
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 196 wiens gevoelens bekend zyn, alle dagen herwaards staatover te komen: worden uyt dien hoofde de Directoren,ende den Ouderling van Doelen gelast, met HaarAchtb. de Heeren Burgermeesteren te spreken, ende teversoeken dat voor de orthodoxie gelieven zorge te dra- gen, ende daarvan rapport te doen. T O O Y E R IJ. in 1651. tot kennisse van den Hove van Utrecht geco-men is , dat Hillichgen Gornelis Weduwe van EvertThymansz, Elisabeth Henricks Weduwe vanMeeus Dircksz, Dirck ende Cornelia Meeussz,als mede Govert Cornelissz, ende MaychgenMeeussz Echte-luyden , alle woonende onder den Ge- rechte van Westbroeck ende Achtienhoven, so hier alselders

aen ende nae-geseyt werden Tovenaers te sijn,ende dat de voornoemde Hillichjen mede betovertsoude hebben de Koeyen van Willem Janssz, indewandelinghe ghenaempt de Schaep-smeerder, woonendemede in West-broeck; Mitsgaders de Huys-vrouw vanThonis Gover den, Herbergier aende Clop, waerover de voorsz Hillichjen onlangs al-daer oock aen-gehouden, met gewelt ende dreygementen gedwonghenis gheworden Godts lasterlijck te segenen de Huys-vrouwvande voornoemde Thonis Goverden, ende dat uytsulcke ende diergelijcke acten groote onheylen soude con-nen ontstaen, ende men vermoei dat sodanighe quade



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 197 impressie eude nae-dencken is gegeven aen sommigeswacke menscheti, door het los ende ongebonden uyt-stroyen vanden voornoemden Thonis eude Jacob Go- verden, dewelcke oock daer over, als mede over andereexcessen, hem-luyden inde voorsz. saecke mede te lastegeleyt, in apprehensie sijnde genomen, alleen by pro- visie ende onder hanttastinghe sijn ontslagen, ende al-sulckx vande straffe die sy door het voorsz. uyt-stroyen,ende andersins souden hebben gemeriteert, voor endeals-noch niet en sijn gelibereert: Soo Ist, Dat 't voorszHof allen

ende een yeder van wat qualiteyt ofte conditiehy zy by desen wel ernstelijck doet verbieden, geenvande voornoemde personen directelijck ofte indirectelijckte sugilleren van Toverye, 'tselve voor hooft, ofte ach- ter rugge aen ofte na te seggen, eenige teyckenen te doen,ofte eenige onbehoorlijcke woorden van Hecx, ofte dier-gelijcke na te roepen, op poene van daer over geappre-hendeert, ende anderen ten exemple nae ghelegentheydtende exigentie der saecke ghestraft te worden. Ordonne-rende dat dese inde Dorpen van Zuylen, West-broeckende Achtien-hoven sal werden ghepubliceert ende ge-affigeert. Aldus gedaen ende

gearresteert by de Presiderendeende Raden 's Hoofs voorsz op den vj°&quot; Augusti1651. Onder stondt, Ter Ordonnantie vandeselve, ende was onderteeckent, Cor. Portengen. 20 Utr. voorheen en thans, II Dl. II St.




