


Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 24? naar den veranderlijken tijdgeest, zich in andere-kleuren of onderscheiden vormen vertoonen zullen. Ook ons vaderland kan , helaas, voorbeelden aan- wijzen van alles wat te dien aanzien elders voorviel.Wij deelen hier een paar staaltjes mede van ouderevervolgingen, wel niet te vuur en te zwaard, maardie, ook zonder brandstapel of schavot, karakteristiekgenoeg zijn om herdacht te worden. Het is bijna overbodig onze lezers te herinnerendat het eerste schimpschrift hoofdzakelijk doelt op depogingen der hervormde geestelijkheid van Utrecht,om ten behoeve van kerk en onderwijs (d. i. tot on- derhoud van leeraars , onderwijzers , kerken , torens,klokken, kosterijen en

schoolgebouwen) in het bezitte geraken van de zoogenaamde kerkelijke of klooster- goederen , een strijd met het burgerlijk gezag, diemet verbittering gevoerd werd en menig kwaadaardiggeschrift het licht deed zien. De hier afgedruktegelijktijdige kopij kwam ons onlangs in handen. De handelingen der Classis van Amersfoort en derStaten van Utrecht met den Maartensdijkschen mo- lenaar behoeven geene nadere toelichting. Wat destukken uit den tijd van het fransche bestuur aan- gaat , meenen wij er bij te moeten voegen , dat er ,ons wetens , geene geregtelijke vervolgingen zijn be- gonnen en het zoo achterdochtig Gouvernement vol- komen gerust gesteld was door de verzekeringen vanhare politie. Onze lezers mogen aan de woorden van deze laat- ste, naar

goedvinden, eene sterkere of zwakkere be-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 248 teekenis geven, maar ons komt het voor dat de rustvan het reuzengevaarte des keizerrijks eenen zeer jam-merlijken grondslag had in de aangeduide vrolijkheidvan jongelieden, en dat wel bij het berigt dat eronder de leeraren der onderscheidene kerkgenoot- schappen personen werden gevonden, die weinig aande bestaande orde van zaken gehecht waren; iets datdien leeraren gewis niet tot oneer strekt. Concept van een Instructie , by my CarolusDemaets ende mijnen waerden medebroeder Gis-bertus Voet beraemt, omme te dienen tot restau- ratie van de vervallen gerechtigheden, dewelckede kercke alhier binnen Vtrecht in ouden tijdengehad heeft ende oorspronckelyck aende

selvegefundeert is, ten insichte de selve de sorge vande saelicheyt der sielen vande gemeente alhiertot Vtrecht gehad heeft; welckers plaetse endegelegentheyt de Bedienaers des heyligen Euangelijalhier, door Godes genade inde Reformatie deserkercke Christi als nu representeren. Omme alle tegenstandt desen aengaende soo veeldoenlyck is wech te nemen, soo staet vooreerst te lettenals dat de kerckelijcke regeringe ende de temporali-teyt ofte regieringe deser provintie, anno , den Bis- schoppen by de keysers gegeven is, ten insichte haere



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 249 sorge van de sielen der ongeloovigen, ende de selvigeregieringe honderden jaren gedevolveert is op des-selffs successeurs, tot dat anno keyser Carel tenonrechte deselve temporaliteyt aen hem vercregenheeft, tegens d'intentie des eersten fundateurs, endemet recht deselve aen de Bedienaers des Euangeliums,dwelcke als nu de rechte sorgen van Christi gemeentealhier hebben ende deselve sorgelyck waernemen ,wederom behoort toegestaen te worden, als mede bygevolch van dien, alle de goederen daeraan oor-spronckelyck specterende. Ende om dit op 't gevoechlyckst in 't werck te stel- len , soo ist noodich voor eerst wel te bedenken opalle middelen daertoe

dienende, welcke naevolgendemiddelen, ons bedunckens, de bequaemste sullenwesen, doch sullen de broeders wel nouwe regardnemen, ende voor al gewaerschout wesen, van nietsin dese saeck by de handt te nemen dan deze mid- delen hier nae volgende. Inden eersten sal men sich met alle vlijt addres-seeren aen alle goede bekende ende genegene per- sonen , sijnde in de Ilegeringh deser stadt Vtrecht,omme deselve tot de bedieninge der kercke te trek- ken , omme met haer E. E. eerst eenige cleyne fou- ten, die onder den gemeenen man in swangh moch- ten gaen, te weeren ende haer E. E., soo veel mo-gelyck is, in 't particulier in alles gedienstichtelyckte believen. Waerdoor wy de selve lot een yver der kerckesullen opwecken, om alle 't geene by ons sal

werden



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 250 voorgehouden, toetestaen , gelijck wy de beginselendaer van speuren. Ende de selve persoonen in de bedieninge derkercke mede ingebracht hebbende, sullen voortsnouwe regardt nemen van niemandt voorts tot ou- derlingen of diakenen te beroepen , dan die geenendie 't ooch op de regeeringe in de vroetschap heb- ben, ofte merckelyck hare genegentheyt t' onswaertbetoonen. Voorts is noodich dat men sijn devoir doet om allsulke persoonen tot de regeringe op 't hoochste terecommanderen, waerdoor 't goet voornemen canwerden gevordert. Alsdan hebbende de genegentheyt van sodanige per- soonen , dient vooreerst onder haer op de baen ge- bracht te werden, alsmede voor de

gemeente , 't syby monde ofte geschrifte, dat de goederen, eertijtsgefundeert, aen de ' vijf Goodtshuysen gegeven sijntot besorgen der sielen der menschen, welke goede- ren volcomentlyck als nu by wereltlycke persoonenwerden gepossideert, smaeckende geheelyck nae 'tPauadom , ende haer voorts met allegatien ende ar- gumenten soo veel doenlyck is instrueren. Ende gebracht sijnde in dese opinie ende vast gevoe- len van dien, soo sal men mede eenige van de prin-cipaelste bedecktelyck voorstellen, dat soo wanneer deCanonisyen sullen wesen te niet gedaen , het eersteLidt, twelck uyt de Canonicken bestaet, consequen-telyck mede sal wesen vervallen; 't selver als dangedaen sijnde, sal men vooreerst op de stoel voort-



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 251 brengen 't superstitieus gebruyck der goederen vanVicaryen, sonder 't gebruyck der Canonisyen teraecken , om 't eerste Lidt deser regeringe in 't eer- ste niet t' offenderen. Alsdan sal men de gemeynte't selve met yver inplanten, ende onse goede yverigebekende in de gemeynte dese .goederen tegen maec-ken, met recommandatie van anderen mede particu-lierlyck t' onderrechten. Dan sal men voorts procederen, ende eenen tijtdese materie onderhouden hebbende , van verre hetgebruyck der Canonicale goederen soetelyck bestraf- fen, ende daer nae een casus conscientiae van 't sel-vige gebruyck maecken , om de gemeente daer eenaffkeer ende een tegenheyt daerinne

te doen crygen. Twelck 't rechte middel sal wesen omme tot 't goedevoornemen te comen, omme metter tijt alsodanigepersonen van de tafel des Heeren te houden. Ende om sulcks bequaemelyck te doen, soo salmen bearbeyden dat alle die gene, die in eenige be-dieninge van ampten ofte officien sijn, eedt sullendoen te wesen van de gereformeerde religie , sulcxals de selve nu ter tijt in dese kercke geleert endeondenvesen wordt ende al voorders mede vercla-ringe overleverende van dat sy lieden 't Avondtmaelldes Heeren frequenteren. Ende de kercke verclarende, dat de personen, dietegens onse leere eenige geestelycke goederen genie- ten , met goede conscientie ten Avondtmael niet enkonnen worden geadmitteert: Soo sal seeckerlyck de Regheringh van het

geseyde



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 eerste Lidt door clese middelen omverre wesen ge-stooten, voorbehoudens dat men ondertusschen degeestelycke goederen, bij d' Edelen ende Ridder- schap genooten, in't minste niet raecken sal, veelmin eenich nadencken geven. Omme met ordre endealle voorsichticheyt in dese saeck te handelen , soosal men aan de Edelen alle goede genegentheyt too-nen, ter tijt toe de gelegentheyt nader sal wesen ge-booren. T'welck aldus volbracht sijnde, sal men de goe- deren van de vijff Ecclesien, Vicarisen ende anderegeestelycke goederen verclaren tot het gebruyck endedienst van de kercke, voorbehoudens dat de Rege-ringhe ende de bedieningh van dien aen de Bedie-naers des G. woorts blijve. Voorts sal

men nader-handt de goederen, gepossideert, ende specterendetot de directie van de Edelen, mede voortbrengentot onderhoudt van d' Academie ende schooien , alssijnde van de selve nature, ende sullen als dan seerlichtelyck tot onse intentie cotnen, vermits de selveEdelen door 't af breecken van 't eerste Lidt geenmacht ofte aenhanch sullen vinden; de conventualeende parochiale goederen, tot directie van dese stadtstaende, sal men laten berusten, om by andere gele-gentheden claerinne sulx te doen als de conjuncturenvan tijden naderhandt sullen willen lijden. Waerdoor de autoriteyt der kerckdienaren groote-lycks toegenomen wesende, sullen, soo veel by onsecreaturen in de Regeringe deser stadt ende kerckc-lycke gemeente connen effectueren, dat sylieden toe



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 253 sullen steramen , dat de dienaren des G. woorts , alshebbende de regeringe der kerkelycke ende geeste-lycke goederen , sullen comen te representeren also-daenige personen als die van ouden tijden in de Re-reringe van dese provintien sijn geweest. Ende d' autoriteyt aengewassen wesende, sullenwy door Godes hulpe ende voorsienicheyt, met lang-heyt van tijden, de politique magistraets persoenensulx regeren ende onderhouden , dat men metter tijtlichtelyck uytwercken sal dat deselve haer niet voor-der sullen hebben te bemoeyen, als haere stadt sulxte regeren als die ten tijde van de Bisschoppen ge-regeert is geweest. Ende om dit ons voornemen te avanceren sal

menalle middelen aenwenden ende alle crachten aenspan-nen, dat men voortaen geen Bedienaers des woortsalhier beroepe, ten sy men haerlieden alvoorens voor- houden onse opinie nopende 't possideren van devoorgemelte geestelycke goederen, ende verseeckert sydat sylieden haer met onze goede meeninge endeopinie conformeren ende daar van secrete ende be-dectelycke ondergetekende acte leveren. Gelijck men mede verseeckert moet wesen van deouderlingen ende diakonen, mede haer meyninge dienaengaende pertinentelyck ondersoeckende, voor endeal eer die tot eenige bedieninge sullen worden voor-gestelt. Dit gecopieert den 2(lett Julij 1655.





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 255 op stukken en grieven, lang te voren tegen hem in-gebragt en afgedaan bij minnelijk verdrag op den6. November in den jare 1737 , wanneer hem ookhet oefening houden in zijn huis bij d' E. Classisis toegestaan, deels ook, om dat nieuwe grieven, endaaronder zeer zware, tot zijnen laste opgezocht,onbewezen waren, en eindelijk om dat d' Edele Clas- sis onverhoopt en tegen alle wetten van billijkheid,geweigerd had, de getuigen tot zijne defensie tehooren, daar men zoo vele 'getuigenissen tot zijnenlaste wel had willen opzoeken, welke, zoo de sup-pliant die mogt magtig worden, hij vastelijk ver- trouwt, dat van hem immers de meeste, en in schijnde wigtigste, met overtuigende

tegenbewijzen zoudenkunnen gereprocheerd worden. Waarom veelligt ookde Classis geweigerd heeft die zelve aan hem, opzijn verzoek, uit te geven. Om welke reden en opwelke gronden ook vier leden van gemelde Classis,als twee predikanten van Amersfoort, de predikantvan Westbroek en de predikant van Kortenhocf te- gen die sententie hebben geprotesteerd, uitwijzensden inhoud van die sententie. Dat hij suppliant be- hoorlijk en tijdig heeft geinsinueerd dat appel aanDominus Voet, deputatus et praeses Classis en Do-minus Bopp, Scriba der Classis, gelijk oock aanDs. Croes, predikant te Maartendijk, en aan deszelfsKerkeraad. Dat niettegenstaande dat zijn geinterjec-teerd appel en insinuatie deszelve, Dominus Croesvoornoemd heeft konnen goedvinden, tegen alle

poli- tieke en kerkehjke wetten, op den 26. Julij 1740, des





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 257 en ootmoedige vernedering in submissie is gekomenen zich ingesteld heeft bij de classis, laatst gehou- den op den 17. Augustus 1740, zonder dat declassis die zijne submissie, in geschrifte vervat enaangeboden, heeft willen aannemen, of van de straffeder sententie, op zulk eene sensible wijze reeds overhem uitgevoerd, heeft willen ontslaan; en alzoo daar- enboven die sententie ook spreekt van hem door ge- committeerden ter judicature van den heer procureur-generaal over te geven, waarschijnlijk over onbehoorlijkspreken van den souverein, wel zoo uitgedrukt maarcaptieuselijk opgevat, op voorgaande strikvragen, enwaarover bij de classis reeds overlang geoordeeldwas,

en dan nog over een allergruwelijkst schenstukter onteering van het H. sacrament des doops, datvan hem gepleegd zoude zijn bij en in gezelschapvan vele menschen, in den kelder of kelderkeukenvan den heer van Oudbroekhuyzen aan de Vuurst,van welk schenstuk de suppliant eene afgrijzing heeft,en waarvan onschuldig is, gelijk het stuk zelve on- waar is, als eene die daar niet tegenwoordig was,gelijk hij suppliant zijn alibi bewijzen kan. Waaromde suppliant zich keert tot UEd. Mog., ootmoedig-Kjk verzoekende, dat de heer procureur-generaalmag worden gelast over die hem aangetijgde stuk- ken , gelijk ook over het voorgevallene in de kerkte Maartensdijk bij het uitvoeren van de sententieder classis, exacte informatien in te nemen en daar- van te rapporteren aan

UEd. Mog., op dat gelijk hijsuppliant gereed is, wordt hij schuldig bevonden, de 17



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 258 straffe daartoe staande, te ondergaan, hij ook, zoozijne allenthalvige onschuld blijkt, zoodanige voldoe- ning en reparatie van eere mag ontvangen, als UEd.Mog. naar hunne hooge wijsheid zullen goedvinden tebehooren , of dat bij UEd. Mog. mag worden ver- staan dat ook over den inhoud dezes het advies vande heeren van den hove mag worden gehoord,gelijk de suppliant van ter zijde vernomen heeftdat zekere klagten, tegen hem ingebragt, overgegevenzijn door UEd. Mog. aan de heeren van den hove.Hetwelk doende etc. &quot;Was geteekend. Thomas Jansze,molenaar aan de Maartensdijk. Is na deliberatiegoedgevonden hierover in te nemen het advies vanden hove provinciaal. En houden hun

Ed. Mog.inmiddels alles in state. Notulen der Gedeputeerde Staten 's Landsvan Utrecht. 30 September 1740. Gelezen zijnde de requeste 1) van Thomas Jan- sen , molenaar aan den Maartensdijk , narrerende in't breedc de requeste, bij hem den 24. Augustusjongstleden aan de heeren Staten gepresenteerd enverzoekende dat de procureur-generaal mocht wor- den geauthoriseerd, om, terwijl eene Fij Gerritsalhier in detentie was, tegen hem en zijne beschul-digsters, soo ras doenlijk, te informeren, onvermin- derd des suppliants civiele actie van injurien tegende genen, die hem in zijnen goeden naam en eer had- *) Dit stuk is verloren geraakt.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 259 den geledeerd. Is na deliberatie goedgevonden daaropin te nemen liet advies van den hove provinciaal. Notulen der Staten 's Lands van Utrecht.2 November 1740. Gelezen zijnde de requeste van Thomas Jansz.molenaar aan den Maartensdijk, in 't breede verha- lende de handelingen van de classis van Amersfoort,tegen hem gehouden, en zijn verzoek aan de laatstesynode alhier gedaan, om, ten einde zijne behoor- lijke defensie te mogen erlangen, aan de voorschre-vene classis te ordonneren van aan hem te geven deauthentieke kopien van al het geen op de classisden 15. Junij voorleden was ingebragt, met de be- wijzen daartoe specterende, waaromtrent de correspon-

derende en leden van de synode van gevoelen wa- ren geweest, den suppliant zijn verzoek te accorderen;refererende de suppliant dien aangaande tot kennissevan de heeren commissarissen-politiek. Dat de sup- pliant van de deputaten van de synode, door dendeurwaarder van Vlooten, had laten verzoeken omeene authentieke kopij van de resolutie, dien aan- gaande genomen, en dat geliefden te bezorgen, datdie resolutie zijn effect bij de classis van Amersfoortmogte bekomen, doch in plaatse van dien alleeneene resolutie van hun coetus had ontvangen,waarin die deputaten frivole uitvlugten maakten omden suppliant van zijne defensie te fustreren, als uitde annexen bleek. Verzoekende dat haar Ed. Mog.,ex plenitudine potestatis, aan de classis van Amers- 17*







Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 262 Synode zoude moeten worden gecondemneerd, zijntoevlugt bij requeste heeft genomen tot UEd. Mo- gende, op welke requeste UEd. Mog. hebben gelie- ven te requireren het advies van den Ed. Hove pro- vinciaal en voorts deze zaak van den suppliant bijprovisie te houden in state. Dat de suppliant, om tot zijne behoorlijke defen- sie te geraken en aan de synodale Vergadering tedoen blijken, dat hij, door de verleende statering,zijn geinterjecteerd appel voor als nog niet vermogtte vervolgen, zich bij requeste aan die hoog eer- waarde Vergadering geadresseerd en bij die requesteal het boven geposeerde te kennen heeft gegeven, enverzocht dat aan den suppliant gelegenheid mogtworden gegeven, om

zijne behoorlijke defensie temogen erlangen, door aan de voornoemde Classisvan Amersfoort te ordonneren, van aan hem te ge- ven de authentieke kopijen van al hetgeen op declassis van Amersfoort, gehouden den 15. Junij1740, ten zijnen laste was ingebragt, met de res-pective bewijzen daartoe specterende, waarover hijkerkelijk gevonnisd was, en waarover hij ter judica-ture van den procureur-generaal was overgegeven. Dat na de lecture van die requeste de Ed. Mog.heeren Commissarissen-politiek aan de synodale Ver- gadering de resolutie van de Ed. Mog. heeren Sta- ten dezer provincie, aangaande de statering hebbengenotificeerd, en tevens aan de classis van Amers- foort gerecommandeerd de bewuste kopijen aan densuppliant te extraderen.



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 2G3 Dat vervolgens zoo de corresponderende als deleden van de synode , bij formele om vraging, vanhetzelfde gevoelen zijn geweest en den suppliant zijnverzoek, als op de hoogste billijkheid gegrond, heb- ben geaccordeerd, wien aangaande de suppliant zichtot de kennisse van de Ed'. Mog. heeren Commissa- rissen-politiek refereert. Dat nogtans van dit geresolveerde in synodo zeerweinig of schier niets in actis genotuleerd is gewor- den , of bij de resumtie, tot verwondering van ver- scheidene leden dier vergadering, daarvan is opge- lezen; niet zonder gegrond vermoeden dat zulks doorden praeses Kluppel, die in meer gelegenheden ge- toond heeft zijne verregaande drift en

partijdigheidtegen den suppliant, alzoo gedirigeerd is, om, warehet mogelijk, den suppliant buiten zijne regtmatigedefensie te houden, in welk gevoelen de suppliantnog meer moet gesterkt worden door de handelin- gen van de heeren deputaten van de synode, aanwien de suppliant, door den deurwaarder van Vloo-ten, heeft laten verzoeken en afvragen eene authen- tieke kopij van de resolutieder laatstgehouden synodeen voorts dat hun eerwaarden geliefden te bezorgendat die resolutie zijn effect bij de classis van Amers- foort mogt bekomen. Dat de heeren deputaten Daverveld, Schermer,Kluppel en Chassee mondeling aan dien deurwaar- der hebben beloofd de authentieke kopij van delaatst gehouden synode te zullen bezorgen, dochnaderhand eene resolutie van hun

coetus, in plaats



Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 264 van de resolutie van de synode, hebben in de handgestoken, blijkende uit de annexe insinuatie en re- latie van den voorgemelden deurwaarder, waarin deheeren deputaten frivole uitvlugten maken, om densuppliant van zijne behoorlijke defensie te frustrerenen door omwegen te slingeren en te fatigeren, al-wederom, zoo het toeschijnt, door inductie vanDs. Kluppel, die scriba van dien coetus is geweest. Dat de suppliant, nu alles hebbende gedaan dathem te doen stond, om die bewuste kopijen van declassis van Amersfoort door middel van de hoogeerwaarde synode te verkrijgen, zich in die hoopbedrogen heeft gevonden. Dat nogthans dit verzoek de notoire billijkheid tengrondslag heeft en daarom door

de classis van Amers- foort , die met zooveel ijver de opgeraapte beschul- diging van twee slechte vrouwlieden allerwege trachtte sterken, niet had behooren geweigerd te worden,weshalve de suppliant, tot defensie van zijne eer engoeden naam , hem naast het leven even dierbaar ,met behoorlijk respect de vrijheid neemt, om zichtot UEd. Mog. te keeren,.ootmoediglijk verzoekende,dat UEd. Mog. ex plenitudine potestatis, aan de clas- sis van Amersfoort gelieven te ordonneren, om aanden suppliant, binnen den tijd van 14 dagen of an- deren redelijken tijd, door UEd. Mog. te praefi-geren, te zijne moderate kosten, te geven kopijauthentiek van al hetgeen op de classis van Amers- foort, gehouden den 15. Junij 1740, ten zijnenlaste is ingebragt en waarover hij ook kerkelijk is





Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 over de ongehoorde proceduren , bij het meerendeelvan gemelde classis omtrent hem gehouden, bij drierequesten, tot zijne verantwoording en betooning vanonschuld, ter nedergesteld; alles ter wederzijde metde respective bewijzen en documenten gesterkt, lui- dende gemelde missive als volgt: Edelmogende Heeren, t Ter obedientie van UEd. Mog. orders en voldoe- ning van de consecutive missiven, zoo van UEd. Mog.als van de heeren Ordinaris Gedeputeerden, in datisden 5. en 24. Augustus, 30. September en 2. No- vember laatstleden, inhoudende aan de eene zijdeeene memorie van verscheidene punten van beschul- diging , door vier gecommitteerden van de classisvan Amersfoort tegen zekeren

Thomas Jansze, mo- lenaar aan den Maartensdijk, wegens versmading van's Lands wetten en overheden, onteering van degodsdienst en ontrusting van den kerk- en burger- staat, aan den procureur-generaal dezes hoofs over- geleverd; en aan de andSre zijde de iterative klagtenvan denzelven Thomas Jansze, over de ongehoordeproceduren , bij gemelde classis, of het meerendeelvan dien, omtrent hem in dezen gehouden, bij drierequesten tot zijne verantwoording en betooning vanonschuld , ter nedergesteld , alles ter wederzijde- metde repective geannexeerde bewijzen en documentengesterkt, zoo hebben wij al hetzelve met die atten- tie, als de conservatie van de zuivere godsdient, en











Tijdschrift voor oudheden, statistiek ... van het bisdom, de provincie en de stad Utrecht 1849 271 gewreven, tegen den procureur-generaal en alle an- deren die zich partijen zouden willen stellen, bij eenmandament van purge wilde zuiveren, of tegen denpredikant Croes, wegens zekere injurieuse expres-sien in het precipitant executeren van eene ongewonesententie of resolutie van gedachte classis , op eencwijze, zijn karakter zoo min als de plaats waarop hijstond voegende, uitgebragt, eene actie van injurieinstitueren , waartoe hij al bereids requeste aan onsheeft gepresenteerd, zoo zou hem den weg van jus- titie niet gesloten , noch ook in het kerkelijke totvervolging van zijn appel aan de christelijke syno-dus, kopij van de grieven, waarover hij kerkelijkis gevonnisd, door

gemelde Classis mogen geweigerdworden; maar aangezien met reden te duchten is,dat daaruit grooter verwijderingen en oneenigheden,tot algemeene ergernis, die er ligt maar al te veelgegeven is , staan te resulteren, nemen wij de vrij- heid, onder het hooge welbehagen van UEd. Mog.,in bedenking te geven, of de rust onder de opgeze-tenen in dat kwartier en de gemeene stichting in dekerk niet best zouden bevorderd worden, indienUEd. Mog., uit hunne souvereine magt een einde ma- kende van alle deze handelingen, konden van ge- dachten worden, eenige heeren uit hunne vergaderingte committeren, en voor dezelven de gecommitteerdenvan meergemelde classis, benevens den molenaar teontbieden, hun uit UEd. Mog. naam respectivelijkaanzeggende, dat UEd.

Mog., vermits de voornamebeschuldiging, tegen den molenaar ingebragt, door
















