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Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 het gewijde outer in het choor van St. Salvalor, in tegen- woordigheid van den Proost van St. Pieter, Ofliciaal van denverkoren Bisschop Otto van Holland, van den Deken enhet geheele Kapittel van Oudmunster en van Johan vanWestende en Johan van Beringhem, Kanonikken vanSt. Maarten. Het voorbeeld nu, door den Ridder Hise-brand van Lenten gegeven, werd, ten zelfden tijde enook ten behoeve van dezelfde personen, door Willem Sla-bart (1), burger van Utrecht, en door Bernard en Otto, ge- naamd Preisinge (Proysinge) (2), als mede-patronen, ge- volgd ; terwijl voorts deze gezamenlijke afstand onder bedreigingvan den banvloek door Bisschop Otto III. werd bevestigd (3),die

vervolgens, ook nog in dat zelfde jaar 1245, regt-sprak in een verschil, lusschen Albero, persona (4) van (1) De afstand van dezen Willem Slabart of Slabbaert is onsenkel uit de bevestiging van denzelven door Bisschop Otto IK.bekend. (2) Ook de overdragt van Bernard en Otto Preisinge kwamons niet dan in de bekrachtiging van dezelve door den zoo evengemelde» Kerkvoogd voor; tenzij deze overdragt uit hunne namengeschiedde door Bernard, genaamd Pre i s, » persona de Judiphaiet Duttinghem,&quot; die te gelijk met den Ridder Hisebrand vanLenten, ten behoeve van zijnen bloedverwant Diderik van Bur-kerke en het Kapittel van St. Salvator, afstand deed van hetpatronaat-regt over de kerk van Jutphaas, voor zoo ver hij het- zelve, door overdragt en bij

toestemming zijner bloedverwantenBernard en Otto, genaamd Preisinge, in bezit had gehouden.l)e oorspronkelijke, latijnsche brief van den gezegden BernardPreis berust als nog op Rijnhuizen, en werd door dezen, bij ge- mis van een eigen zegel, met de zegelen van den Proost van St.Pieter, van den Deken en van het Kapittel van Oudmunster bevestigd. (3) Naar den oorspronkelijken, latijnschen brief van BisschopOtto III., op Rijnhuizen voorhanden, aan wclkeu nog het zegelvan dien Kerkvoogd gehecht is. (4) Persona boet in het latijn der middeneeuwen een priester,











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 valor toekenden; en deze uitspraak, aan welker nakomingmen zich te voren op eene boete van 20 marken had ver*bonden, geschiedde in het choor van Oudmunster, in tegen- woordigheid van den Deken en het Kapittel van St. Salva-tor, van Johan van Zuijlen, Ofliciaal van het hof vanUtrecht (aulae Trajectensis), Alexander Dijcardus enReinold Wlgherus, Kanonikken van St. Maarten, vanHendrik Hugo's zoon, Giselbert Jacobs zoon en Hen- drik van Bochout, Kanonikken ran St. Pieter, van Hermanvan A instel, Kanonik van St. Jan, en vele andere, zoogeestelijke als wereldlijke, personen (1). Hierop nu volgde een tijdvak van ruim

eene eeuw, waarinhet Kapittel van St. Salvator in het volle bezit en genot vanhel patronaat-regt der kerk van Julpbaas schijnt gebleven tezijn, en deze gemeente zoo zeer in uitgebreidheid toenam,dat de zorg der zielen bezwaarlijk door een' eenigen pries- ter behartigd kon worden: weshalve Hendrik van den R ij n,een leek, wiens bezittingen binnen het kerspel van Jutphaasgelegen waren, in den jare 1407 eene tweede herderlijkebediening ter genoemde plaatse gesticht en tot instandhoudingvan dezelve verscheidene nieuwe landen en inkomsten aande kerk van Jutphaas heeft geschonken, waarbij ook nogeenige zijner bloedverwanten hunne giften voegden. De voor-dragt tol het reeds bestaande priesterlijk

ambt verbleef daarbijals van ouds aan den Deken en het Kapittel van Oudmunster;maar de nieuw ingestelde bediening zou nu en vervolgensdoor den stichter en diens wettigen, naasten, oudsten en man-nelijken erfgenaam, of, bij gebreke van dien, door diensnaaste, oudste erfgename (en aldus van erfgenaam lol erfge- naam , terwijl het mannelijke oir bij eenen gelijken graad vanbloedverwantschap steeds boven hel vrouwelijke zoude gel- (1) Volgens een afschrift, berustende ia de Archieven vau Oud-muuster.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 12 En nadat Johan Anthonissz., toen ter tijd door denHeere van Gent voorgedragen, drie jaren later wegensRoomsch-:;e?.iridheid van zijnen dienst was ontzet, werd er nog- maals door de Gedeputeerde Staten eene dergelijke aanschrij- ving , zoo wel aan den Heere van Rijrienburg, als aan hetKapittel van Oudmunster, « tsamt ende besonder,&quot; toege- zonden : « Eedeien , Erentfesten , Hoochgeleerden , Wyscn ,Discrelen !&quot; « Alsoe vermits cassatie van Johan Anthonissz., ge-<t wegene predicant jn Jnlphaes, de pastorie aldaer tegen-et woordich is vacerende , ende dat wy versleten, de collatie« vande selue pastorie U.

E. te competeren, soe hebben wy« U. E. by dosen well willen versoecken ende diesniettemin« ordonneren, ons binnen acht eerstcomtnende dagen eenen« bequamen persoen te presenteren, die aldaer tot diennaer« des woordt Goedts geslelt ende gcbruyckt mach worden.K Ende alsoe wy het voorleden hooglydt van Pynchteren,« omme die gemeente aldaer het woort des heren ende de« hevlige sacramenten naer jnseltinge Jesu Christj vuyt te« deylen, gesonden hebben Geruasium van Driel, ende« dat die gemeente aen den seluen Geruasium een seer« goet benocgen iiebben , ende oock versoecken, dat zy hem« mochten houden , gelyck U. E. tselue vuyt de bygaende« copie sullen mogen zyen, sullen U.

E. daer op mogen ad-« uiseren, ende ons binnen den voorsz. lydt van hare mey-« ninge adueneren. Hiermede, Eedeien, Erentfeslen, Hooch-« geleerden , Wysen , Uiscreten ! beuelen my U. E. jnde be-« schermenisse van Godt Almachuch. Geg. t Ulrecht den XVII« Juny 1S90.&quot; Hetzij dan het patronaat-regt, dat aan den Hcere Willem









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 16 regt van patronaat over de kerk van Jutphaas voor den prijsvan 600 guldens verkocht (1); welke handeling daarna op dengden April 1702 door de Stalen 's lands van Utrecht werdgoedgekeurd (2). En sedert bleef dit regt tot op den hui-digen d;ig aan den eigendom der ridderhofstad Rijnhuizen ver- bonden , nadat hetzelve van af den jare 1246 tot voortdurendeverschillen en regtsgedingen aanleiding had gegeven. J. G. (IJ Voor deze som kocht ten zelfden dage de Heer van Alen-dorp de grove, smalle en krijtende tiend, welke uit de landen vanOiidcgeiu en uit eenige hndin over den Kijn, achter den Bonge-naar, aan den Heere van

Rijnhuizen behoorde. (2) De Heer van Rijnhuizen werd vervolgens op den 218ten Julij1702 door de Staten 's lands vau Utrecht met het gezegde patronaat-regt beleend.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 23 Wij hebben gemeend de voorafspraak des Schrijvers aan denlezer in een naamdicht, alsmede de opdragt aan de Staten desLands en de Regeerders der Stad Utrecht niet te moeten ach- terlaten ; de eerste, uithoofde der naive, en het tijdperk ken- merkende versificatie, en de tweede door het korte, dochheldere overzigt van den oorsprong en aankomst onzer voor- vaderen hier te lande, welbekend in de geschiedenis, dochbelangrijk genoeg, om hier te herhalen: Siet Leser vry, van sien sult ghy gheven niet, T's van de heerlickheyt des Stichts een Historische Caert, lu vruchtbaerheyt van Juppiter dit Land verheven: siet Ceres van

hem bevrucht hoeft hier Cornucopia ghcbaert, Hier leest ghy int cleyn van een Landt out vermaert, Twelck Julius Cesar in zijn tijdt wel heeft gekent Voor Christus geboorte, hier uyt spruyt haer Edelen aert: Als Clodovcus der Franken Coninck an Chris turn wasghcwcnt, TSa ons Heeren Mensch-wordinghe vyf hondert jaer of daer ontrent, Veel Lceraers zijn Nasaten uytsendcn om dit Lant te bekeeren Tot den ghelove, om op Christum te bouwen haer fondament: Rontsom hebben dese Bisschoppen Godsvruchtich en cloeckintverstant, Eenpaerlick onder d'Heydensche Inwoonders 't oprechte gheloove ghc- plant. C l o d o v e u s en daer na zijn nacomelinghen in desen contreyen ghebietHadden, maer d'eerste

Leeraers en Harders lyn ons onbekent, wantTol Willibrordum men weynich vindt wat daer is gheschiet.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 26 bertus schryft, Drecht een Stadl op haer tale beteyckent,'t welck die Latinen inde name Irajectum hebben verandert:Daer na hebben die Vriesen die Wilten verdreven. Daer naedie Vriesen vande Fransche Coningen t'onderbrocht zijnde,hebben Eatavia onder haer Heerschappie getogen. Hoe nuUtrecht ende meer Landen door donatien der Francke Co- ningen onder het gebiet der Bisschoppen is gecomen, endena regeringe van negenhondert jaren aen die Bourgoenschen,met penne inct en papier ick my toerusle om 't selfde intaldercorste te verhalen, om U E. met dese mijnen cleynenarbeydt te vereeren, welcke U E. sal gelieven

ten bestente nemen, Godt door wiens beschickinge die Rijcke overge- dragen (als Daniel seyt) ghevesticht werden, wil U E. re-geringe daer in U Godt wettelick heeft beroepen, met dengeest des wijsheyt bedouwen, Amen. U. E. dienstwilligeJ. F. van der Goude.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 29 ende noch sekere gerechticheyt daer af hebben. Romerbttr-gherbrugge, Romerburgherstraet vande Romeynen alsnoch haoroude namen behouwen, als oock d'andcre Brugge Noortwaerlsdaer an die Guaerde Brugge, die Guaerde straet daer hetRoomsche Garnisoen om die Burgh te bewaren geleyt werden,rnaer so daer niet en is ter Werelt beslandt, is naderhandtdie name Antonina verandert, d'ondersoekers des outheydtshier in twisten, het oude gebruyek den name Utrecht behoul :In 't Latijn Trajectum. Als nu die Galli of walsche in Chrys-handel vermaert, den Rijnstroom overtreckende met Wapenen,alle Sloolen ende sterckte

antasten, om d'overwonnen onder-dauicheyt behouden, alle bequame plaetsen met Chrysvolckversterckten. Van dese was Utrecht die principaelsle, so dieop d'uyterste bepalinge des walsche Rijcks was gheleghen.Dit soudc gheschiet zijn onder Keyser Valen tinianus diewelcke die Sassense, Wilten, eude Sclaven, met bloedigeroverie alle dinghen verwoestende op alle stranghen des ZeeOceani in de uyterste bepalingen der Francken heeft onder-druckt. Hier uyt soude ick meenen , genoechsaem te blijckendat Utrecht onder ander vermaerde duytsche steden voorgaendedie voornaemste is gheweest, noyt der Gallen of der Yriesenghebiet onderworpen, maer ghebruyckende haer oude wetten ,die Roomsche

vryheyt altijt heeft ghenoten met dese MantelsToga by die Romeynen genaemt men als noch twee Burger- meesters ende twee oulste Senatoren des stadts inde Buer-kercke glasen, ende veel oude huyser. men alsnoch slet ver-ciert staen: 't welck tot den jare 1529 gheduert heeft, tertijdt toe dat aen Keyser Carel die vyfde door overgifteBisschop Henrick van Be veren verbeyerden, ende desemantel een teycken des Vryheyts die Stadt heeft uytghetoghen,als in 't vervolch deser Hisiorie aenghewesen sal werden totmeerder versekcrtheyt der voor verhaelde saecken, metdie Veersen in de Domkercke int Latijn beschreven ick ditbesluyt.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 31 den, van de Coningen zijn nacomelingen grootelick begiftichl.Sommighe schrijven dat het een Bisschoppelijke stoel voorDagobertus geweest is, ende dat die Christelijcke Religiealhier heeft begonnen, van de tijt af dat die Francken Co-niughen, daer af Clodoveus d'eerste is geweest tot Reymsghedoopt, het Christendom heeft aenghenomen. Dit blijcktuyt de overvloedighe Donatien C lot a r Ij, Dagobertus Va- der, ende des Coninckx Theodoberti aen die selfde Kercke,daer van int leven Bonifacij den navolgher Willibrordivcrmaent werdt. Heeft daerom d'Utrechtsche Kereke in out-heydt meerder als die Geulsche digniteyt en

prominentie.Maer door der Barbaren ende Heydenen invallen, is het ge- loof alhier wederom uyt gheblusl. Als nu S. Thomas Kerckevan de Vriesen was vernielt, heeft Wilibrordus een Bede-hnys van het heylich Gruys ghelimmert, twintich passen oftreden van S. Thomas Kercke, nu den Domkerck, in welckBedehuys veel oude Bisschoppen begraven legghen, wen nugenaemt S. Vicloris Capelle: hier af zijn Latijnsche veerseninde Domkercke te sien, aldus verduytscht. Als Couinck Dagobertus over die Francken had t ghebiet, Siet: so is eerst 5. Thomas Kercke op dese gront present, Omtrent het burch Trecht ghetimmert, daer na is gheschiet Dat die felle Vriesen die vernielden, maer eenen Clement, Een

Bisschop die vernieude wederom excellent. S. M ar t ij n ter eeren als Coninck H en r ie k den traghen regeerde, Daernae Adelboldus des Bisdoms Overste President, Dede die afbreken als He n r i en s d' eerst e, als Keyser triutnpheerde. Derde Capfttel. Boe Cotiinck P i p p ij n van Franckrijck Ratbodem derVriesen Coninck, uyt utrecht verdreef, Na die doot Dagoberti volchden zijn Soone Sigisber-









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 35 iende, lieb ik, ter loops, aangemerkt, dat zekere Geleer- den, welke door Nijp o o r t gezegd worden, animi of exer-cilii causa, op dien lijd, openbare lessen te Utrecht te heb- ben gegeven, daarbij geldelijk belang zouden hebben gehad.Deze Johannes Luntius nu is een van die daar bedoeldepersonen. Hij was het, die van stadswegen aangenomenwerd,, om, nevens zijn lectoraat in tertia classe, of gelijkwij nu wel zouden zeggen, nevens zijn conrectorschap, « oecdes sondaechs in 't latyn een sermoen te doen , op denevangely ofte epistel van dien dach ,

denselven in 't Griekschoplesende ende daarna exporterende&quot; , waarnaar het dan medewas, dat zijn tractement, werd geregeld (1). Men schijntzich hiervan veel goeds te hebben beloofd, zoo menoordeelen mag, naar de, voor die dagen , aanzienlijke som- men , welke op het daarvoor bestemde lokaal werden tekoste gelegd (2). Het blijkt ook, dat het, behalve den (1) Zie de vorige aanteekening. (2) De gezegde Rekening, houdt, t. a. p,, mede in: » M'. Lamb.Ysbrautsz., Statstinimerman 78 L., in de kerke van St. Jerony-mus gemaeckt 24 banckcn, ende alle de bancken lauges de muren,om by de studenten ende andere auilitores op

geseten te mogen wer- den, als men lessen ende predicatie doet in de voersz. kerke, allesbreder vermogens sekcre bestek daarvan gemaeckt, by ord. van den 30Juny 95&quot;; en daarna: » Rever van ZylllOO L., wt saken hy vandeser stads wegen ghemaekt ende gestelt heeft in Sinte Hieronymuskerkande westsyde, een groot schoen nye glas, daerin comen alle de wapenenvande Heren van de Magistraet, houdende in als dit glas derdalfhondert voeten, by ord. vanden30Juny95.&quot; VanBuchell schreefin zijn dagboek p. 108 sq.: «JWeme Majo anni 1595 in templo Hie-ronymiano , olim construclo, anno, nifallor, 1505, nunc vero

scholapublica effecto, praelegere coepit Juris Caesarii Jnstitutiones R. Sar-cerius, trivialis nuper schalde Rector. Magistratus nempe hoc tem-plum, quod jam in armamcntorium erat conversum, purgarunt,restaurarunt et Musis accommodarunt, ut distichum hoc , in /ronft-spicio, positum, indicat. Aedes de se: Sum JUttsis liberta, fui quae serva Gradivo,Miraris, belli pax solet esse cornet.&quot; En van het gemelde glas zegt hy aldaar, zoo als de druk luidt:









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 39 synde, den eersten Cameraer deser stadt in elcker tyt te le- veren onder syn hant, pertinent register of specificatie van allede namen der studenten, in elcke classe deser voersz. scholesittende&quot;;en een besluit in hetzelfde Register, 1603, May 23 , houdt in : » Den Gecommitteerden totter opsicht van Sint Hieronymusschoele is belast den rector ende andere meesters van 't selveschoele aen te seggen, dat sy van nu voerts aen op dospeel- ofte verlof dagen des naernoens mede een les sullendoceren , gelyck voer tyden plachte geschieden ; Mitsgaders

den rector voernoemt noch te belasten , alsoe hygehouden was by syne aenneminge des sondachs voernoensten acht uren inde kerke van Sint Hieronymus voersz. open-baerlyck wt te leggen het Evangelium, waervan hy als nu isgedelibereert, ende verstaan, dat hy in plaetse van dien van nuvoertsaen neffens de andere meesters mede des Sonnendaeehsvan seven tot acht uren het Evangelium in 't voersz. scholesal doceren, gelyk naer ouder gewoent te geschieden plaeh (1).&quot; Wat zijn tractement als Rector aangaat, het is reeds bovengebleken, dat hij in 1597 op 400 gl. 's jaars werd aangeno- men , en ik vinde niet, dat daarna

hierin eenige veranderingis gevallen, zelfs niet, toen in d603 dat zijner onderge- schikte mede-leeraars in hun voordeel op nieuw bepaaldelijkwerd geregeld (2). Zoo veel over van Joannes Luntius, in de betrekkingals leeraar van het Hieronymus school. (Het slot hierna.) J. J. UODT v. Ft. (1) Geschiedkundig Archief, suis locis. (2) Aldaar IV. p. 334.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 CHBO1I?C1K VAN IJ T R E C U T. (Vervolg van pag. 33,). Vjldc Vaplttel. fan het begin des Graeflickheyt van Hollant. door dese Noormansche tirannighc vcrwoestinghe langhejaren in Hollant ende Zeelant die steden verwoest, ended'ackeren ongebout hadden gelegen, D'inwoonders meestendeelvermoort, verlopen, vrouwen en kinderen in vremde Landenoock wechgevoert waren: Is die Graeflickheyt door benefltiedes Keysers Caroli Galui, niet sonder groot achterdeel desBisdoms van Vtrecht, in die tijt Hungeri die om der Denenwreelheyt sijn stoel moest

verlaten. Diderick d'eerste Gravegegeven van den jare dat d'Vlrechlse Kercke opgherecht was250 of daer ontrent. Tot deser tijt toe heeft, die Kerckenoch toegenomen, door der Coningen ende Keyseren grootemiliheyi, soo langhe die van Godvrcsende Leeraers werdengeregeert, maer na dien, voor onnoselheyt, bedroch, voorootmocdicheyt, ambitie, geleerlheyt, onwetenhejt, soberheyt,gulsicheyt, voor millheyt, giericheyt, voor suyverheyt, wel- lust, voor P e t r o , S y m o n M a g u s , die Kercke sijn inge-cropen, sijn alle goede dingen verargert, van nabuerige Prin-cen die Landen ingenomen, ende den Hemel en Aerde t'sa-men vermengt,

maer onder dese Kerckelijcke goederen over- vloei , als d'eerste Kercke bedienden heylige ende Godsvree-Utr. voorheen en thans , II Dl. I St. 3



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 42 sende mannen, hebben hem selven stille enda matelick ghe-draghen, die selfde bestact tot der Armen en scholen profijt,op timmeringhe van Kercken ende bedehuyseri. Anfridu»Grave van Teysterbant, Bisschop opden Heyligen berch byAmersfoort een Clooster fondeerde, dat selfde voorschrift heeftgevolcht Be mul p hu s die S. Peters en S. Jans Collegienslichten. Conrardus ouder de stadt muere, die KcyserlijckeCollegie van S. Marien ende een Kercke om haer structuredoor geheel Cliristenrijck bekent. Godebaldus inde mo-rassen twee Clooslers van mans ende vrouwen over die Biltstichten welcke Clooster Oostbroeck om die

strengicheyt deslevens, een Kerker der discipline werden gheheeten, maer intlest als meest alle rijcke Conventen en Abdyen tot een schotder Epicurische tweevoelighe Mestbeeren gheworden. Desengoeden als nu gemeynlick alle goede instellinghe plegen, isvercout, na dien die Bisschoppen gedwongen zijn om metWapenen haer goederen te beschermen, nu niet meer Kerc- ken te stichten, maer alle ghecstelijcke sorghe te rugge stel- lende hebben bestaen Sleden, sterckten, en Sloten tegens haerVyanden op te werpen. Bisschop Godefridus van RheenenMontfoort en Woerden teghens d'Hollanders Vorst, teghensdie Geldersehe, Volenhoe die Vriesen heeft opgestelt. Con- rardus van Swaven, om die macht der

Hollanders te breec-ken, het Slot van Iselmond opboude. Sekere tijdt te voorei»Itadt groote oneenicheydt verweckt, tusschen die Bisschoppenende Hollandische Princen, die afseheydinghe der Rijcken vanFrancken ende Duytslant. d'Oorsaecke des twists was desed'oude Coninghen en Keyseren, hadden in Hollant al eer dieGraeflicheydt opstont, d'aldermachtichtste ende rijcste heerlic-lieden, ooc iu Vrieslant wiens Coningen met wapenen in had- den l'ondergebrocht, en d'eylauden des Zee Oceani daer uytsy die Tyrannen ende Heydenen (als vooren gheseydt is) ver-jaecht hadden, wesende woeste Landen Morassen, Veenen enWilderuissen, sonder limiten ofte afpalinghe, die Bisschoppen











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 47 len en Collegien ongewapent met zijn Banieren, Cruysen ei»Vanen, des morghens tusschen doncker en licht uyt die stadtghetogen. Niet anders als vooriijdts den hooge Priester vanJerusalem, Alexander die groote, ende Leo in Priester-licke Kleedingen, den Gotten Coninck Attila in 't gemoetgingen. Als die op de schiltwacht stonden, die -wit blinckendeChoorcleederen van verre aensaghen meenende datter -witteharnasschen waren, maeckten in 't Legher een groot alarm :Terstont dede die Grave die metalen Hoornen blasen die Trom- petten opsteken, met

een vreeslick gheluyt die Trommen al- arm slaen, het Chrychsvolck in Slachoorde stellen, die Stan-daerts oprechten, Vaendelen laten vlieghen, ende niet nalatenvan 't ghene den Crychshandel toe staet om partien den an- deren een Veltslach te leveren. Hier en tusschen als dieSonne den claren dach ontdecte, en den Bisschop met zijngheselsehap het Leger ghenaeckte, die Gheestelicke met bloo-ten hoofden vrede versochten, den Grave hier gheadverteert,die zijn Tenten niet verre vande stadt hadt ontloken, ontrentdie plaetse nu d'oude Hofstede gheheeten, den Grave denBisschop siende, ende zijn volstandicheydt bemerckende,

ver-suchtende, zijn Helm met een gouden Leeuw in Lasuer Veldtverciert af-leyt, ende voor den Bisschop zijn Leenheer ne-dervallende genade begeert: Den Bisschop des Graefs leet-wesen siende, nam hem op met een cus des vreden, d'hantghevende heeft hem met zijn Heeren ende Staet inde stadtgheleydt, ende bleven dese Princen totter doot toe met mal-canderen in ghestadighe vrede vereenicht. Graef Otto voor-seyt werdt los ghelaten, ende in plaetsen van het Castel-leynschap ontfingh het Graefschap van Benthem vande Bis- schop te Leen. Daerom ist quaet partie te draghen in groots Princen saken,Want all het Oorloch op gijn

alderbitterste is, sy t'samen vrede maken. In dese tijt in 'tjaer ontrent 1148 branden het moesten-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 m deel der Stadt Utrecht, met die Domkerck, S. Petrus, £Jan, lieylich cruys bedehuys, en S. Paulus Kercke. Wegende Caplttel. Hoe d'eerste partyschap binnen utrecht opstont, onder Bis- schop Herman van Hooren, En daer na onder Gode-fridus van Rh e enen, wederom een groot Oorloch je-ghens Grave F lor i s van Hollandt verrees. Als nu d'Utrechtsche weynich jaren na dose belegeringhein ruste gheleeft hadden, is door tusschenspreken des Gravevan Hollandt, Gelderlandt en Cleef, in weerwiile van deUtrechtsche, Overisselsche ende andere, in 't Bisdom ghedron-gen, Heer Herman van Horen, waer door een bitteretwist binnen Utrecht is verresen, overmits datse sulcken

hoo-ghen staet te bedienen hem onwaerdich kende, oock geenautoriteyt en toonden, ende in zijn regeringhe te slap waer.Hy werden van zijn Ondersaten niet onlsien, noch bemint. Naden doot van desen volchden Heer Godefroy van Rheenen,der Stichlsche heerlijcheden een uylgenomen Voorstander. Inzijn regeringhe, int jaer 1170 inde Herfst, die Zee oplopendeheeft tot der sladt mueren hooch gevloeyt, ende het janrdaer na die landen so hooch overlopen, dattet scheen te we-sen een twede diluvie, oock heeft den brandt een groot-deelvan die sladt vernielt, waerom Godt den Heere te versoenenopenbare vasten en bededagen zyn ingestelt, J)us moet men scecken Godt met vasten en bidden te behaghen,Want waren daer geen sonden daar waren geen

plagen.Als door Burgerlijcke partyschap verstoort werdt die ghemeen rust,Die fackel des oneenicheyts qualijck werdt uytgeblust. Tusscben dese Landtvovste Graef Flor is die 3 van Hol-lant een groote twist opslondt, ter oorsaken van Oostvries-landt aen de Louve, welke Carolus ende Lotharius aende Grave van Hollandt, ende die Keyseren die Bisschop-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 pen hadden ghegeven, 't welck Graef Floris hem selvenalleen loeeygenden. Den Bisschop siende dat hy minder wasvan macht als die Grave, om hem metten Oorloch te be- sloken, heeft den Bisschop aen Keyser Frederick zijn goetrecht te kennen gegeven, die uyt Duytslant is gecomen, en- de met een onpartydighe uytspraeck, beyde Princen heeft ver-eenight. Want het is beter een yheschil aen een onpartidiyhe te verblyven.Dan om zijn recht voor te staen, met vechten, twisten en kijven. Tiende Capittel. Hoe Bisschop Bal d u in us des Stichts

Hooch-leenmannen verschreef, ende den Hartoeh van Brabant zijn Leen van S. Martijn versuymde te verheffen, 't welck een bloedich Oorloch wor hem veroorsaeckten. Dit is d'oorsaeck van het Oorloch tusschen Balduinoende den Vorst van G e Ir e. Den Harioch van Brabanthiel van die Bisschoppen die Veluwe te leen, vvelcke hy denGrave van Gel r e overgaf, souder den Bisschop t'erkennen,den Bisschop sulcke cleynachtinge niet wilde ghedooghen,Graef Gerrit van Gelre uyt Veluwe verdryft. Die Gravesulcke Peerle van zijn Croone afgetogen zijnde, heeft Deven- ter belegert, daer hy door bevel des Keysers Frederickmost aftrekken,

ende daer werde bestant ghemaeckt. Als hierna den Grave van Gelre sonder echte geboorte sterf, namden Bisschop met goede Titel die Veluwe nae hem, hetGraefschap van Gelre ende Zutphen met branden ende rovenbedervende. Otto Erfgenaem van zijn Broeder, Graef Ger- rit van Gelre ghecn macht hebbende zijn vyant te weder-staen , riep tot hulp den Bisschop vau Geulen, ende Munster,die Grave van Lotringen, Meurs, ende meer andere, endebelegherden wederom Deventer, den Bisschop een groote Ileyr-cracht vergaderden, om sijn stadt t'onlselten. Keyser Fre-





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 51 dat middelertyt hy ghevanghen sat, den Bisschop zijn Provin-tie zoude afloopen, heeft hem door een groote somme vaupenninghen met den Hartoch versoent, ooc hem metten Bis- schop vereenicht, gevende veel gelts ende belovende ee\vighevruntschap met den Bisschop d'onderhouden. Na den dootvan dese Grave, heeft den Bisschop Hollant met yseren hant-schoenen, zijn oude victorien vervolghende, aengetast: ter oor-saecke dat Grave Willem die twaelfde van Hollant, desBisschops vrunden ende Bontgenoten hadde aengetast ende be-schadicht.

Hierom heeft Heer Gerrit van Are des Bis- schops broeder die sladt Dordrecht ingenomen, gheplondertende afgebrant. Int lest werden dese conditien van vrede ge-maect: die Grave soude den Bisschop voor zijn schade beta- len duysent Talenten silvers, al dat hy of zijn Voorsaten hetBisdom afgenomen hadden, wedergeven: S. Martijns kerckemet 500 van zijn Edellieden om vergiffenisse bidden, endedat ter oorsaecken dat hy sonder reden of ontsegginghe bin- nen Stavoren den Bisschop hadt gevangen. Die vrede aldusbesloten zijnde, heeft den Bisschop met die conquesten van- den oorloge, alle Sloten ende stercten vreemde Heeren

inbeleeninge gegeven, bevryt, met provande en munitie voor-sien, ende voorts in ruste zijn leven gheeynt. Een vrome Prince en is om te volprijsen,, niet.Die men eten zijn Landen getrouwithz bewijsen, siet. Nu wil ick swijghen van die Bisschoppen die in haer re-geringhe niet ghedenckens waerdich naeghelalen hebben, endealleenlijck verhalen, die tot Stichts voorstant, hemselven eeneewighe name ghebaert hebben. Twaelfde Capittel. Yan Otto vander Lippe des Grave vander LippeBroeder. Tusschcn desen Bisschop ende den Grave van Gel r e een



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 52 groot oorloch verrees, overmits des Bisschops Drossaerden en-de Officieren, die van Sallant met onbehoorlicke schattingenbeswaerden. Hier door den Heere van Buckhorst, denVorst van G e l r e versochte, om met hern tegen den Bis- schop die wapenen an te nemen. Den Bisschop dit verho- rende , heeft het stercke slot Voorst ende t'huys Buckhorstingenomen ende verbrant. Hier tegen hebben die Gelderschehet Bisschops Tolhuys ende 't Geyn den roden Haen doorge-jaecht, aen beyde zijden groot volc werden versaemt, oockeen dach om malcander een veltslach te leveren aengheteyc-kent: Maer door uytspraecke des Keysers Henriei die par- tien zijn vereenicht. Als dese

Bisschop alle sijn Sloten endesterckten met Munitie en Goren wel besorcht hadde, ende zijnBroeder Stadtholder over het Slicht ghestclt, is met KevserFrederick tegens die Zarasijnen over Zee ghetogen, endenae zijn wedercomste heeft zijn leven seer droeflelijk gheeynt,want hy jamiuerlick met al zijn Dienaers voor Coevenkn wer- den vermoort, den lop zijns hoofs afghesneden, zijn Liehaemin slijck ende dreck gcvventelt, 't welck t'Utrecht heymelijckgebrocht worden, ende t'Utrecht met grooter eere inde Dom-kerke begraven int jaer 1227. Des menschen verstant was noyt soo groot, Dat wiste wat hem ghebueren soude voor zijn Doot. (Het vervolg hierna.) N.-----M.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 gedrukten brief van dezen aan Jac. Arminius, enkel in diebedoeling geschreven , zullen , vertrouw ik , belanghebbendenwel het liefst in het oorspronkelijk lezen: a Jacobo Arminio, s. *. theologiae doctori, fide-lissimo ecclesiae Aemsteldamensis ministro. Quum apud Vos, vir venerande, collega amiciisime, hu-manae naturae debitum ante dies aliquot exsolverint, quiiuventuti Aemsteldamensi bonis literis imbuendae aliquamdiusumma cum laude fuerant praefecti, d. d. Rekenarius etVekemannus (1); scholaeque jam per mortem illorum suisdestituantur Rectoribus;

non dubito, quin ro. cll. dominiScholarchae paucis adhinc diebus omnem daturi sint operam,ut primo quoque tempore defunctis alii subrogentur, qui cumejusdem juventutis provectu profectuque munus, per se dif-ficile et laboriosum, suscipere possint et administrare. Adliiteratos omnes spectare censeo, praecipue eos, quibus f artessuae in rebus academicis sunt concreditae, ut sua hic con-silia conferant, civitatibusque hujusmodi necessitate laboran-tibus adsint, eos fideli digito indicantes, qui ad provinciaslales regendas non inidonei. Hac ego, imi in republica lite- raria subsellii senator, fretus fiducia, non potui, quin offer-rem vobisque

commendarem Joannem Luntium, primariumscholae Ullrajectinae Rectorem. Vir est omni bonarutn lit-terarum artiumqwe genere eruditus; virtutum omnium orna-mentis plane venerandus, puriori Religioni addictissimus, con-spicuas denique praeferens notas, quae in optimo juventutismoderatore solent postulari, tam non contemnendam in studiisatque moribus adolescentie formandis peritiam, quam incredi-bilem in omnibus officii, cum doctrinae turn disciplinae, par*tibus diligentiam. Testatur fama, testor sancte, qui penitis-sime hominem novi: testantur , qui ex ipsius sehola, tanquatnex equo Trojano, singulis annis in academiam nostram

pro~deunt juvenes lectissimi. Pluribus non commendabo. Ven-dibili vino, ut proverbium habet, non opus est hedera, bonae (i) Zonder mij hier weer bepaaldelijk met cene uitweiding overliet leven en de verdiensten van deze mannen in te laten , maak ikalleen ten aanzien van Rekenaer op de correspondentie van E.Pjuteanus oplettend, die, als deszelfs, discipel aan hem schreef,en in zijne brieven aan anderen, meermalen op zijnen leermeesterterugkomt.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 62Veertiende Caplttel, Van Otto der Grave saon van Hollanl den 368tt Bisschopvan Utrecht, Als door dese voorgaende Oorloghen het Bisdom met schul- den seer onderdruckt was, heeft dese sijn Vaderlijcke erffe-nisse vercocht om die Landen daer mede te bevryden: overHollant werden hy Ruwaert gheset, ende over den onmundi-gen Hollantsche Grave Wille m Mombaer gemaeckt, wiensVader Graef Floris verradelijc vanden Grave van Cl e er-mont was doot geslagen, die wederspannige Vriesen hy t'on-derbrocht, veertien jaren na sijn Vaders doot, wert GraveWillem voorseyl Roomsche Coninck gemaeckt, ende in zijnOoms des Bisschops tegbenwoordichcyt ghecroont. Dese Co-

ninck Willem binnen Utrecht stichten het Predikers Cloos-ter, seer triumphelijck van Schutterijen hy werde in gehaeltbinnen Utrecht, die hy begiftiehden, ende des Burghers Pre-vilegien bevestichden. Tot die stadt was hy so gunstich ghe-neghen, dat hy aldaer Burgherschap heeft gewonnen, endezijn name (als het gebruyck is) int Burgers boeck liet aen-teyckenen, int jaer 1246. D'overheyt van Godt den Heer is ingestelt. Ende het sweert der Justitie inde hant gegeven, Om Landen en Steden te bevryen van overlast en ghewelt, Op dat haer Ondersaten moghen in vrede en ruste leven. Vyfttende Caplttel. Hoe d'Heeren van Amstel ende Woerden Bisschop Hen-riek van Vyanden ontseyden, ende hem een slach le- verden, daerin sy ghevangen worden. Na dat

Gosen van Amstel van Mijnden, zijn Bisdomgheresigneert hadt, quam in zijn plaetse Heer Hen riek vanVyanden. Dese oorloochden tegens d'Heeren van Amstel



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 63 ende Woerden, te vuyr ende te swaerde, den Bisschop ont-seggende. Dese waren in die tijt seer machtich, hadden oockheymelicke onderstant vanden Vorst van Ge Ir e, ende denBisschop eenen dach bestemden om met henlieden te vechten.In die tijt was inder sladt den Bisschop van Geulen. Desenam die sladt in zijn bewaernisse, als den Bisschop met alzijn macht ende Gilden$ daer uyt tooch, om zijn, vyandenLegher te besoecken, al eer Coning Willem herwaerts quamora dat Oorlooch neder te legghen, hadden den Bisschop naeeen bloedighe slach

Victorie, ende brocht beyde zijn Vyandenmet hem binnen utrecht ghevanckelijck, wiens leven door desKeysers begeerte hy spaerde, ende zijn Wapenen teghens denVorst van G eire keerende, Veluwe heeft afghestooct, endeeen grooten roof uyt Gelderlant ghehaelt, waer uyt hy tim- merde het Slot van Yreelant, ende meer andere stercten. Hier nae dede hy den Bisschop van Geulen groote onder- stant teghens deu Vorst van C leve, wiens volck hy oockheeft verslaghen, het gantsche Lant van Cleeff met brant,welcke den Crych als Magnificat die Vesper verciert, ver- woestende ende den Bisschop van Geulen gevrijt hebbende,is met een

groote roof blydelijck wederom nae huys ghekeert,int jaer 1260. Des oorlochs uytcomsten selden viel gheluct, Die dat eerst beginnen sonder hoogen noot daer toe ghedruct. Scs tiende Ca pit t el. Wat in die tijt des teghenspoedighe regeringhe van BisschopJohan van Nassou geschiet is. Van dese werden 't Slot Vrelant van den Heere van Am-stel beleent, als oock an d'Heere van Woerden, het huysvan Montfoort. Groote oploopen en beroerten in zijn tijtt'Utrecht geschieden, die Kermerlanders ende Vriesen, d'Heere 7*





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 anderinge gemaeckt, en canmen so lichtelick niet wederom totstille brenghen, dat is alleen Godes werek. Seventlcndc Caplttel. Van G ui do den 4.2st° Bisschop. Dese Lantvorst met alle Princelijcke deuchden was verciert,hy dede zijn Broeders sone oock Guido genaemt, Gravevan Vlaenderen groot behulp om t'oorlogen tegens die Zee-landers. Graef Johan van Hollant leverden hem wederomWoerden ende Amslerlant, ende meer andere Sloten. Hydede timmeren die Casteelen Goer, Dullenburch, en Stouten-burch, nam oock in het gheweldighe Slot van het

Goy byHouten gheleghen, ende van alle lasten het sticht bevrythebbende, is haeslelick gestorven int jaer 1317. Ontrentdese tijdt werden die Templiers door geheel Chrislenrijck uyt-geroeyt met des Paus ende Coninck van Vranckrijcx consent,meer soomen schrijft om haer groote Ryckdommen dan quadefeyten , Kcyser Henrick werden in een fenijnt Misbroot vaneen Prediker Munnick vergeven. Hier na volchde sulckeplaghen, dat het meestendeel der menschen van hongher ster- ven , ende als Beesten het gras van 't velt aten. Door wyse regeerders floreren steden en Landen,Maer comen door onwijse Princen tot schanden. Achttiende

Caplttcl. Fan Frederick van Zuricks quade regeringhe. Dese Veerskens warachtich te zijn, uyt die regeringhe vanFrederick van Zurick heeft gebleken, die om aen Bis- schop te geraken groote somme van penninghen verspilden,daerom overmits zijn groote schulden zijn Vyanden niet enmocht wederstaen , soo dat het Bisdom van zijn Voorsaet vanhem achter ghelaten, als een hoyschelf aen alle zijden ge-





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 67 Duysent Ridders weder aflosten, Vredelandt om seven Duysentponden. Die Stadt van Oudewater vande Gilden en Schutte-rien van Utrecht in dese zijn lijdt, stormender handt werdenghewonnen, gheplondert en afghebrandt. Maer was een bloe-dighe Victorie, wat d'Oudewatersche (haer Stadt Manlick be- schermende) veel Volcks vernielden , en drie stormen afsflaen-de, d'Utrechtsche haer Victorie vervolghende, zijn met denBisschop nae Schoonhoven ghetoghen, maer werden tusschenweghen vande Hollanders onderschept, daer viel een bitterebatailie,

veel raenschen aen beyde zyden werden dootgesme-ten. Hier na werde tusschen den Bisschop ende den Graveeen bestaat gemaeckt voor negen maenden. Als nu de Bis- schop zijn adem een weynich tijts verhaelt hadt, heeft hetstercke Slot van Wulven, ende met ghewelt ghewonnen, wanthy dede groote straf over zijn Heeren die Grave Wil Ie mint beleg van Utrecht gheassisteert hadden, verbranden oockalle Hof-steden, huysen en schueren, die onder Iselsteyn be- hoorde, metten Swaerde Emmenes tot ghehoorsaemheyt brocht,die Ridders der duytsche oorden binnen die stadt zijn Paerde-stal gaf, om haer convent aende cinghel

(van Graef Wil-lem afgebrant) wederom op te bouwen. In dese tijdt stondtop die bittere partyschap, van Hoecx en Cabeljaus in Hollant. Een vroome en grootmoedighe Vorst van zijn vyant werdt ghevreest.Ende die Landen ghevrijt van Mars tempeest. Twintichste Caplttel. Gheschiedenisse onder Heer Johan van Vernenburch. Als Bisschop A r k e l te Ludiek int Bisdom was beroepen,is des Grave van Vernenburch in zijn plaetse getreden.Uese werden op 't Slodt te Goer van zijn vyanden gevangen,die hy voor rantsoen veertien Duysent Oudeschilden most opbrenghen. Van zijn navolgher Heer Aernout van Horenwerdt het Slot van

Croonenburch ghewonnen, ende. vande



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 68 Utrechtsche gheraseert. Daer na te Woerden die voorstedenafgebrant, maer moesten buyten die stadt blijven, ende Ievergeefs die bevochten. In die tijt werde die nieuwe Vaertuyt die Lecke begraven, ende door die sladl gheleydl, Ghil-denburch tot bewaernisse vande Vaert glieleyt, vande Gravevan Hollant werde ghewonnen, ende vande Ulrechlschedaer weder uytgheslaghen. Dit oorloch is nedergeleydt, opconditien , dat Vreeswijck Bisschops soude blyven. Een grootebrant l'Utrecht wederom verrees int jaer d 572. Heer Flo-ris van Wevelickhoven na desen Bisschop ghebult, waseen groot beminder van die Justitie, die Sloten, Lage, Asoe-len en Eerden: om haer

onghehoorsaemheydt lol inde grondthy vernielde. Heer He n riek van Montfoort hy belegerde,sestien weken die stadt ende Slodt bestormende. Dit Oorlochdoor lusschen spreecken van Heer Aernoul van HorenBisschop van Ludiek werden ghepayseert. In dese lijdt vanHeer Sweer van Gaesbeeck Cathuyser Clooster buytenUtrecht werde gesticht Anno 1392. Een Prince des Landts sonder aensien der personen, Een beminder en voorstaender van Justitie hem moet vertoonen. Ecn-en-Twintlchste Caplttcl. Hoe Frederick van Blanckenheym die stadt tan Wa-gheninyhen innam, ende meer Steden ende sterckten. Heer Frederick van Blanckenheym een Blixem desOorlochs, groote saken door zijn cloeckmoedicheyt, uytrechten,sulcken Lantvorst die Stichtse was

hoochnoodich, om die pa- len des Landts te beschermen. Dese met die Wapenen daerin hy was gheoeffent, die Landen in haer oude vryheydt stel- den, het Graefschap van Drent, die Stadt en alle sterckten,Coeverden ende Groeningen, heeft hy overwonnen en toom-iccht ghemaeckt, , alle heerlickheden by syn Voorsaten ver-vreemt, weder aeii S. Ma r t ij n ghebrocht, die Stadt van

























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 80 foort woonachtig zijn geweest. Dat er omstreeks dezen tijdalthans magen van hem met der woon gevestigd waren,schijnt uit de volgende acte van den 6 Oct. 1575, wel temogen worden afgeleid: « Bi ui n Hermansz., Secretaris inBenschop, met Geertgen ende Anthonia, Ja. Willemsz.Schinckels dochteren, syn susteren, met handen heur ge-coren voochts als respective erfgenamen van Ja. Willemsz.Schinckel ende Marye syn huysvrou, hoerlieder vader endemoeder ende hebben machtich gemaeckt etc., die eene denanderen, omdat een van hem dryen, etc. sel mogen overgevenvoor den gerechte tot Monllbort alsulke eigendommen van hoer- lieder ouders huys, hofstede ende

syn toebehoren, ende daerafquytscheldinghe ende verlichtinghe te doen tot behoef vanCatryn, Willein van Hove weduwe, ende anderen co-peren van dien, geit te onlfanghen etc. in maniere, of sysel ven alle drie jegenwoordich waren, etc., mitsgaders, datBruin, hoer broeder, in horen naam een ofte meer sal mo- gen substitueren etc.&quot; J. J. DODT v. Fi.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 83 tempels van dezen achlhoekigen vorm komen voor, bijSchoeplinus, Alsatia lllustrata, Deel I, pag. 504.De Kapel te Nijmegen, hoewel veel kleiner, heeft meerovereenkomst met de door Karel den Groote teAken gebouwde Domkerk, waarom zij door dezen Vorstbij zijn slot op het Valkhof, misschien op Romeinschegrondslagen, kan gebouwd wezen, hoewel de tegenwoor- dige buitenmuren grootendeels van veel later tijd zijn. Meerdere gebouwen van dezen vorm schijnen hier nietbestaan te hebben, dan alleen de Palmitenkapel, die voor- heen behoorde tot het

Miuderbroedersklooster te Utrecht,en aldaar van uit de Nieuwe Weerd overgebragt was. Uit de 10dt eeuw is misschien nog overig de Noorde- lijke zijdegang van de St. Plechelmuskerk te Oldenzaal,alwaar de Utrechtsche Bisschop Balderik van Clevein 968 waarschijnlijk de eerste steenen kerk gestichtheeft. Men vindt ook bij J. Oud aan, Itoomsche Mogentheid,pag. 38, de afbeelding van tufsteenen fondamenten in1613 bij de abdij te Rijnsburg opgegraven, en blijk- baar het oostelijk deel eener kerk voorstellende, welke27 voeten breed was, en aan de noord-, oost- en zuid- zijde eene half ronde kapel of nis had, welke fonda- menten

waarschijnlijk afkomstig waren, van de kerkaldaar door Graaf Dirk II in 976 gesticht. In den ruwen, uit allerlei soorten van steen te zamen-gestelden kerkmuur van het dorp Andelst in de Betuwe,met kleine onregelmatig geplaatste vensters, zien wijmisschien nog een overblijfsel van de wlksbouwkundeuit deze vroege eeuwen. Dergelijke ruwe muren be- stonden er tot voor eenige jaren aan de kerken van dedorpen Hien en Weurt. 9*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 84Elfde Eeuw. Met deze eeuw begon ook in ons land een tijdperk,hetwelk zich door het stichten van Godshuizen ken- merkte, nadat de vrees voor het einde der wereld,welke tegen het laatst der tiende eeuw aller harten metschrik vervuld had, geweken was (1). Tot het stichten van kerken gebruikten de Geestelijkenveelal de schatten, waarmede vermogende lieden henbeschonken hadden, in de hoop van daarvoor bij hetnaderend einde aller dingen, de zaligheid te erlangen. Het bouwen van bedehuizen was zekerlijk inzonder- heid noodig in de Nederlanden, alwaar, ten gevolge vande herhaalde strooptogten der Noormannen, het land opvele plaatsen nog woest lag, doch welke

streken nu bijhet toenemen der bevolking allengs weder bewoonden bebouwd werden. Men vindt de kerken uit deze en de 12ae eeuw veelalvan tufsteen gebouwd, in de nabijheid der rivieren,hooge Weilanden en de duinkanten, dewijl de lagestreken toen veelal te waterachtig waren, om eene tal- rijke bevolking te hebben. Volgens hetgeen in de Ba.ta.via Sacra berigt wordtzoude Bisschop Bernulphus, omtrent het midden de- zer eeuw, alle bouwvallige kerken in het Bisdom Utrechtherbouwd hebben, en dit komt overeen, met de veel- vuldige sporen van den bouwlrant uil dezen tijd, welkemen op vele dorpen aantreft. Op geene plaats is onsechter eene kerk bekend, aan welke niet het een ofander gedeelte afgebroken of vernieuwd is, voorname- (1) Zie de

Caumont, Histoire Sommaire de l'architecture Reli-giease, Civile et Militaire au Mojcu age, pag. 62.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 86 ken, die men had, hingen denkelijk in eene houtenstelling of torentje op het dak of in eenen steenen boogop den west-gevel, (de oude kapel te Zuijlen bij Ra- demaker, Kabinet van Nederlandsche Oudheden, de oudekapel Ie Deest bij Drutcn); uit latere eeuwen vindt mendeze klokbogen aan het St. Barlholomaei Gasthuis teUtrecht en aan de kapel van het slot Doornenburg inde Overbetuwe. In de lld' en 12d* eeuwen werdenoveral vele torens gebouwd. TWEE TORENS aan den westgevel, vindt men aan deSt. Nicolaaskerk te Utrecht en de Bergkerk te Deventer.Oudtijds bestonden er aan de kerken van St. Pieter, St.Maria en St. Salvator te Utrecht, aan de St. Janskerk teArnhem,

alsmede aan de Abdijkerken van St. Paulus enOudwijk te Utrecht en die te Egmond. DE MUREN waren vlak of met nissen (St. Pieter enSU Jan te Utrecht, te Kerkwijk), ook met platte pilas- ters en kleine boogjes (gevel en torens van St. Nico-laas te Utrecht, de voormalige kerk te Leusden, afge- broken in 1827). Enkele malen met ronde staven (Sas-senheim, koor te Renkum). Steunbeeren vindt men uitdeze eeuw hier even weinig, als in andere landen,somtijds op de hoeken der koren en kruisarmen (Si.Pieter te Utrecht). DE DEUREN waren zoowel in de zijmuren, als inden westgevel of in de torens geplaatst; meestal incene verdieping van inspringende lijsten, (Oldenzaal,Ermeloo, Oosterbeek) somtijds met ronde slaven (opden Eltenberg, St. Pieter te Utrecht).

Altijd waren zijrond gedekt, en in den boog werden somtijds half rondesteenen met beeldwerk of opschriften geplaatst. DE VENSTERS waren gewoonlijk klein en halfrond ge-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 87 dekt en in de nissen der muren geplaatst, zij hebbenomtrent de helft der hoogte in de breedte. In de kruis- armen maakte men twee hooge smalle vensters naastelkander. Enkele malen vindl men ronde vensters (St.Nicolaas en voormalige St. Mariekerk te Utrecht, Olden- zaal , Ruin e op het Valkhof te Nijmegen&quot;). GEWELVEN waren hier in deze eeuw even zeldzaam,als m andere landen (Ij. De St. Pieters- en St. Jans- kerken te Utrecht zijn er oorspronkelijk niet voor aange- legd. De Si. Mariakerk aldaar was er echter mede voor- zien (2). Misschien ook

zijn die in de St. Plechelmuskerkte Oldenzaal en in de kerk op den Eltenberg oorspronkelijk. De gewelven, welke in de koren van sommige oudeDorpskerken gevonden worden, schijnen uit de 12&quot;'eeuw te zijn (Renkum, Usselmuideo). Natuurlijk komenhier de zoo menigvuldig voorkomende gewelven in ko- ren uit de 14d° en 15*&quot; eeuwen aan oudere Dorpskerken',niet in aanmerking. PILAREN EN ZUILEN. Het valt moeijelijk te bepalen,welke de meest gebruikte vormen hiervan geweest zijn,dewijl ons niet meer, dan vier kerken met zijde- gangen bekend zijn, die in dit opzigt alle verschillen. De St. Pieterskerk te Utrecht heeft

zuilen met koni-sche (naar boven dunner wordende) schaften, zware,zeer eenvoudige, kubieke kapiteelen met dekstukken enantieke basementen. De St. Janskerk aldaar heeft vierkante geheel vlakkepilaren zonder kapiteelen of basementen. De St. Plechelmuskerk te Oldenzaal, vierkante pilarenmet ronde staven. (1) De Caumont, Hitt. Sommaire, pag. 85. (2) Zie de tcekening van Saenredam in het stadhuis te Utrecht.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 89 Amsterdam (hel Trippenhuis) bewaard wordt; op dezelveis de Aposlel Petrus met de sleutels en een Bisschops- staf afgebeeld, benevens Graaf Dirk VI en zijne moe- der Petronella, die hem schijnen te aanbidden (l&quot;). Een dergelijke steen is gemetseld in den Oostelijkenmuur der St. Michielskerk te Zwol, vertoonende Abra- ham met nog drie kleine figuren op zijne borst, waar- schijnlijk is dezelve afkomstig uit eene kerk aldaar indeze eeuw gesticht (2). Een derde steen wordt bewaard in de kerk te Rijns- burg, en is afkomstig van de Abdij aldaar. Al dit

beeldwerk is zeer plat, en toont eene weiniggevorderde kunst aan. In de bommelgaten van vele torens uit deze en de vol- gende eeuw ziet men dwergzuilen met kapileelen, die ku-bieken, of naar het voorbeeld der Corintische orde verschil- lend versierd zijn; wel is waar, dat de meeste door dentijd veel geleden hebben, doch bij de zeldzaamheid van or- namenten uil deze eeuwen zijn zij de aandacht overwaardig. Onder deze zijn de voornaamste de zuilen en kapitee-len aan de Ruine op het Valkhof te Nijmegen en de ka-piteelen en basementen afkomstig uit de voormalige St.Paulus Abdij te Utrecht en op het stadhuis aldaar bewaard.

CRUPTAE of kelderkapellen vindt men te Utrecht inde St. Pieters en te Deventer in de St. Lebuinuskerk C3),waarbij men die in de St. Maartenskerk te Emmerik kanvoegen, alzoo deze stad oudtijds tot het Bisdom Utrecht (1) Dezelve is beschreven, doch niet getrouw afgebeeld lij vanWijn, Huiszittend leven. (2) Zie de afbeelding en beschrijving in den Overijsselschen Volks- almanak 1841. (3) Beschreven en afgebeeld in de Otieryss. Volksalmanak roor 1842.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 90 behoorde. Alle drie hebben eenen eenigzins langwer-pigen vorm, en zijn aan de oostzijde rond gesloten,tegen de zijdemuren zijn platte pilasters en nissen. Diete Deventer is omtrent 14 el lang en 9 breed, de beideandere zijn iets kleiner. Alle drie hebben eenvoudige tonronde gewelven zon- der ribben of banden, welke door zes zuilen gedragenworden. Te Utrecht en Deventer zijn de zuilenschaftentwee aan twee met schroefvormige en hoekige lijsten enmet schubben versierd. De kapiteelen zijn zeer eenvoudigeJcubieken zonder versierselen, en de basementen antiek.Te Emmerik zijn de schaften twee aan twee uit vier,acht en zestien staven gevormd, de kapiteelen zijn ookin vier

en acht deelen afgedeeld, terwijl de beide uitzestien staven gevormde zuilen kubieke kapileelen heb- ben, die zorgvuldiger bewerkt zijn dan te Utrecht enDeventer. De basementen zijn met aarde bedekt. Te Utrecht en Deventer zijn deze Cruptae zonder twij- fel te gelijk met de kerken omtrent het midden der114' eeuw door Bisschop Bernulphus gesticht; teEmmerik misschien iets later, dewijl de bewerking vande zuilen en de vijfzijdige koorsluiting der kerk eenemeer gevorderde kunst schijnen aan te duiden. Twaalfde Eeuw. In het algemeen kunnen voor deze eeuw dezelfde re- gels, als voor de U&quot;8 gelden; de sladskerken werdenmeer en meer sierlijk opgebouwd, zoo als men in deoudere deelen der Groote Kerken te Zutphen en Deven- ter kan zien. De

puntbogen werden ook meer gebruikt;men vindt dezelve met de rondbogen bij elkander in deBergkerk te Deventer en uitwendig aan vele dorpsker-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 91 ken. In de St. Walburgskerk te Zutphen zijn aan deslaven der pilaren kelkvormige kapiteelen en in de St.Lebuinuskerk te Deventer vierkante met eenig bladwerk.Tot deze eeuw schijnen ook te behooren, de doorbro-kene en dooreengeslingerde rondboogjes, welke menonder andere aan de torens der Bergkerk te Deventeren aan die te Wageningen ziet. De dorpskerken werden meer, dan in de vorige eeuwvan baksteenen opgehaald. Voorbeelden van den bouw-trant dezer eeuw vindt men nog aan torens en gedeel-tens van kerken op vele dorpen en kleine

plaatsen.De spitse (lancet) bogen en drievoudig te zarnenge-voegde vensters, welke in andere landen het kenmerkvan den overgangstijd tot den puntboog zijn, komen hierzeer zeldzaam voor. (De bogen in het oudste gedeelteder St. Joriskerk te Amersfoort en het venster boven dewesterdeur der St. Walburgskerk te Zutphen). Dertiende tot Zestiende Eeuw. «t Met de dertiende eeuw bereikte ook in ons land deGothische bouworde hare grootste volmaaktheid, en dnkerkgebouwen verkregen, met het algemeen worden vanden puntboog, eene ligtheid en stoutheid van bouw, dieden beschouwer doen verbaasd staan. Deze ligtheid

vanbouwtrant behield zij wel tot op haar verval in het mid- den der zestiende eeuw, doch de ornamenten verloren veelvan die edele eenvoudigheid, welke het kenmerk was van dedertiende eeuw, als het schoonste tijdperk van haar bestaan. Wij hebben slechts twee kerken, die met de schoon- ste in andere landen kunnen vergeleken worden, name- lijk de St. Maartens- of Domkerk te Utrecht en de St.Janskerk te 'sHerlogenbosch. De eerste is nimmer ge- heel volbouwd geweest en tegenwoordig bestaan alleen





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 93 hoeidge voetstukken en keikvormige kapitcelen met eenof twee rijen gewoonlijk fraai bewerkte bladen, vanverschillenden vorm. Somtijds ook met dieren en beeld-werk (Naarden, in de zijdegangen te Rotterdam). Onze kerken zijn tegenwoordig bijna alle inwendigtoet eeue dikke kalklaag bedekt, waardoor de fijne be- werking der ornamenten niet opgemerkt wordt. Doordeze oorzaak is ook veel schilderwerk verborgen, het- geen oudtijds dezelve versierde. DE GRONDVORM is meestal die van eenLatijnsch, en- kele malen die van een Grieksch kruis

(.Nijmegen, Hoog-landsche kerkLeijden). Er zijn er ook van langwerpig vier- kanten vorm, voornamelijk wanneer zij gelijkhooge ge- welven hebben; cenige van deze hebben ook kruisarmcn.Deze bouwtrant met gelijkhooge gewelven komt menig- vuldig voor. Te Zutphen, Deventer, Utrecht en eer,igeandere plaatsen is dit toe te schrijven aan het vergroo-ten van vroeger bestaan hebbende kerken, doch velezijn oorspronkelijk in dezen vorm aangelegd, van welkede St. Michielskerk te Zwol, in het laatst der 14de eeuw,eene der eersten geweest is. KOORSLUITING. Voor groote kerken gebruikte menveelal vijf zijden van den tien- of

twaalf-hoek, somtijdsdrie zijden van den zes- of acht-hoek. Kleine kerkenhebbeu het koor ook wel plat gesloten (St. Walburgs-kerk te Arnhem, Markendaalsche te Breda). De kooromgangen werden in de vijftiende eeuw dik- wijls met zeven of negen zijden van den veertien- ofachttien-hoek gevormd, (Delft, Haarlem, Deventer, Gro- ningen). Veellij is hebben de kerken kapellen, zoowel langshet ruim en koor als om den kooromgaug; zij schijnen





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 95 aan de fraaiste is dit niet het geval, dewijl de brand-gevels daar, gelijk in de buitenlandsche, met nissenlijstwerk enz. versierd zijn, (Domkerk te Utrecht, St.Janskerk te 's Bosch, Hooglandsdie te Leijden, St, Havote Haarlem, Lieve vrouwe kerk te Dordrecht}. DE TORENS, welke uit deze eeuwen hier gevondenworden, zijn bijna alle enkel tegen den westgevel ge- plaatst. Alleen heeft de St. Walburgskerk te Arnhem(1328), twee torens en te Deventer staat de toren derSt. Lebuinuskerk (IS0&quot; eeuw), aan den Zuidkant vanden westgevel, zoodat het schijnt

alsof men er eenentweeden bij heeft willen zetten. Te Breda, Bommel en Arnhem rusten de torens in hetruim der kerken op twee zware veelhoekige pilaren, maarde meeste zijn uitwendig tegen de kerken aangebouwd. De fraaiste en volmaaktste torens zijn te Groningen ,Utrecht, Amersfoort, Rheenen, Breda, Bommel en Delft,Te Arnhem, Deventer, Zutphen, Zierikzee, Rotterdam ,Dordrecht, Wijk bij Duurstede, Woudrichem en andereplaatsen zijn zij onvoltooid gebleven, en gedeeltelijk inlatere eeuwen met steenen koepels of houten kappengedekt. Te Middelburg en 's Gravenhage zijn zij zes- hoekig van grondvorm, beide zijn ook niet in

den Go-thiscuen bouwtrant voltooid. KLOOSTERGANGEN of kruisgangen, bestaan er in on»land slechts twee, bij de Domkerk te Utrecht en bij deAbdijkerk te Middelburg ook schijnen er uit deze latereeeuwen geene meer geweest te zijn. Die te Utrecht is waarschijnlijk van denzelfden tijdals de kerk, doch niet in denzelfden smaak, dewijl iaeen gedeelte de gewelfribben tot op den grond onafge- broken doorloopen.













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 DER MIDDELEEUWSCHE KERKEfl-BOTJWKUNST IN WEDERL^ITD EN INZONDERHEID IN HET STICHT YAN UTRECHT. (Vervolg van pag. 96). ORNAMENTEN. Aan onze kerken, welker bouwtrantniet dien der buitenlandsche overeenkomt, is ook veelaldezelfde soort van ornamenten aaugebragt, waarom wijdeze hier voorbijgaan. In de kerken met ronde zuilen,het kenmerk van den eigendommelijken bouwtrant derHollandsche kerken, ziet men, behalve de kapiteelender zuilen en slaven bijna geene ornamenten, somtijdseene rij boogjes onder de daklijst.

Onder de bovenvensters is gewoonlijk een muurvakof nis met verticale staven en boogjes, of ook wel mettwee platronde bogen, die in het midden op eene zuilof draagsteen rusten. Het profil der bogen tusschen de pilaren is meestalonder plat, enkele malen rond, met lijsten op de zijden;zeldzaam ziet men aan de vensters veel lijstwerk. Het kunstige steenen raamwerk in de vensters schijntminder algemeen te zijn geweest aan onze baksteenenkerken; waar het nog bestaat, is het vrij eenvoudig.Wanneer er eene balustrade om het dak gevonden wordt,is deze gevormd uit verticale staven door boogjes ver-eenigd; eenige balustrades in

dezen smaak zijn van bak- steen uitgevoerd. Aan eenige kerkan ziet men ronde Utr. voorheen en thans, II Dl. I Si. 11



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 102 boogjes in den smaak der lld° eeuw, als eenc naboot- sing van de ornamenten uit dien tijd. Beeld werk is er zeer weinig meer overig, dewijl hetgrootste gedeelte met altaren, doopvonten enz. of bijden beeldenstorm vernield, of later, bij het inruimender kerken aan den Hervormden Godsdienst, uit dezelveweggeruimd is. Het schilderwerk moet echter dikwijlsniet dadelijk weggenomen, maar in den loop derjaren overgewit zijn, daar uit de teekeningen vanSaenredam en Zachtlevcn, op het stadhuis teUtrecht, blijkt, dat op het laatst der 17** eeuw, hier- van nog veel over was. De pilaren en zuilen moe- ten oudtijds veelkleurig gemarmerd, en met de beeld-tenissen van Heiligen

beschilderd zijn geweest; tegen- woordig is hiervan bijna niets te zien, dan hetgeen uuen dan toevalligerwijze voor den dag komt. Denkelijk liet men voorheen veelal aan de ornamentenen zuilen de natuurlijke kleur van den steen, waar- uit zij bestonden, behouden, gelijk men zulks nog inde kerken te Dommel en Alkmaar ziet. De gewelfribben, draagsteenen, bladen en figuren, opde gewelfknoopen en aan de kapiteelen, werden metverschillende kleuren, zoo als rood, zwart, wit en geelbeschilderd, somtijds ook verguld. De kappen der gewelven werden veeltijds met groenlofwerk en takjes beschilderd, die uit de gewelfribbenschenen voort te komen. Reeds boven merkten wij aan, dat onze baksteenenkerken uitwendig weinig versierd zijn, het eenige, datderzelver

donkere kleur verlevendigt, is dat de hoekenen profilen veeltijds met zandsteen opgehaald, en ban- den van dien steen in de muren gemetseld zijn.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 106 overig zijn. Op de inwendige galerij zijn de bogendoor achthoekige dwergzuiltjes met kubieke kapiteelenen antieke basementen verdeeld. De zestienzijdige buitenmuur, de gewelven en hetbovenste van den achthoek zijn, naar den bouwtrant teoordeelen, in de 14&quot;&quot; of 15da eeuw voor het grootstegedeelte vernieuwd. Oorspronkelijk schijnt de buiten- muur in elk der vakken twee rondbogige vensters,in eene dergelijke nis, boven elkander gehad te heb- ben. Waarschijnlijk was het de oorspronkelijke ka- pel van het door Karel den Grooten gebouwdeslot of paleis, dewijl zij in verband stond met het oud- ste gedeelte van de voormalige gebouwen op het Valk- hof.

Naderhand diende zij welligt tot eene doopkapel(Baptisterium). Elfde Eeuw. 4- ST. PLECHELMUSKERK TE OLDENZAAL. Van de alhier door Bisschop Balderik van Cleve in de 10*eeeuw gestichte kerk bestaat waarschijnlijk nog de Noor- der zijdegang (1). Het schip en de Noorderkruisarmzijn van de door Bisschop Bernulphus, omtrent 1043gebouwde kerk, in den rondbogenstijl met vierkantepilaren en staven in de hoeken. Er bestaat nog eene halfronde altaarnis van dezentijd, uitwendig met staven en kubieke kapiteelen. Hetoorspronkelijke koor is denkelijk ook halfrond geslotengeweest. De geheelc zuidzijde mei het koor is, na den brand (l) Zie Overijsselschc Volksalmanak 1838 en 1841.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 110 In de bommelgaten zijn dwergzuilen met kubieke ka-pileclen. Het ronde venster in den gevel is toegemetselden de deur daaronder geheel veranderd, zoodat er vande ornamenten niets meer te zien is. In de 16** eeuwheeft men op de beide torens koepels gezet, waarvande Noordelijke door den storm van 1674 vernield, enniet weder herbouwd is.De kerk is uit eene latere eeuw.ST. MARJAKERK TE UTRECHT. Afgebroken 1813.Zy was gebouwd in 1082, door Bisschop Coenraad,onder medewerking van Keizer Henrik IV, «aar hetvoorbeeld eener kerk te Milaan (1). Het was eenefraaije kruiskerk van tufsteen, met zware pilaren, uitplatte en halfronde pilasters bestaande, daar

tusschenronde zuilen, die eene galerij of bovenkerk droegen.Alle kapiteelen waren kubieken, doch zouder veel lijst- werk. Het oorspronkelijke koor was halfrond gesloten,en naast hetzelve in de kruisanneu waren twee half- ronde altaar-nissen. Tegen den westgevel was eene ga- lerij op ronde zuilen rustende, die de beide einden derbovenkerk vereenigde. Alle gewelven schijnen oorspron- kelijk van steen en met platte ribben geweest te zijn. Boven het kruis was een achthoekige koepel en aanden zuiderkruisarm een vierkant overwulfd vertrek, waar- schijnlijk het oorspronkelijke kapittelhuis, met nogeene kamer daarboven. De geheele kerk schijnt uitwendig vrij eenvoudig ge- weest te zijn, doch meer in den smaak van buitenland-sche, dan onze andere kerken

uit deze eeuw. D«westgevel werd in 1710 wegens bouwvalligheid afge- (i) Zio de beschrijving ia dit Tijdschrift, jaargang 1838.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 111 broken, zij had oorspronkelijk twee torens, waarvande een door het geschut der Spanjaarden, bij de be- legering van het kasteel Vredenburg, vernield en deandere na den storm van 1674 afgebroken is. Er be- staat van deze kerk nog eene kloostergang, hoewel doorhuizen verborgen. Zij heeft eenige zware vierkante pi- laren en dwergzuilen met kubieke kapiteelen daar tus-schen, de gang is niet vcrwulfd en het bovenste ge- deelte schijnt niet ouder, dan de 16&quot;° eeuw CO-KOOR DER ST. LEBUINUSKERK TE DEVENTER.Dit is met de crupta

daaronder nog overig van de aldaardoor Bisschop Bernulphus, omtrent het midden de- zer eeuw, gestichte kerk. Het is even als dat der St. Pieterskerk te Utrecht,zeer eenvoudig en met den halven zeshoek gesloten. Deronde staven schijnen uit de 12do eeuw te zijn, en deoorspronkelijke muren, bij het vergrooten der kerk, totpilaren doorgebroken. DE RUINE OP HET VALKHOF TE NIJMEGEN iswaarschijnlijk de halfronde koorsluiting van eene al- daar door Keizer Frederik Barbarossa in 1155 ge- bouwde slotkapel. De zorgvuldige bewerking geeft aan- leiding om deszelfs stichting in de 12da eeuw te plaat- sen , hoewel het geheel in den

rondbogenstijl is. Er zijn vijf vensters in de ronding en daaronder drieronde lichtgaten, welke tot de voormalige crupta behoordzullen hebben. De nog voorhanden korte dikke zuilen-schaften, hebben misschien in deze crupta gestaan. De verschillende kapiteelen behooren tot de Bijzan-tijnsche bouworde en het geheel toont eene navolgingvan buitenlandsche kerken aan.(1) Vergelijk de teekemngen dezer Kerk op het Stadhuis te Utrecht.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 113 ronde staven met eenen band om het midden en vier- kante kapiteelen met eenig bladwerk. Mogelijk zijn devierkante pilaren van het schip nog gedeeltelijk de mu- ren van de kerk der elfde eeuw, waartegen men i udeze eeuw de halfronde pilasters elk met drie rondestaven en bladkapiteelen gezet heeft. Hoewel niet metde koepelpilaren overeenkomende, schijnen zij ook niettot den volmaaktsten Gothischen bouwtrant der t3d° eeuwte behooren. Deze kerk is in 1240 en 1334 verbrand,en omtrent 1416 in den tegenwoordigen staat gebragt. BERGKERK TE

DEVENTER. De beide torens schij- nen tot het begin dezer eeuw te behooren, de zuilenen bovenmuren waarschijnlijk tot de verbouwing onderBisschop Diederik van der Aare, in 1198, en debuitenmuren met de kruisarmen en den kooromgang totde vcrgrooting van 1463. Het schip heeft wijde punt-bogen en kleine, uitwendig ronde, inwendig punlbogigelichtgaten, die nu toegemetseld zijn. Het koor heeftronde bogen en kleine puntbogige bovenvensters. Dekoorsluiting heeft spitse puntbogen, en is met den hal- ven achthoek gevormd. De zuilen zijn dun met rondebasementen en kelkvormige kapiteelen, zonder bladen,van deze gaan drie

ronde staven langs de maren, waar- op de gewelfribben zonder kapiteelen rusten; deze zijnechter hoekig, zoodat de gewelven later in de kerk ge- maakt schijnen. De torens en schipmuren zijn van tufsteen; op deeerste heeft men later nog eene verdieping van baksteengezet, de muren der zijdegangen hebben inwendig drieslaven met kelkvormige kapiteelen, gedeeltelijk zijn zijvan baksteen. De oorspronkelijke rondbogige bommel- gaten der torens hebben eene dwergzuil met (nu ver-











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 118 vrouwen koor, en aan de zuidzijde eenige kleine ver- trekken. Naast den toren staat eene prachtige koperendoopvont. De bouwtrant heeft inwendig veel overeenkomst metdien van den Dom te Antwerpen, en bestaat geheel uitlijsten en slaven zonder kapiteelen, zoodat de gewelf-ribben onafgebroken tot op de basementen der pilarenvoortloopen. De kern der pilaren is vierkant en over-hoeksch geplaatst, tegen de zijdemuren staan pilastersin den smaak der pilaren. De omloop en muurvakkenboven de bogen zijn rijk met perpendiculaire bovendooreengevlochtene staven bezet, en alle ornamenten zijnmin of meer scherp en hoekig gevormd. In de beidekruisarmen zijn rijk versierde

ingangen, de zuidelijkemei een .vooruitspringend overdekt portaal. Boven het kruis is een vierkante koepel met eenengeheel doorluchtigen trap aan elk der hoeken. In 1520plaatste men op denzelven eenen hoogen toren van hout,die in 1584 door het onweder afbrandde. Uitwendig is de kerk geheel met gehouwen steen be- kleed en zeer rijk versierd. Het middengewelf wordtdoor dubbele springbogen gesteund; alle gewelven zijnvan steen en eenvoudig, doch sierlijk. Het koor heeftspitser puntbogen en andere ornamenten, dan het ruim. Herhaalde malen is de kerk door brand beschadigd,en heeft door de kogels, in de onderscheidene belege- ringen der stad, veel geleden, waardoor ook het sier- lijke raamwerk in de vensters verdwenen is. Men heeftden

goeden smaak gehad, het inwendige niet jaar opjaar met eene dikker en dikker wordende kalk-laag tebedekken, maar zoo veel mogelijk de oorspronkelijkekleuren te bewaren door de pilaren, staven en gewelf-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 OP DE VOORNAAMSTE KERKEN IN (Vervolg van pag. 119). + ST. MAARTENSKERK TE GRONINGEN. Vol- gens den bouwtrant schijnt het ruim met de drie evenhooge sleenen gewelven tot deze eeuw te behooren,hetgeen overeenkomt met hare vermelding in 1235 (!}.Er zijn geene kruisarmen. De pilaren zijn vierkant enhebben ronde staven met bladkapiteelen en lijsten. Detwee pilaren nabij den toren zijn rond en van latermaaksel, de beide daarop volgende hebben veel vanhunne versierselen verloren. Misschien is dit gedeeltebij den brand en val des

torens in 1415 beschadigd enlaler vernieuwd. De zijdegangen zijn even breed als hetsclnp, tegen de zijdemuren z.el men ronde slaven <hede gewelfribben dragen. Uitwendig is de kerk geheel van baksteen. (Zie overhet koor op de l&d' eeuw). De toren, grootendeels van hardsteen, wedijvert metdien van Utrecht om den voorrang in hoogte , hij isin het eerste gedeelte der 15&quot; eeaw gebouwd en heeftvier omgangen. (1) zie de Groninger Volks-Almanak voor 1844. ^ Ulr. voorheen en thans, II Dl. II St.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 122Veertiende Eeuw. ST. MAARTENSKERK TE BOMMKL. Ingewijd in1304 door Gerard van Nassau, schatmeester vanden Bisschop van Utrecht. Uitwendig is zij grootendeels van tufsteen, doch zon- der ved ornamenten. Geene kruiskerk; het koor isvijfzijdig uit den twaalfhoek gesloten en zonder zijde- gangen, het schijnt van eenigzins anderen bouwtrant dande kerk. Alle gewelven zijn van steen en zeer fraai,in de kerk zonder knoopen op de vereeniging der rib- ben. Het middelgewelf is weinig boven de zijdegangenverheven, zoodat er geene uitwendige springbogen ge- vonden worden. De pilaren zijn zeskant, met drie rondestaven, bladkapiteelen en ronde basementen tot het dra-

gen der gewelfribben, in het schip en de zijdegangen;het profil der bogen is geheel vlak. Alle slaven en lijstenhebben de natuurlijke kleur van den zandsteen behouden,zoodat de fijne bewerking der slanke bladkapiteelen ge- zien kan worden en de ornamenten voordeelig op hetwit der muren uitkomen. Boven de bogen is een fraaijeomloop. De zijdegangen sluiten met drie zijden vanden twaalfhoek tegen het koor; tegen de muren drageneen doorloopende en twee halve ronde staven, metbladkapiteelen, de gewelfribben. In het koor, dat lageris dan het schip, zijn op de penanten half achthoekigepilasters, met anders bewerkte kapiteelen; op de knoo- pen der gewelfribben ziel men beelden die nog sporenvan de oorspronkelijke beschildering hebben. In

denzuidelijken zijdegang is eene uitgebouwde vierkante doop- kapel, met eene fraai, doch geschonden, zandstecnendoopvont.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 126 stukken. Onder de bovenvensters eenige verticale lijs- ten. Het koor en de omgang zijn vijfzijdig gesloten enlanger dan het ruim. De pilasters op de kapelmurenzijn in het koor rond en drievoudig gekoppeld; in hetruim bestaan zij uit de zamenloopende gewelfribben,hetgeen dus eenen latereu bouwtrant zoude verraden.Uitwendig is de kerk gedeeltelijk van gehouwen steendoch vrij eenvoudig. De springbogen van het ruim zijngedeeltelijk weg, aan het koor bestaan zij nog. De to- ren is fraai doch niet volbouwd; volgens eene nog voor-handene teekening zoude hij zeer hoog en met eenefraaije doorluchtige piramide gedekt zijn geworden. Aan de Noordzijde van het koor is eene

groote kapelof Lievevrouwe koor, het gewelf aldaar is zeer kunstigmet vele ribben, rozetten en schilderwerk versierd; menzegt, dat er een ijzeren raam in gewerkt is, dewijlhet anders wegens de platheid niet zoude kunnen blij- ven bestaan. ST. WALBURGSKERK TE ARNHEM. Gesticht 1328door de Domheeren, die uit Thiel naar deze stad ver- plaatst waren. Het is eene kleine kruiskerk, zwaar en eenvoudig vanhouwtrant, geheel van baksteen, met twee torens aanden westgevel. Het koor is plat gesloten, de zijgangen eindigengelijk met het koor en de kruisarmen zijn niet langerdan de breedte der zijgangen, zoodat de geheele grond- vorm een langwerpig vierkant is. De pilaren zijn vier- kant en zeer eenvoudig, en de vensters klein. + L1EVEVROUWEKERK TE

KAMPEN. 1369. Heeftdrie even hooge steenen gewelven en weinig uitsteken- de kruisarmen: ronde zuilen met bladkapiteelen. Het



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 127 koor is kort en zonder omgang; daarnaast twee altaar-nissen. + ST. NICOLAASKERK TE KAMPEN. 1369. Eeneruime kruiskerk met steenen gewelven. Het ruim heeftdubbele en het koor enkele zijgangen, zonder kapellen.Koor en omgang vijf zijdig gesloten. De pilaren vanhet schip zijn vierkant met enkele ronde staven en blad-kapiteelen ; die in de zijgangen en het koor zijn vier- voudig zamengevoegd. ST. URSULA OF NIEUWE KERK TE DELFT. 1384.Eene lange kerk geheel van baksteen, met ronde zuilenen bladkapiteelen. Het koor is bijna eene eeuw

latergebouwd en hooger dan de kerk. De omgang is negenzijdig gesloten en heeft alleeneen steenen gewelf. De toren is grootendeels van ge- houwen steen en fraai gebouwd. ST. JACOBS OF GROOTE KERK TE '5 QHAVKN-HAGE. 1399. Eene ruime kerk geheel vau baksteen,met drie even hooge houten gewelven. Ronde zuilen,die zoo ver van een staan als het schip breed is. Hetkoor is later gebouwd, met vijf zijden van den tieiihoekgesloten; het heeft ronde zuilen en bladkapiteelen eneen hoog houten middengewelf; de omgang alleen is.met steen verwulfd. Vijftiende Eeuw. ST. MICHIELSKERK TE ZWOL. HOO. Geheel mettufsteen

bekleed zonder ornamenten. Geene kruiskerk;zij bestaat uit drie gelijk hooge en even breede gangen,van welke de noorder- en middengang even lang en dezuidelijke korter is. Allen zijn met drie zijden van denachthoek gesloten. Aan het einde der middelste gans





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 129 koor zijn zij veel zwaarder en zonder kapiteelen; devoetstukken zijn achthoekig. Het koor is met den hal- ven zeshoek en de omgang met den halven achttienhoekgesloten. Het houten gewelf is fraai met sterrenvormigeribben voorzien en het steenen koepelgewelf heeft nogsporen van beschildering. De toren op het kruis is inden stijl der Renaissance. Uitwendig is de kerk meestvan gehouwen steen, doch eenvoudig. ST. JORISKERK TE AMERSFOORT. Vergroot in1440. Zij bestaat uit drie gangen, zonder kruisarmen,waarvan de middelste tot een koor

verlengd is. Alledrie eindigen met den halven achthoek. De gewelvenzijn van steen en even hoog. Ovaal ronde zuilen, zon- der kapiteelen. Uitwendig is de kerk van baksteen, aande zuidzijde is een fraai ingangsportaal in den laatstenGothischeu smaak. De toren slaat in den zuidelijkenzijgang. ST. EUSEBIUSKERK TK AHNHKM. Begonnen 1452.Eene kruiskerk van baksteen, niet fraaije ornamentenvan gehouwen steen. De pilaren zijn te zamengestelduit drie-kwart ronde staven met bladkapiteelen. Het kooris drie en de omgang vijfzijdig gesloten. Alle gewelvenvan steen, behalve in het koor. In de zijgangen zijnpilasters in den smaak der

pilaren. Tegen de murenzijn lijsten, ondersteund door verticale staven op fraaibewerkte draagsteenen. De toren rust inwendig op twee zware veelhoekigepilaren. Er zijn geene kapellen. ST. LAURENSKERK TE ALKMAAR. 1470. Het iseene kruiskerk, met kapellen naast het ruim. Alleen inde zijgangen en kapellen steenen gewelven.Ronde zuilen met bladkapiteelen. Koor en omgang



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 130 vijfzijdig gesloten. De bovenmuren zijn van gehouwensleen, doch zeer eenvoudig; de vensters hebben fraaisteenen raamwerk. ST. L\URENSKERK TE ROTTERDAM. Gebouwdvan 1412 tot 1472. Eene kruiskerk van baksteen. Rondezuilen met bladkapiteelen. Kapellen naast het ruim enkoor, niet in de omgang. Koor en omgang vijfzijdig uitden tienhoek gesloten. Alleen in de zijgangen steenengewelven. Uitwendig veel zandsteen op de hoeken. Aande westzijde een zwarcn niet geheel volbouwden toren.ST. WALBURGSKERK TE ZUTPItEN. De zijgan- gen en kruisarmen schijnen in het laatst dezer eeuwvoltooid te zijn, en alstoen de zijgangen even hoogals het middengewclf

gemaakt. Alle gewelven zijn vansteen. De kooromgang is vijfzijdig gesloten, om de- zelve zijn kapellen en in het midden eene groote lang- werpig zevenzijdige kapel. Daarbij een laag verwulfdvertrek tot boekerij dienende. Alle muren zijn van bak- steen met gehouwen steenen ornamenten. De toren,die gedeeltelijk op de pilaren en gevel der oude kerkgeplaatst is, bestaat geheel uit gehouwen steen met veleornamenten, doch is niet volbouwd. -h KOOR DER ST. MAARTENSKERK TE GRONINGEN.Waarschijnlijk is dit in de tweede helft dezer eeuw tegelijk met den toren en de beide zuilen bij denzelvengesticht. Het heeft een hoog middengewelf zonderspringbogen; en is geheel van baksteen. Er zijn rondezuilen met twaalf hoekige voetstukken, doch zonder

ka-piteelen. De sluiting van koor en omgang is met zeszijden van den twaalfhoek. In de koorsluiting staande zuilen zeer digt bij een; overal zijn steenen ge- welven.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 131 KOOR EN KRUIS DER ST. STEVENSKERK TE NIJ- MEGEN. Volgens den bouwtrant schijnt het in dezeeeuw gesticht te zijn, hoewel uitwendig het grootstegedeelte der muren later met baksteen hersteld is. Dezekerk heeft even hooge gewelven en schijnt niet vooreen hoog middenschip aangelegd te zijn. Het koor is met drie zijden van den achthoek geslo- ten en heeft ovaal ronde pilaren met ronde staven. Itihet kruis en de zijdegangen zijn vierkante pilaren metstaven van verschillenden vorm. De kooromgang heeftzeven vierzijdige kapellen. Aan den

zuider kruisarm staat een overdekt ingangs- portaal. De gewelven in het schip en koor zijn vanhout, de overigen van steen. Bijzonderheden In de Herken. Hoewel het grootste gedeelte der oude voorwerpenvan kunst uit onze kerken verdwenen is, bestaan erhier en daar nog eenigc, die wel verdienen bewaardte worden. Hiertoe behooren de afsluitingen van hetkoor; deze zijn gewoonlijk koperen of houten hekken, dieook nog wel in de 17ae en 18d3 eeuw gemaakt werden. In zuiver Gothischen smaak bestaan er te Haarlem enBreda. Te Utrecht in de St. Jacobskerk is er een ge.deeltelijk van hout, waarvan het middelste gedeelte inden

smaak der 16*&quot; eeuw (Renaissance) is. In dezekerk is ook een merkwaardig houten en ijzeren hekvoor de kapel der familie Eek van Pantaleon. Te Zwol en Naarden zijn goed bewaarde houten koor- hekken uit de 16dc eeuw. GALERIJEN ter afsluiting van het koor (Ambon,Bema, Lectorium, Lettner) zijn te Amersfoort in den















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 ORDONNANTIE BIJ DEN RAEDE DER STADT UTRECHT , VEIILKENT DEN BOECKPRIIVTERS , BOECKBINDERS ENDE VERLICHTERS OP BEN IUDECEMBRIS, 1S99. Medegedeeld door J. J. DODT v. Ft. 1. Inden eersten j waer het, dat yemant het Boeckdrue-ker-, Boeckbinder-- ende Verlichters-gilde begeerde te hebben ,ende te gebruycken, sal gehouden wesen voor (>yn gildegeltte geven vyf Carolus guldens van xx sluyvers het stuck, en- de noch daerenboven twintich stuyvers te rantsoen gereet,daer van elcken deeken ses stuyvers, die busmeester ende diebode elck vier stuyvers af hebben sullen. 2. VVelverstaende, dat hy alvorens gehouden sal wesensyn proeve te

doen in maniere als volcht: 3. Item, indien het een Boeckdrucker is, dat hy indevorme sal moeten ende konnen setten, eerst descendiaen, itemmediaen of augustyn dagelycxe formaet, het zy nae geschrevenof gedruckte copyen, soo in Duytsch als in Lalyn, hetzy af-getelt of niet afgetelt, uytgesondert bourchois, Breemer ofnomperel, des sal hy oock alle formaten, die daer sullenkomen, moeten connen aftellen. 4. Ende is hy een Boeckbinder, sal moeten konnen ma-cken een Bybel in folio, in slooten, een cosmographie Mun-steri, ofte andere diergelycke eaertboecken, noch een boeckin octavo op de snee ende leer vergult. 5. Item, een Verlichter sal moeten afzetten een spheraterrestris, ende die koninckrycken, linien ende limiten vandien konnen onderscheyden,

ende elck syn coletir naer beho- ren geven, alles tot discretie van meesters, hun dies versiaen-de, die daertoe by den deekens in der tyt sullen worden gestelt. 6. Welverstaende, dat alsulck werck, als voorschreve is,by den genen, die desen gilde begeert te winnen, begost en- de opgemaeckt sal moeten worden in presentie van twee mees- ters , daartoe als voorschreve te stellen, die daer gestadelyc-ken by wesen sullen, ende het werck beginnen van smaenen-daechs tot saturdaechs toe, alles tot kosten van den voor- schreven gildenwinre; 7. Behoudelycken oock, dat die deekens van desen gildenieinanden en sullen aennemen, voor ende aleer dat hemkennelycken is by een hantschrift van deser stad secretaris,dat sy burgers zyn, op het verbeuren by den

deekens vandubbelt burgergelt, tot behoef van deser stadt. 8. Item sullen in desen ambachte van der Boeckbindersgilde behoren Boeckdruckers, Boeckbinders ende Verlichters,maer anders egeen. 9. Item een gildebroeders outste soon, die sal binnen 'sjaers





















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

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

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





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

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

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







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

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

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

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













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 159 den doop van de soon van den advocaat in desen gerocrt,die genaamt is Wilhelmus.&quot; « Alsoo den advocaet van den lande de staten veiklaart heeft,dat by eenige steden hem was gepresenteert, om te doenstaen als getuigen over den doop van syn jonge gehoren soon,dal den advocaat hetselve niet goetgevonden hadde, om teverhoeden alle jalousie onder de steden, en daaromme ver-socht heeft, dat de heeren staten hem de eere geliefden tebewysen, omme van harentwegen op den voornoemden doopals getuigen te doen assisteren, hebben de

staten, in aensie-ninge van de goede getrouwe diensten van denselven, ende datdeselve geen periculen , kosten noch ondank heeft ontsien, omden lande goede diensten te mogen bewysen, verklaert en geor-donneert, dat van wegen het gemeene land en de staaten voor- noemt het voorsz. kind sal worden op den doop by hare ge- committeerden als getuigen geassisteert, en hebben in aansie-ninge als vooren, tot een pillcgave geaccordeert de somme van600 ponden.&quot; « De ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende West-vrieslandt, representerende de stalen van denselven lande, doenkont allen dengenen, die desen

aangaan sal, dat, alsoo J o-han van Oldenbarnevelt, raet ende advocaal der voorsz.landen versogt heeft, dat wy van wegen denselven lande medesouden gelieven te assisteren als getuigen op den doop vansyn jonggeboren soon, en wy, gehoert hebbende de rede- nen by den voorsz. advocaat dies aangaande voorgehouden,eenige uit den onsen nevens Syn Excellencie ende de Prin-cesse van Chimay daartoe hebben gecommitleert, Soo isl, dat wy in aansieninge van de goede getrouwe diens- ten van den voorsz. Joh. van Oldenbarnevelt, denselventot een pillegave mede vereert hebben met een jaarlykschelyfrente van 5200 ponden

van 40 gr. 't pont, gedurende hetleven van Wilhelm , jonggeboren soon van den voorsz. Jo-han van Oldenbarnevelt, tot goede versekertheyt vandien, belooft hebben en beloven by desen de voorschr.200 ponden jaerlyks, wel en deuch'Jelyck te bclalcn etc.,ingaende de voorsz. renihen huyden den 10 Nov. 1590 datodeses, daeraf den eerslen verschyndag vallen sal den 10 iNov.1591, en soo voorts etc. Gegeven in den Hage, onder hetzegel van de staten hierop gedruckt den 10 INov. des jaarsons rteren salichmakers 1590. En was geteekent: Brede-rode, W. Crayesteyn, Thomasz. Onder stond: Terordonnantie van de staaten: C. de

Rechtere.&quot; J. J. DODT v. FL.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 ERFTOEffl M KWM1ER1 IN 1D11A1, in het Provinciaal Archief te Utrecht berusteen Handschrift, waarin onder andere stukkenvoornamelijk onze aandacht trok een betoog we- gens de Erfwapeneri eri Kwartieren van den Adel,vooral in Nederland. Deze brief bleek ons bijnader onderzoek een opstel te zijn van, en ei- genhandig geschreven door den oudheidkundigenArnoldus van Buchel aan zijn' vriend den Heervan Oudegein. Wij aarzelen niet dit betoog het oudheidlie-vend publiek aan te bieden, in de verwachting,dat het de beoefenaars en liefhebbers van ge-

slacht- en wapenkunde zal uitlokken, over dit inons vaderland zoo lang slapende en verwaarloosdegedeelte der oudheidkunde eindelijk eens eeniglicht te doen opgaan. Het stuk zelve is van de- zen inhoud: DISCOURS wnde erfwapenen ende qimrlieren ende omtrent wekken tytdie begonnen hebben, ad Dmn, de Oudeghein. Den vuytgever ofte veel eer dichter van deDeutsche Tournoyen van Modio in syn Pandec-Us Triumphalibus int Latyn vertaelt, seyt intbeginsel van syn boeck, dat nieuwe cedelen, endedie niet van alden hercomen synen adel can be-Wysen, ten minsten syne noeste vier quartierwapenen can goet maeckcn, die en

sullen sich niet Utr. voorheen en thans , II Dl. H St. 17



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 162 «. dese ridder licke speelen onderwinden, op de boetenende peinen daertoe gestelt. Ende dat soude alontrent den jaere 935 ingestelt syn. Doch al con-de men anders geen argument van syn quade han-delinge int selve boeck gebruict vinden, soudehet evenwel genoch syn, den geenen die eenich-sins in de gebruicken van dien ervaren is, sus-pitie te geven van syn scryvens. Want het soverre van daer is, dat te dier tyt sulcke wettenden tourneerders souden syn gegeven, dat doennoch geen erfwapenen, noch toenamen onder denadel bekent waren, soo doch de oudste diplomatavan Keyseren, Coningen, Souveraine Priucen dienoch voorhanden syn, alleenlicken met de

on-derteeckeninge van letteren in een gevlochten, bevesticht zyn, als f&quot;&quot;T>&quot;i beteeckende Otto. Men vint dat se in saecken van importantienharen ring daer op hebben gedruct, ende oeckmet segelen van Goudt, waer irine des Princentronie met eenige versen, ofte omschrift in denrandt, een kerek, stadt, ofte ander gebou ver-ciert, sulcke noch een in de Archiven van denDom Uitrecht, Frederici II, te sien is, wel300 jaeren jonger als de gepretendeerde wet hierboven verhaelt, voor welcken tyt men weynigesegelen vint, ende die noch, met geen wapenen,maer tronien ofte beelden, maer na die tyt wer- den doorgaens niet alleen van Princen ende Gra-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 163 delen als hier maer by alliancien an erfdochte-reri vermeerdert werden. D'oorsaecke alhier en- de in Duytslant zyn geweest, de treffelicke endewel gedoteerde stiften, die wel eerst solo pieta-tis persuatae intuitu irigestelt, maer namaels dooreen politique insichte tot onderhoudinge van denadel ende geleertheyt aeu seeckere wetten vangeslachten ende graden vastgemaect syn, alse datmen aldaer incomende moste verthonen ofte 4ofte 8 wapenen van de naeste alliancien tot veri- ficatie van den adel, waermede die gestichtenten lesten geheel syn gebleven

aen den edeldomin verscheyden qualites als graven, vryheren,baronnen, riddermatige etc. daeronder mengendeende byvoegende een getal van gegradueerdetot doctoren ende licentiaten in de Theologie of- te beyde de rechten etc. als tot Coelen, Mentsende andere treffelicke gestichten te sieri is.Dese verificatie heeft lange bestaen in de vierquartieren alsse 2 van vaders ende 2 van demoeders syde, daervuyt hersprutende, dat de on-mundige ofte die haer goederen niet machtich enwaren, geassisteert werden met hare vier vieren-deelen van haere naeste vrinden, waerby haregiften ofte consenten gevesticht ende gevalideertwerden,

als by ontallicke brieven blycken mach,daervan ick enige weinige clausulen hier stelle.In eeric van den jaere ons H. 1363, staende desewoorden. » Quamen int gerechte, Johan, Cors~





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 lti:it\ Vlti» ZWAERDECROON VOORNAAMLIJK IN DESZELFS BETREKKING TOT DE Vtrechtsche School. lit heigene Maithaeus (\) medegedeeld heeft, weetmen, dat het bij de school aangestelde leer-personeel, in 4586ontbonden werd (2). Het was bepaaldelijk op den 7en dermaand Maart van dat jaar (o), dat de raad besloot eene her- vorming (4) der school voor te nemen, tot welken behoeve toenreeds last gegeven was, om eenen anderen rector en anderemeesters te beroepen. In gevolge van dat besluit werden defungerende leeraars uit hunne

respective betiekkingen ontsla- gen ; terwijl bij eene andere resolutie, van den 46dcn derzel- (1) Anal. (ed. in-quarto) U. 307 sq. (2) Het was dit: Mr. Rein. Sarccrius, rector Mr. Arnoldus Eicliius, lect. IV cl. J o. E v. Avezaet, lect. V cl.M'. Corn. Judoci, lect. VI cl.M'. Adr. ab Oirschot, lect. VII clMr. Aert Hozo Boxtel., lect. VIII cl.Zie miju Geschiedk. Arch. IV. 71 sq. (3) n Alsoe de raet geresolveert es, te procederen tot reformatievande schole van Sint Hierouymus, ende tot sulx oock alreeds eni- gen last gegeven hebben, om eenen anderen rector ende meesterste beroepen ende aan te nemen, soe heeft die raet den tegenwoor-digeu rector ende

schoolmeesters vau horen dienst ge'ieentieert.&quot;Raadsdagcl. boek, 7 Maart 1586. (4) Over die hervorming hoop ik nader t« handelen in het levenvan den rector, Sarccrius.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 169 Zwaerdecroon's betrekking tot do Uirechtsche school ,was niet van langen duur. Het stedelijke bestuur, in aanmer- king nemende de groote kosten, welke de stad van de schoolte dragen had, zonder dat hij zag, dat dezelve in bloei toe- nam , maar in tegendeel wel, dat zij dagelijks verminderde (1),werd daardoor, reeds in den jare 1588 bewogen, om opnieuw de aangestelde leeraars uil hunne respeetive betrekkin- gen te verlaten (2). Het schijnt echter, dat men dit achter- uitgaan van de school bepaaldelijk aan de mindere geschikt- heid der respeetive

onderwijzers gemeend heeft te moeten toe- schrijven. Zulks schijnt althans daaruit te mogen worden af- geleid, dat men dadelijk tot beroeping van andeVe leeraarsoverging, ja, tot wederaanstelling van den roomschen oud- rector Sarcerius, in de plaats van den afgaanden proteslant-schen rector Arcerius. Wat met Zwaerdecroon van dien tijd of aan tot hetjaar 1595, wanneer hij door Orlers (3) gezegd wordt helLeijdsche rectoraat ie hebben aanvaard, is omgegaan, kan ikniet stellig bepalen. Dezelfde Orlers meldt, dat hij hofmees- ter en leermeester van den grave van Gulenborch zou zijngeweest. Is dat zoo , dan mag men wel naauwlijks

twijfelen,of het is in dien tusschentijd geweest, dat hij tot den jongen (1) Ook hierover denk ik uitvoeriger te spreken in het leven vau Sarcerius. (2) » Geordouecrt de schoolmeesters van S. Hieronymus hunnendienst tegen den tyt, op te seggen endc bequame weder aen te ne- men. De raet, enz. insiende de groote kosten, die dese stadt dra- gende is van den rectoir ende schoolmeesters van Sint Hieronymus choole, sonder dat hetselve yet toeneemt, maer dagelyk verargert,heeft, om dcse cnde andere consideraticn den voorsz. rectoor cndeschoolmeesters gcliccutieert ende van horen dienst bedanct, welver-staendc, dat sy in dcnselven

horen dienst continueren eude hoereoude gaigc genieten sullen tot paeschen naestcomende, enz,&quot; Raads-dagel. boek, 2 December, 1888, (3) Beschrijving van Leyden, p. 217.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 171 Van langercn duur dan Zwaerdecroon's lectoraat teUtrecht, was deszelfs betrekking als rector te Leijden, waarinhij blijkt van den jare 1595 tot 1607 te zijn gebleven. Omdeszelfs leven en bedrijf in die betrekking nader te doen ken- nen, daarloe ontbreekt het mij aan de noodige hulpmiddelen;want naauwlijks, dal ik in gedrukte werken omtrent hem ge- durende dat tijdperk eenige melding gemaakt vinde; en overhiertoe betrekkelijke handschriftelijke berigten, ben ik niet inde gelegenheid, om te beschikken (1). Ik heb elders uit de besluiten des raads, de nadere

omstan- digheden doen kennen, onder welke Joannes Luntius in1607 van zijn' post als rector te Utrecht afstand deed. Het wasin dezelfde vergadering, waarin over dal vertrek spraak viel,dat de bedienaars des woords , Gaesarius en Sps'enho-vius mede « zeer demoedelyk, amptshalven, naar d'exem-pelen vande Patriarchen ende outvaders,&quot; verzogten, datmen mogte gelieven, « om uit te zien , niet alleen naar eenwel ervarenen, gequalificeert ende bequaem persoon, doendeprofessie van de ware chrislelycke religie, wel geverseert inde griecxe ende latynsche talen, om weder als rector in deschole te dienen; nemaer oock, daerop

neerstich te letten,dat alle andere meesters (2) d l'advenant gequalificeert moch- zij over Floris I. van Pallant gezegd worden te zullen in 't lichtgeven. (1) Het attum der Leijdsche latijnsche school, hetwelk de HeerBodel Nijenhuis, de vriendelijkheid gehad heeft, op dit stukvoor mij te raadplegen, behelst diesaangaandc slechts: » Mr. Ber-nardus Swaerdekroon, evocatus est l Vee. 1593, renunciavitmuneri et rector creatus Vltrajecti, eo profectus est circa Sanctorumdiem, a. 1007.&quot; (2) Het leer-personeel der school was in 1606 dit:Mr. Johanues Lontius, rector aangenomen 1897. Sym. Willerasz. Wytfclt, Icct. UI cl. aang. in 1603, om

mer-helijke redenen gelicentieert in KiOO.Corn. Cnoop, lect. IV cl. aang. in 1594.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 172 len wcsen.&quot; Er werd hun op dit verzoek van 's raads we- gen geantwoord, dat men, door de gecommitteerden in denHage, verstaan liad , dat L u n t i u s zijne dienst had opgezegd,en dat hij deswegen zelf met Wtenbogaert had gespro- ken , daar hij wist, dat deze den bloei dier school behartig- de; voorts, dat men aan Wtenbogaert had verzocht, omnaar een' voor die betrekking geschikt persoon te vernemen,die den rector van Deventer (1) als zoodanig aanbeval, zonderevenwel te weten , of deze zich eene zoodanige keus zou la- ten welgevallen; eindelijk, dat de raad mede naar een zoodanigbekwaam persoon, zou blijven omhooren, terwijl hij de ker-kenraad uitnoodigde,

in die gewiglige aangelegenheid mede hetzijne te willen doen, denzelven daartoe bepaaldelijk autorise- rende (2). J)e verdere gang der bemoeijingen in dezen is mijniet bekend. Het leed echter niet lang, of het bleek, datmen het met den voormaligen lector quartae classis, nu Leid-schen rector, was eens geworden, die naar besluit des raads Peter Couck, lect. V cl., aang. in 1588 als lect. VII cl. Aert Hoze van Boxtel, lect. VI cl., aang. in 1886 als lect.VIII cl. Andrics Jansz. Kennewech, lect. VII cl., aang. in 1598als lect. VII cl. Barthol. Christaensz, lect. VII cl., aang. in 1G03 als lect.VIII cl. Daarenboven was, bij besluit des raads van den 20 Oct. 1606,zeker Wilh. Wirtscns aangenomen, » om de jeugt te instruerenin secunda classe (des rectors klasse), in logica,

physica ende sphaera,eude dat hy hem, des noots ende daartoe versocht synde, zou latengebruiken in theologia,&quot; op een jaarlijksch inkomen van 300 gl.Men vergelijke voor 't overige over de lotgevallen dezer mannen inbetrekking tot de Utrechtsche school, mijn Geschiedk. Archief, IV.,volgens het register. Wij zullen ook hier nog eens op hen terugkomen. (1) Naar de berigten bij de beschrijvers der Deventersche zakenvoorkomende, laat zich niet stellig bepalen, wie hiermede bedoeldwordt. Vergel. Dumbar, K. en W. D. p. 307. (2) Zie dit in 't breede iu mijn Geschiedk. Archief, IV. p. 343 sq.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 176 DIE ORDOMAHCIE YAN DEN COIRNE. 1531. Fit nabcscreven zyn alsulke articulen ende punten,aengaende die ordonnantie van den koirne die welkevan wegen Key. Ma1, ernstlicken geboden ende bevolenworden in der stadt, steden ende landen van Vtrechtte onderhouden, op alsulke penen ende broecken daer-toe staende, ende zyn ter clocken bynnen deser stadtvan Utrecht vercundicht Anno xvcxxxi des Vrydages naRemegii, den zesten in Octobri. In den yerslen dat nyemant wye hy sy, eedell ofteonedell borgeren, onderzaten, ende lantluden bynnenonder stadt, steden ende landen van Vtrecht woenach-tich, enich koorn buten onsen steden voers. moegen ver-copen noch

versteecken, heymelick noch openbaer by 'tverboeren van 't selve koorn, ende daerenboven noch diesomme van XI karolus gulden, sonder yemants des teverdragen. Dan die huysluyden sullen die een den an- deren sonder verboeren hoer dagelicx brootcoorn moegenvercopen mer in geenre ander manieren versteecken opdie peen voers. Voert ofte dair yemant wair, twairen borgeren onder- zaten ofte lantluden, die enigen wtheemschen coopludenenich hert coorn off ander, in groeten off cleynen getalevercoft hadden te leveren van desen gewasse ende jaere,ende daerop eenen goidspenninck ofte andere penninck oprekeninge ontfangen hadden, dat en sellen zy nyet staen,mev den coopere zynen goidspeun. ofte andere penn.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 178 merct en komen, omme koorn te copen, dan voer hoersselfs eeten op die pene van als voers. Item ende dat alle vreemt coorn ende broet van bu-ten sell moegen komen totter gemeenten behoeff. Item voerts dat alle lanlluden in onsei- stadt ende ste- den onses lants van Vtrecht, mit koorn ter merct ko- mende , hoer coorn mit halff mudden, scepelen, endeminre maten sullen moegen meten, wtgesceyden den vreem- den coopman van buten s lants van Utrecht met scepenoff wagens van buten comende om te vercopen. Endesoe duer alsse yemants zyn koorn int jerst wtmeet, sellhy t voert dien merckdach wtmeeten ende nyet dueregeven by t verboeren van t koorn. Item alle die

ghene van bynnen of buten onsen landevan Utrecht, die vier mud herts koorns off acht muddenweecks koorns bynnen enigen bemuerden steeden en denlanden van Utrecht ter merct brengen, omme te verco- pen , sellen vry vast geleyde hebben, aff ende aen, teweetene van civile saecken alleenlick. Gecollationeert ende accordeert met zynprincipael alhier gepubliceert, by my J. Valentinus, Secre'.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 183 kingen tot de school mede te ontslaan, dan, of het diens- tiger zijn zou, hen lot paaschen toe daarin te laten. Menbesloot tot het laatste, doch zoo, dat van de aldus ontsla- genen , diegene op nieuw zouden -worden aangenomen, bij welke,na voorafgaand onderzoek, de school mogt bevonden wordenwel gediend te zijn. Dit laatste bleek te kunnen geschieden metden conrector Witfelt (l), en de lectoren Couck (2)en Christiaansz (3), terwijl aftraden Wirtsens (4), (i) Yt)lgcus zijae instructie zou de rector voorloopig mede in tertiaclasse ondcrwijscn. Daardoor

werd Witfelt van lector tertiae nulector guarfae classis. » M&quot;. Sy m o n Wytfelt, als naer voorgaendelicentie van alle die meesters deser school op nieuw weder aengeno-men tot lector l V classis&quot; Zie Archief, IV. 92. Hij werd in 1607 voor- zien met het rectorschap van't Seminarium S. Pauli. Archief, IV. 348.In cene acte van den 10 Julij 1632 komt hij mij voor als getrouwdzijnde met Lijsbcth, Jacobs dr. van Nole. Uit haar testament,van den 20 Sept. 1624, blijkt, dat zy van te voren gehuwd wasaan eenen Vermeer, van wien zij onderscheidene kinderen had.Zij teckcnde zelve L ijsbot Nole, en was van het geslacht der alskunstenaars

vermaarde Nol e's, zoo als bij cene andere gelegenheidnader zal Wijken. (2) Was geweest lector V. classis, cu trad nu weer in als lectorVI classis. Archief IV. blz. 92. Ilij werd als zoodanig ontslagenin 1614. » M'. D i cd. Camphuysen, den 25 Febr. 1614 aengeno-men tot schoolmeester in sexta doste, in plaats van P. Couck,die van denselven dienst is gelicentieert ende evenwel voor een jaersyn gagiesal genieten.&quot; Archief, IV. blz. 99. Vergel.bis. 366. DezeCamphuysen werd weer iu die hoedanigheid in 1617 opgevolgddoor J a c. B ij n. Archief, IV. blz. 370. (3) Tot daartoe lector VIII classis, en als zoodanig weder aange- nomen. Bij

besluit van den 28 Sept. 1607 werd hem bij provisiegeconsenteerd gebruik te mogen maken, van de woning, door Wit- je! t geruimd, en bij eene diergelijke resolutie, van den 11 Jan.1616, » in regart van zijne zware familie, als belast zijndemet een huisvrouw en 10 levendige kinderen, ex gratia&quot; toegelegd,80 gl. jaarlijks. Archief, IV. blz. 348 en 369. (4) Archief blz. 348. Vergelijk blz. 349. 19*



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 184 Gnoop(l), Hoze (2) en K enne we c h (3), en aangesteldwerden Matthaeus Gaesarius (4) en Adriaan Matlhijsz.van Bilscn (5). (1) Eigentlijk reeds ontslagen in 1606. Archief, blz. 342. Vergef.blz. 349. 381. (2) Hij ondervond, even als Kcnnewech, na zijn ontslag, nogmeer dan eenmaal de milddadigheid der regering. Archief, IV. blz.93. sqq, en 351 sqq. Naar woorden als deze: »Mr. Aert Hosevan Boxtel, lect. VI cl., uyt commiseratie eudc gratie op svndoleantien cnde lamcntatieii voor de laetste revse, 87 L. 10 S.,&quot; zoumen wel mogen oordeekn,of, dat hij zich in zeer benaatiwde omstan- digheden bevond, of, 'dat hij weinig eergevoel bezat. Ik vinde hemna zijn ontslag, te Utrecht

als notaris praktiserende, en zoo 't mijtoeschijnt niet zonder succes. »M'. H. van Detten, adv., ver-thoendc proc. by Jor. Anto. v. Amstel v. Mynden t'Utrecht voorMr. Aert Hose v. Boxtel, notarius, 11 Jul. 1611 op hem ge-passeert&quot; elc., begint cene acte van 17 Jul. 1611. Wanneer hij eeddeed , bleek mij niet. (3) Was lector VII cl., «n werd als zoodanig ontslagen. Archief,IV. blz. 93. Vcrgel. blz. 351. 355. 357. Andr. Jansz. Kenne-wcch was getrouwd met Geertgen Gysberts dochter, gelijk mijblijkt uit een stedelijk register op den 25 Apr. 1606. Ik ont- moette hem nog in eene acte van 9 Jan. 1613 Kennewech's vond ikvoor't overige in de Utrechtsche registers reeds vroeg in de XVI eeuw. (4) Aangenomen tot Zeef. V classis, Arthief, IV. blz. 365. Hijwerd weer

ontslagen in 1613, en opgevolgd door R u d. vanM u ij d e n. Archief, IV. blz. 365. » Matth. Ca e s ar i u s&quot; slaatop den l April 1613 in 'sraadsdag. boek aangeteekend, »&ct. quint.in de grote schole van S. Hieronymus, is op syn ernstich versoek ,naer voorgaende advys vanden kcrkenraet deser stadt ende rectorvan 't voorsz. school, van denselven synen di«nst by den magistraetdcser stadt gelicentieert ende ontslagen.&quot; Archief, IV. blz. 365. Hijhad tot vrouw Margareta de Cotet, als welker man hij in 1616aan Adr. Henriksz. van Cuylenborch » transporteerde een hui-singhe, genaempt die Poorte aen de oostside der Oude Gracht, tusschende Geerte- en Smcebrugh, met den erve binnen de voorpoortswech,oostwaerts van de poort van DolenshofF tot

westwaerts in de stad-grafte toe.&quot; Stedel. Beg. 29 Apr., 1616. (5) Adr. Matthijsz. van Bilseu, aangenomen tot lector VU



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 185 Van bijzondere voorvallen met Zwaerdecroon en de schoolonder zijn bestuur gebeurd, weet ik niets te berigten. Naar lietingekomen schoolgeld ie oordeelen, was het getal der school- kinderen gedurende zijne amtsvoering althans niet kleiner, danhetzelve onder die van zijnen voorganger Luntius geweestwas. Dit verschil blijkt echter niet van dien aard te zijn geweest],dat men daarvan tot eenen bijzonderen bloei der school onder«ijn bestuur zou durven besluiten (1). Als geenzins onbeduidendmag opgemerkt worden, dat er in dien tijd een bijzonder

schrijf-meester aangesteld werd (2), welke maatregel neg lang daarna classis, in plaats van Kennewech. Archief, IV. 93. Bij besluitvan den raad werd hem als »meester in 't Froter/iuis ende lectorteptanorum in de groote school, in 't vertrouwen, dat hij in eenecu andere betrekking in goede officie zou continueren, eene jaarlijk-sche toelage van 200 gl. geconsenteerd»&quot; Archief IV. blz. 385. Hijhad tot vrouw Cuuera Otten dochter, en bij haar eenen zoonOtto, die volgens eene -acte van den 8 Oct. 1660 nog onmundigwas. Uit dat zelfde stuk blijkt,, dat Mr. Adriaan tusschen 1656en 1658 mo«t zijo overleden. (1) Vergelijk hiervoor mijn

Archief, IV. blz. 90 sqq. (2) Ken raadsbesluit van den 20 Maart 1608, houdt in: » ... tehandelen met Verhaer, omme de jeugd in de schoole twee urendes daechs te leercn schryven;&quot; eu een dicrgelijk van den 20 derzclvermaand: » de raad gehoort het rapport vandc scholarcheu', dat sy opbehagen des raats aengenomcn hadden voor den tyt van een half.jaar, E. Yerhaer, etc. li«eft daerinne belieft etc.&quot; Archief, IV. blz.380 sq. Hij werd daarna in zijne dienst gecontinueerd. Archief, IV.blz. 9'i: » E v. Verhaer, 120 L., voor een jaer loens, versch. 160'.),van dat hy 's middaechs ende 's avonds naar de ordiaaris-lessen,beeft den

studenten loeren schryven.&quot; Elk leerling had daarover,boven het ordinaris schoolgeld te betalen l stuiver ter maand.Archief, IV.hlz. 314. Hij werd in 1623 daarin opgevolgd, doorCorn. van Velzen. Archief, V. blz. 337. Hij was gerouwd metGeertruyt, Jacques Kempenere dochter. Mr. Evert Ver- haer, franchojs schoolmeester ende Gertruyt Jacques Kempe-uere dochter, syn huysvrou, hebben etc. tnalcandtren reciprocegelyftodit etc. Stedd. register, 100S). Nov. 18.























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

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



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

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

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



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 Verbod tegen het dienen van vreemde Hcercn; en Prinsen. BY DEK KEYSER. 'nsen lieven ende getrouwen die stadthouder de eer- ste ende andere luyden van onser stadt, steden endelande van Utrecht, saluyt ende delectie: Want tonserkennissen gecommen is, dat eenighe onse ondersaten vanherwerts over, luyden van oorloge, te peerde ende tevoete commende tegens onse ordonnancien ende verbo- den voermaels te meer stonden gepubliceert, dagelicxtrecken ende hen begeven in den dienst van vremdeprincen ende heeren, dwelck zaken zyn nyet lydelyckonder dissimulacie, maer staen grootelycx te strafFene an- dere ten exemple. Soe ist dat wy ontbieden daartoe

com-mitteerende by desen dat ghy van stonden aen doet pu- bliceren ende vuytroepen in onsen lande van Utrecht inden plecken daermen gewoonlick is publicatie te doeneende van onsen wegen scerpelick verbieden, dat nyemantvan onse ondersaeten, luyden van oorlogen te peerde,noch te voete te gaen trecken in den dienst van vremdeheeren, steden ofte gemeynten zonder onsen oorlof endeconsent, maer dat de ghene die alreede derwerts getroc-ken zyn weder om keeren in onsen lande van herwertsover, bynnen eender maent naer de publicatie van desen ,op de verbeurte ende confiscatie van lyve ende van goe- den, hieroff gereserveert ende vuytgesondert de ghenedie jegenwoerdelick dienen den bisscop van Munster terverdryvinge van de

vermalendyde secte van den herdo- pers in der stadt Munster regerende. Ende tot onder-houdenisse van onse voers. ordonnancie ende verboden,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 J 99 procedeert ende doet procederen tegens den overtredersby strenge executie van de voers. peynen sonder faveursimulacie ofte verdrach. Des te doene ende des daeraencleeft, gheven wy u volcomen macht auctonteyt endezunde'rlinge bevel. Ontbieden ende bevelen allen ande- ren onsen officieren, dieneren ende ondersaten , dat zyu tselve doende ernstelyck verstaen ende obedieren. Ge- geven in onsen stadt van Brussel onder onsen contre se-gel hieronder gedruckt den yersten dach van Februario1534, ende stont aldus ondergescreven. By den

Keyser,in zynen rade, ende onderteyckent (Memoriael, N. 20, Stads-Archief.) VONNIS, 5 Sept. 1567. soe Dirck Dircksz., alias Bcstekindt, van Coc-kenghen, inde Vastelavondt peerdemeerckt lestleden,secckere doeck, liggende over een ongecerstent kyndt,ofeetogenende die vroetvrouw, die 't zelve kyndt op ha- ren arm had, om te doen kerstenen, oneerlycke toege- sproken heeft, 'twelck by hem geperpetreert»m zulckerdronckenschap, dat hy zegt niet te weten, wat l,y ge-daen heeft; soe'is't, dat die schout hem gecondemneertheeft dat hy, om 't geen voorn, is, gecondemneert soudeV* zes iaren te dienen op Co. Maj' galeyen, ofTdt 'g-aft

te worden nae rechtsbehoren hebbendaarom burgermeesters ende schepenen, doende recht,j ens by den schout vermaent zynde, gecondemneert ete.d JL Dirck Dircksz. e.,( in vier mudden weyts,te geven twee voor de minrebroeders ende twee voor de



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 200 Jjredikbroeders alhier, eiide daarenboven twee schameleluyden kynderen in haer doopsel te heffen in de Buer-*kerck, tot eeu pillegift gevende, goudt ende silver, 'tgoudtten minsten weerdich wesende een Carolus gulden, mits- gaders van zyn gevangenisse ^ anderen ten exempele.Aldus gedaen ende gepronunchieert, den 5. Sept., 1567.(Crim. sentt., register van het Hof). Zonderlinge overeenkomst, 18 Juny, 1669. D« Weleerb. Franchoys de Ram, Heer v. Hooch- doorn eia. ende Scheldinus van Reydt van Bro-chum, Heer van Oostwesel, bekennen niet den anderenoverkomen te zyn, dat sy in't lest Van April of eerst vanMey, van desen jare 1669 sich in persoon in

compagniesullen begeven naer Candia, ten dienste van die van Can-dia tegens den Turck, ende dat sy die reys vervolgenssonder interruptie sullen voltrecken, den dienst totCaudiaaennemen ende aldaer ter oorloge gaen, ten ware , datmiddelretyt, te welen voor den aanvang van de reys deoorloch in Polen voortginck, of oorloch in Brabant quam,in welcken cas hare Ed. aen desen contract niet gehou- den sullen wesen. Dies is gestipuleert, dat wie van bey-den daervan mochte komen te peniteren ofte de reys nietmochte aennemen, ten behoeve van den anderen etc,sal betalen 1000 ducaten in specie, gelyck den penite-rende of tergiverserende in sulcken cas ten behoeve van.den anderen, tot deselve reys is belovende etc. verbindendedaertoe haer elcx

personen ende goederen etc. Aldus gedaent'Utrecht, ter presentie van de Ed. heren Jac. Peter-sen, Jac. van Manmaker, Heer van Ca'ttendyck,Gisb. Joh. van Hardenbroeck, 18 Jun., 1669. (Gel.} Francois de Ram hr. van Hoghendoorn.S. van der Reyt de Brochem. J. Pe-tersen. Jac. van Manmaker. G.,v. Har- denbroeck. (Naar de oorspr. acte).









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 hunne aanvoerders waren, zoo lang nog de haven vanEmbden voor hen openstond, zoo lang nog de rotsen vanHelgoland hun tot wijkplaats verstrekten. Er werdentelkens nieuwe togten tegen Helgoland ondernomen. Wantals de kooplieden van Hamburg en Lubeck hunne warennaar Engeland wilden overbrengen, werden zij telkenmale, in de volle zee, door de kapers bestookt, die vanachter de rotsen des eilands eensklaps hunne zeilen ver- toonden. In die benarde omstandigheden kwam vreemde hulpde Hamburgers ligt te stade, 't Schijnt dat vooral bij- zondere personen uit handeldrijvende steden zich dezegelegenheid ten nutte maakten, om de aanzienlijke som- men , die de

Noord-Duitsche steden voor hun gemeen- schappelijk belang veil hadden, in hun eigen voordeelaan te wenden. Zoo trokken ook onderscheidene Neder- landers, ervaren in de stuurmanskunst en kloek op debaren, naar den vreemde, om winst te doen, en tevenshet hunne bij te dragen, tot verdediging van den on-belemmerden zeehandel. Nog eene andere reden schijnt sommige bij zondere per- sonen ten onzent te hebben aangemoedigd, om zich uithun vaderland te verwijderen, en hun fortuin bij deNoord-Duitsche steden-besturen te zoeken. Hertog Al- fa recht, Graaf van Holland, die zijne geldmiddelen ineen' noodloltigen krijg tegen de Friezen had uitgeput,schijnt de kaapvaart heimelijk of in het openbaar te heb- ben begunstigd; althans de Friezen van

Oostergo enWestergo verzochten ten j are 1400 Hendrik den vier- de, Koning van Engeland, om den Graaf van Hol- land geene ondersteuning te schenken, »alzoo hij ,&quot; zei- den ze, »eene soort van zeeroovers , Likedelers genaamd,



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 213 Maar, vraagt welligt deze of gene, waarom ontvinglaatstgenoemde eerst in 1412 de hern verschuldigde som- men ? liet antwoord ligt gereed. Men kon niet gemak- kelijk uitmaken, wie eigenlijk de koene scheepslieden wa- ren , die uit West-Friesland ter hulp waren toegesneld.Eenige ingezetenen der stad Hoorn beklaagden zich bijde Regering van Hamburg, dat hun ten onregte heurloon was onthouden (1). Zij hadden koggen bewapend,ook vrachtschepen in zee gestoken, om de vloot een in- drukwekkender aanzien te geven, en zelve deel aan denstrijd

genomen: ja door hun toedoen was Godeke Mi-chiels zoo lang opgehouden geworden, dat de Ham- burger schepen nog tijdig konden aankomen, om den.beruchten kaper aan te vallen. Het was daarom, datzij verzochten, dat hun een derde deel van den be- haalden buit mogt worden uitgekeerd. Maar de Raadvan Hamburg gaf ten antwoord, dat hij, na deswege dehoofdliedeii te hebben gehoord, zich vergewist had, datslechts veertig man uit Enkhuizen aan den strijd haddeelgenomen, eene beslissing, die ongetwijfeld op denbovengenoemden Ge r rit Jacobszoon doelt. Men wasmet dit antwoord niet te vreden: en er werd Besloten, sol.

Johanne Wulf, que recepit ex parte Gherit Ja- cobs sone van Enkhusen, que fuerunt soluta sibi secun-dum pronunciationera civium noslrorum adhuc de bonis, aliasreceptis, quando Godeke Michelsson fuit captus. Item10 tal. Onze Jacobszoon kwain zelf te Hamburg, om hetgeld te onlvangen, en gaf daarvoor de quitantie, die wijhierachter incdedeelen, Bijlage I. (1) Zie Ileimrich, Eiderstadter Chronik, herausg. vonFalck, 1. 220. Lappenberg, t. a. p. 97.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 216 Van het privaatleven van Simon van Utrecht staatons gedurende dat tijdsbestek weinig opgeteekend : alleenmoet hij in [405, 1407, 1408 en 1415 op de stede- lijke registers als borg voorkomen (1), terwijl wij hemin de Hamburgsche Kerkgeschiedenis van Staphorstvinden vermeld, als een der executeuren van het testa- ment van zekere Vrouwe Swartekop (2), die in 1419of 1420 was overleden. Het jaar 1425 echter bragt hem op nieuw in naauweaanraking met de geschiedenis der beroemde koopstadzelve. Op dat tijdstip toch werd hij tot lid van denRaad verkoren, en sedert is in de stadskamerrekeningenbij zijn naam ook steeds het woord Dominus geplaatst.Van toen af nam hij

in de openbare aangelegenhedenhet levendigste deel, en mogt de stad van zijne schran- derheid , beleid en doorzigt onafgebroken partij trekken. (Het vervolg hierna.) (d) Laurent, t. a. p. 88. (2) Staphorst brengt dat testament tot hel jaar 1471,maar de onjuistheid dezer opgave is reeds aangetoond doorLappenberg, t. a. p. 89, 57. Zie het testament zelfhierachter, Bijlage III.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 Droochmaktnghe van het araerder-Meer C1623). WelEd. Jo'. Gisb. van Hartevelt, de WelEd.Jos'. Joh. van R h ede, Heer tot Renswoude, de Hoochgel.Mr. Peter Dierhout, raet ordinaris inden hove van Utrechtende de Ed. Heer B al t h. Vosch, alle participanten in 'tNaerder-Meer, verclaerden, ten ernstigen versoecke vandenWelEd. Jo'. Assuerus van Braeckel, waerachtich tesyn, dat tot droochmakinghe van het Naerder-Meer voorsz.,eerst gestelt ende gebruict syn geweest eenige ordinarie schep-raderen, dan dat daernae het werck van Marlen Rutgersz.de Heer

(hebbende brede schepraderen) aen de participan- ten van het voorsz. meer worden voorgestel! ende gerecom-mcndeert, hebben daerover de participanten de voorsz. nieuweinventie van Marlen Rutgersz. aengenomen ende an haremolens doen approprieren met seer groote costen; dan alsodie participanten de voorsz. nieuwe geinventeerde molens eni-«hen tyt hadden gebruickl, hebben bemerckt ende bevonden,dat aen alle de voorsz. nieuw geinventeerde molens veel grootefaulten waren, a.se namelyck, dat deselve niet diep warenstaende, ende consequentelyck het water met hooch en condenopmalen, dat oock deselfde molens

waren hebbende breedeschepraden van vuren hout, omme lichter omme te gaen nochadden de voorsz. molens groote camraden ende andere groo etreken waerdeur dezelfde lichtelyck op d'een of andereworden gebrocken, ende alsulcx daerloe conunue.yckende limmerluyden van noeden waren, ende m,d-y den wynt passeerden, waerover de partunpanienbevonden hebben, de voorsz. molens deur versche.deIe meesters t. laten visiteren, dewelcke bevonden hebben,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 220 dal de schepraden vanden selve molens stonden gelyek methet meyvelt van het meer ofte weinich duimen daeronder,soo dal de participanten bevonden, onmogelyk te wesen hetvoorsz. meer met de voorsz. molens drooeh te maken endedrooch te houden, omme redenen, dat ordinaric de oudermolens behoorden te staen onder het meyvelt vier ofte vyfvoeten, 't welck meite voorsz. molens niet gedaen conde wor- den, waerover de participanten geresolveert hebben, de voorsz.nieuwe geinvenleerde molens in de gront op te nemen endete veranderen lot ordinaris molens ende schepraden, dewelckejegenwoordicb staen enige voeten dieper als het meyvelt, ver-clarende voorts,

dat de participanten, voor veel daisenden welwilden, dat sy de voorsz. nieuwe molens van Marlen Rnt-gersz. de Heer niet en hadden gebruikt, omme redenen,dat syl. daerdeur in seer groete oosten, schade ende interestsyn vervallen , dewelcke tot veel duysent belopen, al 't welck,voorsz. staet, syl. t'aller syden presenteren met eedcf ge- stand te doen , daerloc versocht synde, versoeckende hiervanacte, dewelcke is dese. Aldus gepasseert binnen Utrecht,ten overstaen van Michel Jacobsz. van Pinterfoor endeHen r. Symonsz. Ny poort etc., die de geprotocolleerdeacte tesamen onderleekent hebben, opte S Aug., anno 1623stilo veteri. (Get.; G. van He r ie velt, Johan van Rede.P. Dierhout, Balthasar Vosch, etc. (Naav de oorspronkel. acte).D. v. Ft.



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 229 looft met veele groote expressien syne genegen thejt iewillen toebrengen, opdat dese uytgeweeckene Vauldoisen,alsoo mogen worden geretablisseert, daertoe den Coninckselfs seer was gedragen, ende oock (seyde) wist ick wel,hoe veel syn Era&quot;, estimeerde die van de religie als goedeonderdaenen van den Coninck derhalven, my met na- men alle de Heeren van de religie die in de hoochsteemployemenlen vant ryck werden gebruyckt, ende datnu noch nieus eenige Heeren waren gecomra'. in militaireopperste charges nae Catalonien ende naer

Italien , soodat dit quaet exempel (soo als dat noemde) in Vranck-ryck gansch niet was te vresen; wilde verder, dat ickU Ho. Mo. soude verseeckeren van syn E. goede gene-gentheyt, tot dienst, ende alle goede officien. Dit is in substantie ende oock in veelen de woerdenvan t geene ick op U Ho. Mo. last int hoff hebbe ver- handelt , waer ick verhope U Ho. Mo. goede intentiete hebben gevolcht, ende soo veel in myn is te hebbenvoldoen. Hier mede, Hooch Mogende Heeren etc.Tot Parys den 26° Juny 1655. (Get.) W. Boreel. Deze krachtige taal van den edelen Boreel, welke hetstandvastige oude Nederlandsche karakter zoo zeer ken-

schetst , bleef niet zonder gunstig gevolg. Meer Protes-tantsche Mogendheden trokken zich deze zaak aan, endoor een vergelijk, te Pignerol nog hetzelfde jaar getrof- fen, werden de verstrooide Waldensen in hunne vrijste- den hersteld, en de oude voorregteu onder zekere wijzi- gingen bevestigd. Het was echter niet genoeg, dat deze vervolgden we- der ongehinderd in hunne vrijsteden konden terugkeeren.









































































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 19 Johannes deBouter, Werkman,27 j. en Theodora Kramer,Werksler, 23 j. Joh.inn Peters, Schipper, 23 j.en Maria Hoe vers, Werkster,32 j. Theodorus Broekhof, weduwe-naar, Schoenmaker, 37 j. enMaria Westerman , zouder be- roep , 25 j. Johannes van Es , Werkman, 26j. en Fredrika Gamelkoort ,Werkster, 28j. Evert van den Belt, Serj.Maj.bijhet 7» Reg. lal. , 34 j, en Ton iaMaria Quist, Naaister, 29 j.26. Itutger Ophorst , Schrijnwerker , TE ZAMKN 26 j en Jannetje Imhoi, zon- der beroep , 22 j. Frans Suiderweert, Opperman ,32 j. en Johanna Wulf, Werk-Eter, 30 j. Jozeph Geertzen , Kleermaker , 27 j. en Maria Smit, Werksler , 28 j. Jan Hendrik van Meerten , 26 j.en Clasina Dina

Cornelia vanBree), beide zonder beroep, 24 j. Izak van Gorkom , Kleermaker ,26 j. en Louisa lloii , zonderberoep, 25 j. Gerardus Elbers, Wijnkoopers.knecht, 22 j. en Geertrui Yer-weij , zonder beroep , 24 j.32 PAREN. Overledenen den op 1. Februarif. Cornelia Maria van Leijden , 15 j. en 9 m. , Zwaansteeg.Cornelia Maria Henlenaar , l j., Elisabethstraal.Ilendrik Johannes van Maanen , 4 w. , Donkeregaard.Christina Evcrtse , wed. Anthonie Velders, 80 j., Ger. Oude Mannen- en Vrouwenhuis.Jannetje Burgemeester, wed. Willem Abrahams,73 j., Zand.Levenloos aangegeven Zoon van Abraham Le Gra , Steenweg. 2, Elisabeth van Dugleieu , 13 j. , Springweg. . Johannes Arnoldus van Niekerk , ongeh., 42 j., Vuursche.David Authonie Broekman, 2 j. en 6 m.,

Varkenrnarkl.Hendrikus Wilhelmus Slee, 6 m , Tolsteeg.Elisabeth Wouterina van Aken , l j. en 3 m. , Jufferstraat G.Bendrikus Johannes vanNimwe» gen , 6 m. , Weesbrug.Marrelje Waardenburg, huisvr. van Hubertus Stevens , 51 j., Voorstraat.3. Alida llendrika Pronk, 2 j. en5 m. , Bergstraat.Antje de Graaf, huisyr. van Hen-

























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 31 Johanna Cornelia , D. van Gerrit Hulsman.Willem, Z. van Gerardus Por. ton.Maria CorneliaHenriette , D. van Leonard Jaccjues Issels.1!). Judik , D. van Nathan Meijer Pappie.Abraham , Anlhonie , Z.van Gijs- bertus Petrus Kuiler.Gosina Mtria , D. van Gijsbertus Beukers. Catharina , D. van HermanusGijsbertus Lammerts van Bue-ren. Willemina Christina , D. van Jo- hannes Jansen.Gratiana Susanna , D. van Ber- uarjus Nicolaas Ockeloen.Johannes , Z. van Jan Vendrig.20. Christina Clara , D.van Anthonij Kreek. Elisabeth , D. van Petrus Mock.Maria, D. van Johannes Verkerk,Jakob , Z. van Johau Christiaau l'rijlink. Franoina , D . Hendrik

Oudemast.Alberta , D. van Bartholomeus van Es, Justus , Z. van Petrus van Beek.21.Uarco, Z. vaa Mc. Aarnoud Jan van lieeck Calkoen.Petrus , Z. van David van Leer- 5U11I. Wilhelraiaa Johanna , D. nanJohannes Jacobus Aartsen. Cornelia, D. van Cornelis vanden Berg. 16. Janna, D. van Joannes Vierhou*. Wilhelmus Maximilaau Hendri- cus , Z. van Theodorus Petrus van dea Bergh. Hendrik , Z. van Petrus van de Poel.17'Dominicus , Z. van Doroinicus Hazekamp.Jacoba Elisabeth , D. van Noach van Velze.Hendrika Johnnna , D. van Jo- hannes Viveen.Maria Helena , D. van David Hen- dricus Elfrink.Wilhelmina Sophia , D. van Pie- ter Johannes Visser.Hekje , D. van Andries van De venter.Toontje , D. van Jan Nicolaas

Schaad.Wilhelmina , D. van Hendrik Koenders.Uendricus Pieter, Z. van Hen- drious Joelen.Ilendrika Clasina, D. van Jan Hendrik van Zanten de Hoog.Anna Maria, D. van Teunis Warren.Cornelis , Z- van Hendrik d Lang. Clasina, D. van Gerrit van Rijn.Cornelis Johannes , Z. van Hen- drik de Wijs.18. Cornelia Jansje, D. van Corneli» van Beeuist.Hermanus Lambertus , Z. van Willem Martinus van Bielen.Jaooba, D. van Willem van Doorn.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 38 Levenloos aangegeven Zoon van Jan Hendrik Blotkamp , Spring- weg.Pieter Hieronijmus van Weslre- nen , Heer van Themaat, 76 j., onder Catharijne. 29. Steven Wenneker , l j. en 2 m., Koestraat.Willem Storm, geh,, 37 j., Heerenstraat.Ilendrica Naglegaal, ongeh., 22 j., onder Catharijne.Gijsbertus Elzendoorn , 7 m. , Lange Lauwerstraat. 30. Dirkje Hester, huisvr.vanLeen- dert Gijbels, 57 j., Korte Viesteeg.Levenloos aangegeven Zoon van Johannes Hubertus Leijten , Singel, I.Johanna Maria van Kersten , 9 m., Zeedijk. 31. Anthouia Wilhelmina Hulsman, 2 j., buiten de Weerd.JJan van Wildernis, geh., 66 j. , Fockestraal.Gerardus Atteveld , lOj. , buiten de Weerd.Isabella Auld ,

wed. Johannes Stevens, circa 91 j. , Trans.Pieter de Haan , geh., 52 j., aan de Wittevrouwenpoort. Alida de Heij, 2j. en 3 m., NaauweWatersteeg. Johannes van Lingen , 2 j. en 4m., Tolsteeg. Johannes Elias Kogel, weduwe- naar, 52 j., Paauwsteeg. 25. Johanna Willemina Houd , huis- vr. van Johannes Beijerman, 40 j., Kromme Nieuwe Gracht.Johannes Haiise , weduwenaar , 46 j., Slroosleeg.Hendrina Steentjes , wed.Hendrik Jansen , 77 j., Oud-fflunster- kerkliof.SaraGroothuizen , ongeh. ,71 j., Lange Lauwerstraat. 26. Jelis van der Lugt, 3 m. , Rijn- straat.Cornelius Brunei, geh. , 66 j., Korte Lauwerstraat.Gijsje Tan Wiske , wed. Willem de Voest, 57 j, , Zandstraal. 27. Adriana Uding , wed. Jan Huis- man , 62 j., Koestraat.Johanna Enders , ongeh., 32 j.,

Kalrerstraat.l'etronella Solms , oogeh., 79j., Nieuwe Kamp. 28. Cornelia Maarschalkerweerd, 6 m., Gruttersdijk.Geertruida Johanna van Teen , 4j. en 6 m., Gruttersdijfc. OviSHLKDKNKN 148.

















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 Petrus Johanncs^Z. van Cornelis van der Steen.Wilhelmina, D. van Franciscus Smit. Johanna, D. van Joauncs van Dijk.Hendrikus, Z. van Simon Honings.Susanna Petronella, D. van Johan Christoffel Jahns.Jacobus, Z. van Arie Gerardus Kamperdijk.Margaretha Heleua , D. van Fre- derik van den Heuvel. 28. Gijsberta, D. van Martinus Bleekr stein.Krisje, D. van Jacob Abraham Waterman.Abraham, Z. van Abraham van Schaik. 29. Edwart Theodoor, Z. van Willem Julius.Jansje Geertruida, D. van Pieter Jacobs,Johannes Hendrik, Z. van Jacobus Kuijpers.Cornelia, D. van Dirk Oostveen. 30. Wilhelmina, D. van Bernardus Wernard van Deventer. Helena Catharina, D. van PieterKoot.

Johannes, Z. van Gijsbert van Es-veld. Cecilia Maria Anthonia, D. vanFranciscus Philippus Chavanu. Agatha, D. van Jan Gijsbert Koet- sier. Jan, Z. van Jcronimus de Bruin. Hendrikus Johannes, Z. van Her-manus Hendrikus Josephus Wor-nier. 23. Anna Maria, D. van Derk Janssen.Catharina Sophia Huberta, D. van Joannes Duppen.Cornelia Christina, D. van Jan Dirkse Landzaat.Eduard Jan Willem, Z. van Evert Appels.Wilhelmina Hendrika, D. van Christiaan Huisen.Gerrit Johannes, Z. van Johannes van Welbergen.Johanna Cecilia, D. van Johannes van den Bol. 24. Gerardus, Z. van Gerard Petrus van Hooijen. Rebecca, D. van Samuel Cohen.Margaretha, D. van Dirk de Kruijf.Maria Johanna, D. van Jan Wilde boer.Willem, Z. van Willem Jacobus Godijn. 25.

Dina Catharina, D. van Jan Storm.Jansje, D. van Carel Willem Faber.Johannes Paulus, Z. van Johannes Paulus Houtman. 26. AndreasLambertusHendrikus, Z. van Arnoldus Wijnandus Blom. Johannes Christiaan, Z. van Wij- nend Pegtel. AlettaFrancina, D. van Jan Rouzel. Heleiia Susanna, D. van JacobusMeerbeek. 27. Johanna, D. van Reinier Overboek. 169, waaronder 13 Onechten.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 50 Theodorus Wilhelm van Beusekom, 4 m., Korte Viesteeg.Dirk Bosch ,20 j., Hospitaal. 7. Antonius Gijsbertus Bergman , 5 m., Willemskazerne. 8. Cornelis Oosterum, 10 m., onder Catharijne.Maria Muntendam, ongeh., 93 j., Minrebroederstraat.Sophia van der Esch, wed. v. Johan- nes Verloop, 73 j., Lauwenrecht. 9. Alida van Hienen , circa 7 m., onder Witlevrouwen. Everhard Hagenbeek , 16 d.,Voorstraat, Elisabeth Nieuwboer, wed. vanCornelis van der Weerdt, 44 j. ,Predikheerenkerkhof. Catharina Helena Maria van Beu-sechem, echtgenote van Mr.Adriaan van Beusechem, Heervan Harmelen, 66 j., St, Jans- kerkhof. Maria van der Weerdt, wed. vanAnthonie Maas, 81 j., Zandstr.

10. Maria Schoneveld, ongeh., 37 j., onder Tolsteeg.Alida Cornelia Leerentveld, 5 j. en 4 m., onder Tolsteeg.Maria Johanna Gravendaal, 3 m., Mariastraat. 11. Petronella Evertse, wed. van Arie Poort, 62 j., Lange Nieuwstraat. GerardPaauw, 6 m., Korte Ham- steeg. Susanne Marie Seguij, ongeh.,73 j., Voorstraat. Johanna Adriaoa van Asscuraad, huisvr. van Anthonie van Maa-nen, 42 j., Donkere Gaard.Arie van Huissen, geh., 76 j.,Korte Koestraat. 12. Willem van de Hulst, geh., 37 j., ouder Catharijne.Anna Bernardina van Ruijver, huisvr. van Jan Hendrik Blot- kamp, 36 j., Springweg.PetrusSennef,4m., Varkenmarkl.Andries Gerardus Yelthuijsen, S m,, Leliestraat.Willem Gerbrand Groenen, 3 m., onder Tolsteeg. 13. Anthonij van Ree, geh., 48 j.,

Bergstraat.Margaretha Johanna de Man, circa l j., Abraham Polesteeg.Jan van der Teems, circa 5 m., Ganssteeg.Wilhelmus Johannes de Man , 2 m., Groote Eligensteeg.Adriana Werdekker, 10 w., Vis- sersteeg.Jacoba Abrahamsen, huisVr. van Pficolaas Bloemeudaal, 64 j., op 't Zand. 14. Jacobus Johannes van Nus, 4 m., Molensteeg B. 15. Willemina Bate, 38 j., onder Tolsteeg. Sophia den Boer, wed. van Anthonijde Lange, 62 j., Aanboord vaneen Vaartuig genaamd de tweeGebroeders liggende aan deJansbrug. Clara Baradicna van der Heide,Ij. en 6 m., Groote Eligcusteeg.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 52 Levenloos aangegeven Dochter vanTheodorus van Dillen, Hnver-straat. 27. Albertus Roelofs, gen., 85 j., buiten de Weerd.Levenloos aangegeven Zoon vanJohauues van Luijn, Florasteeg. 28. Charles Frcderik van der Meersch, circa 3 j., ouder Tolsteeg.Petronella van Dijk. wed. van Ba- rend Kroeskamp, 60 j., ouderTolsteeg. 29. Anthonie Kok, 4 w., Kardijk M.Leonardus van Leeuwen, gen., 88 j., Op den Oord. 30. Gijsberta Bleekstein, 2 d., Hee- kelsteeg. Johannes van de Bilt, 6 m., aande Helling. 24. Hendrik Johannes Osti, circa l j.,Kromme Nieuwe Gracht. Levenloos aangegev. Zoon van Cor-nelis de Rijk, aan hot Stroompje. Hendrik Pieter van Dranen, l j.en 6 m.,

Geertruidasteeg. Wilhelmus Marinus Anthonius vander Ploijm, ruim 3 in., Oud- kerkhof. Klaas Jansze Slagt, goh., 01 j.,Jacobiebrug. 25. Henri Evert Keinaers, S w., onder Wittevrouwen.Isaac Johannes Yisscher, ongeh., 77 j., Korte Nieuwstraat. 26. Johanna Elisabeth van Noort, huisvr. van Willem Borreman, 78 j., Jerusalemsteeg.Stephanus Leonardus van Sterken- burg, 2 m., aau den Steenweg. OVKULKUKMKN 111.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 TAFEL TAH WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN In de maand APRIL 1845, GEDAAN AAN HET CHEMISCH VAN te UTRECHT , ONDER TOEZIGI VAN DEN H OOGilEER A A R P. .1. I. de Frcmerlj. KB. De Waarnemingen geschieden des morgens te 9, des mid- dags te 12 , des namiddags te 3 «n des avonds te 9 uren^



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 J 0. Frans Bos, ruim 5 in,, Zakkendra- gerssteeg.Christiua Clara Vreeswijk, 3 m,, Varkenmarkt.Dirkje Hoogeveen, huisvr. van Pierre Ivo, 36 j., Buurkerkhof.Johanna Scboonderwoert, wed, van Christiaan Hes, 81 j. en 6 ui., Gruttersdijk.Hendriks Vermeulen , ongeh,, 7o j., Bergstraat.Levenloos aangegeven Zoon van Izak van Gorkom, Boterstraat. 11, Wernardus van Olderen, circa 3 m,, Minnebroederstraat.Willem Gerrit Verbeek, geh., 28 j., St. Jansveld.Maria Maarsseveen, wed. van Fran- ciscus van den Heuvel, 76 j., Mariaplaats.Sibilla Viaanen, wed. van Willem Gol, 72 j., Lange Smeesleeg.Gijsbertus van Meverden, ongeh., 34 j., Haverstraat. 12, Frcdcrik van den Wiltenburg, circa 5

m., Leliestraat. Hendrik Jan Sluiting, 4 j. en 4 m.,Kleine Tuinstraat. Egbert Schraa, 3 m., te Zwart- sluis. Levenloos aangegeven Dochter vanNicolaas Johaunes Maassen,Nieuwe Gracht. Bastiaan Joolen, circa 7 m., Var-kenmarkt. Levcnl. aangeg. Dochter (onecht), j 13, Alberta Johanna van Balkom, 2 j., Roodebrug. 14. Helena Wcsterman, 4 m., IVicoI.ii. kerkhof.Gerarda Schellart, wed, van Jo- hannes Markus, 73 j., Florasteeg.Ida Veeral, wed. van Willem Mu- res, 80 j., Leliestraat. 15. Johan Albert Luca, geh., 70 j., Nieuwe Gracht. Theodora Zwaanhuizen, wed. v. An- dries Abbt, 65 j., Plein Vredenburg. Hendrik Stomp, weduweriaar, 78 j.. Spring weg.Hcndrika Slotboom, H j. en 6 m., Roodebrug. 16. Maria Elisabclh Versteeg , l j, e» 6. m., aan de

Biltstraat.Levenloos aangegeven Zoon vaa Johanucs Ludovicus Janssen, Kleine Elicnsteeg.Jacoba Elisabeth Roelaudschap , 3 j. en 7 in., Nauwe Watersteeg.Bernardus Jansen, geh., SI j., Ganssteeg.Pierre Antoine Garjeanne , geb., 69 j., Nieuwe Gracht.Levenloos aangegeven Zoou van Gerardus Johanues Homan , Eli- sabethstraat.l J, Petronella Oosterhout, huisvr. rau BemardusMensing, 89j., Mo- lensteeg, H.Cornelia Rietveld, huisvr. van Mi- chiel de Groot, 73 j., onder Tolsteeg.Hendricus Simons, ongeb., 22j., Plein Vredenburg.18. Hermanus Lambertus van Bielcn, 2 m., Zuilenstraat.

















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 72 18. Adrianus, Z. van Adrianus Ver- hasselt. Wilhelmus, Z. van Pierre Bartels. Jacobus Johannes, Z. van KlaasWoudenberg. Jacoba Margaretha, D. van Johan- nes Faddegon. 19. Theodorus Hermanus, Z. van Jo- anncs van Lint.Carolina Petronella, D. van Petrus van Pommeren.Jacobus, Z. van JBarthoIomeus Stephanus van der Steen.Jacoba Wilhelmina, D. van Mar- tinus Uitermark. 20. Neeltje, D. van Baltus Vermeulen.Johannes, Z. van Antonie Peters.Steven Johannes, Z. van Gerrit Spierenburg. Johannes, Z. van Marinus vanZantwijk. 21. Petronella, D. van Martinus van Meegen. Anthonie Johannes, Z. van Johan- nes van den Berg. Anthonia, D. van Hendricus Kip-persluis.

22. Willem Karel, Z. v. Gerrit Beumer.Hubertus Hendrik, Z. van Thomas Essenberg. Johan Albertus, Z. van Arie Mid- delkoop. Johan Antooii, Z. van Anthonievan Buureu. Johanna Hendrika, D. van Damu»Simons. 23. Caroline Josephine, D. van Carel Cato van Baerle. 11. Hendrik Jan, Z. van Korst Dege- j camp.Johannes, Z. van Johannes van Rossum. Alida,D.vanHilIebrandHazekamp. Aart, Z. van Antonius Uijterwaal. 12» willemina, D. van Albcrtus van Heert.Haria Cornelia en Anthonie Johan- nes, D. en Z. van Willem van Eist. 13. Hermanus, Z. van Hendrik Nieu- wenhuijsen. Dirkje, D. van Gijsbertus Smit.Juban Adam, Z. van Johan Adam Perlot, 14. Maria, D. van Leonardus Terlin- gen.Henderina Elisabeth, D. van Pieter van der Jagt.Antoinetta Theodora, D.

van Jan Mulder.Hermanus Gerard Carel, Z. van Jodocus Heringa. 15. Alida Jacoba, D. van Jan Jaspcr.Wilhelmus Anthonius, Z. van Wil- helmus Oostveen. Elisa, Z. van Jan Hendrik Ruijschvan Dugteren. 16. Anna Mathilda , D. van Cornelis Ferree. Cornelis, Z. van Joannes Quant. Gustaaf Karel Lodewijk, Z, vanFrederik Willem Yogelsang. Johannes Abraham, Z. van Corne- lis Pouw. Clasina Maria, D. van AlewijnStoker.
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Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 17. Anthonia Johanna, D. van Leo- nardus Schippers. Pieter Hcrmanus, Z. van CornelisWiclart. Johannes Hermanus, Z. van Jo- hannes Flaad. Leon Abraham, Z. van AbrahamLevio Bouwman. Johannes, Z. van Joannes Pau-lussen. Cornelis Johanues, Z. van Corne-lius Verheul. Susanna Rosina, D. van Carl Fried-rich HeiurichFerdinand Krumb-horn. 18. Jansje, D. van Gerardus Rempkens.Petrus, Z. van Klaas van Arkel. l!). Eduardus Johannes, Z. van Wil- helm te Brugge. Hendrika Heleua , D. van JoannesHenricus Heesen. Johanna Clasiua, D. van WillemJohannes Valkestcijn. Johanna Cornelia, D. van Jan Wij- nand Cornelis de Man.20. Johannes, Z. van Jan van Dijk. Cornelia, D.

van Petrus Johannesvan den Bosch. Abraham, Z. van Jan HendrikOliekan. Guilleaume Henri Leignes, Z. vanGuilleaume Leignes Bakhoven. Balthazar, Z. van Cornelius deGroot. Gerhardus Bernardus, Z. van Pe- trus Hattink. Hendrikus Gijsbertus Johannes, Z.v. Gijsbertus Christiaan dcGroot. Christiaau, Z. van Willem van derHorst. 11. Johnnna Petronella, D. van Kut-> gerns Adrianns van Geelkerken. Jan Christiaan, 2. van Joau LouisBernhardi. I'clronclla Johanna , D. van Johan- nes Verkerk. Willem, Z. van Joseph Wijnen. 12. Leonard Stephanus, Z, van Stc- plianus Jacobs. Johannes Hendrikus, Z. van Jo- hannes Simon Huinck.Johanna Alberta, D. van Hendrik van der Straaten.l '5. Wilhelmina Theodora, D. van Aal- bert van Schaik.Fenna, D. van Abraham

Freni,14. Louisc Wilhelmina, D. van Hui- bregt van Schaick.Abraham, Z. van Johannes Se- verijn.Jacoba Johauna, D. van Johannes Jacobus Minjon. 13. Willcbrordus Anthonius Petrus Hendrik, Z. van Willem Gijs- bertsen.Johauna Maria, D. van Cornelis Smit.Emile August Leontin, Z. van Jo- haunes Anthonius van Oort.16» Anthonia Maria, D. van Isaak van Gorkom.Anthonius Martinus Jurianus, Z. van Johan Mauritz Jansen.Maria Uda, D. van Johannes Ho- gesteijn.Johanna, D. van Johau Werner.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 Voltrokken Huwelijken op den 4. Augustus. Henricus de Vis- ser, Adjunct Commies bij hetProvinciaal Gouvernement vauNoord-Braband, 36 j. en Gis-berdina Lambooij , Particuliere,33 j. 6. Johannes van den Bok, weduwe-naar, Sjouwer, 54 j. en Petro-nella Hendriks, weduwe, Werk- ster , 42 j. Johannes Adrianus van Groene- woud, Commies bij de StedelijkeBelastingen, 27 j. en Dirkje deMeijer, Dienstmeid, 30 j. Dirk Willem vau Engelen, wedu- wenaar, Geregtsdienaar, 37 j«n Woutera van Schoonhorst,Dienstmeid, 30 j. Cornelis Verhoef, weduwenaar,Timmerman, 38 j. en JantjeHeerdink, zonder beroep, 31 j. Wilhelmus Kok, Dienstbaar, 44 j.en Anna Teunissen, Dienstmeid,36 j. Jan

Visser, Timmerman, 30 j. enJohanna Catharina Kelfkens,Dienstmeid, 23 j. Jacobus Martinus van Leersum,Likeurstoker, 22 j. en JohaunaElisabeth Haars, Dienstmeid,21 j. Evert Dirk van Bruggen, Kamer-behanger, 24 j. en Wilhelminavan Gorkom, zonder beroep, 21 j. Willem Kcrkkamp, Tuinman, 30j. en Johanna Maria Couree,Dienstmeid, 32 j. 13. Cornelis van Kuijk , Schipper, 21j. en Clasina Elisabeth Kapel,zonder beroep, 22 j. Cornelis Mommaas, Letterzetter,24 j. en Hcndrika Staal, zonderberoep , 34 j. Anthonie Ockhuijsen, Schrijnwer- ker , 23 j. en Antonia AdrianaBoers, zonder beroep, 28 j. Johannes Reijntjes, Rijtuigschil- der , 31 j. en Catharina vanHcnxtum, Dienstmeid, 39 j. Hubertus van Schaaik , weduwe-naar, Hovenier, 61j.euCorne-lia van deu Brink

, Dienstmeid,28 j. Willem van Mullekom, Smid, 32j. en Elisabeth Bccker, zonderberoep, 29 j. Cornelis Vermeulen, Schoenmaker,20 j. en Cornelia Elisabeth Ga-lijn, zouder beroep, 21 j.14. Adolf Stefanus Rueb, Lector in deSterrekunde aan de Hoogeschoolalhier, 39 j. en Johanna SophiaNuman, Particuliere, 37 j.20. Franciscus Lodewicus Hackfoort,Schrijnwerker, 23 j. en Corneliavau Rooijen, zouder beroep,23 j. Hermanus van Uden, Molenmaker,





















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 108 Adrietta Jacoba Paulina, D. van Anthonic van den Tems.J. Wilhelmus, Z. van Wilhelmus vanRijn. Johanna Petronella, D. van Dirkvan Rooijen. Wilhelmina Ghristina, D. van Heu-drik Jansen. Adrianus, Z. van Johannes Jaco-bus van Lovereu. Paulns Wilhelmus Augustus, Z.van Nicolaas van Maarle. Herman, Z. van Hendrik Jan Eij-kelkamp. Wilhelmus Johannes, Z. van Wil- helmus Johannes Coops. 10. Hendrik» Petronella, Du van Pe- trus Nicolaas Broers. 11. Willem, Z. van Johannes Brood- koorn. Abraham, Z. van Henderik Deur- hof. Hendrik Wilhelmus, Z. van JacobTeengs. Anthouius, Z. van Arie AdrianusGalesloot. Uarmen Hijmen, Z. van Hendrikvan Lint. Margaretha

Johanna, D. van Ge-rardus Koppers. 12. Johanna Maria, D. van Jan Hen- drik van Putten.Anna Maria, D. van Hendrik van der Wal.13» Gijsbertus, Z. van Johannes de Bruin.Maria Elisabeth, D. van Christiaan van der Lek. 14. Ilermanus, Z. van Johannes Den- velingen. Johauna, D. van Paulus Stainer.Paulus Arnoldus, Z. van Antonij Koolcmans. 15. Godefridus, Z. van Peter van Oort.Jacobus, Z. vanGerrit Wellerdieck.Josina Eleouora, D. van Hendrik van Driel.Herman Henri Everhard, Z. van Cato de Graaf.Johannes, Z. van Pieter Carel Lagas.Clasiua Carolina Jacoba, D. van Aart Visser.16« Hermanus, Z. van Adrianus de Cruijff.Maria Anna Margaretha Louise en Alphonse Franc,ois Gisbert Marie, D. en Z. van Jonkheer Mr. Petrus Antonius Maria van Oosthugse

van Rijckevorsel.Jacobus, Z. van Jacobus van Pig- gelen.Maria Catharina, D. van Jacobus Spithout.Anthonie, Z. van Joanncs van der Linden.Theodora Johanna Maria , D. van Matthijs Antonius Franciscus Heuser.l 7« Hendrik Jacobus, Z, van Joannea van Ingen.Gerardus Albertus, Z, van Hen- drikus van den Hoek.Alida, D. van Petrus Visser.Jacobus Johannes, Z. van Jan Erkus.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 113 Antlronic de Vink, geh., 87 j.,Paardeusleeg. Levenloos aangegeven Dochter vanHuijg van Harten, Hietsteeg. Angelina Henrica Smit, ongeh.,17 j., Springweg. Geertruij Smaliug, huisvr. vanGerrit Godart, 50 j., Keizers- gracht. Wilhelmus Tasking, 5 m., Gcer-truidabrug. Gerarda Hendrika Willemsen , 2 j.en 9 m., Lauwersteeg. Jacobus van Dam, 7 m., Kruiper-steeg. Abraham Johannes Wijnonds, 3ra., Abstede. Johaunes Frederik van Geest, 8M. , Varkenmarkt. Hendrik vau den Hooven, 7 w.,Gruttersdijk. Jacoba Schoonmade, wettig ge- scheiden Echtgenoote van Hen- drik Coenraad van Setten, 80 j.,Vuilesloot. Levenloos aangegeven Zoon vanHenricus

Schmit, Gruttersdijk. Alberla Straatman, 2 j. en 2m.,Koestraat. Levenloos aangegeven Zoon vanPieter van Velsen, Pelmolenstraat. Antonij van Wulen, ongch., 88 j.,Voor Clareuburg. Gerrit Lijfijt, ongeh., circa 10 j.,onder Catharijne. JohannaCorneliaSophiavanEwijk,7 j. en 7 m., Hooge Jacobijne-straat. Clasina Kli-ijn, huisrr. van Hunnenvan den Wijngaard, 45 j. fonder Tolsteeg. Wilhelmina van Efferen , ongch., 17 j., Ganssteeg.20. Cijprianus Wilhelm van Stenis, 6 m., Hartsteeg. 21 Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). Willem Dirk Romeijn, 38 j., Geer-truidakerkhof. Cornelis Eliza Anne van Hoogstra- ten, 6j., Kromme IVieuweGracht. 22. Jacobus Johannes Wassink , Ij., Geertruidastceg. 23. Elias van Zwoll, weduwenaar, 69 j.,

Choorstraat.JohannaJacobaHutjcns, Ij., aan de Biltstraat.Hendrikus van der Vorst, 8 d., Tuinstraat.2'S. Sara de Kloet, huisvr. van Leen- dcrt Raasveld, 46 j., Boterstra.it.Wilhelmina van Thiel, buisvr. van Barend Verloop, 80 j., Lau- wenrecht.Aaltje Frank, 2 j. en 7 m., Doms- kerkhof.Jan Christoffel de Bruijn, 6 j. en 7 m., Geertruidastecg.Maria Eremia JUijnders, wed. van Gerardus van Keil, 78 j., Bei- jerbrug.Louis Lambert Frederic Muller, 32 j., Hospitaal.Gijsberta vau den Brink , huisvr. van Theodorus Pouwels, 47 j., Gruttersdijk. 15. 16. 17. 18. 19.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 114 Dirk van der Neut, geh., 40 j. , Pelmolensteeg.Theodora de Ridder, wed. van Johan Karel Philip Tieleman, 85 j., Jufferstraat, G.Levenloos aangegeven Zoon van Samuel Pierrot, Elisabethslraat.29. Franciscus Johannes Jansen, 6 j. en 4 m., Zwarte Water.Levenloos aangegeven Zoon van Arnoldus Sikkel, Mariastraat.Wilhelmina van der Vaart, huisvr. van Johannes Vermeulen, 42 j., Moleusteeg, H.Mattheus Wildschut, geh., 52 j., aan de Molenstecg.Cornelis Kollewijn, geh., 34 j., Tuinstraat, B.30* Gregorius Johannes van Schaik , 13 j., op 't Zand.Henricus Peule, geh., 54 j., Ma- riaplaats.Adrianus van Piggelen, geh., 77 j., Suikerstraat. l'hilippus deMunck, 4 d., Gast- huissteeg. 25.

Maria Elisabeth Anraad, 9 j. en 7 m., Nicolaistecg.Hendrika Petronella Broers, 10 d., Steenweg.Hermanus Velling, 4 m., Zand- straat.Aaltjc Bakker, ongeh., 66 j., Oude Kamp.Johanua van Schalk, wed. van Jan Kouthuisen, 68 j., onder Ca- tharijne. 26. christoffel Johannes van Boescho- ten, 3 j., Springweg.Gerhardus Bernardus Hattink, 5 w., Bakkersteeg.Anthonie Johannes van Kuijk, geh., 47 j., onder Catharijne.Evert Tappers, ongeh., 23 j., Veenstraat.Johanna Maria van Wieringen, huisvr. van Jan Velhaak, 69 j., Geertruidakerkhof. 27. Elisabeth Murk, 35 j., ABCstraat.Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). 28. Fredrika Klaasen, huisvr. van Jan Brinkman, 47 j., te Scherpen-zeel. OVKIILKDIUVKN 90.

























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 126 Elisabeth Maria van der Werff, 2 j. en 6 m., Aan boord van eene Schietschuit.Elisabeth Scherpeuseel, 12 d., Roodebrug.Levenloos aangegeven Dochter van Dirk Leunen, Lauwenrecht. 30. Antonius van Ballegoij, 8 m., Begijuenhof.Levenloos aangegeven Dochter van Joliau Michiel Muller, Lange Lauwerstraat.Jacoba Elisabeth Gardner, ongeh., 66 j., Regulierbrug.Gornelia van Rijn, huisvr. van Volkert van Niekerken, 77 j., Achter de Koekkoek.Petronella van der Sluijs, ongeh., 62 j., Florasteeg.Willcm Gornelis Adrianus Filet, circa 7 m., buiten de Weerd. 31. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt).Levenloos aangegeven Zoon van Hendrik Gronselaar, Rijnstraat.Johannes Hendrikus

Schuwer, 3 m., Naauwe Walersteeg. Hendrik van Gorselcn, gch., 02 j., aan 't Zand.Johannes Sloten, 2 j. en 5 m., Vissersteeg.Johanna Hermina Conraad, huisvr. van Johannes Everardus Nass , 32 j., Regulierbrug. 24. Johanna Dunnewijk, ongeh., 18 j. en 10 m., Achterstraat.Maria Geurtsen, wed. van Jacobusde Jager, 44 j., West-Raven. 25. Maria Adriana Elisabeth Cock, 10 j. en 9 m., Rijukade. Maria Ross , wed. van Teunis Her-manus Haagen, 74 j., aan deNeude. Levenloos aangegeven Zoon (on- echt). 26. Wijnanda Legue, 4 j. en 3 m., Korte Smeesteeg. 28. Hendrik Bernardus van der Tien, 60 j., Lauwersteeg.Johannes van Essen, ongeh., 20j., Stroosteeg. 29. Levenloos aangegeven Dochter van Jan Lamfers, Hardebollestraat.Catharina Hendriks, 2 m.,

Dom-trans. OvmiLi DIENKN 92.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 Naamlijst DER «REIN, HUWELIJKEN EN OVERLEDENEN BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND NOVEMBER 1845. Cclborenei op den li November. Nicolaas Bernar- dus , Z. van Nicolaas Jan Fran-Sois Wersel. Clasina Petronella, D, van Fran-ciscus Henricus F.bbing. Anna, D. van Heudricus Johannesvan Druijnen. 2. Jan Jacob, Z. van Antonij Klaver- steijn. Jobannes Marinus , Z. vanCorne-lis Wernard van Voorst van Beest. Wilhelmina, D. van Gornelis vander Linden. Johannes Cornelis, Z. van Johan- nes Cornelius van den Braak. 3. Johanna Elisabeth, D. van Thi- motheus van der Steen.Hubertine Jacoba Joanna , D. van Joannes Trip. Ilermina, D. van Wilhelmus Paap.Ghristina

Arnoldina, D. van Cor- nelis Buijs.Cornelis Lodewijk Coenraad, Z. van Johannes Jacobus Augus- tinus.Gerrendina en Wilhelm , D. en Z. van Joseph Kist.Matje , D. van Cornelis van Elzen.5. Catharina, D. van Cornelis Zigt- man. Judith Catharina, D. van Geurt van Kuijk.Johanna Petronella, D. van Her- manus van der Sluijsen.Hendrika, D. van Hendrik Chle.Hubertus Jacobus, Z. van Hendrik de Vos.Maria Theodora, U, van Johannes Vlok. 6. Bougiua Theodora, D. van Jacobus van Essenberg.Helena Jobanna, D. van Johannes Eijtinger.Elize Catherine Wigardine, D. van Jonkheer Ernestus Pesters.Maria, D. van Rutgerus van den Bcdcm.Wilhelmina, D. van Christiaaa Philips. 7. Anna Sophia, D. van Gerrit van Dorssen. Adriana, D. van Joannes van Dijk. Caroliua

Johanna, D, van Johan- nes Carel Bakker. Julianus Bernardus, Z. van Julia- nus van der Toom. Sophia Jacoba Wilhelmina, D. vanMr. Jacob Anne Grothe. Wilhelmus Willebrordus, Z. vanStepbanus van de Bilt.11



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 132 AnnaCatharina,' D. van HermanusBergman. Pierre Louis, Z. van Adolphus Pie- ter Boellaard van Tuijl.16. Cornelia Huberta , D. van Gerritvan Soest. Josina, D. van Hendrik Franken. 16. Wilhelmus, Z. van Dirk Smits. 17. Maria, D. van Andries Spithout.Gerarda, D. van Lenard Hendri- kus Meij. Nicolaas, Z. van Nicolaas Ras.Salomon, Z. van Izak Maubeim.Hermine Theodalinde Emilie Vir- ginie, D. van Friedrich Hermann Geuer. 18. Samuel Gerardus, Z. van Arie Komijn. Daniel, Z. van Jacobus van Beest. Barendina, D. van Autonie Verheul. Lambertus Franciscus, Z. van Ja- cobus de Zwart. l !). Johaunes Jacobus, Z. van JacobusBeijrends. Henrictte Petronella Aletta , D.

vanCarolus Josephus Burgers. Elisabeth Maria, D. van Dirk Smaling. 20. Willemina Evcrdina, D. van Cocn-raad van der Horst. Geertruida, D. van Izak van Bu- ren. Augenita Hcndrika, D. van Hen- drik Engelbarts. Karel George, Z. van HendrikMatthias Hermelink. Maria, D. van Albertus Knippers. Daatje, D. van Daniel Wagevoort. Johannes Josephus, Z. van Johan- nes Franciscus Jozeph Klister. 8. Evert Jan, Z. van Gerrit Aalten.Clasina Maria, D. vanNicolaus Kok.Johannes, Z. van Johannes Vos.Franciscus Johannes, Z. van Ar-noldus Engel. 9. Gijsbertus Wilhelmus, Z. van Ucn- drikus Leemans.Jan, Z. van Dirk van der Tier.Gerardus, Z. van Johannes Serva- tius van Wijk.Jenneke Reinira, D. van Egbertus Henderikus van Gaalcu. 10. Adriana Hendrina , D. van

Alber- tus Du Pree. Elisabeth Johanna Barendina, D.van Barend Linschoten. 11. Eduard Johan Pieter, Z. van Hen- drik Bitter.Dirk, Z. van Dirk van Leeuwen. 12. Gerritje, D. van Cornelis van Zwol.Elisabeth, D. van Hendrik van Soest.J;}. Gerard Esaie Gijsbert, Z. van Chris- toffel Tongeren van Vlissingen.Maria, D. van Willem Roerhorst.Johannes Henricus, Z. van Johan Ues Alma.Gijsbertus, Z. van Gerrit Agter- berg.Marinus Johannes, Z. van Thomas van Lier.14. Anthonia, D. van Johannes van Wijk.Willem Franciscus Adrianus, Z. van Frans Willem Berenbak.Johanna Gerdina , D. v. Gerrit Hak,





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 134 29 j. en Christin» Reinboud,Dienstmeid, 25 j. Cornelis Spierenburg, weduwenaar,Schipper, 40 j. en Wilmiua Dir-kina Mooij, Dienstmeid, 29 j. Gerrit Mars, Smid, 27 j. en Ca-tharina Johanna Anders, Werk- ster, 21 j. Bart van der Kaaij , Schipper, 24 j.en JannigjeGentenaar, weduwe,zonder beroep, 41 j. Pieter Marie Edouard Gevers Deij-noot, 29 j. en Maria Clarant,beide zonder beroep, 25 j. Jacohus van Rossum, Timmerman, 22 j. en Johanua Duijveman,Dienstmeid, 26 j. 6. Theodorus Johannes van der Veer, Apotheker, 23 j. en Sophia de Brieder, zonder beroep, 26 j. 12, Cornelis Bernardus Ensie, Smid, 23 j. en Johanna Kelm, Dienst- meid , 26 j. Johanues Jacobus Smeijer,

Werk- man , 24 j. en Coruelia AntoniaVermeulen, Dienstmeid, 21 j. Hendrik van der Waa, Schilder,29 j. en Belegie Streef, Dienst- meid, 29 j. Cornelis Adelaar, Schoenmaker,25 j. en Hendrica Ras, Dienst- meid , 24 j. Johannes Hermanus Hoonakker, 24 j. en Mechtel van der Slot,beide zonder beroep, 23 j. Adrianus Baas, Huisschilder, 30 j.en Antonia Godee, zonder be- roep , 22 j. Johannes Jacobus Milders, Brood- bakker, 2S j. en Anthonia Ca- tharina Welle, Naaisler, 29 j. 19. Hermanus Lancee, Knoopemaker, 23 j. en Cornelia Gamelkoort,Werkster, 20 j. Willem Mulder, Commies bij deStedelijke Belasting, 32 j. enCornelia Johanna van Oort, zon- der beroep, 36 j. Anthonie Johannes Helmond, AgentvanPolicie, 30 j. en WilhelmiuaMaria Heijdelaar, Dienstm., 30

j. Jacobus van Klarenbosch, Slagter, 24 j. en Jacoba Blom, zonderberoep, 21 j. Hendricus van Gorkum, Smid,18 j. en Johauna Cubes, Werk- ster, 28 j. Fran| Jobels, weduwenaar, Schoen- maker, 30 j. en Piternella vanLeeuwen , Dienstmeid, 30 j. Glaudie van Zantwijk, Timmer- man , 28 j. en Johanna Steijge-man, zonder beroep , 21 j. Wilhelmus Kempkes, weduwenaar,Smid , 50 j. en Anua Maria Eli-sabeth van Rijnswoude, weduwe,42 j. 26, Jan Willem Hoegen, Winkelier,23 j. en Hendrika de Hcger,zonder beroep, 23 j. Pieter Abbink, wettig gescheiden,Timmerman, 32 j. en GijsbertaTulp, zonder beroep, 22 j. Cornelis van Lngn , Kleerbleeker ,18 j. en Antonia van der Poel,Dienstmeid, 22 j.























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 145 Heuriette, D. van Carolus Antonius van Dommelen.Aart Audries Floris, Z. van Aart van Stuijvenberg.6. Johannes Wilhelmus, Z. van Ga- briel Mulder. Wilhelmus, Z. van Jan van Luijn.Hendrikus Wilhelmus, Z. vau Heinrich Hermanu.Cornelis Stephanus, Z. van Cor- nelius van Montfoort.Bernardus Johannes, Z. vau Ber- uardus Johannes Dnret.Ludovicus Philippus, Z. van Jo- hannes Prederik Kerst.Hendrik, Z. van Jacobus van Amersfoort.2'.Cornelis, Z. van Johannes van der Teems.Hendrika, D. van Hendrikus Coen- ders. Johannes, Z. van Autonius Fran-siscus Sagius. 28. Jobanna, D. van Cornelis van Os.Anthonie Joan, Z. van Reinier van der Monde.Johannes, Z. van Johannes

van Soest.Helena Christina, D. van Lauwe- rens van Kasteel.Johannes Arnoldus, Z. van Jocuem tltee. 29. Rijn, Z. van Klaas Visscher.Johanna Elizabeth, D. van Jacobus van Cleef.Paulus Franciscus, Z. van Willem Nicolaas Wintershoven.Theodora, D. van Pieter Vroon. Aard Azia, Z. van Aard AziaHuijsterman. 20. Cornelis Theodorus, 1. van Theo- dorus Thijssen. Albcrtus, Z. van Theodorus Jansen.Dirk, Z. van Hendrik Gerrit van der Wolk.Johanna Maria, D. van Frans van Leusden.Henriette Christine, D. van Pierre Corneille Oliviers.Carel Ludwig , Z. van Joseph Hein- rich Lietze. Petronella, D. van Hijk Hijkse.Cornelis, Z. van Roelof Hoogen- doorn. 21. Willem, Z. van Dirk Visser. 22. Johann Hendrik, Z. van Johanu Peter Fleck. 23. Johanna Hendrika, D. van

Adria- nus Johanues Huisman.JohannaMaria.D.vanDirk Bettink.Johanna Anthonie, D. van Willem van Engelen. 24. Authonia Johauna, D. van Antonie Meulenheek.Jacobus Anthonie, Z. van Jacobus van den Bosch.Maria Antoinetta, D. van Johan Jacob Huisman.Gerritje, D. van Willem van der Flier. Heudrika, D. van Klaas Bakvis.Adriana, D. van Jan van den Bol. 25. Johannes, Z. van Johannes van der Horst.Maria Elisabeth, D. van Jan vanKalken.





















Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



