














Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 8 wij ons met '< Nieuw UtrecJitscJt Jaarboek wat langerbezig gehouden. De wetten, daaruit voortgevloeid, hebben betrekking op degeheele Kepubliek, en kunnen dus niet meer gerekend wor- den , te beliooren tot het Staten Placaatboek, 't welk met debijvoeging van dit vierde l)cel een geheel zal uitmaken. Daar er nu vertrouwd wordt dat de werkzaamheden enkosten, daaraan besteed, niet nutteloos, maar integendeelnuttig en noodzakelijk zullen geoordeeld worden, vleit zichde Uitgever, dat de beminnaars der vaderlandsche geschie- denissen en wetten, vooral in dit gewest, zich

aan het helpenondersteunen van deze uitgaaf niet zullen onttrekken, en O * hiertoe is het noodig, dat hij door eene inteekenjng zekerheidbekome van door de aflevering van een genoegzaam aantalexemplaren geene schade op dat kostbaar werk te zullenlijden, om hetzelve met een goed vooruitzicht te kunnen on- dernemen. Hieromtrent zal echter wel voornamelijk in acht genomenworden, dat het getal der te drukken exemplaren het getalvoor 't welk is ingeschreven, niet zal te boven &quot;gaan; totverzekering waarvan geene derzelven voor echt zullen gehoudenworden, dan die door mij eigenhandig op de andere zijde vanhet Titulblad zullen onderteekend zijn, zoo dat

na de gesloteninteekening niemand verder gelegenheid zal hebben om eenigexemplaar, door dit vervolg, op het Placaatboek compleet temaken. Verder moet ik nog met een woord melden, dat, om ditwerk zoo veel mogelijk aan het oogmerk te doen beantwoor- den, vele merkwaardige stukken , Kesolutien enz. in de tweevorige Deelen ontbrekende, in dit Deel op de behoorlijkeplaats zullen ingelascht worden. Zoo dat het mij zeer aangenaam zal zijn indien de begun- stigers der vaderlandsche historie en bijzonder van dit ge- west, eenige stukken, tot den aard van dit werk behoorende,en van genoegzame authenticiteit voorzien, ook geschikt omin dit Deel te kunnen

geplaatst worden, het zij tot Supple-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 Maar, zal de overvloed van bouwstoffen niet iederafschrikken om de hand te slaan aan eene geschiede- nis van Utrecht, waarvan de bronnen, uit den tijdder Republiek, bijna onaangeroerd zijn, hoe veel ookuit vroeger dagen reeds het licht zag. Wij zijn delaatsten om te beweren dat de onderneming met wei- nig inspanning wel slageu zal, en toch moeten wijtegen een te zwaar tillen waarschuwen. Schadelijkerevenwel zoude het wezen, als men de zucht had hetverlangde gebouw binnen eenen korten tijd en bijaanbesteding voltooid te zien. Om te berekenen of onze krachten

bestand zijntegen den last dien wij wagen op te nemen , is het ment der vorige deelen, het zij tot het vervolg op dezelveaan mij gelieven medetedeeleri; ik zal voor eene spoedige te- rugzending naar behooren zorgen. Dit deel zal zoo naauwkeurig mogelijk met den druk dei-overige deelen overeenkomen, waartoe de Uitgever noch kos- ten noch moeite sparen zal. De namen der Inteekenaren zullen naar het alphabet vooraan geplaatst worden. De drie registers, op dezelfde wijze ingerigt ala die op devorige deelen, zullen in dit deel, tot voorkoming van noodeloozekosten, niet geplaatst, maar afzonderlijk naderhand in oetavogedrukt, en daarop, even als op dit vervolg

zelve, te gelijkingeteekeud, en twee stuivers voor elk blad betaald worden. Die een of meer exemplaren op groot papier begeeren,worden verzocht zulks bij intcekening optcgeven. De tijd der inteckening eindigt met den laatsten Januari)1806, en de boekverkoopers worden verzocht dadelijk nadientijd de lijst der Inteekenaren overtezenden. P. VAK MUSSCIIENBEOEK.Ufreclit, den 30 Nov. 1805.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 12 gelingen Leen te zien en dat eene minder grondigekennis van liet eene of andere ondergeschikte puntons wel eens verhinderde om de daden der vaderenmet volle zekerheid te beoordeelen. Het hierachter volgende overzigt gelieve men voorniets meer te honden dan het is; eene eenvoudigeoptelling namelijk van onderwerpen, waarvan velebehandeld of ten minste onderzocht en gekend moe- ten worden, eer men zich tot het schrijven der ge- schiedenis zelve nederzet. De opgave is dan ook nietals een voorschrift te beschouwen; het is geenszinsde vorm waarin men dat werk

gieten moet. De be- hoefte om eene massa door een geworpen bladerenen stukken van onderscheiden aard, in het gewes- telijk archief opgehoopt, en niet regtstreeks daartoebehoorende, eene plaats aan te wij/en waar zij vanhet meeste nut konden zijn, leidde er van zelve toeom voor deze niet verwerpelijke bouwstoffen eeneorde aan te nemen, die in de toekomst het werkvan den geschiedschrijver verligten zoude, en als eenegedeeltelijke mededeeling dier orde eenig voordeelaanbrengt, dan is ons doel bereikt. Men zal het ookbevroeden dat hier enkel de hoofdpunten wordenopgegeven; de volledige conspectus bevat eenigehonderden onderwerpen meer en zoude

eenige bladendruks vullen. Zoo zal men b. v. al aanstonds inzien ,dat, onder het algemeene opschrift Bisschoppen enStadhouders, menige bisschop en stadhouder eeneafzonderlijke behandeling verdient, en die het omwereldlijke of kerkelijke topografie te doen is, zal







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 ir. en de malthezer; hare betrekking tot den Paus, demetropolitaankerken en het wereldlijk bestuur, metde kerkelijke indeelingen in parochien, kerspelen enz.Kerkelijke stichtingen en daaraan verbonden perso- nen; kapittels en kloosters, bisschoppen, aartsbis- schoppen, proosten, dekens, pauselijke legaten ofcommissarissen. Advocati of beschermers. Jus patro-natus, met de wijzigingen daarin door het aannemender hervorming te weeg gebragt. Feestdagen, pro-cessien, spelen. Dit alles had in sommige opzigteniets eigenaardigs, ofschoon het overigens veel methet

buitenland gemeen mogt hebben. Even zooheeft men bij de joodsche, de luthersche, her- vormde en andere gezindheden op het bestuur dei-kerk, hare synoden, dienaren, enz. te letten. Onderwijs. Kapittel- en kloosterscholen. Zoogenaamdelatijnsche scholen of gymnasia. Bijzondere instellingen,als het collegium Willebrordi of fraterhuis te Utrechten anderen. De later gestichte hoogeschool, met dedaaraan verbonden inrigtingen ten behoeve der ont- leed-, kruid- en sterrekunde; boekerij, musea vanonderscheidene soort en verdere middelen tot bevor- dering der wetenschappen. Leeraren en kweekelin-gen. Voorregten, makingen of beurzen. Middelbaar en lager

onderwijs. Onderscheidenesoorten van scholen. Beheer. Schoolonderwijzers. Rederijkers. Genootschappen. Voorname mannen. Kunsten. Politieke verdeeling der ingezetenen. Standenof staten. Geestelijken, edelen, steden. Burgerlijke





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 17 Inquisitie en andere buitengewone regtbankeu. Regtsambtenaren. Advokaten enz. Financien. Domeinen. Kerkelijke goederen. Tollen,passagegeld. Beden, heffingen, kortingen. Belastingenvan onderscheidene soort. Successie-regten. Aftogtsregt(droit d'exue). Tiende, dertiende en andere penningen. Geldleeningen. Munt. Onderscheidene muntspecien. Posterijen. Middelen van vervoer. Krijgswezen. Krijgsmagt. Schutterij. Voetknechtenen ruiterij. Organisatie, soldij. Wijze van oorlogen,legerplaatsen, bezettingen , inkwartiering , krijgsge- vangenschap. Vestingen , sterkten ,

inundatie-stelsel. Wapenen. Oorlogsverklaringen en vredesverbonden. Wapen- schorsing. Huisselijk leven. Zeden en gewoonten der zamen-leving. Huwelijk, echtscheiding. Betrekkingen vanman en vader tot zijne echtgenoot en kinderen,dienstboden. Opvoeding. Bezittingen of eigendom,erfenissen. Kleeding , woning, huisraad , maaltijden ,spelen. Gebruiken bij geboorte en begrafenissen, be- graafplaatsen enz. Bepaalt men zich tot de beschrijving van eene stadof plaats, dan zal wel het een en ander van hetopgenoemde achterwege kunnen blijven, maar erzullen daarentegen weder nieuwe afdeelingen vereischtworden, b. v. over den aanleg of het ontstaan derplaats,

bouworde , uitlegging, verdeeling in kwartierenen wijken. Poorten , wallen, torens of bolwerken , 2



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1848 18 grachten, met hun beheer en bewaring, vooral inoorlogstijden. Voorsteden, straten, pleinen, bruggen,openbare wereldlijke en kerkelijke gebouwen, alsraad- of stadhuizen, kasteelen, gods- en gasthuizen,kerken en kapellen, kloosters, armen-stichtingen;terwijl alles wat aangaande koophandel en fabrieken,beschaving, regering, regtspleging , geldmiddelen ,levenswijze enz. is opgenoemd , dikwerf op de kleinsteplaats iu het oog gehouden en toegepast moet worden.




