
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 DE UTKECHTSCHE ONLUSTENIN 1610. DOOR DEtf miGHVtd. Nog geen jaar na het sluiten van het twaalfjarigbestand tusschen den Koning van Spanje en het Be- wind der Vereenigde Nederlandsche Gewesten, barsttein de hoofdstad van het Sticht een oproer uit, dat,hoe gewigtig ook in zijn gevolgen, door onze ge- schiedschrijvers doorgaans met weinig oplettendheidbehandeld is, als ware het slechts eene dier ontelbareopwellingen van de volksdrift, die in de dagen vanonzen opstand tegen Spanje, en ook later, geenszinsonder de zeldzaamheden behoorden. En toch is dat oproer eene nadere beschouwingdubbel waardig. Misschien nog heden is uit de han-

delingen der toenmalige bestuurders menige nuttige l

























Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 l,'i drie leden voor verhaald, quod par in parem nonhabeat imperium, maar was ook directelijk strijdendetegen zeker accoord, A. 1587 den 13 Februarij,tusschen de twee Leden en de Steden gemaakt i) ,dicterende articulo 2°, dat de twee Leden zich nietzouden hebben te bemoeijen met het stellen van denmagistraat der stad of steden; hebben noch hierbenevens daarin zulks geprocedeerd, dat zij de eersteen de voornaamste plaats aan hen getogen hebben,stellende jaarlijks een uit de ridderschap tot

eerstenburgemeester, 't welk niet compatibel is, gemerktieder lid (als zijnde drie onvermengelde leden) vrijen op zich zelve behoort te zijn en uit de zijnengeformeerd te worden. Want alzoo een edelman, die actuelijk in de statenbeschreven wordt, eeu lidmaat is van het tweedelid, zoo kan zoodanige geen twee plaatsen tevens oc- cuperen ; ook daarom het welvaren van de stad nietgetrouwelijk raden noch sustineren tegen zijn eigenstaat, zoo niemand twee contrarie tevens wel dienenkan, veel min twee stoelen gelijk bekleeden, ookniet volgens dezer stads ordonnantien .... en hetzelve ook

bekend hebben de Heeren .... cndeKYZENBDBG zelve, alleenlijk de heer VAN BTZEN-BURG daarbij voegende dat zulks ter nood eii ommerkelijke consideratien (apparentelijk hun nut en i) Chr. van Boa, lib. XXII. f. 13. Ook geallegeerd op decomparitie te Woerden, A». 15.88. Ibid. XXIV, 34 a. (Amteek.van BOOTH.)













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 19 stad en inwoneren niet ter harte nemen ; want hetin alle zaken zoo over de stad gaat, als metproven , officien, ontvangen, etc. te vergeven, daarin de Stad mede haar tour en beurte heeft, doch proforma en niet dan alleenlijk den naam, want als 'thaar tour is, zoo weet de riddermatige burgemeesterden wagen zoo wel te kruijen, met behulp van zijneaanhangende creaturen, in den raad zittende, die hetridderschap niet durven vertoornen, dat alle vromeburgeren, hoewel gekwalificeerd, worden gepostpo-neerd en de hunnen gepromoveerd en geprefereerd,niet minder dan of't hun eigen tour en beurt ware.En 't mag niet anders gaan, aangezien de ridder- schappen meesters zijn. &quot;Want men gezien

heeft datde eene broeder als riddermatig in het tweede lidwas, de andere broeder als geestelijk in 't eerste lid,en de derde broeder (of zusters man) als eerste bur- gemeester in 't derde lid , zulks dat drie edellieden,gebroeders zijnde, de drie leden of staten van Utrechtrepresenteerden, en consequentelijk de souvereiniteitvan dien. Op 't vijfde punt zullen mijne E. E. Heeren gelie- ven te verstaan, dat met goede redenen bij die vande Stad gesustineerd wordt het revideren der reke- ningen , bij de heeren Staten of hunne gecommitteer- den gesloten sedert den jare 1593, zoo die van de Staddaar niet weinig aan gelegen is. Om het welk tevertoonen staat te weten dat de voornoemde tweeburgemeesteren van de stad, nevens al het voorzegde, 2*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 21 der stad Utrecht geleverd te worden het dubbel vanalle rekeningen, die bij de staten of hunne gecommit- teerden (als boven verhaald is) gesloten waren , het- welk mede sedert den jare 1593 nooit gedaan is,(hoewel men verstaat dat voor het schrijven van de- zelve rekeningen, nog eenige jaren daar na, densecretaris ettelijke guldens in rekening gepasseerdzijn, die hij nogthans niet leverde,) en heeft deStad of de haren in zoo langen tijd niets gewetenwat in haar eigene zaken, daar haar zoo veel aangelegen is, gedaan is geweest. Uit welke voorverhaalde misbruiken en praktijkenniet alleen groote abuizen volgen, alzoo dat de eenebroeder over zijn anderen broeders rekeningen zit,en de vader over

zijn zoons of zwagers, maar ookdat de magistraten van de steden nergens geen ken- nis van hebbende (te min vermits zij alle jaren ver- anderd worden, immers veranderlijk zijnde,) geenmiddelen hebben toe te zien dat de gemeene landspenningen naar behooren gehandeld, stads schade ge- schut en in haar geregtigheden voorgestaan mogtworden; zoo de twee leden, met behulp van burge- meesteren , al doen dat zij willen, de sloten vanrekeningen zeer onbehoorlijk zuiverende en tot haareigen profijt en tot veel corruptien misbruikende;want men bevonden heeft dat zij tot drie reizen inkorten tijd hen zelven ieder toegedeeld hebben beurs-kens van honderd kroonen voor hun extraordinarisdiensten (zoo zij 't noemden), zonder dat zij die wistente specificeren, dewijl zij rijkelijk, en meer dan

hunne



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 diensten meriteerden, van het land gegageerd waren,'t zweet en bloed van de arme gemeente alzoo on-regtelijk verteerende. Hebben nog eenige duizendenuit de generale middelen binnen Utrecht geligt ende predikanten ten platten lande daarmede doen be- talen , die nogthans notoirlijk niet staan tot lastevan de stad, maar van 't gemeene land. Item hebbengroote kapitalen of lijfrenten doen ligten en de rentendaarvan jaarlijks doen betalen uit de generale mid- delen voornoemd. Hebben nog consent gedragen intachtig duizend gulden, daar de provincie Utrechtniet in gehouden was; des gemeenen lands pennin- gen alzoo liberalijk weggevende , om de grooten tecomplaceren, met ontallijke andere corruptien, daarzij des stads

en het gemeene goed onnuttelijk toemisbruiken, dewelke om alle te verhalen den tijdontbreken zoude; zulks dat met goede redenen ver- zocht wordt het recolement van de voornoemde re- keningen. De resterende zeven punten zijn van minder impor- tantie en fonderen zich zelven; hebben daarom zon- derling geen opening van doen, maar kunnen (devoorverhaalde vijf principale punten geobtineerd heb- bende) mettertijd bij zich zelven gedresseerd worden. Eindelijk de vermindering van der stads qualiteiten reputatie , ja de groote kleinachting, daarin deharen of die van den magistraat, door de voorver- haalde middelen , misbruiken en onderdrukking van













Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 28 waren klaar, funderende zich zelve; hadden daaromgeen opening van doon. En begonnen alstoen vanhet eerste punt, voortgaande tot de andere, vertoo-nende hoe ganschelijk de vorm van regering sederteenige jaren was geconfundeerd geweest, en watgroote abuizen, tot onlijdelijke scliade van de staden inwoners van dien, daaruit gevolgd waren. Veivzoekende en biddende in den naam van onze mees- ters , de goede stad Utrecht in hare geregtigheid tewillen helpen mainteneren, hun dezelve ten

hoogsterecommanderende. Al 't welk zij met grooten ernst en patientie hebbenaangehoord, ook van en op vele dingen ons vragenvoorgesteld, daarop wij hen volkomen contentementen satisfactie deden; hebben ook met verwonderingons verklaard dat zij nooit geweten hadden dat dezaak zoo gelegen was, maar dat ze allen geheel an- ders geinformeerd waren geweest. Eindelijk (nadat ze ons weinig tijds hadden doenvertrekken) zeiden voor antwoord op ons verzoek,van haar gecommitteerden te willen lasten etc., datzij niemand in de Staten Generaal comparerendehadden, maar alleenlijk uit de

hunnen committeer- den in de Staten van Holland , en dat daaruit nie- mand compareerde in de generaliteit als de advokaatBABNEVELD met degenen die het hem beliefde; ooksomtijds per vices. Doch beloofden ons serieuselijkalle faveur te doen tot handhouding van onze goedezaak etc. En H. E. E. daarvan ten hoogste bedankthebbende, met presentatie in den naam van onze







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 31 TVssChen d'VtreChtse Stadt end StatenWaer toe zll daeghs daer aen d'eerst satenIn dese kamer noCh niet gheheeLVoLmaeCt, Waerom door haer beVeeLMen dese GLasen hier heeft doen settenGodt WIL Voortsaen tWeedraCht beLetten.1611. 2e glas. De drie wapenschilden, van FrankrijkEngeland en de Vereenigde Nederlanden, met eensnoer aan elkander gebonden.3e. 't Wapen van Frankrijk.4e. Dat van Engeland.5». Wapen van Prins MAUBITS.6&quot;. 't Wapen van de Generaliteit, de Leeuw

met7 pijlen zonder kroon. 7&quot;. Gelderland, twee klimmende leeuwen; een gou- den leeuw op een blank veld en een zwarte leeuwop een goud veld. 8e. Wapen van Holland.9&quot;. Zeeland.10». Utrecht.11°. Vriesland.12». Overijssel.13&quot;. Groningen. 14°. De Generaliteits leeuw, hebbende 13 of 14pijlen, en gekroond.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 SCIIIMPDICHT OP DE BEWEGINGEN TE UTRECHTIN 1610 EN 1611. (In het HS., op bladz. 70 van het vorig deel vandit tijdschrift vermeld, komt het volgende schimpdiehtvoor, dat door een tijdgenoot geschreven en naar hetschijnt gemaakt is door een tegenstander van de be- wegingen. Het onderschrift zinspeelt ongetwijfeld opden bakker CLAES de Goyer, die den burgemeesterVOLCKEKT BOTn vrij wat te doen maakte. Vergel.DODT, Archief, 6, 37.) Hier wort begeert, excuseert Utrecht van muyterie!Dat

dit cleyn tumultjen is gecomen byNiet door gereformeertheyt ofte door papisterie,Nochte om van allen imposten te wesen vry,Dan om te suyveren conscientie van cabasserieMet goet accoort, sonder te kiesen partie.Daeromme 'er eenige bedroeft sijn, d'andere bly.Godt wil ons helpen, dat wy met conscientie vryD'een den anderen voorstaen, om niet te vallen in (slavernie; Stellende voorts alle discoort aen d'een sy.T'is al te both gegoyert.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 :i5 Want sy meestendeels waren soo kael als vinckenDie nu 't meeste gout en silver laten blincken. Men heeft oock de gemeente grootelicks geplaecht,Met geappointcerde spions seer misliaecht;Visch-sclioonmaeckers en ander commissarissen velen,Omdat se de pretense heeren soetkens conden queelen,Welcke groote gagie en daehgelden liebben genoten.Maer eylacen! de arme gemeente heeft men verstoten. Sy smeerden en teerden tot der gemeynte [costen] aen allen enden, 't Welk menich schamel

hert tot weenen en wenden;'t Deylen der bedels (?) broeken seer menichfuldichHeeft den armen borger moeten aensien geduldichOnder haere hoeren en boeven van alle staten,Dusdoende heeft elck den armen borger verlaten. Haer arbeit was geheel, dit wel verstaet,Om onse stadt te maecken arm en desolaet,En ons burgers deur armoet alsoo te dwingen ,Dat wy haest de boevensanck souden hebben leeren singen; 't Welck yedereen lichtelick can verstaenAls men KYSENBORCHS liefde totter borgerre nae wil gaen. So heeft oock over lange veelen mishaecht,Dat men in de Staten met papen en

andere gekken was geplaecht,3*





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 37Pause. Alaer gy onpartydige borgers, sonder vernyden,AYilt met u niedeborgers de gerechticheyt belyden,En tot genen tyden u scheyden van d'eendracht,Want Godt heeft over lange gehoort der armen claclit;Dus wilt den anderen cloeckmoedich assisteren,Opdat de stadt by onse naecomers mach floreeren.







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Do gewapende burgerij daarentegen en de stedelijkeregering, hierin ondersteund door de vurigste aan- hangers der hervorming , betwistten de geestelijkheid(waardoor nu enkel de leden der vijf kapittelen ver- staan werden) hare roeping tot regeren en hieldenhet daarvoor dat hare bezittingen zeer wel ten alge-meeuen nutte konden worden aangewend; een ge- voelen dat ook keizer KAKEL V en zijne stadhoudersvroeger niet vreemd was en den kapittelen toen reedsmenigen gulden kostte , ofschoon men de

beleefdheidhad hen tot statenvergaderingen te beschrijven, of ookwel in hunne afzonderlijke vergadering te verschijnen,opdat zij toch niet redenen overtuigd zouden wordendat hunne bijdragen voor 's Keizers schatkist - en nietminder voor hun eigen rustig leven onmisbaar waren.Sedert de komst van ALVA werd de verbitteringder ingezetenen tegen de leden der kapittelen bij dendag grooter. Onophoudelijke en daaronder zeer he- vige bewegingen zijn er de sprekende bewijzen voor.Telkens was het de geestelijkheid, die men voor deoorzaak van al het ongeluk hield , en het is zoo datvelen van haar de

nieuwe leer hoogst vijandig waren,naar een roomsch katholieken Stadhouder uitzagen,en in 1580 in hunne kerken nog de oude godsdienstlieten verrigten, zoodat, indien zij al den Koningvan Spanje, om zijn onophoudelijk geld vragen geengoed hart konden toedragen en om die reden zijneheerschappij wel wat lastig vonden , ja daarvan welontslagen wenschten te zijn , zij toch voor de nieuwegodsdienst niet veel deden en de meerderheid der ka-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 42 nog meenden te bezitten en hadden zij het slechtsaan hunne vroeger genoemde betrekkingen te danken,dat hun Staat, die nu zijn radikaal mistte, in wezenbleef. Onder het bestuur van LEYCESTER barstte de haatop nieuw uit, en de stedelijke Eegering zag (engewis niet ongaarne) zich door de burgerij al we- der genoodzaakt het eerste Lid der Staten als ver- vallen te verklaren. De geschillen liepen zoo hoog,dat de Koningin van Engeland en de Staten Gene- raal , LEYCESTEU en de Graaf VAN NIECWENAAR

,als stadhouder van Utrecht in de zaken gemoeidwerden en het zoude welligt toen op eene duurzamevernietiging van den staat der geestelijken uitgeloo-pen zijn, als het vertrek van den engelschen land-voogd aan OLDENBARNEVELD en zijne vrienden nietde gelegenheid verschaft had, om tot stand te bren- gen wat hij, zonderling genoeg, voor LEYCESTEEbeweerde , namelijk, dat het zich van zelf aanweesdat de zaken, liet gemeene land van Utrecht be- treffende, behoorden behandeld te worden bij de drieStaten van het gewest, dat is, de Geestelijkheid,bestaande nu meest uit lieden van de gezuiverde

gods- dienst , de Ridderschap en Edelen met de Burge- meesters en Vroedschappen der steden. Een dieper onderzoek zoude hier te ver voerenen wij merken ten slotte nog op dat het ongenoegensmeulen bleef tot aan de beroerte van 1610, waaropde reeds medegedeelde stukken betrekking hebben;dat het in 1618 op nieuw uitbarstte; dat de eersto





















Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 i.' ook nevens deze notoirlijk te verstaan dat de StadUtrecht alleen, zonder de kleine Steden, den derdenStaat gerepresenteerd heeft, want op de rozenobelshet utrechtsche wapen met den leeuw (die het Stichtrepresenteert) gekwartcleerd staat, zonder dat de kleineSteden daar in 't minst bekend zijn; item de utrecht- sche daalders, anno 1579 geslagen, mitsgaders deschellingen vertoonen hetzelve mede; ja de Stad Utrechtheeft alleen den derden Staat gerepresenteerd toenAmersfoort nog geen stad, maar

alleen Eemsfoortgenoemd was, toen Wijk (jaasbeeksch, Montfoortonder hare Heeren, en Ehenen onder de Veluwewas, volgens de confessie hierboven verhaald. Boven deze allen ware het tegen alle redenendat men de stad Utrecht equivaleren zoude met harekleine steden, zoo dezelve is de hoofdstad of metro-politane, van waar niet alleen de gansche provincie,maar ook de Staten /elven de namen voeren, te we- ten, de Provincie en Staten van Utrecht. Ik zwijgedat de stad alleen in de generale middelen zoo veel(te weten 150 duizend gulden min of meer) contri- bueert in een jaar, als hare kleine

steden met hunallen in drie jaren kunnen opbrengen, want eenigevan dezelve niet meer dan acht, zes, ja vijf duizendgulden (min of meer) jaarlijks in de voornoemde mid- delen toebrengen of contriburen, immers plagten tecontribueren. Item tot nader bewijs dat geen riddermatig per- soon, zich van den Staat der ridderschap houdende,in den raad of magistraat der stad Utrecht compa-





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 Staat der ridderschap zich houdende, bij dus Kaadscommunicatien, resolutien etc. niet present wezen mag,die geen stem heeft, en daarom de Stad niet achter-deelig zijn kan, anders dan dat hij zulks aan zijnenStaat zoude mogen reveleren, (want toenmaals deschadelijke corruptele van een riddermatig persoontot burgemeester te stellen, nooit bedacht, ik zwijggepleegd was, derhalve men ook alstoen 't zelve nietkoude caveren), hoe veel minder mag en behoorteen riddermatig persoon, die permanent en ad

vitamzich van den Staat der ridderschap houdende is, intien raad der stad Utrecht den eersten stoel beklee-den, die als eerste burgemeester niet alleen de eerstestem heeft, maar dien het ook competeert en die ge- houden is in den raad te proponeren, te sustineren ente avanceren alles dat tot profijt der stad eenigzinsdienen mag; daarom ook het fondement des geheelenwelstands der stad Utrecht in de Burgemeesteren be- staat, zonder welken des Kaads goede intentie, vankleiner bedrijf, ja infructueus is. Hiertegen doet niet 't gewone pretext, dat menallcgeert, zeggende, dat zij hunnen staat

afzweren; zoode verstandigen ligtelijk merken kunnen hoe verrezich zulks strekt, aangemerkt het niet gelooflijk is,dat een edelman, een lidmaat zijnde en zijn levenlang blijvende van den Staat der ridderschap, ookzijne toers en geregtigheden blijft genietende, hetwelvaren der stad (die hij maar voor ecnen kortentijd als huurling is dienende), opregtelijk raden ensustineren zal, tegen zijnen eigen Staat; want indien



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 55 zulks in alle getrouwigheid had kunnen geschieden ,(als neen en geenszins) zoo ware het van oude tijdenaf onnoodig geweest uit de drie Staten des volkseenigen tot de regering te verkiezen, maar had deridderschap alleen, door eenigen uit de hunnen (mitsdoende den geallegeerden eed) voor en in den naamvan de andere twee Staten, namelijk de Geestelijkenen de Burgeren, mede kunnen regeren, en dezelvenrepresenteren. Maar gelijkcrwijs die van de Bidderschap of deGeestelijken niet

gedoogen zouden willen, dat hunjaarlijks eenig burger uit den magistraat der stadwerd bijgevoegd, om met henlieden in alle vergade- ringen en zaken te besogneren, (hij dede dan eenenzoo hoogen eed tot afzwering van zijnen Staat, alsmen wilde) maar met goede redenen sustineren zou- den dat hij daar toe niet ware gekwalificeerd,en dat zulks niet compatibel ware etc., even zooweinig behooren zijlieden te trachten om den eerstenstoel in den derden Staat of Raad der Stad Utrechtte occuperen. Men vrage de Vroedschappen der steden van Hol- land, of zij wel zouden willen lijden dat eenige

ede- len uit de Ridderschap aldaar jaarlijks in hare ver- gaderingen gesteld werden, om met dezelve in allezaken te besogneren, ja te opineren, en in den naamvan de Steden in de Staten van Holland te compa- reren (mits dat dezelve edelen den geallegeerdeu eeddeden tot afzwering van hunnen Staat) en men hooreof zij niet antwoorden zullen dat zulks tegen het ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5 G bruik, de natuur en eigenschap van den vorm liarerregering zoude zijn, doordien de Gecommitteerden,die de Steden representeren, uit de Vroedschappen,en de Vroedschappen uit de notabelste burgeren, (itietuit de Ridderschap) moeten geformeerd en verkorenworden. Want wat zoude de Ridderschap moveren derStads oud gebruik, vrij- en geregtigheid zoo schan- delijk te usurperen, (eenen gedurigen haat van degoede gemeente daardoor op zich ladende) indienzulks niet strekte tot

profijt, avanceinent en groot-inaking van haren Staat, en consequentelijk tot onder- drukking van de stad en goede gemeente van dien,tot onrust en onmin van de ridderschap zelve, in 'twelke de goede en paisible heeren mede participe- ren moeten den haat van de gemeente, die door dezeonbehoorlijke proceduren en usurpatien, bij ettelijkevan de hunnen tot nog toe gepleegd, op het ge-heele corpus van de ridderschap getogen wordt. Het bewijs van alle dezen geeft de ervarenheidzelve, die oogenschijiilijk getoond heeft dat sederteenige jaren, dewijl de twee Ijeden voornoemd

sinis-terlijk aan zich getogen hebben de electie van denmagistraat, niet alleen verscheidene gekwalificeerde ,vrome, welgestelde burgers daaruit vergeten zijn ge- weest, tot groot misnoegen van de goede gemeente ,maar ook dat de riddermatige burgemeesters, ten allentijde, geavanceerd en staande gehouden hebben't geen tot voordeel van hunnen Staat diende , niet- tegenstaande zulks notoirlijk was strekkende tot nadeel





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5 S derschappen, Stad en Steden, door intercessie vanmijnen Ileere den Stadhouder, die dit accoord medenevens de voorz. partijen onderteekend heeft, op den13. Februarij 1587, en was ondert. Adolff Graaf zuNieuwenarde, Kenhart van Aessewijn, Willem vanRysenborch, J. van Abcoude van Merten, Dirck Borvan Amerongen, Lubbert van Parijs van Sudoort,Evert Soudenbalch, Beerndt de Coninck en JanUytenbam. B. Extract uit de Instructie, gemaaktop de dagelijksclie comparitieder Hoeren

Staten 's Lands vanUtrecht. Art. 1. In den eersten zal een ieder Lidmaat van de Statendrio goode bekwame personen nomineren, als name- lijk die van ds vijf Kapittelen drie, die van de Hid-derschap drie, en van gelijken die van_de Stad enSteden drie etc. Art.- 25. Die van de stad Utrecht zullen twee deputeren uithun collegium, en de kleine Steden een uit de hunnen,en zoo verre hun die niet geliefden te committeren,zullen die van de stad Utrecht een derde uit dehunnen mogen committeren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 5!) Instructie, dienende tot justifieatie vander Vroedschap wettig regt en goederegering. Alzoo de Vroedschap der stad Utrecht dagelijksin ervaring komt, dat eenige van de twee Leden derEd. Mog. Heeren Staten 's Lands van Utrecht, diebillijk met dezelve Vroedschap (wezende een mede- lid van denzelven Staat) behoort te corresponderen ,zoeken met vele onbehoorlijke middelen denzelvenderden Staat te denigreren, en bij verscheiden, zoohooge als lage, (zoo veel in hen is) odieus te ma- ken , ter

oorzake dat de gemelde Vroedschap expres-selijk heeft gepoogd tegen te staan (als zij naar regten alle redelijkheid, ook volgens haren eed, nietanders konde doen,) zaken, die bij de twee Ledenbuiten alle regt zijn voorgesteld, gelijk men uit devolgende deductie klaarlijk kan afnemen. Zoo is hetdat de Vroedschap voorzegd genootdrukt wordt (hoe- wel tot haar leedwezen) tot hare justificatio bekendte maken het geen volgt: 't Is notoir dat de oorzaak van den ingenomen haattegen de voorzegde Vroedschap zijn beginsel heeft endaar uit spruitende is, dat alzoo van ouds de regeringdezer stad

Utrecht, ook bij tijde der Bisschoppen,gestaan hebbende absolutelijk bij de Burgerij en deGilden, (gelijk nog in Duitschland , als te Keulen ,


















