


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.






