
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 65 GETUIGENISSEN AANGAANDE HET STICHT EN DE STICHTENABEN. Onder dezen titel kwamen den uitgever van dittijdschrift de hierachter volgende uitspraken van eenigeschrijvers, over het Sticht en zijne bewoners, inhanden. De Inzender bestemde ze slechts tot blad- vulling , zoo als dat in de tijdschriften-taal genoemdwordt, en zonder het te verheelen dat hier endaar wel eens een plaatsje, voor dergelijke volmakinggeschikt, te vinden zoude wezen, hebben wij er andersover gedacht en die uittreksels, met een paar anderevermeerderd, in eene min of meer

chronologischeorde, bijeen laten afdrukken. Evenzoo hebben wij geene bedenking tegen dentoon van een paar aanteekeningen. Vonden wij hem 5



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 minder gepast, omdat die aanteekeningen zonder eengefronsd voorhoofd werden ter neder geschreven, danzouden wij moeten gelooven dat een historisch tijd- schrift, uitsluitend aan wetenschappelijk onderzoekgewijd, altoos een even strak gespannen gelaat moestvertoonen, als kwam het van eenen anderen gronddan hij is dien wij dagelijks betreden, en wij geloo- ven dat niet. Bovendien zouden wij moeten aanne- men dat het kennen en op nieuw mededeelen ofoverschrijven van hetgeen geboekt staat, wetenschap- pelijk onderzoek genoemd mogt worden, al zag menniet om

naar hem die het te boek stelde, of naarde bron waaruit het voortkwam. Men zal hier dan niet alleen getuigenissen aan- gaande de landstreek en haar bevolking willen zien,maar de aanstaande geschiedschrijver zal nu gewisin overweging nemen of zijn werk, op het voorbeeldvan anderen, een hoofdstuk moet bevatten, waarinhet karakter des volks behandeld en bepaald wordt.Want, moge al zijne voornaamste roeping opbouwenzijn, het valt niet te ontkennen dat afbreken medetot zijne taak behoort, en dat hij alles, wat een onbe- lemmerd uitzigt zoude kunnen verhinderen, uit denweg moet ruimen, al is het ook dat deze of genearbeider gevaar loopt met stof en puin

bedekt teworden. Dreigen de strijdige meeningen zijner voor- gangers hem van het spoor te brengen, hij mag zedaarom niet onopgemerkt laten, al moesten ook dedichterlijkste idealen, de verhevenste monumentenvan onzen geest uit vroeger en later tijd, voor de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 67 slagen van zijnen moker onherstelbaar bezwijken; alwerden zelfs (men vergunne ons in 1848 het bij- brengen van dit voorbeeld!) al werden zelfs de Ba- taven met hun bloed en hunne republiek tot droom- beelden , als men over hunne wettige afkomst in twijfelraakt bij het zien van de namen die op eenvoudigegeboorte- en sterflijsten voorkomen. De spiegel derwaarheid is meestal onaangenaam opregt, zelfs danals zij zelve inschikkelijk genoeg is, om zich nietin haren gewonen staat, maar gekleed aan ons oogte vertoonen. Deze en gene zal het ondervondenhebben en toch

mag zij de zijde van den geschied- schrijver niet verlaten. 5*













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 73 en wagenen met bier en andere voor-raed van Amers-foofd af-koemende by het dorp Leerssem hadden ge-noomen ende naer Utrecht wegh gesleept. De Hertoghzelf hield Bisschop David voor oogen, hoe zeer synelanden waren beschadighd en afterwaerts gezet om- trent en in de belegeringh van Deventer, wanneerhy ende de Hertogh van Burgondien syne stroomenmet volk en schepen hadde over-deckt, eude hunruytery en knechten de heele Velouw met heelezwermen door-liepen. Dese schaede reekende hy op50000 schilden, behalven de moorden, struyk-roove-ryen,

ontvoeringen, vrouwenkraght ende andere moed- willen en euvel-daeden aen die van 't platte landweder-vaeren. Hierby quamen eenige klaghten vanden Adel in 't byzonder, die ofte in 't leger vanDiephold ofte anders die van Utrecht hadden gedient,ofte ten tijde van 't belegh van Deventer hinder enaenstoot geleeden. Die van Utrecht wisten op elkenaeld een draed ende sochten de eene wtvlught opd'andere; 't welk de Hertogh speurende, ende hetmet zyne onderzaeten zelf quaed genoegh hebbende,te rugge schreef, dat hy des niet te min de gemeenevreede wilde onderhouden, hoewel hy merkte , dateenige quaed-gunstige de ongelegentheyd van dietijden tot hun

voordeel naemen, ende niet andersdan het werre-net en wtwegen sochten. PONT ANUS, Geldersche Geschiedenissendoor A. VAN SLICHTENHOBST. Arnh. 1654.blz. 252.











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 78 ontaardde in bijgeloof, de vroomheid in ondeugd. Deovervloed van rijkdommen en de gelukkige vrucht- baarheid van den grond waren de oorzaken daarvan.De vroomheid bragt groote welvaart te weeg, endeze dochter gaf, gelijk zeker schrijver zegt, als eeneadder hare moeder den doodsteek. Want even alsde priesteren vroeger rein en kuisch van leven wa- ren, toen zij zich enkel met hunne heilige bedieningbezig hielden, zoo waren er later onder hen dieanderen te boven gingen in begeerte en heersch-zucht, waarom zij de verdiende straf hebben ont- vangen en wij reeds

gedurende zoo vele jaren met* oproer, oorlog en godsdienstgeschillen gekweld worden.Door de voorouders werden tempels gesticht, kerk-plegtigheden verordend, goederen geschonken aanhen die het heilig dienstwerk verrigtten, en dit allesgroeide met den tijd aan. Er ontstond een grootgetal tempels, er werden altaren opgerigt, plegtig-heden werden op plegtigheden gehoopt, de nage- dachtenis der vromen werd gevierd, en niets in degodsdienst voor te veel gehouden, als het slechtshet aanzien van godsdienst had. Van daar dat som- mige tooneelspelers, onder denzelfden dekmantel vanvroomheid, de heilige verborgenheden, als op eentooneel, den volke voorstelden

i), en als zoodanig, *) De Schrijver, die in het laatst der 16de en het begin der17de eeuw bloeide, doelt op de tooneelspelen, welke hier telande, vooral in de 15deeeuw, dikwijls werden vertoond, enplaats hadden om, zoo het heette, der gemeente te beter metde leerstukken van de godsdienst bekend te maken. Dat dit







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 beroemd beleg van drie jaren weerstonden, vindtmen niet alleen wederom de Utrechtenaren, maarde 10 vendelen Nederlanders stonden onder bevelvan den Utrechtschen edelman Johan van HucJitenl/roeJc,die er den 28sten Sept. 1601, als opperbevelhebberder artillerie, met eere sneuvelde. De dapperheid derUtrechtenaren wordt, vooral in den algemeenenstorm van den 7den Januarij 1602, geroemd, waarbijde Spanjaarden meer dan 2000 man aan doodenverloren. De Utrechtsche bevelhebber Lanscroon hielddaarin van zijn vendel, sterk 125 man, slechts drieweerbare

mannen over. L. E. BOSCH, Gedenkboek der Utrecht- sche Schutterij. Utr., 1835. blz. 202. 1618. De Hollandsche Gemachtigden zochten hun [deUtrechtschen] te beduiden dat men met de Waard- gelders den Prins wel 't hoofd konde bieden; maardaar behoorde moed toe, en dit was een vrucht dieaan de Utrechtsche karsenboomen niet groeide. BILDEEDIJK, Geschiedenis des Vader- lands. Amsfc, 1835. D. VIII. blz. 48. 1664. Voor eerst praemittere ick, dat onse Stadt is van 6



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 82 de oudste bcmuerde Steden, ende onder de oudstede heerlijcx&te ende de gherenommeerste stadt van't Vereenigllde Nederlandt, leggende als in't Centrumofte midden van 't selve, in een vruchtbare endegantscli playsierige Lantsdouwe, hebbende een seerghesonde ende suyvere Lucht, vers ende klaer wa- ter, vaste ende verseeckerde Timmer-gronden, over- vloedige Leef-tocht, gemackelijcke accessen enderecessen van ende naer alle Landen ende Plaetsen,door bequame Rivieren ende wegen, ende aldaerordinarise Veeren van Schuyten ende Wagens, soodat men over

eenen bodem door de Eiviere de Vechtbevaren kan die seer machtige Coop-stadt van Am- sterdam, ende geheel Noort-Hollandt, Vrieslandt,Groeningen, Overyssel, ende eenige gedeelten vanGelderlandt: door den Vaertschen Ehijn opwaertsGelderlandt, ende alle boven-quartieren naer Duyts-lant; nederwaerts Zuyd-Hollandt, Zeelandt, Brabandt,Vlaenderen, ende alle Landen ende Plaetsen aen deMaes en Wael gelegen: door den Yssele ende OudenEhijn veele Zuyd-Hollandsche quartieren: behalvensnoch den Grommen Ehijn, ende de Vaert naer deEem ingevalle de Eegeeringe haer desseyn komt uytte wercken, om die respectivelijck te verdiepen endete graven: Ende

alsulcx in den Lande geen bequa-mer Stadt voor alderhande Keeringen, Manufacturenende Handwercken. Voorsien niet alleen met de Ordinaris Stadts Ma-gistrature van Policie ende Justitie, maer die daer-benevens oock comprehendeert den zetel van de



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 83 hoogliste Provinciale Regeeringe, de Vergaderingevan de Ed: Mog: Heeren Staten deser Provincieende Haer Ed: Mog: Heeren Gedeputeerden; eenProvinciaal Hof van Justitie, met alle sijne Advocatenende Suppoosten; de Reeckenkamer van de Provincie;vijf Capitulaire Collegien, daer uyt den eersten Staetdeser Provincie wordt ge-eligeert; een Bloem desAdels; een vermaerde Academie, daer-inne allerleyGoddelijcke ende Wereltlijcke Wijsheit ende Weten- schappen geleert werden, ende by de selve een ge-volgli van Leer-meesters van allerley talen endeeerlijcke ende

genereuse exercitien, soo te paert alate voet, soo Polyticq als Militair, met alle appen-dentien, suppositien ende Dienaers van alle de voorsz.Vergaderingen, Collegien ende Universiteyten: eyn-telijck noch een tamelijck Guarnisoen van Ruytersende Voetvolck, soo tot securiteyt, als vermaeck vande Ingesetenen ende Borgerye, die oock van natuy-ren tot beleeftheyt ende affabiliteyt zijn genegen,ende daer-nevens een particuliere inclinatie bovenandere Steden hebben, om eerlijcke luyden, hun vanbuyten hier transporterende, wel te recipieren, endein goede achtinge ende waerde te houden; oocfc sooverre, dat sy die wel mede participanten maeckenvan de Regeringe, soo

wanneer deselve haer dooreen goede Conversatie aen-genaem ende door aen-coop van Erven voor den wel-stant van de Stadt endeProvincie geinteresseert maecken, ghelijck soo in voor- tijden, als noch tegenwoordigh daer van verscheydenexempelen zijn in alle de Collegien van Regeeringe, 6*









Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 87 hevigheid der partyschappen, in Utrecht en anderesteden, die door de Geldersche enHollandsche Vorstendoorgaans werdt aangestookt, dikwils aanleiding ge- geven heeft tot zorgelyke beroerten. Men vindt in't Stigt veele oude en adelyke Geslagteu. Ook is erde Adel in hooger agting dan in sommigen der Ver-eenigde Gewesten. Zommige aanzien'yke ingezetenenoefenen den koophandel: minderen geneeren zig metallerlei handwerken. De geleerdheid heeft 'er, vanouds, meer dan in de andere Vereenigde Gewestengebloeid, en is 'er nog in geene mindere agting.De Hooge

School te Utrecht, die ruim eene eeuwoud is, heeft een aanzienlijk getal van geleerdemannen uitgeleverd. (J. WAGENAAE)Tegenw. Staat van Utrecht.Amst. 1758. Deel I. blz. 11. 1830. De ligging der stad in een bevallig en vruchtbaaroord, in het midden der Provincie, vrij van over- stroomingen , omgeven van schoone wandelplaatsen,vruchtbare landerijen en moestuinen, lommerrijk ge- boomte en fraaije buitenplaatsen; de gezonde lucht,die men er inademt; het zuivere water, dat zelfsnaar Amsterdam en elders verzonden wordt; de inde nabijheid liggende schoone dorpen, als Zeist,


















