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Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Burgemeester der Stad Hamburg. DOOtt M'. .1. de Wal. (Vervolg van deel H, pag. 216J. Juaurent brengt de benoeming van S i m on vanUtrecht tot burgemeester der stad Hamburg tot hetjaar 1432, of misschien nog tot bet laatst van het jaar1431 (l). Men kan echter, bij gemis aan. zekere be- scheiden, dienaangaande niets met naauwkeurigheid be- slissen: alleen komt het mij voor, dat deze benoemingtusschen 1427 en 1432 moet vallen, vermits hij in eeneakte van eerstgemeld jaar (2) enkel Heer Simon vanUtrecht genoemd wordt, en daarentegen in eene Fun- datie van laatst bedoeld tijdstip uitdrukkelijk met dennaam van dominus Symon de Vtrecht proconsulwordt bestempeld (3). Een der

belangrijkste tijdperken in Hambnrg's vroeg- ste geschiedenis is de strijd met en in Oostfriesland ge- durende de jaren 1429 tot 1433 gevoerd. De ouder-steuning, eenmaal door sommige Oostfriesche edelliedenaan de Victualiebroeders verleend, had tusschen eerstge- (1) Laurent, t. a. p. 89. (2) Zie Bijlage IV. (3) Zie Bijlage V. Utr. voorheen en thans, III Dl. I St. l









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 ohren Rade. Doch blijkens de rekeningen behoordeBeierfleeth tot geen der beide deputatien. Ik geloofdaarom, dat Beningha hier welligt-minder juist onder-rigt is geweest, en dat de slotvoogd, niet uit den raad,maar door afgevaardigden uit den raad is benoemd ge- worden. Te gereeder laat zich dit denken, daar Siinonvan Utrecht toen waarschijnlijk reeds tot het burge- meesterschap was opgeklommen. De strijd der Hamburgers in Oostfriesland was metdeze veroveringen niet voleindigd. Sibeth Papinga,de gevreesde hoofdman, die zich alleen daardoor vanGodeke Michiels onderscheidde, dat hij te land zoowel als ter zee, zijne strooptogten ondernam, viel kortdaarna eenige Hamburger schepen

aan, en maakte aan- zienlijken buit (l). Oldenburg en Bremen kwamen Ham- burg ter hulpe. Vereenigd met de vijanden van Sibeth,belegerden zij den Sibethsburgt. Edzard van Greet-sijl en zijn broeder Ulrik trokken tegen Sibethsbondgenooten ten strijde. Driehonderd dappere Ham- burgers vereenigden zich met hen, om Papinga vooraltoos ten onder te brengen. Den 25 Julij 1432 kwamhet tot een allerbloedigst gevecht. Nadat Edzards zwa- ger, Lutet Maninga was gesneuveld, viel Sibethdoor eene diepe wonde getroffen. Weldra was de zegedoor de Hamburgers en hunne bondgenooten bevochten.De verwonnen hoofdman werd gevankelijk weggevoerd,doch weldra bezweek hij aan zijne wonden. De Si- bethsburgt werd veroverd en geslecht. De Hamburger berigtgever is

van oordeel, dat S i m o nvan Utrecht zelf dezen roemvollen togt heeft bestuurd. (i) Wiarda, t. a. p. I. 459, 460.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 6 De Oostfriesche Chronijken en Geschied boeken, voorzoo verre ik die mogt onderzoeken, maken echter totmijn leedwezen geen melding van eenigen aanvoerder derHamburger benden. De stadskamerrekeningen berigtenons, dat een deel der gevangen genomene aanhangersvan S i bet h te Hamburg hunnen dood op het schavotvonden (1), terwijl openlijke dankfeesten ter eere deroverwinnaars werden verordend (2), en de dankbarehulde des volks, de gesneuvelden in hunne grafstedevolgde (3). Zeker is het, dat, zoo al niet S i m o n inpersoon op het oorlogstooneel is tegenwoordig geweest,van hem toch, als Burgemeester der aanzienlijke handels- stad, het bestuur der belangrijkste

ondernemingen is uit- gegaan (4). Intusschen mogen wij ter dezer plaatse niet met stil- zwijgen een geschil voorbijgaan, dat in 1434 tusschende steden Groningen en Hamburg ontstond, en dat,wijl het tot handel en zeevaart betrekking had, de be- (1) 1432. Esp. ad div. 12 tal. 12, sol. 8 den. pro ex-pensis piratarum Sybethes, de quibus 34 erant decapetati,et 14, qui de W i ns er torn evaserunt. (2) 1433. Exp. ad div. Item 2, tal. ad missam depre-catoriatem in summo dicantatam pro victoria dominorum etomicorum nostrorum in Frisia, pro pace&quot; et serenilale. (3) 9 tal. 19 sol. 4 den. ad exequias in Frisia interfecte-rum et submersorura et ad niissam deprecatorialem protriumpho ibidem habito. (4) Vgl. de Strek. 1435. Exp. pro divcrsis notabelibus, 21 tal. pro 4 Frisonibus,

quos.....domini Simon de Vtrecht traiverunt bic ad doinum bcdelli. Item, 3 tal.8 sol. pro uno Frisone, quem domini nostre de consulatuiransureruut.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 zorgdheid van den Burgemeester S i m o n van Utrechtinzonderheid zal hebben gaande gemaakt. Den Hambur- geren was door hunne veelvuldige scheepstogten op denEeins het belang gebleken, dat voor hen in eenen vrijenhandel met de nabij den mond dier rivier bloeijendeGroninger dorpen Farmsum en Termunten gelegen was.Dit stak (zegt Westendorp) de Groningers zeer in deoogen, welke gaarne den vreemden handelaar wildenkeeren, en den uitsluiteuden handel in de overige land- schappen van deze tegenwoordige provincie aan zichtrekken, en voor zich zelven behouden. Van daar, datde ouderman Willem Wicheringe zich naar Farm- sum begaf, ten einde dezen met de Hamburgers

gedre- venen handel met kracht te beletten (l). Na eenigentegenstand wist deze gunstige voorwaarden te bedingen,en een voor Groningen hoogst gewigtig stapelregt was hetgevolg zijner pogingen. Doch de vete tusschen de beidekoopsteden bleqf bestaan, en werd weder aangewakkerd,toen de gebroeders Aelco en Eggo Houwerda teTermunten eene bezetting van Hamburger krijgslieden ophunnen burgt, waarmede zij des noods de Groningerskonden afslaan, opnamen (2). Een openlijke oorlog werdalleen door de benoeming van vier zoenslieden afgewend,bij welke gelegenheid Diederik Bardewich door deHamburgers werd afgevaardigd. Een bestand voor dentijd van twee jaren werd gesloten, en de Groningers be- loofden zich van den handel in en op de

overeemscheplaatsen te zullen onthouden, terwijl de Hamburgers deverpligting op zich namen, om te zullen zorgen, dat (1) Westendorp, t. a. p. II. 465. (2) Westendorp, t. a. p. II. 469.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 8 niemand de Groningers of hunne bezittingen ainviel,terwijl voor den vrijen handel de meest beschermendebepalingen werden gemaakt (I). Ik heb niet kunnen nagaan, of een der beide par- tijen dat bestand heeft geschonden. Maar de twee jarenwaren weldra vervlogen, en het was daarom, dat in 1436de Groningers aan de Hamburgers verzochten , om een'dag te bepalen, waarop men de onderlinge geschillenzoude vereffenen, en den vrede bevestigen. Eene eerstevergadering werd daarop in 't slot de Holrn te Termun-ten gehouden, waarbij de voogd van Emden de belangenvan Hamburg behartigde. Noch deze, noch eene laterezamenkomst te Emden leidde echter tot een gewenschtbesluit,

hetgeen vooral is toe te schrijven, aan de maat- regelen door Aelco Hou w e r da van Termunten enEppo Gockinga van Zuidbroek, in het nadeel vanGroningen genomen. Daarop overweldigden de Hambur- gers de burgten te Nesse en Wilgum, dorpen, die laterdoor de golven van den Dollart zijn verzwolgen (2). Dezeoneenigheden, of liever, deze naijver tusschen Hamburgen Groningen heeft zich nog herhaaldelijk, ook lang nahet .afsterven van Simon van Utrecht, bij onder- scheidene gelegenheden en op verschillende wijze vertoond. De hier vermelde gebeurtenissen hangen mijns inziensmet het werkdadig leven van onzen Burgemeester tennaauwste te zamen: daarop toch schijnt mij eene ver- (1) Einmius, Rer. Fris. Hist., 1. XXII. 335. Wichers,Verband, over de oude

Gron. munten, in Verband, van hetGen. Pro Excol. Jur. Patr. III. 2. 105. (2) Wiarda, t. a. p. I. 471. Ubbo Emmius, Rer.Fris. Hist., 1. XXII. 341.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 12 futurum excepcionibus et impeticionibus quibuscumque.Actum quarta feria post Elisabeth, presente dominoNicolao Vete!. Of Sim o n van Utrecht kinderen heeft nagelaten,is mij onbekend: ik gis, dat hij zonder kroost is gestor- ven , vermits anders waarschijnlijk daarvan in de straksmedegedeelde akte wel eenig gewag zoude gemaakt zijn.Dat echter misschien bloedverwanten van den waardigeiiman ook in later tijd zich te Hamburg hebben opgehou- den , is niet onaannemelijk, omdat wij in sommige oir-konden een Johan van Utrecht (1), een Georgvan Utrecht (2), een Adriaan van Utrecht (3)genoemd vinden. De weldaden, door den wakkeren burgervader aanzijne tweede vaderstad bewezen,

werden ook in laterdagen niet vergeten. Ongeveer twee eeuwen (4) na zijnverscheiden werd ter zijner eere in de Nicolaikerk eengedenkteeken opgerigt. 't Is een eenvoudige steen, waar- van het opschrift is medegedeeld door Th. Anckel-maun, in zijne Inscriptiones Antiquissimae et celeber-rimae Urbis patriae Hamburgensis, van welk werk eenexemplaar in de Akademische Bibliotheek te dezer stedeaanwezig is (5). Het luidt: Piratas, Stortbeck, qui cepit, Gotke Michael, Hic sita Siinonis consulis ossa vides.Discat posteritas maiorum fortia factaSectari, patriae ne cadat urbis honos. (1) Staphorst, H. K. III. 649, 749, IV. 310. (2) Staphorst, t. a. p. III. 693. (3) Staphorst, t. a. p. II. 770. Zie Bijlage VIII. (4) Vgl. vooral Laurent, t. a. p. 88. (5) Ed. 2' Hamb. 1706, fol. p. 22, n». LV.





























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 26 De bode van de heeren collonel ende hooftmannen. Den heer collonel en vier hooftmannen in eene rey,weder vier hooftmannen en den secretaris in de 2' reye;dan de heeren lieutenants, vaeiidrichs, sergeanten enscribaes, vier aen vier, en zal by het retour deselve or-dere gehouden worden. Wanneer het Z. D. H. behagen mogte, geduerendehoogstdesselfs sejour binnen dese stad in de vroedschapsessie te nemen, sal daeromtrent het volgende ceremonieeldienen geobserveert worden. Dat zyn D. H. door de twee heeren burgermeesterenaen hoogstdesselfs hotel sal afgehaeld worden, en dat vierdeurwaerders met haere wapenstokken voor de koetsen mei2 paarden bespannen sullen gaen ,

en ses bodens methaere bussen bezyden de koetzen in ordere en maniereals gebruikelyk. Dat vier oud burgermeesters met een secretaris Z.D. H. sullen recipieeren voor t stadhuys aen de koets,en dat vervolgens de vier oudste raeden Z. H. zullenrecipieeren in de gang by de raedkamer, verder zullende heeren raiden, beneffens den anderen secretaris inde raedkamer in twee reyen geschaerd staen, opdat syneD. H. daerdoor zal kunnen passeren en geconduiseertworden door de heeren regeerende burgermeesteren enverdere heeren van de commissie tot aen hoogstdeszelfsstoel, sullende middelerwyl de heeren raeden een iedergaen staen voor deszelfs stoel ten eynde Z. D. H. sessiegenomen hebbende mede te kunnen gaen zitten. Z. D. H. sessie genomen hebbende

en de vroelschapgeeyndigt zynde, sal Z. D. H. op gelyke wyse wederomworden uytgeleyd en gereconduiseerd door de twee hee- ren regeerende burgemeesteren en de verdere acht heeren



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 27 met de secretaris, welke acht heeren eii secretaris voor't stadhuis zullen blyven staen tot Z. D. H. met de tweeheeren regeerende burgemeesteren vertrokken zal zyn,als wanneer deselve in de racdkamer terug zullen komen,en sal de vroedschap, vergadert blyven, tot dat de tweeheeren regeerende btu-geimieesteren van 't reconduisereavaii Z. D* H. zullen geretourneerd zyn. Dienende heeren regerende burgermeesteren, te worden,versogt, om Z. D. H. nogtnaels by monde, uyt naemvan de vroetschap ter niaeltyt te nodigen, alsmede tot hethoren van een oratie, dewelke de professor Reitz alsprofessor eloquentiae in den domskerk zal uytspreken,wanneer een root fluweelkleet met goude

franjes voor't gestoelte van Z. D. H. sal gelegd worden, Z. D. H.het uur tot de te doene oratie gefixeert hebbende, saldaervan door een der secretarissen by monde of wel by.een billet aen den rector magnificus alsmede aen de hee- ren studenten dienen kennisse gegeven te worden. Salmede aen den; orator worden gerecommandeert ia deoratie Z. D. H. alleen aen te spreken. En zal zyne D^ H. door de 2 heeren regeerende bur-genneesteren afgehaeld worden, ende in den domskerkgecond uiseert, zullende de gantsche senaet Z. D. H. opde straet voor de oostdeure van den dom recipieeren en- de sullen de heeren studenten, om zyne D. H. te reci-pieren kunnen gerangeert staen van de paelen, op hetdomskerkhof tot aen of in de kercke. Voor en na deoratie sal eenig

musiecq dienen geexecuteert te worden,tot welkers bezorging de heeren van 't muzykcollegie ver- sogt syn: alvorens 't programma tot de oratie gedruktworde, sal de heer rector magnificus vevsogt worden,.hetzelve Ier exatuinatie aen de vroetschap te geven.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 3'i Keizer Karel den Vijfden, te Gent, op alle hoekender straten aanslaan, Rein o ut Grave van Holland;dat door den Keizer niet anders aangemerkt kon wor- den, als dat hij naar het Graafschap stond, daar dezezich verbeelde alleen Graaf te zijn , en zulks te moetenblijven. Door dit bedrijf geraakte hij in ongunst vaneen' Vorst die hem anders zeer beminde, en door wienhij tot grootere waardigheid, dan hij voorheen bezetenhad, verheven was. De Vorst die hiermede in zijne eergelast was, beval den koninglijken Heraut, zijn regtlegen Brede r ode Ie bewaren en hem aan Ie klagen.&quot;Op welke aanklagte het volgende vonnis gewezen

werd: «Alsoe die Procuruer generael van den Key. Ma1, haddevoor Heer Adriaen van Croy grave van Rues, riddervan denzelven zyne Ma*, betrocken, heere Reynou It,heer van Brederoede ridder van den voers. oerdene,vuyt saecke dat die voors. heere van Brederoedevuyt zyn eygen auctorileyt verlatende, die oude wapenenvan zyn vader, groetervader ende overgrolevader ange-nomen hadde die naem ende wapenen des graeffscaps vanHollandt iu alle souvereineteyl loebehoerende zyne voors.Key. Ma1., ende daervan geuseert inden joietten ende tor-noyen van wegen zyn voers. Ma', vercundicht in zyn sladlvan Gendt, ende die heeft gestell ander poerten der stadtUtrecht ende elders openbaerlicken. Ende naer

opl-selve different die selve heer van B re d eroede gehoerlwesende, en gedaen sien alle die productien ende scrif-lueren gedient zoe wel by den voors. procureur generaelals by den voorn, heere van Brederoede voor veelgoede en notable personnaigen, ridders vanden oerdene





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 36 visionaell gepubliceert ende geregistrecrl worden in denraiden van Hollandt, van Utrecht, ende voer den wetvan de selven stadt van Utrecht. Aldus gedaen ende gepronunchieert te Bruyssel denxvi° dach van Januarius a°. xv'xxxi. Ende was aldusonderteyckent CHARLES.ende ondergescreven, By ordonnantie van Zyne Mat.ende onderleyckent_ PEHHENIN&quot; Dat dit vonnis behoorlijk de Regering der SladUtrecht beteekeud werd, getuigd het volgende stuk,mede in het Stads Archief aanwezig: » Op ten dach van hudcn compareerde voer myri heerendie Scout, Borgermeysteren, Scepenen ende Rade der Sladtvan Utrecht, vergadert

wesende opten raelhuyse mil opendoeren, ter presentie van eenen yegelicken die daer ge-comen waeren ende voort mede beliefden te komen,Johan Glennet, herault der Key. Ma', toegenaemtBourgoingne. Ende exhibeerde aldaer sekere sen- tentie ende acte provisionaell by der Key. Ma1., daerover geroepen die ridders van der oirdene van den gul- den vlyese, die hoeft ende luyden van synen secretenrade ende andere, gepronunchieert tusschen zynen pro- cureur generael ter eenre, ende heer Reynalt, heertot Brederode, ridder van derselver oirdene ter anderezyden, in date den zestiensten dach January laetstleden,met liltereu executoriaell daerop gediscerneert ende be-







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 39 ik van die zijde niet ware voortgekomen, (te weten vande Graven van Holland) daar ik zegge mijnen oorsprongvan Ie halen, ik zal die genen zijn die contrarie des-zelfs zal staande houden, mede tot den laatsten ademtoe. Verhoopende met Gods hulpe zoodanig betoondaaraf van dit jaar te zullen geven, (denkelijk met deuitgave der Genealogie) als slechts zijn Majesteit mijeenen tijd gelieft voor te schrijven, dat zijn Majesteit,daar mede vergenoegt en voldaan zijn zal.&quot; Hiernageraakte B rederode weder in gunst van den Keizer,en bovendien werd hij vereerd met den titel van EersteVlies-Ridder. Hij stierf den 25 September 1656

teBrussel, oud f>3 jaren, en is te Vianen onder eenezeer kunstige verhevene marmeren tombe begraven. ______________ N.-M. OHDONNANCIE OPTE COEREN (1) VANDE BUERKERCKETOORN den Je Maart J542. 1 J.n den yersten soe sellen daer wesen twee koeresople Buerkercktoorn, d'een, die koeren ende waeckensel die voir middernacht tot een uren ende d'ander dienae de middernacht, ende die coirer, die voir midder- nacht waeckt, die sel s'avonts op syn behoerlyken tyldie waeck-klock luyden een half uer lanck ende oeck,als men, van Ke. Ma. ende deser stadts wegen ofroepensell, tweemael luyden, als men hem des yerst beveelt, (1) Torenwachters.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 40 ende voirt, als men van stadtswegen justicie doen, endeoeck deser stadt sys verpachten sel, driemael luyden naeden gewoenten, ende behoeren van doen, ende dte coi-rer, die de namiddernacht waeckl, die sel des mor-ghens suyt ofblasen, nae dat opten huyse van Vreden-borch yerst geblasen sal wesen ende niet voir hem. Voerts soe sel dese Coeres alle ure van thien uren offtot vier uren toe blasen, tot allen drie hoecken van dietoorn uyt na er gewoenten van doen, ende altyt goedetoesicht hebben, offer nergens in der stadt off om derstadt brandt vallen ende oprysen mochte, ende soe ge- ringe by hem brant gesien wort, alsdan

brant te blasensonder ophouden met verposiuge, ende en sellen diekloek nyet rueren noch slaen, dan die neerstelick bewa- ren, ten ware, dat heml. by den Schout off Burgermees- teren als Oversten, dat ontboden ende bevolen worde,daer sy op well scerpelycken regardt ende kennissenemen ende dragen sullen. Ende die de ban- ende wacckklock luyt, die seldieselve kloeken ende repen van dien bewaren ende su-veren naer gewoenten. Ende hier off sel elck geloent worden ende die proffy-ten daer toe staende genieten als dat gewoenlik en is. v Item voert sellen sy die Stadhouder, Schout, Burger-meisteren, Scepenen, Raydt ende die Gemeente vandeser stadt gehoersaem, hout ende getrou syn endegoede

wachte houden ende voerts all doen, dat goedekoires elcx in het syn, sculdich syn te doen, daer vanstaen tot des raets correcxie. Dat hen God, etc. D. v. Eu

























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

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

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





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

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

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





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

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

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







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

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

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

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



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

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

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































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 74 tijnsche school alle mogelijke devoiren waren gedaan, omte dispicieren, een bekwaam en geleerd persoon, die deplaats van rector, welke de rector Zwa er d e croon nuzou komen te verlaten, met goede dienst aan dezelveschool zoude mogen bekleeden, en dat dezelve curatorenna ernstig onderzoek, geen bekwamer hadden Kunnenvinden, om hetzelve ampt naar eisch te bekleeden, alsDr. Surendonck, nu rector tot Utrecht, wordendeauthorisatie verleend, om te letten en bearbeiden, datde voorsz. Surendonck voor deze school als rectorzoude mogen worden bekomen,

op conditie, instructie ews. Zie daar al, wat er alhier van Swaardekroon, (zooschijnt hij zich geschreven te hebben) te vinden is, dater dan nog niet toe dienen kan, de verwantschap tus-schen de beide rectoren in 't licht te stellen. Van Johannes Zwaerdecroon is een Grieksch versvoorhanden ad nobiliss. virum D. Jacobum Duym,affinem suum, voor dezes Gedenckboeck, Leijden 1606in 4°.» En dit is, hetgeen wij uit dat vriendelijke schrijvenvan den heer van Dam voor geschikt oordeelen, hierte worden medegedeeld. Hetgeen ZWEG. daarin nogverder, omtrent het in ons opstel voorkomende bij-persooneel de goedheid gehad heeft aan te teekenen,zal

mede niet te loor gaan, maar bij eene meer geschiktegelegenheid, worden te pas gebragt. Alweer later bleek ons, dat de Utrechtsche rector Zwaerdecroon eene dochter had, die Elisabeth heette, en gehuwd was met M'. Henrick van Ga- en rector te Bommel. De acte, waaruit wij dit leeren, luid als volgt: «Op huiden I2 April IG28 comp. M.rg.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 75 Broecke geassistecrt met M'. Bernhard Zwaerde- croon, haren schoonvader etc. ende Elisabeth Zwaer- decroon, wed. van M'. Hen r. van Galen in syn,leven rector tot Bommel, geassisteert metten voersz. Mr.Bernhard Zwaerdecroon, haren vader ende voochf,ende die eersaine Wolfaert Zwaerdecroon, medents 's hoofs, haren broeder ende swager resp., mitsg.Joach. Verspuel, proc. der slede Wyck by Duerstadtetc., om inne te vorderen alsulcke 400 gl., als de voersz.Ma r g. vanden Broecke, ende 300 gl., sulcx devoersz. Elisabeth ten achteren syn aen den boedel vanG is b. de Leeuw ende syn huisvr., als nu

getrouwt aenJoh. van Bommel ople schans van Voren etc. Aldus,ten huise vanden voersz. Bernhard Zwaerdecroon,aen de nywe grafie enz. Get. M a r g. vanden Broecke, ElisabethZwaerdecroon, Bernh. Zwaerdecroon,W. Zwaerdecroon, Gisb. Schoock.» D. r. F.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Remissie voor PETER JACOB9Z.(19393. Jvarel etc. doen te weten, dat alsoe t'onse weder-compste in onse landen van herwaertsover veele onder-saten vanden selven onsen landen ons gepresen teert hebbenhuer ootmoedige supplicatien, om te hebben remissie en- de pardoen vanden feyten, by hunluden hier voren ge-committeert , soe sedert onse leste vertrcck van hervvaertsover als te voren, ende hemludeu te nemen in gracie en- de genade, in consideratie ende gedenckenisse bysondervancle grote gracien, die Godt onse Salichmaker ons ver- leent heeft, durende

onse absentie vanden selven lande,in onse expeditie opte svde van Hongrien, Affricque en- de ^elders tegens den Turck, Moeren ende andere onge- lovigen, ende, om die gedenckenisse vanden peyse tns-schen onsen «er lieven ende beminden broeder, die al-der kiistelycste coninck ende ons, met die sonderlickebegeerte, die wy hebben, te brengen ende houden onsevoersz. lande in peyse ende vrede; soe willen wy hieromende achtervolgende die heil. beliefte van onsen heoiel-schen vader, useren van barmherticbeit, als geneichtvvesende thenluden voersz. bede ende versoeke, om tedoen ende deylen onse gracie, onse voersz. ondersaten,me

de gelegenheyt ende cpaliteyt der feyten. Nu,s tsoe, dat onder anderen eenen, genaemt Peterlacobsz., wonende inden ambochte van Bilimer, be- last met wyff ende cleyne kynderkens, ons te kennengegeven heeft, d« hy suppliant hem alle syn d.gbe»



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 77 gedreghen ende gereghecrt heeft gehadt eerlick ende al-sulcx, dat hy suppliant hem jeghen ghenen o/Keierennoch de justicie jet ontgaen en heeft gehadt. Des es ge-buert, dat omtrent sinte Meertens daghe inden wynter,anno xv° xxxvin, die suppliant niet meer andere synen.gesellschappe, sittende omme goede chier te maken byn-nen onsen dorpe van Abcoude onder 't sticht van Utrecht,ten huyse van enen E ver t Scipperiaen, in welkengeselschappe mede was een C l nes Jacobsz. ende een.Herwich Jacobsz. des suppliant's broeder; soe heeftdie voersz, Claes Jacobsz. totten voersz. lier wie h;geseyt: Herwich,

geeft ons hier een soedeken aelsin 't gelach. Daerop die voersz. Herwich weder seyde:Soe soude ick soe ryn/i worden, set ghy drie groetjeghens een ael, off gelycke woerden. Op welckewoerden, soe syn die voersz. Claes Jacobsz. endeHerwich Jacobsz. spelende geworden omme die soedeaels jegens drie groeten, 't welck die voersz, Claes Ja- cobsz. verloer, ende heeft mitsdien die voersz. Her- wich gegeven drie groet, die welke, naer dat hy dieontfanghen hadde, heeft totten voersz. Claes geseyt:hier is maer elf duyts, want dut stuck, demonstre- rende een duyt off oertken, is maer een duyl, 't welckdie voersz. Clnes Jacobsz. bemerckende, heeft geseyt,verspeelt het jegens my weder voer

een oertken, endehebben daernae teycken ofte onleyken geworpen miteen mes, om 't selve oertken, hetwelck Herwich ver-loer, ende heeft mitsdien den voersz. Claes 't voersz.oertken weder toe geworpen, gelyck hy dat Tan den--selven Claes ontfongen hadde; alhoewel die voersz.Claes daermede hadde behoert te vreden gewest te syn,alsoe hy den voersz. Herwich, 's suppliaut's broe-Ulr. voorheen en ihans , 111 Dl. l St. 8



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 78 Jer dat eerst selver daer te voren gegeven hadde, hemnochtans nyet te vreden gehouden, nier heeft geseyt:gheeft my een ander oertken of ik selle u dese kanneop M kop; daerop die voersz. Herwich geseyt heeft:ick hebbe geen duijt, Claes oom, houdt u te vreden,ick schelde u quyt drie stuvers, die gsj my schuldtchsyt, maeckt doch geen woerden, ende heeft van ge-Ijcken die suppliant hem gesejt: Claes oom, maecktgeen onyenuechte, ick schelde u quyt een vaen (!)biers, die ick voor u verleyt hebbe. Nemacr, watschone persuasien hem gedaen worden, soe en was

dievoersz. wylen Claes Jacobsz. nyet t'appaiseien, maernam die kanne ende werp se nae de voersz. Herwichende geliet hem of hy hem, voert van lyfve ter doetgebracht soude hebben, ende heeft voert den voersz.suppliant eerst gewont, 'twelck die suppliant siende,heeft uit hitte van bloede syn broetmes getogen endeheeft denselven Claes gewondt in syn luchter syde, vanwelke quetsure die selve Claes omtrent 15 ofte 16 da- ghen daernaer deser werelt overleden is, wyens siele Godtgenedich sy, hoe wel totten voersz. feyte die voersz. sup- pliant seer onnoselyk toe gecomen is, soe beeft hy hemnochtans niet derven houden noch converseren in

on- sen landen etc., maer heeft die moeten habandonnerenende lopen in vreemden landen, levende in groter ka-tiv,cheyt ende armoede, ende hoewel den suppliant als-nu den gemteresseerde parthye versoent ende gebetertheeft, soe en soude hy nochtans willen noch dorvenconverseren ende hanteren in onsen landen ende heer-.cheden, 't sy dat ons gelieve hem hierop te verleenenonse gracus ende genade, ons daer omme seer oetmoedichbiddende etc.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 J4COB COirVKI.lSZ. \'\\ BIICVR* , Vtrechtsch monnik, predikant te Loosduinen ,vader van JO. MIKl Jt*li *. M. oen ik hierboven (1), de belofte deed, iets te zul- len mededeelen over J o. Meursius in betrekking lot deBarnevelt's, was het mijn voornemen, die mededeelingdoor eenige nanteekeningen te doen voorafgaan, over deafkomst en de ouders van dien Meursius. Het is tenopzigte van dit laatste, dat ik nu zie door den HeerProf. Kist te zijn voorgekomen (2), doch niet zoo, datik het noodig achte, juist daarom mijne bevindingendesaangaande te onderdrukken , en meen wel, met dezelve,doch naar het door den Heer

Kist voorfgebragte, eenig-zins gewijzigd, nog te mogen voor den dag komen. Het bevreemdt inderdaad, dat Meursius, daar, waarhij opzettelijk van zich zelven spreekt (3), en men ver- wachten zou, dat hij, even goed als van den tijd zijnergeboorte, ook van zijne ouders met een enkel woord, zouhebben gerept, daaromtrent een zoo diep stilzwijgen,bewaart; en bezwaarlijk kan men er zich van overtui- gen, dat dit maar zoo toevallig zou zijn geschied. Bijdeszelfs biographen zoekt men te vergeefs naar ophelde- ring ; en men zou naauwelyks aanleiding tot eenige gis- sing hieromtrent hebben, ware het niet, dat de geleerdeA. re n t van Buchell ons met eene daadzaak had be- ft) Tijdschrift, 1843, p.

33. f2) Archief enz., Tweede volgorde, D. V. p. S0« <3* Athenae Batavae , suo loco. L'lr. voorheen en llians, ili Dl. I St.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 83 de zuivere leer op tenen beteren weg geleid, het kloos- ter vaarwel zeide, zich naar den, Haag begaf, en in1576, zich aau de dienst des Heiligen Woords toewijd- de; dat hij, predikant te Loosduinen geworden zijnde,eene naaister van Haarlem huwde, en bij haar in 1579den beroemden Joannes Meursius verwekte; danblijkt uit de vergelijking van dit verhaal met dat van vanBuchell, althans zoo veel, dat Matthaeus omtrentdeze zaak, of van elders moet zijn onderrigt geweest, of'uit de woorden van Buchellius, wiens geschiedkundigapparaat hij mede ter beschikking had, meer of iets an- ders heeft opgemaakt, dan zij

behelzen. Maar, hoe dat daarmede dan ook moge gelegen zijn,minder, of wel geheel geen twijfel bestaat er, of het is'van dien Matthaeus geweest, dat dit verhaal Joor vanHeussen (l) is ontleend, en in zijn werk opgenomen,onder bijvoeging van nog eene andere plaats uit hetzelfdehoofdstuk deszelfden werks van Matthaeus, waarin vanzekeren prior Pieter Valkendael van Zijl (2) derede is (3), die ten aanzien der vrouwen gevoelens zouhebben gekoesterd, weinig overeenkomende. met die vanden monnik van M e ars, om aldus het gedrag vandezen in schaduw te stellen. Uit dit een en ander zal de Heer Prof. Kist (4) zien,hoe hij zich vergist, met te stellen, dat van Heussen,de eerste en eenige

zou zijn geweest, door wien deze,allezins opmerkelijke omstandigheid, lot algemeene kenniswerd gebragt, en Zijn Hooggel. zal ons veroorloven op (1) Hiit. Episc. To.. I. p. 103. (2j Zie over hem: Burraan, T. E. in voce. (3) H. E. 11. i*; u. P.













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Dit is dac inhout der cedulen bovc-ngeroert: alle andere dobbeldegrossenDen uyeweu dubbelden d. van OestenrykAlle half ende vierendeel na advenant.Dat vucr yser ) Den uyewen Henricus >stoter l Den Groninger jager tDen Cleefschen jager )Den Wters jagerDen ouden braspenn. *Sunt Andries cruys l De AndriesguldenDen Guilhelm. schiltDen overlanlsc cotT- tvorstsccn rynsguld, /Den Johannes scilt JDe leeuwe Den Hollans rider jDen Ongers gulden ^Dcu saluyt f Den ducaet > Den rosen nobelDen Henricus nobelDen Vlemsche nobelDie sonne croeoDe oude croenDe Savoys croen t Die Bcrtoens croen sDen

Gulicx gulden (Den Coels gulden ^Den Wtrechts guldenDen Peter 2 Den Gelres ryder 31 st. 30 st. 46 st.40 st. 39 st. 90 st.80 st.78 st.37 st.36 st. 33 st. 291/, st.28 st. > 23 st. 6 gr. 8 gr. 22 wit. De half Den Phs. stuverDen Karolus stuverDie halve na advenantDen Cleefschen braspeu. jDen ouden Davidspen. lDe Fransche blanckDe Savoysche blanck )De Bertonschc blanck )Den Deventer pem>inck>De oude Vlems > Die ossenhoofden Cleefs ?Sunte Martyn Enghelbertus, geen geit.Nye s'Heren I'hilips lO'/jWit.19 wit..3 gr. j 2'/,gr.2 gr.10 wit. 131/, wit. J 2 gr. 9 wit. Den David milten herp &quot; De Philippus scilt ) Den Reynaldus gulden j 22 st. Den Bevers gulden 20 st. Den Post. Rodulphus gul. 18

st. Den Coelscen Post. guld. ende alle andere 17 st. Den Auioltlus gulden 13 st.Sulvergelt. Den Henricus stoter,dubbelde Plils., dub- belde Karolus st. ende De nyrn Groninger jager 2'/2 gr. Den woechey * Den ouden Cleeff chen > 2 gr. Den ouden Groninger * Alle Groten « wit.













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 95 vernywet die raet die settinghe ende wilt die vast ge- houden hebben, gebiedende daeromme, dat nyemant diepenningen hogher on biede , wt en geve noch en ont-fange, dan sy geset syn , byt verboeren vanden pennin- gen , ende daertoe tot sware correxie tottes raets goet-duncken; ende dese settinghe sel dueren ter tyt dieraet eens anders sall lateu weten; ende soe enighe pen-mnghen niet geset en syn, soe sel men die setten , endeeen ceel daervan voer Hasenberch wlhangen. 1489. Donredaechs na Valentini. Alsoe onlanx geleden een ordinantie ende settinghe vanden gelde gemaect is gheweest by onsen

Gen. Heer vanUtrecht, den ecclesien ende den raet out ende nywe daereen cedel voer Hasenberch of wtgehangen heeft; soevernywet die raet die settinghe, ende wilt die vast ge- houden hebben, gebiedende daeromme, dat nyemantd,e penn.nghen hogher en biede, wt en gheve of eu:fanShe dan se geset syn, by verboeren vande pen- iot swaer (Het vervolg hierna}. D. r. F.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 r» 7 Jan Seversz. hem onbekend was, het kan den schrij- ver der Intrede wei naauwelijks tot verwijt verstrekkenzijn onderzoek omtrent Jan Seversz. niet tot deszelfjLeijdsch oponthoud te hebben uitgestrekt. Evenwel aimeenen wij de schrijvers niet te moeten lastig vallen , wijmogen, van den anderen kant niet ontkennen dathunne diesaangaande berigten reeds hierdoor hebben moe- ten gebrekkig blijven, en meenen al hierom met eenigregt en reden aanleiding te nemen, om zulks met eenenkel woord aan te wijzen. Wij hebben hierin boven- dien des te minder bedenken, als wij in de gelegenheidverkeeren, de berigten

dier geachte schrijvers, ook vanelders, met een en ander aan te vullen. Twee drukken van Jan Seversz. heeft de heer deMontbrun beschreven. Eenen, zonder opgave vanjaarmaar door hem tot 1500 gebragt, met het explidt:«Impressum leidis per me Joannem seueri», voorwelk Seversz. door hem in 'thoofd zijner beschrijvingabusivelijk Severinus gesteld is. Ik zeg abusivehjAwant, eensdeels heeft de heer Da Puis de Montbrunop den genititrus geen acht geslagen; Severi, d. i.Seversz., of Sever's zoon, en, anderdeels, zou eenzoodanig Severini, de vertaling van Severynsz., eaniet van Seversz. zijn. Wat den inhoud van het boek aangaat, de heer deMontbrun meldt daarvan niets. Jammer. Een

boekvan grammatischen inhoud, op dien tijd te Leijden ge- drukt, wekt onze belangstelling in hooien mate, en het ishier zoo als elders bij het raadplegen dier Recherches,dat wg er spijt -van hadden, dat het niet in het planvan den schrijver lag, behalve d,e schulp ook het dierte beschrijven.UIT. voorheen en thans, UI Dl. I S*. 10











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 J 02 aen de Ex&quot;&quot; vanden Hartoghe van Alva gescreven, 'twelck was den yersten Octobris, met allen alhier nyet ge-daen is, noch inde saecke vande petitie noch inde saeckevanden processe, anders dan dat eenighe goede Heerengescreven is, om te weten, aen wie te solliciteren soudewesen die expeditie vande informatie, daeromme syn Maj1.gescreven heeft. 2. Item, ende heeft men dienaengaende nyet andersconnen verstaen, dan dat syne Maj1. ande ExtL° vandenhartoghe van Alva gescreven heeft omme te hebben sy-ner Exccl= advys, of om te hebben

instructie ofte infor- matie op enighe poincten, die men nochthans nyet enheeft connen vernemen, wat dat syu. 3. Ende alsoe men nyet en bevyndt geraden aen S.Exc' dienaengaende iet te sollicileeren, soe men nyet ensoude profiteren, anders, dan dat men deselve syn Ex&quot;°te meer iriteren soude. 4. Soe is hetselve aldaer gelaten, tot dat men anderadvertissement uyt Spaengien gehadt sall hebben op debrieven dienaengaende aen syn Hoochw. gescreven. 5. Ende hoewel men middelertyt wel hadt verhoopt,dat Syn Excie die stadt Utrecht met geen soldaten meerbeswaert soude hebben, bysonder aengemerkt hetgeen deCo. Maj1.

dienaengaende aen syn Excellentie gescreven heeft. 6. Soe ist nochtans soe, dat, soe haest als den postdie voorn, missive van Co. Maj1., gedateert vanden X.Spt., brochte, gecomen was die fame, soe in Hollant alsBrabant ende merckelicke tot Brussel gespreyt ende uyt-ghegeven is geweest, dat de Spaengiaerden weder te wy«-ter t' uu-echt comen souden. 7. Ende is dieselve fame also sterck oeck by de Spaen- giaerden selfs gestrooyt geweest, dat enighe goede Heeren





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 104 communiceert wesende, hebben die vande stadt andenvoorn, fourier haerl. obedientie verclaert. 12. Item, ende hebben opten x van Novembris synExcl= voor antwoordt gescreven ende versocht vande sol- daten ontlast te moghen worden, sulcx als uyt die copievande missive hier beygevoucht blyckt, geteyckent (C). 13. Ende hebben deselve missive door een speciale ge- committeerde, te weten, Herman vande Vecht, aensyn Exci= geschickt. 14. Ende middelertyt hebben alle haer duigentie ge-daen, om de soldaten, soe opte geeslelicheyt als weerlickete logeren,

endesoe den voorn, fourier tot meermael verzochtwesende, expresselyck verclaerde, geen geestelycke perso- nen te willen eximeren ofte vry houden; waertoe sylanghen tyt gehadt hebben, overmits de fourier majorlogys heeft willen hebben voer vyftienhondert ende eenhooft, behalve die logyse vanden capiteyn, Alpheresende sergen., tot vier ende twyntich vande beste endepnncipaelste huysen binnen Utrecht. '5' NJet jegenstaende, dat men wel verseekert is, datdie voorn, acht vendelen nyet boven duysent hoofdensterck syn. ende dat alsulcx die menigte vande logysenvoorde voorn, hoofden nyet en souden dienen, dan omde rycken te beschatten

ende die armen te beswaren. 16. Dat oock die vande Stadt, om deswillen de voorn.fourier major ende oeck den Mr. del campo verclaer--n, dat hem nyet mogelyck was die voorn, hoofden te lo- geren, soe overmits d'araioede vande schamele burgersenoe andersins, als 't geschrift hier bygevoucht bredermede brengt, geteyckent (D,). H. Dan dat den voorn, fourier ende oeck de Mr. del



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 lOb Campo, dien nyet tegenstaende verclaerden, haer getalte willen hebben, of selfs te willen fourieren. 18. Soe hebben die vande stadt haerl. recours andehove van Utrecht genomen, die twee uyt heml. gecom-mitteert hebben, namentlyk Mr. Joh. van Lent endeAntho. van Gryspere, raden, die gearbeyt hebben,soe den voorn, fourier als coronel te induceren, dat syhem souden laten contenteren mettet getael vande biljettenhem gepresenteert, ten getalle van 1312 hoofden, behal-ven officiale, capitteynen enz., mer en hebben daer toenyet en willen verstaen , seggende, dat syl. die biljetten byhenl. geeyst, wilden

hebben ofte dat sy selfs fourerenwouden, eyschende te dien eynde 't register, soe van- de ouden als nieuwe biljetten. 19. Hetwelck die vanden radeverstaende, hebben, omarger te verhoeden, by ad vys vanden voorn, gecommitteerdenvanden hove geconsenteert die voorn, biljetten te leveren,hebbende alvorens geprotesteert, binnen besloten camere;(omme de Spaengiaerden nyet meer te irriteren), sulcx alsblyckt uyt de acte hier bygevoecht, van date 1571 den15 Nov., geteyckent (E). 20. Ende also de coronel doer den voorn, fourier ma- jor, den raet vande stadt hadden doen aengeven, dat syden soldaten op vleys, bier, broot, wyn ende dierge-lycke souden willen doen alsulcke voordeel als

sy te vo- ren gehad t hadden, ende breder als inde cedule by hemte dien eynde geexhibeert, daervan copie hierby gevoechtis, geteyckent (F.). 21. Item, ende dat hy bovendien noch enicb. geiteyschten hem geleent te worden tot behouff vande sol- daten , als blykt byde acte, geteyckent (G.). 22. Hebben die vande stadt scriftelycke, geantwoort



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 106 ende altselve afgeslaghen, als blyckt byde copie van de-selve antwoorde, geteyckent (H.). 23. Waerop de coronel weder gerepliceert ende dievande Stadt weder gedupliceert hebben, sulcx als by decopie van dien hlyckt, geteyckent raet I en K. 24. Ende syn eyntelyck inde voorn, duplique geaccor-deert, te weten, dat sy de voorn, differenten aengaendeaende Excic vande Hartoghe van Al va scryven souden,ende middelertyt den soldaten leenen 800 daelders, als sygedaen hebben, beducht wesende, dat, indien die solda- ten sonder geit te hebben inde stadt quamen,

dat sy deborghers enich overlast souden moghen doen. 25. Ende hebben voorts anden voorn. Hartoghe geschiktdie missive, daer van copie hier by gevoecht is, geteyc- kent (L.). 26. Eude dit alsoe gedaen wesende, syn die soldatenop den 13 November inde stadt gecomen, naer dat symeestal van den Ssten vande selve, gelegen hadde in 'tplatte lant van Utrecht ende den huysman seer bescba-dicht hadden. 27. Dat sy oock veel dorpen geschat hadden, treckendevan 't eene dorp in 't andere, ende latende hem, vanteen voor ende 't ander nae, uytcopen, als te sinen tydeblycken sal. 28. Ende binnen die stadt gecomen wesende, hebben hemveel

huescher angestelt, dan sy te voren gedaen hadden. 29. Mer, overmits die fanlte, die sy hadden van geit,hebben sy meest de borgers bedwongen, door vrese vanoverlast te werden, dat sy hem meest al die cost moestengeven, ofte voor een de;yne penning yaQ 2 dadderg ter maentmde cost 'ntfanghen, hetwelck in desen dueren ijlvoor heml. quaUck voor broot genouch is, ende conse-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 107 quentelick den gemeen borger seer lastich valt, ja oeck,alsoe dat daer veel syn, die haerl. eigen nootdruft moe- ten onttrecken, dat sy den soldalen moeten geven, ofteindien sy heml. niet geven en willen, wort hem noch meermet gewelt genomen, onder pretext, dat die soldaten in15 maenden nyet betaelt en syn, als sy inder waerheytdenselven tyt ten achteren syn, sonder dat alweer enighapparentie van geit is, daeruyt men wel mach toereken,wat te verwachten sal wesen. 30. Bysonder soe het aerarium vanden staet soo seergeexhaurieert es, overmits voorgaande lasten , ende dat synExcic geen octroye en wil

geven, om lyfrenten te moghenvercopen, dat sy noch den borgers noch den soldaten enconnen succureren. 31. Waerdoor dat meer swaricheyt te verwachten is,overmits die grote duerte, die daer is, bysonder van coorn ,ende dat die vande stadt geen provisie gedaen hebbennoch doen en connen, dat sy in gelycke tyden totsuccursvande burgers plagen te doen, overmits faulte van geit,ende dat sy geen octroye en hebben, om geit te moghenlichten, soe noodich es. 32. Sulcx dat die vande stadt, aleer die soldaten qua»men, oft eer men conste geloven, dat sy comen souden,die vyff godshuysen ende andere rykdomme, soo in 'tparticulier als in 't generael, versocht hadden, enighe pen- ningen tot

provisie van coorn te willen leenen, diedaertoebereyt waren; dan, alsoe, overmits die compste vandesoldaten, enige vertrocken syn, enighe met soldaten seerbelast syn, soe ist selve achter weghe gebleven, sulcx,dat desen acngaende die stadt in swaricheyt is, als synExclc hetselve byde voorn, missive oock aengescreven is. 33. Opten ... Novembris, heeft Hermann. van de













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 113 gens, voerlyts gemaecl, Item alle Holl. p«nning«n mctter stadlsscilt, sel- en sellen niet meer gei- len gelden 4 deutg. den dan Item, nyemant en sal gehouden wesen te boeren of teontfanghen sulke goude nobele, half oft heel, als gesla- ghen worden te Bommel. Alle andere geit, groet ofte clejn, sel bliven gaen,alst gancber is, ende ander daghes geset worde. Des gebiet die raet, dat nyemant dese ofte enighe an- dere penninghcn hogher wt en geve en biede oftenont-fanghe, dan se geset syn , by sware correctie tottes raetsgoetduncken. Voort laet die raet weten, dat nyemant enighe penin-ghen en ontfanghe op en

boere, of wt en geve, eer sebelieft ende gewerdeert zeilen wesen byden raet totcorrexy. 1489. Sonnendaechs op S. Lanrens avont. Alsoe inden jare van tsxxvin lestleden nyewe Over-eemsche penningen geslagen syn, die nu allenken wtco-men, ende niet soe goet en syn, als die geniuynt synin 't jaer van LIXXVI ende daer te voren, soe laet dieraet weten ende waerscuwet enen yegeliken, dat nyemantgehouden en sal wesen, die te ontfangen of te boeren. Ende alsoe inden steden van Overysel nyewe sulverenpenninghen geslaghen worden, die XX weert wesende enengulden R. gl., soe laet die raet weten ende gebiet, datnyemant die penningen hoger wt en geve, en biedeofenontfange, dan

eiken enen voer drie Vleins of xxvir wit,ende die halve ende vierendeel na advenant; ende dat oicnyemant ander pyement hogher wt en geve, en biedeof en onlfanghe, dan nader lester settioghen, by sware











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 118 ende by geene currenten gulden als die ordenancie vanden geset van den gelde dat inhoudende is. 1490. Des Donredaghes na S. Bertelemeusdach. Alsoe sekere gevalueerde gouden penninghen, hiernabenoemt, wt anderen landen binnen onser stadt met gro- ten getale gebracht worden, die seer besneden, gewaschen,bescroyt, gesoudeert ende te licht gemaict syn ende oeckveel haechmunten ende sulveren ongevalueerde pen. bin- nen onser stadt gebrocht worden, waerby, indien mendaertegens niet en versaghe, onse stadt gesien ware, incorten tyden vervult te

worden mit quaden gelde, endedat men geen goede penninghen geerigen en soude moe-ghen; soe heeft die raet, out ende nywe, by goetdunkenons gen. heren van Utrecht een versien daerop gedaen,in deser manieren: die goude Rodulphus biscops guldenvan Utrecht, die Horntkens gulden ende Arnoldus gulden,ende sellen voortaen ghenen ganc hebben, ende syn ver- boden penninghen, behoudelic, dat alle diegene, dierenten ofte pachten sculdich syn by Rodulphus guldenof Arnoldus gulden, betalen sellen 13l/2 stuv. der nywermunten voor eiken Rudolphusgulden, ende 101/, «tuv-voor eiken Arnoldus gulden. Voert alle penningen, gouden ende

sulveren, die nietgevalueert en syn, syn verboden, ende sellen ghenen ganchebben. Hieromme laet die raet weten, ende gebiet enen yege-lyken, dat nyemant enich van desen verboden pennin- gen , goude ofte sulveren, aenbiede om te ontfanghen ofwt en geve, ende yemant, die datdede, soude verbuerenses Rynsche gulden.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 119 Desggelyke sel diegene, die se boerde, oic verboerenses Rjnsgulden, des men njemant verdraghen en sel. Behoudeljk, dat men dese voorgen. gouden pen. endeoeck ongevalueerde gelden wel sel rnoeghen geven wthem-schen luden , om buten onser stadt te brengen, tusschendit ende Sint Vicloersrmsse naestco. Ende jeraant, die enighe ghesette penningen hogherbode, wtgave of opboerde danse geset ende gevalueertsyn, die souden desgelyk elc verboeren ses Rynsgulden.Ende hiervan sel een yegeljk koermejster of wesen, endedie aenbrengher sel daer van den derden penning hebben. (liet vervolg

hierna).





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 DE GEMEENTEOOSTYEEN OF ST. MAARTENSDIJK. De verschillende deelen van het land waarin wij ge- boren zijn en wonen, met derzelver gesteldheid engeschiedenis, kunnen niet anders dan belang inboezemenaan een ieder die het vaderland lief heeft. Wel is waar, dat wij in ons land geene belangrijkegeologische vormingen, geene rotsen of bergen aantref- fen, daar hetzelve geheel uit aanslibbingen van de zeeen rivieren, of de bezinkselen van zoet water schijntte bestaan; doch die uit aanslibbingen gevormde grond,moet door deszelfs bewoners, even zoo hoog geschat enbemind worden, als de aan

delfstoffen, bergen en tref- fende natuurtooneelen , rijke bodem, van andere landen.De Provincie Utrecht is, hoewel klein, eene van die,welke genoegzaam alle de soorten van grond, waar- uit ons vaderland bestaat, in zijnen omtrek bevat; zoowelde leetnachtige heuvels van den Veluwenzoom als devette kleilanden der Betuwe; zoowel de zand- enheidestreken van Gelderland en Noord-Braband als deveenen van Holland en Friesland. Gelijk overal in ons land, legt men zich ook in dezeProvincie meer en en meer toe op het ontginnen vanwoeste gronden, voornamelijk door houtplantingen enhet bezaaijen met sparrenzaad. Opmerkelijk is het ech- ter, dat hier en daar een vrij groot getal bunders,

dievoor eenige jaren nog bebouwd werden, tegenwoordig ofblijven liggen en tot heideland teragkeeren, of met hout-L'ir. voorheen en thans, III. Dl. II. St. 15



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 122 gewas beplant worden. Deze vermindering van bouwlandkan misschien aan het afnemen van het getal schapentoegeschreven worden, waardoor men minder mest voorlietbouwland verkrijgt; wederkeerig schijnt het afnemen vande kudden schapen veroorzaakt te zijn, of ten minste inverhouding te staan met Let verminderen der heidelan-den, door de houtbeplantingen, waardoor het voedselvoor de schapen schaarscher wordt. De Gemeente S'. Maartensdijk of Oostveen, gelijk de- zelve oudtijds genaamd werd, ligt in het ArrondissementUtrecht, Kanton Maarssen, en

behoorde tot het voor- malig Nederkwartier dezer Provincie. Met is eeue lang- werpige streek lands, die zich N.N. O. en Z. Z. W. uit- strekt ter lengte van omtrent twee uren, en ter breedtevan een halfuur gaans, tusschen de Gemeenten de Biltten Oosten, en Westbroek ten Westen. Ten Noordengrenst Maartensdijk aau de Gemeente Hilversum of hetGooiland, en ten Zuiden aan die van de stad Utrecht. IQ het zuidelijk gedeelte, nabij deze stad, vindt meneenige kleiachiige landen, en in het Westen veen; dochvoor het overige bestaat zij geheel uit zandgronden, dienaar het Oosten en Noorden hooger worden. In de -lengte wordt deze Gemeente

doorsneden doorden grooten weg van Utrecht naar het dorp Maartensdijken het Gooiland; vaa dezen gaan vier wegen oostelijknaar de Gemeente de Bilt, aan alle van welke eengrooter of kleiner getal huizen en boeren-hofsteden ge- legen zijn. De Noordelijkste van deze dwarswegen i»het dorp Maartensdijk, de tweede wordt genaamd deN,euwe Wetering, de middelste is de Groenekan ofB,sschopS Wetering, en de Zuidelijkste, op een halfuur afstand van de stad Utrecht, heet de Blaauw-Kapel.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 125 b. v., de polder van Mastenbroek, bedijkt onder BisscbopJan van A.rkel, omtrent 1360, regelmatiger verdeeld. In de heide naar den kant van de Vuursche, zijn nogeenige oude, nu drooge sloottm of grachten zigtbaar,die evenwijdig van elkander liggen en tusschen de akkersin de Maartensdijksche vaart uitkomen; zonder twijfel zijndit oude turf-vaarten of uitwateringen voor de, zich daarbevonden hebbende, hooge veenen. Waarschijnlijk toch moeten wij hier, naast de Vuursche,de veenen van het Vrouwen-klooster aan de Bilt zoeken,waarvan Henrica van Erp in hare Chronijk schrijft:«dat zij zich beklaagde over de

schade in haren torf op«de Vuursche, door de Heeren van St. Jan gedaan »(1).Ook vindt men op eenige kaarten te dezer plaatse dewoorden : Vrouwen-klooster. Het dorp Maartensdijk heeft eene tamelijk ruime kerkmet eenen toren met bouten spits. De kerk is geheelvan baksteen, en schijnt, naar den bouwtrant te oordee-len, in de 13do of 141*' eeuw gebouwd, en later niet meervergroot te zijn. Enkele huizen van het dorp schijnennog uit de 14J° of lbif eeuw overig; onder deze zijner twee die waarschijnlijk tot de oudste groote hofstedenbehooren, gelijk er hier en daar meer in ons landgevonden worden. Dit zijn vierkante gebouwen van om- streeks 15 tot 20 voeten doorsnede en 25 voeten

hoogte,van groote bakstecnen, meestal niet verwulfde kelders,gelijk met den grond, daar boven een vertrek metvensters en een dak, tusschen twee brandgevels, heb- bende dus in het klein eenige overeenkomst met deoude Friesche Stinsen; tegen deze zoogenaamde steenenkamers zijn gewone boeren huizen aangebouwd.(1) Matthacus, Analecta, T. I. 93.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 12') In de 18110 eeuw levert de geschiedenis dezer Gemeenteniets merkwaardigs op; gedurende dezelve werden de nualdaar bestaande buitenplaatsen, gebouwd, en in de laterejaren, veranderd en verbeterd. In 1818 werden er terverdediging van Utrecht, op derzelver grond twee fortenaangelegd, een aan de Blaauw-Kapel en een aan deBiltstraat, en eenige inundatie-kaden en sluizen'gemaakt. Het wapen dezer Gemeente, zoo als het van oudsbestaan heeft, en door den Hoogen Raad van Adel is ge-confirmeerd, bestaat uit een blaauw veld met het beeldvan St. Maarten van zilver. Er bestaat nog, op eene boeren-hofstede, in

het dorpMaartensdijk, een houten beeld van St. Maarten, datzeer ond is, en volgens overlevering, uit het verbrandehuis Toulenburg zou afkomstig zijn. Ten blijke hoe ook hier de bevolking is toegenomen,dient, dat volgens den Tegenwoordigen staat van Utrecht,in 1748 de onderscheidene gedeelten der gemeente hetvolgende getal huisgezinnen had, als : 1728: 1845: Maartensdijk. . . .148. Achterwetering. . . 21. Nieuwewetering. . . 13. Blaauw-Kapel. . . . 55. Groenekan..... 39. Biltstraat..... 15. Zwarte Water. ... 8. 299. Maartensdijk. ... 78. Achterwetering. . . 17. Nieuwewetering. . . 6. Blaauw-Kapel. . . . 37. Groenekan. .... 23. Biltstraat..... 6. Zwarte Water. ... 't. 171. Tegenwoordig heeft de Gemeente omstreeks

260 hui- zen, en is 3141 bunders groot. E.













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 135 zyne Hoocheyt daertoe gecommitteert seJlen worden om byalsulcke middelen onderlinck tusschen hun ende u liedeneene minnelick accoert, vruntschap ende goede gebuer-saemheyt gesticht ende bevesticht te worden, ende ommetot dien alle misvertrouwen ende diffidentie ween te ne- men, soude ons wel redelick duncken, ende willen des- halven u lieden wel eernstelick versocht hebben, dat ghylieden, ten respecte van dyen, wilt ondertusschen vandegevanckenisse slaken de personen die ghylieden van heur-der zyden gevangen holt, onder ende mits de cautievan thyen duysent gulden, als wy verstaen dat zy luydenu alreede

souden gestelt hebben, ende oeck belovendeheurlieder personen wederom in hechte ende gevancke- nisse te leveren, soe dickwils als sy des by u luyden ver- socht sullen zyn. Ende dat oeck ondertusschen in stateende surcheantie gehouden sal worden de publicatie byu luyden, den 14 February lestledea gedaen, ende allenanderen effecte derselver hostiliteyt ende crysbeschadingeten beyden seyden. Hyer mede Edele Er nf es te Eersame discrete Hoechgeleerde lyvebysundere, zyt Gode bevolen. Vtiyt Antwerpen den 4Marty 1579. U lieder goede Vrunt Onderstondt: (getO G u il l e. de Nassau. Gecollationneert tegens gelycke copie gescreven endegeautentiseert onder die hant van doctor GoertVersteech,

gecommitteerde aen zyn Hoecheytende Ex. ende accordeert by niy Secretaris vanAmersfoort, daervan die principale by denselven,gelevert is, aen handen van Bruheze domheerende die copie autentyck onder den onse berus- tende. (get>) Livinus Botter. 1879.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 139 betaelt wordengedaen wordt. als in Hollaudt hebben in alle dingen die verse-keringe der stadt belangende hetbeste te doen, soo syu sy te vredendat nyet meer dan twee vendelenintrecken. Verstaen oyck daeren-boven nyet dat deselve continue-lycken daerinne blyven sullen, danalleen soo lange bis een goetende behoyrlyck order met de schut-terye ende sout gestelt syn, endesal alsdan sulcken daerinne geor-donneert worden, als tot minstequetsinge rust ende welvaert derstadt eude borgerschap sal bevon- den worden noodich te syn. 4. In de stadt gecomeu synde,sal hieriune gehandelt worden,als men naer reden ende equiteytsal

bevinden te behooren. 4. Bereurende tvierde artyckelvant overleveren in commissarishanden die van andere steden ge- vlucht ende geweken syn in destadt Amersfordt, seggen de re- geerders tselve buyten redenenende equiteyt te syn , versoeckendeoytmoedelyck deselve te laeten ver-trecken vuyt Amersfordt onbescha-dicht, soo rnen nyet anders voirGodt ende werelt souden kunnenverantwoorden. 5. Opt vyfde artyckel befreffendedie suspensie ende blyviuge vaudejegeuwoordige magistraet, refere- ren hem die regeerders totte satis- factie ende verclaringe van syn Ex. 8. Alsoo de gedeputeerden endeandere in gyselinge gecomen syndeop gisteren, belangende die suspen- sie vanden magistraet contentementis

gegeven, ende sy daerop geenswaricheyt gemaeckt hebben, laetmen het daerby blyvea. 6. Fiat. 6. Ende dat andere saecken al- hier nyet gespecificeert overmits dekortheyt des tyts tenderende totwelvaert etc. refereren sich aen tbe-lieveu van syn Ex., alles onvermin-dert haere previlegien ende gerech-ticheden. Onderteekent., LivinusBotter.Andere arliculen $y de gedepu- teerde der stadt Amersfordtgeproponeert 1. Dat alle injurien , lesien , of-fensien,irritamenten,beschadingenmet woorden off met wercken sul- len gehouden worden van allen bor- geren ende iugesetenen als nyet ge- daen. Apostille op de articulen vandie van Amersfordt hiernef-fensyaende. 1. Fiat reciproce aea beyde sy-cleu;













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 144 Zij neemt haren aanvang op 3.45 el van den grond, zoodat demeer dan levensgroote hoofdfiguren, optisch als levensgroot voor- komen. Zij is aan de linkerzijde, gelijk ook op de af beelding iezien is, zeer geschonden; hetwelk daaraan vooral zal toe teschrijven zijn, dat men haar in de vorige eeuw, toen zij doortoeval voor het eerst zigtbaar geworden was, nog eens op nieuwheeft overgewit. Immers de oude koster dier kerk, die in hetjaar 1840 nog leefde, heeft mij verhaalt, dal zij in \795zigtbaar geworden zijnde, ten gevolge van het hroeijen vanhooi, hetwelk men er tegen aan gevleid had, door hem oplast van het toenmalig kerkelijk

bestuur was overgewit. Ikmeende dit blijk van Vandalisme niet onaangeroerd te mogenlaten, omdat daarvan in onze, men zou zeggen zoo veelmeer verlichte, dagen nog voorbeelden van bestaan, niet- tegenstaande zulks legen de bedoelingen van het Hoog Bestuurniet overblijfselen van oude kunst'in kerken, aandruischt \\).l)e voorstelling is deze : in eene bruin geverwde zaal, methalfronde vensters, en gevloerd met afwisselend donker- enlichtgroene estrikken, staat eene gele rustbank, waarop Jesseligt te slapen, de regterarm onder het hoofd, de linkerop de borst liggende. Zijn hoofd is bedekt met eene ronderoode muts; rood is ook zijn onderkleed of tunica; zijnmantel en sprei zijn lichtblaauw met bruinen gloed.

Hijslaapt diep en vast. Misschien heeft de kunstenaar daardoorwillen aanduiden, dat, gelijk eens uit den slapenden Adam (1) Zie het Koninkl. Besluit deswege in het Staatsblad van het jaar 1824 Pfo.45, d.d. 16 Aug., en vergelijk de Besluiten van Z. Exc. den Minister der Her- vormde eeredienst, d.d. 25 Maart 1828 Na. 124, en d.d. 16 April 1841. Als eenzeker voorbeeld dat men ook in onze dagen nog zulke oude kunstoverblijfselentracht te vernielen, kan ik aanvoeren het berigt van eenen ooggetuige, inhou- &quot;dende, dat men te Valburg in de Betuwe, bij gelegenheid van het herstellen vanden afgebranden preekstoel , eene muurschilderg ontdekt had f die naar menmeeade , de verzoeking van Jezus in de

-woestijn voorstelde; doch dat het kerk- bestuur besloten had dezelve onverwijld te lateu overwitten, hetweik dan ook. Bebeurd is.- ' ; i > .







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 147 bruinen mantel met gelen kraag en eene witte muts; Asa een*groenen mantel, eene purperen klepmuts en een' purperenscepter; Anas (tic) een' purper- en geelgestreepten mantel,waaruit de armen geel met zwarte bloemen te voorschijn komen,en eene groene muts; Joatham een lichtbruin onderkleedniet blaauwen kraag, een' paarschen mantel met blaauw boordselen eene witte muts; Manasse een' lichtblaauwen mantelmet rooden gloed, een' gelen kraag en een' rooden scepter;hij is de eenige wiens hoofd alleen met eene gele kroonbedekt is; A m on eindelijk een groen onderkleed met gelenkraag, een' hemelsblaauwen mantel met

geel boordsel, eenewitte muts en een' witten scepter. Deze kleurenverscheidenheidis geenzins naar een bepaald stelsel geregeld, maar alleentoe te schrijven aan het streven om aan de voorstelling demeest mogelijke afwisseling te geven. Er resten ons nog de beide knielenden, aan het voeteindevan J e s s e. Er is geen twijfel aan, of deze zijn de per- sonen die de schilderij hebben laten vervaardigen, de zoo- genaamde dedicanten of voventen; en blijkens de boven hunnehoofden aangebragte wapens moeten het man en vrouw zijn.Beiden dragen een' zwarten mantel over hun onderkleed; deman is blootshoofds, doch voorzien van een' gordel om hetlijf, waaraan een dolk hangt met geel (gouden) lemmet; devrouw

heeft eene lange witte falie om het hoofd. Beiden zijnm biddende houding. Opmerkelijk is echter, dat zij levens- groot, dus kleiner dan het overige personeel, voorgesteldzijn. Op oude kunstwerken vindt men meermalen, dat gerin- gere, ondergeschikte, personen kleiner zijn afgemaaid danaanzienlijken, leken kleiner dan heiligen; uit eerbied voorde laatsten. Men zou dus ook hier aan eene gelijke redendenken kunnen. Het was echter ook mogelijk, dat een vandie beide personen, of dat beiden, iets later geschilderd wa- ren dan de hoofdschilderij, en dat er bij den aanleg van deschilderij niet op gerekend was, dat er nog twee personen



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 148 op moesten aangebragt worden; zoodat de kunstenaar later,te rade gaande met de hem overgebleven ruimte, die perso- nen niet grooter schilderen kon dan zij nu gezien worden. Dat althans de man later zou geschilderd zijn dan de vrouw,daarvan heeft men een' grond, deels in de omstandigheid datdoor zijne figuur thans een gedeelte van Jesse's bed envoeteinde bedekt wordt, en deels omdat in het onderschriftalleen van den doodsdag der vrouw gewag wordt gemaakt. Belangrijker echter zou ons het antwoord zijn op de vraag,wie deze beide personen waren, en in welke jaren zij geleefdhebben? Ik hoop dat anderen, meer ervaren

dan ik, ge- lukkiger zijn zullen in het aanvullen van het onderschrift enhet ontcijferen der wapens, die alleen zekerheid voor die aan- vulling geven, en dus over dat personeel eene roeer volkomenopheldering verspreiden kunnen. Te vergeefsch toch heb ik het manswapen op sommige va-derlandsche wapenkaarten gezocht. Alleen dft schijnt buitenbedenking, dat het drie ijzeren lichters zijn, hoedanige mendestijds als lantarens gebruikte, en welke, bedrieg ik mij niet,heden ten dage nog in Engeland soms in gebruik zijn. Hetwapen der vrouw, hetwelk met dat van den man vereenigdis, heeft zes balken, afwisselend keel en zilver, of keel engoud; indien keel en zilver, zoo zou het overeenkomen metdat van de Abeele's

(zie Ferwerda); indien koel en goud,zou men aan het wapen der Ta n Rijn's denken kunnen(Wapenkaart van Utrecht van het jaar 1769). Hiermedekomt echter haar familienaam niet overeen, zoo wij dien inhet onderschrift goed lezen; die naam toch is Flores; erslaat :In 't. jaer. ons. here. M.CCCC en L... [op] Sinte, Matheusdach Sterf, ghertrut. flores. otte.....wyf. bit. vor. de. siel. Diensvolgens zoude ik den voornaam G hertrut verbondenachten aan den naam hares vaders Flores, zoodat zij heetle :(Ihertrut Flores, zijnde het wijf van Otte; hier ont-









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 152 bij de LXX op 2 Chron. 20 vs. 33 '0^o?j«j (volgens denCodex Alexandrinus ter zelfder plaats 'o?t'«;), dus dezelfdealsOzias bij Mattheus; voorts, dat hij in plaats van Acharliad willen schrijven Achaz, en dat de geschonden naam. . . chias, oorspronkelijk Ezechias geweest is, en hadbehooren geschreven te zijn Ezekias, gelijk de naam vanHiskia (n'pffl») bij de LXX heet (E&xia;)- Het is een' schilder van die dagen niet al te hoog aante rekenen, dat hij zich in 't schrijven van die koningsnamenvergiste, en de stamiafel des Heeren volgens Mattheusniet geheel juist in het hoofd had; misschien gebruikte hijook een foutief voorbeeld; want, zoo

vond ik in eenevulgaat der Koninkl. Bibliotheek te 's Hage, op eene soort- gelijke voorstelling in miniatuur, o. a. den naam Achar,in plaats van Achaz, even foutief als op onze schilderij.Meer echter mag het bevreemden, dat de aanzienlijke schen- kers der schilderij, of hunne verwanten, of wel de gees- telijkheid zelve, zulke misslagen niet opgemerkt en hersteldhebben. Maar moge onze kunstenaar als bijbelkundige niet veel lofverdienen, als schilder verdient hij dien allezins; het werk isfiks, blijkbaar van eene geoefende hand, en bevallig tevens.Er is veel karakter in het gelaat, zoowel als in de verschil- lende houding van het personeel; het gelaat van Mariais zeer bevallig, dat van Jesse drukt den diepen slaapgoed uit.

In het gewaad, vooral van beide evengenoemden,is wel zekere stijfheid en hoekigheid niet te miskennen; dochdeze moeten grootendeels daaraan toegeschreven worden, datde zijden stoffen door den kunstenaar nagebootst werden. De schaduw in de vensters der zaal valt naar twee ver- schillende zijden; dit is of een misslag, begaan uit zuchtnaar zekere symetrie, of de schilder heeft zich voorgestelddat, gelijk wij boven reeds aanstipten, het licht der aureolenvan Maria eri het kind Jezus uit het midden der zaal





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 154 lokken, om over soortgelijke overblijfselen meer volledige enmeer belangrijke beriglen te geven. Daar in de middeleeuwen duizende afschriften van het N.Testament en niet minder gebedenboeken met miniaturen,waarin het l&quot;e Hoofdstuk van Mattheus, en dus het ge-slachtsregisler van Jezus voorkwam, vervaardigd werden,is het aannemelijk, dat zich in HSS. des N. Testaments enin gebedeboeken, van welke er velen ook bij ons te landein openlijke zoowel als in bijzondere bibliotheken berusten,een groot getal van boomen van J e s s e bevinden zullen;om nu niet eens te gewagen van bijbelsche voorstellingenin beeldhouw- en

houtsnijkunst, aan frontrons, galerijen, ou-taren enz. van kerken. Ik meen dit vooraf te moeten aan- stippen , opdat men niet uit het geringe getal voorbeeldendie ik zal aanvoeren, het besluit afleide, dat er niet velavan die voorstellingen in de middeleeuwsche kunst zoudenbestaan. Immers ik was uit tijdsgebrek gehouden mij alleentot die te bepalen, welke toevallig onder mijn bereik kwamen. i. In cene vulgaat op de Leijdsche Academie-Bibliotheek(MS. Lat. Bibl. Publ. N». 14 D.), in folio, op parkementen niet ouder dan de XIV eeuw, komt bij het begin van hetEvangelie van Mattheus, de initiale letter L voor, versierdmet den boom van Jesse. Het geheel is op gouden grond.Jesse ligt uitgestrekt in een wit bed, geplaatst in

eenebruine Gothische zaal, in elke van welks twee puntbo-gen eene blaauwe lamp hangt. Daar is het dus nacht, naarhet schijnt. Hij is gekleed in eene roode tunica en over- dekt met eene blaauwe sprei;' zijn hoofd is van eene wittemuts voorzien, doch zijne oogen zijn open, zoodat hij inwakenden toestand voorgesteld is. Uit hem spruit de boomopwaarts, die zich even boven zijn lijf in twee armen ver- deelt; welke armen zich in het opwaarts streven vier malenontmoeten, en zoodoende vier ovalen vormen, in elk vanwelke een koningsportret gezien wordt. -



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 155 2. In eene vulgaat op de Koninkl. Bibliotheek te 's Gra-venhage, MS. op parkement en in 8°, vindt men eene nietminder beknopte voorstelling van den stamboom van J e s s e, bijden aanvang van het Evangelie van Mattheus. Er ontbreektde boom, maar Jesse ligt in een blaauw hemd te rusten,overdekt met eene paarsche deken, en op het hoofd eeneronde muts; terwijl boven zijn lijf twee schilden omhoog rij- zen, waarop twee portretten staan. 3. In dezelfde Bibliolheek bevindt zich in eene anderevulgaat, MS. in 8°. op parkement, de voorstelling van J e s s e'sboom, bij den aanvang van het Evangelie van Mattheusin dezer voege : in

eene paarsch geschilderde zaal, waarineene groene brandende lamp hangt, ligt Jesse op eene wittegele sprei. Aan zijn voeteneinde rijst eene spruit omhoog, enboven deze ziet men drie portretten boven elkander. 4. Uitvoeriger, belangrijker en meer overeenkomstig metonze muurschilderij is eene andere voorstelling, mede in de- zelfde Bibliotheek, in eene Vlaamsche Bijbeloverzetting , MS.in folio, uit de XV1*0 eeuw, naar mij toescheen. Zij bevindtzich bij het begin van Mattheus en is op gouden grond.Jesse ligt op eene rustbank, gekleed in eene geel-groenetunica met blaauwen mantel daarover, en is overdekt met eenpaarsche sprei. Even als op onze schilderij slaat zijn naambij hem geschreven, en daarenboven,

op eene fladderendeparkementstrook, de woorden der Prophetie van Jezaja :egredietur virgo de radyce yesse et flos de radice ejus ascendet.Naast hem zit de koninklijke harpspeler in zijn' purperen man- tel, en regts en links van Maria ziet men de borstbeelden van42 koningen van Ju da, wier namen er, even als op onze muur- schilderij, bijgeschreven zijn; namelijk regts van Maria, Sa-lomon, Roboam, Joram, Josaphat, Ezechias , Achar,en links van Maria, Abyas, Aza, Ozyas, Joathan,Manasses., Amon. Men ontwaart bij het lezen dezer namen,dat twee derzelven foutief geschreven zijn, Joalhan (voor



























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 B IJ DRAGEN TOT DE ZEDEN EN GEWOONTEN DER UTRECHTENAREN. Het bestuur van het Sticht ia 1528 in handen vanKeizer Ka r el V. overgegaan zijnde, kon het niet missenof dien Vorst, wiens aandacht op alles lette, vielen aldadelijk vele misbruiken in het oog, die vooral tot be- vordering van de zedelijkheid der inwoners hinderlijkwaren. Om dezelve zoo veel mogelijk te verminderen,vaardigde hij een bevel uit, waarin op alles wat onmid- dellijk tot het volk betrekking had, meer gelijkheid engeregelde orde gesteld werd. Wij achten daarom vanbelang hetzelve alhier mede te deelen : K a er l e by der gracie Gods Roornsch Keyser,

altytvermeerder 's rycx, enz. Allen denghenen die desejegenwoerdighe zullen zien salut enz. Van de Lutherianen. In den eersten aengaende deLutheraensche ende andere gereprobeerde secten datonse ordonnancien begrepen in onse leste brieven vanplaccate van den 141*&quot; dach Octobris in den jaer 1529op den abusen van onsen gelove ende tot extirpacie eudeestinctie van deu voors. secten alsdoen ende zeedert ge-publiceert over allen onsen landen ende heerlickhedenvan herwnerts over, ende by ons in de vormen ende







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 171 te doen visiteren ende behoirlycken examineren ende opdezelve te hebben d'avis van de luyden van onsen pro- vinciale raden ende anderen dient van noedc wesen zal,ende by goede ende rype deliberatie van rade op devoers. costumen ende de onderboudenisse van dien teordonneren, des in der rechtveerdicheyt ende redelicheytende om de meeste welvaert, profyt ende counmoditeytvan onsen, vassalen ende ondersaeten bevonden sal wordente behoireu. Dronkenschap, gulsicheyt ende kermissen. Ende omte remedieren op de ongeregelde gulsicheyt ende dronc-kenscappen die dagelicx gebueren in onsen landen van,herwaerts

over in diversche cabarelten, taveernen endelogysten die gehouden werden besyden sweechs, buytensteden ende dorpen ende den rechten openbaeren heer- band ende in andere plecken, oock in de feesten endekermissen ende zunderlingh tot den geschillen, dootsla-ende andere inconvenienten daervuyt procederende, heb- ben wy gestatueert ende geordonneert, statueren endeordonneren , dat alle de feesten ende kermissen in elckvan onsen landen gehouden zullen worden opeenendach,zulck als by ons off orise voers. zeer lieve ende bemindezuster die Coninghinne Regente in onse absencie by advysvan de gouverneurs, raeden ende provinciale rechterenvan dezelven landen binnen vier maenden

naestcommendeverclaert ende geordonneert zal wesen. Ende dat devoers. feesten ende kermissen maer eenen dach dueren enzullen, op de verbeurte van vyftien kar. gulden by den.ghenen ende elcken van hen die de voers. feesten endekermissen buuten ende langher dan den dach daertoe ge- ordonneert houden sullen, ende insgelycxby den ghenenende elcken van hen die totter voers. kennissen com-mcn zullen, ende zoo dicwils dat gebueren zal.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 172 Bruloft. Dat de ghene die binnen onsen voers. l.in-den ende heerlicbeyden van herwaerts over bruloft zul- len houden, en zullen tot den zei ven nyet moegen bid- den dan huere naeste vrunden ende magen over beydezyden, ende dat in den getale van twintich persoonenten alderhoochsten, ende dat de feeste van de voers.bruloft zal mer moegen dueren dan den principaelendach ende des anderdaechs tot nae der noenen, opde verbuerte van twintich karolus gulden by den ghenenende elck van hen die de contrarie doen souden, zoo byden ghenen die de bruloft houden als den ghenen dietotier zelver commen souden in groeteren

getale ende denaeste vrienden nyet wesen en souden ende oock by denghenen die daer langer blyven zouden dan voers. is, endeby elcken van hen, Doopsel. Item verbieden oeck eenen yegelycken, datnyemant Van wat state by zy, hem en voerdere optdoopsele ende kerstenheyt van zynen kynderen, te bid- den gevaders, om van hem eenich present off proffyt tebebbene ende te ontfaen, ende indien hem lieden pre- sent gedaen vvaere, verbieden wy hen tselve tontfaugen.Ende van gelycken verbieden wy den ghenen die gebedenzullen wesen kynderen te heffen yet daer toe ghevene opde verbeurte zoo wel by den ghenen die daer yet ghevensouden als den ghenen die t'ontfanghen souden, eude voerelcke reyse

tselve gebutren soude van tgene des gepre-senteert ende ontfangen wesen soude, ende van den dob-bele van de weerde van den presente, ten waere noch- tans de kynderen van arme miserable personen tot kers- tenheyt van de vveicken de peter ende meters zullen mo- gen om Godswille geven des hen goetduneken zaJl, son-der te misbrnycken.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 m Tavernen of Ie. cabarellen besijden sweechs. Dat menvoertane in onsen landen ende heerlicheyden egheen ta~veernen, cabaretten ofF logysten besyden sweechs ofF bui- ten steden, dorpen ofF gehuchten ofF buuten den open-baere straten ende rechten heerbanen houden en sall ^op de verbeurte by den ghenen die de contrarie doensouden twintich karolus gulden ende by den genen diein de voers. logysen besyden sweechs staemle logeerensouden sesse karolus gulden, ende voer elcke reyse tselvegeboeren soude. 's Heylichs dachs onder die getyden niet te drinvken.Dat voertane nyeniant van wat state ofF condicie hy zy,hem en

voerdere ofF presumere luyden in taverne off ca- baret te settene op Sondaghen ende heylige daghen byder heyliger kercken geboden, noch oeck aldaer te gaendriucken, ten ejude van der hoogher messen ofF vanvesperen, op de verbuerte vant sestich grooten vlaemsby den ghenen ende elcken van hen die de contrariedoen souden. Doetslagen, sprulende wt dronkenscap, Ende om teremedieren totter grooler menichte van dootslagen die inonsen landen van herwaerts over dagelicx gecotnmitteertworden uyt dronckenscap ende vuyt betrouwen daerofFlichtelycker remissie te verwerven, hebben wy onse voers.zuster, de Coninghinne ernstelycken versocht ende geor-donneert ende den hoeft ende luyden van onsen

secre- ten raede zeer scerpelyck bevolen, dat zy nyet lichte-lycken verleenen eenige remissiea van dootslagen, nochvan anderen stucken die vuyt dronkenscap gebuerensouden, maer ter contrarien indien zy kunnen doen ap-prehenderen die ghene die vuyt dronckenscap eenigendootslach ofF andere quaet feyt geperpetreert souden heb-



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 132 « luyden in syne couranten, gedruckte nouvelles ofte« boecken, niet en worden getaxeert ofte in haer goede« naem ende f'acm geledeert.» Welk belang de Vroedschap gehad heeft om dien man,niettegenstaande zijne herhaalde overtredingen, ieder maalna het verbod, het drukken dier couranten wederom toete staan, blijft voor als nog duister. De reden moet voor- namelijk gezocht worden, voor eerst, dat er hier geeneandere dergelijke bladen bestonden, terwijl men ten an- deren met de toedragt van vele zaken in andere landenonkundig zou gebleven zijn, indien zulks niet openlijkdoor die couranten ware bekend gemaakt. Op dien

voet schijnt zulks onafgebroken te zijn voort- gegaan tot het jaar 1674, toen zich alhier een tweedecourantier opdeed. Zekeren BroerAppelaer zich metzijn request, om eene wekelijksche courant te drukkenen uit te geven, tot de Staten dezer Provincie gewend heb- bende, behaagde het den genoemden Heeren Staten hemhierop een onbepaald octrooi te verleenen; waarvan wij,door de vriendelijkheid van den Archivarius Dr. P. J.Vermeulen, zijn in staat gesteld het hier volgende af- schrift mede te deelen : « De Staten van den Lande van Utrecht doen te we-« ten dat wy ontfangen hebbende de ootmoedige suppli-« catie aen ons gepresenteert, uytten naem en van wegen« BroerAppelaer, sone van Joost Broersz.

gewe-« sen Courantier tot Amsterdam, inhoudende hoe dat« denselven synen vader ende oock syn grootvader Broer« Jansz. den tyd van ontrent de vyftich jaren in de« stad van Amsterdam hadde gedruckt ende uytgegeven« een weeckelykse courant. « Dat hy suppliaut hem daerinne mede hadde geoe-



















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 191 «gens genoemde courantier en verdere medepligtigen te«bewaren.» (1). Ten gevolge hiervan, bleef men vooreerst zonder cou- rant, want de poging van Ja n icon om «weder gead-mitteert te worden tot het drukken en uitgeven van Ne- derduitsche en Fransche couranten, als voor dezen,»wasyruchteloos afgeloopen (2). De Vroedschap schijnt echter begrepen te hebben, dataan een dergelijk blad hier ter stede groote behoefte was,hetwelk te veronderstellen is uit de bijzondere voordee-len, welke de Vroedschap boven het octrooi op hetrequest van Henry Philippe Limiers, burger dei-stad Amsterdam toestond. Den 14 Februari) 1724

werdgehoord het rapport op dit verzoek « en in consideratie van«de goede bequaemhedenen voorsichtich gedragh vanden«suppliant, denzelven geaccordeert als geschiedt bij dese,«permissie en octroy tot het composeren, drukken en« uitgeven alhier van een Nederduitsche en Fransche cou-« rant met seclusie van allen anderen, en accordeert voorts« bij dese de Vroedschap aen den voornoemden suppliant«voor hem en zijne familie het burgerrecht deser stad«gratis, mits doende den burgereed t, mitsgaders nog« exemptie van het familiegeld en van tocht en vracht, en« wordt daerenboven voor dit jaer aen denselven tot sup-«port van zijne zwaere kosten int begin aan te wenden«bij provisie geaccordeert eene

subsidie van 150gulden,»welke som hem nog drie achtereenvolgende jaren is toe- gestaan, terwijl aan zijne weduwe «gratieuselijck voor de (1) Vroedsch. Resol. 8 Nov. 1723. (2) t. a. p. 6 Dcc. 1723.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Dit ist verbot van de vercopingeende lecture van de boucken vanMarthin Luther ende xynen ad-herenten etc. Ende is gepubli-ceert des manendages nae in-vocavit A&quot;. 1529. By den Keyser. Onsen lieven getrouwen Stadholder, maerscalcken,scholten onser stadt Utrecht, steden van Amersfoort,Renen, Wyck, ende anderen onsen officieren ende wet-houderen, soe wel in de voorscreve steden als in onsenlanden van Utrecht, salut. Alsoe wy synt den jaereXXI lestleden by diversche placaten doen verbieden heb- ben, in onsen landen van Brabant, Hollant, Zeelant,Vrieslant, ende andere die vercoepinge ende lecture vanden Boucken

van Marthin Luther ende zynen adheren-ten, mitsgaders diversche ordonnantien ende gebodendaer op vercundigen, ornme de dwalingen die tot con-fusie van onsen Gristen geloove daer vuyt gesien waerente rysen, verhuedt te worden, welcke onse ordonnantieende verboden in den voors. onsen landen vrucht endeprouflyt gedaen hebben tot erudicatie van den voers.dwalingen ende erreuren, als wy metter waerhey t bericht





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 195 van den officier ende t'derde tot onsen prouffyte. Endeindient binnen eenige van onsen steden gebeurde, saltvoors. laeste derdendeel wesen tot reparatie van onserstadt. Gebiedende ende statuerende voerts, dat alle dieboucken van Martyn Luther, Pouverany, Garole Sladii,Melancton, Ecolampadie, Francisci Lamberti Jone endeandere met Luther sonder tittel geprent ende nyetgeapprobeert zynde, bynen drie dagen na de publi- catie van desen gebracht werden in handen van onsenofficieren dair des behoiren zal, omme verbrant endeby den vuere geconsommeert ende vernyelt te werden,op pene indien yemant daerna bevonden

wert enige vanden voerscreven boucken daerenboven noch by hem tehouden, van vuyten plecken ende jurisdictie daerhywoen-achtich zyn zall gebannen oft anders arbitralick gecorri-geert te werden na gelegentheyt van der saicken, endeom de erreuren te vermyden, die vuyter menichfoldic-heyt van der geprenten boucken gecomen is, ende nochcomen soude moegen, ordonneren wy by desen dat vannu voertaen in onse voerscr. lande van Utrecht gheenboucken meer geprent, ofte buyten geprent aldaer ver-cocht ofte gecocht en sullen mogen werden, ten zy datse eerst gevisiteert, toegelaten ende geapprobeert zynby den ghenen die van onsen wegen dartoe geordonneertsullen werden, op pene 'twaer prenter,

coeper ofte ver-coeper, van vyftich karolus gulden tot behoeff als voerenende bovendien gebannen te werden vuyter plecken endejurisdictie daer sulcx gesciede ofte anders arbitralic ge-corrigeert te worden als boven. Oic mede soe onder 'tdecxel van den voerscreven boucken ende erreuren di-versche religieuse mans ende vrouwe personen geprofes-syt, enige van hunl. zonder dispensatie ende andere all







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Dit ist bestant lusschen die Key.Mat. ende den Coninck van Vranck-ryck, milten Coninck van Engelantetc. duerende twee maenden na depublicatie van de opscrivinge der-zelven bestants etc. Ende is gepu-bliceert des manendaechs nae invo-cavit Anno By den Keyser. Onsen gouverneur van onserstadt ende nedersticht vanUtrecht oft zynen stadthoudere saluyt ende dilectie. Al-zoe zeker bestant, abstinencie van oerloge ende afstantvan wapeninghe, zoe wel te lande als ter zee ende zoetewateren ende rivieren geaccordeert is geweest, tusschenons, onsen landen ende heerlicheeden van des zyden desgeberchs, ende den

alderduerlnchtichsten, hoichgeboren-ste ende vermogenste furst den Coninck van Vranckrycke,zynen coninckrycken landen ende heerlicheden; ende oickden Duerluchtichsten hoochgeboeren ende vermoegenstefurst onsen zeer lieven ende zeer beminden broederneve ende scoen oem, den Coninck van Engelant voeralle zyne Coninckrycke landen , dominien , eylanden endeheerlicheyden van des zyde der zee, als over d'anderzyde derzelver, in welcke bestant es begrepen, zoe weldie zee, geheeten de nauwe zee als tsurplus van der Wes-tersche zee, aen de custen van Engelant, van Waliz, vanYerlant, van Scotlant, van Vranckerycke, van Norman-die, van Gascoingne, van Guyennen, van Bretaigne, van



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 198 Germanien, van Vlaenderen, ende van andere partyenende regionen onsen Nederlanden ende aen alle anderesteeden herwarts, den vuyterschen palen ende havenenvan Spaignen, in wat manieren dat die geiioempt offgebeeten zyn, duerende den tyt ende termyn van achtgeheele maenden ende d'een naer d'andere vervolgende,die begonsten den 15eo dach der inaent van Junio lest-leden ende eyndende den 15C&quot; dach van desen tegen- woordige maent van Februario ende van dan vortan zoelange ende totter tyt toe dat tselve bestant by eenigen vanons wedergeroepen zal zyn, naedat dezelve wederroupingeoft revocatie

becondicht zall wesen by den wederroepere,den anderen twee princen, ten eynde dat de coopluydenende andere ondersaeten hanterende de coninckryckenende landen, d'een van den anderen mogen duerendedeselve twee maenden vertrecken haere persoonen endegoeden in verzekerheden, gelyck dat breder alreede ge«»publiceert ende verkondicht is geweest ende zoe detractaet van den bestande dat inhoudt. Ende het zoezy dat vele van de voors. coopluyden ende ondersaetenaoe well van der eender zyden als van de andere igno-rende de dueringhe van den voirs. bestande in der ma- nieren voerscreven hen mochten besorgen van der be-neficien ende vruchten derzelve. Ten ware dat nyeuwebecondige

ende vuytroepinghe worde gedaen, wy te desercause ende ten eynde dat hetzelve bestant zy notoir endeopenbaer nusen vassallen ende ondersaeten, ende dat zysonder zorge mogen gaen ende cotnmen van den eenenlande totten anderen in huerlieden affaircn ende nego-ciacien coopmans gewyse ende anderssins-alst hem goet-duncken zall. Ontbieden, bevelen ende gebieden U ex-presselick dat ghy preciselick den 15 dach van dese te-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 200 genwoerdighe maent van Frebruario, doet publiceren end esignifficeren van onsen wegen, met trompette slagen oftanderssins bj openbaeren vuytroepingen overall in onservoirs. stadt ende nederslicht van Utrecht, daer men ge-woenlick es wtroepinghe ende publicatie te doene, datt'verstant is, dat tvoirs. bestant ende abstinentie vanoerloge gelyck dat alreede gepubliceert is geweest endeals 't tractaet desselfs inhoudt zal moeten dueren endestadt grypen, tot dat wy off dien van den voirs. heeren.den Goningen van Vranckerycke ende van Engelantoft d'een van hem sullen, oft zal als voirs. is den an- deren gesignificeert hebben, tselve

bestant nyet meer tewillen houden van zynder zyden, ende dat dezelve signi-ficatie vuytgeroepen ende gepubliceert sal wesen mettentrompette, slagen ende openbaeren vuytroepinge aen devuyterslc palen ende frontieren van allen onsen landen,ende heerlickheeden van harwarts over, ende twee rasen- den daeruae om 't vertrecken ende versekertheeden soe wellvan den persoonen van den voirs. coopluyden ende an- deren ondersaeten, als van huere coopmanscepen endegoeden, ende doet interdiceren ende verbieden allen onsen,ondersaeten van wat state oft conditie dat zy zyn, op tegalye nyet te attempteren noch te doen eenige saken te- gen tvoirs. bestant. Straffende ende punierende, endedoen straffen

ende punieren den overtreders indien meneenige vindt by den peynen voirscreven, sonder eenichverdrach oft disshnulacie. Want ons alzoe gelieft, gedaente zyn. Gegeven in onser stadt van Mechelen onderonsecontresegell hierop gedruct in placcaet, den HII dach inFebruary int jaer duysent vyff hondert ende acht endetwyntich. Ende was aldus ondergescreven, byden Keyserin zynen rade, onderteyckent Verderue.













Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 206 wordende, te verzoeken, om over Utrecht te komen, hijmet alle middelen getracht heeft, zich, om merkelijkeredenen, van die bezending te excuseren, en toen deStaten in die verschoning niet geliefden te komen, hijnogtans, niet dan door u herhaalde bijzondere inductien»daartoe ware te brengen geweest, en wel toen nog, omde uitdrukkelijke reden : «ne denegatio obesset clero.»Dat bij zoodanige overtuigingen in 1580 te Utrecht zijnsblijvens niet meer was, behoef voor hen, die maar eenig-zins niet den loop der gebeurtenissen in die dagen be- kend zijn, wel geen nader betoog. Uit eene dergelijke attestatie (l) vandenzelfden jare,

tezijnen behoeve, afgelegd door zijn mede-kanonik, JohanVerhaer en Wilger van Moerendael, benevens 'skapittels secretaris B user, blijkt, dat hij in 1568 en hetvolgende jaar, als kanonik de administratie der kleinekamer had, en het schijnt wel, als of het wegens dieadministratie geweest zij, dat hem bij of na zijn vertrekzwarigheden zijn gemaakt, waarbij hem die getuigenis zoudienen. Dat hel zilverwerk van het kapittel door toedoenvan Veusels heimelijk uit de stad gevoerd of verzondenwerd, gelijk Drakenburch naar Bor verhaalt, daarme- de, bedenke men, deed de deken van S. Pieter nietsanders, dan de respective andere collegien, elk in hetzijne, zoo als ons onder ander uit het gezegde protocolvan het kapittel

van S. Sol vator bleek, op zijne beurtdeed, dat Veusels, naar zijn wijze van denken,noemde het zilverwerk «gesauveerd» te hebben; het- welk in het jaar 1609 door hem in het bezit van het (1) Actt als voren.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 207 kapittel schijnt te zijn teruggebragt, gelijk althans wel uitde volgende acte mag worden opgemaakt (1): « Alsoe sekere quaestien ende geschillen verresen waren,tusschen den E. heere, Heren M. Wil Ie m Vues els proostvan Sint Servaes kercke tot Maestricht etc. ter eenreendeden Edelen Heren vanden capitele van S. Peters kercket' Utrecht ter andere zyden nopende die vruchten van,zyner E. canonye ende praebende in de voorsz. kercketot den jare sestienhondertende acht toe incluys, geenredaervan wtgesondert, sustinerendr den voorsz. Heer proosttot de perceptie van allen denselven vruchten wettelickenende wel gefondeert te

zyn, ende die van der voorsz.capitele ter contrarie om redenen heen ende breeder ge-allegeert. Daer over dat geschapen waren tusschen par-thyen voorsz. meerder onlusten ende inconvenienten teverrysen, soe ist, dat haerl. ten wedersyden, om deselvete praecaveren, int vruntlicken mit malcander zyn ver- draghen ende veraccordeert, als volcht: Alsoe dat den voorsz. eerw. Heere proost in plaets vanalle die questieuse opgeheven vruchten van zyner voorsz.canonye ende praebende tot den voorsz. jare zestien jhon-dert ende acht toe incluys vande Heren vanden voorsz.capitele, genyeten ende ontfanghen sal , de souime van.eens twee duysent vyff hondert carolus gulden, den gul- den gerekent tot twyntich

stuyver currents in gereden,gelde, ende dat boven tgene zyne Eerw. vande goederengelegen in den landen van Twenthe den voorsz. capitelcompeterende tot den jare 1608 toe incluys genoten endegeprofiteert heeft, wel verstaende, dat zyne Eerw. zynelanden vande voorsz. goederen trecken sal, gelyck hy (1) Naar het origineel op papier, berustende in het Archief d«rOud-Roomsch-Katholijken hier ter stede.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 208 treckt mits desen, ende die voorsz. Heeren vande capi-tele daermede laten bewerden als mit haer andere ker-kergoederen. Item, noch boven acht hondert acht endetwyntich gelyke guldens, van wegen zynre Eerwaerden af- gelost aen de gemeen vicarissen der voorsz. kerken, endehebben die voirsz. Heeren vanden capitele zyn Eerw. ge-accordeert ende geconsenteert van nu voortaen te sullenlaten volgen de geheele vruchten van zyne voorsz. cano-nye ende praebende, wtgesondert praesentien, capoenen,rasoenen ende andere accidenlalia; ende dit nyetlegen-staende zyn Eerw. in de voirsz. canonye ende praebendenyet en

resideerden. Des heeft zyn voirsz. Eerw. belooft, gelyck hy be- looft by desen, den voirsz. heeren vanden capitele alleaddres en behulp te doen, om te geraken tot reuslitievan al sulcken kerkelyken silverwercft ende cleynodienals zyn Eerw. van wegen den voirsz. heren toegeschicktende gezonden zyn tot Emeryck, nu tegenwoordich be- rustende tot Cuclen, Ende byermede sullen partyen wesen ende blyvenveraccordeert; belovende tgeene voorsz. es, deuchdel.te achtervolgen onder 't verband t van hairl. respectivepersonen ende goederen. Oircont harel. EH. handen hier onder gestelt oplen lJnly zestien hondert ende neghen na den ouden styl. Ter ordonnantie vande heeren vanden voirsz. capittele B r u n i n g s. »

Wat Jan Bogaert, Veusels opvolger in het deken- schap verder betreft, wij zijn van het gedrag, door hemtegenover zijn voorganger in gezegde aangelegenheid ge- houden , niet hijzonder ingelicht. Alleen bleek ons,dat hem zelven het bezit dier waardigheid bedenkelijk







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 211 Haerlem ende Leyden vertrocken syn geweest die Water-guesen noch enighen anval op buyssen gedaen endeoock enige genomen hebben, ende oock noch in seesyn, als men seyt. 52. Inder vougen, dat daer uyt claerlick te verstaen is,dat syn Exccie alle de soldaten uyt Hollant verleyt heeft,niet, omdat die daer nyet van noode waren, mer alleenom Utrecht te crencken, ende soo voorsz. is, voorts inden gront te bederven. 53. Ende waert emmers noch, dat omtrent die lan- den van Utrecht garnisoen soude mogen leggen, soesouden daer wel cleyne propyse plaetsen wesen, al waerthet nyet juyst binnen die principaelste stadt van

Utrecht. 54. Ende en soude men dan die soldaten nyet sondergeit behoeven te seynden, dat anders nyet te seggen is,dan dat men heml. gansschelyck den soldaten te vorengeeft, bysonders aengemerckt den voorsz. dueren tyt. 55. Behalve die voorsz. redenen, die den soldaten latenluyden, heeft den coronell geseyt jegens den burgermrs.,dat d'Excc'c vanden Hartoghe Van Al v a ende van DonFrederico seer qualick nam, dat, naerdien alle diestalen vanden lande te hove gecomen waren nopendedie sake vande petitie, die staten vanden lande vanUtrecht, nyet eens te hove erschenen hadden 56. Waer op te seggen is, dat die staten vanden lan- de van Utrecht geen staten meer en syn, ende daer-omme

staetsgewyse nyet en connen doen, ten sy syl.yerst gerestitueert syn ende naer behoren beschrevenworden. 57. Dat oeck die oorsaken, waerom die andere statenvande lande te hove geweest syn, is, dat syn Excie vol- gende haerl. consent, soe geseyt wort, hadde doeu publS-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 212 ceren het placcaet opte petitie vanden xe ende xx&quot; pen- ning, ende dat dieselve staten hem daermede beswaertvonden, eensdeels overmits sy wilden seggen, nyet, offymmers nyet absolutelyck geconsenteert te hebben, eens- deels, overmits hetselve nyet draechelyck en soude we-sen, ende daeromine versochten, dat syn Ex^ie in plaetsevan dien te vreden soude willen wesen met sekere pen- ningen by henil. respectivelyck gepresenteert, ofte datsyii Excie die selve anders soude willen modereren, daer-van wy noch gehelick nyet verseekert syn, te weten, watder staten versouck geweest es, mer men weet wel, datsy alle

gelyckelyck clagen over den x&quot; ende xx&quot; penning,seggende die overdraghelyck te syn voor d e gemeen te, alsstreckende ter bedervenisse van alle neringe ende coe-menscappen. 58. Ende also die staten vanden lande van Utrecht inde voors. x° ende xxe penning nyet geconsenteert hebben,so en syn sy oeck in 't voorn, placcaet nyet begrepenende sulcx en is hem van geen uoode geweest, dyen-aengaende yet te solliciteren. 59. Ende soo veel angaet, tgene sy inde plaetse vandedrie petitien gepresenteert hebben, daerinne en connen syvorder nyet doen, dan sy hadden gedaen, als de statenlaetst vergadert waren, te weten, presenteren hond er t vy f-tich duysenl gulden, dewelcke also syn Excie tot

noch....hoe wel dickwyls daerloe middel gesocht es geweest, oecknae date vande sententie in questie. 60. So en connen die staten, voor dat sy weder stalensullen wesen, dienaengaende vorder nyet doen. 6U Alsoe wel nu qualick mogelyck soude wesen, dievoorn, gepresenteerde penningen te vynden, mits dat diestad t Utrecht, die die principaelste is, die daerinne soude





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 214 t'Utrecbt weder geschickt worden, d'ander staten, em- mers die van Hollant te hove verdachfaert waren, om teverelaren haerl. consent nopende d'executie van 't plac-caet opte collectatie vanden x° penning gepubliceert. 67. Schynt, dat syn Exci'e heml., te weten die vanHollant, jegens denselven tyt heeft willen verlichten,omdat sy te lichtelicker consenteren souden, ende die vanUtrecht jegens denselven tyt te willen beswaren , ten eyndedat die van Hollant ende anderelanden hem daeraen spie- gelen souden, siende het tractemenl, dat heml. gedaenwort, overmits sy nyet en hebben geconsenteert, nyet-tegenstaende dat sy haerl.

saecke aen de Co. Maj'. ge-defereert hebben, dat syn Maj'. in haerl. faveur nopended'ontlastinge vande sententie gescreven heeft, ten eyndedat andere landen souden presumeren, dat sy vande Go.Ma. nyet veel troostes en souden hebben te verwachten,ende dat sy also gedeterreert souden worden, om an deCo. Ma. te schicken, als men seyt, dat enighe statenopcntlyck jactiteerden, ofte lieten luyden, de hele vanden x° penning aengaende te willen doen. 68. Nyet te min en heeft men t'Utrecht nyet connenverstaen, dat haerl. exempel die andere staten, om teconsenteren, heeft connen moveren, soo men seyt, datsy noch alle hlyven by hare negative, willende nochtansenige wel geven die penningen, die sy noch

toe inplaelse ofte voorde redemptie van dien gegeven hebben. 69. Boven desen wil men seggen, dat hem enige ste- den, alse Amsterdam ende Delft vande soldaten vry ge-coft souden hebben, dan en is men noch daervan nyetversekert. Danj indien hetselve soo wesen soude, souteen quaet exempel wesen, voor de armen steden, daeronder men nu Utrecht wel mach rekenen, soe die gheen



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 215 middel hebben souden hemselve, om alsulcke last te redi-meren, bysonder want sy jaerlix rckeninghe moeten doenende geven van haerl. administratie, hetwelck andere stedevan Hollant nyet en doen, ende tot verificatie van desewort alhier over gevonden seker antwoort by die van Am- sterdam , gegeven den denrvveerder, die 't placcaet van- den x° penning publiceerde, welk men nochtans nyet au -tentyck en heeft noch connen becomen, ende is de co-pie geteekent met Q. 70. Ende die principaelste reden, die men presumeertsyn Excie te moveren tot tgene voors. is, is, dat alsoe dieSpangiaerden t'Utrecht die fame strooyden, dat sy

aldaerweder comen souden, daerjegens eenige hem lieten dunc-ken, dat sulcx niet syn en soude, allegerende te dieneynde die bn'ven vande Go. Ma', dienaengaende aen synExcie geschreven, 't welck schynt syn Excie gerappor-teert te syn, die daeromme schynt te hebben wel too-nen, ofte dat die brieven van syn Ma', anders te verstaeasouden wesen, dan sy luyden die verstonden, ofte dat hysekere commissie ofte instructie soude hebben, dat hydaerop nyet soude schuldich syn te letten , ten eynde, dathem nyemant voortaen, soe voersz. is, vervorderen soude ,an syne Ma', te ghaen ende enighe querele te defereren. 71. Twelck, hoe wel dit mogelijk, men nyet en weet,nochtans soude schynen te tenderen in (l)

vandeondersaten, die van sulcke saecken geen kennisse en heb- ben, tot verminderinge van Co. Ma's Hoecheyt endeauc-toriteyt, ende om een afkeer te maken vande liefde endeaffectie, die die goede ondersaten van Syne Maj' in 't (1) Deze en de volgende kleine gapingen, hebben wij moeten laten,om het onleesbare der kopij. D. v. F.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 116 Nederlant altyt tot haren naluerlickcn prince, son- derlinge den tegenwoordige n Coninck gedragen liebben,van verstaen, dat si voortaen gheen nojh recht te verwachten souden hebben, datmen nyet gelooft te zyn die meeninge van soe goeder- tieren prince, ende soude ook schynen te tenderen, ommede gouverneurs ende oeck die soldaten een occasie tegeven deselve ondersaten te oppresseren ende heml. tetracteren nae haerl. geliefte, twelek, waertoe int eyndesouden willen lopen, een yegelyck wel overleggen can. 72. Dit is die gelegenheyt vande saecke, soe die nuos, mitsgaders die redenen, die men presumeert ofte tenminste

enighe van dien, dat Syn Excie an Syne Majest.soude mogen scryven voor cause vande beswSringe die vauUtrecht, boven Syn Maj' scryven, vanden soldaten ge-daen ; want Syn Excie gheen noot.saekelycheyt en canpretenderen, so omtrent Utrecht gheen viandeii en syn,ende indien daer enich souden te verwachten syn, soudetselve vande seecant moeten comen, sulx dat te dieaoorsaecke de soldaten veel bequaemlycker souden geblevenhebben ter plaetsen, daer sy gelegen hebben ende lestvan daen gecomen syn. 73. Ende, omme eensdeels, tgene voorsz. is, Syn Maj'te kennen te geven, is geconcipeert dese bygevouchderequeste, die Syn E. sal gelieven over te geven aen SynMaj'., ende nyetemin, indien

Syn E. dunckt, die selvein eenighe poincten wat verandert te moeten syn, salhetselve moghen doen naer syn discretie , mits hem wach- tende van deselve vehementer te maken, dan die ge-maeckt is. 74. Want men beducht is, dat, indien dese requesteweder aen Syn Ex^e gesonden worde, dat hy meer geexa-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 217 cerbeert soude worden, ende ons noch qualicker tracteren;eude waert geraden, mocht men hetselve in die suppli-catie stellen ende Syne Majs bidden, dat Syn Maj' omdie redenen soude willen gelieven absolutelick opt voorn,versouck te disponeren, zonder die requeste aen Syn.Excle over te synden. 75. Men heeft oock in die supplicatie geen raentiedoen maecken , van t'gene de Co. Maj'aen Syn Exc'eoptevoorgaende requeste, om vande soldaten ontlast te syn,gescreven heeft, nyet wetende, oft wel of qualick afge- nomen soude worden; indien men daervan mentie mochtmaecken, sal syn Eervv. die supplicatie daernae gelievente

veranderen. 76. Item, te meer, daer men by de requeste, die mennu overgeven sall, versouckt opene brieven , ten eynde, datmen weten mach, wat Syne Maj' Syne Exc'e dicteert,soe anders te beduchten soude wesen, dat SyneExciediebevelen van Syn Maj'. anders nyet respecterende, diesupplianten nyet en soude ontlasten. 77. Voorts worden noch overgegheven sekere informatievan enighe overlasten, soe vanden burgermeester J oh a n.Taets van Amerongen ende oeck den burgermr. insyn huysinghe gedaen, met enige acten, al te samen ge-teykent (P). 78. Item, alsoe die vande stadt SynExcie gescreven hebben, oeck copie van deselve missiehier mede by overgesonden, ten eynde mach weten, hoedie

saecken staen ende, wat die vande stadt van soldatenvoorts meer te verwachten hebben, ende is die voorsz.missive geteekent met (Q). 79. Item, acte van sekere protestatie, soe by den hoveals die vande stadt respect, gedaen, geteyckent (R). Utr. voorheen en thans, 111 Dl. II St. 22





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 219 attenteren oft innoveren, gelyck als men verstaet, dat SynEx&quot;ie alreede van wegen Syne iVlaj' beuolen soude wesen,hoe wel men tselve in't seker nyet en weet. Van gelycke heeft Syn Excie gescreven au den voorsz.president, dat men hem soude ouerscriven een formeende maniere, hoe men die staten souden moghen be-scryven ofte vergaderen, ofte diergelyck in effecte, datmen oeck int seeker ofte perfectelick nyet en can weten,overmits die president den voorsz. brieff nyet en wil com- municeren. Sulcx dat oeck schynt, dat sy aengaende die bescry-vinghe vande Staten oeck enighe nywigheit souden willenmaken. Welcke

nywicheit men presumeert tot dien eynde ge-socht te worden, dat Syn Exc'c, hebbende anSvneMaj'gerescribeert syn advys op het requeste, hem genouchlaet duncken, dat syne sententie geapprobeert sal wor- den ende dat hy d'executie vande selve genouch sekei-es, ofte emmers ten eynde, dat onder 't dexel van dienSyn Exc'c in de eere soude moghen blyven ende dat dievan Utrecht der saken hem opgeleyt , culpabel waren ,ende dat mits desen die voorsz.veranderinge an d'een sydesoude moghen verstaen worden executie te syn, ende ande andere syde moderatie. Yoor welcke alteratie men te meer beducht is, dat SynExf'e tot Antwerpen alreede in de wet enich alteratiegedaen heeft, ende geordoneert, dat

die wethouders vande stadt gheen kennisse en sullen moghen nemen, danvan saken bedragende onder die sommen van twee hon-dert car. gl., ende die andere civile mitsgaderts criminelesaecken, worden gevuydeert by den gouverneurs vanAntwerpen ende sekere vier assessoren, maer en is noch











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 224 werk sey, welches der erst meyster im zorn hat angelegt;waartoe wij eerder zouden genegen zijn, indien wij hethier met een onderwerp uit het gebied der komische let- terkunde te doen hadden. Dat de Wittenbergers op zoodanig geschrift zoudenzwijgen, liet zich, naar den geest dier dagen, niet ver- moeden. Maar die daargelaten; er was iemand, ons hiermeer van nabij aangaande, die, hoezeer men niet eensbepaald weet, of hij bij de vergadering tegenwoordig was,zijne stem tegen den Spierscben raadsheer verhief. Da-theen diende Latomus op zijne duitsche Spaltung meteene latijnsche responsio (1), Uit dat antwoord blijkt,dat

Datheen op dien tijd, reeds Staphylus in eenander geschrift had te regt gewezen, van welk geschriftons, tot dus ver, van elders niets is gebleken, « Parumrheiorice, » zegt D. maar , « salis mendaciter » verbaleL. het voorgevallene te Worms, waartegen dan zijnepartij het hare niet, more Latomico, denke uit te stor- ten, maar, na rijp overleg, uit te geven. Te regt weiddehij zijn opus cynicum aan Ca n i si u s toe, een zooda- nig geschenk, als impio lalratu odioque canino sivejesuitico, Christum in membris persequens, wel waardig.De redekunstenaar van het rootnsehe hof, hadde zich echtervan den hem opgedragen last wel wat beter mogen kwijten,en zijne mendacia wel wat meer mogen polijsten, gelij- kende deszelfs

betoog meer op incondita deliramenta envetularum naeniae, dan op sermones van een' rhetor.Op zoodanigen en dergelijken toon spreekt, op zijne beurt,Datheen met Latomus, cum praeceptore Staphylo (1) Wij kennen die slechts uit eene tweede uitgave, in 1B60 meteen ander antwoord van D. aan L. op nieuw uitgegeven. Zie hierna.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 228 verraet, ende die die voorsz. van Scerpenseel soudensdaechs te voren incomen souden. (!) Seyt, dat hy geweest heeft een Sonnendach drie wekengeleden, tot Eede ten huse Jacob Henricksz. endegesproken met met Zee l ma n, ende Zeelman seydeteghen hem, dat Thonis Slotemaker by hem ge- weest heeft, ende seide hem van dit verraet, daer hy opseyde, dat hy mede doen soude als een ander, endeZeelman seide, dat dair den langen Eerst mede wesensoude. Belyt, dat Dryesgen van Barnefelt daer medewesen soude ende mede tselve helpen stercken. Confessie opten banc gedaen denSept. anno y.r^xxxn. present mees-

ters Reynier Brundt, Rutgervander Karck, Cornelis An-thonis, raeden, Lenaert Har-d i n c k, secretaris des Keysers, R y c kvan Byler, Jan van Westre-nen, burgermeesferen der stede vanAmersfoert. Lambert Baerth, geboren vyt den lande van Gel-re, seyt, dat hy is inwoender deser stadt Amersfoert endesyn residentie aldaer omtrent vyfF jaren gehouden heeft,winnende syn broet met graven ende anders. Bekent, dat eenen genoempt Zeel ma n, schout vandcE omtrent anderhalf weeck voor heilich cruysdach lest-leden, hem, die spreect, tot Hoeflaken aenspraeck endete kennen gaff vanden aenslach, die de Heere van Gelrevoorhanden hadde opter stad t van Amersfoert, seggende, dat





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 230 soude, al gelyck hy, die spreect, dat boven verclaertheeft, «eggende, dat hy sulks ten huyse van Zeel manschout van E mit eenighe Geldersche getracteert endegesloten ware; ende hy, die spreeckt, consenterende denvoersz. Wille m, den aenslach mede te helpen doen,beloefde hem, dat hy omtrent S. Annen huysken medeoptie muyre comen soude, ende seyde hem denselvenWillem, dat er veel volcx meer optie inuer comensoude van buyten, maer hy, die spreect en wiste nye-mant van dien te noemen, dan hy boven verclaert heeft. Seyt, dat op Dingsdachs des daechs te voren vandenaenslach gesproken heeft met syn broeder

totsynen huy-sen vanden voorn, aenslach, ende hoe die geschieden zou- de, alsoe hy wel lyden mochte, dat die stadt Gelderssoude worden, hoepende, dattet coern alsdan beter coepvvesen soude. Bekent oeck, dat hy des avonts tusschen ses ende se-ven uren, als hy van syn werk quam,opt heylich Cruys-avont, omtrent die Campoert, gesproken heeft met Geritmede gevangen, hem vragende, off oeck den aenslach vanT h on i s wel voortganck hebben soude, daerop Geritseyde, ick sorch: neen, want de Burgeren syn alle gaderopte been, ende mitsdien is hy, die spreect, thuys ge-gaen ende aldaer gebleven, tot dat hy, gevangen, word,zonder dat hy mette andere borgeren ter mueyre geco-men es. Seyt, dat hy

nyemant meer en kent van bynnen offvan buyten der stede van Amersfoert, die vanden voorn,aenslach wete te spreken of daervan culpabel wesen soude. Sander Baerth, geboren tot Barrevelt in den landevan Gelre, segt, dat hy drie j aren alhier t'Amersfoert ge-woent heeft, ende dat hy een voller es van syn ambacht.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 231 Bekent, dat hy met syn broeder sekere tyt te vorengeweest is tot Hoeflaecken ten huyse van Reyntgen,aldaer hy met Zeel man, schout van E in presentievan syu knecht gesproken heeft in 't langhe van eenaenslach, die gebueren soude by de Geldersclie aen destadt van Amersfoort op heylich Cruysnacht voorleden,welke Geldersclie des nachts omtrent tvvaelf uren soudenaencomen ende over die muyr dimmen omtrent SintAnna huysken, ende hy, die spreect, soude optie muyrcomen met syn broeder ende enige andere, omme diewaeckers oj) te nemen , ende beloefde hem die voorsz.Zeelmari hondert gulden, als den aenslach

volbrachtsoude wesen, mitsgaders oeck het huys van HeynrickZaden, welk huys hy, die spreect, begeert hadde,ende gaff hem aen snaphanen eenen gulden ende synbroeder twe snaphanen optie handt, ende was hem doegeseyt, dat daer vyff ofte ses in vrouwen clederen opheylich Cruysavont binnen der stadt comen souden, diehem oeck vinden souden optie muyre, omme die waec- kers neder te leggen; maer hy, die spreeckt, en weet dienyet te noemen, dan heeft wel gehoert, dat er al tweeofte drie ingecomen waren, dan en weet nyet, waer diegebleven syn. Seyt, dat hy omtrent acht daghen voor heilich Cruys-dach mit noch vier anderen voor 't huys van Antho-nis die Sloetmaker van desen aenslach

gesprokenheeft, ende heeft oock Gerit, mede gevangen, hem, diespreect, voor syn deur wel oeck daerofF gesproken, endeseyde hem de voorn. Thonis, dat B a r t, mede gevangen,oeck komen soude opte muyr, omme die waecke tehelpenschuiten, ende dattet selve geschieden soude omtrenttwaelf uren inde nacht, ende dat men dien tyt een koirn-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 232 berch aensteken soude achter sint Aechte, opdattet volckte brande loepen soude. Seyt, dat Thonis hem oeck gesproken heeft van de-sen aenslach, twee daghen aleer hy gevangen worde, opterwaecke omtrent sint Annen huysken. Bekent oeck, dat hy met syn broeder den dach te vo- ren, eer den aenslach gebueren soude, tot synen huyse in't lange gesproken heeft gehadt, tsamen overleggende,hoe men ten besten den aenslagh soude moegen doen, endeen wiste nyement te noemen, die den aenslagh mede soudehelpen doen, dan degenen, die alhier gevanghen syn,ende den voorn. Thonis Sloetmaker ende Willemden Molenaar,

die wech gelopen syn. Dan heeft welhoren seggen, dat de voorn. Zeelman ende de schoutvan Nyekerken de principaelste wesen souden, die deknechten aenbrengen souden. Seyt, dat op heylich Cruysavont des morgens Ja c opGuertsz. karman ter E, alhier binnen Amersfort ge-brocht heeft een karre met koirns ende brochte tidinghe,dat de Geldersche optie been ware, om des nachts denaenslach te volbrengen. Bart Jacopsz., geboren van Barrevelt, seyt, dat hyalhyer t'Amersfoert gewoent heeft omtrent verthien jaer,winnende syn broet met bouwerck. Bekent, dat Thomas Sloetmaker omtrent AerntMeynsz. schuir met hem, die spreect, gesproken heeft,van den aenslach, die daer gebueren soude op Amers- foort ,

ende dat inde nacht van 't heilich Cruys omtrentS. Annen capelle, ende beloefde den voorn. Thonishem die spreeckt, 100 gulden, des soude hy comen medeopte muer ende helpen die waecke opnemen, ende seydehem de voorn. Thonis, dat Heynrick Corsz, Zeel-



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 233 mans knecht met enighe anderen, die hy nyet en wistete noemen, in vrouwen clederen binnen der stadt comensouden, die hem oeck vinden souden des nachts optiemuere ende souden met hem brengen roeren, deegensende vuysthamers. Seyt, dat hem Gerit van Ebbenhorst, mede ge- vangen, mede van desen aenslach gesproken heeft, die hemseyde, dat men soude een berch aensteecken alsdieGel-resche aencomen souden, in een tevcken, dattet al claerwas, ende hadde hiervan ende anderesaecken, den voorn,aenslach beroerende mit den voorn. Gerit woorden desavonts omtrent vier uren. Seyt, dat de voorn. Thonis hem

seyde, dat Mau-rys, ende Gerit van Nyenkerken ende noch tweeanderen souden met den hoop aeugecomen hebben, orumedie voorn, stadt t'overvallen, maer hy, die spreect, enwiste anders nyemant te noemen, die van desen aenslachgeweten souden hebben, ende heeft oeck tot Hoeflaeckenten huyse vande schout noyt geweest ofte eenich geit ont-fangen van Zeelman ofte anderen, omme den aenslachmede te helpen doen. Confessie gedaen den xix Sept. annoxxxn present die voorsz. raden,borgermrs. ende alle schepenen derslede van Amersfoort. Geryt Ebbenhorst, geboren uyt den lande vanGelre, bekende buyten pyne ende bande van ysere,dat omtrent acht daghen, eer hy gevanghen worde,Thonis

Slotemaker in presentie van zyn huysfrouw,hem, die spreect, gesprocken heeft van den aenslach,



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 234 die de Heere van Gelre voor handen hadde opte stad tvan Amersfoort, ten eyndehy, die spreect, mede comenwoude op die muer, om te houden schilwacht, mensoude hem, indien den aenslach voorghinc, een officiebinnen Amersfort doen hebben, ende hy, die spreect,consenteerde daerin, mits ontfangende van denselvenThonis twee blaucken ; Seyt, dat hy oick op een tyt geweest es te Ze el man.schout van E in de Zwarte Steech , daer mede presentwaren de voorsz. Thonis Willem, molenaer, Lam-bert ende zyn broeder, gevangen, ende die knecht vanden schout van Barnevelt, aldaer gesloten worde, hoemen den aenslach op

heylich cruys nacht omtrent SintAnna huysken doen soude, ende hem, die spreeckt,word gelooft, by den voorsz. Thonis XXV gl. ende 'thuys van Willem Vonck, soe verre d'aenslach welverghinc. Seyt noch, dat hy van dit verraet ende aenslach oickgesproken heeft met Willem de Molenaar op Waly-ckersteech in presentie van L a m b e r t, mede gevangen. Desgelyck soe heeft hy van die sake gecommuniceertende gesproken met Ba r t, gevangen, voor zyn deur; heeftwel gehoort, dat Thonis geseyt soude hebben jegensLamberl gevangen, dat men den berch achter SinteAecht aenstecken soude, als die Gelderschen binnen destadt souden comen, omme dat de burgeren soudenloopen te brant. Seyt, dat den voorsz.

Thonis, als hy , die spreect,omtrent acht ure op heylich cruys avont op die muyresecomen was, hem, die spreect, geseyt heeft, dat G oer tJa n s z., woenende by Sint Jan, mede comen soudeaen die muyr, omme mede den aenslach te helpen doen,maer en heeft hem aldaer nyet gesieri, ende geloeft, dat



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 235 by daer geen schuit toe en heeft, ende seyde oeckThonis, dat mede optie muyre comen souden Ghysb.Jansz. tymmerman, Heynrick Quindt ende Geritclornpetnaker tot Scerpenseel, ende dat, soe wanneer dieGelderschen binnen Amersfoert over die muyre gecotnensouden syn, deselve Thonis die slotelen vande stadtwel souden weten te vinden, maer en heeft nyet gehoert,dat Thonis die gecontrefeyt hebbende, by hem soudehebben, ende als hy, die spreect, omtrent een quartieruers met Thonis van deser materie gesproken hadde,es den voorsz. Thonis over de muyre gevallen met eenkoerde, seggende, dat hy de Geldersche soude

halenende aenbrengen. Seyt, dat opten voorsz. heylich cruysavont, de voorsz.Lambert, gevangen, siende, dat de gemeente opten beenqiiam, hem, die spreect, vraechde, off de aenslachvanden voorsz. Thonis oeck voortganck hebben soude,daerop hy, die spreect, seyde, ich sorch: neen, endediergelycke woorden. Ten selven daghe heeft Lamb. Bartsz. mit Zan- der Bartsz. zyn broer, buyten pyne ende banden vanyseren voor burgermrs. ende schepenen haerluyder con- fessie, gelyck die hier boven te geschrift gestelt es voor-gelesen synde verclaert ende bekent, die waerachtich tewesen ende alsoe geschiet te syn, daer zy by bleven,tware sy leven ofte storven. Bart Jacopsz., anderuiael gehoort synde buyten

denbanck, opt inhouden van syn voorgaende confessie, heeftdie gerevoceert, ende geseyt alsulx uyt vrese geleden tehebben, zoo dat denselve geconfronteert synde met devoorsz. Gerit Ebbenhorst, heeft denselven Geritverclaert ende geseyt, gelyck syn voorgaende confessieinhoudt, dat hy van den voorsz. aenslach des Donder»



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 236 daechs te voren, eer die gescbien soude, gesproken heeftmetten voorsz. Ba r t voor syn huys , des achternoens dieclocken vier uren, ende dat deselve Bar t beloefde medeaan de muyr te comen mit een gave live ende andergeweer ende dat deselve Bar t daer te voren vandenaenslach van Thonis geadverteert hadde , geweest, soeThonis, Gerit geseyt hadde, daerop de voorsz. Barlgeseyt heeft ende bekent, dattet ware was, dat de voorsz.Gerit hen voor syn deur gesproken hadde van denvoorsz. aenslach, ende dat hy geconsenteert hadde metzyn geweer, mede aen de vesten te comen, omme diete helpen doen , dan en

vermeenden van geen gavenleve, noch en heeft met Thonis noit gesproken vandeze zake. Alsoe die stadt van Amersfoordt door sekere enighehare Inwoonders , geboren uyt den landen van Gelreverredelick in der Gelreschen handen gebrocht geweestsoude syn ende sekere eenigen van dyen, die welke inhechten syn gestelt, expresselyck elcx geconfesseert , datdieselve als GheritEbbenhorst, Lambert Baert.s oen, Zander Baertsoen, ende Ba r t Jacopsz.,daermede inder verraderye geconsenteert ende Lambertende Sa n der gelden daerop ontfangen hebben, merBa r t voorsz. nyet genoten heeft, soe is die wterste mee- ningen ende voornemen der scepenen in der tyt derstadt Amersfoort, op beleyftenisse,

consente ende wil- le die Greve van Hoechstraten, onsen aldergene-dichste Heer, dat men Gherit Lambert, Zanderende B ar t mit den sweerde vant leven ter doot brengensal ende dieselve quartieren. Gescbyt den twyntichsten Septembris anno xvcxxxvi. J. J. DODT V. Ft. (*).



00830236a.htm (*) wij hebben boven p. 209 getwijfeld, of PhilipsVeusels een broeder ware van Willem, onze deken. Wijhebben daarna uit van Gestels Hist. archiep. Meohl.Deo. Brux. p. 68. sqq. geleerd , dat, Willem, Bernard,Godefridus, Filips en Emerentia kinderen waren, van Philips Veusels en Emerentia Sterck. i



























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 23. Susanna van der Horst, huisvr. van Jan Hendrik van Ingen , 39 j., Koestraat.Maria Gijsberta Philomena Wolff, 12 d., Voorstraat.Bastiaan Scheffer , weduwenaar, 87 j., te Herwijnen.Maria Margaretha Keijl, wed. van Arnoldus Donderdag, 77 j., Lange Hamstecg.Cornelia van Wierst, geh. met Rijk Rijkse, 88 j., onder Ma- nenburg.Abraham van der Wolk , ongeh., 2S j., buiten de Weerd.Levenloos aangegeven Zoon van Jacobus Maarschalkerweerd, Gasthuissteeg.Johanna Maria van de Bilt, 2 m., onder Catharijne. 24. Johannes Anthonius Kesnig, 1 j., Keizersgracht. Christiaan Ciuo, 2 j. en 9 m.,Walsteeg. Johanna Geerman, wed. van Cor-

nelis Godart, 80j., Stroosteeg. 25. Eliazer van Lier, geh., 68 j., Korte Nieuwstraat.Wilhelmina Fredrica Antonia van Leeuwen, huisvr. van Jan Dou- wes Dekker, 26 j. en 6 m., te Amsterdam.Arnoldus Godee, geh., 70 j., Lange Smeesteeg. 26. Clasina Dekkers, wed. van Arnol- dus Verweij, 86 j., Wijde Doelen.Jansje Kappers, l j. en 8 m.,Zandstraat. Philomena Johanna Wolff, 9 d., Voorstraat.Hermanus Jleudekcr, ongeh., 21 j., Ganzenmarkt. 20. David Lankhont, 17 j. en 7 m., Lauwersteeg. Arnolda Wilhelmina Molenkamp ,huisvr. van Hendrik BcrnardusHausser, 51 j., Dorstige Hartsteeg. Nicolaas Brouwer , weduweuaar,82 j., Biltstraat. Helena Cousijne, huisvr. van Ar-noldus Evertscn , 70 j., Keu- kenstraat. Anna Maria

Baars, huisvr. vanWiHem Taris, 80 j., Juffer- straat, Gr. 21. WiHem Gauverneurs , geh., 81 j., Hooge Jacobijnestraat.Gerardus van der Linden , 6 w., van Wijckstraat.Joannes Mattu, geh., 40 j., Brandsteeg. 22. Johanna Maria Bruinninck , 3 m., Godschesteeg. Cornelis Johannes van Niekerkeu,geh., 47 j., Groote Eliensteeg, Martina de Groot, ongeh., 46 j.,Wijde Watersteeg. Johannes Adriauus van den Wijn-gaart, Ij., onder Calharijnc. Johannes Albertus van Zelm , we- duwenaar, 79 j., Mariaplaats. Abraham van Delwijnen, weduwe-naar , 88 j., Blindesteeg. Frans Jan Baron van Heeckerenvan Brandseaburg , 61 j., Sin- gel naast 'tMaliehuis.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 8 Paulus Velling, geh,, 45 j,,Bergstraat. 29. pjeter Arendscn , weduwenaar, 82 j., Putsteeg.Jan Adriaan Zijnen, geh., 65$ j., Nieuwe Gracht.Levenloos aangegeven Zoon van Jan Visser , Lijnmarkt.Hendrica Maria van Offeren, 7 j. en 3 m., onder Wittevrouwcn.Franciscus Loffcld , ongch., 25 j. en 8 ra., Wijde Doelen. 30. Levenloos aangegeven Dochtervan Gcrrit Reijntjes, Varkeumarkt. 31. Alida Helena de Graaf, circa 3 m., Molcnsteeg, H.Levenloos aangegeven Zoon van Hendrikus Hermanus van der Stoop, Zadelstraat.Johannes Busing, l j. en 9 m., aan de Helling.Johannes Marlens, weduwenaar. 78 j., Geertruidabrug. Elisabeth Meessen, 6

d., Groeue-steeg. 27. Willcm Diderik Aberson, geh., 73 j., Smeebrug.Maria Withclniina Bitter, 3 m., Varkenmarkt.Jacob Hovius, 6 j. en 3 m., Kort Rosendaal.Levenloos aangegeven Zoon van Egbcrt Boddema, Viukenburg- steeg.Christiua Petronella Mulder, 10 j., Lange Smeesteeg.Maria Beijdevier, ongeh., 67 j., Agnietestraat. Arnolda van Swsm, 8 d,, Nachte- gaalsteeg. 28. Geertruij Groenewout, ongch., 64 j., Oude Kamp.Levenloos aangegeven Zoon van Gerardus van Berkel, Lange Viesteeg.Rijk Kronenburg, l j. en 6 m,, Zeedijk. 125.























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 19 Wilhelmina Verheul, ongeh., 70j., aan 't Singel, M. Levenloos aangegeven Dochter vanJohannes van Veen, Haverstraat. Levenloos aangegeven Dochter (on- echt). Christiaan Frederik Klokke, 4 m.,Daalschendijk. 16. Johannes Lucas, 10 m., Zandstraal.Hendrica van Beek, ongeh., 83 j., aan de Hecrenstraat.Martijntje Hardeubol, wed. vauTeunis van der Veen, 68 j.,Springweg. 17. Leonardus Corver, geh., 67 j., Lange Lauwerstraat. Johannes Schoenmaker, 40 j.,Gansstceg. Cornelis Mostert, l m., Hekelstceg. Jacob Kraake, geh., 53 j., Bak- kerbrug. Alexander Carel Johannis Kiere,geh,,64j.,onderWittevrouwen. Levenloos aangegeven

Dochter vanDirk Movius, onder Tolsteeg. AgeiiethaKerkhoff, wed. van Cor- nelis van den Berg , 84 j., on- der Catharijne. Maria Bloenrendaal, wed. vanAdolph Schoonheim, 82 j.,Zandstraal. 18. Hermanus Verhoef, l j. en8m., l'elmolenstraat,Adriana van Maarschalkerweerd, 11 d., Keukenstraat.Margarctha Johanna Pouw, l j. en 4 m., Ilartstccg.Jacoba Arnolda Alexandrina Ge- Antje Meurs, huisvr. van Corstiaanvan der Wagt, 29 j., onderCatharijne. Willem van Duuren, ongeh., 25j., Kort Rosendaal. Alijda ten Harmsen, huisvr, vanLambertus Everardus van Door-rienburgh ,71 j., Oudkerkhof. Johannes Hoffmau, 5 j., GrootcEliensteeg. 10. Levenloos aangegeven Zoon van Gerrit van Brecnen, onder Ca- tharijne. Philippus

van Kuijzen, geh., 37j., te Amersfoort. 11. Johannes Lancee, 3 j. en 6 m., Korte Viestceg.Johanna van Heerden, wed. van Jacobus Odijk, 89 j., onder Catharijne.Wilhelmina Elisabeth Gerarda de Mari, circa 11 m., Beijerbrug.Hendrik Geuken, weduwenaar , 63 j., in de Twijestraat. 12. Jacobus de Bruijn, geh., 52 j., buiten de Weerd.13' Catharina Maria de Jong, 4 m,, Sint Jansveld.Abraham Cornelis Niewenhuis, circa 5 m., Westerbuurt.Bernardus Bcsseling, weduwenaar, 82 j., Magdalenasteeg.14. Everardus Bcrnardus van Burkom, 14 d., Walsteeg.Jacomina de Kat, wed. van Johan- nes Ophorst, 67 j., Steenweg.15» Gerarda Luberta Miltenburg, 10j., Achterom.









































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Jan Hendrik, Z. rnn Gerrit van Beusekom.Elisabeth, D. -ran Willem Spaa- renbcrg.Willem Hendrik Jacobus, Z. vau Jan Jacob Martens.Johannes Balthazar, Z. van Dirk van Wijk.Gerarda Elisabetb, D. van Herma- nus Ligteringen.22. Antoinetta Carolina, D. van Dirk Voartman.Wilhelmina Sophia Mechteld, I). van Cornelis Adelaar.Maria Johanna, D. van Johiunm» Jacobus Schonenberg.Johanna Elisabeth, D. van Johan- nes Hubertus Leijten. 23 Hermina, D. van Hermanus Al- bertus van Beusekom.Anna Christina, D. Van Johannes Stephanus Bresser.Alida G eer tru ij, D. van Jan Josepli Jusl.us de Heij.Emerentia Maria Petronella, D. van

Laurentius de Kijk. 24 Elisabeth Margaretha, D. van Hen- drik Wilhelm Flik. Elias Albert, Z. van Jacobus Vi-veen. Hendrik» Johanna, D. van Jan vander Lip. Janna Catharina, D. vau Antonij Miokhorst. 25»Elisabeth Wilhelmina, D. van Jo- bannes Verloop. Johannes Hcndrikus, Z, van Jo- hannes Turel. Aluin, D. van Franeiscus Smit.Annetta, D. van Arend Heijuen. 16. Anna Maria, D. van Jacobus Ber- bers. Adriana , D. van Teunis van Zon.Elisabeth, D. van Mattijs van Zetten.Bartholomeus Arnoldus, Z. van Franciscus Johannes Okhuijsen.Cornelis, Z. van Cornelis Zwaan. 17. Frans, Z. van Frans de Groot.Gerarda, D. van Johannes Agtcr- berg.Alida Antoinetta, D. van Anlonius van Duuren.Maria Johanna Helena, D. van

Everhardus Goedemans.Johannes, Z. van Johannes Hen- drikus Hoogbergen.Frcderik, Z. van Fredrifc van de Peppel. 18. Wilhelm Heudrikus , Z. van Hen- ricus Heijer.Johanna, D. van Arnoldus van Lingen.Petrus, Z. van Thomas van der Steen.Johanna Rosina, D. van Jacobus Laurentius van Schaaijk. 19. Wilhelmus, Z. van Jacob U ijtewaal.Maria, D, van Jacobus Jansen.Johanna Adriana Barbara , D. van Jobannes van Charldorp. 20. Johanues Adrianus, Z. van An- thonie Ockhuijsen.Pieter, Z. van Levinus de Blieck. 21. Johaunes Theodorus, Z. van Cor- nelius Schoonhoven.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Anna Maria Rietvelt, 7 w., Vuile- sloot.Johannes Mica, geh., 63 j., Springweg.Willem van Geclen, weduwenaar, 82 j., Springweg. 23. Catharina van der Hammen , 9 j. en 5 m., V.eenstraat. Ellis Hoefste, 3 m., Lauwenrecht. JHarinus van Sorgen, ongeh., 22j., Bnuthstra.it. Johanna van Lingen, 5 d., Gans- steeg. 24. Alberdina Dudok, wed. van Hen- drik van Wiggen, 70 j., Stijf-sehteeg. Catharina Oderom, 17 d., Grut-tcrsdijk. Johannes Cornelis Marlens, 11 j.en 4 m., Bemuurdc Weerd. I)avid Heimans, geh., 39 j. en 6 m., op Lepelenburg.20. Jobanna Smit, wed. van LaurensColmbijn, 81 j., Vollerbrug. Johannes Franciscus Hasselman, 14 d.,

onder Tolsteeg.26t Catharina Nieuwkerk, huisvr. vanHcuricus Etrnans, 40 j., Mariastraat. Elisabeth Ketter, huisvr. van Cor- nelis Richel, 89j., Zadelstraat. Lotje Bokhorst, huisvr. van JanCornelis Edema, 40 j., Maria-plaats. Catharina Verver, ongeh., 44 j.,Guardbrug. 27. Levenloos aangegeven Zoon van Theodorus Emestus Kuijper,Vollerbrug. Glaudie Vreeswijk, geh., 63 j.,Catharijneslraat. 28. Elizabeth Brinckmau, wed. van Matlhijs van Engelenburg, 81 j., Agnietestraat.Johanna Maria Elisabeth Kruis, huisvr. van Joseph Alexander van Platen, 20 j., Jufferstraat, G.JanVethaak, weduwenaar, 68j., Nicolaikerkhof. 29. Johanna de Voest, ongeh., 82 j., Jcrusalemsteeg, Annctje Daalcmans, wed. van Aartde Zwart, 81 j.,

BemuurdcWeerd. 30. Abram Jansen , 30 j., Hospitaal.Anthouius van den Brink, l j. en 4 m., Koudebrug. Levenloos aangegeven Zoon vanHendrik Jan Koopman, in deTwijestraat. Cornelis Johannes Gerardus Slin- gerland, 2 m., Calharijue Siu-gel. Jan Christiaan de Bock, geh.,49 j., te Amsterdam. Ovi>mi!DI!M(N 104.











Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER OEBORS1N, HUWELIJKEN EN OVERLEDENEN BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND MEI 1846. Geborenen op den Wijna Maria, D. van Jan Jacobs. Johannes Gerardus, Z. van Joau-n«s de Wildt. Cornelis, Z. vau Cornelis Ver- meulen. Maria , D. van Theodorus Wirds. Marinus, Z. van Marinus Corne-lissen. Johanna, D. van Gijsbertus de Kruijf. 7. Jacobus Cornelis, Z. van Jacobusvan Rossum. Wilhelmina Christina , D. van Jo- annes Gerhardus Spitsbaard. Bernardus Johannes, Z. van Ni-colaas Bolwerk. Jacobus Josephus, Z. van Joseph Harderwijk. 9. Heudrik Johanues, Z. van Chris-tiaan Bastiaaus. Charlotta Wilhelmina,

D. van Ber- nardus Ockeloen. 10. Helcna , D. van Gerardus Wen-neker. Pieternella Wilhelmina, D. vanPieter Sakkers. Leendert, Z. vanGerritvanEijnd-hoven. Wilhelmina Jacoba, D. van Hen- drikus Joannes Jacobus Jansen.5 1. Mei. Jan , Z. van Joannes Heunk. . Lodewijk Hendrik Danie'I, Z. vanMT. Cornelis Lodewijk de Vos. Jonas, Z. van Hartog Frank. Hendrika Zwaantje, D. van EvcrtDirk van Bruggen. Jan Willem, Z. van Carolus Wil- helmus Hoegen. 2, Jan, Z. van Arij Buijzerd.Henrietta Wilhelmina, D. van Johau Jacob Hofftnann.Meijer, Z. van Jacob van Aals. 3, Maria, D. van Adolph Schoonheim. 4. Johannes, Z. van Johannes Alber- tus Moliioliii* Johannes Hendrikus, Z. van Jo- hannes Hendrikus

Kramer.Johanna, D. van Wilhelmus van der Steen.Johanna, D. van Petrus Jacobus Hendrikus de Huijter.Geertruida Mariana, D. van Huij- bert Visser.Rijk Stephanus Jan, Z. van Ni- colaas van Dokkum.5( Autoinetta, D. van Cornelis de Laug.(j, Hermanus, Z. van Johannes de Klerk.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 2S j. en Lammerdma Elberse,Dienstmeid, 21 j. Frans Voeeht, Smid, 24 j. en Cor- nelia Willemiua van Rossum ,Dienstmeid, 22 j. Martinus Geursen, Kleermaker, 26j. en Johanna Streef, zon. ber., 27 j. Hendrik Albertus Stilting, Smid ,25 j. en Gesina Johanna Godijn,Kroeghoudster, 40 j. Arnoldus Saurens, Schrijnwerker,23 j.enNaatje Vreeswijk, Dienst- meid, 22 j. 27. Nicolaus Joannes van Loendersloot,Timmerman, 39 j. en GeertruijdaButke, zonder beroep, 28 j. Andries Conradus Stucki, Kandi- daat tot de Heilige dienst, 38j. en Maria de Vooght, zonderberoep, 43 j. Godefridus Verheul, Hovenier, 24j. en Petronella van d er

Steen,Hovenierster, 27 j. Adrianus Verweij, Metselaar, 20j. en Siena Catharina Duparant,Werkster, 30 j. Jan van Doorn, weduwenaar,Yoermansknecht, SOj. en AlidaPetronella Verheul, Naaister, 35 j. Lodewijk Adrianus Burghout,Huis-schilder, 22 j. en Maria Johannavan Schaik, Dienstmeid, 23 j. Joanues Josephus Louterbach, we- duwen. , Poelier, 35 j. en Wille-mina Lorette, zonder beroep, 27 j. Aruoldus Johannes Godtwaldt,Smid, 34 j. en Anna Volman,Dienstmeid, 32 j.0 PAIIEN. rolina van Brussel, zonder be- roep, 39 j. Willem Gerard Joseph van Rijn,Kamerbehanger, 23 j. en GrietjeFredrica Marsbag, zonder be- roep, 28 j. Johaunes Mnijzert, Werkman,21 j. en Maria Cornelia Linscho-ten, Mutsenwaschster, 24 j.

Willem van Geelkerken, Haarsnij-der, 24 j. en Agatha AntoniaPaauw, Naaister, 28 j. Jan Philip Josie, Broodbakker,31 j. en Gardina van Winters- hoven, Verkoopster van Bloe- men, 31 j. Joannes Gilissen, Kleermaker, 42j. en Elisabeth Rosalie Bevin,Naaister, 32 j. Johann N iederman, Gep. Sergeant,52 j. en Barbara Sandi, Naai- ster, 51 j.14. Dirk Houtzagers , Vleeschhouwer, 25 j. en Jacoba Catharina Cam- pagne , zonder beroep, 30 j. Ferdinand Frederik Willem Koch ,IJuisondKrwijzer in de Uoogduit-sche Taal en Letterkunde, 27 j.en Anna Maiia Koch, zouderberoep , 24 j.20. Paulus van Leersum, Schipper, 26 j. en Anthonia van Steende-ren , Naaister , 22 j. Gerhardus Joanues Nijeuhuis,Stadsdrukker, 25 j. en

Chris-tina Johanna Maria van Schaik ,zouder beroep, 24 j. Cornelis Smorenburg, Werkman, Tli ZASU.N







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 56 Arnoldus Vianeu, l m., Hop-, akker.GerrigjeRemmer, ongeh., 84j., Pelmolenstraat. 24. Jerfaas Huffermau , geh., 67 j. , Vinkenburgsteeg.Cornelis Johannes Bruijriinck, 8 j.,Lauwenrecht. 25. Catharina van lugen, ougeh., 76 j., Bergstraat.Johanna Maria van Dijk, 7 m., Hoodebrug.Jannigje Anna Geef huijsen, 11 m., ABCstraat.Levenloos aangegeven Zoon van Hendrik Rost, onder Catharijne.Cornelia Cecilia van der Slooten , ongeh., 46 j., Benmurde Weerd. 26. Johannes Zwisereijn, geh., 60j., onder Catharijne. 27. Johannes Groenen, circa 3 m., Zeedijk. Hendrik van Gerdereu, geh., 89 j.,Achter Oudwijk. 28. Maria Gertrudis Reisman,

huisvr. van Adriauus van Voorst, 41 j.,Catharijnesteeg, Philippe Gerard Pierson, l j. eu6 m., Predikhcerenstraat. Gijsbertus Ansem , geh., 39 j.,Vinkebuurt. Hendrikus van der Star, weduwe-naar, 89 j., Korte Rosendaal. Maria Hendrika Drinkenburg, 2 j. en 2 m., Breedstraat.29» \Vilhelmina Hendrica van As, huis- vr. van Evert Barreveld, 37j.,onder Wittevrouweu. van Hendrik van Pothuisen, 78j., onder Catharijuo. Antje van Maarschalkerweerd, wed.van Reinier Geelen , 30 j., Ma- liebaan, 2de steeg. 20. Hermanus Bosman, l j., AchterClarenburg. Maria Weijburg, 4 j. eii 11 m.,Bergstraat. AntboniusMarsman, geh., 72j.,onder Tolsteeg. Fetronella Robberse, wed. vanChristiaau Weiduer, 83 j.,Groenesteeg, A. Johannes van

der Star, weduwe- naar, 77 j., Ger. Diak. OudeMannen- en Vrouwenhuis. 22. Albertus Johannes Poessenouw, 7 j., Schoutensteeg.Petrus Oostveen, ongeh., 31 j., Vaartschcn Rijn.Hendrica Fredrica Taute , 14 j., Achterweg. 23. Cornelia Flard, 3 m., ouder Ca- tharijne. Hendrik van Schaik, 10 d., Zandstr.Louisa van de Vegt, ongeh., 22 j., Loefbergmakerstraat.Cornelia van Kleef, ongeh., 78 j., aan de Heerenstraat.Susanna Agnita Koert, huisvr. van Hendrik Johannes Osti, 26 j., Kromme Nieuwe Gracht,Gijsbert Kelfkens, weduwenaar, 68 j., Walsteeg.Jannigje Roerenschap, huisvr. van Jan Hendrik van Ewijk, 63 j., Molensteeg, B.















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 63 Catharina Adriana , D. van Fredc- rik Schumacher. 30. Jacob , Z. van Jacob Wijnbergen,Overl. 13 Junij 1846. Joliarmes Joseph, Z. van Johauues Cornelis Tenpierik. 29. Jacoba Maria, D. van EgbertusJacobus van Schaick. 98, waaronder 10 Onechten. Tweelingen l. Voltrokken Huwelijken den 3. Junij. Johannes van Pijk,Arbeider, 27 j. en Adriana Hoog- land , Dienstmeid, 31 j. Josephus Heijligenberg, Kleerma- ker, 30 j. en Gecrtruida Peper- kamp , Dienstmeid, 26 j. Jacobus Johannes Jauszen , Bodeop Zeijst, 18 j. en Lotje Jo-hannaMargarethavan den Berk- hof, zonder beroep, 24 j. Jacobus Hcrmanus Lanimcrts vanBueren, zonder

beroep, 22 j.en Esther Bromelow, zonderberoep, 22 j. Gerrit Jan ter Heurne, Broodbak-ker, 28 j. en Johanna HendrinaWelsch, zonder beroep, 22 j. Isaak Salomon Clarenburg, Koop- man , 34 j. en Saartje ZadokParsser, zonder beroep, 21 j. Johannes van Zanten, Schipper,25 j. en Johanna Lancee, zon- der beroep, 24 j. 4. Jacobus Wilhelmus Oosterbaan.Orgclmaker en Piano-stemmer,32 j. en Anna Clara van Leus- den , zonder beroep, 29 j.10. JohannesAntoniede Voest, Visch-kooper, 24 j. en Johauna Eli- sabeth Abcndtrooth, Vischver- koopster, 23 j.Jan Schrijver, Kleermaker, 24 j. en Catharina van Leeuwen, Werkster, 27 j.Nicolaas Brakkee, Bediende, 23 j. en Willemiua Tiesman, Breid&quot; ster, 22 j.Henricus

Mauritius Gerritzen, Broodbakker, 26 j. en Wilhel- mina Cornelia Scheers, zonder beroep, 28 j.Johann«s Litsman, Schoenmaker, 23 j. en Magdalena Knierum, zonder beroep, 23 j.Lambertus Smit, Smid, 30 j. en Hendrika Juliaua Leemreise, Dienstmeid, 28 j.H. Jacobus Hcnrikus Johannis Blink- vliet Mahlstede, Apotheker, 2S j. en Beatrix Pellekaan, zonder beroep, 22 j.13. Mr. Ellard Lambertus Julins Vi- tringa, Kantonregter, 28 j. en Lucia Maria de Jongh, zonder beroep, 23 j.J7t Huijbertus Korsten, weduweuaar, zonder beroep, 29 j. en Cornelia Dons, zonder beroep, 31 j.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 67 Arie Velthuizen, 87 j., Lau« wenrecht.Adolf Dijkman, ongeh,, 18 j., Roodebrug.Johanna Verheul, 6 j. en 6 m., Zwarte Water.Petronella Wielers, wed. Lamber- tus Blommers, 83 j., Focke- straat.Anna Maria van Gorcum, ongeh., 27 j., Lange Smeesteeg,Sara Catrina van Stenis, wed. van Jan Dirk Bisschop, 84 j., ach- ter de Twijestraat. 22. Alida van Leeuwen, huisvr. van Thomas van Lier, 36 j., Lange Rosendaal.Johannes Nicolaas Pctri, ongeh., 18 j. en 5 m., Vischmarkt.Johanna Alida Hendrika van den Bol, ruim 10 m., Tuchthuisst. 23. Johanna van der Gant, 5 m., Kromme Nieuwe Gracht.Maria Spithout, 7 m., Padde-moes. 24. Susanna

van Otten, huisvr. van Christiaan Hardie, 66 j., Bo-terstraat. Johanna Francina van Lottum,circa 3 m., Vissersteeg. 25. Hermanus Zacharias Coenen, 2j. en l m., Bakkerbrug.Wilheirnina van Maanen, 8 w., Zadelstraat.Jacoba Schuurman, 13 j. en 3 m., Pelmolenstraat.Carolina Helena Inckel, ongeh., 24 j., Sint Jansveld. Johanna Vreeswijk, huisvr. vau Johannes Elias Borray 33 j., Groeuesteeg C.Maria VVijman, huisvr. van Gerrit van der Linden, 52 j., onder Wittevrouwen.Christiaan de Brons, circa 2 j., Loefbergmakerstraat.Johanna Ghristina Molenkamp, 8 m., Lange Lauwerstraat.Jacoba van der Steen, circa 3 m., Lang Rosendaal. 19. Jan Kemp, geh., 77j.,Ger. Diak. Oude Mannen- en Vrouwenhuis.Dirkje van Elk, l j.,

Enge Doelen.Joseph Wijzeubeek, circa 2 m., Loefbergmakerstraat.Cornelis Grimmelekhuijseu, geh., 80 j., aan de Bregittestraat. 20. Gerardina van Leeuwaarden, 11 w., Lange Nieuwstraat,Catharina Maria Nous, 6 j. en 11 m., Loefbergmakerstraat.Johannes Paulus Houtman, Ij., Ger. Burgerweeshuis.B.utger Huijgens, geh., 61 j., Veen-straat.Johannes vanOchteu, circa 9 m., Mariastraat.Marrigje de .Kouwer, wed. van Coruelis van Doorn, 85 j., Brandstceg. Hermina Paap, 7 m., ABCstraat.Eduart van llossum, ongeh., 22 j., Pelmolenstraat. 21. Anthonia Johauna Schippers, 10 m., Lange Hamsteeg.Geertrui Klarenbeek, weduwe van





















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 77 Overledenen op den 1. Juli j. Jacoba Hessels, ongeli 03 j., Paauwsteeg.Maria Cornelia Hogelander, l j en 10 m., Wijdesteeg. Jacoba Schouten, huisvr. van An thonij Lieshout, 85 j., Zeedijk Johannes Bernardus Wilbrink, 3 m., Nieuwe Kamp. Jacobus Straus, 5 m., Mijlpoort. 2, Hendrika Louisa Boshuisen, 6 ra., Kijnstraat. August Hermanus Prohn, ongeh., 25 j. en 6 m., Lange Lauwen- recht. Jan Marbus, geh., 49 j., Gans- sleeg. Mechteld Vermeer, huisvr. vau Nicolaas Johannes Godron, circa 22 j., Molensteeg B. August Frederik Karel Niermei- jer, 2 j. en 2 m., Breedstraat. 3. Gerrit Elbertseu, circa 5 m , Koodcbrug. Maria Brosius, Wed.

van Wouter Pesselsen, 68j., Agnietestraat. Catharina van der Luijt, huisvr. van Martinus Overstraaten, 69 j. en 6 m., Amsterdamsche Straatweg. /t Catharina Leebeek, circa 3 m., Oude Kamp.Levenloos aangegeven Dochter van Gerrit de Kok, Haverstraet. Levenloos aangegeven Zoon van Dirk Karaperdijk, Haverstraat. li. Henrietta Hendrika Alberta Keil- man , l j., Mijlpoort.Hermanus Schok, 4 m., Berg-straat. 6. Alida Antoinetta van Duuren, 11 w., Keukenstraat. Jan van Piggclen, Weduwenaar,82 j., Nicolaisteeg. Gerritje van Zwol, 8 m., Flora-steeg. Willem Vergeer, 9 m., Loefberg-makerstraat. 7. Christina de Kijk, l j. en l m., Nieuwe Weerd. 8. Johaunes Gerardus Kclleneer, 9 m., Lange St. Jansstraat.Catharina van

Dam, huisvr. vanWillem van Maurik. 27 j.,Lang Kosendaal. Johanna Weerdenburg, Wed. van Johanues Stam, 87 j., Ganssteeg. 9. Lambertus Heidenrich, 4 m., Gaardbrug.Jacobus van Luin, geh., 42 j., aan 't Zand. Jan Valk, 3 w., Boterstraat.Anna Maria Westerman. wed. vanChristianus Rietveld, 6S j,,Kort Rosendaal. Anthonius Verhaack, 6 m., Zand- straal,Catharina Eovers, circa 4 m., Kindjeshaven. 10. Hester Polak, huisvr. van DavidPinto, 74 j., Korte St. Jansstraat.









































Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND SEPTEMBER 1846. Geborenen op den Johanna Wilhelmina, D. van Hen- drikus Corver. ()« Huiberta, D. van Huijbcrt Schou- ten. liernardus Gerardus, Z. vanFran-ciscus Odijk. 7. Mechteld, D. van Frederik Jaco- bus Ross.Hendrik Pieter, Z. van Hendrikus van Ingen.Maria, D. van Johannes Hendri- CHS Molenbeek.Maria, D. van Mattheus Joscph Matthieu.Johanua Maria, D. van Stephanus van Gcnd.Christiauus Johannes, Z. van Jo- hanues Gerardus WolfF. 8. Jan Gerrit, Z. van Klaas Verhoef. 9. Arnoldus, Z. van Arnoldus van der Werf. Joauna Maria, D. van Louis Au-guste Alphonse

Heurij Weijt- 1. September. Wilhelmu van Hubertus van de CoolwElisabeth, D. van Ilieronimu der Vlis.Johaana, D. van Pieter Joh van Groot-Batave.Anthonia Adriana, D. van R Ophorst. 2. Maria Johanna Cornelia, D JoannesFranciscus de Ker Dirk, Z. van Rijk Hendrik J Theodora, D. van Petrus Jnes van Dillen. 3. Pieter Wilhelm Adrianus, Z Glaudi Vreeswijk.Bernardina Johanua, D. va hannes Gocdhert.Susanna Cornelia, D. van van Ingen. 4. Gerrit, Z. van Johaones MaAlberla Johanna, D. van B dus van der Linden. 5. Petrus, Z. van Gijshert va landt.tO. Louis Johannes, Z. van Johannes Antonie Baist.Johauna Wilhelmina Christina, D. van Jacobus Hendrik de Man.H. Cornelis, Z. van Cornelis de Hgk. kel.Catharina,

D. van Hendrikusvan Dorssen.Cornelis Bernardus.Z.vanPaulus Laurens Hessing.Jacoba Petronella, D. van Theo- dorus van Oort.





Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 99 26. Pieter, Z. van Jan Willem Em- melot. Willem Frederik, Z.vanGerardusDoesburg. 27. Dirk, Z. van Nicolsas van Leeuwen.Hendrik Geurt, Z. van Willem Andreanus Brenkman.Jan Adriaan, Z. van Lucas Mur.Petrus Johannes, Z. van Fran- ciscus Henricus Ebbing. 28. Gerrit, Z. van Willem Arnoldus van Rijn. Anna Maria, D. van HenricusJoannes Brom. 29. Margarctha, D. van Johannes Weerdenburg. Jacobus Jouannes, Z. van Jaco- bus Willekes. Willem, Z. van Willem Schalkusvan Arkel. Gijsbcrtus Hendrikus, Z.van Wil- lem Eugbers. Hermanus, Z. van Gerrit Hendrikvan der Heiden. Willem, Z. van Willem Mulder,overleden 3 Augustus

1846. 30. Agnes, D. van Johannes Wes- terman. Anthonie Hendrikus, Z.van Cor- nelis Pieter van Rijn, Adriana, D. van Joaunes Koen-ders. Johanna Sophia, D. van Justus Johannes van Leeuwen.Naatje, D. van Lambertus van Schooneveld. 23. Cornelis Antonie, Z. van Corne- lis Antonie Toeteman.Joseph Karel, Z. van Joseph Schoonheim.Helena Frederika, D. van Jacob Frederik Steffaan.Cornelia Christina, D. van Willem Hendrik Cronselaar.Hendrikus, Z. van Hendrikus Bierhorst.Maria Joliauna, D. van Johannes van Oort. 2-i, Charles Pieter, Z. van Pieter Turel.Gerardus, Z. van Gerardus Lirr- nebank. 25, Hendrik, Z. van Adriaan Brood.Gerarda Maria, D. van Jacob Ruigrok. Theodorus Thomas, Z.van Tho- mas van

der Steen.Jacobus Abraham Jacobus, Z. van Gijsbertus Petrus Kuiler.Johanna Catharina, D. van Jan Kiers.Dirk Jan, Z. van Dirk Jan van de Vooren. Cornelis Augustinus en JohannaSophia, Zoon en Dochter vanAnthony Pelt. 119, waaronder 11 Onechte». Tweelingen 5.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 r oo Huwelijken den Gijsbertus Ruttink, Werkman, 29j. en Catharina Radcmaker,zonder beroep, 25 j. Johannes Houdijk, Schoenmaker,58 j. en Emmetje Cosijuse,Werkster, 4-4 j. Cornelis Mulder, Puttengraver,23 j. en Hijka van Dijk, Dienst- meid, 32 j. Jacobus Voost, Bakkersknecht, 19j. en Johanna van Ingen, Dienst- meid, 24 j. 17, Andries Schollen, Mcdicinae Doc- tor te Delft, 25 j. en Petro-nella Jacoba Ras, zonder be- roep, 24 j. 23t Johaunes de Groot, Koetsier, 27j. en Cornelia Allart, zonderberoep, 24 j. Johannes Philippus LambertusPhilippona, Winkelier, 25 j. euAnna Maria Lambertina Rijman,zonder beroep, 24 j. Willem van den

Ham, Arbeider,27 j. en Hendrika Hagesteijn,Schuitenlrekster, 28 j. Pieter Zwczerijn, Wcduwenaar,Arbeider, 34 j. en Trijntje van't Schip , Dienstmeid, 34 j.Johan Fredrik Ludovicus Corell,Weduwenaar, Bediende bij deuRhijn-Spoorwcg, 36 j. eu Ber-rendiena Margrieta Ockeloen,AVeduwe, zonder beroep, 36j.Dirk Carbo, Bchippersluiecht, 27 Voltrokken op 2. September. Dirk Muijsert,Knoopcnmaker, 24 j. en AlidaKrijnders, Werkster, 21 j. Christiaan Frietman, Schoenma- ker, 29 j. en Johanna van Dijk,Waschvrouw, 36 j. Johannes van Amerongen , Man- denmaker, 25 j. en Dirkje Bil- jart, zonder beroep, 22 j. Simon Hendrik Buijtendijk, zon- der beroep, 25 j. en LouiseWetter, zonder beroep, 28 j.9' Marcelis Kockken,

BouwkundigOpzigter, 23 j. en Anna Cor-nelia Vernimmeu, zonder beroep, 23 j. Johannes Fornhoff, Bediende, 20j. en Johanna van Doorn, zon- der beroep, 28 j. Laurcns de Groot, Timmerman, 24 j. en Hendrica WilleminaWilting, Dienstmeid, 21 j. Wilhelmus van Deijl, Schoenma- ker, 25 j. en Jacoba Taats,zonder beroep, 20 j. 10. Johannes Anthonie van Embden,zonder beroep, 27 j. en JacobaMaria Cornelia van Dijk, zonderberoep, 23 j. 16^ Johanues Larriic, Loodgieter, 27j. en Theodora Maria Albouts,zonder beroep, 29 j,Pierre Smits, Schoenmaker, 33j,enThcresia Duijkersloot, Dienst- meid, 43 j.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 101 j. en Wilhelmina van Rossum,zonder beroep, 20 j. Hendrik Pannekoek Loois, Bak- kersknecht, 28 j. en Carolinavan Olderen, Werkster, 30 j. Willebrordus Gerardus Geebing,Weduwenaar, Gruttersknecht,49 j. en Jacoba Bulsinck, zon- der beioep, 32 j. Gijsbertus Stephanus Blom, Slag-ter, 40 j. en Teresia Plieger,zonder beroep, 27 j. Geert Evers, Smid, 28 j. en Al-berta de Goeij, Dienstmeid,20 j. Cornelis Johannes Verloop, Ma- Tli ZAJIliN chinist, 23 j. en WilhelminaZwartjes, zonder beroep, 29 j.24. Cornelis Theodorus Lodewijk Bas-ting, Boekdrukker, 27 j. euAugustina Maria AntoinettaFre-derica Waker, zonder beroep, 24 j. 30. Hendrik

de Vaal, Broodbakker, 25 j. en Theodora MargarethaVerweij , zonder beroep, 32 j. Hendricus Hester, Barbier, 38j.en Francisca Schrijver, Naai- ster, 45 j. Johan Herman Bietemann, We- duwenaar, Smid, 40 j. en Jo-hanna Bendo, Naaister, 29 j.31 PAISEN. Overledenen op den 1. September. Wilhelmina Lith, 3 j. en 9 m., aan de Helling.Jan Frcderik Hendrik Franciscus Hessing, 16 d., BemuurdeWeerd.Hendrik van Rossum, wed., 72 j., aan 't Zand.HendrikaHester Kraaimaat, 8 m., Achterweg.Willem van Cats Baron de Raet, l j. en l m., Haverstraat.2. Levenloos aangegeven Zoon van Johannes Elizaberthus Fritschij, Kaatsteeg.Dina van Kasteel, ongeh., 61 j., Stroosteeg.Martinus van Bremeu, geh., 66 j., Nieuwe Gracht.

Gerritje Tetenburg, 3 w., aan daHelling. Maria Dekker, wed. van Gijsber- tus Stekelenburg, 60 j., Var-kcnmarkt. Pieter van Meegen, geh., 64 j.,Malie Singel. Evert Langenbach, wed. 81 j. ,Jacobiebrug. Johannes Kalkhooven, ongeh., 23j., Naauwe Watersteeg. Mary Wallen, ongeh., 69 j., Be-muurde Wcerd. Elisabelh Johanna Maria van Pla- ten , 4 m., Jufferstraat G. Allbertus van den Berg, geh., 31j., Nieuwe Gracht.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 104 Johannes Jacobus Beijrends, 10 ra., Oudkerkhof.Wilhelmina van Beurden, wed. vanJohannes van Beurden, 68 j.,onder Tolsteeg.26, Johaunes Eernardus Scholbrook, S w., Maliebaan.Adriana Johanua Oostveen, i j., Boodebrug.Jacobus Rurso Postma, 32 j., Hospitaal. Johanna Arendsen, wed. van Jo- hannes de Beer, 88 j., Juf- ferstraat G. Levenloos aangegfvcn Dochter vanJohannes deKoff, Jufferstraat G.27. Felix Jan Cornclis van den Ham- men, 7 m., Lange St. Jansstraat.Jan van der Wal, ongeh,, 23 j., Bemuurde Weerd.Johanna Sophia Willemse, wed.van Johannes de Groot, 69 j.,JVieolaikerkhof. Femmetje Govers Mol, wed.

vanAlbart Marlens, 11}., Bemuur- de Weerd. 28. Levenloos aangegeven Dochter vanJohannes Linscholen, Regulier- steeg.-&quot;' Johannes Theodorus Jacobus Aars- sen, 14 d., Suikerstraat.Carolina Frederica FerdinandaVreede, l j. en 9 m., Spring-weg.Maria Cornelia Koenders, l j. en 9 m., Keysteeg, Vischmarkt.30. Adrianus Verhoeff, geh., circa 72j., Gereformeerd Diakonie oudeMannen en Vrouwenhuis.Jacob van Vliet, 2 j., Veen'-straat.Alida van den Berg, 2 m., Roo- debrug. Catharina Wilhelmina Waanders,7 j. en 3 m., Wijde Watersteeg. OVEBLKDBNKN JOG.



























Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 117 Kiekten en Toevallen waaraan de Overledenengestorven zijn: Transport. . . 92. Beroerte....... 3. Subiet overleden..... 2. Ontsteking in de ingewan- den........ 1. Borstkwaal...... 11. Kanker........ l, Bederf in de ruggegraad. 1. Zenuwtoeval...... i. 112. Doodgeboren...... 6. Zuur........ 2. Koortsen....... 9. Waterzucht...... 10. Tering........ 19. Stuipen. ...... 21. Verval van krachten. . . 16. Klicrzickte. ..... 8. Kinkhoest....... 3. Tanden...... . 1. 92. Het getal der «Varen , hetwelk de Overledenenbereikt hebben , Is als volgt: Mann. Vr. Tot. Doodgeboren 246. Beneden het jaar. 14 19 33. Van 1 tot 10 jaar. 14 8 22. » 10 » 20 » l 2 3. » 20 » 30 » 9 3 12. » 30 »

40 » 3 » 3. » 40 » 50 » 31 4. Mann. Vr. Tot. . 46r. 33 7 3727421 83.3.10.11.2.1. TransportVan 30 tot 60 jaar.» 60 » 70» 70 » 80» 80 » 90» 90 » 100 S9-33-112, 40-37-83.









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER GEBORENEN, HUWELIJKEN EN OVIRLEDfiffi BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND NOVEMBER 1846. Geborenen op den Cornelia , D. vau Hendrik vanLimme. ! , November. Cornelis , Z. vanCornelis Zorn. Calharina Anna, D. Van Petrus j Christiaan Frederik, Z. van Fre- derik van der Lip.Cornelia, D. van Hendrik de Goey.5. Anthonie, Z. van Anthonie van Oosterom.Hendrikus Johannes, Z. van Ge- rardus Wijnen.Catharina Anna Maria Josephina, D. van Marinus La Mar- chand.Jeaunetta Maria, D. van Hernia- nus van Soest.Hendrik, Z. van Henrich Anton Schakmau.Jacoba, D. van Hendrik Adolf van Laar. Hcndrika

Arnoldina, D, van Wil- lem Jan Hendrik MecklenbroickO» Gesina Margaretha Elisabeth, D. van Pieter Jacob Kelfkens.Johannes Anthonius, Z. van Jo- hannes Slinkers.Cornelia, D. vau Cornelis Hooren- man.Willem Jan, Z. van Martinus Geurtsen.Elisabeth, D. van Pierre Angustin de Munck. 11 Wilhelmus Josephus van Ant- werpen. Johannes Jacobus. Z van JacobusRijke. Margrieta Lutera, Dochter vanCoruelis Hermanus de Haart. 2. Adrianus Hendrikus, Z. van Ar- noldus Wijnandus Blom.Thomas Josephus, Z. van Gerrit vau Straalen.Augustinus, Z. van Gijsbertus Hol. Willem, Z. van Willem Barre-veld.Johannes Cornelis, Z. van Dirk de Leur.Catharine Lucie Jeannette Martine, D. van Jacob Cats Baron de Raet. 3.

Hendrikus Wilhelm, Z. van Hen- drik Stephanus Scheepes.Gerard, Z. van Pieter van Gor- kom.Crista, D. van Abraham Johannes Visser. 4. Johannes Hubertus, Z. van Hui- bertus Hessing.







Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 124 Marinus Cornelis, Z. van Barend Zonncnberg. 28. Elzabct Maria Cathariua, D. vanJohannes Isaiik de Haart. Wilhelmina, D. van Cornelis Si-mon van Mechelcn. Julianus Hendrikus, Z. van Jo- hannes Jacobus den Bode. Anna Adriana,D.v.\VilIem v.Beek.Wilhelmina Carolina, D. v. Adria-nus Flaatua. 29. Anna Antonia, D. van Alexander Willem Michiel van Hasselt. 30. Bernardus, Z. van Frans Felix.Gerardus Adriauus, Z. van Jan Wildschut. 131, waaronder 8 Oriechten. Tweelingen 2. Voltrokken op 4. Wovember. Jacobus willems,Kleermaker, 27 j. en Wilhel- mina de Pirk, zonder beroep,27 j. Christiaan Hendrik Selling, Kleer- maker, 25 j.

en Aaltje War- ren , zonder beroep, 26 j. Adrianus Hermanus van Boekho-ven, Kapper, 20 j. en Jaco-miiia Bosman, zonder beroep,27 j. Bernardus Ouwejan, Weduwcnaar,Werkman, 36 j. en JannigjeSclioonmaden, Dienstmeid, 45 j. Jan Hendrik Rutgcrs, Weduwe-naar, Kastelein, 85j. en Wijn- tje Hagen, Dienstmeid, 35 j. Gcrrit van Dolder, Smid, 39 j.en Alabartje Meijer, Dienst- meid, 36 j. Hendrik Smidt, Steenbakker, 25j, en Adriana Johanna Ouwejan,zonder beroep, 22 j. Hendrik Smit, Kuiper, 22 j. en Huwelijken den Susetta de Bruijn, zonder be- roep , 25 j. Pieter Dool, Tegelbakker, 23 j.en Mekje van der Kaa, Dienst- meid , 25 j. Jacobus van Suuren, Kopersla- ger, 18 j. en Maria Monne,zonder beroep, 18 j. Cornelis

Pieter van der Sluijs,Schoenmaker, 24 j. en MariaHendrika Bonebakker, zonderberoep, 37 j. Johannes Elias Borra, Weduwe-naar, Schilder, 37 j. en Klaa-sie van den Berg, Weduwe,Dienstmeid, 37 j. Gerrit Dcnters . Weduwenaar ,Schoonmaker, 30j. en JaunigjeRam, Dienstmeid, 24 j. Pieter Wilhelmus van Hasselt,Tuinman, 24 j. en HendrikaJohanna van der Wolk , zonderberoep, 22 j. Jan van Vulpen, Arbeider, 36 j.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 f25 delmaker , 30 j. en Bartha vanLoverden, Weduwe, Breidsler,32 j. Heerke Smit, Werkman, 28 j.,en Barbara Morel, Breidster, 27 j. Hermanus van der Horst, Voer- man , 20 j. en Louisa IsabellaStevens, Dienstmeid, 26 j. 18. Aart Sterkenburg, Werkman, 30 j. en Lijsje Benschop, Dienst- meid, 28 j. Gerardus Bernardus Andreas Leo-nardus Leeuwcndaal, zonderberoep, 28 j. en Hendrika An-tonia Maarschalkerweerd, zon- der beroep, 23 j. Willem Kaper, Smid, 38 j. enJohanna van Grobbenhuis ,Dienstmeid, 33 j. Leouardus van Steenderen, Riet-dekker, 32 j. en Grietje vanWiggen, zonder beroep, 23 j. Gerrit van Dam,

Weduwenaar,Timmerman, 88 j. en MariaCornelia Darmstaedter, 42 j. Bonter de Bie, Boekbinder, 20j. en Alberta Johanna Stevens,Naaister, 20 j. Johannes van Es, Timmerman , 28 j. en Catharina Louisa Hul-sebos, Dienstmeid, 31 j. 19. Hendrik de Haart, zonder beroep, 21 j. en Johanna Jacoba Geer-truida van Beest, zonder be- roep, 19 j. 95^ Huibert Stevens, Weduwenaar,Schoenmaker, 84 j. en Maria en Sjoukje Vriend, Weduwe,Werkster, 34 j. 5. Johannes Mattheus van Kempen,Weduweuaar, Koopman, 32 j.en Elisabeth Hectvcld , zonderberoep, 37 j. 11. Jan Bakker, Weduwenaar, Amb- tenaar bij de Belastingen, 36j. en Catharina Mensert, zon- der beroep, 29 j. Michgel George Schuhart, Kleer- maker, 40 j. en

Jetske de Boer,Dienstmeid , 43 j. Pieter Ruijs, Slagter, 30 j. enMaria AnnaDebets, zonder be- roep , 24 j. Johanaes Philippus Terwogt, Bor- stelmaker, 26 j. en Maria Ca- tharina v.Pappelendam, Dienst- meid, 27 j. Hendricus Permentier, Weduwe- naar, Hovenier, 40 j. enEver-tje van den Akker, Dienst- meid, 46 j. George Schadec, Schrijnwerker,24 j. en Margaritha Maria Ett,zonder beroep, 25 j. Johannes Scherrenberg, Hovenier,22 j. en tDirkje Deuvelingen,Hovenierster, 24 j. Gijs Boeijen, Arbeider, 33 j. enGerrigje Verhoef, Dienstmeid,24 j. Simon van Putten, zonder be- roep, 41 j. en Helena MariaPourous, Weduwe, Kantwerk-ster, 47 j. Jacobus Johannes Duiveman, Za-

















Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 Naamlijst DER GEBORENEN, HUWELIJKEN EN OVERLEDENEN BINNEN UTRECHT, IN DE MAAND DECEMBER 1846. Geborenen op den l, December. Gerardus Petrus,Z. van Gerardus Versteeg. Antonij , Z. van Cornelis van der Mculen. Autonius Lambertus. Z. van An- | (J. Anthonie, Z. van Cornelis Vasse. Cornelis, Z. van Jan Zuijdendorp.Ida, D. van [Hendrik Stiender. 7. Hendrikus Wijnaudus, Z. van Ar- noldus Wagenaar.Jan Willem, Z. van Gerrit Hout- man. 8. Adriana, D. van Wijnand Bijdc- vier. Hubertus, Z. van Huibert Stevens.Elisabeth, D. van Johannes Braaij. 9. Cocuraad. Z. van Coenraad van Velzen.Pieter Hendrik Marie, Z.

van Georg Frederich Koch.10. Philip, Z. van Abraham Lcvie de Goeje.Theodora, D. van Henricus Ber- nardus Dolmans.Aletla, D. van Nicolaas Visser.Jos»a Augustinus, Z. van Josua Gerritse.12, Cornelis Wilhelmus Franciscus, Z. van Wilhelmus Franeiscus Blom. Steven, Z. van Willem van Ingen.Antoiucttc Jeannette, D. van Au- tonie van den Heuvel. 12 tonius Albertus van Beek.Theodorus, Z. van Johannes de RooijPhilippns Marinus, Z. van Abra- haitius Wicsmau.Nicolaas Hendrik, Z. van Dirk Gielen. 2. Jan, Z. van Albertus Kops.Nicolaas, Z. van Nicolaas de Boer. 3. Valerius Diederick, Z. van Wil- lem Christiaau Ilermauus Meij- ners.Johannes, Z. van Anthonie Vier- gever.Petronclla, D. van Abraham de Bruin.

Abraham, Z. van Hendrik Koppen.Johannes Anthoaie, Z. van Jan Burgerhout.4» Maria Cornelia, D. van Gijsbcrt Koenders. Cornelis, Z. van Johannes Hens- broek.5, Christiaan, Z. van Jan van den Hengel.Margaretha Wilhelmina , D. van Roelof Bosma Beem.
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