


Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 17 Juederye, daer Aryaen voersz. initter ander huisin-ghe, die hy op dese tyt bewoent, ende van Danyellvoersz. in lyftocht heeft, boven, ende Danyell voersz.oock beneden naestgelegen syn, mitter poerten endepoertwech, die men gaen mach ter sleenen weck wt,ende tot desen daghe toe besloten is geweest, dat sydie nu mede besitten ende gebruiken sellen, Aryaenende Hillegen syn vvyf voersz., die voersz. huisingheende hofstede, poert ende poertwech voersz., vryeliken tehebben, te besitten ende te gebruiken, tot hore rechtelyftochte ende tot lyftoclite rechte, also lange alse beideleven, of dat er enich van hem

beiden in levenden liveis, mit sulke voerwaerden, dat Aryaen ende Hille- gen syn wyf voersz. de voersz. huisinghe ende hofstede etc.van stonden aen aentasten sellen, gelyckse nu staet, en- de selleu se altyt verbeteren ende niet verargeren, endesellen se oock houden op hore kost wantgaer, dacdichtende slotvast als 't redelik ende mogelyk is. Endewaert, dat er grof werk in viele, sellen dan elcx opsinen cost etc. Durende soe lange sy beide leven endenyet langer, ende na horer beider doet compt dese voersz.huisinghe ende hofstede etc. wederom also vry, loss endeledich op Danyell voersz. ende syn erfgenamen etc,,alse sy se van hem op date van desen ontfangen heb- ben , sonder archlist.

Indie Juederye.&quot; Voor dien tijd, in een oorspronkelijk document vanden jare 1502, vind ik nog van die buurt melding ge- maakt, en ze aldaar gespeld Joderye, en eindelijk ineen later stuk van den jare 1542, waar se Juederye (1)is geschreven. (l) Het mag toch wel geen te vermetel conjectureren genoemdworden , indien men die Juderye of Juederye tot eeoe vroegerekomst en verblijf van Joden hier ter slede in betrekking brengt,die , in hunnen iieoaauwdeu toestand , in deze buurt, als een wei- nig bezocht en , naar de omschrijving , in de oorkonde daarvan ge- geven , daar toe zeer geschikt gewest der stad , cene schuilplaatsgouden kunnen hebben gezocht, en misschien ook bij

oogluikingtullen zijn geduld geworden, zoo lang zij geerie bijzondere a.iulei-ding tot ergernis ga.ven, en ile regering daardoor niet genoopt werd Utr. vioiheen en thans, I Dl. I St. 2





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 19 genomen, Daniel Verheiden, Deken van S. Marie (I)een zoon kunnen zijn geweest, doch ik moet bekennennen zulks niet uitdrukkelijk te hebben vermeld gevonden.Vermaagschapt ware zij echter in alle geval, zoo veelis mij voldingend gebleken. J. J. DODT v. FL,(Het vervolg hierna). ISos een enkel woord over L.ODEWMK JELSE-VIKfS. LOltEWIJKSZOOJV. Met betrekking tot twee opstellen, door den Heer Ja-cob geplaatst in het Jaarboekje voor den Boekhandel,gaf ik in dit Tijdschrift (1841, 303) eenige aantee-keningen nopens de Elseviers, Lodewijk den vader,Lodewijk den zooh, en Joost. De Heei1 Jacob heeft (1)

In die hoedanigheid wordt van hem gehandeld door If oy nekvan Papendrecht (Analeeta) en door D ra k en borch (Aan->hangsel op de K. O.) , wier berigtcn kunnen aangevuld wordendoor hetgeen hem aangaande gevonden wordt in mijn geschiedk.Archief' II. en III. volgens het Register. Ifc heb in Deel II. onderanderen medegedeeld V e rhe y d e n's testament, waaruit men hemvan eene iiiei zeer voordeelige zijde leert kennen. » Aengaende mynlydelyke goederen,&quot; zegt hij daarin zelf, » my van Godt, mynenhemelschen vader, verleent, soa is 't, dat men moet weten, datick by eene Joost van Muyden, wesende doen ter tyt dienst-niaecht van myn moeye van £ verdinghen , verworven heb

en-de vercreghen twee twylinghe tot eender dracht, te weten E s auende Jacob genaempt, ende sonder dat ick naderhant mittervoersz. Joost enighe meerder of vorder conversatie gehadt heb.Corst hierna , mitter woon ende in kost gekomen synde mit mynenbroeder Jan v ander Heyden, hebbe kennisse ende vrientschapgecreghen met een C at ry n , Chr i si o f fels dochter, in sulckervoege, dat sy roy geprocreert heeft een derde soen , genaemptIsaac, . . .&quot; JMiet veel beter was het in dezen gelegen metBeernt van Haerlem, can. van den Dom , die aan lied a bijhet schrijven van zijne Historie zou zijn geadjungeerd geweest (ziede Vila HedaevanLapvanWaveren), den zoon van G e r-rit

Claesz. van Haerlem, zoo als ik boven had kunnen aan -merken. Maar ik zal later wel eene geschikte gelegenheid vinden ,om over dit onderwerp nader te handelen , en bij die gelegenheiddan , naar aanleiding van oorspronkelijke bescheiden , eene gallerijop te hangen van Utrechlsche concubinarii, 100 als men er no;;yeene fezieo heeft.




