








Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Blad». Stand des Waters. 14, 28, 40, 82, 66, 78, 90, 102, 114, 126, 138, 240. Staat der Geborenen, Voltrokken Huwelijken, Overledenen enz.,in de stad Utrecht, over den jare 1844........241. Godsdienstige Gezindheden van de Geborenen en Overledenen, ibid. Getal der jaren van Overlijden 1844..........242. Ziekten of toevallen der Overledenen over het jaar 1844. . . 243. Staat der Geborenen, Voltrokken Huwelijken, Overledenen enz.,in de Steden der Provincie, over den jare 1844. .... 244. Staat der Geborenen, Overledenen en Voltrokken Huwelijken,in de onderscheidene Gemeenten der Provincie Utrecht, ge- durende

het jaar 1843, tegenover blz.........ibid. V. Vecht, (Rivier de). Zie Monde, (AT. van der).Veldmolens. Zie Do d t van Flensburg. W. Weer, (Rivier). Zie Mond e, (N. van der).Wetering, (Nieuwe), Zie Mond e, (N. van der).Winters, (dementia). Zie Dodt van Flensburg.Wulven, (Het Huis) ook iu betrekking tot dcszelfs bezitters. . 1.Wulven. Sepultuur in het Convent der Predikheeren. Aan- hangsel op bladz. l.............. . 140. Z. Zudde, (Rivier de). Zie Monde, (N. van der).Zuijlen van Nijevelt, (Henrick van). Zie Aseh vanW>j c k.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 « Wulven (1), haren Elfaertssone van Wulven heve« gegeven mii synen wille syn huis dat hy nu timmert ende« timmeren sal te Wulven ende de hofstede daer hyt op« timmert, binnen der uterste graft, eude den wech die van« der hofsteden loe aen den anderen wech gaet, ende dat« lant dat leget aen den calveren camp dat hem toebehoort« te rechlen eygendom, ende dat huys geven wy hem ende« syne nacoinelingen te lieve te houden van ons ende onse«. nacomelinge die Grave van Hollant zullen wesen, in sulcker« manieren dat dat huis melter hofstede ende den wcgbe voorsz,« comen sal, na hem oppe den

oudsten ende den naesten die« van synre maechschappe \vitl. geboren is, ende daert vana rechte op comen sal, ende dat voorsz. huys ende hofstede« ende wegli en sullen binnen after susters k'mt niet ver- ft sterven. Voort so sal dat voorgenoemde huys ons en onse« nacomelingen wesen een open huys, iegens alle man daer« wys hem vermanen doen met onsen gewaerden bode ioff« vermanen met onsen Lrcn. Voort meer soo beloven wya den voorseyden Arnste, waer dat saeckc dat hy off die« ghene die onse mannen oft onser vooisz. nacomelingen van« die voorseyde huyse wege sal met syner vrinden by onser« gehete ofte onser voorgn. nacomelingen ofte door des selves« huys wille

van onser wegen in eenigen twiste quaeme dat« wy hem met synen vrienden diere door onsen wille in qua-« men alset hier voors. is daer ute sullen, ende wy niet« soenen en sullen wy en soense met ons; om dal dit eewe-« licke vaste ende stade blyve so hebben wy dese brief enz.Datum a°. m. c c nonagesimo sexto (2).&quot; Of er reeds vroeger een huis Wulven bestaan hebbe, vin- (1) Ook in eene genealogie van dit geslacht door van Buchelwordt hij genoemd Ernest van Wulven Alfartszoon. (2) Van Buchel, H, S. Prov. Arch. 19 B. fol. 14. Voor deechtheid van dezen brief kunnen wij niet instaan. De oorspron- kelijke kwam ons niet ter hand.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 den wij niet met zekerheid vermeld (1); dit echter is zon- der twijfel, dat er reeds lang voor 4296 een aanzienlijk ge- slacht van den naam van Wulven (2) geleefd heeft. De plaats, (1) Zie Teg. staat van alle volken, Deel XXII, W. 388. (2) Eeeds in 1127, 1131, 1132, 1134 en 1148 wordt genoemdAlferus of Alfardus als schout van Utrecht. (Van de Wa- ter, Utr. Placaatb. III Deel, pag. 213). Onder meer andere aftee-keningen van zegels vinden wij er een van het jaar 1131 van zekereAlferus, schout der stad. Wij deelen dit hiermede onder N°. 1.Het is getrokken uit een handschrift getiteld: Brieven uyt de vyfCapittelen, van de

Bisschoppen van Utrecht, als ook van anderen,met de segeleu, soo als deselve noch heden meest op Parkement ge- schreven en noyt gedrukt, gevonden worden. Tot Utrecht 1722,zijnde dit het 6e deel van de verzameling van Dr. Engelbcrt vanEngelen thans nog in het Stads Archief bewaard. Het wapen indit zegel voorkomende, doet ons vermoeden, dat zijn geslachtnaamWulven was. Tn 1238 zegelde Ernst van Wulven, zoo als onderN°. 2 afgebeeld staat, terwijl in een zegel van Wulven van 1250 hetwapen aan een gewapend ridder te paard zittende, is vastgehecht.Zie N°. 3. Het zegel onder N°. 4 voorkomende, zullen wij latervermelden, terwijl het familiewapen, zoo als het later gevoerd

is,onder N°. b voorkomt. Niet altijd heeft Wulven deze kleuren ge- dragen ; op de wapenkaart van de Edelen, die in 1227 de uitspraakvan Bisschop Otto van der Lippc over het verschil der tiendenin Houten, bezegelden, voert Ernst van Wulven acht gegolfdegordels van goud en keel. Dezen brief deelt Matthaeus mede, deReb. Ultr. p. 198, terwijl het tableau der wapens bij den uitgeverdezes berustende is. Wanneer en op welke wijze de veranderingder kleuren heeft plaats gehad is duister gebleven. De gegolfdegordels in de bovengemelde zegels worden door van Buchel methet teeken van zilver en keel aangewezen. Niettegenstaande de kleu- ren in de oude zegels niet kunnen aangegeven

worden, hebben wijvan Buchel in dezen gevolgd (1). (1) De geleerde Heinrich Otto zegt in zijn Abrisz einer kirch-lichen Kunst-Archaologie des Mittelalters (Neue Mittheilungen ausdem Gebiet historiseh-antiquarischer Forschungen, 6&quot; Band, 4CS HeftS. 7). » Auf die verschiedenen in den Wappen vorkommenden Far- 1*









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 ven den 10 Nov. 1435 (1), en haar zoon, ook Jan vanRenesse genaamd, in 1452. Deze laatste droeg het huisop aan zijnen vader in 1461, toen deze een tweede huwelijkaanging, om redenen vermeld bij S. van Leeuwen, Bat.ill. fol. 1062. In dezen tijd hadden er hevige twisten plaats over denBisschoppelijken stoel, in welke ook de Heeren van W u 1-ven en hun slot zijn betrokken geweest. Wij zullen de ge- schiedenis van dien tijd, zoo veel noodig, laten volgen. In 1423 hadden de vijf kapittels, ook op verzoek en aan- beveling van een groot aantal Ridders, tot Bisschop gekozenRudolph van D iep h out, in plaats van deu

overledenenFredrik van Blankenhei m. De Paus echter bevestigdedeze keus niet, maar verhief Zweder van Kuilenburgtot deze waardigheid. De nieuwe Bisschop deed in 1425 zijneintrede binnen Utrecht (2). De Edelen, die Rudolph den postulaat aanhingen, werdendoor Zweder gebannen, en ook Rudolph zelf was gevluglen hield zich in 1425 op het huis Wulven verborgen (3).Toen nog schijnt Balthasar van Buren Heer van Wul- ven geweest te zijn, blijkens bovenstaande beleening op zijnedochter Lutgaarde, welke tien jaren laler plaats had. Ook deze Heer van Buren schijnt het geweest te zijn,die met anderen zich voegde bij Jan van Renesse vanReinauwen, toen deze op Pinkster-avond 1426

met twaalfruiters de slad Utrecht overrompelde (4), zich van de stads- (1) Prov. Arch. v. Buchel , 14 B. fol. 97. (2) Gouthoeven, Chron. fol. 447. (3) Teg. staat, Deel XXII. pag. 388. (4) Gouthoeven, Chron. fol. 447 en 448. De Minderbroedersin hunne memorien hebben daarvan het volgende aangeteekend: A&quot;,« 1426 in vigil. pent. dns. Joes de Renesse cum XII. equis ciyita-« tem Traiect. intravif cum gladiis evaginatis usque ad plaetsam et



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 s banier meester maakte, waaronder de aanhangers van /we- der zich geschaard hadden, eene volkomene overwinning opdie partij behaalde, Z wed e r zelven noodzaakte de stad teverlaten en den postulaat Tludolph herstelde in de regeringvan het Sticht van Utrecht. De verbandbrief der Kapittelen, Ridders, enz., die metRudolph zegelden, tegen Walraven van Meurs, naden dood van Z we de r door de Domheeren tot Bisschopgekozen, werd mede bezegeld door bovengenoemden Jan vanRenesse van Reinauwen en door zijne twee zonen Fr ede riken Jan, daarna Hoeren van Reinouwen en Wulven (1). Rudolph, die

in 1433 de Pausselijke bevestiging tot Bis- schop van Utrecht ontvangen had, kreeg in 1448 groot ver- schil met de regeerders der stad Utrecht, en werd een jaarlang buiten de stad gehouden. In 1449 kwam hij heimelijkde stad binnen, door een gat, gemaakt onder den muur tus-schen de Wittevrouwenpoort en den Plompentoren. Met be- hulp van die van Amersfoort behaalde hij de overwinning opzijne tegenpartij in een gevecht op de Neude. Onder meeranderen waren Jacob van Gaesbeek en ook F r ede riken Jan van Renesse, Heeren van Reinouwen en Wulvengevangen genomen. Deze twee broeders, om van hunne ge- vangenschap bevrijd te worden, werden gedwongen

J0,000Goud-Guldens te betalen, terwijl daarenboven hunne huizenReinouwen en Wulven werden omvergehaald. Hierbij moes- ten zij zweren deze beleediging nimmer op den Bisschop,noch op iemand van de zijnen te zullen wreken (2). Rudolph van Diephout in 1455 gestorven zijnde, o tenuit victoriam cum suis, obiit a&quot;. 1438 in marcio.&quot; A. vanBuchel M. S. Lib. B. fol. 13. (1) Zie den brief van 1436 bij Matth. Rer. Araersf. 293. Dewapens zijn bij den uitgever dezes berustende. (2) Bat. ill. fol, 1061. Matthaeus, de Jure Gladii, 410.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 11 dat hij tot den Geestelijken stand overging, ook den naam vanJan gedragen kan hebben. Zie hier wat wij er van vinden: (1)« CaerI etc. doe kondt verlyt te hebben Jan van Renesse« van Wulven by dode Johans van Renesse van Wulven« syns vaders met dea huyse en goederen van Wulven, 16« Aug. 1536.&quot; « Dese goederen syn door overgifte van J o ha n van Re-« nesse van Wulven voor H. Gerrit van Assendelft« rid. eerste raad en stadhouder der leerien van Holland ver-et leyd Jan van Renesse van Wulven syn broeder te hou-« den, enz.&quot; S Nov. 1557. De zoon van dezen laatsten, mede Jan van

Renessegenoemd, werd met Wulven beleend den 20 Aug. 1554 (2). Dertig jaar was hij bezitter, echter niet rustige bewonervan zijn huis Wulven. De Hervorming was reeds sedert eenigejaren in ons land begonneij. Strenge placaten waren hiertegenafgekondigd. Jan van Renesse van Wulven en zijn broe- der Gerrit van Renesse, kastelein van Woerden warende twee eerste Edelen (3) uit het Sticht van Utrecht, diein 1566 het bekende verzoekschrift (4), om vrijheid vanGodsdienst, aan de Landvoogdes Margaretha van Parmageteekend en met vele Edelen, aan het hoofd van welkeHendrik van Brederode, overgegeven hadden den 5April van datzelfde jaar. Hoe onderworpen en hoe vurig

hunverzoek ook mogt zijn, zij ontvingen den naam van Geuzen.Koning Philips zond in deze landen zijnen veldheer A l va,en Jan van Renesse moest, gelijk duizenden anderen, metvrouw en kinderen zijn vaderland verlaten. In 1574 echterwas hij in Leiden, toen de stad belegerd werd; daar stierf (1) Van Buchel, M. S. Lib. F. fol. 5. (2) Ibidem. (3) Gouthocven, Chron. I. deel fol. 628. (4) Ibidem II. deel fol. 40 eu 41.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 13 « een Baronye geweest gelyck die brieven en atteslatien daer« van breeders inhouden , (1) is overmits deesen continuelen« Oirloch (quaeden tyt) geheel vervallen en gedemolieert alzoo« datter tegenwoerdich maer een deel oude muragyen en staen« ontrent vier mannen lengte hooch met eenen hoogen vier-« canten thoorn , noch wel beslooten en gedect daer voor« den Oirloch veel duyven op plegen te nesten. « Dit voorsz. huys is eertyds een seer sterck huys geweest« ende leyt tzamen mitten voorn, thoorn rontsom met wyde« diepe moerassige grachten (met dobbele grachten) omgraven« en met eenen grooten

welbeplanten bomgart omcingelt , die« welcke van buyten met hooge dicke opgaande Pappelen« Willigen Esschen ende Eycken bomen omplant is ende van« gclycken met diepe grachten omgraven, dan zyn tegenwoer-« dich overmits daer in langen tydt nyemandts gewoent heeft« eensdeels met onkruyt bewasschen. « Voor den huyse voorsz. staet een groot sterck bouhuysa met een Camerkelder twee bergen en schuere daer aen« tsamen metten voorsz huyse ende bomgaert int begryp groot« binnen syn vuyterste grachten ontrent ses mergen. « Behoort noch totten huyse voorsz. neffens die ambacht-er heerlickheyt een groot leenregister bouck houdende ontrent« veertich leenmannen die van

den huyse voorsz. mit haer« goederen beleent worden jaerlicx importeren ontrent vyftichs gulden. « Behoort noch totten huyse die gifle van den Schoutampte« over tgerccte van Wulven met zyn appendenlien ende toe-« behooren (soo van transporteren, overgiften , zegelen en« dyergelycken) het welcke overmits het altoos over lange« jaeren den Rentmr. in der tydt in recompense van syne (1) De schrijver schijnt ook de hier achterstaande attestatie te be- doelen. Het gene tusschen ( } staat, -wordt in eene andere memoriegevonden.









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.





































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 37 die gevoegd kunnen worden, bij hetgeen hierboven p. 9 sq.daaromtrent staat aangeleekend. De derde zoon, Jan II.,moet wel gesteld worden diegene te zijn geweest, die, naardit Tijdschrift hierboven p. 11., in 1537 met Wulven werdverleid. Naar de woorden, daar gebezigd, schijnt het, als ofJan L toen nog leefde. Van deszelfs zoon spreekt Te Wa- ter (V. d. E. III. p. 250 sqq.) Dezelfde Te Water han- delt (H. p. 246 sqq.) uitvoerig van onzen Gerrit van Re- nesse (1), vierden zoon van Al ei d Freys van Kuynre,aan wiens berigten hieromtrent, de geschiedkundige waardeder stukken gevoegelijk ter toetse zal kunnen worden

gebragt,welke ik hier ex originali mededeele: I. « Attestatie voor Hr. Joriaen (2) van Renesse,Dorah'. t' Utrecht.&quot; « Op huiden compareerde voor my openbaer notaris etc, F e n-nichge, Herman Henricksz. wed., wonende t'Utrechtout omtrent 65 jaer, seyde etc., ten versoeke vanden Eerw.Hr. Joriaen van Renesse, Domhr. t'Utrecht, waerachtigte syn , dat sy ten tyde als hier t'Utrecht de beelden in dekerke gebroken worden op enen sonnendaech 's middaghes,doen die beeldebrekers in die Minrebroeders kerke doende wa- ren , sy wetende, dat Hr. G e r r i t van Renesse goet Min- rebroeders was, gecomen is ten huize van denselven Re- nesse, hem biddende seer ernstelick, dat hy toch met haersou

willen gaen, om te besien, off men al sulke groete schadeende gewelt soude moeghen beletten, ende dat deselve Hr.Gerrit van Renesse 'tselve nyet geerne gedaen en hadde,ten ware sy hem met veel biddens ende versoeckens daer- (1) Hierboven p. 11 doet men dezen Gerrit voor een' kleinzoonvan Aleid Freys van Kuynre doorgaan, denkelijk naar vanLeeuwen, die op dat punt echter reeds door Te Water, (11. p.264) was te regt gewezen. (2) Uit het Protocol van Paul Joostensz, secretaris van het Doms-kapittel, blijkt, dat deze Joriaen van Renesse in 1587 nog leefde. Utr. voorheen en thans, I Dl. I St. 4











































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 in de Generalileits-Nolulen (deze hoofdbron van geheel zijnwerk) van 29 Mei d606 moet gele/en hebben: « Op derequeste van JacquesdeGheyn, is den suppleant geaccor-deert actroy, omme voor den tijt van 8 navolgende jarenalleene in 't coper Ie snijden ende in druck te mogen vuitgevenin vier verscheyden talen, het contrefeytsel naer het leven vanalle de posturen, die de soldaten in 't hanteren van haer wape- nen behoren te gebruyclten, elck conforme het veranderen vanhet werck, dat sy presenteren, te doen, alles volgende de rechteordre ende observatie, die 'Syn Excellentie begeert waergenomente hebben, met

de instructie daertoe dienende, verbiedende etc.;&quot;en van den 24 Dec. 1607: « Is Jacob de Gheyn toege-legt voor dat hy de Heren Staten Generael gedediceert endegepresenteert heeft seker boeck, geintituleert: Wapenhandelingevan roers, musketten ende spiesen achtervolgende van Syrt Ex- cellentie Maurits, Prince van Orange etc,, figuerlyk bydenvoorsz. van Gheyn uitgebeelt etc. de som van 200 gl. etc.&quot;Het werk was dus in 1607 reeds van de pers. De viertalen, waarvan in de eerste dezer Resolutien de rede is, zijnwel ongetwijfeld, de Nederduitsche, Fransche, Hoogduitscheen Engelsche. Van de platen met Engelschen titel en text van hetgezegde jaar 1607 (Hage) is een

exemplaar voorhanden in debibliotheek van den Koning van Engeland. Die met Hoog- (Haag),en die met Nederduitschen text (Amst.), naar Ebert, in deDresden'sche boekerij te vinden, dragen het jaarmerk 1608.Maar welligt zal het daarmede gelegen zijn, als met het FranscheExemplaar bij ons voorhanden, waarbij in het op den titelgedrukte jaargetal 1607, de 7 daarna met de pen klaarblij- kelijk in eene 8 is veranderd. Ook met Dcenschen text vindeik de platen te zijn uitgegeven in 1608 te Amst., bij Corn.Claesz., in-Folio (1). Wat dan ook een nader onderzoek in deze opgaven voorwijzigingen als noodzakelijk zou mogen daarstellen, zoo veelblijkt doch wel uit het gezegde nu al voldingend, dat de

HeerBosscha in de berigten van Hoyer, en de Heer van derKemp in die van den Heer Bosscha in dezen te onvoorzig-tiglijk heeft berust. Wat voorts inzonderheid den Heer vander Kemp aangaat, ik heb bij het lezen van zijn werk,nog meermalen gelegenheid gehad, op te merken, hoe hij, (l) In Duitschlsud verschenen de platen , niet Franschen en Hoog-duitschen lext, het eerst te Frankfort, 1(109 in-quarto, van welkeuitgave mede een exemplaar te Dresden gevonden wordt. Van eeneuitgave met Hoogd. text van 1640 in-fol, bezit de Heer ArchitectKram een exemplaar.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 63 Een bosrat rocxgen met mouwen.Een gepickeert wambuys van bootnbezyn.Een mantel van vierdraet groeffgreyn, voer met boeralende achter met baey gevoedert.Noch een swerte laeckense mantel, ongevoedert.Twe linne hosen.Een witte sehorteldoeck.Negenthien nuesdoecken.Een aentrecker.Een cleerbesem.Een leeren riem.Twe hoedebanden. Item, noch een vierkant houte kistgen,geopent synde, is daerinne bevonden: Een goud t wicht. Een dambort met syn schyven. Een scheertgen. Een pennemesgen. Een snuyter. Een root copgen , daer men sant in doet. Een cleerbesem. Item , belangende die boecken ,

pampieren , chaertenende andere contrefeytsels, in beide de coffers bevonden,syn daerinne gelaten ende nyet geinventariseert by de Ryckende C o syn, schepen.&quot; J. J. DODT v. Fi.

























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 75 Ende dit bycans met anders gecne roegen Jan off diemaen (wiens licht dal alle veerthien dagen by decrescentie eva-nesceert ende dan weder tot de sonne gaet ontsteken mu-teeren ofte leenen ander licht), soude willen sustineren dat synmaen soo groot ende heerlick van lichaem, soo helder endeclaer van lichte ende van sulcke virtulc ende operatie waer,als de sonne selfTs. 't Welck die schaepherders ende alle simpele menschen vancleyn verstant wel souden connen diiudiceren dat neen. Hoewel noch dselve comparatie niet overal en accordeertvuyt dien dat een cedel pairitius vuyt syn sclfl's substantie,stam ofte

geboorte geen eedelman en is, als die maen welvuyt haer eygen creatie een warachtich planeet mede is. Ende omme alle t'geene voors. staet ter materie alhier teappliceeren, soo staet te considereren ende t'examineren dieadelycke qualiteyt van H. Goort van Reede rid. soowelin goet ende bloei als oock van hun gemoet van sinnen ,omme daer vuyt te mogen diiudiceren niet alleen syn hogeradelicker affcompste met een treffelicke staet van goederen be-vcsticht, maer oock syn mcninge ende intentie omme te mo- gen weeten, hoe hy als testateur, die woorden hoers gelyckverstaen heeft gehadt. Ende oversulcx stelt de gedaechde dat die oude voorvadersvan H. Goort van Reede gedescendeert

wesende eertylsals ionger soonen vuyt den Huise van R h e e d e , ten laestenoock geerft ende gestammet syn geworden inden huyse, heer-lickbeyt, leenmannen ende goederen tho Saesvelt gelegen inOver-lssel ofte inde Twente in den overstichte van Utrecht. 't Welck huys Saetsvelt meede een van de principale eedelehuysen is int oversticht. in de Twente, gepriviligeert ende ge-goyt met alle adelycke nobiliteerende goederen ende einincn-licn, als ejgen boeren, heerlickheyden , leenmannen, soo veelende ryckelicken als eenige eedele huysen in die provinciealdaer. Ende om nu van des Impets syn broeders ofte syns oudersquartieren ende alliancien, te verthonen , soo heeft hy ged.overgelcyt maer

acht van haerluyder laeste quartieren. Geommitteert hebbende de l b ofte 32 te stellen, so omcorticheyts wille, alse oock om niet van enige nodelose lio-verdie ofte ostentatie genoteert te worden, ende oock ommemet nodeloos bewys van dezelve 16 ofte 32 quartieren mal-candcr niet te bezwaren. Stellende alsulcx dat hy ged. bevynt ende is warachtich en- de notoir ende den Impet syn broeder oock seer wel kennc-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 78 van Wulven d', vau Heere Joh a n van Renesse, riltertot Wilp ende Wulven. Die men houdt dat van ionger soonen van de banderheerenvan Voorn ende van den Briel gedescendeert syn endealsulcx van de Graven van Hollant, immers altyt buten allecontroversie seer oude ende treflelicke ridderschap. Ende dat de moeder van de voors. vrou Margareta vanRenesse was een dr. van Freyse van Cuynre, wesendeFreyse oock een goet ryck adeldom ende Guynre banrotsenende desselven Freyses moeder Is e l si c in oock baenrots. Ende belangende de moeder van H. Ernst van Nyen-rode ritter, was een d', van Taetz van Amerongen oockvan groten ouden adel

van desen lande gecomen. Ende also d'voors. quartieren binnen Utrecht seer wel be- kent syn voor goede adel ende ridderschap ende dat over-sulcx H. Goort van Reede in syn leven dselve quartie- ren met noch de voors. vier quartieren van synder sydedoen stellen hadde voor syn huysinge voor aen de strate inhet oge ende tot de indicatie van alle menschcn, alwaersenoch tegenwoordich slaende syn, soo is onnodich die alhier tedeciffereren ofte exprimeeren. Ilem, boven desen brachte d voors. H. Goort van Reedeende Vr. Geertruyt van Nyenrode syn huisfr. aen mal-cander noch een treffelick quarlier, twelck men noemt hetvyfde vierendeel, te weelen elcx seer statelicke goederen, diesy haer kynderen oock achtergelaten, sulcx men dat

eensdeelsvuyt haerluyder test. can colligeeren, wesende een excellentciraet ende conservatie van alle daudercn quartieren. (Verwig hierna).











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 83 besluit der Staten, van den 30 Jutij 1094 (l), door vander Kemp bijgebragt, om liet gezegde van Slingelandtals aannemelijk daar te stellen, eerst door deze beide vorigeResolutien verstaanbaar wordt. Blois van Treslong, diein dit besluit van den 50 Julij 1594 gezegd wordt, zeer ziekte liggen, was den 5 Aug. van dat jaar reeds overleden;want 'iet is op dien dag, dat genotuleerd werd: « De Ge- committeerde Raden etc. verstaen hebbende, dat door de siekteende het overlyden van Jor. Willem van Beloys Tres- long (!), Lieutenant Houtvester Generaal (!) in het Jagen enVliegen, veel disordre en contraventien gebruikt worden, suicks,dat met der daad, ende

voor het eerste in het afwesen vanSyne Excell., daartegens voorsien moet worden tot conservatievan de wildernisse etc., hebben belast etc., C o melis vanSpieringshoeck, substituut geweest synde van den Houtves- ter voornoemt, goede opsigt te nemen, dat de placcaten mo- gen worden nagekomen etc., tot nader bevel van Syne Ex- cell. (2).&quot; En hiermede stap ik voor deze keer, van ditonderwerp af. J. J. DODT v. FL. (1) Het is van dezen inhoud: » De Gec. Raden verstaan hebbende,dat de Lieut, Houtvester J r. Willem van Treslong h hedenmorgen was in soo kranken schyn, dat niet dan de dood was teverwagten; hebben noodig gevonden Syne Excell. daeraf te adver- teren, ende Syne Excell. te versoeken, dat, gemerkt

desclve staat anSyne Excell. sal worden vervolgt, ende nogtans niet geconfcrecrtsal mogen worden, dan onder sekere conditien, in ansieninge vanhet gunt met Francais de Viri is gehandeld, Syne Excell. gelievediesaengaende niet te disponeren, dan met kennisse van de HerenStaten, ten einde op alles voorsien mag worden na behoren.&quot; 12) In de Resolutieu van Holland geschiedt 21 Maart des jaars1896 voor de eerste maal melding van J o. van Duvenvoorde,als Lieutenant-Houtvester, daarna bij herhaling; en Meruia zegtin zijn boek, in 1605 uitgekomen, op bladz. 24: » Voor desentydt is Lieutenant-Houtvester de Edele heere J o h a u van Duven- voorde ende Woude, heere van Warmondt, etc.&quot;



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 CERTIFICATIE VAN KYNDE , 14SO. (Slads-copy-boeck.j W, borgliermrs, etc. van Utrecht, maken kondt, etc. sonderlinghe der Erb. Schout, borgermrs, etc. der stede vanMiddelborch, etc., dat wy inden jaer ende daghe hier onderghescreven van weghen Jutgen, Gheryts dochter van Inghenvoer ons naden rechte ende ghewoenlen van onser stadt, ghe-boden hebben doen komen, om ghetuych der waerheyt tegheven, vander materien hyer onder verclaert, Godert, ClaesHollen wyff, die vroedemoeder, Gheertruyt, He n r ie k swyff van Laren ende Margriet Wten Ham, die alsoevoer ons comparerende ende verschynende, hebben aldaer byhoren eede

etc. verclaert, etc., Inden yersten, Godert, Claes Hollen wyff, als vroede- moeder voersz., dat sy op Sunte Agnieten nacht leslledenghehaelt wordt tot enen huse, staende alhyer binnen onsestadt, op eenen hoeck, ghenoempt Groot Eelgis Steeghe, daerdie voersz. Jutgen in arbeyde ghinc, om een kynt te baren,ende bleef aldaer byder voeisz. Jutgen milten voergen,tughen , alsoe langhe, dat sy ghebaert ende ter werelt ghe-brocht hadt, enen jonghen soen, daervan Jutgen seyde vaderte \vesen Meyster R e m b o u t, poerter te Middelborch, wel- ken jonghen soen, op Sunte Agnieten dach voersz. des mid- daghes ter elfter uren, naden rechte vander heylighen kerken,dat heylighe Sacrament van dat Doepsel gegeven wert, endeis

genoemt Antonis. It., seyden die voerghen. andere twe ghetughen, alseGheertruyt ende Margriet, dat sy oplen voersz. nachtomlrent elf uren elck ghehaelt syn gheweest inden voersz. huseby Jutgen voersz., gaende in arbeyde, een kynt te werven,ende dat sy daer, oeck by hoer bleven ter tyt loe sy enenjonghen soen ter werelt ghebrocht hadt, segghende Jutge,n,dat M'. Rembout voorghen. vader vanden kynde syn soude.Dit ghedaen wesende ghinghen die twe tughen van daen tothoers selfs husen ende woninghen. Seyden oick mede dieselve tughen etc., dat sy wel hadden hoeren segghen nadervoersz. lyt, dat die voersz jonghe soen Antouis ghenoempt,ende noch in levenden live syn soude. Ende, want dit aldus etc. geschiet

is, daervan wy u etc.certificeren etc., soe hebben wy etc. Des t'ocrconde etc. Gegeven in't jaer ons Heren xivc tachlich, iv. dach in Fe-bruario. D. v. Ft.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 88 Reede, die de d', van Jan van Oostrum (1) al waer tynoch eens soo ryck ende eedel alse is, voor syn soons ge-lyck niet aangesien ofte gehouden, veel min tot een huisfr.laten trouwen soude hebben by synen wil, veel temin hemyelwes tot vorderinge van sulcken huwelick geven ende dittol nadeel van synen oudsten soon, die hy selve nae synebegeerte gehylict hadde. Bysonder gemerckt van wegen d Impt. alhier niet verthoonten wordt, niet alleen niaer van een qualiteyt vande voors.vyff ofte ses eedele qualiteiten van H. Goort van Reede,die hy ofte syn soon d'Impt. alhier gelyck souden wesen, byalle syne frivole positien by hem gedaen. Maer oock

niet van eenige meede gave van enich goet yette pyne weert, veel te min noch van eenich statelick goet i»eeniger wyse te gelycke by des voors. Impts. goederen hemgemaect, met de restrictie ende conditien voorcn verhaelt. Ende alsmen noch aenschou soude nemen op het rc'signerenende quyt werden van syns Impts. prebende ofte doraprovennu cortelicken aen syn huisfr. broeder overgegeven, soo soudemen connen ofte mogen sporen dat hy Impt. op syn huwe- lick aen die van Oostrum gedaen wel geit toegegeven heeftgehadt, vuyt dien dat het jaerlicx incomen van de selve pre- bende ongelyck meer, iae wel viermael meer is geweest en- de ingebracht heeft dan het iaerlics incomen gedaen heeft,oft noch doet van des

Impts. huisfr. Ende omme voorts int particulier te reprocheren op desefrivole informatie ende eerst op den persoon ende depositievan Jonckhecr Gerrit van Rheede, seyt de ged. alsoode ionge broeders t sarnen gemeenlick conspireren ende haerverbitteren tegens den oudsten broeder, soo syn oock de voors.J. Gerrit ende d'Impt. maleamler tsarnen hant houdende,tegens hem ged. haren oudsten broeder. Sondcrlinge gemerclu syluyden beyde bycans een ofte ge- lycke saecke vuytstaande hebben. En alsulcx soo wort hy Jonckhcer Gerrit bevonden syngoede aifeclie totten Impt. wel te kennen te geven, als hy seytdie van Oostrum voor goede eedelloiden te hebben hooreneslimcren, sonder haer qualilcyt te verhalen oft eenige

titulevan adeldom te allegeren lot cauae van scientie. Bysonder aangesien, dat hy getuyge een ionger man is vanveertich iaeren, die welcke vuyt syn wetenschap niet verder engedenckt ofte heucht. Ende vermits sulcke redenen ende middelen soo debatteert (1) Zie de noot hier onder bladz. 102.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Ende dat die van Ryn oversulcx lange iaeren genaemptsyn' geweest Ryn van Jutpbaes vuyt dien dat syluydenhet huys, ihienden, leenmannen eiide ambachtsheerlickheyi vanJutphaes daermeede behylici hadden, die sy geappliceert heb- ben aen haer huys te Rynhuysen ende Jofl>. Janna tegens-woordich derffilochter van Ryn, wed. van Wauter vanB a exen noch jegenwoirdich besiltende is. Uytgesondert het huys van Jutphaes mette bouwinse daeraen behorende, twelck allyts by broeder deylinge toegeleyt isgeweest een ionger soon van Ryn wiens descendenten tenlesten dat getransmetieert hebben, op een erfdr. die getroutheeft gehadt eenen van

Ghent van Rycxstel wiens nae-corners tselve huys van Jutphaes noch 'tegenwoordich besil-lende syn. Ende alsoo men de tweede naem van een ander geslachteachter de stamnaam niet en plach te voeren, dan de geenedie de erffdochter, huys ofte heerlickheyt behylict ofte ge- kocht hadde, alse Zuylen van der Haer, Nyenrodevan Velsen, Vianen van Rysenborch, Renesse vanRenouwen, Renesse van Wlven ende van WilpBaern van Sehonauwen, Ryn van Jutphaes endemeer dese gelycke. Soo en eau de ged. niet verstaen, hoe ofte waer deurdat liet voorseyde laetste quartier Blockhoven met den naemeJutphaes geintiiuleert werde. Ende schoongenomen (sonder te bekennen) off alle deesequartieren, all eedelluyder

wapenen geweest hadden, endedaer voor bekent waren, soo soude nochtans d selve wesenimpertinenl in cas alhier, als voor dese tegenwoordige tvdenonbekent ende obscuyr wesende. Want sy oversulcx geensins egaal ofte gelyck en syn d voorsnotoire en seer wel bekende ridderlicke stam, name endewapenen van dyn van des Impts. ouders hier voor gededu-ceert, met alsulcke statelicke goederen, titule van Ridderschaphoge nobihteerende officien, glyms met eere versiert endeLevcsticht. Ende oversulcx dselve quartieren van des Impts. Huysfrende alles anders datter beaeffeus noch gedesidereert worigeensius genoech ofte voldoen en mogen, d voors. intentie en- de vuytersle wille van parthyen ouders. Hierby gevoecht in

teycken dat de ged. met recht welmag ignoreeren soodanigen adeldom, soo ist dat hy ged. siehnoch wyders daerop bevragende verstaet, dat een dr.*vanOostrum gehjliet geweest is aan een Gosen van Scayck





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 94 iae sompiyis geheel geen quartieren en hadden, als alle men-schen notoir is. Ende te meer is sulcx noch impertinent, dal d voors. vanSc ad c seyt dat die van Oostrum noch onlancx twee ab- dissen gehadt hebben in de ioffr. cloosteren van deser siadten lande van Utrecht. Aengesien ende gemerkt, dat d voors. iofferen cloostren vanUtrecht int ontvangen van eenige ionge iofferen noch in ou- den tyden niet veel gelet en hebben op de hooge authentyc-que eedele affcomste, noch op die quartieren van dien, nochals noch niet seer daer op lellende en syn. Regard genomen hebbende meest op de liberale ende eer-licke educatie van de kynderen, ende

dat haer ouders goedeluyden waren, ende alsulcx weerdich omme in sulcke verga-deringe ontfangen to worden. Ende alsulck bevynt men, dat van allen ouden tyden onderdie eedele knapen ende riddennatige haer kynderen soo vaneedelen als oneedelen patrilien, als te weeten, vrou Witte,vrou van der Wilde, vrou van Voerde, vrou Daelen,vrou van der Borch en diergelycke ontallicke andere meerAbdissen. Item oock Juffrouwen, als Jotfrou Pots, vanLeuwen, van Schroyesteyn, van Beeflant ende an- dere meer geweest syn. Ende als myn Heercn regard sullen gelieven te nemen,dat men dagelicx voor oogen siet gebueren, dalter sommigegemeen eedelen wel dickwils hylicken aen dochteren van bor- geren , t sy om goet ofte

andere consideratien wille, ende datvice versa, rycke borgeren oock wel hylicken aen Eedeluyden etc. Ende dat als van sulcke eedelen gedescendeert in mans of- te ionckvrouwen cloosteren quam te werden Lantcomrnandeursofte abdissen, soo hebben die haere palrytien, vrunden, alwaren sy maer eedelen sonder litule, soo wel in de voor- schreven cloosters cuimen ende mogen brengen als oude rechteeedelen. \Vaiit een yder van natuere genegen is syn bloetvrindenende magen te avanceren. Sulcx dat daar op niet veel te letten en is, ten fijne al- hier gepretendeert, ten sy dat meede blycke van de hier voorverhaelde eedele qualiteyten. Ende dat H. Gerrit Sc a de voorts gaende in syn depo- sitie, seyt dat Dirck van Oostrum

als Eedelman int sticht,in den Heemenraedt van de Leckendyck geweest conde syntiide mede Jan van Oostrum syn soon. Seyt alsoo die van den conventen, soo binnen als buylea









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 98 gelaten en hebben, veel te min noch de collaterale vrindenvan sulcke wel gehylicte borgers souden willen seggen, datsedaerom meede Eedelluyden waren, laet de ged. hem bedunc-ken, datse haer selven souden abuseren, ende dat sulcx ookveel te min die aencopinge van goederen van Edelluyden toleenich bevvys van adeldom niemand en soude mogen strecken. Ende voor soo veel aengaet seecker cartebelle twelcked'lmpt. noemt acte van consent (1) etc. Seyt de ged. tselve te weesen een onbewesen geschrifteende geensins in forma probante nae rechten, noch niet au-ihenlicq nae ordonnantie van den hove, dicterende dat op geencopyen

recht gedaen sal worden, dan die parle vocata ge-aulhentiseert syn. Ende soo dan tvoors. gescriftc meedebrengt dat het selfdebesegelt soude syn geweest van twee ridderen, en dat deprelense copyst daer onder benoempt niet en seyt ofte ver-claert dat by eenige seegelen noch in roden, noch in groenenwasse ofte in enckelen nochte in dubbelen sterte daer onderaen hangende bevonden heeft. Soo ist tselve geschrift te achten ofte houden niet andersdan een proiect ofte ontwerp van een imperfect geschrift. Ende schoon genomen dit geschrifte in forma probante ware,des neen, soo soude t inhoud van dien ter materie alhieroock imperlinent wesen, vuyt diverse consideralien. Alse in den eersten dat hy soo verde het woort

knechtenaldaar geuseert, meede van knapen te verstacn is (des deged. ignoreerl) dat alsdan die knechten syn geweest die Ee-deluyden daer onder benoempt, die geen ridderen en warenals by naemen die van Ryn, die van Wtenham, dievan Nievelt, die van Wtcneng, als notoirlick vuylebekende knapen stamhuysen gedescendeert, ende die nochbesiltende. Ende niet van Willem van Hardevelt daer inne be- noempt en andere naevolgende personen. Muer dat hy van Hardevelt met de selfde naevolgendepersonen als raelsgenolen en raetsvrinden van de stade en desleeden van Utrecht ende van Amersfoort gecommiteert syngeweest. Als te weelen van wegen die van Amersfoort Willemvan Hardevelt met Steven van Nievelt

Stevens s.,dwelcke van Nievelt aldaer tot Amersloort oock plagen te wonen. (i) I)il stuk volgt hier achter.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 99 Ende van wegen die van Utrecht, Claes van Oostrunlcnde Willem de Wael met Thyman de Wael. Aengesien ende gemerct d voors. Willem van Harde-velt notoirliek een borger van Amersfoort is geweest endegeen knaep ofte voor Eedelman oyt geacht of gehouden is ge- weest, als allen menschen binnen Amersfoort kennelicken is.Want hy is geweest die groote vader van Styntge vanHardevelt, huisvrou in haer leven van Peter van Dave-laer, borger t Amersfoort, dwelcke S ty n tg e n noch onlancxis gestorven. Ende is oock geweest dselve Willem van Hardevelt,die oom over Willem Botterssoon was van JacobBotter ende

syn liuysfr. suster van den voors. Willemvan Hardevelt, dwelcke Willem Botters Jacobszoock in de wandelinge Willem van Hardevelt genaamtwerde, overmits hy op de vonte nae den voors. oude Wil- lem van Hardevelt genaempt was. Van de welcke Willem Botter van Hardevelt gecomenis Jacob Botter van Hardevelt, noch tegenwoordig inlevende lyve wesende borgernr. eertyls lot Amersfoort. Edoch naedemael de voors. Willem van II a r d e v e 11wel bekent is, cnde dat hy nochtans staende is in ordine , bo- ven iae noch een persoon hoger als Claes van Oostrum,soo sullen myn Hoeren wel cunnen colligeren welcke knech- ten ende eedclen die andere naevolgende personen geweest syn.Ten

tweeden soo is hier op suicke prelense verschryvingevan Slaten niet te achten om dien, dat de domdekens pla- gen de Staten selffs te bescryven met haer eygen hant endedaer over meesters ende hoofden te syn. Ende dat syluyden alsulcx die van beuren vrunden endemagen, al waren sy van compste ofte rechts wegen niet daerloe gequalificeert, wel cooden mede in de Staten Irecken,deur haer verscryvinge alst bequame personen waren van ver- stande cnde gemoet. Ende dat suicke bescrevcn personen als die reclite deurniet ingecomen, wel somptyls nae dode van sulcken dom- dekens weder achtergelaten worden. Gelyckerwys men noch siet dagelicx gebeuren in Betuwe,soo in den ampte van

Thiel, alse oock sonderling in denampte van Bommel, alwaer die Amptmannen oick dickwilshebben hare vrinden ende magen ofte anderen, die sy desgunstig waren, bescreven onder haere respeclive ridderschap.Ten derden, soo is suicke bescryvinge oock dickwils bin- nen Utr. ingevoert geweest door die oorlogen ende partydich-



































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 116 Zeelanl ut in textu. Utrecht uts dan te letten, dat t gene geteyckent staet opdie van Utrecht geweest is, d'opinie van die van Hollant,soe die van Utrecht verclaerden, dat men enige vuyt de Generaele Staten Syne Excell. by vougen soude. Den xxnien is Thin met d'andere Gedeputeerden vertroc-ken naer Leyden, ende gebesoigneert als in t verbael vanden selven daege. Den xxiiHen is Aertssens naer Leyden gesonden, om tedresseren de Commissie, is voorts gebesoigneert, als in denverbaele van den selven dage. Den xxven ende xxvien is gebesoigneert als in den ver- baele. Ende was meermalen in deliberatie geleyt, off men de Ge-neraele Staeten soude tot Leyden

beschryven, om voorts aff tedoen, dan worden nyet goetgevonden, om alle empesschementte schuwen, gelyck de Generaele Staeten op t scriven van denCancelier van Geldre den XXVICD January post prandium oeckgeresolveert hebben. Is oeck te letten, dat by sjn Raiden twee projecten gemaecktwaren, eiide dat die by den Ambassadeur ende twee Raets-heren gevisileert syn geweest ende eyntelicken geapprobeert,ende weder geresumeert, d'acten van de delatie van t Gou- vernement, ende van de middelen, d'welcke oeck weder ge-emplieert worden, ten eynde Syne Exell. met de laste daerop staende nyet gemoyet soude syn. Waervan rapport gedaen synde aen Syne Exell1., heeftdselve goetgevonden, ende is alsoe de Commissie op

Maenen-dach den xxvicn des avonts geleyckent. Den xxvii811 des morgens hebben de Gedeputeerden vanUtrecht oorloff genomen van den Heere Davison ende hembedanckt van de groote eere ende dienste, die hy dese landengedaen hadde, in l vervolgen ende vorderen van dese saeckeende die particulier faveur, die haere Ma*, die landen vanUtrecht gethoont hadde, by haere particuliere brieven vanden eersten Decembris, ende van de sorge, die sy voor 'twelvaeren van deselve was draegende; ende versocht, dat hydie stadt steden ende &quot;landen van Utrecht wilde houden infavorable recommendatie, ende haer oeck aen hare Ma', sulcxrecommendeeren, die sy oeck dachten by haere brieven tebedancken hebben oeck de Ordinari*

Gedeputeerden, ten sel- ven daege oorloff genomen aen Syne Exell. daermede Hors-holst jegenwoordich was, die des avonts op de teyckeninge,ende nu op t oorloff nemen met den Here Cancelier seer in-











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 122 naakt. Andeis is het gelegen met de Staten van Holland.Ook aan deze verzocht Justinus van Nassau, gelijk uitderzelver Resolutie van den 5 December blijkt, zijn bruilofts- feest met eene deputatie te willen vereeren, hetwelk hemaccorderende, hare Edel. Mog. de vereering hem te doen,daarbij tevens op omtrent 2000 pond begrootten, die daarbij besluit van den iS*»&quot; December in eene lijfrente van 3000werd veranderd, waarvan de brief in forma ter gezegderplaatse in de Resolulien is geinsereerd. Justinus was toenomtrent 58 jaren oud. Ik vinde niet, dat hierin zijne keus,door eenige staalkundige inziglen is bestemd geworden, gelijkmen zou mogen vermoeden, dat

vijftien jaren te voren,het geval was, ten aanzien van eene verbindlenis, waarin hijzou treden met Emerentia, eenige dochter van den in deSpaansch-Nederlandsche oorlogen, eene zoo beduidend rol ge- speeld hebbenden, Dirk Sonoy. Prins Willem schijntmet zoodanig plan niet alleen bekend te zijn geweest, maarhetzelve gevormd, en deszelfs uitvoering bevorderd en be- spoedigd te hebben. Dit een en ander blijkt, dunkt mij,uit den volgenden brief, door Prins Willem in deze aan- gelegenheid aan Sonoy geschreven: « Ed. Erentfeste L. bysundere. Achtervolgende tgene lestmael verhaelt is aengaende het hou-welyck tusschen onsen sone Justin van Nassou ende uwedochter, hebben wy hem belastet U te komen besoeken, ommedat beyde parthyen heur

sien ende spreken moghen, ende ghyende vrouwe van Sonoye U. L,, des te beter, mogen re- solveren, na dien ghy hem gesien sult hebben. Is daerommeons vcrsoeck, om U. L. ons U advys dienaengaende te wil- len overscryven, op dat men, in geval het alsoo sal goctgevonden worden, voerts daerinne mach procederen. DenHeere Grave van L a va l heeft hem syn guydon gemaeckt,waeromme van node is, dat hy hem coris te gemoet come;want het volck van oorlog begint op die frontieren te co-mon, twelck wy U. L. wel hebben willen adverteren, omdat ghy niet vreempt en vynt, dat hy niet lange daer enmach bliven. Hiermede Ed. Erentf. frome L. bysondere, tot Godt bevo- len, gescreven te Vlissingen', den IGJuI., J582.U seer goede vrundt, Guille de

Nassau.&quot;













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 127 poorten, welke van onderaardsche gewelven, mesekau-wen genaamd, voorzien, en met grachten omgeven waren,een zeer ervaren krijgsbouwkundige te zijn; maar inweerwil van alle zijne voorzorgen, moest de stad voorden zegevierenden Maxi m i liaan bukken. Van dien tijd, tot het jaar 1528, toen Keizer Karel V.wereldlijk Heer van het Sticht werd, bleven de murenen torens in denzelfden toestand. Toen echter onder- ging de wijze van verdediging eene groote verandering.De torens, oudlijds buitengewoon hoog opgemetseldtegen het bestormen, werden thans, als ondoelmatig,gelaagd, verscheidene nieuwe aangelegd, sommige ge- deelten van

den wal afgebroken, en aan de muren entorens eene zoodanige rigting gegeven, dat de doelma- tige bestrijking van alle punten werd mogelijk gemaakt.Vier sterke steenen bolwerken werden toen gemetseld,als Zonnenburg, Manenburg, Sterrenburg en de Mor- genster, wier hechte kluizen, nog gedeeltelijk aanwezig,van den verbeterden vestingbouw dier tijd getuigen (!}. Toen echter na het verdrijven der Spanjaarden, denPrins van Oranje, als Stadhouder van het Sticht, deversterking der stad werd opgedragen, liet deze Vorsl,in 1579, met behoud der vier steenen bolwerken, nogvijf groote van aarde in eenen sleenen ringmuuraanleggen, als: het St. Lucas bolwerk en dat van Lepe- lenburg aan de Oostzijde; dat van St. Maria,

achterde Kerk van dien naam, aan de Westzijde; het Bolwerkachter het Begijuhof, tusschen de Weerdpoort en den (1) Memorie van fortificatie der stad Utrecht, op bevel van denGraaf van Hoogstraten, 1537, Stads-archief. 13*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 128 Plompentoren, aan de Noordzijde; en Wolvenburg bijden Plompenloren, aan de Noordoostzijde der Stad. Na het aanleggen dezer aarden Bolwerken, wil mendat dezelve van eenen te grooten omvang bevondenwerden tot cene geregelde verdediging van de uitge- strektheid der vesting; te veel geschut en manschapzou tot eene behoorlijke bezelting worden vereischt Cl). Deze Bolwerken aan het voorgestelde doel niet beant- woordende, was de Raad bedacht, aan de uitgestrektegronden eene andere bestemming te geven en voorna- melijk tot aanmoediging der nijverheid aan te wenden:de ledige gronden werden aan hen, die tot vestiging vanFabrijken binnen deze stad gezind waren,

voor eenegeringe jaarlijksche erfpacht uitgegeven, waardoor derstads-kas eene te gemoetkoming onderging, en tevensvan derzelver onderhoud bevrijd werd, hetwelk in deateginne ten laste van de huurders kwam. Wij willen trachten deze Bolwerken, waarover deschrijvers tot heden het stilzwijgen bewaarden, eenig-zins meer van nabij te beschouwen. Doch de in deArchieven gevondene aanteekeningen ons niet in staatstellende om een aaneengeschakeld geheel van allen tekunnen zamenstellen, geven wij, wat wij vonden. (1) Van Buchell, Descr. Urb. Rh. Tr., p. 3.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 135 ven wij onzeker of dezelfde E. en G. Post, die in 1768gemeld worden, daarvan toen bezitters zijn geworden. De eerste aanteekening wegens de uitgifte van ditBolwerk in erf huur, na de vernietiging der Compagnie,komt voor in de Vroedschaps notulen van 1768, waar- in wij vinden, dat aan de crediteuren van E. en G.Post vergund werd, het getimmerte op het Bolwerkopenbaar te verkoopen, terwijl de Vroedschap het ge- bruik van hetzelve Bolwerk aan den kooper zal afstaan,mits dezelfde of eene andere, voor de stad nuttige, Fa-brijk, op den grond uitoefenende (IJ. Op den 30 Julij 1768 ging het bolwerk over inhanden van Huibert van E e (2), die

de toestemmingverzocht er eene loodgieterij op ie mogen stellen, het- welk hem werd toegestaan, onder beding binnen eenjaar ook de suikerfabrijk te laten werken; hetwelk hijaannam te bewerkstelligen. In eenen koopbrief van 1770, gaf van Ee de suiker- raffinaderij over aan Willem en Dirk Wernardvan Vloten; doch of dit koopcontract werd vernietigd,dan of hij het later weder inkocht, is onzeker; tienjaren later verkocht hij het suikerhuis op nieuw aanJacobus van Someren, onder de oude voorwaarden,op eene jaarlijksche uitkeering van 20 gulden in hetjaar voor het Bolwerk, en 8 voor de bermen onderden wal. Uit de koopcedul blijkt, dat toen van So- meren eigenaar der gebouwen werd, het bolwerk in (1) Transportbrief, d. d. (2)

Zekere van Ee, zoo niet dezelfde dan waarschijnlijk een zijnerZonen, bezat een magazijn van Aardenwerk in de MinrebroederstraatW. Z., in het huis hetwelk iu 1842 tot de Latijusche school vertimmerd is.





















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 AERT V ATV EYCK, lector quartaebij de llleronymus-school te Utrecht Van de ouders van Arnoldus Eickius, heeft, mijnsWetens, nog geen schrijver gerept. Regtstreeksche meldingheb ook ik van deszelfs vader, noch moeder gemaakt ge- vonden. Joost van Eyck (1), bekwaam goiidsmit te Utrecht,van wien zich de stedelijke Regering in munt- en lotlo-saken (2)veelvuldiglijk bediende, zou den tijd in aanmerking genomen,vader of oom van onzen A e r n t kunnen zijn geweest. Ik hebeenige redenen, om te gelooven, dat het eerste het geval was.Hij had althans een' zoon, die A e r n t heette, zoo als uitdeze aanteekening in 's

Raads dagel. Boek op den 7 Dec.1535, blijkt: « Peter Foecking ende Thys van Al- fa l a s syn momboers geschiet over die onmundige kynderen,van Joest van Eyck endc Gerrit van Eyck gebrue-ders, hoer beider onmundige kynderen, te veten, Jan, Cor-nelis ende Aernt, Joest van Eyckens drie onmundigezonen, daer moeder of is Eng h el, Jacob Jansz. doch- ter, die Joesten wyf was, Berthelemeus ende Joest,Gerrit van Eycken's twee onmundige zonen, daer moeder ofis Bigge, Jan Bruynens dochter, die Gerrits wyf was,sal. ged.;&quot; en in eene procuralie van den 20 Febr. 1565lees ik: « Mr. Aert van Eyck ende Cornelis van Eyck,zijn broeder.&quot; Dat Arnoldus getrouwd was, wist men se- dert

Valerius Andreas, die zegt, dat zeker historisch (1) Voor de eerste maal ontmoette ik hem in een' transportbriefvan den 25 Febr. 1522. (2) Gelijk blijkt uit 's Raads dagelijksch boek. Zoo lees ik daar- in op Woensdach na Letare: » Belieft byden Kade, dat Joestvan Eyk sel moegen munten doytgens van der stat wegen, elcxwegende drie fierlinck scaers, behouden, dat hy syn eedt doen sel,die ordinancy opter wisselen gemaeckt, anno xrvc ICIIH des Vryda-ghes na Pauli conversio, ende oeck anno xvc des Woensdaechs naMartini Translatio, t' onderhouden, ende dasrtoe borgen stellen sel,als recht is ende syn voorvaders gedaen hebben gehadt&quot;; en op Za-turdach na Palmdach des zelfden jaars staat

in 't gezegde registeraangeteekend: » Scepenen, Rade ende Oudermans hebben dat silver-werck van de lotterye, die men alhier, en God wil, houden sel,Magdalenen naestcomende, aenbestaet Joest v*n Eyck,&quot; etc. Utr. voorheen eii thans, I Dl. H St. 15



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 146 werk van hem, door de zorgeloosheid zijner vrouw zou zijnverloren geraakt (i). Uit de volgende Acte van i576, welkeik in de gelegenheid geweest beu, uit het oorspronkelijke overte schrijven, blijkt, dat Aernt van Eyck in 't huwelijkwas getreden met eene Catharina, Jan van den Kerc-h o ven s dochter van Brussel, dat die in i 572 was over- leden zonder hem kinderen achter te laten, en dat hij nu,4576, voornemens was zich voor de tweedemaal in den hu- welijken staat te begeven: « Op huyden, den 2 Oclober -1576, M'. Aert van Eyck,Schoolmeester Sinte Hieronymus bynnen Utrecht, ende ver-claerde, hoe dat hy tot andere lyden tot syne geechle huis-frou gehadt heeft, Catharina, Jan van den

Kerchovensdochter van Brussel, dewelcke deser werelt overleden is inden jaer 1372 in Januario, sonder levende kynderen by hemcomparant vercregen nae te laten, ende dat hy comparantsedert dyer tyt hem inden weduwelyken staet lot noch toeonthouden heeft, dan alsoe hy bevyndt, dal hy, soe vermidtsdeser ellendigen ende langdurende troeblen tyt, als deserandere merkelyke redenen, hier te lang te verhalen, gansse-lyck verlopen ende gecomen is in grote excessive schulden,staende tot laste van synen boedel, ongelyck, Godt betert rmeer bedragende, dan alle syn, comparanten goederen, in-sonderheyt syn comparants boedel, twelck hein volgende d'or-donancie deser stadt Utrecht competeert voer wtgenomen syn-de, als hy by eede verclaerde, ende te allen tyd bereyt is,des

noodich synde, vorder te verclaren, soe ist, dat hy com- parant van meeninge is, hem weder in huweliken state tebegeven, protesterende wel expresselyk, dat hy comparant,vermits desen voorsz. tyt in Brabant nyet gecomen en can,omme de naeste vrunden ende magen van syn sal. overledenhuisfrou voersz. te constringeren tot schiftinge, scheydinge en- de deylinge van goederen des boedels voersz., of tot renun-ciatie vande erfenisse van dyen als egeen synde; overleverendehy comparant tot dien eynde den inventaris of boedelcfidulegeapostilleert op huyden, dewelcke hy verclarende by eede op- recht ende deuchdelick te syn, ende dat hy alle syne goe- deren , in ende wtschulden, daerinne doen stellen hadden Tende geen ter quader trouwe verswegen te hebben, op dat, (1) »

Miraculorum variorumque motuwn et eventuum suae aetatinliber,&quot; zegt Andreas, » quem summa diligentia scripserat, etmille floreuorum pretio aestimare solet, periit incuria uioris, di-venditus cum ceteris suis libris.&quot;



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 VAN Johan Philips, Crave van Falcken§teyn. J ohan Philips, Graaf van Falckensteyn, van wienskrijgs-bedrijven hier te lande bij eene andere gelegenheid na- der de rede zal zijn, sneuvelde, zoo als men weet, in hetjaar 1591, voor Zutphen. Bor maakt (III. p. 562, van dittreurig voorval melding in dezer voege: « Grave Johan Phi- lips van Valckesteyn is in 't beginsel van dese bele-geringe, namentlyck den 27en May, doodgeschooten, als hymet meerder couragie dan voorsichticheid eenige soldaten vanden vyant naejaegde. . . Die van de stadt meenden het lic-haem binnen gekregen te hebben, mer het werde haer

ont-weldigt en na Arnhem gesonden, alwaer het eerlyck nae synestaet 'en qualiteyt begraven werde; Hy was een jong en cou-raeieus krygsheld van grooter hope, zoo hy hadde mogen teIvve blyven, was oock seer verstandig. De Grave van Meurs,wien hy bemaechschapt was, hadde hem veele gevorderd,syne vrienden waren seer bedroeft om hem, Syn Excell. (1) (1) De Heer van der Kemp heeft uu (Maurits etc., l, p. 326)medegedeeld den brief door Prins Maurits wegen de overgave vanZutphen aan hare Ho. Mo., op den 30 Mei geschreven. » De Graafvan Everstein,&quot; zegt M. daarin, » werd eergisteren m het be-sichtigen der voorschreven stede geschoten, waaraf Z. E. terstondis

gestorven.&quot; Op het Everstein merkt de Heer van der Kempin eeiie noot aan: » Denkelijk door cene fout des afschrijvers voorValkenstein.&quot; Neen, dat geloof ik niet. Hij heet in dien tijd,ook in de stukken, waaruit ik hier iets mededeele, Grave van Val- ckesteyn ende Oversteyn, en afzonderlijk Zijn Genade vanValckesteyn, of van Oversteyn. Staat er dus in den bedoel- den brief werkelijk Ebersteyn, dan zal dat abusivelijk zijn gesteldvoor Oversteyn, verkeerdelijk gemaakt ui» het Hoogd. Ober- ofObmwtejm. Maar, staat in den brief ook Vberstetjn; want zoovinde ik dien naam ook in oorspronkelijke stukken, onder anderen,door Renghers vander Arcnshorst gespeld?



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 156 Prince Mauriis gaf bevel, dat men syne nagelalen goede- ren soude inventariseren en toe scgeleu. Hy hadde een ta-melyk groele l'amilie, ende daer werde geschreven aan denGrave van den B r o e c k , dat hy soude komen ordre stellenin den boedel en de familie te scheyden.&quot; Het is omtrentde, door Prins Ma u rit s, naar den wensen van 's Gravenbroeder, begeerde inventarisatie en te gelde making der goe- deren , dal mij de oorspronkelijke stukken ter hand kwamen,waaruit ik mededeele, heigeen mij voorkomt te verdienenvoor de vergetelheid ie blijven bewaard. Maurits, geboren Prince van Oraengicn,

Gravevan Nassau etc. Maiquis vaader Vere etc. Edele, eersame, wyse ende discrele, lieve besondere. AIsoode welgeboren Philips Franlz Grave van Falckensteynetc. ons deur zyne brieven vanden xxven Novembris heeftvrundelycken versocht, de aenvoorderinge te willen doen , dat eenInventaris der vcrlalenschap ende slaet der nagelalene schuldensyncs broeders , des oock welgeboren , J o h a u P h i l i p s e ncbristel. gedachtenis, gemaect ende hem overgesonden te wor- den , ten eynde S. E. daerby wete, hoe verre sulcx slreckt,ende diens volgende ordre lotier belalinghe derselver schul- den mochte stellen, die wy achten dat zulckx doende nyetdan tot voordeel der crediteuren sal wesen,

daer deur te spoe- diger contentement van hun achterwesen sullen erlanghen; Soois hier mede onse gonstige begeren ende versoeck yemandtvuyt den uwen te commitleren ende neflens N i c l a e s S m e 1-singh ende Baptise van G l er m on d, gewesen hooffmees-ter ende secretaris des welgedachten Grave Johan Philip-sen (als de beste kennisse der saecken hebbende), nyet alleenslacdt macckende der voorn, schulden, maer oock Inventarisaller verlatenschap; ende daer beneffens de voorsieninghe tedoen, dat alle procedueren opgehouden ende de goederen ingoede bewaringe mogen blyven. Hiermede, Edele, eersame,wyse ende discrete lieve besondere, zyt Godt bevolen. In's

Gravenhage den 9 January 1392. V luyder zeer goede vriendt,(get.) Maurice de Nassau. Opschrift. Den Edelen etc., borger-mrs, etc. vau Utrecht.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 157 Den S January 1592. Achtervolgende end e wt crachte vandn missivevan zyu Excie Graeff Maurils van Nassauetc. in date den 9 January 1592 ende denappoincteniente van commissie daerop gevolchtin date den 4 Jannary verleden, hebbenCornelis van Malsen ende Oth Jansz\an llooy, schepenen ende pantvercopersgeassisteert met Joncheer Niclaes Sinel-sing, gewescne hoofFmeester ende Baptistavan Cleermont, eertyts Secretaris van GraeffJohan Philips van Valckensteyn, ho.me. hun getransporteert opt hoff vau zyn Gen.Graeff AdoIf f van Nyeuwenaer, Moerseic., mede ho. me., alwaer bevonden zyn

desenaebeschreven goederen, achtergelaten bydenvoorst. Graeff Johan P h l s., ende zyn zulcKhiernae gespecificeert staen : Eerst een grote schoene silvere vergulden overdectecop met syn custodie. Een golden baech , daer in staet S'. Joris met ix diamanten. Voorts geopent synde een swerte coffer, syn daerinbevonden desc goederen : Alse een groene damaste nachtabbert met zilvere pas-sementen coorden geboort ende gevoedert met engelskuyen bonte. Een roden armesyden hemptrock. Een purperen laeckensche mantel met swerte syde coorden. Een swerte ende een grouwe beveren hoeden, d'een metgolde ende d'ander met een bourduerden bande endepluymen. Een poenjaert met

verguit gevest, met syn riem vergult. Een vergulden hancxsel van een rappier. Een grote houte cara. Item een cleyn cofferken, daerinne bevonden zeekereparnpiercn ende brieven. Een goude medaelgie, daer in staet een grote agaetende drie robynen met zyn custodie. Een zegel ofte cachet in goudt, met syn custodie. Noch een goude signet ring. Een grote schone blauwe saphier in goudt gestelt. Noch een goude manage ring met een diamant endetwee robynen.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Hoe Bisschop D1ERCK van Wtrecht aflyvlghworde, en van ecnen dlspeuslcr ofte Rent- meester tic» voorscyden Bisschop. (Uit eene oude Chronijk). mfe Bisschop Die rek van Wtreeht, die in deese oor- loge vele schats ende goets gewonnen hadde, lossede synLanden ende sloten ende spysde syne casieelen ende Burgen ,ende betaelde syn schuit die hy int hof van Roomen schul-digh was, ende hy is ten lesten gestorven tot Deventer, en- de wert tot Wtreeht gebrocht ende daer begraven in derDomkercken by syne voorvaders, int jaer ons Hoeren MCC en- de x, als hy dat Bisdom xm jaren lang hadde gheregcertmet

grooter eeren. Dese Bisschop Dierck van Wtreeht, ter wylen dat hynoch leefde, hadde eenen dispensier oft Rentmeester, die allesyn goeden tot vele plaetsen leggende dispensierde ende be- rechte tot des Bisschops profyten ende oorbaer, ende in syneofficie getrou, neerstigh ende voorsichiigh was, so dat hyvan synen heere de Bisschop seer bemint ende liefgetal was:dese goede man genoeint Everwach, wert van sommigedes Bisschops dienaers voor synen heere den Bisschop uythaet ende nyt geaccuseert, ende beclaegde hem seer voor denBisschop seggende: Mynheer ghy meynt dat u Everwachgetrouwelic dient, maar ten is so niet, wy raden u dat ghyrekeninge van hem neemt van syn

ontfangen ende uytgeven.Dwelc de Bisschop dede, ende Everwach dede so propelicende discrelelic syn rekeninge dat de Bisschop des te vreden was,ende sette alle quade suspitie ende vermoeden uyt syner herten. De gene die hem dus hadden gemaect, vraechden den Bis- schop hoe hy syn rekeninge had gedaen? Antwoorde hy seerwel. Neen spraken sy, had hy gerekent in onser presencie,men soude bevinden, dat hy groote schade had gedaen, en- de als hem dit van den Bisschop was geseyt, verduchtendevan syne vyanden besehaemt te worden, ende ooc mede omdat hy de charte van der rekeninge verloren hadde, dochte hyaldus in heinselven. Ist dat ie nu in Beniger manieren ininyn

rekeninge dwale oft dat daer twist in gevonden wert, sosal ie dat met myn lichaem moeten betalen, oft iuder van-genisse daerom gaen, ende door ingeven des duyvels (doorwiens behendigheyt hem dit van syne vyanden geschiede) ginchy alleen als desperaet wandelen buyten der poorten int velt,aeuroepende den duyvel, ende sprack aldus: Heere ist dat ghymy te hulpe coemt in myner noot ende last, daer ie nu inben, lek sal u hulde ende eet doen voortaen onderdanich tewescn. De duyvel die daer haest by was, sprack aldus. Istdat ghy versacct God ende syne Moeder, ick sal u nemen in





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 164 tyt weder loller eerster daer hy uyt ghecoinen was te we- gen , ende daer in te blyven tot den dagh des oordeels, daneen ure te wesen in de aenstaende pyne. Ende als hy al- dus in deser lester pynen was, heeft God syner ontfermtaensiende syne goede wercken die liy in synen leven baddegedaen, ende dat hy dat gliene, dat hy geleden ende ghesicnhadde den menschen soude vertellen, heeft hy synen Engel tothem gesonden, ende seyde: siet al dusdanighen loon ontfan-gen sy die den duyvel dienen, ende sprac voort, oft u ghe-bueren mochte weder te keeren int leven, wilt ghy oock Godvoldoen voor uwe

sonden. Daer hy met dieper versuchtenop antwoorde, ende seyde : Heere waert mogelick, geene pene-tencie hoe groot dat sy ware ie achter laten wonde. Doesprac de Enghel het belieft Gode dat ghy weder in de wereltsult keeren tot u lichaam, maer want ghy legen dat cruycegesondicht hebt, daerom sult ghy in den cruyce lyden; ditgeseyt wesende rechte hy hem op, liggende op de bare,ende van vreesen liepen sy alle uyten huyse die daer waren,uytgeaomen twee jongens, doe sprac hy, en syt niet verveert,ie bent ende liet terstont een biechtvader comen, ende be-leet syn sonden met grooten berouwe, ende reysede met HeereOtte van der Lippe, Bisschop van Wlrecht, op die Hey-denen, hy

vastede alle dage te water ende te broot, endeliep barvoels by synen peerde, daer syn cleeder ende harnasop lagen dattet bloet aen de steenen bleef hangen. Ende alshy van syne ghesellen ghestraft wert, sprack by, ick hebbeveel meerder pynen geleden. Ende als hy al syn goet endegeit in Gods dienste met dcsen Bisschop had verteert, synsy weder over see thuyswaert gecomen, ende als de schip- per vracht van hem eysschende was, ende niet en haddewaermede te betalen , presenteerde hy hem daer voren te die- nen, maer door bede deser Heeren wert hy ontslagen. Endethuys comende, leefde hy met syne eerbare huysvrouwe ingrooter penitentien ende slrengicheyt des levens, ende

doorGods ghebengenis wert hy namaels geslagen metten heyligenvyer, dat alle syn lichaem so swart verbrande gelycken eencole: ende in dese pyne liggende, wert hem gheseyt, dathy gaen soude in een kercxken, gheleghen in den lande vanArckel int dorp van Schalurien, daer soude hy door verdien- sten des H. Confessoors S. Nicolaus verlost worden, dwelckalso geschiede. Ende want hy noch ryck van landen endegoeden was, heeft hy t cleyne kercxken af doen breken,ende liet weder een schoone groote kercke maken ende bleefdaer wonen, God dienende ende S. Niclaes, in grooterabslinacien ende innicheyt. Ende als hy gestorven was, werthy onder dat hooghe outaer in der selver

kercken begraven, diehy met groote giften ende gaven, hadde gedoteert ende versien.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE RIVIEREN »E VECHT, AJSX.TTEJL, JtREGT, GEUZESLOOT, VE ZITJUMB, WEER EW XIEUWE WETERING. Het stuk, dat hier volgt, vonden wij in de adversnriavan Utrechtsche zaken, uit de Bibliotheek van wijlen den HeerBurgemeester J. van Doelen afkomstig, en thans in hetStads-Archief aanwezig. Deze verzameling, die uit S deelenin 4°, bestaat, is door eene ongeoefende hand bijeengebragt,schijnbaar tot de zamenstelling eener beschrijving van hetSticht, en bevat weinig meer, dan korte uittreksels uit ge- drukte werken. Dit stuk echter, achter het l&quot; deel gebon- den, is den bewerker der adversaria

geheel vreemd; hetschrift en papier is veel ouder, en het laatste ook verschil- lend van vorm. De ons, bij name onbekend gebleven schrij- ver , die van zich zelven zegt, de lees- en schrijfkunst in eenedorpschool te hebben geleerd, en zich met vertalingen tehebben moeten behelpen, heeft ons erachtens zich zoo lof- felijk van zijne moeijelijke taak gekweten, dat de helder- heid van 's mans brein , zonder beschaafde ontwikkeling, be- wondering verdient. Het nederige opschrift, aan hel hoofd vanhet opstel geplaatst, doel ons den schrijver in zijne eenvoudig- heid kennen. In plaats van eene drooge beschrijving van deVecht, leert hij ons den loop der meeste rivieren en kanalen,alsmede de bewoners

der onderscheidene streken kennen. Zijnbetoog, dat de Vecht haren naam van de Romeinen bekomen,heeft, en de wezenlijke regter- of noorder-Rijnarm is, welke aande zijde van Germanie in den Oceaan ontboe/emde, weet hijuit de oude schrijvers zoo duidelijk aan te toonen, en ande- ren die mistaslen, zoo oordeelkundig te wederleggen, en zijn Utr. voorheen en thans, I Dl. H St. 17







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 168 dan met reglit de naam van Ulteriut Trajectum op veele plaat- sen lager konnen geweest zyn, ja zelve tot Catwyek; doghhet blykt dat de Romeynen ende andere 6ri«ksche schryve-ren by dees Noorder Rhyn-Arm meenden een maghtiger stroomdan dit Leytse Rhynvlietge, alwaar men, lager komende, wy-der oevers en verdronke landen vond, onbequaam om toteen overtoght te gebruycken. Gesegde Romeynsehe Burght, Fethna, Fechta of Vechtenis de plaats als reets gemeld , waar ende van waar dees Noor- der Rbyn-Arm verkreeg de naam van Pech-, Fecht, Vecht,welke rivier de Vecht door Wil Ie m He da te

reghl alsooword Veda genoemd, dat is de Vaart, omdat men daardooropvoer ende afvoer , na, en -van hunne vlooien tot de Burglaop het Eyland Flcw, met alle hunne krygsbehoeftens, en isdees Romeynse naam Veda, na een verloop van zoo veeleeuwen aan dees rievier, na de Duytsche sehryftrant nog Vechtgenoemd, gegeven. Het sdhynt ook niet bnylen reeden datdese burght Vechten hadde een zeer bequame havenin&quot; oflegplaals voor hunne Rhyn scheepen, waarom deselvc Vccta oftebet Veer wierd genoemd, tot laaden ofte ontladon , om na be- neden af te sakken en op te komen zoodal dees burght en- de dit gedeelte van dees Noorder Rhyn-Ami door baar gebrnykwegens hunne

gelegentheyd verkreeg door den tyd de naamvan Veda ofte het Veer ende de Vaart, dat hier alsoo ookwas op dees Burgt Vechten een magasyn van allerley oorloghsTuygh, ende een kraghllger besellinge als tot Trajectum,scheynd klaar by de zeer overvloedige Romeynsche overblyf-selen aldaar gevonden, alschoon de Burgt Trajectum ook Wil-tenburg genoemd, na verloop van tyd door de Willen, Frie-sen en Franken is tot een vastigheyd verkooren, ende doorde Bisschoppen tot zoo een maghtige stad is verheeven, ter-wyl de burgbt Veda die nogh na het jaar 200 was een be-seitinge der Romeynen, is te gronde gegaen ende geblevenalwaer nu de ploeg overgaat.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 170 stroomen, waardoor sy vele ende groote Eylanden maect, ....zodal den Rhyn door vele uytganghen in de Oceanische zee i»invloeyende (\).&quot; Cluverius en anderen (2), schyiien hierte willen hebhen, dat Caesar alhier weder de Wad en Maasmeend, die door dees verscheyde uylgangen de Zeeuwse ey-landen maakte, hoe kan ymand denken, dat Caesar zoonaukeurig en kondig van desen stroom, zoude noemen denRkyn, de Noordzee naderende, wanneer hy meende de Waalen Maas, hy wist emmers ook zeer wel als ook aantoond,dat de Zeeuwse eylanden door de Maas gemaakt wierden, enwel heysonder

met behulp van de Scheld, die hy seght metde Maas zigh beneeden vermengde, gevolggelyk deze maaktendoor hun gemeenschap de Zeeuwsche eylanden. Dit waren dieEylanden daer Caesar van seght, welke gewonlieken doorde vloet aldaar van het land gebrooken zyn. Maar Caesarvan de Eylanden der Noorder Rhyn-Arm spreckende, seght nietdat ze door den vloed van het land gebrooken wierden,maar door de verscheyde stroomen vele ende groole Eylan- den maakten, zodat den Rhyn door vele uylgangen in de Oce- anische zee is invloeyende, ende dat op dees eylanden doorden Rhyn gemaakt, veele inwoonders waaren die op vischleefden, ja ook op eyeren van vogels; daar legd nogh

opheeden het Eyerland, ende ten huydigen dage is het noghdie eylanders beysonder eygen op visch te leeven. Hadde denRhyn in Caesars dagen veel uytgangen in de zee, doenhadde deselve nogh haaren vryen loop, door geen dammingeof krebbinge gedwongen, tgeen naderhand van de Romeynen,denkclyk door Drusius, wel zal geschied zyn, om de besieschueringe des waters te hebben ter plaatse, alwaar het be-quaaniste en gelegenste was voor goede havening der vlooien,nu is bet een saak buyten kyff, dat by het middel Rbyn-lie te Catwyck, geen andere uylloopen nogh eylanden kon- (1) Caesar, L. 1. IV et VJ. (2) l Boek, p. 23, 182.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 172 aghtig eii laag was, dat emmers van de Velouwe nogh hetGooy niet kan gesegd worden. Pomponius Mela, dewelke leefde ten tyde van den Key-ser Claudius, spreekende van de Noorder-Rhynarm, segd:a dat die in het eerste nauw en sigh zelven gelyk, naderhandals de oevers wyd en zyd van malkander wyken, is hy geenrivier meer, maar een Meir, en de velden blank gezet heb-Lende, krygt hy den naam van het Vlie ; eyndelyk een eilandVan denzellden naam omringt hebbende, word hy weder naau-wer, en wederom een rivier geworden, stort hy zich in denOceaan.&quot; Plinius, Tacitus tydgenoot, beschryft des

Rhynsuylgangen of monden zeer net en singulier, en vind hier, ge- lyk Caesar, verscheyde eylanden , daar de Noorder-Rheyns armby, door, en langs liep, seggende: « in den Rhyn zelf, terlengte van byna hondert duyzent schreden, is het edelste eylandder Batavieren, der Kaninefaaten; en noch andere eilanden derVriezen , der Caukken, der Frisiaboneu, der Sturieren , derMarsacen, dewelken alle gelegen zyn tusschen den Helius enhet Vlie, dus worden de monden genoecit, langs dewelkende Rhynstroom zich ten Noorden in Poelen of meeren, tenWesten in de Maasstroom , uytstort, behoudende in het mid- den een kleine kil, die zynen naam behoudt.&quot; Dus wierd deregnter of Noorder

Rhyn-Arm duydelyk by dees twee schryversaangetoont, dat dezelve by Flevo of het Vlie in zee liep,ook denkt Cluverius (1), dat indien de rivier de Vecht daardoen was, de scheydinge tussche de groote en kleyne Vriesengevoeggelyk konde zyn, en met het seggen van Plinins heelwel konde strooken, dogh dit was by hem maar een gladdegissinge. De eylanders door Plinius aldaar opgenoemd, kanhy niet dulden, dat die aldaer bezuyden Vlevo zoude gezee-ten zyn geweest, als ook will met kracht en geweld hetmiddel Rhyntie, welk door Leyden in zee zoude hebben ge- il) Deel II. p. 195, 1%.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 176 algcmeeir. Ende indien meu nu «leid, als gelooflyk is, dateen groot gedeelte van het volk aan dees zyde van de regh-ter Rhynarm, het Vlie, Vriesen, by afkomst waaren, waaromby Tacitus de kleyne Vriesen- worden genaamd, kan nietsien ense eere daardoor verkort ofte verminderd zoude zyn-,om redenen dat de Vriesen alloos stout en kloekmoedig heb>-ben gestreeden voor liaare vryheid, daar de Batavieren welals bontgcnooten en met de naam van broeders en vriendendoor de Romeynen verklaart wierden t omdat die dvvinghlau-den, om loon, met al haar vermoogen dienden, om alle vryevolkereu der drie

werelddeelen te helpen maaken tot tributa-rissen van de heerssuchtige Romeynen, en wat dank zv hiervoor hadden blykt in Taeitus, in de aanspraak van Clau-dius Civilis aan zyn volk en bonlgenooten (1), en alschoondees geschillen niet zonder veel bloedstortinge wierden byge-legd, zoo waaren ten laatsten de uytgemerge'de Batavierennogh bleyde, om onder de Vriezen te koomea, waar by hetgantsche Batavie ook Vriesland wierd genoemd. Dogh- gelyk eene quade bevaltinge weder anderen na sigsleept, hebbe alhier nog wat te seggen, waartoe sal gebruykeneen Engelsche vertalmge van Plinius gedrukt, A°. 1635 (2),,die als onverschillig in ons dispuet is, waar vind, dat Pli- nius segt: « in den

Rhyn ter lengte van omtrent hondert duy-sent schreden, legt het alleredelste eyland der Batavieren, en Can-nenufates, en nogh andere der Frisen, Cauchiaaen, Frisiabo-nen, Stury en Marsasy, alle gelegen tusschen Helius en Vle-vius, dit zyn de monden door de» welken den Rhyn sighvan een scheyd en uytstort, en ontlast ten Noorden in seec-kere meeren, ten Westen in de rivier Mosa, maar in demiddel mond tusschen beyden is het maar een kleyn loopie,canaal of waterleydinge, dewelke syn eygen naam behoud.Helins en Vlevius&quot; dus waaren de twee uylloopen des Rhynsgenaamd, dogh omdat Gluverius enz. der Batavieren eyland ~~(1) Hist., L. IV. 098, 601. (2) Nat. Bist., L. IV. § IS.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 178 * kerk, hetwelk seyde, dat A°. 1050 den Rhyn door Leydendoen nogh in zee liep; indien nu eenige deser getuygenissenhadden eenige seekere merhen of bevvysen in de outheyd,zouden de voorige en hedensdaaghse schryvers daar zoo nietals na gissen. Dogu aleer hier Van scheyde moet nog een plaats of ette-lyk van Tacitus nasien, die ons land kondig was, en onstot light voor de oulheyd dient, om als meene, dat mynegesegde bevestigt. Gemelde Tacitus segd in het tweede jaarvan Tiberius (1), dat « het eilandt der Batavieren is beleyc-kent gheweest, om aldaar met de vloote by een te komenen te versamelen,

uyl oorsaacke dat daar goede gelegentheytvan havenen was, om aan landt te komen, en heyrkrachtenbinnen de schepen in te nemen en te onlfangen, als oockseer goede bequaamheyt, om de oorloghe te wenden, waarsy wilden,&quot; en dewyl een vloot van duysent scheepen, daarby een zoude koomen, ook was het maaksel der scheepen,om over de watten te gaan , en niet over de volle zee , de- wyl men na den Eems ende de Weser den corlogh zoudegaan voeren; vorder seght Tacitus heeft men do uyt Diiylsch-land koomenden legioenen met hunne voorraad, Fossa Drusianaof Drusius graft, vervolgens door den Eyssel afgevoerd, zoodoor meeren tot de zee. Kan nu ymand denken, dat

dees kleyneKil by Catwyk , dees schoone gelegen havening hadde, bequaamom zoo een vloot te verzamelen tot dees Noorder scheeps-tocht? ik denk neen, eghier was het betekend deze vloot tevergaderen in dees Batavische haven, ook zoude het een gek-kelyk overlegh zyn geweest, om uyt den Rhyn, Drusiusgraft, ende den Eyssel af te schieten, indien dees samelplaatstot Catwyk was aangesteld, dus blykt het klaar, dat Dru- sius graft en den Eyssel afgekoomen zynde , quam men wee- der aan het cyland der Batavieren, daar die wel gelegenehaven was. (1) Lib. U. zijner jaarb., W. SS.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 179 Verders de burght Flevum was een veslinge der Romey-ncn, welke den oever van de Noorlzee bewaarde, belegertzynde, van de over Rhynse Vriesen, heeftLucius Apronius,stedehouder des Schouts van Neder-Duytschland, uyt de bo- ven preventie by hem ontbooden de uytgelesenste legioenenvan Ruytery en voetvolk, en is met beyde dese heyrkrach-ten den Rbyn afgekoomen en teegens den Vriesen aangevallen.Dit was emmers het Leytse Rhyntie niet, van hetwelke nooythebbe gelioort, dat daar ooyt eenige gedaghtcn waaren, datdaar op den oever der Noort Zee de burght Flevo stond, maarwel op het eyland

Flevo oft het Vlie, op de grensen der Vrie- sen , die door dees Noorder-Rhynarm van de Batavieren waa- ren afgeslooten, en uyt dien hoofde genoemd, een over Rhynsvolk, denke niet, ytmind hier zoude gissen, dat T a ei lus hierde Fossa Drusiana en Eyssel meent. Neen, die word, alsgeseght, nooyd by de oude schryvers den Rhyn genoemd,maar wel de rivier, nu Vecht genaamd, als hier doorslaandeblykt, ende by desselfs hoedanige gelegcntheid, als zelfs deieeden ook uylwyst, dewyl in dit meer Flevum uytstorten,alwaar ondergevloeyde landen en meeren waaren, daar deVriesen om en aan woonden, gevolggelyk niet omtrent Catwyk. Doen Gannascus den baas met de Emder Vriesen op

deNoordzee speelde, heeft Corbulo teegens haar uylgebraghteenige galeyen met drie roeygangen, leggende in den (Alveus)boesem van den Rhyn; voorts heeft hy over de verdronkenlanden, en door eenige gragten tegens baar uytgevoert eenigeandere scheepen, die hiertoe bequaam waren. Dese schepenlagen in den Boesem of het Diep van den Rhyn. Dese scheep-tocht moest, Noorden op, om desen roover na te jagen; deesverdronke landen en graften zyn emmers de meeren en poe- len , en oude gedamde en afgekrebde uylloopen des Rhyns,by Caesar gemeld, waar, volgens Plinius en Mela, deNoorder-Rhynarm by , in , en doorliep.(Het vervolg hierna).



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Iets orer THOMAS BAZIJN. H( ezecr Thomas Bazijn ook persoonlijk (1) met de Ulrechtsche zaken in aanraking is gekomen, zoo is het tochvoornaamlijk door zeker zijn werk, waarin hij van de Slichl-sche aangelegenheden op het einde der xv&quot; eeuw handelt,dat hij onze belangstelling verdient, te meer, naar mate ditwerk, gelijk nu onlangs weer gebleken is (2), onder debeste bronnen voor dat tijdvak der Ulrechlsche geschiedenismoet worden gerangschikt. Wat zijnen persoon aangaat, deberigten door Gaspar Burman in zijn Trajectum JErudi-tum van Bazijn geleverd, komen zakelijk neer, op het- geen hij, als reeds

door den druk algemeen gemaakt, maarzoo kon overnemen, en, hetgeen hem door Drakenborchwerd medegedeeld. Eigens heeft Burman in dezen, hoege- naamd niets gegeven, hoezeer juist hij het was, die daartoehet eerst in staat zou zijn geweest, gelijk ik mij hier be- paaldelijk heb voorgesteld, om aan te toonen, dat hij onge- drukte , hiertoe betrekkelijke bescheiden ongebruikt heeft gela- ten , die hem zoo zeer als maar iemand anders ter beschik- king stonden. Want, dat Thomas Basinus, van Calais af- komstig, in 143-1 te Leuven bij de facullas artium geimma-triculeerd werd, en daarna in 1457 aldaar den graad vaaLicenliatus Legum verkreeg, dat hij Bisschop van Lisieuxgeworden zijnde,

door Koning L o de w ij k uit dit Bisdom (1) Vcrgel. Burmao, Jbb. III. p. 396. (2) Zie: Jr. Mr. A. vau Asch yan Wijck, Driejarige oorlog.Utrecht, 1842. Dezelfde schrijver deelt in zijn werk: Intrede vanKeizer Karel V. te Utrecht in 1540, p. 87 sqq. bijzonderheden medeomtrent de huizinge op 't S. Janskerkhof gelegen, -welke door T h o.Bas i u us bewoond werd.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 182 plaatse vinden, eene van den JS&quot;U Jul., en het andere van den46cn Dec. 4478, leveren, met hetgeen men in dezen van eldersberigt is, het bewijs, dat Thomas, behalven den genoemdenNicolaas, althans nog eenen broeder, Jan, heeft gehad, endat die drie broeders kinderen zijn geweest, van NicolaasB azijn en Katerina du Quesnoy. Het eerste stuk,eene procuratie van Jan B a zij n op zijnen broeder Nico- laas, is zakelijk van dezen inhoud: « Wy Burgermrn. etc.maken kont, dat voor ons ghecomen is die Eerb. Mr. JanB azijn, meester in regten, ende heeft machlich ghemaect,3\icolaus Bazijn, syn broeder,

binnen de landen van Nor-mandie etc. syn recht te verantwoorden etc,, mede heeft dievoersz. Jan Bazijn syn broeder Nicolans machtich ghe- maect , van synre weghen, alle sulke erffnisse eude beslerff-nisse, als hem vermits dode Joffrou Katrina du Ques- noy, sjne moeder, sal. ged., aenghecomen mocht wesen, vanNico l au s Bazijn synen vador, te heischcn etc., naer decostumen ende gewoenten der landen, daer die deylinghe ghe-schieden sal , ende sonderlinghe der stat van Brugghe etc.Des t'oerconde etc.&quot; De tweede acte, behelst den afstandvan die nalatenschap door Jan, ten voordeele van zijnenbroeder Nicolaas, gelijk daar gezegd wordt; « om sonder-Jinghen dienst ende

vruntscap, die deselve Ni cola e s hemt' anderen tyden ghedaen heeft ende noch daghelicx doet.&quot; Van Nicolaes, vinde ik nog in de Kameraars-Rekenin- gen van 1487 aangeteekend, dat hem « aan Carolus sluvers200 Bgl. souden syn gerembourseerd, van de penninghen,die hy der stat van utrecht geleent had , die onse genedigheheer van Utrecht ontfanghen hadde van den twist van Aerntvander Hey.&quot; Wat Jan Bazijn aangaat, nog lang daarnawordt in de stedelijke registers van hem melding gemaakt,als zijnde, wegens zijne regtskennis door het bestuur ge- bruikt in zaken voor de hoven van Mechelen en van Holland.Zoo leze ik onder anderen in het Raads-daghelycks-boek, -----



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 183 Vrydaghes na S. Laarenis avont, 1513: « Scepenen, Radeende Oudermans, hebben op huyden openbaerlycken indenrade oplen raethuse geconstitueert ende machtich gemaecktMeyster Robbert de Ponte ende Meyster Jan Bazijn,advocaet ende procureur in den groten Rade van Mechelen,hem sulcke macht gevende als een procurator ad lites be- hoort ende competeert cum potestate substituendi etc.&quot; Wat de werken van T h o. Rasinus aangaat, behalvehet bovenbedoelde fragment, door Matthaeus in zijne Ana-lecta te voorschijn gebragt, moet er van hem nog handschrif- telijk voorhanden zijn : 1. In de Ko.

Bibl. te Parijs (volg. den index van To. IV.van den Catalog. Mss.): a, Libri contra errores Petri (moet zijn Pauli) de Mid- delburgo. Vergel. Montf. BB. II. p. 751. d.6. Apologia. Zie ook Montf. 11. II. 952. c. c. Breviloquium peregrinationis. Vergel. LeLong, Bibl.Hist. p. 378. b. N°. 7440. d. Epistola ad Davidem episc. Traject. e. Libellus de optimo ordine forenses lites audiendi etdiffiniendi. 2. In de Bibl. van den Valikaan, onder de boeken vanChristina van Zweden (naar Montf. 11. 1. p. 54 el 82.): Opinio et consilium T h o. Lexoviensis episcopi superprocessu Joannae Puellae Aurelianensis. J. J. DODT v. Ft.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 BENIGE UTRECHT» BISSCHOPPELIJKE MUM NIET VOORKOMENDE IN DB BESCHRIJVING DER BISSCHOPPELIJKE MUNTEN EN ZEGELEN VAN UXRECHT IS HET BIJZONDER oooaFrans van Mier Is. (V? Twaalftal}. MET AFBEELDINGEN. .eer dan ik mij had durven voorstellen, werd ik,na eene vroegere mededeeling in dit Tijdschrift (1) aan- gemoedigd, om zoo veel mij mogelijk was die muntenmede te deelen, welke niet of anders, in de Be- schrijving van Bisschoppelijke munten en zegelen vanUtrecht in 't bijzonder, door Frans van Mie r is,voorkomen. Zoo wel

vriendelijke medewerking, als nieuwe aan- winsten voor mijne verzameling stellen mij in staat,thans op nieuw een twaalftal te kunnen mededeelen,welke eenvoudige mededeeling ook moge bijdragen, ommeer en meer de behoefte aan eene nieuwe weten- schappelijke beschrijving der Utrechlsche Bisschoppe- lijke munten te doen gevoelen. Mag zij in eenig op-zigt iets bijbrengen de zeker niet gemakkelijke taak teverligteu van hem, die op zich zal nemen, door zoo- (1) Zie Deel IX, 2&quot; Stuk. Uir. voorheen en thans, I Dl. II St. 19













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 190 aanzien, van een onjerdeel te zijn der munt, vroegervan dezen Bisschop medegedeeld. K». 6. Zilveren munt van Johannes van Diest,458UB Bisschop, A°. 1322-40. Voorzijde: Een zittende leeuw, gedekt met eenhelm met het wapen van het Sticht,waarboven als helmteeken een bundelpaau wen vederen, gedeeltelijk binnen een'parelrand en eenige versiering besloten.Omschrifl: . IOHAINNES: DEI: GRA: EPCS: TRA-IECTEIJNS J Johannes Dei Gratia Episcopus Trajec-tensis, Tegenzijde: Een gebloemd kruis, binnen een' parel-rand. Omschrift: f BENEDICT VS: QVI: VENIT: IN: NO-MINE: DOMINI,Binnen een'

tweeden parelrand.f MONETA: DE: ZALANDIA.Gewigl: 17 Korrels. Zilvergehalte: = 0,333. Zeer veel overeenkomst heeft deze munt met de mun- ten van W i 11 e m VI, Graaf van Holland en L o d e-wijk van Male, Graaf van Vlaanderen, en welligtgeeft de hierna volgende munt van Bisschop Arnoldusvan Hoorn insgelijks aanleiding, om dezelve lieveraan Johannes 'van Veruenburg, 48&quot;&quot;&quot; Bisschop,toe te kennen. Ofschoon ik mij gaarne aan het rijpere











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE RIVIEREN HE VECKT,JDREGT, GEUZESLOOT, I>E ZVJ9JDJB,WEER EST XZEUWE WETEUIXG. (Vervolg van Bladz. 119). M, ar luysterd nogh eens verder. Corbulo gelast zynde, met zyn volk aan dees zyde des Rhyns te koomen, heeftdoen graven een grafl van den Maas tot in den Rhyn (1).Sommige houden dees graft te zyn de Rotte, andere deScliie, dogh met veel kraght willen eenige beweeren, dat hetis de Vliet van Maassluys door Delft lot Leyden (2), ende desegraft zoude gegraven zyn, om de binnenlanden hooger op,te bewaaren voor de groote zeevloeden; kan niet denkeneymand meenen zoude dal dit dwars gekronkeld

Vlietie ofeenige van de andere aangehaald, zonder dat daar eenigedykinge of hooghle ooyt by te vinden was, zoude konnenhinderen, de lage landen van ondervloeying, ik kan ookniet gissen, dat den ouden ervaren Corbulo zyn volk aanzoo een verlooren arbeyd zoude geset hebben, dog geen anderRhynarm noordwaard, moester zyn, dan dat Rhyn Killetie byCatwyk, en waarom niet de Leek, met Ortelius, of lieverden Yssel voor Corbuloos graght gehouden? Ik denke al- thans voor het grootste gedeelte, alschoon^de rest verloopenen verland is, cours hebbende door de lage landen na Vech- ten of anders na Trajeetum, dat is Utrecht, en zoo in deNoorder-Rhynarm Yecla nu de Vecht genaamd. Dunkt ditnu eymand

vreemd, dat omtrent Vechten of Utrecht niet meervan dien loop van dees graft is te vinden, die magh denken,dat deselve het eyge lot heeft ondergaan, als den Rhyn, diouyt Utrecht quam, en na het Westen ging, daar ook geen-derhande voetstappen by die stad, ja van desselfs haven van (1) Gluverius, l Deel, pag. 110, enz. (2) Xiphelin ujt DionCassius, myu voll. I, p. 320.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 198 segge, dat dcscive Joor het gebruyk, als reels hebbe gcseglit,zynen naam Vechten van Vecta of het Veer heeft bekoomeu ,als ook de rivier of Noorder Rhyn-Arm, de Vecht, welkaldaar zyn naam verkryght van Vecto of de Vaart, en wasdees Roraeynse burght Villa of Castra, A°. 726, al by denaam Felhna of Vechten bekend en alsnhoon de Burght is tegronde gegaan, heeft nogh de naam van Vechten, als ook dcesNoorder Rhyn-Arm zyn naam van Vecht als noch behouden,en werd alsoo dees rivier de Vecht (d), A°. 953, by KoningOlto doen nogh niet beschreeven, als een zeer voornamestroom, hebbende buyten

haar zelven waterloopen, visseryen,slaende wateren of poelen, welk uyt de gemelde Vecht haa-ren oorspronk hadden ? en volgens de oude schryvers blykthet nogh al verder, want Bonifacius, de tweede Bisschopvan Utrecht, A°. 754, voer den Rhynslroom af naar Vries-land , over het meer Flevo , segd B e k a , p. 16; was deesRhyn de Vecht niet? Heda (2) zal zeggen, ja, die noemdde Vecht, A&quot;, 4471, nogh den Rhyn, en merkt eens verder,dazen Bisschop Bonifacius in Vriesland orngebraght zynde,was weder gevoerd over het meer doen genoemd Eimeer (3)na Utrecht, welk meer B e k a weder noemd Flevi, gevolgge-lyk over de nu zynde Zuyderzee, door de Vecht (4) na U-trecht.

Odulphus gink ook van Utrecht na Vriesland overde zeeboesem, genaamd Almeer of Eimeer, was dit niet doorde Vecht, weet geen andere Vaart van Utrecht derwaards.En zied eens verder, A°. 834 Interim etiam Classis de Da-nis veniens in Frisiam aliquain partem ex illa dcvastavit etinde per vetus Trajectum ad emporium quod vocatur Dores-tadus venientes omnia deripuerunt (5). Dit zoo verre alsbegrypen kan, segt A°. 834 de vloot der Deenen ook in (1) He da, p. 78, 86. (2) Heda, p. 294. (3) Bala Sacra, 1«Deel, p. 260, 262. (4) Ibidem, p. 839. (3) Ant. Mattli., deNobilitate, p. SS.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 199 Vriesland koomende, heeft daar een gedeelte van verwoest endaarna door Vetus Trajectum (Utrecht) tot de coopstad diegcnaamt word Dorestadus (Wyk te Duerslede) komende, heb- ben alles uytg«plondert; dus. is dees Deensche vloot in hetmeer Flevo, ofdoen al genoemd Eimeer, ingevallen, verwoes- tende in hun doortocht een gedeelte van het doen genaamdeVries hartogdom, opvarende door Utrecht na Wyk te Duer-stede, gevolggelyk door de Vecht, want weet doen derwaardvan geen andere vaart, soo ook door den ouden Rhyn vanUtrecht tot Wyk te Duerstede, dit was met geen enkeld schipmaar met een gantsche weerbare

vloot. Bekene dit benevensliet vooren gesegde een volkoomen bewys van de aloude.groolbeyd van dees beroemde rcghier of Noorder Rhyn-Arm,voor veel eeuwen al Vecta of de Vecht genoemd. Ook zullen wy liy deze gelegentlieyd aanroeren, den voo-rigen sland der Zuyderzee, die alhoewel merkelyk vergroot,«ghter niet anders is dan het oude Flevo, hetwelk omtrent desevende eeuw ook was genaamd Eimeer ook Almera. Sommige, onder allen den geleerden Heer A l tin g (1),schyuen van gedaghten, als of daar voor het jaar 1205 noghgeen Zuyderzee was geweest, en om dit zyn zeggen , also hydaght, klem te doen hebben, brengt hiertoe een kreupel bewysuyt Melis Stoke, als dat Graaf Willeni de eerste,

zynbroeders dood verstaan hebbende, uyt Vriesland te paard inhet dorp Zyp zoude zyn gekoomen. Stokius segd wel datgemelde Grave uyt Oostvriesland, « es hi ter Zipe comenghereden ende hi bat om ghelede (2),&quot; dogu hier word in hetminste niet gesprooken te paard, of met paarden, maar hetwoord ghereden, dunkt hem hier in zyn kraam te pas komd,maar hoe is het mogelyk, dat den lieer A11 i n g, zoo er-vaaren in de oude Duytsche woorden, dit woord ghereden (1) Outh. en gestig. van Yriesl., 2 d. p. 292. (2) Stoke vanAlkemade, p. 67.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 200 amlers verslaan wil als Melis Stoke selve en veel andereoude Duytsche schryvers, welke het doorgaande gebruykcn,om daar mede uyt te drukken gereed, bereyd of klaar lazyn. Derhalven bad gemelde Grave vorders om ghelede, datis om goed geleyde, om met zyn broeder ten grave ie kon-nen gaan. Segge, hoe konnen geleerde luyden hun met zulkemisselyke gedagblen troetelen, teegens de4 oude Romeynscheautheuren, die ons land en stroomen doen zoo wel bekendwaaren, net als men ook heeft gepraat, als dat men A°. i25ovan Enckhuysen lot Stavorden met een plank, raster of daly (1)nogh tot elkander konde gaan; spinrokkens praat die nu nietgeld.

Het is waar, volgens eenige Vriesche schryvers (2),zoo zoude Vlieland en Ter Schelling tot het begin der dar- tiende eeuw aan malkander vast zyn geweest (3), en zoo alszy schryvon, zoude daar maar een zeegat geweest zyn , tus-schcn Texel en Vlieland, dogh by laag waater waaren dieaan elkander ook vast, ik weet niet wat al meer, dogh datmen kort hierop door de landen hier tusschen geleegen vaar- ten hadde gegraven, om daar by waler te kunnen koomen,waardoor rnet der tyd door de Noorlweste winden zoo swaarevloeden, zulke inbreuken waaren geschied, dat dezelve totEylanden waren gemaakt, gelyk men op heeden nogh siet;liet kan zyn, dat men hier en daar wel doorsnydingen kondegemaakt hebben, om de stroomen te

verleggen, waar de zeedoor de Noordweste winden opgeset groole inbreuken en ver- woestingen gemaakt hebben, dat ook eerlyds Wieringen endeTexel aan een was geheght, ende dat by laagh waaier aanNoordholland vast was, schynd ook meede by de overge-stroomde steeden en dorpen, aldaar by laag waater ontdektdat ook de gaaten grooter en grooler ende den boesem kragh-tig is verweydt, leyd geen tegenspraak.(Het verwig hierna}. (1) Aant. op de besch. van N. Holl. 390. (2) P. Wiusemius,L 6. p. 1S7, 164. (3) C. Schota, 1. 4. p. 106.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 IITRECHTSCHE BRIETEN. (Stedelijke- kopij-boeken). Van der Voechdicu vant Kynt van Beverwerde,a». (XIV&quot;) XXXVI. Borghermeysteren, Scepenert ende Rade der Stat vanUtrecht doen kont allen luden, dattet waer ende ons kenlikenis, dat Ghisebr. van Vianen ende vsn Rysenborch eenrecht echte enich olt oem is van Jotu-.fr. Johanna, Ghisebr.dr. van Vianen ende van Beverwerde, syns broederssoens , ende die oltste ende naeste inden bloede van horesweertsyde, ende daeromroe rechte voccht ende momber issynre nichten voirscr.; ende die momberscap ende voechdienghebruecken sal ende mach totter

Joncfrouwen voorsz. mun-dighe daghen toe, ende die mornberschap ende voechdie voir- scr., bevelen, te goede schelden ende overgheven mach totnutscap der Joncfr. ende hore goede voerscr., naden rechtenende ghewoenten vanden lande s ghestichts van Utrecht, son-der arghc list. Meyster Claes van Edam, auditori rolae praepositoS. Andreae Coloniensis (XlVe) LXXI. Hje rweerdigho vader, besondere lieve heer. Alsoe die eer- bare heren Deken ende capitel der kerckeri van S. Marienalhier ghegheven hebben Meyster Gysbert Braem, canonica-tum milten proven, vacerende ende verschynende in hoerkerken vermits dode Meyster Gheryts Sucgerode, sa. ge- dachten, ende uwe

Eerweerdicheyt, dieselve van onsen hey-lighen vader, den Paus van Romen, gheimpetreert soude heb-Utr. voorheen en thans, I Dl. II St. 20



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 202 hen; Wanttan, lieve Heer, soe wy verstaen, die selve Meys-ter Ghysbcrt, van enen goeden, eerbaren stam, ende wor- telen ghesproteri ende ghecomen, ende oeck in syn sells per- soen , eerbaar ende duechdelick: is, daer om wy sonderlinghetoeneyginghe tot hem hebben, ende hem gheerne beholpen en- de ghevoert sagheu ; Is onse yerste vruntlike bede aen uwenEerbaerheiden, ons te lieve sulke weghe ende remedia tesueken ende te vynden, dat Meyster Gysbert voersz. dievoersz. canonicatus milten proven, ruslelic ende vredelic be-sitten ende behouden moghe, daer aen ons sonderlinghe danc-ielikc doen sellen, ende wy oeck nae onsen

vermoghcn, gheerneweder verschulden willen teghen uwen Eervveerdigheiden, dieover ons ghebiedende, God behueden wil, selich ende ghe-sont. Ghescreven onder onser signet, opten XXI in Auguslo,anno etc. LXX1. Certificatie van ghenomen laken (XIV0) LXXIX. fersame Rittmeysteren, Burghermrs. etc. van Arnhem etc.,Burgerrars. etc. van Utrecht saluyt etc. Kont ende kenlikene/c., dat wy, ten versoeke van Jan Wybrantsz., ons bor-gers, etc. voer ons hebben doen byeden etc. Aernt Luyt-ghents, een waghenman, woenaftich buten Wiltevrouwenpoerte etc. die etc. verschynemle, heeft by synen ede etc. ghescyt, alse dal hy des woensdaghes op Sunte Gelysdach lesl-leden, is komen ryden mit enen waghcn, gheladen met

enenpack lakens, den voern. Ja. Wybrantsz. toebehorende, daerinne waren tien halve lakenen, by Hoghe Soelenrebosch op dieVeluwe, omtrent twe uren naden middach ; Ende daer synhem aenghecomen tien ol'te twaelf rutcr ghesellen , daer vandie twe, die te peerde waren, ene leverye aen horen iabbar-den aen horen armen, half swart ende half wit, aenhadden ,ende dat ene peert tvas ghehaert bruyn blt.tse, ende dat an- dere was ghehaert grauw, en die andere ghesellen waren meestdeel gheelcet, mit langhcn grolett grauwen sloven, hebbende



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 203 grote grauwe brede hoeden op haren hoefden; ende bebbenhem ghevanghen, ende waghen, peerde ende goedere opteiiwaghen wesende, ghenomen; Ende alsoe een groet stuckc weechsin Soelenre Bosch voersz. ghevoert, ende hem mit enen an- deren man, daer oick by wesende elcx aen enen boem ghe-spannen, ende alsoe ghespannen ghelalen slaen, toltes avontsomtrent seven uren; Ende binnen middelen tyden, dat voersz.pack lakens etc., ende meer ander goete etc,, ghenomen endeghebrocht, daer hen dat beliefde. Ende daerna hebben sydenselven Aernt ontslaghen ende hem sekerlich affgenomen,dat

hy over veertien daghen na den voersz. S. Gelysdaghe in- komen sel moeten tot Nykerken. Ende, want dit aldes ghe-schiet is, etc. is ons begheren, den voersz. Jan Wybrantsz.etc. beholpich tot syne rechte te wesen etc. Des t'oerconde etc. Ghehgeven int jare ons Heren XIV0LXXIX opten VIII dach in Seplembri. Certificatie van valschen Salpeter (XIV0) LXXX. W, Borghermrs. etc, van Utrecht, maken kont etc., dat opden dach van huden in synre eyghenen properen persoenvoor ons ghecomen is Willem va n der Haer, onse borgher,ende heeft ons gheopenbaert ende te kennen gheghevcn, dat hyopten V. dach in Meye lestleden binnen die stede van Brugghewesende, aldaer teghens synen weert,

ghenaempt Joest Caboitghecoft gehadt heeft eene tonne salpeters, als hy waende vanVI&quot; ende IX ponden, toebehorende enen, gheheten J orde nBerck; ende hy, anders niet wetende, dan hy salpeter ghe- coft hadde, heeft die tonne daermede alhyer binnen onse stadtdoen brenghen, om den salpeter, als hy anders niet en wiste,voirt tot synen oerber ende profijt, te ghebruken ende teverkopen, ende als hy een deel, daervan voer salpeter dengoeden luden van Buren ende oeck van Vyanen vercoft had-de, ende sylude den voersz. salpeter oerberen ende besighenwouden, hebben sy ter waerheit bevonden , datlet gheen sal-









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 207 Sommige zyn wel van gedaghten geweest; dat dil Almeerwas de Aelsmeer ofle de Haarlemmer meer, dogh is hetkenbaar genoeg, dat men voor een groote 200 jaar met eenkoddestok, daar reght over konde koomen van Rhysaterwoudetot Hillegom (1), ende dat het waaier daar doen zynde, maarzeer geringh was, en daar en tegens vind men all, dat voorde tyden van Adelboldus, A°. 866, dat de kerke vanUtrecht doen al bezat in Almeer, het reght der visscheryeende de tienden der groote viscbnetlen , ende daar en bovende Koninklyke Tiende die genoemd Coggeschuld (2), zyndeeen belastinge, die op groote

scheepen was geleght, watscheepvaard, indien doen daar geen Haarlemmer meer was,zoude daar geweest zyn , en wat groole visnetten zoude mendaar doen gebruyken ? andere zyn wederom van gevoelen,dat dit Almeer, by Alckmaar was geleegen, ende dat die stadhier van zyn naam hadde bekoomen; waar vind men, datalhier zoo groote vaart is geweest, met coggescheepen, ofhet moest geweest zyn op die valsch vercierde maghtige stadVroonen, daar men zoo veel tot belaggens toe van heeft ge-beuzeld, dus om gemelde reedenen meede niet aaimemelyk.Daar en booven hebben de Giaven van Holland, het landtusschen Haarlem en Leyden, als ook om Alkmaar altyd ge- rust bezeeten,

zonder dat de kerk of eenig Bisschop vanUtrecht, daar ooyt eenige eysch van reght op hebben ge-pretendeert wegens een Aelsmeer (5) of Alckmaar, maar worddit Almere geduerig by Muyden ende de Vecht, die daar inuytliep, opgegeven. Sied gemelde Odebaldus Bluffaard (4)ende de diplomaas ofte bullen der Keysers, zynde een vol-koomen bewys teeken, dat hel daar by, als gesegd, wasgeleegen. (1) S. van L eeuwen, Bal, illustrat. ,p.46. (2) A. M at t h. Epist.Syl.,p,84, 343. Hedae, p.. 84, 86. (3) Bosch, tonneel van HoII.,p. 26. (4) Hcdae, p. Si, 86, 87, 88 clc. 21&quot;





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 209 glnd, dus koude het Kliynwaater by de Grebbe overYloeyenen alle de Rbenensche veenen en lage landen aldaar onderwaaier setien, dogh de Romeynen ten laatsten dees ver-dronke landen doorwadende door het geleyde van een over-looper, heeft Civilus niet alleen het veld aldaar, maarzelfs ook Batavodurum ofte Duyrstede, doen open leggende,moeten ruymen , want dees riviere dus opgeslopt, hadde hetbenedenste gedeelte deser riviere geen doorslrominge van hetbooven waaier, maar doen de vreede , kort hier op , met deBatavieren getroffen wierd (1), was dees dam met den eerstenweggenoomen, om door

de stroom van het bovenwaaterdees Noorder Rhyn-Arm weeder vaarbaar en tot gebruyk vanhunne vaartuygen te houden , om met hunne scheepen te kun- nen afschieten , na de geleegene Batavische haaven by Flevo (2),als ook blykt, dat deselve nogh in de aghtsle eeuw volkoo-men bequaam was, ja zelve als gesegd voor een Deenscheoorloghs vloot van over zee gekoomen, die hier door ditdoen genoemde Vriesland, dus dees Noorder Rhyn-Arm , deVecht opvoer door Utrecht na de doen vermaarde koopstadDorestadus, nu Wyck te Deurstede. Cluverius (3) meend, dat Civilus den Rhyn doen inden boesem van de Leek hadde gestort; ik en kan niet zienwat Civilus zoude uytvoeren, met een

dam dwars in denRhyn te leggen, om door de opstopping van het boven wa- ter de lage landen aldaar onder te selten, zoo op die tydden Rhyn in de Leek dede uytstorten, immers behoefden dande Romeynen de Moerassen (4) ende ondergeloope landenniet te doorwaaden, om als reeds gemeld, Duyrstede te na- deren , indien den Rhyn boven die stad storten in de Leek,die bezuyden die stad zyn loop heeft. (1) P. Meruia, tydt threzoor, p. 136. (2) Siet hier roor. (3)CluY,, Bat. Oudh., i boek, p. 104, 114. (4) Tacitus, 1. 8, p. ma, es e.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 oude luyden liooren seggen , of het waar is weele niet, datmen voortyds van de doen geweese bruyker, nu Nieuwer-hoek, lieeden de plaats van de Heer Leonard Lups, daarmede oudslyds een steenoven hadde gestaan, dat men vandaar voor deesen met een draay konde over de Vecht gaanlot op het voorland voor het lieden zynde reghtliuys vanMynden, geen wonder dan dat P. Bor (1), A°. -1376, doVecht maar een vlietgen noemde; ook wierd den Rhyn byAernhem , hoe langer hoe drooger, omdat by Schenkenschanszig geheel in de Waal storten , zoo dat men heeft getrught,A&quot;. 1595 (2), waater uyt de Waal in

den Rliyn te inoogenleyden , dogh, Dort, Bommel en Nymegen waren hier tegen.A&quot;. 1628 hadden die van Gelderland verloff, om waater inde Eyssel te bekoomen, tot het leggen van een hooft voorMalburg (3), ter lenghte van drie a vier roeden, hetgeen zymaakten van aght roeden, voornemens zynde, het op twaalffroeden te brengen , waardoor de geheele Rhyn op twee roena, dight zoude zyn, die hier op onvermydelyk moeste ver-landen tot ruwiene van de daaraan gelegene steeden, doghde Staten Generaal, met consent van die van Ulrecht, tot con- servatie van den beneeden Rhynstroom, resolveerden, dat hethooft maar zoude zyn van vier roeden, dewyl men al bevond,dat de stroom

zigh al met maght in den Eyssel storle, duszoo deze en geene saaken maakten, dat den Rhyn en Vechtroor de Rhyn-scheepen onvaarbaar wierd, waar door alleswaare scheepen over Dort moesten, lot groot nadeel voorUtrecht, Amsterdam etc., dogh in Juny 1707 oorlogh zynde,brak of stak men een gat by Panderen in de Zuyd oosler-boek van de Betuwe, welk binnen wynigh jaaren zig zoo heeftverdiept en verweyd, waar door het waater uyt de Waalin hel voor- en najaar zoo geweldig stort in den Rhyn, zoo (i) P. Bor, Hist. 1. 9. fol. 144. (2) P. Bor, 1. 34. f. 103. (3)AiUema, deel l, p. 77».



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 215 tot de Leek, waardoor de Vecht meede zoo veel waaier be-komd, dat men alle desselfs bedykingen en kaayen heeft moe- ten verswaaren ende verhoogen, zoo dat nu niet alleen opheeden de groote Rhyn-scheepen konnen passeren, maar zelfsmeede scheepen van de Eyder etc. door de Vecht tot Utrechtkonnen opkoomen, ende indien men tot Muyden geen sluyzenbenodight was, en bequaame dyken haddc , konde dn schee- pen niet de vloed tut Utrecht van veele gewesten nogh op-koornen, als in de dagen van ouds. Dees riviere de Vecht heeden tot Mnyden in de Zuyderzeeuytloopende, was, A°. 866 (1), in zyn

geheel den eygendomvan S' Marlyns kerke tot Utrecht, en in dit reght was dekerk naderhand gevcstight (2), door verscheyde volgende Key-sers; dogh den dwingland Graaf Florens, de Se op onge-reghtelyke prelentien nam Muyden en Wesep wegh (5), enalzoo de volgende graven met dit euvel mede besmet waarenhielden zy de besiltinge van dezelve. De Bisschoppen woel- den in het eerst hier wel kraghtig tegen, en toonden ookhun bullen en brieven, maar waaren in geen staat in hetvervolg hun reght door het swaard te doen sland houden.Dus bleef hun reght op de Vecht, maar uylgeslrekt tot denHinderdam. Zoo mede de respective ingelanden van Loenenaan de bcyde zyden des Vechts

geseeten, hadden van oudsja van alle immemoriale tyden den eygendom, om te mogenvisschen met zeegens, wcrpnetten, schakels, setangels, alsandere vischluygen, met of sonder schuyten, van de Breukelsebrug af, noordwaards, tot Dirk Alambers Gade by Vrede-land Sr. And r ie s G ie s en, bezitter van Huys en Plaats,aan de riviere de Vecht, geleegen onder den gereghte vanWynden, leggende met zyn schuytie in de uytwateringe vande Brcukelewaardse Moolenvliet by de plaats heeden ge- (1) Jjoxh., Tonn. van Holl., p. 26. (2) A. Matt., de jure gladii,421, 423. (3) A. Matt., Epistul. Sylloge, p. 334.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 218 hoofdofficier van dien naam spreken. Ziet hier, hetgeen mijdoor eigen onderzoek op dit punt is gebleken. Reeds in een besluit der Algemeene Staten van den 28September, 1593 (l), ontmoet men Jor. Peter van Ghis-t e lle s, Overste Lieutenant van het regiment van B re de- rode; en, hoe zeer in eene diergelijke Resolutie, van den5en October 1594, betreffende het secours voor Frankrijk,onder Philips van Nassau, v. Ghistelles als «LieutenantGenerael over het voetvolk,&quot; zonder doopnaam voorkomt (2),zoo blijkt toch weer voldingend uit een daarna, op den 15 (1) Dezelve luidt: opte Requeste van Jor. Peter van Ghistel- les, Overste Luit. van het

regiment van Brederode, versoec-kende maentclyk tractement te genieten, gelyk andere van syne qua-liteyt, is geaccordeert, dat men den Remonstrant zal doen betalenvoor d'extraord. dienst by hem in de voorn, qualiteyt te velde ge- daan, 300 gl. eens, ende voortaen, voor den tyt, dat hy in devoorn, qualiteyt, te velde sal worden gebruyckt, 100 gl. ter maant,etc. uit de extraord. Consenten van de Provincie van Utrecht. (2) De inhoud is woordelijk deze: » Is geadviscert op te ordre tenemen ende te houden opt secours, te zenden naer Vranckrycke,tot assistentie van zyne Mat., eudc geresolveert den raedt van Statete authoriseren, om te handelen metten welgeboren Grave Philipsvan Nassau opt commandemcnt generael over 't selve

secours, tottwee duysent ponden ter maent, wezende duyzent gulden boven hettractement, 't welck zyne E. treckt voor den tyt, dat hy alhier tevelde gebruyckt wordt. Item, dat als Lieutenant generael over dieruyteren zal geslelt ende gecommitteert worden de Baron de Pe-sehes. Item, Ghislelles, als Lieutenaut generael over het voet-volck , met een ordinaris tractement van hondert ponden ter maent,ende noch andere hondert ponden cxtraordinaris ter maent, zoslange de tocht in Vrar.krycke dueren zal. Item, Crassonier alsSergeant Major met dobbel tractement. Item, Bombergen, alsmonstercommissaris met hondert ponden ter maent, ende Fran-chois Doublet, als pagador, die met hem zal mogen nemen,een conducteur, om met

ceneu tsameu opsicht te nemen opte amu-nitien , op dubbelde gaigen. Item, dat den vocrsz Heere Generaelzullen worden gegeven vier bagagie wagens. Den Lieutenant Ghis- telles twee wagens, elck compaignie ruyteren tsestich ponden , en- de elcke compaignie voetknechten vyflig guldens ter maent, daer-voren zy ten minsten eenen wagen zullen moeten hebben ende hou- den, daerop dat die voerscreven monstercommissaris ende pagadorregardt zullen hebbeu te nemen. Item, sesse wagens tot het voe- ren van de amunitie, te weeten drye duysent ponden pulvers , lootende lonten, naer adveuant, schuppen eudo harvelen na de gelegent-heyt. Ende eenen wagen voor den pagador eude monstercommis-saris tsamen.&quot;



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 219 tlerzelver maand October, bij hare Ho. Mo. genomen besluit,dat daarmede J or. Piet er v. Ghi stel les, bedoeld werd (1),die nu Lieut. Colonel getituleerd wordt. Men zal zich hierbijniet stoten, aan de spelling van Ghislelles; want eensdeelsstaat mij slechts een afschrift der gezegde besluiten ter be- schikking, en anderdeels, zou, indien het oorspronkelijke ookdezelfde lezing mogt hebben, dit toch niets afdoen. Wanttwee oorspronkelijke acten voor Notaris en getuigen gepasseert,die voor mij liggen, zijn door hem eigenhandig getee-kend: Peter von Ghistelle. De eerste dier stukken, eeneacte van wederkeerige

lijftochtiging tusschen hem en zijnehuisvrouw, Anna Maria van Cloudt, door haar medegeleekend, is gedagteekend uit von G h is te 11 e 's woning teUtrecht, in de Nyeuwe Straet gelegen, op den 22 Augustus1598 (2); en de andere van den l September daaraanvol- gende is eene notiile van den notaris, gesteld op het testamentvan van Ghistelle, bij hem gedeponeerd (3). In het eerste (1) Woordelijk van dezen inhoud: » Opto Requeste van J or. P i e-ter van Ghistelle s, Lieut. Colonel is geaccordecrt, dat zynTractement van 100 L. ter maent, 'twelck hom toegeleit is voor dentyt, dat hy te velde gebruikt wordt, loop zal hebben van raaent temaent, het geheele jaer gedurende.&quot; (2) Ziet dezelve

hier in substantie: » By desen etc. instrumenteetc., dat in den jaere etc. duysent vyff hondert acht ende tnegentichdes Dynxdaechs den 22 des raaents Augusti etc. gccompareert zynetc. Jor. Peter vou Ghistelle, .Lieutetenant Colouel ende Capi-tain vande Heeren Staten Generael etc. ende Joffr. Anua Maria vanCloudt zyne echte huysfrou, ziek te bed leggende etc., ende ver-,claerden etc. malcanderen reciproce gelyfftocht te hebben etc. in allegoets so wel merende ende onruerende etc., versoeckende zy com- paranten etc. Gcdaen 't Utrecht, ter woonplaetsc der comparanten,staende in de Nyeuw straet, in den jaere etc. ter presentie vanDirck vau Dolre ende Ny colacs Mouthaen, borgers

tutrecht,als getuygen etc. . . 1 Peter von Ghistelle. l^et.) £ Anna Maria van Clout. (31 Op heeden den len Sept. 1398 etc. compareerden etc. die E.ende vrome Jor. Peter vou Ghistelle, eude verclaerde etc. ditgeschrifte, by syn eygen hant etc. geschreven cndc onderteekent ,ende met syn pitzier onder opgedruckt, als oock toegcslooten, teweesen zyn testament etc., 't welck hy wilde ende begeerde etc.Ende soe verre tseJve uyet strecken en mochte in forme van tes- tament etc., nyettegenstacnde alle solemniteyten etc., behoudelick











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 224 hem dat loe vertrouwden , hetwelk hij aennam, naer zijn uiter- ste vermogen l'achtervolgen.&quot; Het blijkt weer niet bepaaldelijk uit de gezegde notulen,wanneer von Ghistelle te Ostende is in functie getreden.Maar van de drie uitvoerige, door hem na zijne komst teOstende eigenhandig aan de Stalen van Utrecht geschrevene,brieven (1) over den staat, waarin hij de vesting aantrof, en demaatregelen , die hij te nemen noodig vond, begint de eerste , dag-teekenende uit Ostende den 28 December 1605 , aldus : « lek enheb vooreerst niet kunnen laeten UE te kennen te geven, datick den 20 deser geluckelyck , God heb lof, te Ostende ben

aen-gekomen.&quot; Hel ligt hier buiten mijn bestek, om den inhouddezer brieven verder aan de geschiedenis dienstbaar te maken. Aangaande zijne nagelatene weduwe vinde ik nog in een oor- spronkelijk Utrechtseh Register, op den 14- Sept. 1604 aangetee-kend : «Palmert etc., ten versoeke van Jan \ander Meer,soo hy procedeert, in arrestc geslelt te hebben, die huysinge metsyn toebehoren ende de huyrpenningen vandien, toekomende deweduwe vanden Overste Ghistelle, slaende alhier binnen Utrechtlusschen de St. Jans ende de Viebrugge, om daeraen teverhalen de somme van 1254 gl. 4 st. , van gecofte ende ge- leverde peerlen, vermogens obligalie in date den 16 Dec. 1605.&quot; En zoo gaat dat voort. Naar den Heer

Bosscha 1.1.zou van Ghistelles in het gezegde opperbevel weer zijnopgevolgd door « den Kolonel Jacob van Loon, zoon vanAnthonij van Loon, Raad in het Hol van Utrecht&quot;, terwijlde Heer Sc hul Ier, 1.1. p. 60, dezen bevelhebber noemt:«Jor. Johan van Loon, zoon vanMr. Pelgrim van Loon,Raadsheer in den Hove van Holland.&quot; Deze Joh. vanLoon kominandeerde in 1597 als Kapitein de Utrechlscliewaartgelders, zoo als uit de Generaliteits-nolulen van den13 Jan. van dat jaar blijkt. (1) Afgedrukt in mijn Geschiedk. Archief, IV. p. 320 sq. J. J. DODT v. Fi.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 226 de Vroedschaps-notulen van dat jaar in hel Stads Ar- chief ontbreken, hebben wij niet kunnen ontdekken ofhetzelve toen reeds tot het spinnen van lonlen werd ge- bezigd, even min «f deze Jan Foeijt dezelfde is, aanwien wij vinden, dat dit bolwerk in 1637 in erfpachtgegeven werd; boe dit ook zij, de verhuur-conditien vanj619 hielden o. a. in^ dat het in lijd van gevaar op deeerste aanmaning terstond moest verlaten worden, als- mede dat de uitkeering op f 20 jaarlijks bepaald was.Het extract uit de Kanieraars-rekening van 1637 zal daar- omtrent meerder licht verspreiden; wij laten dit, zoover wij weten, -ongedrukte stuk in zijn geheel hier volgen: « Het

bolwerk achter Lepelenburgh is provisioneelgegonst Jan Foeyt cum. s. tot revocalie, omme daeropalleenlick lonten te spinnen ende maken ende vordersniet, sonder dat hy daerop eenich huysken ofte anderssall mogen timmeren off opslaen als alleenlick de baennoodich toilet voersz. handwerk. Dat syluyden oock sul- len moeten de portier loonen voor het openen en slui- ten van de poorten (_!}. Het verlalen zal moeten geschie- den terstont tot vennaninge van de overheyt sonder eenigepretensie van actie, volgens de resolutie van IX Novem- ber 1619, op eene recognitie van jaarlyks f 20.&quot; In 1631 was Johan Peterszoon van Loemel be- zitter van dit bolwerk. Wanneer hij dit geworden is,bleek ons niet: dat hij den 21 April van dat

jaar degebouwen daarop staande, verkocht aan Armand deCourtillot dict la Chapelle, leert ons de koopbrief, (1) Dit is de poort ef doorgang, welk» rroeger door den wal naar|i«t bolwerk leidde.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 RIVIEREN J»JB V ECHT , , GEVZESJLOOT , J9E ZUDBE ,WEER EST XIEUWE (Vervolg en slot van Iliadz. 216J. ItE JLlfXTEL. D, &quot;at den Anxlel een oude Vecht sprankel is, leyd geentegenspraak, zy hadde in heele vroege dagen, dat is A&quot;. 866 (1)de naam van Lonara Laca, van Loenen of Lonen, waar aanzy behoorden. De Leek in oude dagen noemde men ook Laca,Laka, Lokia, welke naam men van het Duytsche afleyde,als off dezelve was uyt den Rhyn uy(geleekt, afgeleckt, leekte,«ytlockte, dus waren der ook redenen, om Lonara Laca tehouden, voor een aflecking uyt de Vecht onder Loenen,hierom Lonara Laca of de Loender Leek

genoemd , ook blykthet by de diploma van Otto de Groote, A°. 933, dat al- hier waaren veel wateren en waterloopen, staande waleren enmeeren, dien doen uyt de Vecht voortquamen; dogh alschoondit waarheyd is, dat dit water Laca, uyt de Vecht zyn oor-spronk hadde, zoo zynder eghter bondige redenen, dat hetgeen Laca is genoemd, omdat van de Vecht uyt leekte, maardat het heeft zyn naam verkreegen van de Romeynen vanLaca, Lacus, welk seght poel, graft, sloot (2). Niemandstoote zigh hier aan, want het is bekend, dat de Romeynenhier hebben gehuysvest, welk uytwyst het steene doodval totLoenresloot gevonden, ten anderen vind men dit Laca all (1) Boxhorn, Tonn. van Hol). (2) Hedae, fol. 13. P. Schriverus, oud iiatav.,

p. 21. UtrechtsBisdom, deel 2, p. 419.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 orer de sestehalf honderd jaaren vertaald voor slot, slbet,sloot, als by het stamhuys Lonreslote, Loenresloot aldaar ge-i-bouwd, blykt, dus heeft eghter dit waater Lonara Laca, als- mede dit stamhuys, ende het vlek van die naam, hierop ge«legen, zyn naam van het over oude by geleegen Lona offLoenen bekoomen, en is de wagen ofte Reywegh van Loe-nen na Loenresloot, ook alzoo van ouds genaamd de slootdyk. Ook heeft dit waater voor eea gedeelie den naarn van Aaverkreegen, en quam voorlyds over het huys Oudaen, uyt deVecht aan de zyde van Rhyn en Vecht, en was dat waater^A°. 1585, aldaar all genoemd

den Alden ofte den OudenAa ; aghter Ruweel om loopende verkryght het den naam vannieuwen Aa, aan het dorp ter Aa den naam gevende ; vandaar tot Loenresloot word genaamd den Anxtel Aa, van daarweeder de naam Gain, hebbende dan Gaasp. etc. dat moge-lyk alle voortyds was de Lonara Laca of de Loenresloot. Heeden word hier dit waater voor een gedeelte, als gesegd ,-.genaamd de Anxtel Aa en Anxtel, dat het nu dees laalstebenoeminge heeft bekoomen van de Aemstels die hier voorden jare 1290 (l) een streek lands, langs dit waater, terleen bezaten van de Bisschoppen van Utrecht, als reeds ge- meld Pag.....is iia alle gedaghten waarheyd r om dat die lage lauden langs den

Anxlel, daarop de oostzyde geleegen, noghA°. 1424, waaren genaamd het Aemsterveldt, hetwelk menomtrent den jare 1500 weder noemde het Anxstel veld enhet Anxterveld, dit blykt te meer, dewyl dit waater ookniet verder den Anxster word genaamd, dan als het langhs-de Hollandse Loense landen loopt. Verders kunnen wy hier niet voorbey, zonder aan te roe- ren eenige groote geschillen, die hier voortyds zyn geweest.Men moet weeten, dat A°. 1285 den Yssel, op het oostend&van de Leek, is dight gemaakt met het goedvinden der Gra- (1) A. Mal., de Jure glad., pag. 427.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 232 ten van Holland ende der Bisschoppen van Utrecht, om datdie lande» daar langs leggende hun waaier daar in weegensde lioogc vloeden niet meer konden loosen. Middelerwvl isdit oosteyndc van den Yssel zoo verdrooghl cnde ondiep ge- worden , dat die van Heycoop sig meer en meer met hunwaater verleegen vonden, omdat in den Yssel hun waaierniet meer komle qtiyt geraken, zoodat zy verkrcegen, A°. 1585,van den Bisschop van Utrecht, om te inoogen graven door delaage landen de lange Vliet lot de Aa toe, en zoo doorBreukelen door de YecLldjk tot in de Veelu, om zoo hunwaaier door dees riviere tot in de Zuydcrzee te kunnrn loo- sen , met beloften

zonder eymand van hunne gebeuren schaadetoe te brengen , ende omdat deese waaieren niet zouden loo-pen in den Anxiel, ende koornen zoo ter beswaaringe vandie van Abcoude ende van Amstelland, is een dam gelegdby Gerrit Kaan; agliter Ruweel, in de Aa, daar men descbuyten overhaalden die van Amsterdam na Utrecht voereii.dogh vermids (ie zeegaaten wyder en wyder wierden, endede Vecht zonder schutsluysen tegens het zeewaater zymlo, wasveelmaal door de noorde winden opgeset, zoo dal die vanHeyccop met hun water verleegen raakte, daarop /oo kogh-len zy beden, A°. 1422, van Gerrit van der Aa, deschouwe van lust waaier de Aa, om zoo haar waater doorde Aa in den Anxiel op die van Abcoude en Amstelland tekunnen

loosen, waarop die van Abcoude, Dennemark , Vinke- veen, met den lieer van Loenresloot hebben een nieuwendam geleght, by de Aa kerk in die Heerlykheyt van Loen-resioot, ende die Aa in gesegde heet lykheyd lalen toe groeyen;als die van der Aa nu sagen, dat zy met het Heycooperwaater beswaard waaren, zoo wierd die stads watcringe nugenaamd de drase vaart, gegraven, om daar alzoo in deVecht meede te konnen uytwaateren, ende alzoo die Vechtmeer en meer door de hooge vloeden der zee haar waateryeeltyds niet qnyt koude geraaken, hebben zy Heycoopers,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 233 A&quot;. 1484, de schouw gekoght vjn de Aa en de Anxlel vanlieer D i rek van S weeten, Heere van Loenresloot, endehebben den Dam by de Aa kerk opgebrooken, ende hebbendo Aa, doen genaamd de ruyge Aa, laaien opgraven ; dogdoen die van Abcoude en Amstellaud dit sagen , hebben zyterstond by Loenerslool in bet Gain, onder die heerl)kheydvan Abcoude wceder een dam gelegl, don wolken by naghtweeder was opgebrooken, en waaren daar spinrokkens by ge-stooken, eeveu als off het vrouwen hadden gedaan ende ominedecze saaken,

zoo zyn verscheyde dagvaarden gehouden lotINeywersluys, tot Amsterdam ende elders, dogh om de oor-loogen zyn die t samencotnsten altyd vrughteloos geweest.A°. 1025 beeft Keyser Ca r el ingesteld een schouw op denringli van Amstelland, om hun te bevryden van dat Heycoo-per waaier, waarop met die van het Sticht een accoord isgesloten, om een dam in de Aa te leggen, alwaar hy nuleght, dogh de onlusten inet Spangien opgekoomen zynde, ge- raakte die dam weeder oopen, die men met veel vrindelykevermaningen niet weeder dight konde krygen, tot dat dievan Ouderkerk, Amsterveen, Abcoude , Loenen, Wesep ,

enWesepper carpsel, A°. 1579, vrywaarende de Ed. Heeren,Borgemeesleren van Amsterdam, die dezelve hebben dightgemaakt, ten coste van gesegde dorpen, Loenen uytgeson-derd, hebbe deze onlusten weegens het Ileyeooper waaier zookort als doenlyk verhandeld, die zoo lange tyd hadden ge- duurd , het waaier van den Anxtel men segd is Sticht, endehoord onder Loenresloot, dogh het sandpad of jaagpad, al- daar is Hollandse grond. DE JDRECHT. Dit waater is meede eene der walerloopen., in de diplomavan Otto de Groote gemeld, en komd van de Loosdrecht,en vald door de Myndersluys in de Vecht. Het woord

Drechtvoor die geene, die het waater kend, zoude wel gissen met





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 235 brengen, heeft men hier en daar by lyden en geleegenlhedenafwateringen moeten graven, waarom ik my houde verseekerd 7dat de Geusesloot ten dien eynde is gegraven, om het wa- ter uyt de veenen te kunnen lossen in den Anxtel, het schyndmyn alzoo ook toe, dat de jurisdicties of heerlykheeden vanAesdoem Proosdy, Vinckeveen, Denmaricken, Oueoop en eengedeelte van Abcoude eerst met haare liniale afgravinge hunbegin hebben genoomen, en dat met dees gegravene uytwa-teringcn deeze landen eerst bequaam wierden, om met veete

beweyden etc. De. beyzondere naam van Geuseslool heefthet naderhand verkreegen van de Geusen, die dezelve vanhier omtrent gedurig op en affvoercn na Willis, na eenenHenderick ten Brinck, geweezene Schoolmeester lot Ant- werpen, die met de komst van Duc de Alba van daarwas gevlugbt en alhier in stilte den Evangelischen godsdienstleerde. Men segd alzo, dat de genaamde Wilde Geusen,aldaar op een affgelegen hoek hebben gecampeerd. DE JFEERE OF FOYE. Ten zuyden van Mynden en Muyeveld, of liever als gezeghtMynreveld, comd de Weere van het hooge lot in de Vecht,zynde door Hertogh Albert van

Beyeren gedolven, om- trent A°. -1580, tusschen die van de Loosdrecht en Breu-keleveen, lot een landscheydinge voor Holland en het Stichtvan Ulrecht (1), waarom doen genaamd was een vuye, voye,hetgeen segd, omtrek, grensscheydinge, gelyk ook het woordAVeere. DE HriEUJTE JTETERINGE. Gaande van den Anxler na de Nieuwersluys, tot de Vecht;wanneer dezelve gegraven is, is myn onbekend, dogh vinde,dat de Niewersluys al is gemeld, A°. 1448, gevolggelyk was (1) Boxh., Touneel van Holland, p. 330.

















































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER MUI, HUWELIJKEN EN BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND FEBRUARIJ 1844. Geborenen op den j, FebrnariJ.. Gosiaa , D. van Jan van Baaien. Regina, D. v. Johannes Kelfkens.Matthias Johannes , Z. van Josn- nes Vernooij,Catharina Maria , O. van Johanaes Greeven.Johaanes, Z. van Anllionie de Kruyf.3. Maria Christina , D. van tfendri» kus Hendrikz. Jansze Nous»Wessel , Z. van Cornelis Hoo- renman.Jacobus Johannes , Z,van Jacobus Balledux.Johanna Calhirina , D. van Jo- seph van de Vondel.Ricolaas , Z> van jVicolaas Smit.Ilerman , Z. van Jobannes Slot- boom.4,Willem, Z. van Willem Harden- bcrg.CalhariaaSophiaHuberta ,

D. van Joannes Duppen.Louise Maria AdeLaide, D. v. Adol- phus PieterBoellaardvanTuijl.Cornelis Hermanus , Z. van Cor- nelis Hermanus de Haart,f). Elisabeth , D. van Johannes Stei- gerwald. Johannes, Z. van Dirk Pietor Veldhoven.Wander en Hermina , Z. en 0. van Dirk Blom.Hermanus, Z. van Jan Will«m Bleumer. 6. Andreas Jacobus , Z. van Abra- ham Joannes Keminink.Coenraad Johau , Z.van Joh»uues Coenraad Berber,Cornelia Maria , D. van Jan Ilen- tenaar. 7. Martinus Petrus , Z. van Hendrik Ariraad.Kasper Hendrik , Z. van Johann Friedrich Miohel.Hargaretha, D. van Jan Smit Tja- bring.Martha Wilhelmina , D. van Ger. rit Jan Nebbeliug. 8. Gijsberta Lamberla, D. van Jo> annes Lambooij. Hendrika , D. vau Hendrik

Adolfvan Laar. 9. Susanna Frederika Sophia , D. van Johannes van Charldorp. Geertruida , D. van Jan van derHoeven. Albertua, Z. van Jan Vermeu- len. 2























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 26 Den 17 Februari) 1844, door den NotarisG. H. STEVENS. N&quot;. 1. Eene Heerenhuizinge, Erf, Grond en groote Tuin,gelegen te Utrecht, aan de Oostzijde van de Kromme NieuweGracht en den Regenboog, wijk G, N°. 351 en N°. 2. Een Koetshuis en Stalling, achter den Tuin van bo- vengemeld Perceel aan de Over- of Oostzijde van de Lelie- straat, wijk G, N°. 421. Te zamen verkocht voor f 16,205. Ven 24 Februari) 1844, door den NotarisN. DE GRAAF. N». 1. Het Logement genaamd Ac Vergulde Engel, metdeszelfs Erf en Grond, gelegen te Utrecht, buiten de Catha-rijnepoort aan de Noordzijde van den Rijn, wijk

L, N*. 6 en7 en N&quot;. 2. Een Huis of Woning met Bergplaats, staande achterhet vorige Perceel, wijk L, N°. 7. N°. 3. Eene Paardenstalling met derzelver Erf, gelegen alsvoren achter het Perceel. Te zamen verkocht voor f 5,900. Venzelfden datum, door den Notaris H. VAN OMMEREN. N°. 1. Het Stads voormalig binnen Timmerhuis, staande engelegen binnen Utrecht, aan de Oude Kamp, wijk A, N°. 1118.Verkocht voor f 3,300. N&quot;. 2. De kleine Vleeschhal, staande binnen Utrecht, aande Lange Nieuwstraat, op den hoek van de Calharijnesteeg,wijk A, W. 659. Verkocht voor f 3,950.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 31 Jf)( Dirk, 2. van Hendrik Ziermans.Jan , Z. van Jan Laarman.Hendrik en Jan , Zonen van Ja-cobus van der Lingen. 20. Johanna Gijsberta, D. van .Taco» bus Martinus van den Berg,Govert, Z, van Joannes de Rijk.Sophia Gerharda, D. van Georg Joseph Fischer.Petrus Johannes, Z. vanJacobus Verweij.Albertus Authonius, Z, van Al- bertus Homan. 21. Antoinetta , D. van Jan Hendrik van Schalkwijk.I'etrus Anthonius, Z. van Petrus Wilhelmus Josephus van Ant- werpen.Catharina Wilhelmina Mechteli- nat D. van Adrianus Deijmnn.Elisabeth,D. v. Henricus Scholten.Johanna Louisa , 1). van Johannes Terkerk.Hermina Adelijda , ]). van Jaco- bus

Beidevier.Johanna Catharina , D. van Wil- lem Christiaan Perbal. 22. Petronella, D. van Jan Kraak.Jan Tieleman , Z. van Hermanus Barend van Baaien» Maria Catharina , D. van Itichar-dus van Haagen. Fieter, Z. van Johannes Lissen-berg. Alida Heudrika, D. van HendrikWagener. Clasina Maria , D. van Johannesvan Beuaekom. Johannes Gerardus , Z. van Au-tonij Muller. 23. Gerritje , D. van Dirk Muihof.Maria , D. van Lamberlus Tragter.Maria flendrika Geertruida Ange . nita, D. van Pieter van Eijfc. 24. Johan Christoph , Z. van Wouter Ambrosius van der Maal. Hendrikus,Z.v. Henricus Kuijpers. Anna Maria Adriaua , D. van Cor-nelius de Groot. Gijsbertus, Z. van GijsbertusMorren. Ida Gerarda, D. van JohannesWesters. Aartje , D.

van Hendrik van Ame-rongen. Gerarda Adriana , D. van Johan- nes Willem Wessels. 25. Anna Maria Catharina, D, van Christiaan Wiesman. Nicolaas Vincentius , Z. van Gijs- bertus Johannes van Beest. Maria Hendrika , D. van Jan Uriu-kenburg. Elias , Z. van Alexander Koch. 26. Aletta Johanna Theodora , D. van Hendrik Tredendaal.Hendrik Dirk, Z. van Hendrik Stomp.]Helena Johanna Catharina, D. van Leonardus Neerings. 27. Paulina Hendrika, D. van Hen- drik Johannes van Egdom. Johannes Hendrikus Marius Jen-nes, Z, van Petrus Maas. Charlotta Frederika , D. van Jo- han Jacob Kukuffskij.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 33 Wilhelmus Paap, Zadelmaker,24 j. , en Antje Hoeflakcn , PieterLafonlain, Smid, 2^ j. enGerarda Uranse , Dienstmeid ,40 j. Slijfster, 21 j TI! ZAMKN PAREN. &quot;»\»\*\*^\*\r^*y^\*s^v\^- ^ Overledenen op j. Maart. Casparus Simon Bru- der , gen. , 55 j. , .Heerenstraat. Glaudi Pardon , weduwenaar , cir- ca 92 j., Nicolaisteeg.2. AnnaElisabethTrouwman , wed.David van der Keilen, 81 j. ,Nieuwe Kamp.Bernardus Johannes Smits , 18 d. , Zadelstraat. Wilhelmina Johanna Aarssen , 6w. , Jufferstraal. den Susanna Cornelia Grootbuizeu ,circa 8 j., Vrouwjuttestraat. 4. Slephiinus Hendrikus van der Horst, 11 w., buiten de Witte- vrouwenpoort. Cornelis Stroeve ,

14 d., Springw.Cornelis Wolfswinkel, l j. en 2 m., buiten Tolsteeg.Anna Maria Wilberg, wed. Pui - lippus Franciscus Gerritsen , 81 j., buiten de Catharijnepoort. Catharina Keijzer , l j. en 2 m., Lange Lauwerstraat. 5. Maria fiarbara van Zulphen , ou~ geh., 31 j., Lange Lauwerstr.Hendrik Frederik Borra , 14 d. ,Yarkenmarkt. Theodor Albers Vissersteeg.Philippe Joseph Jaquet , wenaar , 83 j., SchouteAdriana Maria van den Heu j. en 4 m., lirandsteeg Anthouia Agnes Hendriba Camue , 4 m. , Jacobiebrug.3. Johannes Bakkeaes , 12 w. , Ca> tharijnestraat.Johanna Maria van Stijovoort , 2 j. en 6 m. , Slroosteeg.Cornelis van Megohelen , wedu- wenaar , 83 j . , Wolsteeg.Carel Ludovicus Kogicr , 12 j. , Rijnstraat.Johan Jacob Seilberger, 3 j,

en 7 m., Nieuwe Gracht.Helena Kraamwinkel , wed. Au- thonie de Bie, 81 j., Jufferstraat. Maria Christina Hijlenberg, 5 d.,Kromme Nieuwe Gracht. Levenloos aangegeven Zoon vanHendrik Adrianus Woestheer,I'lorasteeg. 6. Hcndrioa Johanna van Doorn , on- geh., 19 j. en 8 m.,Groenesteeg. 7. Johannes Berlijn, geh., 51 j., Lange Smeesteeg.Adrianus van Berlijn , geh. , 72 j., GereformeerdDiakonieOude Mannen en Vrouwenhuis.Anthonie Korvezee, 5j.ea3ru., Korte Elisabelhsiraat.

























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 per, 22 j. en Dirkje Rietveld ,Werkster, 22 j. 11» Johannes Petrus Hazeu , beroepenPredikant te Koorndijk , 24 j.en Maria Francina HerminaTrompert, zonder beroep , 33 j. 16. Wijer Antonij Beek, 2&quot; LUU. Ie Heg. Lanciers , 27 j. en Hen.riette Jacqueline Baronnesse vanUtenhove, 28 j. 17. Fredericus van Lint, Grutter, 84 j. en Hendrica de Haas,Dienstmeid , 23 j. Antonie Jacobus van Harrevelt,Huisbediende, 39 j. en Fre-dricaCatharina Geertruida We-ber, zonder beroep , 37 j. Eudolph Franciscus Ullersma ,Grutter , 28 j. en Anna Beur-raanjer , Dienstmeid , 33j . Jacob de Kruif, Smid, 31 j. enNielletta Jacoba van den Borg ,Naaister, 30 j. Philippus van

Helvoirt, Winkel- bediende , 26 j. en Helena vanDijk, zonder beroep, 25 j. Lowies Severijn , weduweuaar,Suikerballenmaker, 34 j. enWeeltje van Aller, weduwe,Winkelierster, 48 j. Willem Frederich Kelbling,Schoenmaker, 23 j. en Theo-dora Maria Oosterbaan , zonderberoep , 21 j. Johann Oosterbaan, Kamerbehan- ger, 25 j. en Jacoba WilhelminaTaris , zonder beroep , 34 j. Johannes Westerman , Metselaar,24 j. en Maria Kant h , zonderberoep, 31 j. l o. Jacobus Franciscus Marinns vanAVichem, weduwenaar, Adj.Comm. 2« Klasse bij het Prov.GOUT. van utrecht, 36 j. enAngenitha Elisabeth Reijne,zonder beroep, 37 j.19. Antlionij Willem Muijsken, 2&quot;Luit. 3« Keg. Artillerie, 30j.en Leonora Catharina Saaij-mans , zonder beroep

, 21 j.24. Hendrik Meijer, Timmerman,23j.en CliristinaGijse , Dienst- meid, 25 j. Antonie van Beurden, Broodbak-ker, 26 j.en Christina Jacobi,zonder beroep , 34 j.Arnoldus Reinier Zwier Joost,31 j. en JohannaMeester, beiJezonder beroep, 22 j.Willem Klinkvis , Kamerbehan- ger , 34 j. en Antonia Wester- hout, zonder beroep, 33 j.Leendert Zacharias Eijtinger,Schrijnwerker, 27j. en AlettaBoonemeijer, zouder beroep ,29 j. Jan Rietvelt, Hovenier, 29 j. enSophiaOtte , Hovenierster, 22 j.Albertus Kragten, Hovenier, 26j. en Maria van der Mark , zon- der beroep, 23 j.Johannes Jacobus Driessen, Tim- merman , 25 j. enGerarda vanEwijk, Naaister, 21 j.





































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 63 Ziekten eit Toevallen waaraan de Overledenengestorven zijn: Doodgeboren...... 10. Stuipen. ...... 15. Verval van krachten. . . 13. Tering........ 17. Kliemekte...... 2. Zenuwkoortsen..... 5. Zuur......... 7. Borstkwaal. . . . . . 11. Water........ 2. Koortsen....... 3. Kinderziekte...... 3. Borstwaterzucht..... 2, Slijmtering...... 1. 91. Transport. . , 91. Tijphus koortsen. ... 1. Tanden....... 6, Beroerte....... 6. Kinkhoest....... 2. llumat. koortsen. ... 1. Kanker....... . 3. V e rdrookcn...... 2. Slagaderbreuk..... 1. Hersenvliesontsteking- . . 1. Kramp in den buik. . . 1. Vuur in de ingewanden, . 1. 116. Het getal der Jaren, hetwelk de Overledenenbereikt hebben, is als volgt: Mann. Vr. Tot.

Transport. 40 49 89. Van 50 tot 60 j aar. 213. » 60 » 70 j» 3 8 11. » 70 » 80 » 5 3 8. » 80 » 90 » 2 3 5. » 90 »100 » » » » m Doodgeboren.Beneden het jaar.Van 1 tot 10 jaar.» 10 » 20 »» 20 » 30 »» 30 » 40 »v 40 » 50 » ann. Vr. lot.6 4 10.16 19 35.9 9 18.112.156.246.5 7 12. 40-49-89. 52-64-11G.

















































































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER «III, HUWELIJKEN EU OVKRLEDEIHIN «INNEN UTRECHT, IN DE MAAND SEPTEMBER 1844. Geborenen op den 1. September. Henricus Adria- nus Geertrudis Theodorus, Z. van Rudolphus Johannes van Rooijen.Johannes, Z. van Lambertusvan Eijk.Gijshertus, Z, van Antonie El» zendoorn. Johanna Maria, D. v. Dirk Mulder.Dorothea Carolina Aletta , D. van Bernardus Johannes Bolwerk,Johanna Adriana , D. vanNicolaas Eijndhoven.Steven , Z. van Lammert van de Bilt.Wilhelmina, D. v. Dirk Schouten. 2. Hendrik Johannes, Z. van Jacobus van Mook. Alberta, D. van Adrianusvan denHam. Hendrikus , Z. van Derk van derMars. Gerarda

Geerlruij , D. van Hen- drik Ketelaar. Maria Cornelia , D. van CornelisHogelander. Anna fiarbara , D. van Arend Ver- brugge. 3. Maria , D. van Johannes van Jlaarle. Haria, D. van Gerardus Rijns- hoeven.Oatharina VTilhelmiaa , D. van Petrus Hattink.Maria Cornelia , D. van Bernardus van den Berkhof.G eertruida Johanna Elisabeth , D. van Gerrit Rijsdam.Antouius, Z, van Antonius Atte- velt. 4 Catharina , D. van Uirkde Ruijter.Elisabeth Johanna , D.vanjoan. nes van Doorn. INicolaas Constantijn, Z. van Cor- nelis van de Vooren.Johanna Petronella , D. vanCor. nelis Antonie Toetemaa,Johannes , Z. v. Wilhelmus Paap.Willemijntje , D. van Johannes Cornelis de Kooij.5t Jacobus Cornelis, Z. vanWillem Hendrik Cronselaar.Johanna

Clasina ( D. van Hendrik Antonij Leniger.Gernrdus Daniel , Z. van Gerardus Huntelaar.Janna Kaatje, D. van Wijnand Spierenburg. Cornelis Antonius , Z. van Cor- nelis de Rijk. 9





























































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 133 Aletta Maria Verweij , f! j. en (jm., Ileerenstr.-mt.Catharina Sophia Huberta Dup- pen , 10 rn., Haverstraat.Jacobus Jiceniuk , 5 j. ea 6 m., Eorie Jufferstraat.Theodorus Vinnen , lij.en <l ra., buiten de Weerd.flelena Johanna Overbrugge , l j., Kromme Nieuwe Gracht.Arie Poort, geh., 67 j., Lange Nieuwstraat.Frederik Nahuijsen , 7 m., Visch- marlt.Ettien Ullersma , wed. Meindert Cornelis Janssen , circa 79 j., buiten de Weerd.Jan van de Geer , circa 2 ni., bui - ten de Wittevrouwenpoort.J- Teunis Spierenburg , ongeh., 73 j., Ger. Diak. Oude Mannen- cn VrouwenhuisLevenloos aangegeven Dochter (onecht).Elizabeth Catharina Sophia Yetzo, 22 j. en 8 m. ,

Smeebrug.10. Johanna Geerlruida Kalf , wed. Jacobus vanBuuren,76j., DlijlpWilhelmina Weber, ongeh. , 26 j., Leliestraat.Jacobus Rentmeester , geh., 60 j. , Jufferstraat.11* Wilhelmina Sophia van Lint, Ij. en 2 m., in de Twijestraat.Cornelia Maria Yerkerk , ongeh., 36 j. en 6 m., Mariaplaats.Magdaleua den Helt, ongeh., 84 j. en 6 m., Mariaplaats. Jan Hendrik Op denlloolf, we- duwenaar , 80 j., Vollcrbrug.Levenloos aangegeien Zoon (on- echt).Levi Hamburger, circa 10 m. , Geertesteeg.Johannes Schroutelkamp , circa 11 m., Bergstraal.Cornelia Oltenhof, 4 w., buiten de Catharijnepoort.Hendrikus Koert Post, 22j., Ge- meente 't Zandt.NeeltjeGlaser, 9 j. en 4 m., ach- ter Clarenburg. 12. Johanna Elizabeth van Basten, ongeh., 19 j.,

Zwarte Water,Levenloos aangegeven Zoon van Arie Komijn , Zwaansleeg.Theodora de Vos , 9 m., Tucht. liuissteeg. 13. Levenloos aangegeven Dochtervan Izaac Gerardus van Haarlem ,Plein Yredenburg. Gerrit Pieter Brouwer, 4 m.,Voorstraat. Elisabcth van Berkel, l j. en 4 m.,Lange Lauwerstraat. Teuntje Al bias, huisvr. van Jo- hannes Portouw , 80 j., Zilver- steeg. Frederik Duivemau , ongeh., 35j., Koestraat. Maria van Yeen , huisvr. van Jo- hannes van Eijkelenburg, 31 j.,buiten de Weerd. Petrus Emmels , geh., 36 j.,onder Catharijne. 14. CornelisLeonardus van Heijkamp,
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