
Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 101 BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DES STICHTING VAN HET KASTEEL VKEDENBUKG TE UTRECHT.1536. Memorie voor den secretaris Philippus van Uyt-wijck, om hem te informeren op de navol- gende punten *). Eerst waar 't houtwerk, gebroken en gekomen vanS. Catharijnen poort, gebragt was. Van gelijken van den grooten toren. En ook 't houtwerk van de kerk, stallen, schurenen huizinge van S. Catliarijnen-klooster of des ba-lijers [baljuws] huis. 1) Naar het oorspronkelijke in het archief der provincieUtrecht. Gemakshalve voor den lezer hebben wij de spelling,hoewel zij van deu secretaris zelven is, naar de tegenwoordigeveranderd, daar het wel geheel onnoodig zal gekeurd

wordende in deze soort van stukken niets beteekenende orthografieder 16° eeuw te bewaren.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 102 Hoeveel hetzelve al in 't geheel waardig mogt zijnen wat van hetzelve weder tot profijt gebragt mag zijn. Hoe veel de heer van Borngneval daarvan welverbrand en vernield mag hebben. Of ook de heer van Borngneval altijd de hand ge- houden heeft, dat alle rachters [balken], masten,planken en ander hout ten oorbaar besteed heeftmogen worden, dan of hij ook daar zijn particulierprofijt mede gedaan heeft, hetzelve gebrand of andersdoen en laten verslepen. En hoe veel intrests de keizer daarbij gehad maghebben, gedurende den tijd, dat de heer van Borngne- val bevel op den huize gehad heeft. Al zoo men naastzal weten te calculeren en ramen, naar conscientie enreden. En 't gunt dat hij daar van bevindt, in

ge- schrifte mijnen heere den grave van Hoogstraten over- leveren. Binnen Utrecht, den 11 Julij 1536. Koelof de Leeu, oud omtrent 40 jaren, zegt bijzijnen eed, dat hij niet pertinent zoude weten te ver- klaren , waaraan dat geemployeerd is 't hout, gekomenvan den afgebroken toren, kerk en huizinge van denbalijer, met de schuren en stallen, alzoo hij ter tijt,als de rompue van de voorzegde huizinge en andersgeschiedde, tot andere werken (die alstoen mede toe- gelegd werden) het meeste toezigt moest nemen; danweet wel, dat het huis eensdeels daarmede bebreed[bezolderd] was en dat er zekere gangen af werden ge-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 103 maakt. En gevraagd waar hetzelve hout na de afbrekingbleef, zegt ook geene pertinente verklaring daaraf te we- ten te doen, uit redenen als voren. Maar is hem ken- nelijk, dat er veel van hetzelve hout opgelegd werdbinnen het huis, in het timmerhuis aldaar, zonderdat hij weet waar het gebleven is, dan zoo hij nietheeft kunnen vernemen dat het gebragt is ten oor- baar in de werken van den keizer, en dikwijls gezienheeft, komende op het huis, dat de koks en dienaarsvan den heer van Borngneval hout in den arm enop korrewagens geladen hadden en dat bragten inde keuken en binnen het huis, ook dat zij tot anderetijden dat kloofden en aan stukken sloegen tot brand,laat hem zekerlijk dunken,

dat hetzelve verbrandis geweest ten oorbaar en profijt van voorschrevenheere. Zegt, dat het hout, gekomen van S. Catharijnenpoort, ook over hoop gelegd was in het voornoemdetimmerhuis, en gelooft wel dat sommig van dien tenoorbaar mag gebragt wezen, maar het meeste deel isook gespild en weggebragt, zoo ook bij de dienaarsvan den voorschreven heer in brand tot zijn gerief,als bij de andere krijgslieden en knechten, die hunnegading daaraf namen, hetwelk zij op de torens brag- ten, en als hij deposant den voornoemden heer daar- van te kennen gaf, zeide hij wel zulken te willenhangen, maar deed er niet meer toe. Zegt, dat de voornoemde heer wel zorg droeg,dat het hout op het huis gebragt werd, maar zagniet gaarne dat men het weder van daan nam.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 104 Zegt, dat hij deposant somwijlen bevond opengedaande deur van de kamer daar het ijzerwerk in lag, endat hij sommige partijen van dien mist uit zijne reke- ning , als staven en anders, en alzoo de voorzegde heerbij den smid liet maken sommige werken tot zijn zelfsaffairen, laat hij deposant hem dunken, dat hetzelvewerk gewrocht is van dezelve partijen die hij mist,zonder dit in het zekere te weten. Zegt, dat hij niet zoude willen leveren zoo veelhouts als er bij den voornoemden heer van Borngne-val verbrand is en bij andere wegen gespild, zooweloud hout als nieuw, voor de som van duizend gul- den, en indien hetzelve verbrande hout georberd ofter vente gesteld had geweest, laat hem wel dun- ken, dat het voor

meerder somme verkocht zoudehebben geworden, of dat men ander hout tot zulkersomme toe daarmede gespaard zoude hebben gehad,gemerkt dat het meeste deel werkbaar was. (geteekend) R. DE LEEUW. Jan van Vianen, smid op Vredenburg, oud 32jaren, gevraagd bij zijnen eed, waar dat gebleven ishet oude hout, gebragt op den voornoemden huize,gekomen van de afgebroken huizen, torens en anders,zegt, dat hij zonderling daarop niet heeft gelet, alzoohet buiten zijn bevel was; dan heeft somwijlen welgezien, dat de dienaars van mijn heere van Born-gneval somtnig van dien hebben gekloofd en gebragtbinnen 's huis. En op alles gevraagd zegt niet meerte weten.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 105 Zegt, dat hij wel slootwerk en ander ijzerwerkgewrocht heeft tot singulier profijt en nooddruft vanden voornoemden heer, van oud ijzer, gekomenvan de voorzegde afgebroken huizen, zonder dathij als nu specificatie zoude weten te doen van departijen, of tot wat somme van geld zulk verwrochtijzer zoude bedragen, mits dat hij dat niet heeft ge- wogen. Gevraagd, of de voornoemde heer van Borngnevalgeen hout of ijzerwerk, toebehoorende aan de kei- zerlijke majesteit, verkocht heeft, zegt, neen, dat hijweet. (geteekend) lek JAN JANSZ. Thomas de harnasmaker, oud omtrent 34 jaren,zegt bij zijnen eed, dat hij alhier in de stad geweestis in de dienst van den heer van Borngneval, van dentijd af dat hij

eerst kwam, en voorts tot zijn over- lijden toe, en heeft alzulks gezien, dat de voornoemdeheer groote menigte van liet hout, op het huis ge-bragt, gekomen van de afgebroken huizen, heeft latenverbranden; heeft ook gezien, dat er balken en andergrof hout, dat men wel ten oorbaar zoude hebbengebragt, gekloofd is geworden bij zijne dienaars entot brand gemaakt, hetwelk hem deposant somwijlenverdroot, en plagt eene Hans Vranck, ook dienaarop den huize, dikwijls van dien tegen hem deposant tespreken, zeggende, dat het schade en schande was, datmen zulk goet hout te vuur bragt. Maar hoe veel het- zelve hout, dat alzoo verbrand is geweest, mag waar-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 106 dig geweest zijn, wist [hij] niet te verklaren. En op allesgevraagd wist niet meer. (geteekend) THOMAS. Cornelis de Haen, mr. timmerman op Vredenburg,oud omtrent 36 jaren, zegt bij zijnen eed, dat hethout, komende van S. Catharijnen-poort, gebragt isgeweest op het voornoemde huis, in het timmerhuis,en werd een part van dien verwrocht aan denzelvenhuize, maar het meestendeel schoot over en bleef leg- gen zekeren tijd, maar naderhand is het vernield engespild, zonder dat hij zekerlijk zoude weten te ver- klaren bij wien. Dan zoo hij, komende op den huize,tot meer stonden gezien heeft, dat de dienaars vanden kapitein dat kloofden en aan stukken sloegen, enmet armen vol bragten in de

keuken en elders, laathem dunken, immers staat zekerlijk te gelooven, dathet verbrand is tot profijt van den voorn, kapitein, welkhout wel gediend zoude hebben tot vermaking enreparatie van de kappen van de oude huizen, dieblijven staan zijn, daartoe de keizer ander hout, welter somme toe van twee honderd gulden heeft moetendoen koopen. Zegt, dat het hout van den toren, kerk, stallen enschuren eensdeels geemployeerd is in den grond vande brug en eensdeels verbezigd in staken en s6hutse-len tot beringing van den huize in het eerste aan- leggen, en een part van dien is ook gebleven leggenop het huis en werd naderhand mede vernield, enwaar dat de voornoemde staken en schutselen, na



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 107 dat die weder opgenomen waren, gebleven zijn, zegthij ook niet te weten, zonder dat hij de waarde vanhet voorschreven vernielde hout als nu zoude wetente begroeten. Zegt, dat de voorn, van Borngneval zeer wel mogtlijden dat er hout op het huis gebragt werd, en wasdaarin zeer naarstig, maar zag ongaarne, dat er we- der hout afgenomen werd om te verwerken. Zegt, dat na zijn dunken de rachters, planken,masten en ander nieuw hout, op den huize gekomen,de keizerlijke majesteit wel staan in koop voor negen- honderd of duizend gulden, en hetgeen wat van dienverbezigd is aan den huize, houdt hij niet waardig tezijn zeventig of tachtig gulden, maar waar het over-schot is gebleven weet hij

niet, dan zoo al hetzelveop den huize gebragt is geweest, laat hem wel dun- ken, dat, indien mijnheer van Borngneval ware inhet leven, dat hij daarvan schuldig zoude wezen teverantwoorden. Anthonis Bruwon, oud 40 jaren, zegt bij zijneneed, dat hij kok is geweest van mijnheer van Born- gneval, en zulks weet hij, dat die voorn, heer inzijn keuken en kamer gebrand heeft veel houts vanhetgeen dat kwam van de afgebroken huizen, kerk,toren en anders, van hetwelk sommig nog zeer weldiende om te verwerken en ten oorbaar te brengen,zonder dat hij het hout, dat er alzoo gebrand is, teprijzen [waarderen] wist, of te verklaren dat er eeuignieuw hout gebrand zoude wezen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 108 Hans Vranck, stransmeester [cipiers?] dienaar op denhuize van Vreeburg, oud 65 jaar, zegt bij zijnen eed,dat hij, als daartoe geordonneerd, heeft helpen afbre- ken het gasthuis, de kerk, stallen en schuren van denbalijer, daaraf dat kwam veel steens en uitermate veelhouts, in zulke menigte, dat de zaal vol gesteld wasen ook het huis van den smid op het huis en nog eenschuur, van welk hout hij deposant zeer luttel heeftzien verwerken en ten oorbaar brengen, maar is meestverbrand in de keuken van mijnheer van Borngnevalen verspild, in zulken schijn, dat hem hetzelve ver- drietende (zoo hetzelve was werkbaar, daar men veelander houts mede had mogen sparen) hem des inhemzelven wel heeft

beklaagd, vermanende ook het- zelve wel jegens de andere gezellen, en was hetzelvehout in alles wel waardig bij zijne taxatie vijfhonderdPhilips gulden, maar om hoeveel dat verkocht zoudemogen hebben geworden, hetgeen dat er af is ver- brand geweest, weet hij niet te verklaren. Zegt, dat het hout, komende van de voorschrevenCatharijnen-poort, ook gebragt werd op den huize, enwas weinig van dien ook georberd, maar werd medeverbrand en gespild dat het schandelijk was. Zegt, dat hij niet weet, dat er nieuw hout alsrafters, sparren en dergelijke gebrand is, maar heeftwel gezien, dat veel van dien niet gebragt is totprofijt, maar wist niet te zeggen, waar dat geblevenmogt wezen. Jacques Poissin, oud omtrent 40 jaar, zegt bij





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1850 110 deposant hetzelve, zoo hij door bevel van den voor- zegden heer dat heeft laten kloven en maken totbrand. Heeft de voornoemde heer ook verbranden geprofiteerd in zijne affairen al de elzen palendie kwamen uit den snijders toren, wel waardig driehonderd gulden, maar wist niet precies te waarde- ren het andere verbrande hout. Zegt, dat de voornoemde heer van het voornoemdehuis heeft laten vervoeren zestien haken met staarten enzes gelaad, dewelke gevonden waren op de voornoemdepoort en op den toren daar naast; nog een ton fijnkruid, daar het werken af gekost had 24 carolusgulden. Nog een ton salpeters, gefineerd. Nog eengroote ketel, ook gekomen van de stad en diendeom justitie in te

doen, zonder dat hij deposant diewist te waarderen; alle welke partijen hij heeft doenbrengen op zijn huis te Borngneval. (geteekend) ANTHONIS WOLF. De voorschreven Thomas de harnasmaker, ander- maal gehoord en gevraagd, wat goederen de voor- noemde Borngneval op eenen tijd zond naar zijn huisvan Borngneval, bij hem deposant gepakt in eenemand, zegt dat hij deposant in de voornoemde mandpakte zekere haken, gelaad en ongelaad, zonder hetgetal van dien onthouden te hebben, of te weten ofdie toekwamen der keizerlijke majesteit, dan of devoornoemde Borngneval die gekocht had. Pakte nogin de voornoemde mand zeker getal van halve hakenen roers, die hij deposant voor den voorgenoemden








