeelen), naar den regel van Gods heilig woorden de formulieren van eenigheid, regtzinnig en -inden geloove gezond heeft bewezen. En want mengehouden is de waarheid getuigenis te geven,voornamelijk daartoe verzocht zijnde, zoo heeft de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 272 Kerkeraad voornoemd op zijn verzoek hem deze at- testatie medegedeeld. Actum Wijk bij Duurstede,den 8 Augustus 1619. Lager stond. Uit last vanden kerkeraad. Onderteekend. Laurentius Modaeus. Gecollationneerd tegen zijn principaal, onderteekendals voren, is daarmede bevonden te acccorderen.In kennisse van mij onderschreven secretaris. A. Horn-hoven.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 273 DAGVERHAAL DER VOORNAAMSTE GEBEURTENISSEN BINNENUTRECHT. K (Vervolg van tlz. l C 5.) 1794 Dit jaar begon, zoo het scheen, in stille rust. Er wasniet de minste beweging onder de troepes, noch onderde vijandelijke noch onder de geallieerde. Er kwamengeene decreten of ordinantien van het gouvernement,ook geene resolutien of besluiten van eenig provintiaalof stedelijk bestuur; ten minste geene die het meldenwaardig waren, als alleen de aanbestedingen der le-verantien van paarden, rundervee, hooi, haver, strooenz. Wat de verdere werkzaamheden betrof om dearmee van het nodige te voorzien, deeze waren me- nigvuldig en overal verspreid. In Breda

werden grootemagazijnen aangelegt voor hooi, haver en meel. InGinneke en 's Prinsen Hage wierden stallingen ge-bouwt voor 1400 paarden van de hollandsche artil-lerietrein. In 's Hertogenbosch wierden 200 fourage-UTK. TIJDS. IV. 18



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 274 wagens gemaakt. In Antwerpen en alhier te Utrechtwierden verscheiden zware ammunitiewagens gemaaktnaar het model van eene, die van den vijand geno- men was. Doch genoeg hiervan. Laten wij nu wederden draad der verdere gebeurtenissen opvatten. Hetwas den 8 Jan., dat, op de aankomst van een courier in'sllage, door den Prins van Hessen-Darmstad uitLuik afgezonden, de Erfprins dadelijk de reis aan- nam en derwaarts vertrok. Dan, niets kwam hier uitvoort, en den 14 Jan. kwam Z. H. in 's Hage weder te rug;maar den 25 Jan. begaf zich Z. H. andermaal naar Luik,alwaar hij den 27 Jan. arriveerde. Terstond na zijn aankomstnam Z. H. het oppercommando over de troepes vanden

staat weder op zich, en toen kwam er dadelijkbeweging onder dezelve, voor als nog niet om tegenden vijand het een of ander te onderneemen, maarom zommige plaatsen of corpsen verbeeteringen ofversterkingen toe te brengen. Al 's anderen daags,den 28. Jan., wierd een corps troepes naar Namur ge- zonden onder commando van den gen. maj. von Geu-sau, om de Oostenrijkers, welke die vesting verlatenhadden, te vervangen. Deeze algemeene verwisselingte Namur was een gevolg van eene conferentie, teBrussel gehouden tusschen den Erfprins, den Prinsvan Saxen-Coburg en verscheide andere generaals.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 275 1794 Alzo ook de bezetting van Ciney, St. Gerard enPrisonville op den 2 February. Ciney en omliggende dorpen wierdenbezet door 2 esq9 van Hoeufft van Ooyen en eenhussaren van Heeckeren, en de anspachsche jagers,St. Gerard door de cav. van Beon en een esq. huss.van Heeckeren, en Prisonville met derzelver environsdoor liet corps van Damas. Door deexe veranderingwierden weder nieuwe troepes in bet luiksche ge-vordert; zodat den 3 Febr. de gardes dragonders uit 's Hage en Nas-sau-Usingen uit Antwerpen alreeds in het luikscheaankwamen, en den 4 Febr. het veldbattaillon van Baden, om af telossen de battaillons van Waldeck 2Je regiment ende Schepper,

welke den 6 Febr. uit het leger teruggezonden wierden naarHolland, om te Dordrecht en Schoonhoven eenigziiitsrust te gaan genieten, daar beide die battaillons inde laatste veldslag des vorigen jaars zeer veel geledenhadden. Alle de troepes, die toen in het luikschewaren, kregen order van zich gereed te maken, omin de volgende maand Maart te kunnen opbreeken,vermits het leger alsdan naar de Boven-Maas zoudemarcheeren, om te Givet en in andere franschevestingwerken boven Namur ie campeeren. Den 7 Febr. kwam het veldbattaillon van Maneil inAntwerpen, om het gemis van Nassau-Usingen tevergoeden. Binnenslands gebeurden ook veele ver- anderingen en verwisselingen van troepes. Onze stad 18.*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 277 1794 wij ons niet verder hiermede bezig houden om nietbuiten ons bestek te geraken. Den 24 Febr. deed de gansche stadhouderlijke familie,Prins Frederik niet zijn gansche veldequipagie, eentour naar Luik. Den 26 Febr. kwam de hooge familie aldaar aan,juist toen de Erfprins afwezig was, zijnde Z. H.naar Huy, om een verschil bij te leggen, hetwelkaldaar ontstaan was tusschen het corps van Beon ende gren. van Rechteren, beide behorende onder hetcommando van den col. de Larrey. Dit geschil waszover gekomen, dat zij op elkander gevuurt hadden.Er was derhalve geen middel te vinden geweest omhetzelve te stuiten, dan door het ontwapenen van hetcorps van Beon, doch Z. H.

de zaak nader onder- zocht hebbende, wierd het corps weder gewapent.Twee man wierden maar uitgeschoten, die van hetcorps wierden weggejaagt. De Erfprins weder te Luik terug gekomen zijndeen met Z. D. H. zijnen heer Vader een mondgesprekgehouden hebbende, kreeg het leger dadelijk ordersom op te broeken, hetwelk geschiedde l Maart. Bijna alle de troepes gingen te gelijkop marsch, en posteerden zich aan de Boven-Maas;en het hoofdkwartier wierd te Namur geplaatst; dochde bezetting van Maastricht bleef aldaar, behalvenhet geheele corps brunswijksche troepes, hetwelk naarBrunswijk vertrok, na vooraf uit de dienst en den eedvan den staat ontslagen te zijn. Om dit groot gemisnu weder eenigzints te vergoeden, trokken de drie





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 279 1794 De Erfprins dan zijn leger reets voor een gedeeltein order geschaart hebbende, geraakten de bezettingen van liochefort en de hoogte van.....het eerst met de vijand in actie op den 21 Maart; dezelve bestonden uit anspachschejagers,Zwitsers van Schmit en drie compagnien van de Perez,onder commando van den gen. maj. Eouse. De fran-schen trokken weder af en lieten 2 dooden achter. Deanspachsclie jagers hadden wat geleden. Den 24 Maart viel er weder een actie voor, die vrijheviger was, doch niet met de hollanders. De vijandviel de posten van Philippeville, Florennes en Poisnaaan, die alle door Oostenrijkers bezet waren. Na eengevecht van een uur wierden de franschen

weder terug geslagen. Toen liet de Erfprins eerst den 25 Maart de bosschen bezetten tusschen Haster,Hermeton en Jamaique, nabij Philippeville gelegen,en daarna een recognoscering doen naar de kant vanGivet. Den 26 Maart, 's morgens vroeg, trokken de gren3 vanvan Mollembruin, (de gren. batt. van van Mollembruinen Hessen-Philipsthall zijn twee nieuw opgerichtegren. batt8; de comm. van Mollembruyn was luit. col.van Nassau-Usingen en de Prins van Hessen-Phi-lipsthal, major van Saxen-Gotha) een esq. van Hoeuftvan Ooijen, een esq. drag. van Hessen-Cassel, eendetachement hussaren van Heeckeren, de anspach- sche jagers en een corps keizerlijken, onder com- mando van den gen. maj. Eouse, in drie colonnes,de eerste naar Tescau, de tweede naar de hoogte



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 280 van Folixpret, en de derdo naar de hoogte van 1791Tromclenne. Ten elf uren wierd de rccognosceringgedaan met een gewenscht gevolg, zonder dat er ietsgebeurde; maar den 28 Maart viel er weder eene kleine schermutselingvoor te Philippeville, waarbij eenige drag. van Bijlandgekwetst wierden. Nu de maand April intredende, namen de droevigetreurtonelen, die den geheelen ondergang van hetvaderland te weeg brachten, een aanvang. Het eerstedienaangaande te melden, was de komst van zijnemajesteit den Keiser te Brussel op den 3 April. Zodra de tijding in 's Hage was aange- komen, begaven eene commissie van H. H. M., be- staande uit de heeren van Lynden van Blitterswijk,wegens

Zeeland, van Tuyll van Zuilen wegens Utrecht,van Aylva wegens Vriesland en van Lewe van Aduardwegens Gelderland, benevens Z. D. H. zich naarBrussel, om Zijne Maj. te complimenteren en methem te confereren. Den 8 April wierd de eerste conferentie gehouden en uitdezelve kwamen de volgende gebeurtenissen voort. Den 11 April marcheerde het hollandsche leger vande kanten van Givet weder op en nam een positietusschen Maubeuge en Valenciennes. Het hoofdkwar- tier wierd te Bavais gevestigt. Een groote trein ar- tillerie van veele stukken geschut van verschillendcaliber, verscheide van de nieuw gemaakte legerkar- ren en 600 in 's Prinsenhage nieuw gemonsterdepaarden kwamen den







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 283 1794 van de jagers van Bijland gekwetst en een corporaal vande Petit gedood. Om nu een aanvang te maken methet bombardement van Landrecy, 7.0 wienl vooraf 21 April liet geretrancheert camp, rondom dievesting liggende, aangevallen, en na een zeer bloediggevecht vermeestert. Drie colonnes, uit Oostenrijkersen hollanders bestaande, trokken op hetzelve aan. DeErfprins van Oranje voerde zelve het oppercommandoen onder hem over de hollanders de gen. majoorsConstant en Haacke. De vijand wierd totaliter ver- slagen en op de vlucht gejaagt, doch niet zondereen groot verlies der geallieerden. Het duurde nog vijf dagen, eer men een beginmaakte

met Landrecy te bombarderen, doordien detroepes zich vooraf hadden moeten herstellen; der- halven, het beleg, als meede het observations leger,om het beleg te dekken, hetwelk door den Keizerzelf gecommandeert wierd, in de volkomenste orderzijnde, wierd den 26 April, 's middags ten 12 uren, een begin ge- maakt met de vesting te beschieten; men bleef hevigaan het vuren de ganse! ie nacht door, doch met eenigetusschenpozen. Den 27 April trok de gen. Chappuy met 12000 manuit Kamerik om Landrecy bij te springen, maar ditwierd hem belet door den Hertog van Yorck, diehem weder te rug dreef, den generaal zelf gevangennam en 30 stukken geschut veroverde. Den 28 April wierd de vesting het eerst door den Erf- prins opgeeischt, doch Z. H.

wierd door een sterk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 284 weigerend antwoord afgewezen. Dus wiercl het bom- 179-1bardement nog veel heviger doorgezet over den 29 April heen, tot dat de commandant van Landrecyden 30 April aan den Erfprins een voorstel van capitu- latie toezond, en daarbij verzocht een stilstand vanwapenen voor 2 dagen. Dit volkomen afgeslagen zijnde,gaf de commandant een half uur daarna de vestingaan den Erfprins over. Het garnisoen, uit 7000 manbestaande, trok krijgsgevangen de vesting uit; en 2batts keiserlijken en het reg. zwitsersche gardes trok- ken er binnen; buiten de stad bleven de batts vanvon Wilcke en Plettenberg camperen. Den l Mey zond de Erfprins zijn adj. gen. baron Bentinkmet deeze gewichtige tijding

naar H. II. M. in 'sHage,die aldaar met geen gering genoegen ontvangen wierd.Den 3 Mey wierden de krijgsgevangenen, welke, vol- gens gemaakte schikkingen, onder de geallieerdenverdeelt waren, en den staat toebehoorden, naar's Hertogenbosch overgezonden. Niet zoo gunstig waren de volgende dagen vandeeze maand voor de geallieerden. De volgende ge- vechten vielen alle tot hun nadeel uit. Den 6 Mey wierd een sterk corps Oostenrijkers in hetluxembnrgsche door de vijand verslagen en het over- schot tot de vesting Luxemburg te rug gedreven. Den 8 Mey viel er een actie voor bij Philippeville enMaubeuge, waarvan het verlies der geallieerden vrijwat grooter was als dat der franschen.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 288 franschen wierden geheel verslagen, 40 stukken go- H94schut en eenc groote menigte bagagie geraakten inhanden der geallieerden en over de 4000 man wier- den krijgsgevangen gemaakt. Deeze, als ook die vande vorige gevechten, wierden alle over Maastrichtnaar Aken vervoert in 3 colonnes, van welke den 30 Mey de eerste, sterk 2800 man, den 31 Mey de tweede, bestaande uit 108 officierenen2630 gemeenen, en den 1 Junij de derde, bestaande uit 236 officieren,waaronder de generaals Chappuy en Holland, en 1560gemeenen, te Aken aankwamen; alle geescorteert doordetachementen van von Wilcke. Daarenboven wierdennog 350 zieke krijgsgevangenen den 2 Junij ook derwaarts

vervoert. Den 3 Jnnij wierd de gen. maj. von Haacke met eencorps keizerlijke en hollandsche troepcs gezonden naarde kant van Avesne; na een kort gevecht weken defranschen terug tot binnen Avesne. Eenige bombenin de stad geworpen hebbende, trok het corps wederterug naar het leger. De cap. Kolthof, die zichvoorleden jaar reeds een naam verworven had, endaardoor tot den rang van capitein verhoogt was,had zich hierbij weder zeer gedistingueert. Hierna, de Erfprins bemerkende dat zijne tegen- woordigheid meer vereischt wierd aan de Sambredan te Forest, begaf zich Z. H. den 4 Junij van daar, na vooraf het commando aanzijnen broeder Prins Fredrik, die reeds uit het legerin Vlaanderen te Forest gearriveert was, te hebben



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 289 1794 overgegeven. Na zijn aankomst aan de Sambre, namZ. H. zijn hoofdkwartier te Rouvroy. Intusschen wa- ren de franschen met een corps, dat op 5 a 600man begroot wierd, weder de Sambre gepasseert bijMarchienne au Pont, en hadden zich geposteert bijJamais en vervolgens het beleg geslagen voor Char-leroy. De Erfprins hiervan berigt gekregen hebbende,trok den 6 Junij met het geheele leger in vijf colonnes vanRouvroy naar Chapelle, Harlemont en Ni veile, ende volgende dag, den 7 Junij, van daar verder naar de environs vanFrasne en Sombref. Eindelijk den 8 Junij, het beleg voor Charleroy genadert zijnde,wierd de vijand overal zeer hevig aangevallen. Hetgevecht

duurde van 's morgens 3 tot 's middags 12uren, als wanneer de franschen, zoveel zij kon- den, weder over de Sambre de vlucht namen enCharleroy daar door weder ontzet was geworden. Devijand had omtrent 1500 dooden, gekwetsten en krijgs- gevangenen moeten achterlaten; van de hollandershadden de emigranten van Beon en de hussaren vanHeeckeren zeer veel geleden. Na het gevecht be- gaven de Keizer en de Erfprins zich in persoon naarCharleroy, die aldaar de grootste eerbewijzingen ge- noten; van daar zond Z. H. den heer van Goltz, eenzijner adjudanten, met deeze importante tijding naar's Hage. Gedurende de laatste dagen was het hol-landsch leger nog met eenige troepes uit de Repu- bliek versterkt geworden; als met een comp. rijdende UTK. TIJDS. IV 19



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 290 artillerie uit Utrecht en 3 compcn jagers uit Vcnlo, 1794beide nieuw opgerichte corpsen, met de hussaren vanTimmerman en een corps waldecksche jagers uitBreda, met het corps pontonniers uit den Bosch, ennog eenige anderen. Den 12 Junij kwamen de franschen voor de vierdemaalover de Sambre, op drie verschillende plaatsen te ge- lijk, onder het opperbevel van den gerenommeerdengeneraal Jourdan. Zij drongen al verder door, enwierden schielijk meester van Gosselies. 's Anderen- daags, den 13 Junij, begonnen zij Charleroy weder hevig tebeschieten, waarmede zij den ganschen dag van den 14 Junij aanhielden; maar toen bracht de Erfprinszijn leger weder op de been, en dreef vooraf den

15 Junij alle de vijandelijke voorposten terug. Dochde volgende dag, den 16 Junij, 's morgens met het aankomen van dendag, trokken vier colonnes te gelijk op den vijandaan; de eerste en tweede waren Oostenrijkers, dederde en vierde hollanders; de derde wierd gecom-mandeert door den luit. gen. Prins van Keus en be- stond uit 2 esq. drag. van Hessen-Cassel, 2 esq.drag. van Bijland en 2 esq. hussaren van Heecke-ren, de zwitsers van Schmit, de gren. batts vanPanhuis en van Mollem Bruin, het vijfde batt. vanWaldeck, de inf. en jagers van Beon en het legioenvan Damas; de vierde wierd gecommandeert doorden gen. maj. grave van Wartensleben en bestonduit 2 esq9 van van Tuyll, 2 van Hessen-Philipsthall



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 29] 1794 on 2 hussaren van Timmerman, de gren. batt3 vanvan Solms, van Buseck, van Hessen-Philipsthall envan Raesfeldt en het corps van Matthieu. Het ge- vecht wierd overal met alle krijgskunde uitgevoerten was zeer hevig en bloedig. De drie eerste co-lonnen behaalden een complete overwinning, maarde vierde, die van den graaf van Wartensleben,wierd met veel verlies te rug geslagen tot op Roeulxen Marimont. De generaal zelf een zware wonde inhet been bekomen hebbende, nam de gen. maj. vander Duyn verder liPt commando op zich. Eindelijk's avonds 5 uren namen de franschen in groote wan- orde weder over de Sambre de vlucht, met achter- lating van 2700

krijgsgevangenen, alle de canonnen,mortieren, bagagie en verder al hetgeen, waarmedezij de Sambre gepasseert waren, om Charleroy tebombarderen. Charleroy was derhalven voor de der-demaal ontzet geworden. De geallieerden vervolgdenden vijand al verder tot 's avonds 10 uren, en be-zetteden alle de boorden van de Sambre. Aangaandehet verlies der hollanders was bekend geworden datgekwetst waren de luit. gen. graaf van Wartensleben,de luit. col. Matthieu (de luit. col. Matthieu is 2dagen daarna aan zijne wonden overleden) van hetcorps van dien naam, verder van van Buseck, demaj. Sprechez, de cap. Hobbes, de luit. Wijnbergen,de luit. Waldhouwer en nog twee officieren; van dehussaren van Timmerman de luitenants de Juge en deVries; van het corps van Matthieu

de luit8, vanHerletz, van Coehoorn en Frantz; van van Tuyll de 19*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 292 luit. Hofman; van het corps van Damas l capitein, 17942 subalterne officieren en 30 gemeenen; en van hetcorps van Beon 4 gemeenen. De volgende dag, den 17 Junij, wierden de krijgsgevangenen over Maas- tricht naar Keulen vervoert. Ziedaar nu de zegepralende loopbaan der hollanderstot haar einde, en die der franschen tot haar aan- vang gekomen. Het ontbrak den hollanderen nietaan moed of cordaatheid, ook niet aan kunde, maaraan volk. Dat de vijand in het vervolg bijna altijdoverwon, was niet door hun moed of cordaatheid,ook niet door hunne anderen overtreffende kunde,maar door de menigte van volk. Men zal hier endaar nog wel eene geringe overwinning aan de kantder hollanders

aantreffen, maar in tegenoverstellingvan die der franschen niets beduidend. Frankrijkhad wel verscheide mogendheden te bevechten, maarhad altijd 1,200,000 man geregelde troepes in dewapenen, die 's jaarlijks met bij het lot gerequireerdemanschappen wierden aangevult. Hierdoor was hetook dat de geheele Republiek allengskens de prooider franschen wierd. Eer wij nu verder gaan, moe- ten wij hier aanhalen, dat den 18 Junij en volgende dagen te Maastricht eencongres gehouden wierd door afgevaardigden van dehoven van Oostenrijk, Pruissen, Engeland en Holland.Menigvuldige en langdurige conferentien wierden ge- houden. Verhevene plannen wierden gemaakt, diealle door de fransche wapenen wierden verijdeld.Geheime orders wierden aan de commandanten gen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 293 1794 der verschillende legers toegezonden, die alle doorde vijandlijke overmacht wierden onuitvoerlijk ge- maakt. Om dan ter zake te komen, zoo was alwederCharleroy het eerste slachtoffer van de woede desvijands. Den 20 Junij, smorgens ten 6 uren, kwamen de fran-schen voor de vijfdemaal en met nog meerdere troe-pes over de Sambre. Zij verdreven de bezetting, diete Gosselies was achtergelaten, van daar, marcheerdenmet geforceerde marsenen door en vatteden dadelijkhet bombardement van Charleroy weder aan. DeErfprins, trachtende de vesting nog eens van harebelegeraars te bevrijden, verzamelde den 21 Junij het gansche leger bijeen, viel de franschenmet

heldenmoed aan, en dreef hen 5 uren weder terug tot Marchienne au Pont. Doch dit was maareen overwinning van een dag; want den 22 Junij wierd het hollandsch leger genoodzaaktweder terug te trekken en alle de behaalde voordee-len achter te laten. De retraite geschiede tot opHaine St. Paul en in de beste orde, doch niet zon- der eenig verlies. Hetgeen dienaangaande bekendwierd, was dat het getal der gesneuvelden en ge- kwetsten even over de hondert beliep. De hollandersdan van Charleroy verdreven zijnde, verdubbelde devijand het bombardement, en zette hetzelve al hevigeraan, zodat eindelijk den 26 Junij de vesting zich genoodzaakt vond, naverscheide hevige stormen doorgestaan te hebben, tecapituleren. De bezetting, uit Oostenrijkers en het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 294 hollandsch grcn. batt. van de Percz bestaande, moest 179*zich krijgsgevangen overgeven. De Erfprins bleeftoen met zijn leger post vatten te Rouvroy. Nu moeten wij overstappen tot Vlaanderen. Detijdingen, van daar aangekomen, waren allertreurigst.Sedert het begin dezer maand waren de franschenbijna dagelijks al meer en meer doorgedrongen. Erwaren wel eenige gevechten voorgevallen, maar geenvan allen had de vijand terug gedreven. Zij warenal geavanceert tot aan Iperen, 't welk zij ten eenen-male belegert hadden en sedert drie dagen bij aan- houdendheid gebombardeert. Men voorzag dus spoedigde val van die vesting, en in dezelve het verlies vangansch Vlaanderen. Dit deed veele

inwoonderen uitBraband en Vlaanderen de vlucht nemen naar Hol- land, deels om de bombardementen, deels om demishandelingen van den vijand, zoo aan hun persoonals aan hunne goederen, te ontwijken. Vlissingenwas reeds opgevult met vluchtelingen en goederen.Rotterdam, Dordrecht en meer andere plaatsen vangelijken, ten minste voor een gedeelte. Tot zelfs al- hier te Utrecht kwamen dagelijks die ongelukkigenmet hunne goederen aan. Het gevreesde onheil, de val van Iperen, gebeurdedan drie dagen daarna, dat was den 29 Junij; gebrek aan kruit en loot maakte de over- gaaf noodzakelijk. De commandant, de holl. gen. maj.de Salis, had alles aangewend tot behoud van destad, maar vruchteloos. Het garnisoen, uit engelschen,hanoveranen en hollanders bestaande, had zich wel



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 295 1794 manmoedig gedragen, maar was niet bestand tegende groote overmacht der belegeraren, die van allekanten toevoer konden krijgen. Zij wierden allenkrijgsgevangen vervoert naar Kijssel en Wynoxbergen.'s Anderendaags, den 30 Junij, namen de franschen ook bezit van Brugge,doch die wierden den 2 Julij van daar weder verdreven door het corpsvan den gen. Clairfait. De hertog van Yorck, dietoen zijn hoofdkwartier te Doornick had, retireerdemet zijne troepes, die zich altijd in dat vak zeerbekwaam betoonden, naar Oudenaarden. Ongetwijfeldmoest dit alles het vluchten uit Braband en Vlaan- deren al sterker aanzetten. Het gouvernement teBrussel, zich ook niet

langer aldaar vertrouwende,week met alle de archieven naar Roermond. Dekloosterlingen van de twee engelsche kloosters teBrugge ontruimden dezelve, en begaven zich, dievan het eene naar Rotterdam, en die van het anderenaar Delft, alwaar respectivelijk te voren een huis tothun verblijf gebuurt was. De gekwetsten wierden alleop zeer gemakkelijke daartoe bereide wagens naarde binnensteden van Holland overgevoerd. De vluch- telingen verspreidden zich door de geheele Republiek.Onze stad Utrecht kreeg daaromtrent haar aandeelook rijkelijk. Dagelijks zagen wij die ongelukkigenmet rij- en vaartuigen bij menigte aankomen. Delogementen, van wat rang ook, waren buiten staatom meer te kunnen innemen. Zij wierden door eenieder met aandoening en

leedwezen aangezien en be-









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 299 1794 franschen afgewecrt; maar de vierde keer moesten dogeallieerden voor de vijandlijke overmacht bukken.Zij reddeden hen noch gelukkig door de vlucht, enweken naar Brussel. Den 8 Julij attacqueerde de vijand de troepes te Roeulx,alwaar de Erfprins nog zijn hoofdkwartier had. Alschielijk wierden de hollanders terug gedreven totBraine Ie Comte. De franschen drongen vervolgensverder door tot Fay en Jeneff, alwaar het batt. vanWartensleben campeerde en met den vijand slaagsgeraakte. Na een actie van een uur vond zich decommandant ook genoodzaakt te retireren. De troepesverzamelden zich te Tubise en Halle, en in de eersteplaats nam de Erfprins zijn

hoofdkwartier. Maar's anderendaags, den 9 Julg, brak het leger weder op, en trok naarWaterlo, om Brussel nog zoveel mogelijk tegen eenvijandelijken aanval te dekken. In Waterlo wierd hethoofdkwartier overgebracht. Dan kort na hun aan- komst hoorde men sterk canoneeren naar den kantvan Genappe en Witterzee; derhalven ging het legerterstond derwaarts op marsch, doch vond de Oos- tenrijkers reeds aan het retireren. Van de hollanderswaren alleen de dragonders van Bijland in deeze actievermengt geweest, die met een corps vijandlijke cav.waren handgemeen geweest, waarbij de col. comm.Prins van Hessen-Philipsthal, na zware blessuren be- komen te hebben, was gesneuvelt en de maj. deGrancy, de cap. Marclay en de adjudant gekwetstwaren. Den



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 300 10 Julij nam de vijand Doornik en Gent in, na- 1794dat te voren de Hollanders, zijnde een gedeelte van het corps van Prins Fredrik van Oranje, er warenuitgetrokken, om het nutteloos bloedvergieten voorte komen, hebbende zich te zwak bevonden tegen degroote overmacht waarmede de franschen kwamenaanmarcheren. Wat kon toen den vijand wederhouden van Sluisin Vlaanderen aan te tasten, en daarmede een beginte maken met Hollands frontieren en bezittingen aante randen? Niets. Derhalven gebeurde dit al op den 11 Julij; 's voormiddags ten 11 uren vertoondenzich eenige honderden franschen voor die vesting,zij wierpen achtervolgens omtrent 40 houwitsers inde stad, en trokken

daarna uit eigen verkiezing wederaf. Deeze vijandlijke onderneming had eene dubbeleuitwerking; aan de eene kant een geringe, zijndede stad bijna niets beschadigd en maar een burgergekwetst geworden, maar aan de andere kant eengroote, want alle de engelschen kozen al wederschielijk het hazepad, en lieten hen met 107 schepenovervoeren gedeeltelijk naar Vlissingen en gedeeltelijknaar Antwerpen. Prins Fredrik zond zijn adj. gen.,de luit. col. Bentink, met deeze ontzettende tijdingnaar 's Hage, en vertrok, na vooraf het commandoovergegeven te hebben aan den gen. maj. van derDuyn, met 2 batt3. van daar naar Sas van Gent,om de bezetting aldaar nog eenigzints te versterken.Z. H. liet terstond na zijne aankomst de groote inun-datie aldaar in het werk stellen, zoodat toen van

Hulst



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 r 301 179* af tot Sluis in Vlaanderen alle landen volkomen ge-inundeert waren. Niettegenstaande dit alles attac-queerden de franschen de volgende dag, den 12 Julij, 's morgens vroeg, Sluis in Vlaanderenvoor de tweedemaal. Zij wierden aangevoerd doorden gen. Alraain. Na eenige hauwitsers in de stadgeworpen te hebben, liet de generaal de vesting op-eischen, 't welk van den comm. van der Duyn teneenenmalen wierd van de hand gewezen. Omtrenthalf 10 begon de vijand weder te vuren, hetwelk uitde vesting zoodanig beantwoord wierd, dat de vijandten 12 uren weder afmarcheerde, zijne gekwetstenop wagens mede nemende. In de stad

waren eenigehuizen beschadigd geworden. 13 Julij viel er een gevecht voor bij Brussel, het- welk van dat gevolg, was, dat die stad door do fran- schen vermeestert werd. Ook werd Sluis in Vlaan- deren voor de derdemaal beschoten, doch met hetzelvegevolg als de vorige keeren; na 2 uren op de vestinggevuurt te hebben , wierd de vijand weder aan hetwijken gebracht. Brussel in 's vijands handen geraakt,Sluis in Vlaanderen gebombardeert op den dag, opwelken wij onze jaarlijksche vrcugdetijd, ik zegge, degewone jaarmarkt of kermis moesten beginnen. Hier- mede was het aldus gesteld. Eveneens als in hetafgelopen jaar waren de spellen op het Vreeburg ende viool in de herbergen niet toegelaten, maar welde markt, die groot was, ja

zeer groot, door diende vlissingsche en middelburgsche kermissen om hetnaderen van den vijand geheel en al verboden waren. _______



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 302 Wat nu de vreugde betrof; dcezo was niets, zijwas door de dagelijks inkomende treurige tijdingenganscholijk met diepe neerslachtigheid verwisselt. De- zelve behelsden niet dan overwinningen en grootcvorderingen des vijands, gelijk blijkt uit het volgende.Nadat dan de franschen in Brussel waren ingerukt,vond de Erfprins geraadzaam, om met liet leger vanWaterloo op te breeken en een positie te neemen teRotselaar, tusschen Mechelen en Leuven. Beide deezesteden waren door hessen bezet. Maar den 15 Julij wierden de hollanders aldaar geattacqueerten teruggeslagen tot de Nyle; daarop verlieten dehessen gemelde twee steden; en den 16 Julij trokken de franschen er binnen, zowel

inMechelen als in Leuven. 17 Julij wierden de hollanders alweder van deNyle verdreven. De Erfprins nam toen met het legereen positie achter de kleine Nette, latende de gen.maj. van Geusau met de voorhoede te Turnhout, enplaatste het hoofdkwartier te Baarle. Het scheendat de franschen in hunne ondernemingen geen palenmeer te stellen waren. Alle dagen maakten zij vor- deringen. Den 18 Julij vond de bezetting van Namur, uit oosten-rijkers bestaande, zich genoodzaakt die vesting bijcapitulatie aan hen over te geven. Den 19 Julij geraakten zij in het bezit van Nieuwpoorten zoo vervolgens, zooclat de Erfprins met de overigecommandanten van de gecombineerde armee overeen- kwam om de leegors aan de grenzen en in de fron-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 305 1794 de veldbatts van Wartensleben, Waldeck 2de reg. ende Perez, de zwitsers van Stockar de Neuforn enhet corps van Beon, als ook de veldbakkerij, en teTerheyde een groot gedeelte van de artilleristen metzwaar geschut. Prins Fredrik was van Sas van Gentvertrokken en campeerde met zijn corps op het eilandWalcheren in Zeeland, houdende zijrl hoofdkwar- tier te Oostburg; de hospitalen wierden overgevoert,het hollandsche naar Rotterdam in het pesthuis, hethanoversche en hessische naar Gorinchem en het en-gelsche naar Middelburg. In Breda, alwaar de Erfprinsprovisoneel zijn hoofdkwartier genomen had, kwam den 29 Julij de geheele stadhouderlijke familie uit 's

Hageaan. Er wierden eenige conferentien tusschen Z. D. H.en den 'Erfprins gehouden en den 30 Julij vertrok de geheele familie weder naar's Hage. Uit die conferentien kwam voort dat delegers nog zooveel mogelijk met nieuwe troepes enmanschappen versterkt wierden, onder anderen ookhet corps rijdende artilleristen met nog 60 man, diein dien tusschentijd alhier weder waren aangeworven,en die den 31 Julij afmarcheerden; zoo dat maar zeer weinigemilitairen in het binnenste van de Kepubliek achterbleven. Intusschen de zoogenaamde patriotten, ziendedat hunne geliefde fransche haan toen bijna altijdkoning kraaide, staken hun hoofd op in verscheidesteden, waaruit al groote onlusten ontstonden, voor- namelijk te Amsterdam, die echter, door het schielijkinrukken van 70

man hussaren van Heeckeren, nog UTB. TIJDS. IV. 20







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 308 een corps vijandlijke dragonders. De engelschen, hier- 1794door al meer in verwarring geraakt waar het bestveiligheid te vinden was, waagden zich niet langerin Zeeland, maar begaven zich gedeeltelijk naar dekanten van Bergen op den Zoom en gedeeltelijk naarde Baronie van Breda; bij Steenbergen wierdende bakovens geplaatst. Den 5 Aug. deed de bezetting van Sluis tot tweemaaltoe een uitval met veel succes, maar tegen den avondwaagde de vijand ook tweemaal een storm op dievesting, doch wierd telkens terug geslagen. Ookviel er dien dag een attacque voor tusschen Maastrichten Tongeren. De franschen wierden tot Tongerenterug geslagen met verlies van 80 dooden en'

90krijgsgevangenen, die in Maastricht wierden binnengebracht. Het keizerlijk hoofdkwartier wierd toen vandaar verplaatst naar Foron Ie Comte. Den 6 Aug. wierd Sluis in Vlaanderen weder hevig be- schoten; doch de vesting bleef zich manmoedig ver- dedigen, 's Avonds ten 10 uur wierd het fort Isabellestormenderhand ingenomen. De bezetting retireerdenaar Philippine, echter met achterlating van een ser- geant en 8 gemeenen, die in 's vijands handen ge- raakten. Toen begon men te bemerken dat de franschenin menigte verzamelden naar de kanten van Breda,weshalven op de Beek, een uur van de stad afgelegen,een armee bijeen vergaderde om aldaar te cantonne-ren. Den 7 Aug. kwam Prins Fredrik met zijn corps ook





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 310 zij nog met 5000 man nieuwe troepes uit Engeland, 1794die in de laatste dagen met veel geschut en de nodigekrijgsammunitie in Vlissingen waren aangekomen,versterkt waren, met alle hunne legers, behalven 2regimenten , die in Geertruidenberg waren achter ge- bleven, als ook met al hun bagagie, waaronder toendie van de hessische en hanoversche legers behoorden,te zamen uitmakende een trein van over de 500 wa- gens en karren, naar Oosterhout, den Bosch, Don- gen , Gorinchem en omliggende landen. In Gorinchemtrok het 55ste reg. met veel artillerie binnen; bui- ten de stad wierd de veldbakkerij opgericht. Te Oos- terhout nam de hertog van Yorck zijn hoofdkwartier,en het hessische

wierd te Ginneke geplaatst. Doordeeze beweging van het engelsche leger geraakte depassagie van Breda op onze stad gestremt, waaruitalhier veele valsche geruchten en schrikbarende ver- dichtsels ontsproten, die meestendeels door de patri- otten wierden verzonnen en uitgestrooit. Wat een menigte van donkere wolken begon erover het Vaderland zich uit te breiden! Wat wasdan noodzakelijker, om dezelve weder te doen ver- dwijnen, dan het gebed? 's Lands besturen, en dusook onze heeren Staten, van dit gevoelen zijnde, zoowierd den 10 Aug. door de gansche provintie een beededaggehouden. Dit was in navolging van Holland, alwaarreeds 3 Ang. beededag gehouden was, en had ver-ders tot navolgers Zeeland en de Generaliteits landenop 17 Aug en Groningen op 24 Aug., even als de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 311 1794 gewone jaarlijksche dank-, vast- en bededag, om denzegen des Allerhoogsten over Hollands wapenen afte smeeken, en daardoor de alvernielende onheilendes oorlogs van het vaderland af te weren. Maar bijhet aankomen van den dag vond men langs de voor- naamste straten der stad twee pasquillen gestrooit;de een ten titel voerende, Verklaring van de biddagen weimenende waarschouwing tegen de deelneming indezelve, en de ander Aan de Uddaghouders. Beidewaren zij ingericht, hoofdzakelijk om de twee alhierheerschende partijen al sterker tegen elkander aan tehitsen. Den 14 Aug. wierd per publicatie een premievan 1000 gulden uitgelooft aan den genen, die

demakers of verstrooijers van een of beide die pasquillenwist aan te wijzen. Verdors wierden den 11 Aug. de veertiendaagsche beedestonden op we-kelijksche gesteld, en daartegen de kermissen, die inonze provintie nog plaats moesten hebben, zoo in desteden als ten platten lande, ten eenemale verboden,om daarmede alle openbare vreugdebedrijven te doeneindigen. Gedurende de laatste dagen waren weinig of geenvijandlijkheden voorgevallen. Sluis in Vlaanderen wasook weinig of niet beschoten, alhoewel de vijandlijkelegers in het gezicht der frontieren dagelijks in me- nigte aangroeiden, en nog wel het meest naar dekanten van Bergen op den Zoom en Hulst; weshalvende Erfprins den 12 Aug. een toer doende naar 's lands voornaamstevestingen, om dezelve nog

zooveel mogelijk van het



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 312 mankerende te voorzien, eenige troepes uit het cam- 1794pement bij Breda deed marcheren den 13 Aug. naar Bergen op den Zoom; namelijk degren9 van van Solms en Eaesfeldt, en de veldbatt3van Waldeck 2de reg., von Wilcke, de Petit en Oranje- stad en lande, met eenige cavallerie en artillerie,van welke de drie laatstgenoemde veldbatt8 en dezwitsers van Smit den 14 Aug. wierden ingescheept in 47 daartoe ge- preste schepen, die te voren van Rammekens gezon- den waren. Zij wierden vervoerd naar Hulsterambacht,om aldaar post te vatten, doch de zwitsers in Hulst. Eindelijk scheen het, als of het fransch gouverne- ment, tot het vast besluit gekomen zijnde, om niet terusten voor dat de

geheele Republiek vermeestertwas, aan dit groote werk een aanvang gemaakt wierdop den 15 Aug., als wanneer op vier vestingen te gelijksterke vijandlijke colonnes kwamen aanrukken, name- lijk Sluis in Vlaanderen, Philippine, Hulst en Bergenop den Zoom. Sluis in Vlaanderen bleef zich man- moedig verdedigen. Philippine wierd maar kort be- schoten, ook zonder eenige uitwerking. Hulst wierdzwaar beschoten, waardoor de bezetting eenigzintsleed. Maar van Bergen op den Zoom wierd de vij- andlijke colonne door de voorposten, die op derzelveraannadering door eenige troepes uit de vesting ver- sterkt waren, ten eenemalen afgeweert. Eenig ver- lies was er aan beide kanten en eenige cavalleristengeraakten in 's vijands handen. De volgende dagen



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 313 1794 viel er niets voor als alleen te Sluis in Vlaanderen,werwaarts de vijand zijne macht verdubbelde, om dievesting eindelijk te doen bukken en daardoor meestervan het zoo vruchtbare land van Cadzant te worden.Den 16 Aug., 's avonds ten 5 uren, begon het bom- bardement op die vesting. De franschen vuurden metverscheide vuurmonden nagenoeg onophoudelijk nachten dag door tot aan den middag van den 19 Aug., als wanneer al het vijandelijk geschutdoor de vesting aan het zwijgen gebracht wierd. Decomm. van der Duyn zond den luit. Veugen vanBedaulx, een zijner adjudanten, naar 's Hage, omH. H. M. kennis te geven, dat de vesting, zoo hevigbeschoten, het

-niet lang meer zoude kunnen volhou- den,- en dat reeds 27 man, alle gemeenen, het levenverloren hadden. De twee volgende dagen wierd erniet gevuurt, maar den 22 Aug. begon de vijand Sluis al weder op nieuwmet groote hevigheid te beschieten. De comm. de-fendeerde zich nog tot den 24 Aug., 's namiddags ten 4 uren; maar dien dagveele dooden en gekwetsten onder de troepes beko- men hebbende, vond hij zich genoodzaakt de vlagvan capitulatie op de toren te zetten; doch vermitsde vijandlijke commandant, de gen. Moreau, eischtedat van het garnizoen al de hannoveranen over dekling moesten, kon de capitulatie niet getroffen wer- den voor den 26 Aug. Het geheele garnizoen, bestaande uit,



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 314 behalven de hannoveranen, de holl. veldbatt8 van van 1794Dopff, van Nyvenheym en Hessen-Darmstad, moestzich krijgsgevangen overgeven, en wierd dadelijk naarDuinkerken vervoert. Na de verovering van Sluisvertoonden zich gedurig vijandlijke corpsen in het ge- zicht en zeer nabij de hollandsche voorposten, voor- zeker om derzelver sterkte op te nemen, maar onderdie bedrijven deden zij allerhande mishandelingen enstroperijen. Den 27 Aug. kwamen eenige fransche hussaren in tweeboerenhofsteden, even buiten Bergen op den Zoom, omaldaar wat te rooven. De hollanders, nog tijdig ditbemerkende, verdreven hen weder terug, echter metverlies van een sergeant en 8 man,

die in 's vijandshanden vielen. Den 28 Aug. wierden te Lommei en te Bladel, dorpenin de meijerij van 's Hertogenbosch, verscheide huizenuitgeplundert. Ook te Kosendaal wierden de opgezete-nen van die stropende gasten deerlijk geplaagt. Den 29 Aug. wierden verscheide dorpen in de meijerijvan die stropers overvallen. Te Lommei wierden 3huizen door eenige zwarte hussaren uitgeplundert. TeBladel eischten eenige soldaten van de boeren af 200rijksdaalders, haver, ham en wijn, met de sterkstedreigementen. Te Bergeik kwam niemand vrij zon- der hen de beurs te vullen. De Abtdij van Postelwierd genoodzaakt, met bedreiging van plundering,2000 gulden bijeen te verzamelen. Te Hilvarenbeekwierden twee boeren, die geweigert hadden aan hunneeisenen te voldoen, in

hunne schuren opgehangen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 315 1794 Ik zou te langwijlig worden met meer andere gru- weldaden aan te halen. Het op den 30 Aug. afzenden en verspreiden van drie esqs cav.van van Tuyll, bij detachementen, door de geheelemeijerij, maakte voor het grootste gedeelte een eindeaan dezelve. Om dit heen en weer zwerven derfranschen in die ommestreken wierden de krijgsge- vangenen, die nog in den Bosch waren achtergeble- ven, ten getalle van omtrent 200, den 31 Aug, van daar vervoert naar Vianen, geescor-teert door het corps rangersvan den hertog van York.Zij wierden aldaar op het zoogenaamde hof ge/et. Den 1 Sept. trokken 60 man van Oranje-Friesland vanhier derwaarts om hen in bewaring te houden.

Den 2 Sept. gebeurde de val van Valenciennes. Deezevesting toen negen weken door de vijand ingeslotengehouden, en in dien tusschentijd driemaal opgeeischtzijnde, vond zich eindelijk door de nood gedwongenzich bij capitulatie over te geven. De bezetting, uiteen groot corps keizerlijken en de holl. veldbatt8 vanBosc de la Calmette en Plettenberg bestaande, zoude stad uitmarcheren, aldaar de wapenen afleggen,en vervolgens, respectivelijk ieder naar haar landterugkeeren, op voorwaarde van gedurende deezenoorlog nooit rneer tegen de franschen te zullen dienen.Deeze twee hollandsche batts trokken naar Maastricht,wierden aldaar van snaphanen voorzien en vervolgensgezonden, Bosc de la Calmette naar Amsterdam enPlettenberg naar ons Utrecht; beide steden, alwaar

hetmeest militairen vereischt wierden om de patriotten





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 317 1794 de veldbatt9 van Waldeck en Wartensleben, en eengrenadierbattaillon, als ook noch het dep&t van dehussaren van Timmerman (de hussaren van Timmer- man waren de gewezene utrechtsche hussaren vanvan der Hoop; dit corps was tot 400 man aange- worven en de luit. col. Timmerman was tot col. vanhetzelve aangesteld) doch dit depot wierd met al debagagie van het geheele regiment naar Utrecht af- gezonden, om de verregaande ongeregeldheden, diealdaar door de altijd woelzieke patriotten begaanwierden, te stuiten. Zoo wierden onder anderen 5 Sept. aan eenige heeren, als burgem. van Mus-schenbroek, prof. van Geuns en meer anderen,

brievengezonden, uiterlijk het voorkomen van rouwbrievenhebbende, maar van binnen niets dan een gedruktpapier bevattende, vol van kwaadaardige lasteringenen dreigementen. Zij wierden bezorgt door de ge- wone besteller van de hollandsche post. De komstvan het depot te Utrecht was wel noodzakelijk ge- worden, zijnde die stad door het gedurig aftrekkenvan bekwaam gewordene rijdende artilleristen toengenoegzaam zonder cavallery; de wacht aan de houtelootsen op het Vreeburg wierd ook dadelijk door dehussaren overgenomen. Om dezelve redenen warenreeds meer andere depots uit het leger landwaartsingezonden, als dat van de holl. gardes naar's Hage,dat van de zwitsersche gardes naar Amsterdam enzoo vervolgens, want de landzaten waren

nog nietin staat om te kunnen dienen, hoewel derzelver op- richting met allen spoed wierd doorgezet. Nadat dien



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 318 aangaande op den 2 Augustus laatstleden het besluit 1794van H. H. M. aan de Staten der bijzondere provintienwas toegezonden, hadden Gelderland en Holland ter- stond in alles bewilligt. Utrecht en Overijssel haddende werving van landzaten wel geapprobeert, maar daarbijeenige aanmerkingen gemaakt. De overige provin- tien hadden achtervolgens ook daarin toegestemd en hetlandschap Drenthe had zich bij de naburige provintienvervoegt. Het besluit aangaande de werving bui- tenslands was zonder eenige aanmerking door alle deprovintien aangenomen. Utrecht had zich vervolgensvervoegt bij Z. D. H., vragende een nader plan, vol- gens welk die aanwerving van landzaten moest

wordenin het werk gesteld. Dit plan was ook reeds aanalle de provintien overgegeven en door den drukpubliek gemaakt. Volgens hetzelve richtte iedereprovintie haar eigen corps landzaten op. Een of meervoorname steden wierden daartoe vastgesteld, als inHolland 's Hage, Amsterdam en Eotterdam, in Utrechtde stad Utrecht, enz. In elk van deze steden wierdeen militair hoofdofficier belast met het aannemen vandie zich kwamen aandienen; maar de col. van Stern-bach in 's Hage wierd aangesteld tot commandant enopperdirecteur der generale werving voor de ganschearmee. In alle de voornaamste steden wierden com- missarissen benoemd zoo tot wapening en kleedingder landzaten, als tot het inzamelen der vrijwilligegiften, die door het verzoek van Z. D. H. al vrijmildelijk

wierden aangedragen. De Briel was hierinvoorgegaan, Rotterdam en Schiedam waren dadelijk





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 320 ruiters vielen in 's vijands handen en de corn. Ver- 1794schoor wierd gekwetst. Dit verlies wierd terstondweer vergoed door 26 ruiters, die van het depot,dat wij alhier in garnisoen hadden, opmarcheerden.De volgende dag, den 7 Sept. deed de vijand een generale aanval op allede voorposten, met zoodanig een overmacht dat zijalle moesten bukken; zij waren geposteert te Goirle,Gilst, Miei, Zundert, Rijsbergen en Etten. Naeenige tegenstand geboden te hebben wierden zijallen overmeestert. De hollanders brachten eenigeweinige fransche gekwetsten en 3 krijgsgevangenenin Breda binnen; maar daarentegen waren veel man- schappen, meest van de jagers van Bijland en dehussaren van

Heeckeren, door de vijand krijgsgevan- gen gemaakt. Op al die dorpen waren de hollandersbezig met batterijen op te werpen, die toen dadelijkdoor de franschen wierden overhoop geworpen. Overalposteerden zij zich, doch voornamelijk tusschen Ettenen Dorsten en hun hoofdkwartier brachten zij vanTurnhout over naar Oers, van hetwelk voorpostenwierden uitgezet te Blartum; zoodat een ruim gedeeltevan de Baronie in 's vijands handen was geraakt.Door al dit gebeurde wierden de burgers en inwoon-ders aldaar deerlijk ontrust, en te gelijk de gouver- neur, de gen. maj. van Geusau, tot het nemen vanstrenge maatregelen aangezet. Hij liet buiten de Gin-neke, Haagsche, Water en Bossche poorten, de koorn-molen en nog eenige huizen en schuren, die den vijandtot schuilplaats

konden dienen, verbranden of in de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 321 179* lucht springen. Hij liet, daar toen een bombardementte duchten was, de straatsteenen uit den grond halenom de bomben te doen smoren. Hij liet per publi- catie den burger aanzeggen van zich voor twee maan- den te provianderen, om gebrek aan levensmiddelenvoor te komen. Hij deed, vermits een aantal burgersde stad had verlaten, om het bombardement te ont- vlochten, een tweede publicatie afkondigen, waarbijalle neering doende burgers, als bakkers, brouwers,vleeschhouwers en dergelijken gelast wierden binnendrie dagen tot hunne haardsteden terug te keeren,op verbeurte van hunne huizen en goederen. Hijdeed dit alles uit eigen gezag, want hij

regeerdealleen, zijnde al wat tot het stedelijke bestuur be- hoorde, ook de stad ontweken, uit vreeze van weder,even als in het vorige jaar, als gijselaar na Vrank-rijk vervoert te zullen worden, zoo het ongeluk wildedat de stad wierd vermeestert. De angst en benauwd- heid aldaar waren groot, en wierden den 8 Sept. nog grooter, door het onverwacht binnen- komen van een vijandelijk officier met twee trom- petters, die alle geblind waren. De stad geraaktein volle beweging, het geheele garnisoen kwam inde wapenen, do poorten wierden gesloten, het hol-landsch hoofdkwartier en het commissariaat verlietende stad, de veldpost vertrok terstond, en echter washunne komst alleen om over een uitwisseling vankrijgsgevangenen te handelen. Waarom alle die

on-bezonnene maatregelen niet dadelijk door den gouver- neur gestuit wierden komt ons onbegrijpelijk voor.UTU. TIJDS. IV. 21







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 324 bergen. Aldaar wierden zij nog versterkt met 3350 1794man engelschen, die eenige dagen te voren te Vlis-singen ontscheept waren. Het hollandsch hoofdkwartierbleef echter te Raainsdonk. Den 13 Sept. arriveerde Zijne Doorl. Hoogh. uit'sHagein het hoofdkwartier, om den Erfprins eenige geheimeorders voor te dragen. Met deeze begaf zich ZijneHoogh. naar 's Hertogenbosch, om aldaar met den her- tog van Yorck en den oostenrijkschen generaal deBeaulieu over dezelve te confereeren. Uit die con-ferentien kwamen weder verscheide maatregelen voort;als het inunderen van Breda tot 's Hertogenbosch enhet doorsteken van de dijken, daartoe noodig, hetaanleggen van batterijen in de

Bommelerwaard aande rivieren de Maas en de Waal; het leggen vanschipbruggen te Grave en te Nymegen, zoo een spoe- dige retraite mocht vereischt worden, het slechten van20 huizen te Waspick in de Langestraat en het ver- branden van een nuttelooze en vervallen kerk te Doe- veren bij Waalwijk om de vijand daardoor een waar-schijnelijke schuilplaats te benemen. Na het aflopender conferentien begaf zich de Erfprins naar 's Hage,en Zijne Doorl. Hoogh. rapport van het verhandeldegedaan hebbende, vertrok Zijne Hoogh. met PrinsFrederik weder van daar, de Erfprins naar het hoofd- kwartier te Raamsdonk en Prins Fredrik naar denBosch. Zijne Hoogh. in het hoofdkwartier aangekomenzijnde, zond een officier en trompetter tot de vijand,om over een uitwisseling van

krijgsgevangenen tehandelen, welke spoedig getroffen wierd.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 325 1794 De hollanders dan, volgens hunne bestemming postgevat hebbende, wierden de voorposten tusschen Bredaen Geertruidenberg, uit emigranten van Beon et Da-mas bestaande, geattacqueert en terug gedreven totop Steelhoven. De gouverneur van Breda, hiervankennis bekomen hebbende, deed een sterk corps uit-marcheren, met dat gelukkig gevolg, dat de franschenvan daar weder verdreven wierden, als ook uit 'sPrin-senhage, waarbij het battaillon van Waldeck eenigemanschappen van den vijand krijgsgevangen maakte.Daarna schenen de franschen zich van Breda te ver- wijderen. De hollanders, hen achterna zettende, ont-weldigden daarbij hen nog twee wagens

met goederen,zes gevangenen en eenige losse paarden. De franschenposteerden zich te Tilburg, Vucht, Hilvoort, Loonop 't Zand en Dongen; waardoor de major Hesbergvan de hussaren van Heeckeren genoodzaakt wierdmet zijne onderhebbende manschappen terug te trek- ken tot in Besoijen; nochtans bleven veertig man teSprang, welke, den 14 Sept. met twee vijandlijke patrouilles handge- meen gerakende, terug gedreven wierden door Waal- wijk tot achter Capelle, alwaar eenige manschappenvan het corps van Beon geposteert waren. Alle deezewierden den 15 Sept. weder geattacqueert en genoodzaakt te- rug te wijken naar Heusden en Geertruidenberg;maar kort daarna weken de franschen weder af enalle de voornoemde posten wierden weder door dehollanders

bezet. Diezelve dag viel er een hevige



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 326 actie voor bij Boxtel tusschen de engelsche voorposten 1794en een sterk corps vijandlijke infanterie. (Ziedaar deengelschen in een gevecht! Wat wonder!) De engel-schen wierden terug geslagen tot in St. MichielsGestel. De volgende dag, den 16 Sept., smorgens ten 5 uren, wierden de engel- schen te Gestel weder geattacqueert. Er wierd heviggevochten tot 12 uren, als wanneer de engelschengenoodzaakt wierden te retireren tot op Schijndel.De gekwetsten wierden over Nijmegen naar het hos- pitaal te Rhenen vervoert. In Gestel waren de meestehuizen door de canonskogels doorboort en de ver-schanzingen, die de hollanders aldaar hadden aange-legt, wierden vernielt. Intusschen de

engelschen, zooeen derde bezoek niet willende afwachten, begavenzich met het geheele leger naar de de kanten vanGrave, alwaar zij zich posteerden, gedeeltelijk tusschenGrave en Nijmegen en gedeeltelijk tusschen Grave enVenlo; het hoofdkwartier nam de hertog van Yorckte Kranenburg. Toen de gekwetsten, die op velewagens, vergezeld van verscheidene bagagiewagens,vervoert wierden, te Rhenen aangekomen waren, ver- spreidde zich het gerucht in onze stad dat de geheeleengelsche armee geslagen en tot Nijmegen geretireertwas. Niet weinig sensatie verwekte dit alhier onderden burger, welke nog meer wierd aangezet, eens- deels, door het juist op dat tijdstip binnenkomen vaneenige vluchtelingen uit den Bosch, die (de franschen,na het aftrekken der engelschen, gedurig

aan in hetgezigt dier vesting verschijnende) verkozen zich van









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 330 mene nederlaag was daar. Het overschot van het 1794leger van Clairfait retireerde tot in Foron St. Martin,dat van d'Alton tot in Aken, en dat van Latour totin Herve, moetende al hun geschut achterlaten; doch8 batt. en eenige weinige cav. en artill. trokken inMaastricht binnen, onder commando van den gen.Clebeck. De bezetting bestond toen , nadat de emi- granten van Hohenlohe 's avonds naar Venlo vertrok- ken waren, uit 8000 man, alle Oostenrijkers, diedoor den holl. gouverneur, den Prins van Hessen-Cassel, gecommandeerd wierden. De gouverneur lietbuiten de vesting eenige huizen afbreeken en boomenafkappen, die tot de defensie hinderlijk konden zijn;dit alles deed

veele inwoonders, de gevaren van hetbombardement te gemoet ziende, met alle hunne goe- deren de vesting ontwijken; geen wagen of kar wasmeer te bekomen. Geheel het luiksche bijna in han- den der franschen zijnde, hadden deze tijd en gele- genheid om de vesting rondom te blocqueeren enbatterijen op te werpen, waar en zooveel als zijwilden; hiermede namen zij de volgende dag', den 20 Sept., al een aanvang. Zij verschenen op dedorpen aan de linker oever van de Maas, zelfs som- migen onder het gezigt van de stad, waarbij nogeenige schermutselingen voorvielen met de buiten- posten; maar 's avonds was de stad aan die zijde alvolkomen geblocqueert. 's Anderen daags, den 21 Sept., begonnen zij aan de zijde van Wijk destad in te sluiten; en onder die bedrijven

schoten zijuit het dorp Heugem eenige kogels en hauwitzers in





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 332 eenige ongelschen in garnisoen; maar, daar de roodeloop eenigzints onder hen regeerde, wierd het grootstegedeelte van hen naar Vlissingen vervoert, aldaaringescheept en naar Engeland overgebragt. Den 23 Sept. vielen er schermutselingen voor bij Graveen bij Maastricht; bij Grave was de actie van korteduur, maar na dezelve posteerden de franschen zichte Uden , twee uren van daar. Bij Maastricht washet gevecht tusschen wederzijdsche jagers, van welkenaan beide zijden eenige sneuvelden. Ook wierd aldaareen fransche sauvegarde opgeligt; doch, dit ten on- recht geschied zijnde, wierd dezelve door een colonel,die met een trompetter, geblind, in Maastricht binnenkwam,

gereclameert en vervolgens dan ook teruggegeven. Rondom die vesting wierpen de franschenbatterijen op, die van zwaar geschut voorzien wier- den, en nog het meest op den Cauberg buiten deboschpoort. Zoo kwamen er den 24 Sept. in den Bosch een officier en trompettergeblind binnen met een aanbod van den franschencomm. aan den gouverneur, den Prins van Hessen-Philipsthal, van 30 zieke hollandsche krijgsgevangenenaan het hospitaal aldaar over te geven, onder voor- waarde van dezelve altijd te kunnen terug eischen.De gouverneur, hun ongeluk inziende, bewilligde daar- in en nog diezelve avond kwamen zij in den Boschbinnen. Den 25 Sept. vertoonden zich de franschen te Hedink-huizen, Elshout en Druynen, als ook te Bokhoven bijHeusden, doch zij wierden,

na eenige koebeesten uit



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 333 1794 de weide gerooft te hebben, door de bezetting van Heus-den van daar weder verdreven. De volgende dag, den26 Sept. kwamen zij weder te Bokhoven, en toenposteerden zij zich aldaar met sterke macht. De vijandwas dus doorgedrongen tot nabij Heusden. Gewis moestdit alles veel ontroering verwekken in alle plaatsenen voornamelijk in Breda en den Bosch; althans veleburgers van die twee vestingen, ja zeer velen, ver- lieten hunne woonsteden en begaven zich met allehunne goederen meestendeels naar ons Utrecht. Ja,ik mag zeggen, het was als of alhier een veiligeschuilplaats te vinden was en intusschen was de ont- roering onder ons ook gansch niet gering.

Schrik,vrees, benaauwdheid, neerslagtigheid, alle deze harts- tochten verwisselden elkander bij alle wehlenkenden(den patriotten straalde het vergenoegen uit de oogen)door al hetgeen alhier in de laatste dagen was voor- gevallen; want, als wij maar in aanmerking nemen,er 'was door onze heeren Staten geresolveert tot hetheffen van een honderdste penning over alle de be- zittingen , tot ondersteuning van de provinciale kassein het dragen der oorlogslasten; er was een publi- catie gearresteert, waarbij wierd bekend gemaakt, datde inundatie aan de Grebbe zou in het werk gesteldworden, en dat derhalven alle boeren in die omme-streken moesten zorg dragen, dat de granen binnenkwamen, zelfs tot aan de Bilt toe. Er was een orderafgevaardigt van de Staten, waarbij

150 schepenwierden geprest tot het leggen van een vaste schip-brug over de Waal bij Nijmegen. Er waren twee



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 334 couriers, twee uren na elkander, door de stad ge- 1794passeert naar 'sHage, in alle haast, de een met detijding, dat de haringvloot door de vijand genomenwas. Er waren weder eenige schuiten met engelschenbinnen gekomen; doch, even als te voren, het warenherstelden uit Leyden, die naar hunne regimententerug keerden. Hierbij genomen de schrikbarendetijdingen, die door de aankomende vluchtelingen me- degebracht wierden, zoo had dit alles eene verbazendeindruk op aller gemoederen. Om dan verder over tegaan tot den volgenden dag, den 27 Sept., want er kwam geen dag, of zij brachthaar treurtooneel mede, Maastricht en 's Hertogen-bosch waren het voorwerp van dien

dag. Maastrichtwierd 's namiddags ten 4 uren opgeeischt door eencolonel, die door den gen. Kleber, commandant enchef van het fransche leger, uit het hoofdkwartier teErp bij Veehei, met een sommatie gezonden wierdvan de vesting binnen 3 uren over te leveren; dochhij wierd terstond met zijn eisch weder afgewezenDen Bosch begon de vijand 's avonds ten 11 urente beschieten en bleef daarmede aanhouden tot 's mor- gens ten 8 uren van den 28 Sept., als wanneer de vijand door het geschutvan de vesting aan het wijken wierd gebracht. Ditgebeurde dreef al weder verscheide inwoonders methunne goederen herwaarts, maar, daar integendeelde gewone posten en wisselwagens van den Boschachterbleven, waardoor de passagie gestremt scheente zijn, en derhalven het

gevaar ons eenigzints scheen





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 336 eich naar Bommel; maar Tieboel, begrijpende, hoe 1794aangenaam die heldhaftige verdediging in 's Hage zouaangenomen worden, nam hals over kop de vlucht,den weg op naar Vianen; doch een uur van daar afzijnde, wierd hij gevat en in een koets met zespaarden, vergezeld van twee aan beide kanten rij- dende ritmeesters, gevangen naar 's Hage gevoert,alwaar zijn gedrag, op verzoek van H. H. M., naarrigeur van justitie zou worden geexamineert. Hetverlies van Crevecoeur was een doodsteek voor denBosch, want niet alleen dat de franschen die vestingtoen rondom konden insluiten, zoo als zij ook dade- lijk deden, want er waren nog 5 batts over Eindho- ven opgemarcheert, maar zij

waren ook meester ge- worden van de sluis, waardoor zij de geheele inundatiekonden aftappen. Het aankomen van goederen met wa- gens, schepen en schuiten alhier, en het verzenden vanhier naar Amsterdam, was dien dag weder onophoude- lijk; de drukte aan het schietschuitenveer was weder zeergroot; onder anderen kwamen aan dit veer 's morgensten 10 uren een schip en een lichter uit Cuilenburgen 's namiddags ten l uur elf boerewagens uit Op-hemert, een dorp bij Tiel; terwijl deze ontladenwierden, kwam er een kleine opschudding, door dieneenige heethoofdige patriotten het vervoer van goede- ren, aan burgers van de stad toebehoorende, wildenbeletten, doch 's avonds ten 8 uur de laatste schiet-schuit afgevaren zijnde, was alles weder stil. Der- gelijke onlusten, uit

dezelve patriotsche dolzinnigheidvoortspruitende, gebeurden ook te Rotterdam; aldaar



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 337 1794 de goederen van burgem. van der Heym, die te vo- ren de stad ontweken was, in een schip geladenzijnde, kwam het patriotsche graauw op de been,met geweld en allerhande dreigementen het afvarenvan het schip belettende, en daar dit juist voorvielin het tijdstip dat Rotterdam zonder garnisoen was,zijnde het batt. van Markgraaf Baden daags te vorenuitgemarcheert, en het verwacht wordende batt. vanBosc de la Calmette uit Amsterdam nog niet aan- gekomen , zoo gaf de stedelijke regering den patriotteneenige satisfactie en nam het schip in protectie. In- middels de Staten van Holland, in al dat vluchtenregeringloosheid en andere onheilen te gemoet ziende,deden eene

publicatie afkondigen, waarbij alle amb- tenaren en verder diegenen die in eenige bedieningvan posten waren, het emigreren wierd verboden, endiegenen, die reeds geemigreert waren, geboden bin- nen vier dagen tot hunne posten terug te keeren, alleop verbeurte van dezelven. Hierdoor verminderdehet vluchten eenigzints, maar het verzenden van goe- deren niets, althans niet in onze stad Utrecht, wantde volgende dag, den 30 Sept., was de drukte aan het schietschuitenveernog veel groter dan de twee vorige dagen, voorna- melijk door het onophoudelijk aankomen van geladeneboerewagens van Thiel, Bommel en andere plaatsendaar omstreeks. Deeze overhaastige verzending kwamvoort uit het verder doordringen van de franschenin de Bommelerwaard, zijnde onder

andere het dorpHeel, nadat zij een kwart uur daarop gevuurd had-UTR. TIJDS. IV 22





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 339 / 1794 land den landdag uit Nijmegen hadden overgebracht,vermits het gevaar daar ook al begon te naderen,'s Namiddags ten 4 uren arriveerde Z. D. H. binnenonze muren, om op het Duitschenhuis te overnachtenen dan weder naar 's Hage te retourneeren, alwaarde Erfprins en Prins Frederik Z. D. H., die een tournaar Gorinchem gedaan had, afwachteden; 's avondsomtrent half 6 uren kwam het hooi aan. Het waseen trein van 49 zwaar geladene wagens met vierpaarden bespannen, geescorteert door een detache- ment van Maneil (te voren Lewe). Zij kwamen vanGorinchem, passeerden langs de stad en de Malie- baan, en wierden ontladen in de nieuwe baan, welkeplaats door de

regeerjng, die op de aankomst vande expresse extraordinaire vergadering gehouden had ,bepaalt was tot het hooimagazijn en het starreboschtot het artillerieperk. Er wierd een wacht van destad naar het hooimagazijn afgevaardigt en bij denieuwebaansbrug wierd een houte wachthuis met allespoed opgetimmert. Eindelijk 's avonds ten 11 urenhoorde men van verre het canon gaan, waarvan detorenwachter zelfs de weerkaatsing van het licht inde lucht kon zien, 't welk tot 's nachts 2 uren duurde.Het was, dat de hanoveranen vuurden op Oevecoeur,om, zoo het mogelijk was, door de herwinning vanhetzelve, den Bosch noch eenigzints te verlossen.Dit echter vruchteloos afgelopen zijnde, herhaaldenzij den 2 Oct. hetzelve nog eens en beschoten het fort van's namiddags ten half vijf tot 's

avonds omtrent 11 22*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 340 uren; de vijandlijke bezetting al even hardnekkig ge- 1794bleven zijnde, waagden de hannoveranen den 3 Oct., 's namiddags ten l uur nog een derdebombardement. Zij beschoten het fort tot 's avonds10 uren, maar Crevecoeur bleef onbeweeglijk. Daardit vuren bij aanhoudendheid even als l Oct. klaaren duidelijk bij ons gehoort en gezien kon worden,bracht de nieuwsgierigheid sommigen zelfs tot bovenop den Domstoren, doch zij moesten zich vergenoe- gen met hetzelfde dat anderen op de wallen genoten.De drukte aan het schietschuitenveer was dien dagveel minder als de vorigen, maar daarentegen pas- seerden door de stad verscheide schepen en wagensmet goederen geladen, alle naar

Amsterdam, wantAmsterdam scheen nu alleen de plaats van veiligheidte wezen, 's Anderendaags, den 4 Oct. kwam het eerste transport van het artillerie-perk aan. Hetzelve bestond uit 4 canonnen en 4ammunitiewagens, voorts bagagiewagens, fouragiewa-gens, legerkarren, twee smitswagens, een timmer- manswagen, de wagens van de officieren en die vanden chirurgijn-maj., alle te zamen uitmakende een ge- tal van omtrent 80 stuks, voortgetrokken door ruim300 paarden. Zij trokken langs de stad naar hetstarrebosch, hetwelk met paaltjes en touwen was af- geperkt en alwaar een houte wachthuis nabij demiddelhol aan het cingel was opgetimmert, daar da- gelijks een wacht van 24 man van Plettenberg uitde stad naar toe trok. Aan het starrebosch gekomenzijnde, wierden alle wagens en

canonnen geplaatst





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 342 der l leverde aan het oorlogstooneel niets op. De vol- 1794gende, de 5 Oct., vier kleine vijandlijke attacques; als eenop Hulst, waarvan de bezetting de franschen wederschielijk aan het wijken bracht; een op het fort Isa-belle, die niets uitwerkte; een op een voorpost vanBreda, waarbij een man van Waldeck gedood entwee gekwetst wierden; en een van de Orthen schansop den Bosch, waardoor vier huizen beschadigt wier- den. Gedurende deeze vijf laatste dagen was uit ofop Maastricht geen schot gedaan, maar zware bat- terijen en redoutes met verbazende vuurmonden, dieals tijgers op de vesting stonden te loeren, waren indie tusschentijd opgeworpen, voornamelijk op denLauwberg,

Cauberg, in het dorp Grondsfeld en opde weg naar Meersen. Maastricht dan sedert eengeruime tijd ingesloten zijnde, begon er gebrek teontstaan aan levensmiddelen, steenkolen en brandhouten ook aan geld. De gouverneur liet de magazijnenopenen, die door de Regering voor drie maandenwaren aangelegt; dan, daar de Oostenrijkers zonderhunne goederen en bagagie, die zij bij hun aftochtnaar Duitschland hadden medegenomen, in Maastrichtwaren ingesloten, zoo moesten deeze ook in allesdoor hetgeen in de vesting was, voorzien worden.Wegens het gebrek aan geld, hetwelk reeds zoo grootwas, dat kwalijk den militairen hun soldij kon vol- daan worden, wierden alle de ingezetenen aangemaantom hunne onderhebbende penningen over te leverentegen 4 pCt. 'sjaars, door het land

zoodra mogelijk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 343 1794 te voldoen. De gouverneur, wel inziende, dat dit allesmaar een ondersteuning van een korten tijd was,waagde een uitval op den 6 Oct. Twee derde gedeelte van het gansche gar-nisoen, uit infanterie, cavallerie en jagers bestaande,trok de brusselsche poort uit. Den vijand genadertzijnde, wierden zij zoodanig door het geschut begroet,dat zij, na verscheide dooden en gekwetsten bekomente hebben, weder binnen de vesting terug kwamen,zijnde nog een eind wegs door den vijand vervolgt, waar- door een geringe schade aan de stad wierd toegebrachtDien zelven dag wierd 's Hertogenbosch twee uren langhevig gebombardeerd, maar de volgende, den 7 Oct., omtrent den ganschen

dag door. Middenonder het vuren, wierd de vesting opgeeischt, maarde sommatie wierd afgeslagen. Er viel ook eenhevig gevecht voor bij Venlo, waarbij de keizer-lijken, zijnde een gedeelte van het leger van Clair-fait, wierden verslagen en de franschen bezit namenvan Eoermond, nadat zij eenige duizenden overde Maas hadden gezet. De keizerlijken trokken te- rug tot bij Keulen. Dit gevecht en de daarop ge- volgde retraite der Oostenrijkers brachten het engel-sche leger, hetwelk toen geheel en al in de omme-streken van Grave gelegert was, zijnde even tevoren de nog in Zeeland achtergeblevenen ook aldaaraangekomen, na gewoonte weder in beweging. Zijbraken op in allerijl en trokken af. Het grootstegedeelte marcheerde naar Nijmegen, alwaar de hertogvan Yorck ook zijn

hoofdkwartier vestigde, hetwelk



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 344 hij sedert een geruimen tijd te Groesbeek gehouden 1794had. Een ander gedeelte wierd ingescheept in 30schepen en voer naar Gorinchem; aldaar weder ont-scheept zijnde, trokken 150 man naar Vianen en deoverigen naar Bommel, zijnde ruim 700 man. Eenderde gedeelte, zijnde 3000 man, infanterie en ca-vallerie, begaf zich naar de Bommelerwaard. Voortsmarcheerden 1200 man naar Thiel, 350 uhlanen met300 losse paarden naar Schalkwijk en 1000 man meteenige zieken en gekwetsten naar Wijk bij Duurstede;van alle deeze laatste kwam het hoofdkwartier teBuren, doch al hun bagagie voerden zij naar deHeide bij Zeist; dezelve passeerde 8 Oct. onze stads cingels langs. Het was een

treinvan 120 wagens en karren, met 2, 4, of 6 paardenbespannen. Deeze aannadering der engelschen be-haafde ons maar in het geheel niet, voornamelijkom de treurige overblijfselen van roof en plundering,die door de engelschen, overal waar zij geweest wa- ren, wierden nagelaten x). Deeze verschrikkelijke 1) Een gering voorval gaf hiervan al een klaar bewijs. Erkwamen eenige engelschen, uit Schalkwijk in de Witte Engel,het logement van den heer van Kossum, buiten de Tolsteeg.Zij vroegen om eten en drinken met een houding van dollemenschen. Zij aten veel en dronken niet weinig. Zij wierdenbeschonken en weigerden daarna te betalen. Er ontstondeneenige geschillen. De engelschen sloegen met de sabel iri hetporeelijn en in het glaswerk. Er wierd assistentie verzochtvan de

wacht aan de tolsteegpoort. Eenige manschappenvan de wacht schoten toe. De engelschen trokken af, brul- lende, en het einde was daar.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 346 en dergelijken van allerhande corpsen, van de en- 1794gelschen, hessen, hanoveranen, fransche emigrantenen hollanders, van alle deeze, die dan 2, 3, 4 ofmeer dagen bij ons doorbrachten, was de stad aan- houdend in eene volle beweging. De logementen,herbergen en kroegen haalden geen gering voordeeltjeuit dit alles.Tot den 9 Oct. overgaande, was deeze een dag van ver-scheide groote gebeurtenissen. Vooreerst wierd 's Her-togenbosch, na omtrent acht uren lang beschoten tezijn geweest, weder door een vijandelijk officier op-geeischt, doch hij wierd ook weder met een weige- rend antwoord terug gezonden. Ten tweeden wierddoor een corps van omtrent 800 man uit Maastrichteen uitval gedaan, om de vijandlijke batterijen opde Pietersberg, waaruit de vesting nog het meestwierd

beschoten, zooveel mogelijk te vernielen. Zijslaagden voor een gedeelte, echter met een verliesvan 40 man dooden; de franschen, terstond wederdie batterijen trachtende te herstellen, wierden doorhet vuren van het nevensstaande fort eenigzins daaringehinderd. Ten derden liet de gouverneur van Ber- gen op den Zoom een uitval doen, vermits de vijanddie vesting al meer begon te naderen. De franschenwierden terug gedreven tot Hogerheide, met achter- lating van eenige hussaren, die te Bergen op Zoomwierden binnen gebracht. Ten vierden wierd, oporder van H. H. M,, met goedvinden van Z. D. H.,geheel Staats-Vlaanderen verlaten; derhalven wierden





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 348 meene bergplaats wierd gehouden. Nadat dan de hol- 1794landers uit Staats-Vlaanderen waren afgetrokken, wier- den alle die forten door de fransehen bezet, zelfs ookhet geslechte St. Andries, maar van daar wierden zijdoor de hessen weder verdreven. Den 10 Oct. wierd 's Hertogenbosch door den gouver- neur, den luit. gen. Prins van Hessen-Philipsthal bijcapitulatie overgegeven aan den gen. Pichegru, com- mandant en chef van het fransche leger. Volgensdezelve marcheerden de hollanders af, behalven hetcorps van Beon, hetwelk aan den vijand moest over-gelevert worden. De hollanders behielden hun geweeren wapenen, maar mochten, gedurende den oorlog,tegen de franschen niet meer dienen. Zij trokkenover Grave naar Arnhem, behalven een comp. artil-leristen en de helft van de emigranten van

Damas,die wij in onze stad kregen. Hunne bagagie ver- voerden zij almede naar de heide bij Zeist en eenen veertig hollandsche gevangenen wierden naar's Hage gebracht en aldaar in de provoost gezet.De gouverneur, zich bezwaard vindende wegens deal te spoedige overgaaf, en het artikel van capitu- latie, rakende het corps van Beon, verkoos, omalle verantwoording voor te komen, de vlucht te ne- men naar Duitschland, na vooraf den major, gravevan Rechteren Limpurg, met die ontzettende tijdingnaar 's Hage afgezonden te hebben. In de stad warenmaar weinige huizen eenigaints beschadigd, doch deschutters doelen en het nevensstaande logement warenafgebrand. Het garnizoen had weinig geleden. De







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 351 1794 goederen en vluchtelingen passeerden door en langsde stad. Dan kwamen nog binnen eenige wagensmet zieke en gekwetste hussaren van Timmerman envier hanoversche karren, door hanoversche jagers ge-escorteert, doch deze laaste trokken door naar deheide bij Zeist. Eindelijk kwamen 's avonds omtrenthalf 6 uren weder 46 wagens aan het artillerieperkin het starrebosch aan, waaronder 14 wagens tot dezadelmakerij behoorende. Terwijl dit alles gebeurde,staken de patriotten zoodanig hunne hoofden op,niet alleen in hunne vergaderplaatsen, maar zelfs opde publieke wegen, dat 's avonds ten 8 uren hetgerecht nog vergaderde. Staande de vergadering om- trent ten 11 uren, wierden de kamerbehanger

vanBree *) en de broodbakker Sigal 2) door twee deur- waarders van hun bed geligt en op het stadhuis inverzekering gebracht. Het was reeds half 2 uren inde nacht, eer dat het gerecht weder uiteen ging.'s Anderendaags, den 12 Oct., wierden op dezelve wijze opgevat zekereLuxenburg en Burghart 3), beide woonachtig in deSchoutesteeg, als ook de heer Wintrant te Vianen,voorheen koekebakker alhier, benevens zijn vrouw ende twee jufvrouwen Meijer, bij hem inwonende; doch 1) De kamcrbohanger van Bree wierd den 16 Dec. op vrijevoeten gesteld, zijnde onschuldig verklaard. 2) De broodbakker Sigal wierd 27 Dec. vern-ezen tot eenbannissement van 12 jaren. 3) Deeze Luxenburg en Burghart wierden 12 Dec. veroor- deeld tot een gevangenis van 4 jaren in het tuchthuis, zijndebeschuldigd van

oproerstokerij,









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 355 179* gecommandeerd door den col. Fisbach, de col. com- mandant van van Monster; en de bezetting bestonduit 1200 man, zijnde het gren. batt. van van Pan-huis, het veldbatt. van markgraaf Baden en eenigeOostenrijkers. Het fort St. Michiel, moest ook doordeezen bezet worden, zoodat de bezetting maair al tegering was, om die vesting te kunnen verdedigen.Daar de franschen zich dan bij Grave vertoond had- den, begon men te Nijmegen ook al beducht te wor- den en dus middelen te beramen om den vijand af, te weeren. Het fort Knodzenburg, bij Lent tegenoverNijmegen, wierd in staat van tegenweer gesteld enlangs de Waal op den dijk wierden batterijen opge- worpen , als

aan de Lentsche molen, op den hoekvan Bemmel, en meer andere plaatsen, daar hetnoodig wierd bevonden, om den vijand de passagieover de rivier te betwisten. Na de uitval uit Maastricht van 9 October laatst- leden, was weinig of niets, die vesting betreffende,voorgevallen, als alleen dat de gouverneur een offi- cier en trompetter naar het vijandlijk leger gezondenhebbende, om een keizerlijken jager terug te eischen,die ten onrecht door de franschen was gevangen ge- nomen, aan de eisch voldaan was geworden met denjager terug te geven; doch den 16 Oct. wierd de vesting voor de tweedemaal op-geeischt, zonder dat een eenig schot Vooraf had plaatsgehad. Men had bespeurt, dat langs de Maas naarde zijde van Gronsveld een considerable trein franschetroepes,

artillerie en ammunitie was komen afzakken, 23*



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 356 al tot meerdere versterking van de vijandlijke bele- 1794geringsarmee; en daarna geschiedde de sommatie dooreen capitein, die geblind de boschpoort kwam inrij- den. Er wierd krijgsraad gehouden; maar het een- parig besluit was nog aan geen overgaaf te denken;derhaken wierd de fransche capitein met een weige- rend antwoord terug gezonden. De sommatie wierddan afgeslagen, en echter wierd de nood hoe langerhoe meer dringende, voornamelijk door gebrek aan geld,waaruit gebrek aan vele andere behoeftens voortsproot.Men was al tot het allersmartelijkst uiterste gekomen,om de zilvere kerkgoederen van de roomsche kerkenen kloosters af te vorderen tegen behoorlijke obligatien;doch

alhoewel dezelve een somine van 37082 guldenhadden opgebracht, zoo waren die penningen ook alreedszoover vermindert, dat men binnen korten tijd, zoowegens het onherstelbaar gebrek, als wegens het ver- wacht wordende bombardement, allertreurigste dagente gemoet zag. De gouverneur besloot dan nog eenuitval te wagen aan die kant, daar men de vijandhet zwakste beschouwde, om door het vijandlijk legereen weg te banen, en dan langs dezelve nog eenigtoevoer te kunnen bekomen. Er trok den 17 Oct. een corps van 2000 man met verscheidestukken geschut op de franschen aan. Velen van henwierden verslagen en de overigen eenigzints teruggedreven, maar verders liep die expeditie zondereenig succes af. De volgende dag, den 18 Oct., wierd nog een uitval gedaan door

eensterk corps infanterie, cavallerie en jagers met de





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 358 gen te Druten en te Appeltern. Die van Druten 1794was bezet door het 379te reg. engelsche inf. en dievan Appeltern door een batt. jagers van Kohan. Dejagers van Rohan waren fransche emigranten in en- gelsche dienst. Het gevecht was vrij hevig en duurdemeer dan 7 uren lang, waarna die van Druten teruggeslagen wierd tot in Winsen. Na de actie blevende franschen te Ewick post vatten. Het 37ste regi- ment had het meest geleden. Van hetzelve waren 3capiteins, 4 luitenants, l kwartiermeester en verschei- den onderofficieren en gemeenen of gesneuvelt, ofkrijgsgevangen gemaakt. De gekwetsten wierden opwagens naar Nijmegen vervoert. De hertog van Yorck,dit naderend gevaar bij tijds willende

ontwijken,bracht het hoofdkwartier over naar Arnhem. Hetgeluid van het canonvuur en de vluchtende Nijmege-naren, die den 22 Oct. bij menigte bij ons overkwamen, brachtende stad weder in volle beweging. Het verzenden vangoederen, zoo met wagens, als met schuiten, en hetdoorpasseren en vertrekken van rijtuigen met vluch- telingen was zoodanig, dat bij de koetsenverhuurdersof voerlieden noch rijtuig, noch paard meer te be- komen was. Door dit alles wierd het patriotschevuur in de leesgezelschappen weer hevig ontstoken;en dat niet alleen alhier, maar zelfs in die van ver-scheide andere steden. Zij kwamen al zoover, dat zij,zoo zij niet in de zaken der stedelijke of provincialebesturen intraden, ten minsten trachteden dezelve dewetten voor te schrijven. Dit alles deed al sommige



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 359 1794 zwaarmoedige regenten, die te gelijk het gevaarlijkevan in zulke tijden, in welke men met rede vreesdedoor een geduchten vijand overrompeld te zullen wor- den, aan eenig bestuur te wezen, overdachten, hunneposten nederleggen; als te Leiden de heeren vanLelyveld, van Poot van Winter, Marais, van Leydenen van Kuffeler; te Schiedam de heer Bousy; teWeesp de lieer Swaving en zoo vervolgens meeranderen. Maar daarentegen onze regenten blevenalle hunne posten nog al waarnemen, alleen uitge-zondert de heer Pesters, die als lid van de pro-ciale Staten zijn post nederleidde, doch welke doorZ. D. H. dadelijk met den heer van Nellesteyn wederaangevuld

wierd. Te Amsterdam ook eenige regen- ten tot hetzelve besluit willende overgaan, wierdendaarin terug gehouden door den Erfprins, expresse-lijk daartoe zich derwaarts begeven hebbende; stel- lende Z. H. hen voor de schrikkelijke onheilen, diebij regeringloosheid te duchten zijn. In die volkrijkestad lag opentlijk een request ter teekening, door deleesgezelschappen opgeworpen. De vroedschap deedhier op een publicatie afkondigen, waarbij verbodenwierd het onderteekenen en inleveren van eenige re-questen of adressen, die de regeering in hare vrijedeliberatien aangaande de zaken van den lande zou- den kunnen hinderen. Een uur na de afkondigingkwam het request binnen, onderteekend door meerdan 2600 burgers, alle leden van de

leesgezelschappen;hetzelve behelsde een verzoek (om het geen afvor-dering te noemen), dat de regeering zou beletten voor-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 360 eerst het inrukken van gewapende militairen, en ten 1794tweede het doorsteken van dijken om de stad te inun-deren. Het request wierd met algemeene stemmenvan de hand gewezen en de hoeren Visser en Stap- horst, beide voorname kooplieden, met nog negenandere minder bekenden, wierden in persoon geciteertals de voornaamste bewerkers van hetzelve. De heerVisser en vijf van de anderen J) compareerden enwierden na het verhoor op het stadhuis in verzeke- ring gehouden, waarop de stadsschutterij zich aanboodnacht en dag het stadhuis te zullen bezetten, waarinde Raad bewilligde; doch de heer Staphorst en deoverigen hadden het hazepad gekozen en* waren destad ontweken. De Erfprins naar

's Hage terug kee-rende, nam de weg over Naarden, alwaar de zakeneveneens gestelt waren, om het bedanken der regen- ten voor te komen. De Erfprins in 's Hage gearri-veert zijnde en van al het gebeurde aan Z. D. H. enaan de Staten van Holland kennis gegeven hebbende,deden H. Ed. Gr. M. een publicatie afkondigen,waarbij ten strengste wierd verboden liet maken, op- stellen onderteekenen en inleveren van requesten,adressen, cleclaratoiren, of onder welke benaming ook,over zaken, zoowel het gansche land, als een eenigestad in het bijzonder betreffende. De Staten vanFriesland, zich met dezelfde onaangenaamheden be- 1) Deze zes heeren wierden, na verscheide malen verhoordte zijn, den 10 November verwezen tot een gevangenis vanzes jaren in het rasphuis en vervolgens tot een eeuwig

ban-nissement.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 361 1794 zwaard bevindende, zonden een deputatie af van drieleden uit hun midden met den Secretaris naar 's Hage,om van H. H. M. af te vragen, hoe zich daarin tegedragen. Het antwoord, waarmede de deputatie wierdterug gezonden, behelsde een sterke aanmaning aande Staten van Friesland, van, zoowel het bedankender regenten als het presenteeren van requesten, metalle krachten tegen te gaan. Zoudat clan het patriot-sche verderf zich als een kanker verspreidde doorhet geheele land.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 365 zijn geimmatriculeerd, en dat, zoo lang zij geen gra-dum in theologia, jure, of medicina hebben bekomen,maar, gegradueerd zijnde in een van de voorzegdedrie faculteiten, zullen gehouden zijn te regte te staanvoor hunnen competenten regter. De professoren en studenten dezer Academie, alsook degenen, die alhier gegradueerd zijn, zullen vantogten en wachten vrij zijn. En zullen degenen, die in de Academie alhier gra-dum consequeren, vereerd worden inet een goudenmedailje. Item zullen de professoren en studenten niet be- zwaard worden met fouriering van vreemde heerenof derzelver suite, noch ook van soldaten of diergelijke. Ook zullen de studenten vrij

gehouden worden vandrukkosten van theses, die publiekelijk gedisputeerdworden, volgens het reglement daarop te beramen. Item zullen alle geimmatriculeerde studenten, diede Academie notoirlijk frequenteren en daarvan doenblijken bij de hand van een der professoren, vrij zijnvan de tollen dezer provincie. Insgelijks zullen de voorschreven studenten, vanhonderd kannen wijns, jaarlijks, in de impositien al- leen betalen de helft van hetgeen de burgers dezerstad betalen, en van zes vaten bier, in het jaar ge- meten, op elk vat zestien stuivers, wezende genoeg- zaam de helft van hetgene de burgers moeten betalen. En zal ook de voorzegde exemptie bij de studentenniet langer genoten worden, dan ter tijd toe, dat zijgradum in een van de voorzegde drie faculteiten ge-













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 371 tot de school behoort te hebben, quod hic animi for-mentur cum illic de rebus temporaneis reipublicaeprospiciatur. Of anders behoort eenen iegelijken van de meestersder groote school ook, gelijk als andere, geconsenteerdte mogen worden elk in zijn huis school op te rigten,en de pensie te niet gedaan zijnde, de groote schoolte sluiten. Hetwelk in aldusdanige vermaarde hoofd- stad, daar de goede policie altijd gefloreerd heeft enbijzonder van hare groote school altijd gefameerd isgeweest, groote abusie en oneere zoude zijn. Scholieren van S. Hieronymi school te Utrecht. Zaturdag den 24 Februarij 1652. De Vroedschapder stad Utrecht interdiceert

de bewoners van dehuizen omtrent Hieronymi school, daar men koekhakt en andere snoeperij aan de scholieren verkoopt,of dezelve met kaartspel of anders amuseert, zulksvoortaan meer te doen op de verbeurte van vijfen- twintig gulden telken reize, boven arbitrale correctie. Eegtvaardiging van prof. Carolus de Maats. Gezien bij den geregte der stad Utrecht de Beq**bij de wede en erfgenamen van za. Carolus de Maats,





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 373 BLADWIJZER Aa (Ter), 314, 219. Abcoude, 228, 245. Abraham Dolen klooster te Utrecht, 77, 88. Achtstuiverstukken van Deventer, 68. Afbeeldingen van heiligen op munten, 64. S. Agnieten klooster te Utrecht, 77, 81, 82, 83. Allastius (Joannes), 211. Alumni der Staten van Utrecht, 251, 257, 258. Ambten te Utrecht, 194 volgg. Amerongen, 212. Amersfoort (predikanten en scholen te), 211, 247, 253. Ankeveen, 212, 245. Aucopius (Joannes), 212. Bethlehem klooster te Utrecht, 77, 83. Bijgeloof der pausgezinden, 260 volgg. Blommerweert (Anselmus van), 214, 215. Bodecherus (Joannes*Assueri), 219. Bogermanus (Joan.), 212, 213, 246. Boys

(Ludovicus du), 214, 217. Borgneval (Jan van Dermonde, heer van), 102 volgg. Bornius (Joannes), 226. Bosschius (Petrus), 221, 267. Bourgondie (David van), Bisschop van Utrecht, 93. Bourgondie (Karel van) de Stoute, 98. Brederode (Gijsbert van), verkoren bisschop van Utrecht, 92. Bree (Gerardus a), 211. Breukelen, 245, 257- Brinck (Henricus ter), 212. Broederschappen, 262. Brouwerus (Joannes), 214. Buchell (Arnold van), 200, 203. Bunnik, 214, 215. Bunschoten, 228.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 374 Burmannus (Franciscus), 202.Busschoff' (Bernard), 211.Buurkerk te Utrecht, 76. S. Catharina klooster en poort te Utrecht, 101 volgg.S. Cecilia klooster te Utrecht, 77, 78, 80, 83.Classes van Utrecht, Amersfoort en Wijk bij Duurstede inge- steld, 242 volgg. Correspondentie van Synoden en classes, 243 volgg.Cromwell (Olivier), 190.Dagbladen. Verg. Patriotten.Damman (Sebastianus), 212.Dibbetius (Joan.), 212. Diepholt (Rudolf van) bisschop van Utrecht, 92.Doodslagen, 261.Doorn, 214, 215. Drukpers (ongebondenheid der), 263.Dunganus (Cornelis), 211, 244.Eem (Ter) en Baarn, 220.Eeranes, 214. Engelsche kerk te Utrecht, 243.Erpenius (Thomas), 207.Geert van Deventer,

72, 75.Geestelijke goederen, (zeden der) 85, 86, 87, 89.Geestelijkheid, 176. Geldheffingen te Utrecht, 118, 165, 333.Gilden te Utrecht, 93.Gods- en gasthuizen, 260, 265.Gozewijn van Amstel, bisschop van Utrecht. 58.Hagestein, 212.Harmelen, 228, 245.Heinsius (Daniel), 208.Helmichius (Gerardus), 212, 244.Helmont (Absalom), 212.Henrici (AYernerus), 212, 245. Heringa (Jod.) tot hoogleeraar te benoemen, 197, 199.Hieronymi school ie Utrecht, 248, 366 volgg. 371.Hoogeschool te Utrecht, 194 volgg. 362.Hoornhovius (Antonius), 223.Huygens (Jacobus), 212.Joannis (Assuerus), 220. (Kumoldus), 212.Johan van Nassau, bisschop van Utrecht, 55, 58.Jus patronatus, 240 volgg.Jutphaas, 214.Kamerijk, 214, 217.Kamphuizen (Dirk), 234.Kapittelen te Utrecht, 92.
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STATISTIEKE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE NAAMLIJST VAN GEBOEENEN, GEHUWDENEN OVERLEDENEN. MARKTPRIJZEN. OPENBARE VERKOOPINGEN VAN VASTEGOEDEREN. WAARNEMINGEN, GEDAAN OP HET METEO- ROLOGISCH OBSERVATORIUM.WATERHOOGTE VAN DE LEK ENZ. MET TAFELS EN REGISTERS. VIERDE EN LAATSTE DEEL. 1850. UTRECHT, K.EMINK EN ZOON.1850.
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 N A A M L IJ S T DER GEBOEENEN, GEHUWDEN EN OVEKLEDENENTE TJTEECHT. JANUARIJ 1850. Geboren den l JANUAKIJ.......Z. onecht. Cornelis Theodorus, Z. van Jan de Heus.Clasina Johanna, D. van Johannes Elias Borra.......Z. onecht. 2. Amelia, D. van Gerrit Aalten.Johanna Hendrika, D. van Henri- cus Bakker. Antonius, Z. van Johan CornelisHutjens. Evert Johannes, Z. van Jan WillemWijnands. Johanna Arnolda, D. van Gijsbertde Bruin. Hendrikus Wilhelmus, Z. van Pe- trus van der Sanden. 3. Christina Agnita, D. van SimouHendrik Buytendijk. Gcrardus, Z. van Joannes van derLinden. Petrus Johannes, Z. van

WillemGijsbertsen. Petrus Hendrikus, Z. van Pieter deBruyn. August Petrus Joan, Z. van Joan- nes Trip. Everina Johanna Elisabeth, D. vanJohannes van Asch. 4. Arnoldus, Z. van Cornelis Snij- ders. Alida Francisca, D. van Martinus Schoonhein.Clasina Theodora, D. van Advianus Verwey.Lambertus, Z. van Theodorus Ge- rardus Martinus van der Ven (overl. 20.Julij 1849). Daniel Hermanus, Z. van George In der Maur.Theodorus Petrus, Z. van Pierre Bartels. Agues Elisabeth, D. van Jan Eie-gen. 5. Cornelia, D. van Johannes Saur-walt. Charlotte Elisabeth, D. van PieterJacob Weidner. Johanna en Cornelia Louisa, Doch- ters van Johannes Jaeobus Eiet-velclt. 6. Eichardus Augustinus, Z. vanAdrianus Attevelt. Willem Jaeobus, Z.

van GijsbertusEietveld. Cornelia, D. van Jaeobus Johan- nes Swagers. Johan Petrus Wilhelm, Z. van JanKietveldt. Gijsbertus Josinus, Z. van Johan- nes van As. 7.......Z. onecht. Wilhelmus, Z. van Anthonie van Zijl. Gerardus Anthonius, Z. van En-gelbart Wessels. Hendrikus Anthonius, Z. van Hen- drik Bilderbeek. Adriaan, Z. van Jaeobus Elias Eoo-duyn. Joseph, Z. van Kijk Hendrik Joolen. Alida, D. van Christiaan van Stoc-kum. 8. Willem, Z. van Joannes Stei-gerwald. Maria Alida Clasina, D. van Ni-colaas van Maarle.





































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 19 Johanna Maria, D. van NicolaasSmit. 23. Sophia, D. van Samuel SimonHamburger. Elisabeth, D. van Adolf Kreugel.Anna Cornelia, D. van AntonyKoolemans. 24. Jacoba Catharina, D. van Sa- muel Adrianus van Lunteren. Dirk Johannes, Z. van Willem Lijf- fijt.Carel Gerrit Johannes, Z. van Ger- rit Johannes Hendriks.Sophia, D. van Michiel van Zijl. 25. Maria, D. van Pieter HeremansEnkelaar. Theresia Maria, D. van GerarJ Pe- trus van Kooijen. Joan, Z. van Gerrit van de Vooron.Johanna Willemina en Gerrit, ]>. en Z. van Gerrit Abrahamsen.26. Antonius Wilhelmus, Z. van Gerardus van Berkel.Everdina, D. van Willem Brunst.Petronella Jacoba, D. van Jacobus Pceterse. Willem, Z. van Jan van den Bol.Gerardus, Z. van

Jacobus Verdonk.28. Maria Cornelia, D. van Gerard Jean Bosschart.Henricus Willebrordus Antonius, Z. van Antonius Piket.Adriana Pieternella, D. van Jaeo- bus van Doorn. Te zamen 125 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 6 FEBHUARIJ. Jurianus van Lan-keren, timmerman, 27 j. enBartjeLamfers, dienstmeid, 21 j. Lammert Mielard, tuinman te Maars-sen, 31 j. en Hendrikje van derGeest, zonder beroep, 29 j. Arnoldus van Dcudekom, facteur, 27 j. en Antje Hofman, breid-ster, 20 j. Cornelis Brosius, voermanskneeht,25 j. en Johanna Smit, werk- ster, 24 j. Cornelis Kaarman s, werkman, 41 j.en Anna Maria Schok, wed.,werkster, 38 j. Willem van Leeuvvenstijn, koopmante Zeist, 25 j. en Hendrina Eli-sabetha Wesbeek, zonder beroep, 28 j. Arnoldus Stoutenburg, weduwn.,adsistent-klerk bij den

Eijnspoor-weg, 44 j. en Marie Augustine&quot;Virginie Boucher, wed., dienst- meid, 36 j. Antony Willem Wilton, weduwn., zonder beroep, 54 j. en Hcn-drika van Loenen, zonder be- roep, 37 j. 7. Johannes van Leeuwenstijn, we- duwn., winkelier te Culenborg,38 j. en Anna Maria Bladt,zonder beroep, 49 j. 13. Christiaan Brukman, timmer- man, 23 j. en Adriana JacobaLafeber, dienstmeid, 28 j. Johan Ludwig Bonn, smid, 25 j.en Jannigje Lcermtveld, zonderberoep, 18 j. Antonie Grimmelikhuysen, weduwn.,mattenmaker, 28 j. en WijmpjeWijnands, dienstmeid, 24 j. Antonie Lambertus Gerritsen, koop- man, 24 j. en Johanna CorneliaWassink, modegoedmaakster, 24 j. Adrianus Heyman, geweermaker,24 j. en Dirkje van der Laan,werkster, 33 j. Johannes Lucas de Groot, zonderberoep, 27 j. en Wilhelmina Cor-ver, zonder

beroep, 22 j. 2*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 21 Henricus Holman, geh., 46 j. Brand- steeg.Hendrik Willera Nagtglas Versteeg, geh., 49 j. Volraadsbrug.Marie Anne Louiso Guerin, huisvr. van Alphonse TrostorfE, 44 j. te Botterclam. 9. Dominicus Antonius Bartonelli,5 m. Oudkerkhof. Jan de Grauw, ongeh., 29 j. Lange nieuwstraat.Antonie Verhooren, geh., 58 j. te Oudewater.Cornelis van den Berg, geh., 63 j. Roodenburgstraat.Johanna Koot, 11 j. Geertruida- kerkhof. 10. Louisa Martini, 2 j. Yissehcr-steeg, wijk E. Gijsje Rietveld, 11 m. Westerkade.Jacoba van der Kaay, 14 j. Vis- schersteeg, wijk E.Antje Elisabeth Lieskade, 4 m. Zadelstraat. 11. Simon Izak Rubens. weduwn.,68 j. Lange smcesteeg. 12. Hendrik van den Hoven, 4 j.Hooge weide. Hendrikus Johannes

Ligteringen, 3 j. Lange rozendaal.Zwanetta Bolk, ongeh., 20 j. Voor- straat. Salomon de Vries, 4 m. Steenweg.Levenloos aangegeven Zoon van An- tonius Martiuus Tussenhout. Hoo- gelanden, wijk M.Elisabctha Catharina Broodkoorn, huisvr. van Antonius Murtinus Tussenhout, 24 j. Hoogelanden, wijk M.Cornelis Willem Mulder, l j. Lange nieuwstraat.Levenloos aangegeven Dochter van Pieter Das. Donkerstraat.Cornelius Kezier, 6 j. Visschersteeg, wijk E. 13. Johanna Elizabeth Ebbclaar,ongeh., 73 j. Vreeburg, Johanna Oathariua Weydeman, wed'. van Dirk Carel van Fulpen, 57 j, Zuilensieeg.Margaretlui Maria Compier, 3 m. Teelingstraat. 14. Levenloos aangegeven Dochtervan Hcnricus Antonius Tieges.Putsteeg. Wilhelmina de Rijk, 4 m. Daal-schemlijk. Hendrina Geertruida Verbrugh, on- geh., 26 j. Zwarte water.

Aartje van Laar, wed. van CarlLudwig Klein, 77 j. Bildtstraat. 15. Levenloos aangegeven Dochtervan Jnn Kennedy. Vleutenscheweg. 16. Hermanus Muis, 8 m. te Am- sterdam. Lcentje Breedveld, wed. van Ariede Bruyn, 86 j. Singel, wijk M. Jan Bosschaert, 4 j. Zwarte water. Johannes de Wit, 3 j. Hemdsmouw- steeg. Maria van der Vlis, wed. van Joan-ncs Schutter, 76 j. Catharijne-straat. Cornelis Johannes van Nieuwkas- teel, 10 j. Jansdam. Maria Hillegonda Bettink, l j.Slagtsteeg. Levenloos aangegeven Dochter vanJacobus Robertus Smit. KorteElisabethstraat. 17. Bernard Jan Lapidoth, 10 m.Stroosteeg. Willem Wagenaar, weduwn., 41 j. Westerkade.Helena Schepens, wed. van Gerar- dus Joscphus Reindre, 80 j. Ma- riaplaats.Willemina Westhof, wed. van Ger- rit Osti, 74 j. achter de Twye- straat.Abraham van

Gorkom, geh., 46 j. Visschersteeg, wijk E.Magiel Gentenaar, geh., 42 j. Korte nieuwstraat.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 23 Everdina Warmink, ongeh., 79 j.Oord. 25. Petronella Philippa JohannaMetelerkamp, ongeh., 42 j. Bre-gittestraat. llemlrica Theodora Johanna Erkens,huisvr. van Jacobus EobertusSmit, 25 j. Korte Elisabethstraat. Johanna van der Heiden, 2 j. Grooteeligensteeg. 26. Alida Jacoba Simes, 13 j.Tuchthuissteeg. Jan Hagcman, l j. Klokstceg.Hermijntje den Boode, huisvr. van Johannes Maarschalkerweert, 57 j. Jufl'erstraat, wijk G.Maria Enkelaar, l d. Bemuurde weerd. 27. Petrus Johannes Eubertus vander Heiden, 4 m. Koestraat. Margaretha van de Poll, ongeh.,40 j. Paushuizen. 28. Gerrit Verhoef, geh., 32 j.Schoutensteeg. Dirk van der Wijs, geh., 47 j. ABC straat.Cornelis (Ihristianus van Soomcren, geh., 28 j. St. Jansveld.Dirk van Setten, weduwn., 75 j.

te Doodewaard. 18. Jasper de Kruyft', l j. Hoog- landscliesteeg.Pieter Jacob van der Burg, ongeh., 89 j. Zilversteeg. 20. Jacobus de Bruyn, l j. Zand.Gerrit van Duuren, weduwn., 60 j. Korte rozendaal. 21. Margaretha Hendrika Koeman, 2 m. Bildtstraat. Cornelia Theodora Wismeier, 11 m. Stroosteeg.Jacobus van Emmerik, gch., 65 j. Eeguliersteeg. 22. Levenloos aangegeven Zoon vanArie Molenaar (overl. 18 Julij1849). Reguliersteeg. 23. Willem Mulder, geh., 56 j.Lange smeesteeg. Elisabeth van Kalken, wed. vanHendrik de Vries, 85 j. Langehamsteeg. Bcrendina Christiaans, wed. vanDirk van Dijk, 79 j. Wijde be- gijnenstraat. Barthelina Johanna Eliza 't Hooft, 3 j. Gaardbrug. 24. Johannes Abraham DederiksHolster, goh., 44 j. Geertruida-brug. Hendrika Sclling, 9 j. Lange smee- steeg. Te zamen 96 overledenen.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.FEBRUAEJJ 1850. Naam der urtikclen 2 Febrnarij 9 Februarij 16 Februarij 23 Februarij o g e«< f Tarwe . .... Gl.Cs. Gl.C». 6,25- 7,004,00- 4,504,25- 4,753,50- 3,902,50- 3,00 6,00- 7,006,00- 7,501,20- 1,5032,00- 40,000,55- 0,800,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. Gl.Cs. 6,25- 7,004,00- 4,504,25- 4,903,50- 3,902,50- 3,007,00- 8,00 6,00- 7,006,00- 7,501,25- 1,5032,00- 40,000,60- 0,850,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. G1.C«. 6,25- 7,004,00- 4,504,25- 4,903,50- 3,902,50- 3,007,00- 8,00 6,00- 7,006,00- 7,501,30- 1,6032,00- 40,000,60- 0,900,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. Gl.C». 6,50- 7,254,20- 4,704,25- 4,903,50-

3,902,50- 3,007,00- 8,00 6,00- 7,006,00- 7,501,25- 1,6032,00- 40,000,55- 0,800,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 Rogge ......Boekweit ..... Garst ...... Haver ...... witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwtengraan w e Erwtenen Kapuc .Aardappelen ....Kaas (de 100 §§) . .'Boter . . . , . [ Rundvleesch ....Kalfsvleesch ....| Schapen- of Lamsvleesch.Yarkensvleeseli . . .













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 32 17. Johannes Bernardus, Z. vanJacobus Koopman. Dirkje, D. van Nicolaas Eyndhovcn. Gijsbertus, Z. van Jan van Schalk- wijk. 18.......D. onecht. Willem, Z. van Willem Schols. Jacobus, Z. van Anthonie llocfla-ken. Cornelia Catharina Maria, D. vanBaltus Vermeulen. Wijnandus Adrianus, Z. van Engcl-bert Christiaan Willekes. Kijk Gijsbertus, Z. van GerardusPetrus Vermeulen. 19. Karel Jan, Z. van Ernst LouisGlinderman. Thecla Maria, D. van Hendricus Adrianus Banning.Cornelia Sebedina, D. van Jacob Foks. 20. Elisabeth, D. van Andries Spit- hout. ......Z. onecht. Krijn Johannes Christiaan, Z. van Jan Jasper. Jacoba, D. van Cornelis Vcrnooy.Gerardus Albertus, Z. van Alber- tus Schalkwijk. 21. Wilhelmus

Johannes, Z. vanWillem Storm. 22. TJrsula liermina, D. van Ni-colaas Antoon Muller. Fredericus Jacobus, Z. van Frede-ricus Jacobus Grimmalikhuyzen. Jacobus Johanncs, Z. van JohaunesEranken. 23. Theodora, D. van Willem Eernst.Johan Coenraat, Z. van Johan Coenraat Ordas.Johan Pieter, Z. van Theodorus van dor Salm.Johannes Martinus, Z. van Gerrit Meurs. 24. Abraham Johannes, Z. van Jo- hannes Correlje. Johanna, D. van Jan Oijen.Hendrika, D. van Johannes Kuyper. Jobannes Wilhelmus Augustinus, Z.van Jan van Eykelenborg. Johan Thcodoor, Z. van Johan Her- man Vledder. Johanna, D. van Pieter JohannesNahuys. Johanues Martinus, Z. van Marti-nus van Meegen. Johannes Petrus, Z. van JohannesSchreijer. Jan, Z. van Jan Offerman. 11. Johannes Rijkhart, Z. van Jo- hannes

Eijkhavt de Jong. Petronella Maria, D. van Bernar-dus Johannes van Luyn. Abraham Hijman Meijer, Z. vanMeijer Hamburger. 12. Arie, 2. van Arie de Bruyn.Adriana Johanna Maria, D. van Johannes Hendrikus Dortmond.Ida Jacoba, D. van Gerrit Carcl Veftneer. KareV Z. van AJexander van Doom.Diderich, Z. van Diderich Pieper. 13. Dirk, Z. van Antony ter Wey. 14. Maria, D. van Anthonie Rijns-burg. Johannes Christiaan, Z. van CarelWillem Faber. Christina, D. van Andries Emmels. Harrij, Z. van Cornelis Wernardvan Voorst van Beest. 15.......D. onecht. ......D. onecht. Wilhelmus Josephus, Z. van Wil- helmus Josephus Dicmel. Christina, D. van Marinus Johan- nes Hekman. Johannes Jacobus, Z. van JohanncsJacobus Milders. ......Z. onecht. 16. Wilhelmina Maria Louisa, D.van Antonius van Dijck. Alberta

Wilhelmina, D. van Gerritvan Hennes. Adrianus Jacobus, Z. van CornelisHoorenman. ......D. onecht.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 Willielmina Wissevloer, zonderberoep, 26 j. Pieter Johannes Kerkkamp, huis- schilder, 27 j. en Anna Potho-ven, dienstmeid, 30 j. Johannes Arnoldus Houtman, op- perman, 30 j. en Jacoba SofiaKraaymaat, dienstmeid, 31 j. 27. Frederik van den Eng;, klee- dermaker, 27 j. en Adriana Jo-hanna van Heemert, zonder be- roep, 26 j, Jan Hendrik Mica, rijtuigschilder,24 j. en Elisabeth van Delden,zonder beroep, 27 j. Thomas van Soest, huisschilder,26 j. en Sebilla Frietnian, zon- der beroep, 28 j. Jacobus Nicolaas van Ditmarsch,opperman, 26 j. en WilhelminaChristina Hasenbosch, zonder be- roep, 21 j. 6. Fredrik den Turk, metselaar,26 j. en Aaltje van den Heuvel,dienstmeid, 30 j. Gerardus van Steenwijk, winkelbe-

diende, 26 j. en Maria Albertavan der Poll, mutsenwaschster,22 j. &quot;VVillem van Brussel, koetsier, 37 j.en Willcmijntje Hofman, naais- ter, 31 j. 13. Johannes Dussenbroek, we-duwn., slagter, 32 j. en AdrianaMarree, dienstmeid, 28 j. Everhardus van der Smit, zonderberoep, 32 j. en Geertrui Bo-vard, zonder beroep, 25 j. 20. Rijk Jansen Hoogland, weduwn.,koornmolenaarsknecht, 37 j. enGerarda Hendrica van der Plas,wed., zonder beroep, 27 j. Jacobus Johannes van de Velden,metselaar, 23 j. en Catharina Te zaracn 14 paar gehuwden. Overleden den l MAART. Aaltje Antonia Bovard,8 j. Lange lauwerstraat. Cornelis Rijnbergen, ongeh., 26 j.Catharijnestraat. Stijntje Eschler, 4 m. Catharijne-straat. Jacoba Catharina van Lunteren 5 d. Donkere gaard.2. Salomon Moses Marchand, geh., 71 j. Jufferstraat,

wijk B.Levenloos aangegeven Zoon van Jo- chem van Stsmpfoort. Steenweg.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 36 Johannes BeTnardus Scholbrock, 7 w. Maliebaan.Johannes Booijen, 3 m. Zwarte water.Johannes Martinus van Meegen, 13 d. Massegast.Catharina Wilhelmina Hendrika van der Horst, 7 w. Vinkenburg- steeg. 24. Cornelis Willem Eenes, 7 w.Tuinstraat, wijk C. Carolina Tileman, huisvr. van Hen- drik Mooiman, 37 j. Lelie- straat. Antonie van Hussen, geh., 34 j.Catharijnestraat. Petrus Velthooven, geh., 78 j. Wal- steeg. 25. Dirkje Goclart, ongeh., 41 j.Hekelsteeg. 26. Anna Maria Berendsen, 10 m.Varkenmarkt. 27. Huybertus Korsten, geh., 33 j.Jacobibrug. Cornelia Eskes, ongeh., 36 j. Ja- cobibrug. Jannetje de Bon, wed. van Ambro-sius van der Maal, 74 j. Voor-straat. Wilhelmina Heyman, 15 j. EoomschKatholiek

Weeshuis. Maria Francina Monnee, huisvr. vanJacob van Dorssen, 67 j. Steen- weg. 28. Hendrika Anthonia Schaaps,10 m. Neude. Arosia Maria de Heus, huisvr. vanPieter Jacobus van Beusekom,39 j. Korte viesteeg. Gijsbert van Lunteren, geh., 35 j.Loefbcrgmakcrstraat. 29. Christina Eijsart, wed. vanPieter Schoonhoven, 66 j. Mag-dalenaplein. Jan van Ingen, l j. Wittevrouwen-straat. Levenloos aangegeven Dochter (on- echt). 18. Petronclla Koning, l j. Langeroz,endaal. Jenneke den Besten, huisvr. vanHendrik Hoogeveen, 34 j. Prin- senhof. 19. Maria Elisabeth Vreeswijk, 3 m.Zakkendragerssteeg. Maria Cornelia Meuleman, ongeh., 79 j. Nieuwe gracht.Julie Catherine Schelkes, l j. Ja- cobibrug.Gerritje Mulders, 12 d. Bildtstraat. 20. Leonardus Gijsbertus Porsul,4 m. Singel, wijk L. Karel Hendrik van Asch, 3 m.

Bemuurde weerd. Jacob van Zutphen, 12 d. Keu- kenstraat.Jacob Lydias de Jonchcere, 15 j. Bregittestraat.Jacobus de Eijk, 12 j. Oud-Eoomseh Katholiek Weeshuis.Willem Pieter Bielevelt, 15 j. Voor- straat.3?redericaDorotheaFortmeijer,huisvr. van Joannes Decker Zimmerman, 70 j. Eodenburgstraat.Johannes de Kruyff, geh., 38 j. Hoogeland e.Eva Anna Elisabeth Beeckraan, wed. van ...... Gijsberti Iloden- pijl, 89 j. Choorstraat. 21. Dirk Hasekamp, geh., 61 j.Singel, wijk M. Catharina Sophia Jorissen, ongeh.,73 j. Heerenstraat. 22. Elisabeth van der Linden, on- geh., 57 j. Watersteeg. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). Theresia Maria van Eooijen, l m.Jacobibrug. Alyda van Dam, wed. van Johan- nes van den Ham, 93 j. Min-nebroederstraat. 23. Jan Mijndert Mandersloot, l j.Korte minnebroederstraat. Karel

van Doorn, 11 d. Hoogelande.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.MAAKT 1850. Naam der artikelen 2 Maart 9 Maart 16 Maart 23 Maart 30 Maart Tarwe ...... Gl.Ct. Gl.Cs. 6 50- 7,50 Gl.C». Gl.Cs. 6,25- 6,80 Gl. Cs. Gl. Ca. 6,20- 6 80 Gl.Cs. Gl.C». 6 20- 6 80 Gl.Cs. Gl.Cs. 6 40- 7 00 4 20- 4 70 4,00- 4,60 400- 450 4 00- 4 50 4 00- 4. <\0 4 50- 5,10 4,50- 5,00 4,50- 5,00 4,50- 5 00 4 50- 5 00 O 3 25- S 60 3,20- 3,60 3,20- 3 60 3 20- 3 60 3 20- 3 60 2,50- 3,00 2,50- 3,00 2,50- 3,00 2,50- 3,00 2 50- 3 00 1 S i witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . .graauweErwtenen Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 ffi) . %! Boter .... 7,00- 8,00 6,00- 7,006,00- 7,501,60- 1,8032,00- 40,000 50- 0,85 7,00- 8,00 6,00-

7,006,00- 7,501,30- 1,6032,00- 40,000,60- 0,85 7,00- 8,00 6,00- 7,006,00- 7,501,40- 2,0032,00- 40,000,60- 0,80 6,00- 8,00 5,00- 7,005,00- 7,001,40- 2,0032,00- 40,000,55- 0,80 6,00- 8,00 5,00- 7,005,00- 7,001,30- 2,0032,00- 40,000,60- 0,80 58 « <.3 Kundvleesch . . ' . .Kalfsvleesch ....Schapen- of LamsvleeschVarkensvleesch . . 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,45- 0,50

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 50 Gehuwd den hoedenmaker, 24 j. en Maria Ca- tharina van Antwerpen, zonderberoep, 23 j. Pieter de Groot, zonder beroep,21 j. en Francina Hageman,zonder beroep, 23 j. Nicolaas de Jong, hovenier, 24 j.en Carolina Johanna van Offe- ren, zonder beroep, 21 j. Theodorus de Goey, landbouwer,28 j. en Petronella Vernooy,zonder beroep, 33 j. Martinus Leonardus Smits, zonderberoep, 35 j. en Stcffina Wille- mina Muiteman, naaister, 31 j. 18. Mattheus Aricn van Oort,klerk, 32 j. en Johanna Geer-truida La Mairc, zonder beroep,18 j. Joannes Hubertus van den Broek,mcdieinae doctor, officier van ge- zondheid, 2a&quot; klasse, 34 j. enJohanna Cramer, wed., zonderberoep, 31 j.

Eeynier Mijsberg, drogist, 25 j. enJacobje Rodenburgh Mentz, zon- der beroep, 23 j. Mr. Johan Wilhelm Schuurman, lidvan de Arrondissemcnts-Regtbankte Gorinchem, 37 j. en MariaCatharina Schuurman, zonder be- roep, 28 j. 24. Konrad Dieteker, werkman, 39 j.en Martha Gerrebout, zonder be- roep, 29 j. Hermanus Jacobus Goosens, klee- dermaker, 26 j. en Johanna Ma- ria Mettmann, naaister, 24 j. Johannes Mikkers, weduwn., tap- per, 35 j. en Sophia van derWurf, zonder beroep, 35 j. Hendrik van der Horst, knoopen-maker, 26 j. en Adriana Jo- hanna van der Hammen, naais- ter, 25 j. Pieter Johannes Edelkoort, schrijn- APRIL. Gerrit Gijbels, knoopen-maker, 26 j. en Adriana van&quot;Wihsen, dienstmeid, 23 j. Arie de Klerk, schoenmaker, 27 j.en Zeigje van Hasel,

breidster,25 j. Jacobus Smits, sergeant-schrijver bijhet lste regiment infanterie, 36 j.en Maria Catharina Preit, dienst- meid, 27 j. Isaak van Gorkum, kleedermaker, 25 j. en Johanna WilleminaPouw, dienstmeid, 25 j. Picter de Winter, werkman, 23 j.en Maria de Ruyter, werkster, 28 j. Coenraad Ferdinand Everaars, tim- merman, 24 j. en Barendina Jo- hanna Loep, zonder beroep, 19 j. 10. Gijsbertus Middelkoop, smid, 23 j. en Maria van Vegten,dienstmeid, 25 j. Johannes Aalsters, werkman, 21 j.en Evertje Pouw, dienstmeid, 24 j. Gerrit Karel Pastoor, hovenier, 28 j. en Lamberta van Beek, melk- verkoopster, 25 j.Eugenius Cornelis van. Putten, schrijnwerker, 28 j. en Willemina Cornelia Cousijnse, dienstmeid, 29 j. 17. &quot;Frans Odijk, voerman, 31 j,en Christina van Schaik,

dienst- meid, 26 j. Cornelis Nagtegaal, schrijnwerker,23 j. en Petronella Lorette, zon- der beroep, 25 j. Johannes van Rijn, weduwn., agentvan polieie, 53 j. en JohannaMaria Hansen, wed., dienstmeid,48 j. Pieter de Groot, koopman in fruit, 26 j. en Joanna Fonfil, wed.,fruitverkoopster, 41 j. Johannes Giliam Corbesir, stroo-

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.APRIL 1850. Naam der artikelen 6 April 13 April 20 April 27 April 0} | o 3 B -u <o Tarwe ...... Gl.Cs. GI.Cs. (5,50- 7,254,00- 4,504,50- 5,003,00- 3,602,50- 3,000,00- 8,00 5,00- 7,005,00- 7,001,30- 2,0033,00- 40,000,55- 0,750,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. Gl.Cs. 6,50- 7,254,00- 4,504,50- 5,003,00- 3,603,50- 3,006,00- 8,00 5,00- 7,005,00- 7,001,30- 1,8032,00- 40,000,60- 0,750,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. Gl.Cs. 6,50- 7,254,00- 4,504,50- 5,003,00- 3,602,50- 3,00 5,00- 7,00 1,30- 1,6032,00- 40,000,55- 0,700,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Gl.Cs. Gl.C». 6,50- 7,254,00- 4,504,50- 5,003,00- 3,602,50- 3,00 5,00-

7,00 1,30- 1,8032,00- 40,000,50- 0,700,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Koirsre Boekweit ..... Haver ...... witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwtengraauwe Erwtenen Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 fg) . .[Boter ...... l Rundvleesch ..... Kalfsvleesch ....1 Schapen- of Lamsvleesch[Varkensvleesch 00 ia













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 16. Johanna Cornelia, D. van Wil- lem Heyveld. Hendrina Barendina, D. van Ba- rend Lamfers. Wilhelmina Maria, D. van JanVreeswijk. Petrus Johannes, Z. van Carel Cam- pagne. Catharina Susanna, D. van PieterHarting. 17.......D. onecht. David Hendrik, Z. van HendrikArie van Kaam. 18. Eva Hendrika, D. van Hen- drikus Leemans. Geertje, D. van Gerrit Plaizier. Adrianus, Z. van Hendrik Visser(overl. 2 Mei 1850). 19.......D. onecht. Willem, Z. van Adrianus van Geelen. Wilhelmus, Z. van Wilhelmus Ot-tho. Adrianus Johannes, Z. van Eoclofvan der Pol. Jan, Z. van Frans Ure. Wilhelmus Gijsbertus Eranciscus,Z. van Hermanus Henricus vanPiomondt. 20. Adrianus Jeremias, Z. van Je-rcniias Cornelis van der Slot. ......D. onecht. 21.

Martinus, Z. van Gerardus Jo- hannes Versteeg. Anna Gerdina, D. van Wilhelmus Gradus Bosman.Albert, Z. van Johannes Vroon.Petronella, D. van Andrcas van Leeuwen.Jan Gerardus, Z. van Jan van der Kaay. 22. Petronella Gijsberta, D. vanChristianus Jacobus Lautenslager. Elisabeth, D. van Hendrikus de Jager.Johannes, Z. van Cornelis van Dors- sen.Catharina Johanna Wilhelmina, D. van Willem Erederik Rijnhardt. Pieter, Z. van Pieter Lubach. ......D. onecht. 11. Theodorus Huibertus, Z. vanPetrus Nicolaas Broers. Albertus Hermanus, Z. van Coruu-lis Bietenaar. Johanna Cornclia, D. van CasperCornelis Vink. Hermanus, Z. van Hendrik Johan- nes Beekman. ......D. onecht. Gijsberta, D. van Isaak Agterberg(overl. 7 September 1849). 12.......D. onecht. Wilhelmina Petronella Geertruida,D. van Jan Eelix. Anna, D. van Jan

Jacob Snor. Evert, Z. van Levinus de Blieck. Wilhelmina, D. van Willem Ver-haack. Catharina Petronella, D. van Wil- lem Smits. Tda Hendrika, D. van Evert Senft. ......D. onecht. Wlllem Jan, Z. van Hendrik We-gerif. ......Z. onecht. Clasina Wilhelmina, D. van Joan-nes Jansen. ......Z. onecht. Hendrikus, Z. van Hendrikus Hof- man. Hermanus, Z. van Hendrik Johan- nes Osti. 13. Barbara, D. van Laurens Ja- cob van der Steen. Annu Bastina, D. van Johannes Versteeg.......D. onecht. 14. Nicolaas, Z. van Johannes Vis-mans. Hermanus en Adrianus, Zonen van Dirk Glissenaar.Albert Anthonie, Z. van Cornelis Loggen. 15. Wouter, Z. van Jan HendrikMostert. Charlotte, D. van Lambertus Martini.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 GC venier, 25 j. en Christina Wille-minn de Blaauw, fruitvrouw, 27 j.Jacobus van Emmerik, opperman,29 j. en Cornelia van der Maas,zijdewindster, 29 j.Johannes van Charldorp, weduwn,,winkelknccht, 32 j. en JohannaKok, zonder beroep, 24 j.Johnnncs Brugman, schoenmaker,27 j. en Gerarda van Vegten,diensimeid, 29 j. Paulus Overbeek, weduwn., hout-sehikl, 24 j. en Jannigje Bijks,breidster, 28 j. Johannes Kersten, hovenier, 26 j.en Maria van Zijl, hovenierster,19 j. Cornelis van Zijl, hovenier, 24 j.en Bartina Woudenberg, hove- nierster, 20 j. Willem Karel Burdorf, weduwn.,stukadoor, 33 j. en Maria So- phia de Bruyn, dienstmeid, 34 j.Henricus Smcenk, kleedermaker,23 j. en Maria Jacoba Morison,dienstmeid, 38 j. Bart Jansen, weduwn.,

bcurtschip-per op Haarlem, 32 j. en Su-sanna Dirkje van den Merkenhof,wed., zonder beroep, 31 j.Gijsbert Wouters, koetsier, 25 j.en Willemijntje de Vlieg, dienst- meid, 32 j. Gerardus Christianus Daris, winkel-knecht, 25 j. en Levina Eapis,zonder beroep, 29 j.Jacobus Wcerdenburg, voerman,25 j. en Johanna van Bossum,werkster, 28 j. Willem Hendrik van Beynum, huis- schilder, 27 j. en Anna Betrnan,dienstmeid, 28 j. 2. Jan Herman Antonie Lobry,commissionair te Amsterdam, 24 j.en Antje Diena Venis, zonderberoep, 24 j. 8. Albert Christiaan van der Mei- den, houtzaagmolenaar, 28 j. en Gerrit A ure, timmerman, 34 j. enChristina Vos, &onder beroep, 28 j. Carolus Christianus Weegenhuisc.,koopman, 24 j. en Johanna Fran-cisca Seton, zonder beroep, 31 j. Cornelis Dusseldorp, koetsier, 25 j.en I'etronella Maart, dienstmeid,33 j.

Johaunes Loggen, blikslager, 21 j.en Heiidrika van den Broek,dienstmeid, 24 j. Anthouie de Zwart, kuiper, 30 j.en Maria Ligteringen, zonder be- roep, 25 j. Martinus Dieffcnbach, weduwn.,lijkbezorger, 48 j. en JohannaPetronella van Vliet, dienstmeid,50 j. Christian Wilhelm, oppasser in hetHospitaal, 43 j. en AldegondaHenrica Buffart, wed., zonderberoep, 39 j. Joannes Kragting, weduwn., blee-kersknecht, 51 j. en Alida Ock-huysen, wasch vrouw, 37 j. Gerardus Johannes van den Berg,weduwn., kleedermaker, 36 j. enAlida van Dijk, dienstmeid, 33 j. Johannes van Emmerik, weduwn.,opperman, 40 j. en Fredericavan Charldorp, dienstmeid, 27 j. Rudolph Franz Wichelhausen, we- duwn., ambtenaar bij 's Itijks be- lastingen, 61 j. en Jacoba Hen-derina Bos, wed., naaister, 52 j. Jacobus Drie, weduwn., pettenma- ker, 23 j. en Maria Louisa

Gijs-barta Stringe, naaister, 28 j. Johan Diederich Schutte, stukadoor,31 j. en Sophia de Kruyff, dienst- meid, 35 j. Gcorge Carel Kuchler, pettenma- ker, 28 j. en Christina Kappe,dienstmeid, 32 j. Dirk Bothof, tuinman, 31 j. enGeurtje va» Snippenburg, dienst- meid, 25 j.Guilclmus Gijsbertus Klaassen, ho-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 liS Horst, zonder beroep, 23 j.Cornelis de Lange, klecdermaker,29 j. en Dorothca Zuydendorp,/.onder beroep, 28 j.Louis Alexis Frcderic Le Mat, klee- dermaker, 29 j. en Anne Jose-phe Mordon, dienstmeid, 25 j.Louis Joseph Le Blane, schilder,26 j. en Adriana Bouhuyzen,dienstmeid, 25 j. Jan van Leeuwen, werkman, 27 j.en Adriana Johanna de Korte,dienstmeid, 23 j. Ary Kortenhoff, smid, 26 j. en Alida Mansvrdt, dienstmeid, 23 j. Theodorus van Straalen, werkman, 26 j. en Elisabeth Alida Mantua, dienstmeid, 29 j. Nicolaas van Wakeren, koopman,23 j. en Metje de Braaf, dienst- meid, 28 j. Johannes Alexander van der Lin- den, werkman, 27 j. en Sara Ja-coba Bloemesteyn, dienstmeid, 29j.Gerrit van Broekhuizen, koopman,80 j. en Johanna

de Hes, zon- der beroep, 29 j. Cornelis Vermaak, weduwn., zon- der beroep, 34 j. en AdrianaAntonia van Peppen, werkster,T37 j. \Villcm Visser, steenbakker, 34 j.en Helena Margaretha van denBerg, zonder beroep, 20 j.Jan Zonnenberg, landbouwer, 39 j.en Maria Immikhuizen, dienst- meid, 33 j. Cornelis Nagtegaal, schipper, 29 j.en Elisabetll Schoonhoven, dienst- meid, 25 j. Johannes Adrianus van Vogelpoel,metselaar, 28 j. en Maria Sabee,zonder beroep, 24 j.Hendrikus Plink, kleingoedbakker,28 j. en Hendrica van Kuyk,dienstmeid, 35 j.Johannes Hendrikus Saveur, we-n., kamerbehanger, 40 j. en Willem van Asch, schipper te Beu-sichem, 36 j. en Dirkje Johannavan der Lingen, dienstmeid, 37 j.'.Villcm Dussenbroek, slagter, 24 j.en Maria Alida Ponsioen, zon- der beroep, 21 j. Jan Berend Achterkamp, koetsier,37 j. en Elisabeth

Langedijk,dienstmeid, 23 j. Ferdinandus Jacobus van der Vin- den, sigarenmaker, 25 j. en Eli- sabeth Maria van Leyden, zon- der beroep, 24 j. 9. Henri Evrard Ferdinand Theo-dore Eooth, weduwn.,stations-chefbij den Eijnspoorweg te Amster- dam, 31 j. en Eosalia Herminavan Boom, zonder beroep, 18 j. 15. Jacobus Gijsbertus Kietveld,schoenmaker, 31 j. en DerresHarmsen, werkster, 35 j. Berend Hendriks Gort, weduwn.,winkelier, 34 j. en Antonetta vander Horst, werkster, 33 j. Joseph Hendrik Fischer, weduwn.,kleedermaker, 40 j. en PetronellaJohanna Baljet, zonder beroep,33 j. Adrianus Eeusel, tuinman, 27 j. enHendrina Jansen, zonder beroep,30 j. Marinus Holl, barbier, 23 j. enJohanna Maria Steffaan, zonderberoep, 25 j. Berend Zepliad, arbeider, 37 j. enJohanna van den Berg, werkster,26 j. Cornelis Vink, kuiper, 27 j.

enCornelia van Dolderen, dienst- meid, 27 j. Thomas Eumbrink, zadelmaker, 25 j.en Margaretha Johanna Vierber-gen, dienstmeid, 24 j. Gerrit Zieleman, metselaar, 29 j.en Cornelia van Emmerik, breid-ster, 27 j, Carel Pieter van Gelder, boekdruk- ker, 27 j. en Catharina vnn der







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 71 12. Franciscus Gadelie, ongeh., 22 j.Helling. 13. Johannes van den Broek, geh.,76 j. Bemuurde weerd. Jan Pieter Antoon Lens, 4 w.Steenweg. 14. Constantia Petronella van Beem,wed. van Cornelis van der Leeuw,79 j. Heerenstraat. Johannes Henrikus Kappelman, geh.,65 j. Vinkenburgsteeg. 15. Dirk Stoker, 4 m. Achterstraat,wijk C. Ernst Johannes Eggelaar, 2 j. ach- ter Clarenburg. Levenloos aangegeven Dochter (on- echt). 16. Wilhelmus Johannes van Wijk,10 m. Eoodenburgstraat. Antou Bucrbank, geh., 57 j. Eoo-zendaal. 17. Geertruy van Doorn, wed. vanJacob Mandersloot, 53 j. Tuin-straat, wijk B. Anna Carolina van Soest, 4 m. te Echteld.Anthonius Albertus Uylenberg, 5 j. Ambachtstraat. 18. Laurentius Nuys,

geh., 47 j.Kalverstraat. Jurrie Steenbeek, l j. Lage weide. 19. Everdina Linschoten, 3 m.Magdalenasteeg. Levenloos aangegeven Dochters(tweeling) van Pieter van Kooi-jen. Jansdam. Jacoba van Ipenburg, wed. vanCornelis van Kesteren, 64 j. Le- pelenburg. Jacobus van Hall, ongeh., 25 j.Lango lauwerstraat. Levenloos aangegeven Zoon vanGeorge Eredrik Auberlcn. Ach- terweg. 20. David Lancee, weduwn., 47 j.Springweg. Ernst TYcdrik Antouie Eeder, gcli.,44 j. Molunsteeg, wijk B. Anthonie Marsman, 3 w. Muntsteeg. Maria van Odijk, wed. van Jasper de Groot, 69 j. Singel, wijk I. 21. Helena Kops, 3 m. Krommenieuwe gracht. Maria Willemina Brey, 6 w. Wijde watersteeg.Johanna Hertrave, wed. van Pieter Eyselendoorn, 73 j. Koestraat.Huberta Helena van Kessel, 3 w. Predikheerenkerkhof. 22. Joannes

Smorenberg, geh., 72 j.Zwaansteeg. Theodorus van Doorn, 2 j. Kroon-steeg. Levenloos aangegeven Dochter vanJacobus Johannes van de Vel- den. Putsteeg. Johan Derk de la Eontaine Schlui-ter, geh., 55 j. te Amsterdam. Wilhelmina Maria Schnell, 2 j.Viebrug. 23. Emelia Maria Lindeman, 5 m.St. Annastraat. Johannes Wijnands, geh., 73 j.Keukcnstraat. 24. Hendrik van der Burg, 3 m.Lange smeesteeg. 25. Johannes van der Ster, 14 j.Begijnenhof. 26. Jacobus Johannes Matthijs Ba-langes, 7 w. Vrouwjuttestraat. August Ernst Inckel, weduwn., 75 j. Van Wijekskade.Catharina Maria de Lee, ongeh., 68 j. Stroosteeg.Bernardus Cornelis Camue, 7 m. Jacobibrug. 27. Johanna Elisabeth Mittelbeck,14 j. achter den Dom. Johannes Antonius van Schaik, 9 m. Helling.Pieter Marinus Venis, ongeh., 18 j. Weesbrug.Jonkhr.

Herman Dirk de Geer, geh., 64 j. Nieuwe gracht. 28. Arie van Eek, B m. Drie- sprong.













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.MEI 1850. Naam der artikelen i Mei 11 Mei 18 Mui 25 Mei <D i1s .1 ij Tarwe .... G1.C«. GI.Cs. 6,75- 7,404,30- 4,904,50- 5,003,00- 3,602,50- 3,00 5,00- 7,00 1,20- 2,0033,00- 40,000,50- 0,700,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 GI.Cs. Gl. Cs. 6,60- 7,204,50- 5,004,80- 5,403,00- 3,602,50- 3,00 5,00- 7,00 1,30- 2,0032,00- 40,000,52- 0,700,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Gl. Cs. Gl. Ca. 6,75- 7,504,70- 5,254,80- 5,403,00- 3,602,50- 3,00 5,00- 7,00 1,10- 1,5032,00- 40,000,54- 0,700,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 GI.Cs. Gl.C». 6,75- 7,504,70- 5,254,80- 5,403,00- 3,602,50- 3,00 5,00- 7,00 1,10- 1,8032,00- 40,000,52- 0,720,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 Rogge _ . . . .

' . .Boekvveit ..... Garst ...... Haver ..... witte Boonen ....witte Erwten ....groene Erwten . . .graauwe Erwten en Kapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 H) . .'Boter ...... Eundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of Lamsvleesch.Varkensvleesch











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 82 NAAMLIJST DEK GEBORENEN, GEHUWDEN ENT OVERLEDENENTE UTRECHT. JUNIJ 1850. Geboren den l JUNIJ. Adrianus, Z. van Johan-nes Jacobus van Loveren. ......Z. onecht. Evertje, D. van Hendrik vanAmerongen. 2. Francjois, Z. van Autoine Martin. Hendrikus Wilhelmus, Z. van Wil- helmus Jacobus van Diest. 3 Hendrika, D. van Nicolaaa vanden Brink. Hendrik, Z. van Steven Stam. Wilhelmina Margaretha, D. vanDirk Martinus van Diedenhoven. Jacobus, Z. van Jacobus van Em- merik. Cornelia, D. van Joannes van Dam. 5. Susanna Wilhelmina Clasina, D.van Klaas Verbeek. Alida, D. van Nicolaas Harderwijk. Wilhelmina, D. van Mattheus Fon-villc. Hendrik, Z. van Hendrik vanPutten. Elisabeth, D. van

Coenraad Meijer. Adrianus, Z. van Andries Rutgers. Johannes Anthonius en Jacoba Cor- nelia, Z. en D. van JohannesJacobus Smeijer. Karel, Z. van Theodorus Jansen. C. Wilhelmina, D. van Marinusvan Zantwijk. Lodewijk Cornelis, Z. van Willemvan Rooijen. Geertruida, D. van Johannes Hoe-gee. Hendrika Jacoba, D. van AntonieJoseph Beek. FJoradina Elisabeth, D. van Wil- lem de Klerk. Hendrikus Jacobus, Z. van Johan- nes van Daalen. 7. Hendrika, D. van Nicolaas vanBenthcm. Anna Jacoba, D. van Carel Lndo-vicus Rogier. Hendrikus Franciscus, Z. van Hen- drikus Everardus van Capelle. Lubertus, Z. van Flovis van dei-Pijl. Franciscus Marinus Josephus, Z.van Paulus van Bergen. Gijsbertus Johannes, Z. van Wil- helmus Pot. 8. Constantia Maria, D. van JanPhilip de Bordes. Jacoba Arnoldina Maria

Elisabeth,D. van Jan Willem Pfeil. Jacobus Nicolaas, Z. van JacobusLagas. 9. Jacobus Petrus Gijsbertus, Z.van Jacobus Wilhelmus Ooster- baai]. Wilhelmina Catharina, D. van Mar- tinus Wessel (ioes. ......Z. onecht. Wilhelmina, D. van Jan Vulper-horst. Anton, Z. van Dirk Pieter Veld- hoven. Johannes Daniel, Z. van Theodo- rus Ernestus Kuyper. 10. Eduard Johannes, Z. van Edu-ard Johannes van Deventer. 11. Jan, Z. van Arie van den Berg.Wilhelmina Johanna, D. van Jan Wandelaar.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 84 Louisa Petronella, D. van Hendrik de Haart.Louisa Femmina, D. van Jacob Biljard.Maria Catharina, D. van Cornelis van Beurden.Cornelia Johanna, D. van Willcm van Maarschalkerweerd. 24. Johannes, Z. van Johannes vanDijk. Hendrikus Johannes, Z. van Chris-toffel Martinus Eeinboud. Johannes Marlinus, Z. van Marti- nus van Stralen. Johannes Jacobus, Z. van CarelFredrich Zwesch. Hclena Christina, D. van LeendertGijbels. 25. Anthonia Maria, D. van Pe- trus Jolianncs Slegers. Margaretlm en Johanna, Dochters van Johannes Lorijn.Hendrika, D. van Teuiiis Heetvclt.Aaltje Jacoba, D. van Picter de Bie.......D. onecht. 26. Gerarda, D. van Simon vanHoorn. Gijsbcrtus Stephanus, Z. van Gijs-bcrtus Stephanus

Blom. Timotheus Johannes, Z. van Jo- hannes van Vegten. 27. Erancina, D. van Cornelis Blommers. Aletta, D. van Nicolaus Janssen.Johanna Maria, D. van Johannes Nicolaas Frankruyter. 28. Hendrika Adriana, D. van DirkBekker. Johanna Petronella, D. van Antho-nius Thomassen. ......Z. onecht. Paulus Hendrikus, Z. van Wilhel- mus Theodorus de Meijer. Hendrikus Theodorus, Z. van Hen-dricus Wilhelmus van Soest. 29. Wilhelmus Johannes, Z. vanPietcr Wilhelmus van Hasselt. Petrus, Z. van Gijsbertus Beemer. Karel Johannes, Z. van GijsbertusEuttink. Hendrikus Petrus, Z. van Laurensde Groot. ...... Z. onecht. ......Z. onecht. Simon, Z. van Bernardus Weerden- burg. 30. Anna Magdalcna Laureutia, D.van Jonkhr. Mr. Antony Adriaanvan Oldenbarneveld genaamdWitte Tullingh. Eudolph, Z. van Christian

GottlicbFriedrich Witte. Johanna Hendrika, D. van Wilhel- mus Eutgerus de Man. Te zamen 131 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den len, dienstmeid, 24 j.Pieter van. Dongen, kopcrgieter, 27 j. en Fredrica Catharina Bre- dero, zonder beroep, 27 j.Josephus Vermeulen, bediende, 25 j. en Johanna van Staveren, zonder beroep, 30 j.Dirk Bosch, tuinman, 36 j. en Maria Foks, dienstmeid, 33 j. 5 JUNIJ. Johannes Bras, zonderberoep, 33 j. en Gerdina Fetro-nclla van den Borg, zonder be- roep, 39 j. Lambertus ten Ham, koopman ,27 j. en Christiana Walters,koopvrouw, 37 j. Hendrik Wigt, schoorsteenveger,24 j. en Johanna Maria van Daa-







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 87 Willem van den Bol, 3 m. Tucht- huissteeg. Jannigje van Kempen, huisvr. vanGijsbertus van Zijl, 27 j. Abstede. 9. Johan Jacob Huisman, 2 j. Sin- gel, wijk 1. Johannes Hendrikus ten Berg, 9 ra.Springweg. 10. Marimis Elias van Soest, 3 j.te Echteld. Authony Pas, gcli., 66 j. Breed- straat.Dirk Vermeulen, l j. Zandstraal. 12. Willemina Knijt', wed. van Janvan der Meer, 55 j. Nicolaisteeg. Levenloos aangegeven Zoon vanPi eter Johaunes Kerkkainp. lla-verstraat. Catharina Joolen, huisvr. van Wil-lem Coster, 60 j. Bergstraat. Charlotte Marie Christinc Becker,wed. van Charles Ilenri Dumont,79 j. Neude. Levenloos aangegeven Dochter (on- echt). 13. Anthonie de Kruif, 12 j. teVuursche. Gerardus

Philippus van Sandwijk,geh., 45 j. Margarethahof. llermanus van Hilten, 10 m. Koe- straat. Catharina Oossaau , huisvr. vanGerrit Jansen Leeger, 45 j. Eoo-denbiirgbrug. 14. Anna Catharina van Eyk, huisvr.van Bastiaan Bekker, 80 j. Ge-rei'. Diak. oude-Maunen- en Vrou- wenhuis. Catharitia Elisabeth Molenbeek, l j.Hardebollestraat. Nicolas Burglcr, goh., 6G j. Har- debollestraat. 15. Wilhelmina Johanna van Ros-sum, ongeh , 44 j. Volraadsbrug. 16. Gerrit Jan Bollee, weduwn.,45 j. Zadelstraat. Nicolaas van Bentem, 6 j. Langenieuw straat. Johannes Lamberlus Everhardus Sterke, 5 m. Harerstraat.Jeanne Terwogt, 3 j. Vuilesloot. 17. Maria Elisabeth Rijken, wed.van Adriaan van der riuym,85 j. Ondkerkhof. 18. Abraham Gerardus Eeijers, on- geh., 27 j. aan de Waag. Wilhelmus Josephus

Dieinel, 3 m.achter de Twyestraat. Levenloos aangegeven Zoon van Hen- drik Gies. Kijnstraat. 19. Christina van der Wolk, l j.Bemuurde wcerd. Johanna Brugmans, ongeh., 27 j. onder Catharijne.Petrus Joannes van Harderwijk, geh., 60 j. Geertruidabrug.Hendrika Anna Hindriks, 2 m. Gasthuissteeg. 20. Anna Cntharina WillielminnCoenegras, huisvr. van Gerrit vanLeusden, 63 j. bij de Maydale-na steeg. Maria Catharina Stouw, ongeh,, 75 j, Springweg.Petrus Johannes Verkerk, 9 m. Jacobikerkstceg. 21. Grietje vau der Hal, ongeh.,27 j. Steenweg. Cornelia Adriana Theodora Koning,huisvr. van Johannes WilhelmusSclielkcs, 29 j. Bakkerstecg. Wilhelmina Adriana van Beuthem,l j. Abstede. Leonardus Johannes van Uden,4 m. Bergstraat.' Johanna Pieternella Nuis, huisvr.van Steeven van

Lee, 59 j. Sui- kerstraat. 22. Levenloos aangegeven Dochtervan Antonie van Elk. Naauwedoelen. Gerrit Ovcrbeek, 7 m. Spinderspoort. 23. Pieter Cornelis Ente, 7 m.Predikheerenstraat. Isaac Duim, ongeh., 48 j. Minne-broeclerstraat.

























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 99 N A A M L IJ S T DEK GEBORENEN, GEHUWDEN EN OVEELEDENENTE UTKECHT. JULIJ 1850. Geboren den 2 JULIJ. Hendrik Albertus Mari-nus, Z. van Gijsbertus PetrusKuiler. ......Z. onecht. ......D. onecht. 3. Alida, D. van Jacob Gordel.......Z. onecht. David Albertus, Z. van David Al- bertus Zinkstok. Tliijmcn Johannes, Z. van Evertvan de Pol. 4. Willem, Z. van George Schadee.Christina, D. van Jacobus Krijn- ders.Casper Cornelis, Z. van Cornelis Vink.Louisa Petronclla, D. van Glaudi Vreeswijk.Frederik Cornelis, Z. van Frederik Sandkuyl. 5. Eut Johannes, Z. van JacobusSmit. Hendrik, Z. van Willem Eos.Cecilia Adelheid, D. van Johan Ni- colaas Willems.Peter, Z. van Thomas van

der Steen.Gezina Anthonia, D. van Antoni van den Heuvel.Hermanus Cornelis Bonifacius, Z. van Harmanus Euwiel.6.......D. onecht. 7. Sander Cornelis, Z. van Leen-dert Johannes Schrijver. Johannes Cornelis, Z. van Johan- nes de Bruyn. 8. Adriana, D. van Petrus vanWijk. Albert, Z. van Hendrikus van eten Hoek. Catharina Margarctha, D. van Pie-ter Abramsen.7 &quot;)D f Tweeling onecht. 9. Ma.ria Jacoba, D. van Eobertus Piza.Geertruida Maria Petronella, D. van Johannes Antonie Kijntjes.Elisabeth, D. van Johannes Duyts- hoff. 10.......Z. onecht. Willem Melchior, Z. van Willem Steven Bitter.Christiaan Hendrik, Z. van Chris- tiaan Brakman.Theodora, D. van Theodorus Lau- reyn. 11. Jan, Z. van Christianus Swaa-nink. 12. Pieter, Z. van Jan de Groot.Johannes Marinus, Z. van

Johan- nes Marinus Kubes. 13. Jacoba, D. van Johannes Pan- nebakker. Johanncs Warnardus, Z. van Jo- hannes Warnardus Bilders. Johan Christiaan Lodewijk, Z. vanGerrit Jau ter Heurnc. Alida, D. van Cornelis Vergeer. Januetta Christina, D. van SamuelPieter Bode. Hendrik Otto, Z. van Glaudie vanZantwijk. 14. Carolus Christianus, Z. vanCarolus Christianus Weegenhuise. Anthonie, Z. van Willem Alffenaar.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 103 't Veld, voerman, 24 j. en Jan- netje van der Horst, zonder be- roep, 21 j. Thijraen van Leeuwen, arbeider,31 j. en Jolianna Bliekendaal,zonder beroep, 27 j. Hendrikus Albartus Blomenberg,wcduwn., kleodermaker, 35 j. enCatrina Elisabeth van Termy,werkster, 40 j. Hendrikus Nicolaas van Zutphen,koetsier, 25 j. en Catliarina Flink,dienstmeid, 29 j. Johannes Sakkers, koopman, 20 j.en Johanna Juliana van Rijn,zonder beroep, 26 j. Thomas Johannes l'etrus Balfoort,huisschilder, 21 j. en NeeltjeMecbtelina van der Spelt, dienst- meid, 21 j. Johan Cocnraad Waal, kamerbe- hanger, 23 j. en Anna DidericaSulzle, zonder beroep, 25 j. Johannes Wijnands, slagter, 18 j. enAartje Masmeijer,

dienstmeid, 23 j. Marinus Johannes Koele, kleeder-makcr, 30 j. en Maria CatliarinaMargaretha Eackee, zonder be- roep, 28 j. Anthonie van den Brink, winkel-knecht, 25 j. en Dirkje van derWurff, dienstmeid, 27 j. Johannes Honig, wcduwu., koop- man, 53 j. en Anna Gijbels,zonder beroep, 32 j. IJsbrand Tuinenburg, schipper, 24 j.en Jansje van llooijen, naaister,28 j. Te zamen 48 paar gehuwden. Overleden den l JULIJ. Maria Louisa Serto, on- gch., 27 j. Haverstraat.Jannetje Spies, huisvr, van Eeinier der Goff, 71 j. achter Clarenburg.Dirk Hoppenbrouwer, 11 d. Sin- gel, wijk L.Dirk ter Wey, 3 m. Lange lau- werstraat.LevenloosaangegevenDochtervanWil- lem Schouten. Wijdesteeg, wijk K.Hendrica Geertruyda Sellin, wed. van Frans Joseph Itijnfrank, 60 j. Buurkerksteeg.2. Pieter

Klarenbeek, geh., 61 j. te Nieuw-Loosdrecht.Cornelia Hanselaar, 6 m. Daal- schendijk.Johanna van der Stoop, huisvr. van Matthijs Eyndhovcn, 63 j. Zadelstraat.Johannes Jacobus van Dillen, 4 m. 2de Oudwijkerveldsteeg.Evcrdina Johanna Elisabeth van Aseh, 6 m. Jacobibrug.Tcuntje Agterberg, wed. van Ger-rit van Dijk, 67 j. Haverland. 3. Andrics van Lint, geh., 56 j.Korte smeesteep;. 4. Neeltje van Schoonhoven, 2 m.Hooge oord. Jacobus Mandersloot, 4 j. Korte minnebroederstraat.Henrica de Kruyf, wed. van Hcn- rikus Martinus van de l'osthoorn, 72 j. Boosestraat.Joannes Nieuwendijk, geh., 56 j. Twyestraat. 5. Jannigje Loeven, huisvr. vanCornelis van Mouwcrik, 45 j.Naauwe watersteeg. Antje Woerst, ongeh., 46 j. achterde Twyestraat. 6. Cornelis Johannes van

Ekeris,weduwn., 65 j. Servetsteeg. Johan Thcodoor Vlcdder, 3 m.Varkenmarkt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 104 I j. Geertruidasteeg.Johanna Oyen, 3 m. Zandstraal.Dirk van Boom, 6 m. Nieuwe gracht. Everdina Ladrak, huisvr. van Pe- trus Loovens, 70 j. Mariastraat. Maria Jansen, ongeh., 43 j. He- kelsteeg. 15. Carel Christiaan Huinck, 5 ra.Donkere gaard. Gerrit Hij k Schock, l j. Maria- straat. Pieter de Groot, 3 d. te Avereest. Elisabetha Ebbelaar, ongeh., 50 j.Nieuwe kamp. 16. Peter van der Steen, U d.Oord. Alberta Wilhelmina van Rennes,4 m. T wy est raat. 17. Thomas Cornelis de Moor, 4 w.Singel, wijk K. Gijsbertus Hacscnbos, 8 w. Vis- schersteeg, wijk E.Drika Margaretha van Oostrom, 3 m. Molenwerfsteeg.Johannes Hendriksen, geh., 55 j. Bakkersteeg.Elisabeth Calharma Hetjer, huisvr. van

Joannes Uscndoorn, 57 j. Mariastraat. 18. Gijsberta Johanna Lammers, II j. Bakkersteeg. Gerrit de Euyter, l j. Baansteeg,wijk K. Levenloos aangegeven Zoon van Ja- cobus Bosch. Nieuwe zandstraal. 21. Levenloos aangegeven Dochtervan Hendrik van Empel. Wes-tcrkade. 22. Martinus Eis, 7 m. Kooden-burgbrug. 23. Hermanus van Hoorn, geh.,57 j. Achterweg. Joan Theodoor Boogaard, ongeh.,23 j. Kromme nieuwe gracht. 24. Maatje van Eeden, huisvr. vanJacobus Everaars, 75 j. Eoter-straat. Margaretlia Verkroost, 3 ra. Nieuwe gracht.&quot;VVillem Hendrik Tetenburg, 2 m. Oostcrkade. 7. Catrina Johanna van den Toorn,huisvr. van Johan Engel Wey-burg, 45 j. Haverstraat. Pctronella Jacoba de Coo, 7 m. Lange smeesteeg.Albcrtus Kops, l j. Kromme nieuwe gracht.Charlotte Marie

Anno Pompeyra, wed. van Philip Willem van Heuscle, 71 j. Nieuwe gracht. 8. Mijntje de Vries, 8 m. te Zwolle.Jacoba Castrop, H j. Achterstraat, wijk C. 9. Hermanus Gresnigt, 5 m. Hoog-landscliesteeg, Jan Bakker, 7 w. achter Claren-burg. 10. Maria Wesbeek, Ij. Westerdijk.Willemijntje Zijtvukl, huisvr. van Jacobus Smit, 38 j. Lange nieuw- straat. Maria Cathnrina Deussen, ongeh.,16 j. Geref. Burger Weeshuis. 11. Alida Harting, 9 m. Langenieuwstraat. Johanna Lorijn, 10 d. Gruttersdijk. Maria Petrouclla Swarts, 7 j. Be- gijnenhof. Gerritje Veenhof, ongeh., 28 j.lioodenburgbrug. 12. Gerrit Bakker, 2 m. achterClarenburg. Johannes Jacobus Zwescli, 18 d. Molcnsteeg, wijk B.Wendelina vau Kalken, 8 m. Gog- schestecg. 13. Eduard Theodoor Vreeswijk,2 m. llekelsteeg. Simon Petrus Johannes

Hoppen- brouwer, 3 w. Singel, wijk L. Levenloos aangegeven Dochter vanArnoldus Theodorus van den He- mel. Mariastraat. 11. Kebecca Margaretha Deierkauf,



















































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht.AUGUSTUS 1850. Naam der artikelen 3 Augustus 10 Augustus 17 Augustus 24 Augustus 31 Augustus Tarwe ...... GI.C». Gl.Cs. 7,00- 7 75 Gl.Cs. Gl.Cs. 8,10- 8,60 Gl.Cs. Gl.Cs. 8,10- 8,60 Gl.Cs. Gl.Cs. 8,60- 9,40 Gl.Cs. Gl.Cs. 8,00- 8,90 J oude Rogge ....nieuwe Eogge .... 6,25- 5,605 00- 5 40 5,50- 5,905,75- 6,005,00- 5,40 5,60- 6,005,90- 6,155,40- 5,80 6.10- 6,705/75- 6,10 6,00- 6,606 00- 6,60 1 Garst ...... 3 20- 3 60 3,30- 3 60 3,50- 3,80 3,50- 3,80 3,75- 4,00 a Haver ...... g 50- 3 00 2,75- 3 10 2,75- 3,10 2,75- 3,10 2,75- 3,10 « groene Erwten . . .Koolzaad ..... 5,00- 7,00 5,00- 7,0010 25- 10 50 5,00- 7,0010,35- 10,50 6,50- 8,5010,25- 10,50 6,50- 8,50 Aardappelen

....Kaaa (de 100 fg) . .fBoter ...... 1,10- 1,5028,00- 32,000 62- 0 80 1,40- 1,6028,00- 32,000 64- 0 82 1,20- 1,5030,00- 34,000 64- 0 88 1,30- 1,6030,00- 34,000 60- 0,84 1,70- 1,9030,00- 34,000 60- 0 80 e UT Bundvleesch ....Kalfsvleesch ....Schapen- of Lamsvleesch[Varkensvleesch 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 130 LIJST van de W a t e r - h o o g t e op de rivier de Lek te Vreeswijk,alsmede van den Vaartsehen Eijn te Utrecht, waargenomen dooi- de Opzigters van den Waterstaat, gedurende de maand AUGUSTUS 1850. Eivier de Lek Vaartsclien water afgetapt to S onder boven water ingela- ten met.de Rijnte Utrecht op de Veclitmet de Aanmerkin- S hetnood-peil hetAP.peil waai-jer-dcur schui- ven bovenrijn-peil onderrijn-peil waai-jer- deur tweeschui- ven gen Ned. ellen uren Ned. ellen uren 1 4,34 3,16 4 20 )> 0,20 » » 2 4,35 2,15 4 20 » 0,18 » » 3 4,33 2,17 6 18 Tl 0,16 i l 4 4,33 2,17 » 24 » 0,17 » » 5 4,35 3,15 8 16 » 0,15 » 1 6 4,35 3,15 i) 84 » 0,13 » i» 7 4.1G 2,34 » 18 j) 0,11 B K 8 3,89 3,61 » » B 0,08 r> 9 9

3,71 3,79 » ) D 0,09 » » 10 3,76 2,74 i B 9 0,07 B l) 11 3,84 2,66 » 8 » 0,12 I > 12 3,96 2,54 n i> 1 0,03 II t 13 4,08 2,42 i » l 0,05 D B 14 3,99 2,51 » 18 1 0,13 » l) 15 3,89 2,61 » 2 i » 0,12 l p 16 3,86 2,64 » 24 D 0,14 l) 1 17 3,83 2,67 » 24 B 0,06 11 t 18 3,89 2,61 p 18 X 0,14 9 B 19 3,87 2,63 M » » 0,03 D B 20 3,70 2,80 D 12 D 0,09 D )) 21 3,87 2,63 » 12 » 0,05 1 B 22 3,90 2,60 i 17 B 0,13 J !> 23 4,01 3,49 t 24 B 0,08 1 l 24 4,03 2,47 D 8 1 0,07 D > 25 4,06 2,44 n n B 0,03 II B 26 4,06 2,44 » B 1> 0,05 > B 27 4,08 2,42 B > » 0,05 B » 28 4,11 2,39 » 14 A 0,10 H l 29 4,05 2,45 B 8 l 0,05 l B 30 3,91 2,59 1 u » 0,08 >l B 31 3,86 2,64 B 19 I) 0,15 K B gemidd. 4,014 2,486 II 0,099 totaal 22 370 )) D











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 135 Adrianus Hendrikus, Z. van Adria-nns Hendrikus van Kiel. Petronella Jacoba, D. van Hendrikvan Essen. Alida, D. van Isaak Harting. 10. Gerrit, Z. van Gcrrit Oosten- dorp. Evert Bernardus, Z. van Gerrit Moesman.Wilhelmina Everdiua, D. van Teu- nis Jacobsen. Albertus, Z. van Albertus Beek.Jaeoba Maria, D. van Theodorus Bionda.Wilhelmina Christina, D. van Cor- nelis de Groot.Paulina, D. van Gerrit Hessel. ......Z. onecht. Johanna Hillegonda, D. van Abram van Embden. 11. Johanncs Jacobus, Z. van Ger- rit Adrianus Loeff. ......D. onecht. Johanna, D. van Cornelis van Lin- gen.Hendrik, Z. van Hendrik Nieuwen- huysen.Cornolis Anthonie, Z. van Hendrik van Soest.Hendrikus Jacobus, Z. van Koelof

Cremer.Cornelia Maria, D. van Adrianus Elantua.Theodorus, Z. van Nicolaas Hoo- gelander.Cornelis Johannes, Z. van Jan van Veldhuizen. 12. Hermina Elisabeth Helena, D.van Jan Hendrik Mica. Willem, Z. van Jacobus van den Bosch. ......D. onecht. Arnoldus Johannes, Z. van Arnol- dus Beumken.Jacoba Susanna Geertruida, D. van Hendrik Martinus van Ingen.Catharina, D. van Jan van den Brink. 13. Geertruida, D. van Abrahamde Bruin. Jan Tobias, Z. van Willem van Brussel.Wilhelmina Maria, D. van George Halin.Margaretha Cornelia Richarda, D. van Jan Cornelis Giesen.Neeltje, D. van Antonie Lit. 14. Jacoba, D. van Bernardus vanden Hemel. Christina Wilhelmina, D. van Pe- trus Johannes Clemens. Hendrikus Johannes, Z. van KijkJansen Hoogland. Hendrika Elisabeth, D. van

KijnierMeijer. 15. Anthonius, Z. van Hendricusde Bruyn. Johannes Gerardus, Z. van Keinier Overboek. Huibert Louis, Z. van Hubert Legra.Keinier, Z. van Johaunes de Kidder.Martinus Hermanus, Z. van Gerrit van der Vlerk. Hendrik, Z. van Jacob Groenhuyse.Petronella, D. van Pieter Kroonen- burg. 16. Hendrika, D. van Dirk Nieu-wenhuysen. Louisa Maria, D. van Cornelis Kelfkens.Daniel, Z. van Daniel Brinkerink.Anthonie, Z. van Anthonie de Winter. Gerrit, Z. van Jacobus van Doorn.Jacoba Maria, D. van Johannes Herraanus Klaare.Cornelis, Z. van Cornelis Keyn.Eranciscus Hendrikus, Z. van Fran- ciscus Eppings. .... D. onecht. 17. Elisabeth Johanna Maria, D.van Arnoldus Johan CoenraadStoutenburg. Johanna Helena, D. van Cefas Overbrugge.Jasper, Z. van Nicolaas de





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 137 nus Hendrikus, Zonen van Jo-hannes Bernardus Determan.Johannes Petrus, Z. van Cornelis Sara Maria, D. van Leendert Nes- selaar. Theodora, D. van Nicolaas vanBentem. Hoonakker. Te zamen 154 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den 4 SEPTEMBEB. Jan van Eossum,hovenier, 35 j. en Elisabeth deGroot, hovenierster, 33 j. Hendrik de Lang, voerman, 35 j.en Hendrica Jacoba Penning,dienstmeid, 28 j. Johannes van Maarschalkerweerd,schipper, 29 j. en Helena Jo-hanua Quee, dienstmeid, 30 j. Johannes Cornelis van Laaren, klee- dermaker, 26 j. en Hcndrina vanSutphen, dienstmeid, 25 j. David Lancee, koperslager, 19 j. enJohanna Lammers, zonder be- roep, 28 j. Dirk

Hendrik Wischhoff, kleeder- maker, 27 j. en Geertruida Ma- ria van Doorn, dienstmeid, 28 j. Johannes Verhoeven, werkman, 25 j.Anthonia Paulina van der Rijst,breidster, 24 j. Hubertus Hesen, weduwn., timmer- man, 44 j. en Jannigje God- schalk, wed., bewaarschoolhoud- ster, 54 j. Pieter Evert Aalberts, weduwn.,loodgieter, 40 j. en Helena Jo- hanna Christina Tardie, naaister,23 j. Pieter Harderwijk, voerman, 20 j.en Alida van Doorn, wed., werk- ster, 41 j. 11. Hcymen Westerveld, werkman,51 j. en Maria Bels, wed., breid- ster, 50 j. Anthonie van den Heuvel, kamer- behanger, 28 j. en Elisabeth Ca-tharina Saveur, naaister, 23 j. Wilhelmus Johannes Knipschild,knoopenmaker, 23 j. en Alidavan Weert, zonder beroep, 25 j. Dirk Verbeek, mandenmaker, 36 j.en Willemina Sturkenboom,

werk- ster, 38 j. Johannes Jansen, pottenbakker, 24 j.en Theodora Maria Euyvekamp,werkster, 23 j. 12. Jan Salomon van Deventer,koopman te Zwolle, 22 j. enAlida Louisa Groenewalt, zonderberoep, 22 j. 18. Barend Eoelofs, pottenbak- kersknecht , 25 j. en JacobaVreeswijk, wed., werkster, 24 j. Jan Tieland, voerman, 26 j. enJohanna Frankruyter, breidster,29 j. Philippus Velden, zonder beroep, 27 j. en Johanna Cornelia Scherft',zonder beroep, 2(5 j. Frans Schinkel, werkman, 25 j. enPaulina Jonkers, dienstmeid, 27 j. Abraham Oekhuysen, kleederblee-ker, 29 j. en Johanna Wilhel-mina van Schaik, bleekersmeid, 28 j. Wilhelmus Makay, weduwn., op- perman, 41 j. en Lodiwica Schoon- hoven, werkster, 41 j. Leonardus Hofsteden, kurkensnij-der, 24 j. en Geertruyda vanLeeuwen,

zonder beroep, 20 j. Arie Balk, arbeider, 34 j. eu Wil-lemijntje Vringer, wed., melk-verkoopster, 36 j. Jan Eandsdorp, kleederbleeker, 30 j.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 12. Jacoba Dorothe» de Vos, we^l.van Joannes Abrans, 67 j. Vol-raadsbrug. Willem van Dalen, 4 m. onderCatharijne. Maria Pijpeman, l j. te Amster- dam. Levenloos aangegeven Dochter vanJohannes Heitz. Lange nieuw- straat. Johanna Clasina Stouw, wed. vanIzaak Viveen, 74 j. Geertruida-brug. 13. Anthonia van Zutphen, 12 d.Varkenmarkt. Levenloos aangegeven Dochter vanJohannes Straver. Wijdesteeg. 14. Willem Schadee, 2 m. Spring-weg. 15. Cornelis Anthonie van Soest,4 d. Korte jufferstraat. Johannes Hendrikus Wilting, we-duwn., 84 j. Lange smeesteeg. Wilhelmus Elzendoorn, 6 m. onderCatharijne. Trijntje Gijbels, ongeh., 71 j. Flo- rasteeg. 1(5. Cornelia van

Garderen, 6 w.Gansstceg. Adriana Plomp, 3 j. Gogschesteeg. Hendriks Johanna van Gorkom,wed. van Pieter van Kijn, 74 j.Rietsteeg. 17. Johannes van Benthum, l j.Hamsteeg, wijk C. Adrianus Glissenaar, 4 m. Grut- terssteeg.Jan Willem Teunisse, 2 m. Vin- kenburgsteeg. 18. Geertruy Elisabcth Peters, 8 j.Magdalenasteeg. Jan Hendrik vau Rijn, 4 j. Langenieuwstraat. 19. Heleua Veenendaal, 2 j. Grooteeligensteeg. 20. Gerardus Willemse, 2 m. Sin- gelsteeg. Johanna Hanssen, 2 j. Stroosteeg. Jakobus Johannes Schonenberg, 3 d. Lijnmarkt.Regina Brouwer, ongeh., 75 j. Geref. Diak. oude-Mannen- en Vrouwenhuis. 21. Hendrikus Jacobus Cremer,10 d. Gasthuissteeg. Anna Maria van Lingen, wed. vanGerrit Weijers, 78 j. Nicolai-kerkhof. 22. Frans Teylaar, ongeh., 22

j.Geertruidabrug. Albertus Vermeulen, 6 j. Tuin-straat, wijk B. Levenloos aangegeven Dochter vanJohannes Loggen. Lange smee- steeg. Margriet» Sonnius, ougeh., 39 j.Viebrug. 23. Cornelis Loggen, weduwn.,31 j. Lange smeesteeg. Herman Aschheim, geh., 29 j. Pausdam.Hendrika Gerarda de Brake, 2 ia. Tuinstraat, wijk C. 24. Christin» Mechtilda van Zijl,14 d. Ganssteeg. Marianne Louise Guisti, 7 m.Lijnmarkt. Paulus Klein, 6 j. Hopakker. Ermina Ruysch, l j. Mariaplaats. -- Margaretha van der Horst, huisvr.van Eem Kornelis van Lonk-huyzen, 49 j. Tuinstraat, wijk B. 25. Evert Willem van Bergen, on- geh., 25 j. Bemuurde weerd. 26. Margaretha Kenten, wed. vanWillem van Luyn, 78 j. Zand. Elisabeth Johanna Eppings, l j.ABC straat. 27. Gerrit Keunen, geh., 53

j.Steenweg. Hendrik Baarspul, 6 w. Catharij-nesteeg. Levenloos aangegeven Dochter (on- echt). 28. Moses Lipman, l j. Zand.Pieter de Wilde, 24 j. Hospitaal.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 140 Johannes Bernardus Wiesman, 18 d.Vrouwjuttestraat. Sara Cousijnse, ongeh., 78 j. Groe- nesteeg, wijk A. 29. Geertje Plaizier, 4 m. Kerk-steeg. 30. Gevardus Albertus Schalkwijk,6 m. onder Catharijne. Maria Jacoba Masion, wed. vanFranciscus Dominicus AndreasBauduin, 62 j. Rijnkade. Antonetta Alida Adriana Slikman,5 m. Weesbrug. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). Te zamen 83 overledenen.



























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 153 Arnoldus van Druten, klompenma- ker, 33 j. en Wijntje Schalkwijk,dienstmeid, 20 j. Lambertus Makay, metselaar, 30 j.en Johanna van Nues, werkster,28 j. 9. Otto Mnller, weduwn., com- missionair, 34 j. en Maria Hoen- dervanger , wed., winkelierster,40 j. Jacobus Johannes La Maitre, klee- dermaker, 23 j. en WilleminaJong, zonder beroep, 29 j. Hendricus Johannes van Ehijn,kleedermaker, 27 j. en Wilhel-mina Sehnell, wed., tapster, 37 j. Michiel Geldman, zonder beroep,26 j. en Helena Wijnands, zon- der beroep, 23 j. Antonie Corton, wever te Hilver- sum, 29 j. eri Antonia JohannaEijnders, zonder beroep, 30 j. Johannes Kijnders, huisschilder,22 j. en Annigje Elberse,

dienst- meid, 26 j. 10. Nicolaas de Haart, koopman,21 j. en Petronella Anthonia Jo- hanna Steenbeek, zonder beroep,20 j. 16. Johannes van Kerkhof, bier- brouwer, 34 j. en Hendrina Hol-leman, wed., winkelierster, 50 j. Johannes Hageman, werkman, 30 j.en Johanna van Manen, dienst- meid, 31 j. Pieter de Bruyn, huisschilder, 24 j.en Susanna Margaretha Kool,dienstmeid, 31 j. Willem Fredrik de Man, weduwn.,bediende, 37 j. en Merretje vanSteenwijk, wed., werkster, 42 j. Johannes Stolker, timmerman, 25 j.en Everdina Oreinus, zonder be- roep, 29 j. Aalbert van Santon, kleederbleekers-knecht, 27 j. en Elizabeth Ach- terberg, zonder beroep, 27 j. Michgel George Schubert, weduwn., kleedermakcr, 44 j. en Metje Jo-chems, zonder beroep, 32 j.Antonius Godefridus

Kortenhorst,timmerman, 24 j. en WilleminaLorctte, wed., winkelierster, 31 j. 23. Petrus Martinus Verkerk, koop- man, 37 j. en Johanna TheodoraVerwoert, zonder beroep, 18 j. Jan Christoffel van der Bogt, si- garenmaker, 21 j. en Dina Cor-nelia Ballendux, zonder beroep,21 j. Joannes Mattheus Zumbusch, koek-bakker, 32 j. en Cornelia Theo- dora Heyligenberg, zonder be- roep, 26 j. Cornelis Vermeulen, weduwn., schoen- maker, 25 j. en Calharina Hen-drica Elisabeth Galijn, dienst- meid, 32 j. Wilhelmus van Bhijn, weduwn.,scheepstimmerman, 50 j. en Alidavan Tessel, werkster, 48 j. Joseph Bionda, bediende, 35 j. enBerendina Ladrak, wed., kastc-leinesse, 41 j. Christiaau Cornelis Eutgcrs, tim- merman, 28 j. en Susanna Stram-rood, zonder beroep, 38 j. Cornelis

van der Sluys, pottenbak- ker, 22 j. en Margaretha Mink,naaister, 21 j. Hermanus van den Heuvel, schip- per, 25 j. en Wilhelmina Ver- haar, naaister, 22 j. Hendrik Dekker, werkman, 19 j.en Sara Margaretha Baalbergen,knoopenmaakster, 24 j. Gerardus Degens, weduwn., koop- man, 49 j. en Petronella vanBaaren, wed., winkelierster, 47 j. 24. Jan Casper van der Voort, me-dicinae doctor te IJsselstein, 34 j.en Elizabeth Maria Schonenberg,zonder beroep, 34 j. 30. Manus Drukker, koopman, 28 j.en Eebecca Betje Lipman, koop-vrouw, 26 j.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 154 Hcnricus Antonius Drieman, win- kelbediende, 26 j. en Johanuavan der Heyde, zonder beroep, 22 j. Antonius Thepdorus Gerritse, met- selaar, 30 j. en Everdina Catha-rina Lubbers, zonder beroep, 26 j. Jacobus van 't Geyn, oppasser, 28 j.en Johanna de Swart, wed.,werkster, 34 j. Didericus Ernestus Bosselaar, hoe- den- en pettenmaker, 19 j. enGerarda Johanna Everaars, zon- der beroep, 21 j. Cornclis de Groot, commies-waker,28 j. en Alberta Johanna Ca-relse, naaister, 23 j. Jan de Klerk, touwslager, 25 j. en Maria Koek, zonder beroep, 22 j. Johannes de Bijk, hovenier, 26 j.en Cornelia van der Steen, ho- venierster, 25 j. Joannes van Liefland, weduwn.,koekbakker, 64 j. en Joanna Ca-tharina

Lambooy, wed., winke- lierster, 49 j. Joannes IJsendoorn, weduwn., hoe-denwinkelier, 49 j. en IVedericaGertrudis Angelier, winkelierster,39 j. Gerrit Deegens, koornmolenaars-knecht, 2(5 j. en Dirkje Voskuy-len, dienstmeid, 26 j. Johannes Philippus van der Wart,zonder beroep, 26 j. en Antje deLiefde, zonder beroep, 29 j. Te zamen 45 paar gehuwden. Overleden den l OCTOBER. Anna Margareta Hen-stedt, 11 d. onder Catharijne. Cornelia Johanna Hendrika Hen-stedt, 11 d. onder Catharijne. Geurt Steenbeek, 3 j. Lage weide. Hermina Corbesier, huisvr. van Ja- cobus Quee, 28 j. Vischmarkt. 2. Anna Johanna Coene, l j. Smee-brug. Joannes van de Kamp, geh., 53 j.Heerenstraat. 3. Hendrik Nicolaas Oderom, 7 d.Kraansteeg. Cornelis Otto, geh., 48 j. Korte viesteeg.Hendrika Kragten, 7 j.

Soest- bergen, wijk K. 4. Gijsberta Geertruida van de Voo-ren, 8 m. Galekopsteeg. 5. Levenloos aangegeven Zoon vanJacobus Johannes Calboo. Nieuwegracht. Jan Hesman, ongeh., 32 j. te Hil- versum.Anthonie Qrijff, geh., 55 j. Catha- rijnesteeg. Hendrik van Ommeren, geh., 70 j.Nieuwe gracht. 6. Johannes Jakobus Schonenberg,19 d. Lijnmarkt. Sophia Wilhelmina van Ewijk, 10 j.Jufferstraat, wijk G. 7. Johanna Jacoba Catharina LeMarchand, 19 d. Zadelstraat. Jan Delicaat, 35 j. Hospitaal. Martinus Kragt, 21 j. Hospitaal. Levenloos aangegeven Dochter vanPieter Willem Sturm. Predikhee- renstraat. 8. Levenloos aangegeven Dochtervan Johannes Hendrik SchuilenOudkerkhof. Comelis Hendrikus Manten, l m. Veenstraat.Catharina van den Brink, 4 w. Groenelaan.Levenloos aangegeven

Zoon van Leendert Beekes. Paauwsteeg. 9. Johannes van der Horst, 6 m.Keukenstraat.

















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht. OCTOBEE 1850. 19 October 26 October Gl.C». Gl.C». Gl.Cs. Gl.Ca. 7,60- 8,25 7,50- 8,10 5,90- 6,25 5.90- 6,25 6,00- 6,60 6,00- 6,60 3,90- 4,10 3,90- 4,10 2,75- 3,00 2,75- 3,00 10,00- 11,50 10,00- 11,50 10,50- 11,75 30,50- 12,00 10,50- 13,00 10,50- 13,00 2,00- 2,25 2,00- 2,30 30,00- 34,00 30,00- 34,00 0,68- 0,90 0,68- 0,88 0,45- 0,50 0,45- 0,50 0,55- 0,60 0,55- 0,60 0,35- 0,40 0,35- 0,40 0,45- 0,50 0,45- 0,50 Naam der artikelen S October 12 October Tnrwp Gl.Cf. Gl.Cs. 7,50- 8,45 Gl.d. Gl.C». 7,20- 7,80 5,90- 6,35 5,75- 6,10 5,90- 6,30 5,75- 6,50 OJ <ro Grarst 4,00- 4,75 3,80- 4,00 '3 2,75- 3,10 2,75- 3,00 a (D &quot;d witte Boonen ....groene Erwten

(nieuwe)graauwe Erwten en Capuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 Eg) . . 9,50- 11,008,50- 12,009,00- 12,751,90- 2,1030,00- 34,000,66- 0,90 9,00- 10,509,75- 11,0010,00- 12,501,90- 2,2030,00- 34,000,66- 0,90 e +> ' 0 ^ fBoterRundvleesch ....; Kalfsvleeseh ....1 Schapen- of Lamsvleesch[Varkensvleesch . . 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 163 LIJST van de Water-hoogte op de rivier de Lek te Vreeswijk, alsmede van den Vaartschen Kijn te Utrecht, waargenomen door de Opzigters van den Waterstaat, gedurende de maand OCTOBEE 1850. Rivier de Lek Vaartschen ivater afgetapt &quot;| 60 >aj onder boven ater ingela- ten met de Rijn te Utrecht op de Vechtmet de Aanmerkin- II 11? R hetnood-peil hetAP.peil waai-jer-deur schui- ven lovenrijn-peil onderrijn-peil waai-j er-deur tweeschui- ven gen Ned. ellen uren ^ed. ellen uren I 1 5,05 1,45 » 11 )> 0,20 » 11 2 5,08 1,42 » 11 i 0,20 1 » II 3 5,09 1,41 » 11 n 0,20 D )i II 4 4,99 1,51 n 11 » 0,20 B l 5 5,00 1,50 » 11 » 0,20 B D II 6 4,91 1,59 »

11 » 0,17 » )) 7 4,96 1,54 B 11 }) 0,08 » » 8 4,83 1,67 J 11 » 0,08 B B 9 4,69 1,81 » 11 » 0,15 B )) 10 4,73 1,77 B 12 » 0,13 » B 1 11 4,67 1,83 » 12 » 0,08 11 B 13 4,68 1,82 D 12 » 0,08 D B 13 4,64 1,86 8 12 » 0,18 D B 14 4,50 2.» )) 12 » 0,05 » B 15 4,37 2,13 )) 12 » 0,13 » B 16 4,34 2,16 » 12 » 0,14 » l) l 17 4,21 2,29 )) 12 » 0,10 )) » 18 4,02 2,48 )) 12 » 0,17 )) B 19 4,» 2,50 1 12 » 0,14 n B 1 20 4,» 2,50 )) 12 u 0,10 » B 21 4,16 2,34 )) 12 » 0,07 B l j! 22 4,30 2,20 )) 12 » 0,14 » B l 23 4,39 2,1 )) 12 » 0,08 » B || 24 4,42 2,0 » 12 » 0,16 » > 25 4,47 2,0 B 17 » 0,10 1 D 26 4,47 2,0 )) 24 11 0,05 I B 27 4,42 2,0 » 24 t 0,01 » B 28 4,38 2,1 B 8 0,06 » » 8 29 4,39 2,1 )) B D 0,05 II 6 30 4,3 2,1 » 8 » 0,03 » B || 31 4,4 2,5 l D » 0,OS 1 B gemidi 4,54

1,95 i 0.11C totaal » 352 1 14 1











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 168 Geertruida Johanna, D. van DirkGielen. Carolina Louisa, D. van JuliusHeinricli Hisgen. 16.......Z. onecht. Nicolaas, Z. van Jolmnnes de Bruin. Theresia Maria, D. van HcrmanusWesthout. Johannes, Z. van Anthonie Rutting. Johannes Jacobus, Z. van JohannesGraus. ......Z. oneclit. Arnoldus Franciscus, Z. van Cor- nelis Wesbeek. ...... Z. onecht. 17. Wilhelmina Catharina, D. vanCornelis Joannes &quot;Verbon. Berendina Wilhelmina Johanna, D. van Jan Maximiliaan Koelee.David, Z. van Christiaan Jorg. 18. Johannes Theodorus, Z. vanSeraphiaus vau den Eeckhout. ......D. onecht. Johanna Maria, D. van AnthonyPelt. Sara Johanna, D. van Jordaan Ever-hard van Rheden. Cornelia, D. van

Jan van denHoogen. ......D. onecht. 19. .Wilhelmina, D. van JacobusHenricus Maarschalkerweerd. Cornelia Maria, D. van Cornelis Eietveld.Anthonia Wilhelmina Maria, D. van Josua Gemtse.Cornelis Gerardus Willem, Z. van Cornelis Willem Mulder.......Z. onecht. 20. Hendrika Maria, D. van Janvan Geelen. Theodorus, Z. van Barnerdus Jo-hannis Ubink. 21. Elisabeth, D. van Gerrit vanRijn. Cornelis, Z. van Petrus Straatman.Henri, Z. van Joliauues CoruelisMoot. Anthonia, D. van Antonie de Wilde.Abraham, Z. van Albertus Lancee.Cornelis Albert, Z. van HendrikDaniel Seisener. 22. Ambrosius, Z. van Roelof vanden Ham. Franciscus, Z. van Gerardus Jaco- bus Zuyl. Frederik Willem, Z. van Cornelisvan den Heuvel. Cornelis Sebastiaan, Z. van Dr. Chris-tophorus Hcnricus Dedericus

BuyaBallot. Elisabeth Genoveva Christina, D.van Ferdinand Johannes Smit. Daniel Johannes Jurrianus, Z. vanJohannes Jurrianus de Jong. Jacoba, D. van Jan van Zijtveld. ...... Z. onecht. 23. Damus, Z. van Damus Simons.Jan Willem, Z. van Martinus van den Heuvel. Hendrikus Willebrordus, Z. vanAnthonie Verheul. 24. George Frederik, Z. van CarlBahnsen. Gerrit Hendrik, Z. van Cornelis van Kasteel. Everdina, D. van Cornelis de Lang.......D. onecht. 26. Maria Antoinette, D. van Pie-ter Johannes van den Berg. Jacobus, Z. van Johannes Koning.Petrus Dionisius, Z. vau JosephusWilhelmus Eerkens. 27. Hermanus Wilhelmus, Z. vanWilhelmus Jansen. Jacobus Anthonie, Z. van Lamber-tus Lingmondus van Dam. Freclericus Cornelius, Z. van Fre-dericus Cornelius Suering. 28.

Paulina, D. van Willem Rijn-ders. ......Z. onecht. Nicolaas Johannes, Z. van Thomasvan der Steen. Hermanus Gijsbertus, Z. vau Cor- nelis Snoek.









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 172 Gabriel Smit, weduwn,, 80 j. ach- ter den Dom. Gerhardina Anna Geertruida vanUsendoorn, 5 m. Voorstraat. Berendje Klaassen, huisvr. van OttoJongbloed, 35 j. onder Tolsteeg. 20. Levenloos aangegeven Zoon vanWolf Mozes van Laar. Weesbrug. Dirkje Vianen, 21 j. Hopakker.Johannes Eytinger, geh., 66 j.Jansbrug. 21. Barend van Dijk, 3 j. Singel- steeg. Hendrica Jacoba Penning, huisvr., van Hendrik de Lang, 29 j. Paddemoesje.Cornelia van Heumen, wed. van Petrus Gruythuysen, 72 j. Lange viesteeg.Charlotta Johanna van Beek, wed. van Willem Oft'erhaus, 72 j. achter de Twyestraat.Heintje Willegenberg, 6 m. te 's Graveland. 22. Leemlert Gijbels, 2 j. Zand.Susanna Story, wed. van

Willem Eickaby, 85 j. Maliebaan.Antlionius Daagen, 3 m. Molenwerf. 23. Gerrit Jan van Hall, weduwn.,51 j. Bemuurde weerd. Maria van der Porte, Imisvr. vanStephanus van Zijl, 54 j. Gans- steeg. Heleua Geertruida Hooglander, 3 w.Catliarijnestvaat. 24. Maria Margaretha van Eijn,3 w. Smeebrug. Aaltje Tavenier, 18 d. Stroosteeg. 25. Willem Frederik Daniel Damm,13 d. Vleutensche weg. Theodora Voecht, 3 w. Tuinstraat,wijk B. Johanna van Esperenheuvel, ongeh., 28 j. Helling.Arie van Veldhuizen, geh., 33 j. Singel, wijk K.Aletta van der Lugt, ongeh., 76 j. Zeedijk.TYancina Geertruida Jacoba Buys Ballot, l j. Drift. 26. Levenloos aangegeven Dochtervan Pieter Henricus Everaars.Bakkersteeg. Maria Nuy, huisvr. van HenricusTieland, 59 j. Lange nieuwstraat. Fredrica Elisabeth van Vlissingen,l

j. Ganzenmarkt. Levenloos aangegeven Dochter vanGerrit van Embden. Predikhee- renstraat. 27. Jannetje de Eoos, 9 m. Lau-wenregt. Petronella van der Staak, wed. van Arnoldus Taris, 75 j. Hooge Ja- cobijncstraat.Petronella van den Berg, laatst wed. van Wilhelmus van Groeningen, 51 j. Nicolaisteeg. 29. Petronella Sclioonhijn, ongeh.,24 j. Kodenburgstraat. Anna Maria Catharina Arensma, ongeh., 18 j. Nijmegen.Sander van Knossenburg, geh., 53 j. Hekelsteeg.Eijkje Vis, wed. van Gijsbertus Kuik, 81 j. Geref. Diak. oude- Mannen- en Vrouwenhuis. 30. Joanna Sophia Alborn, wed.van Cornelis Johannes van Nie-kerken, 55 j. Lange rozendaal. Louisa Maria Lit, 7 m. Gasthuis- steeg. Lubertus van der Pijl, 5 m. Mei- poort. Te zamen 89 overledenen.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 STAAT van de Marktprijzen te Utrecht. NOVEMBEK 1850. Naara der nrtikelon 2 November. 9 November. 16 November. 23 November. 30 November Tarwe ... . . Gl.Cs. Gl.Cs. 7 50- 8 25 Gl.Cs. Gl.C». 7 50- 8 25 Gl.C». Gl.C». 7 40- 8 00 Gl.Cs. Gl.C». 7 40- 8 10 Gl. Cs. Gl. Cs. 7 50- S ?0 5 90- 6 25 5 90- 6 25 5 75- 6 10 5 80- 6 15 5 80- 6 15 Boekweit ..... 6 00- 6 60 6 10- 6 70 6 00- 6 50 6 20- 6 70 610- 6 70 ~~ 4 00- 4 20 4 20- 4 60 4 20- 4 65 4 20- 4 65 4 20- 4 65 2 Haver ... . 2 75- 3 00 3 00- 3 25 3 00- 3 20 3 00- 3 40 310- 3 50 iS witte Boonen ....groene Erwten . . .graauwe Erwten cnCapuc.Aardappelen ....Kaas (de 100 f$) . .[&quot;Boter 10,00- 11,5010,50- 12,0010,50- 13,002,00- 2,2530,00-

34,000 68- 0 90 10,00- 11,5010,50- 12,0010,50- 13,002,00- 2,2530,00- 34,000 74- 0 90 10,00- 11,0010,50- 12,0010,50- 13,002,00- 2,2030,00- 34,000 74- 0 90 10,00- 11,50]0,50- 12,0010,50- 13,002,00- 2,3030,00- 34,000 74- 0 90 10,00- 11,5010,50- 13,0010,50- 13,002,00- 2,3530,00- 3-1,000 74- 0 90 IKundvleesch ....Kalfsvleesch ....j Schapen- of Lamsvleesch[.Varkensvleesch . . . 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,45- 0,500,55- 0,600,35- 0,400,45- 0,50 0,40- 0,450,50- 0,550,35- 0,400,40- 0,45 0,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,40- 0,45 0,40- 0,450,55- 0,600,35- 0,400,40- 0,45
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Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 186 Christoph Weidner. Johannes Cornelis, Z. van CornelisBrnynel. Johanna Josina, D. van Koelof Cor- nelis Groot. Gerarda Arnolda, I), van Johannes van Munster.Jacobus Albert, Z. van Gijsbertus Kampers.Susanna Elisabeth, D. van Johan Te zamen 167 als levend aangegeven geborenen. Gehuwd den de Sain, koopvrouw, 27 j. Jan Willem Christiaan Dop, visch-verkooper, 38 j. en Jannetje vanden Berg, zonder beroep, 35 j. 18. Hendrik Cornelis Spiering, klce-dermaker, 20 j. en Maria Ge-roldt, zonder beroep, 23 j. Bernardus Hensbergen, weduwn.,werkman, 52 j. en Hcndrikjevan Dcudekom, wed., breidster,46 j. Johan Heinrieh Schrameijer, brou-wersknecht, 31 j. en Hendrikavan Oorschot, dienstmeid, 29 j.

Pieter Meijer, stalknecht, 28 j. enMaria Haarmans, mutscnwasch-ster, 31 j. Gerrit van Duist, broodbakker, 18 j.en Damina Johanna van der Wie- len, dienstmeid, 26 j. 25. Willem van den Broek, weduwn.,metselaar, 28 j. en Bartha vanden Bol, wed., werkster, 36 j. Nicolaas Engelbert Bol, schrijnwer- ker, 20 j. en Hendrica Hille-gonda Siedenburg, zonder be- roep, 21 j. Cornelis van der Horst, werkman,52 j. en Gertrudis Cornelisse,werkster, 41 j. Albert Wissing, werkman, 31 j. enJohanna Prederica Hoeflaar, naai- ster, 25 j. Johannes van Gorkom, knoopen-draaijer, 27 j. eu Alida Bakker,koopvrouw, 24 j. 4 DECEMBER. Christiaan Mouwe,werkman, 23 j. en Antonia Lis- man, naaister, 31 j. Arent Kiesman, vergulder, 22 j.en Cornelia van Doorn, zonderberoep, 22 j. Pieter Schoonhoven, courantenbe- steller,

21 j. en Maria van Schaik,dienstmeid, 26 j. Bernardus Hendrikus Koopman,huisschilder, 37 j. en Janna Den-tro, werkster, 31 j. Antonic Ingenegeren, directeur vaneen begrafenisfonds, 22 j. enGeertruida Hcndrica van Schaick,zonder beroep, 21 j. Gemt van Boven, weduwn., smid,38 j. en Gradda Wiggers, zon- der beroep, 43 j. Gijsbertus Smit, weduwn., hout-koopersknecht, 41 j. en Wille-mijntje Emmels, kleederbleekster,41 j. 5. Dirk van Boom, weduwn., es-saijeur bij 's Bijks Munt, 56 j.en Petronella Jacoba Ostermann,zonder beroep, 37 j. 11. Johannes Cornelis van Hasselt,klompenmaker, 28 j. en AnnaMaria Westhout, zonder beroep,28 j. Daniel Bedijn, huisschilder, 26 j.en Elisabeth Mensburg, werkster,23 j. Hendrikus van Soest, weduwn.,huisschilder, 40 j. en Anthonia Te zamen 22 paar gehuwden.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 188 Johfiiina Geertruida Jenken, 2 m. Steenweg.Wouter Koster, 24 j. Hospitaal.Johan Coenraad Herber, geh., 47 j. Zakkendragcrssteeg. 19. Johannes Bekes, geh,, 55 j.Brandsteeg. Everdina Hemken, ongeh., 48 j. Tuinstraat, wijk B.Anthonia Enkelaar, l j. Twyestraat.Elizabeth Terwogt, ongeh., 75 j. Lange smeesteeg. 20. Carolus Christianug Weegen-huise, 5 m. Westerkade. Willemeyna Brackkee, huisvr. vanFrans de Bree, 65 j. Breedstraat. 21. Levenloos aangegeven Dochtervan Jacobus Johannes Janszen.Teelingstraat. Johannes Herbertus Derksen, 3 j.Lauwenregt. Simon van der Slot, l j. Hekel- steeg. 22. Geertruida Maria de Vrees,huisvr. van Theodorus JoannesOosterbaan, 67 j. Lange nieuw-

straat. Hendrik Hoonakker, l j. Vrouw-juttestraat. 23. Hendrik Jan van Beusekom,10 w. Gaardbrug. Petrus Gerardus Wiggeman, 6 j. Achterweg.Elisabeth Kas, wed. van Paulus Smit, 65 j. Vischmarkt. 24. Maria Jacoba Spiering, 5 w.Fockestraat. Martinus Geurs, geh., 64 j. Langehamsteeg. 25. Henricus Tax, geh., 68 j.Heerenstraat. 26. Johanna Henrica Broese, 10 m.Choorstraat. Joan Lambertus Tennissen, weduwn.,50 j. Walsteeg. Jannigje Schulp, laatst wed. van Hen- drik Aalberts, 89 j. Geref. Diak.oude-Mannen- ea Vrouwenhuis. 13. Helena Jolianna van den Hoorn,huisvr. van Thomas Terdie, 51 j.Wijde watersteeg. Aletta Everhardina van der BoonMesch, huisvr. van Petrus Adria-nus van Kossum, 63 j. te Delft. Filippina Maria Lebbe, wed. vanJohannes Jacobus van Toorenen-bergen, 60 j.

Nieuwe gracht. Marinus Westerman, 4 d. Nicolai-steeg. Joseph Pohl, geh., 50 j. Lijnmarkt. Jacobus Johannes Cornelis van derHoeven, ongeh., 38 j. Schouten-steeg. 14. Jacobus Philippus van Dijk,3 j. Zandbrug. Levenloos aangegeven Zoon van Jo- hannes Bosschaert. Zwarte water. 15. Adriana Johanna Christina Frij-link, 5 ra. Jansbrug. Abraham Ooms, 5 m. Soesbergen. Christina Gijse, huisvr. van Hen- drik Meijer, 32 j. Nathanaelspoort. Andries van Zutphen, 3 j. Magda-lenasteeg. Cornelia Werkhoven, wed. van Theo-dorus van Nieuvvkerk, 71 j. on- der Catharijne. 16. Johanna Eijnders, wed. vanArnoldus Copijn, 72 j. Lijnmarkt. Pieter Jan Guise, l j. Doms- toren.Johanna Wilhelmina van Tets, huisvr. van Mattheus Geraerds Thesingh, 74 j. achter ut. Pieter.Conielia van Bommel, wed. van

Jacobus Wulfelee, 83 j. Lange smeesteeg. 17. Helena Bakker, 3 j. Visscher-steeg, wijk E. Anna Catharina Decking, wed. vanWilhelmus Nakke, 84 j. Pottenstraat. Govert van Beusekom, geh., 52 j.Catharijnesteeg. 18. Jan Willem Verhoef, ongeh.,22 j. Catharijnestraat.























































































Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 231 Houten, bl. 91, 127.IJssclstein, bl. 120, 159, 161.Jaarsvcld, bl. 160, 176.Jutphaas, bl. 50, 75, 107, 159.Kamerijk Mijzijde, bl. 100.Linschotcn, bl. 75, 92.Lopik, bl. 107, 159.Maartensdijk, bl. 40.Odijk, bl. 127.Ouden Ehijn, bl. 70.Euwiel, bl. 191.Schalkwijk, bl. 124, 161.Snelrewaard, bl. 75, 92.Soest, bl. 159.Teckop, bl. 143.Tnll en 't Waal, bl. 161.Veldhuizen, bl. 144.Vleuten, bl. 124.
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