














Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 148 welt daer in hadden willen gelaten zijn. Die van binnen ga- ven voor antwoordt, dat na d'oude Previlegien, inde verga-deringhe niemant comen mocht oft die verkiesinge ware ge- schiet, so ghewelt geschieden, sy mostent lijden. Met schoonspreken die Burgemeesters vercreghen, datter drie of viermannen , binnen gelaten soude werden, om een Lanlsheere tehelpen bestemmen, die uyt zijn eygen goederen machlich soudewesen, d'Overyselsche steden en Lauden (met een langduerichOorloch vande Vyant bedorven) te bevrien, die den nooteyschende het over- ende Nedersticht soude moghen bescher- men. Hier op den Domdeken antwoorden, dat zy tot dieneynde vergaert

waren, om die Landen een Heer te leverendie macht soude hebben den vyant te wederstaen, ende in tijtvan vrede en Oorloch die Landen profijtelijck wesen, al waertdat den Raet vande stadt alsulcx niet en besorchden. Geurtvan Voort Henricksz dit hoorende, sprack met een gram- men moet. Selfs weet ghy niet wat die Landen profijtelickis, gedenct so by u is die Geur, by ons is die Deur. Al- dus uyt die vergaderinge scheydende, is met den ouden en- de nieuwen Raet weder na Stadthuys gegaen, die Burgeriemet gewelt die deure op soude gelopen hebben, so wel-sprekentheyt des Grave van Rennenburch sulcx niet hadtbelet, ende om d'Ambassadeurs ende gedeputeerden der ste- den , contentement te doen, dat die drie namen der Heerentot het Bisdom

genomineert, by den gesworen Notarius inbriefkehs soude opgeteyckent werden, ende wiens briefkendie meeste stemmen hadde, soude Bisschop zijn. So ist be- vonden dat Beyeren twee stemmen meer hadde als d'andere,op dese manieren is Heer Henrick Bisschop gebult. Deseheeft door wapenen en oploop het Bisdom gecregen, in ru- moer en wapenen geregeert, en die Tragedie van zijn speldroeffelick in wapenen volent. Den Dorndeken heeft op 'tOxael vande Domkercke solcmnelick voor al de gemeente uyt-geroepen , tot drie reysen Heer Henrick Palsgrave Har-





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 150Twec-cn-Ilartlchstc Caplttcl. Hoe die Bisschop een Lantdach beroemden om met die ghe-deputeerden van alle steden, van des Lantssaken te handelen. Als die Ambassadeurs uyt alle Steden int groot Capiltel-Imys elck na zijn stael vergadert saten, heeft den Bisschopopstaende, op dese manieren een langhe Oratie godaen. Toteen Bisschop sprack hy, hebt ghy mijn ghecoren. Och of't Godt ga\e, dat ick mijn alsulcke mochtc bewijsen, als mijnhooghe staet wel soude vereysschen, soo veele steden, starck-ten en Sloten hebben wy als by handtreyckinghe van onseVoorsaten ontfanghen, ende dese selfde beschermen wy niet,maer moeten aensien jen gedogen datse van onsen

nabuerigenvyant aenghetast ende afgeruckl werden. Ick versta dat hyhout alle Overyselsche sterckten en steden, uylgesondert De- venter , hy hout al des Bisdoms overvloedighe rijckdommen,om die selfde nu wederom te crijghen is nu die questie. Ickweet dat U E. van het Oorloch verschrickt, ende ik salghcen Autheur zijn om het cleyn overblijfsel des Vrede teverstooren. Daerom ghevoele ick datmen met pennirighcn, salaflossen alle afgenomen plaetsen, deputeert die, die met dieGeldersche van Vrede sullen handelen, hier en tusschen sal- inen middelen soecken, vande penningen te vinden. Ick weetwel dattet U vermoghende Heeren Staten dat vreemt schynt,om U selven te beswaren, dattet oock lot geen tijd t eennieuwen gecoren Lantsheer selfde

ghedaen heeft, dat oock mijnvoorsaet op yder morghen Landts een Outswartghen is ghe-weyghert, maer overlegt hoe by U Voorsaten die Staet deslants is geweest, die noot ons nu dwingt, dit middel voor teslaen, sonder namaels in consequentie te trecken, soo U E.beter dunct tot proffijt der Landen, 't selve meucht ghy on- der U E. overlegghen. Des anderen daechs zijn den Pals-grave Be y er e n toegheleyt vyftich duysent Goutguldens, oiadaer mede een vrede voor de Overyselsche te copen, daer







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 153 daer voor te vresen, bedreven. Dicwils de Borgers pericli-teerden om geplondert te werden, het geweer was haer afge-haelt ende op Vredenburgh gebracht, ende door den Stadl-houder , Pfoorcarmcn, tot bescherminge van de Stadt met op-rechtinge van acht vaendels weder inde hant gegeven. AlsB al deus voor Leyden raet schande zijn leger ongejaecht mostverlopen, is eenen spaenschen Capiteyn, Blanck, met cloekeSpaengaerts uyt alle Vaendelen, uytgelesen soldaten, voorUtrecht gbeconien by S. Catrijnen-poort, die stadls muereint aensien des

Gouverneurs van 't Gasteel beclommen, endeveel leeren oprecbten, maer werden vande Burgene met spies- sen, slachswaerden, en mutsketien so willekom geheten, dathy selfs daer is dootgeslagen, met groot verlies van zijnSpaenjaerden. Hier na in de tijt van de Pacificatie van Gent,zijn die Spaengers op S. Thomas dach des middaechs te 12uren met een groote furie inde stadt gevallen, maer werdenmanlijck vande Burgers weder opt Gasteel gedreven, daer afsy geweldich scholen: Huysen, Kercken en Toornen met schie- ten vernielende, die Burgers het Slot hebben belegert, grooiehoope Gatten opgeworpen geweldich het Gasteel

beschoten,haer geschut weerloos gemaeckt, die bruggen buyten en bin- nen het Gasteel wechgescholen , aen brant gesteken, so datsegeen hoop van onset hebbende, met apointement den 3 Fe-bruary Anno 77 daer af sijn gelogen, al geschut ende Oor-loochs gereetschappen, daer mede sy Haerlem, Oudewaterende meer Hollamsche sleden bevochten ende gewonnen had- den, die stadt van Utrecht latende. Na haer vertreck, isvande Burgers het Gasteel soo uytgeroeyt, datler geen teec-kenen gebleven sijn daer sulke slercke wallen gelegen hebben.In dese tijt is Don J oh a n van Oostenrijck int Nederlant ghe-comen, om alle troublen

te doen ceffereu, die in zijn rege-ringe meerder vermeert zijn als vermindert, want sijn per- soon oorsaecke gaf van grooter wantrouwicheyt ende een par-tie Malcontent, opstont, ende daer jegens Staten volek, het










