Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 51 Frankrijk in den echt verbonden; dit huwelijk meertegen, dan met zijnen wil op het aandringen zijnerMinisters gesloten, baarde haar' Gemaal weinig genoegendoor hare ijverzucht, en het volgen der gehalte grond- regels harer Italiaansche landgenooten, waardoor zij ingedurige oneenigheid met haren echtgenoot leefde, diesoms voor eenige dagen werd bijgelegd, om daarna metheviger woede uit te breken. Aan deze verregaande on-eenigheden, doch vooral aan hare jalouzij, verdenkensommigen haar van medepligtigheid aan den moord vanharen Gemaal, en ten deele, wijl zij met het Spaanschehof, hetwelk veel

aan dezen dood gelegen lag, op dattijdstip, in geheime verstandhouding had gestaan. Overhet verscheiden van haren echtgenoot liet zij zich spoe- dig getroosten, door de voogdijschap over den jongenKoning, die haar werd opgedragen, bij afwezigheid vaneen' der- Prinsen van den bloede. Zij gaf den wijzen,raadgever van haren echtgenoot, den grooten Sully zijnontslag, en liet zich door den Maarschalk d'A n er een deszelfs echtgenoote Galigac, beide Italianen, diedoor hunne intrigues haar tot gemalin van Hendrik IVhadden weten te verheffen , die volgens de Italiaanschesuatsstreken alle vertrouwen van het hof verbanden, tus-schen de grooten allerlei twist verwekten en partijschap- pen

aanwakkerden, om deze overmoedige vrouw op dentroon te handhaven en vaster te vestigen. Deze regeringkon bij het volk geen' duurzamen bijval vinden. Toenin 1614 haren zoon, onder den naam van Lodewijk XIII,zelve den troon beklom, wist zij zich nog te handha- ven door hem te dwingen, haar in bet openbaar te ver- zoeken , het roer van staat nog in handen te honden,hetwelk haar echter in 1617, op raad van des Konings

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 53 onverwachts bevel ontving te vertrekken, met verbod aande Koningin Maria hetzelve te mogen volgen. Zij bleet'daar in 1G30 dus gevangen achter, onder toezigt vatiden Maarschalk d'Es trees. Alle onderhandelingen over de plaats, welke haar totverblijf toegestaan zoude worden, vruchteloos blijvende,besloot zij zich zelve de vrijheid te verschaften, ver- liet dus Frankrijk en trok naar Vlaanderen , vanwaar zijzich naar Spanje begaf. Hier leefde zij ruim zeven ja- ren van eene jaarwedde, die dit Rijk haar toekende; dochde openbare krijg, .tusschen Spanje en Frankrijk uit- gebarsten, waardoor haar verblijf in dat land

ondoenlijkwas geworden, gebood haar alle pogingen te beproeven ,om in Frankrijk terug te keeren, waartoe zij niet nalietzelfs vernederende pogingen bij den Kardinaal de Riche-lieu aan te wenden; doch juist was door hare vrijwil- lige verwijdering uit dat Rijk, de wensch van dien Mi- nister vervuld , en men hield als of men niets meer vanhaar wist. Van daar trok zij in 1638 naar Engeland,tot haren schoonzoon Ka rel I, in de hoop van daareen gunstiger accoord met hel Fransche hof te zullentreffen, doch de binnenlandsche onlusten , waarin dezeVorst gewikkeld was, noodzaakte hem na eenige jaren,haar zelfs te bevelen Engeland te verlaten, op grond dathet volk zulks uitdrukkelijk begeerde,

onder voorwend- sel , dat door haar verblijf in dat Rijk de Godsdienst ingevaar geraakte. Van daar beproefde zij door bemidde- ling van den Prins van Oranje, om in ons Gemeene-best eene schuilplaats te vinden, waartoe zij de stadUtrecht verkoos; deze Vorst sprak daarover met den Heervan Renswoude, die er onmiddellijk den Raad derstad keunis van gaf, gelijk ons blijkt uit liet volgende stuk:

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 'Br i c l' van de Vroedschap aan deu lieer Godoi tvan Roede tot Amerongen te 's Gravcnhage. We) Edele Gestrenge Heer ! AJsoo \vy seeckerlick syn bericht de meninge van deConinginne moeder van Vranckryck te weeseu, omme wtEngeland t te gaen ende hare residentie binnen onse sladtte nemen , ende geconsidereert de groote ongelegentheytdie sulx alhier soude geven, soo hebben wy goetgevondenhierover, aan de Heeren Gecomm*&quot;1. deser provincie tervergadering van de Ho. Mo. Heeren Staeten Generaelyder bysonder te schryvea ende eernst vrundelick te ver-soeckeu , gelyck wy hiermede oock

aen U Ed. doen, datdeselve believe alle gcvocchlicke debvoiren aen te wen- den, ten eynde Hare Ma1, gedisponeert worde, ommevan meeninge te veranderen ende elders haer residenlsplaetse te verkiesen. Waeraen ons vrunlschap sall ge- schieden, ende dese daertoe alleen dienende. Wel Edelen Gestrenge Heer, sullen UEd. beveelen inGodes bescherming. Utrecht dcsea 26 Aprilis 1641. Uwer WelEdele Geaflectionneerde Vrinden, Burgermrn. ende Vroetschap der sladt Utrecht. Ter Ordonnantie van deselve, De briefwisseling over dit onderwerp, zullen wij hier laten volgen. Antwoord van de Regering der stad aan den HeerJohari van Reede van Renswoudc, te 'sHage. WelEdele

Gestrengen Heer! De Heer Burgermr. de Goycr heeft ons deur voor- leden uwer Edls. missive van den 4 May 1641 (l), daer il) In de stad Utrecht werd lot l' December 1CD9 bij de oude stijlgerekend , elders in Nederland werd de Nieuwe of Gregoriaansche in1575 reeds ingevoerd, blijkens de Ordonnantie van Philippus II.Verg. van der Water, Placaatboek I. 435 sq.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 58 Antwoord van den Heer van Renswoude aan de Vroedschap.WelEdele Achtbare wyse voorsienige discrete Heeren! lek heb UwEdel. missive van den 26 April ontfangen,waerinne UwelEd. my die eere doen, en bedancken overhetgeene ick Syn Hooch'. hadde te gemoet gevoert, totdiversie van de Coninginne moeders resolutie, om haerewoonplaetse te nemen binnen der stadt Utrecht. Hier-inne is by myn niet anders gedaen, als hetgene de na-tuer myn dicteert aen de stadt mynder geboorte schul-dich te syn, te weten om haer voordeel en eer te hel- pen promoveren en

schade of ongelegentheden te weyren,hetwelke ick Syn Hooch'. nae myn scryvens aen denHeere Borgemr. de Goyer noch iiaerder hebbe te ge-moet gevoert, in de exercitie van Haer Ma', religie, en-de dat in sodanen stadt, alwaer hem onlanckx sodanegroote swaricheden diensaengaende hadden geopenbaert,die dan te meer en te veyliger souden worden gevoet,en den toeloop tot Haer Ma', kercke niet als met grootmescontentement van Haer Ma', sou kunnen worden ge-keert, of tot groote scandael en ruine van veelen gecon-vineert, het welke Syn Hooch'. dan oock het meesteapprehendeerde, en wil het, antwoort liever by occasiemondeling als

by missive verhalen. Dan UwEd. syn versekert, dat hierinne wert gearbeyt, is oock voor desen van haer Ho. Mog. geschreven aen de Heeren Ambassadeurs in Engelandt, alle devoiren te doen , dat sodane resolutie mochte worden voorcomen, gelyck by myn int particulier oock is geschiet aen den Heere v n n B r e - de r ode, en op morgen noch weder vermeyne te doen. Indien ick in andere occasien het geluck mach hebben UwelEd. commandement te ontfangen sal toonen, dat niemant bereyder sal wesen UwelEd. te dienen als. Hagc, 8 May 1641. WelEdele Achtbare wyse voersienige discrete Heeren!UwelEd. ootmoedigen Dienaer, Johan van

Reede. lek bedanck UwEd. voor de vereerde pvlaer in de kerrkotau Renswoude ben beschacmt sodaue practyck te moetengebruycken, doch heb alle de gebouwde kercken toTn y&quot;autorea eade sal UwelEd. wapen stellen ten plaetse behorende.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 59Myn Heeren! Desen voornoen heb ick Uwe Ed. missive van den 26Aprilis ouden styls becomen, sal ingevolge van dyen nyetnaerlaten mette Heeren van Renswoude ende Ame-r on gen te overleggen, wat best met circumspectie salconnen by de handt genomen worden, omme de Co-ninginne moeder van haer voornemen, waer t doenlick tediverteren, tot wekken eynde wy.souden mogen schry-ven aen de Heeren extraordinaris ende ordinaris Ambas- sadeurs, ende oick spreecken metten resident van Enge-lant alhier, om tselve met alle behoorlicke circumspectieende respect te tenteren, daer toe d'Heeren

Ambassa- deurs, (inyns oerdeels), connen werden onder anderen tegemoet gevoert, de weynige gelegen theyden van publicquehuysingen, omme Haere Ma', te connen logeren, endedat meu oick beducht soude syn, dat de Papisten bin- nen Utrecht door de presentie van Uaere Ma', seer veelsouden werden geanimeert, daer door in Uwe Ed. stadtnyet dan onlusten en souden staen te verwachten, endevoorts delibereren wat vordere redenen ende debvoirensouden connen tot dyen eynde bygebracht werden, daer-toe ick alles sal contribueren dat ick naer myne weynigecapaciteyt sal vermogen. Hiermede, Myn Heeren ! sal UweEd. in de genadige bewaringe van Godt Almachtich bevelen. In den

Hage, den 8« Mey 1641. Uwe Ed. Dienstwillichste Dienaer,D. We ede.

