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Uit het Doodenboek der Momber-kamer
v a n  U t r e c h t ,
17!0--1749.

Wil niet huiveren, achtbare lezer, op den aanblik
van het woord, dat ik hier aan het hoofd schrijf.
Het ziet, ja, wel wat ernstig eruit: de jok en zijne
gespelen  plegen niet er omheen te dartelen; maar deze
zijn, meen ik, ook niet des levens beste speelnoten.

U weet wel, de dooden  hebben heugenis van vele
goede dingen, die niet meer onder ons bereik vallen :
de omgang met hen kan hoogst leerzaam zijn, aan-
lokkend worden. Zoo  kwam ik er toe een wijle met
de eerzame dooden  te verkecren en waag het ook
mijn geëerde lezers bij hen in te leiden.

Ik zocht dan, een tijdlang geleden, nadere kennis
te maken rnet een plaatsnijder, die, naar mijn oordeel,
wel onze opmerkzaamheid mag trekken. Hij teekent
zich P.  Slqter  en groef met zijne stift schoone  ta-
fereelen op de koperen plaat. Mij dacht: als ik ter
Momher-kamer van Utrecht bij de achtbare dooden
ga rondzien, licht dat ik dan ook P. Sluyter  ontmoet:
na een eerste kennismaking volgen dan vele mede-
deelingen als van zelf.

De kunstenaar bloeide om den aanvang der 1%
eeuw. ‘k Begon daarom mijne nasporing met het jaar
1710 en zette die voort over 40 volle jaren, gewis
meer dan een gewoon menschenleven.

Ik mocht echter niet vinden hem, dien ik zocht.
Te mijner verrassing echter kwam ik als voortdurend
te staan tegenover de bloem van Utrechts aanzien
en grootheid. Die allen voorbijgaan met een heleeí-
den groet, kwam mij onheusch voor. Ik nam daar-
om de pen op en schetste allen die mij in het
00g vielen, hen weergevend met de trekken, welke
zij daar vertoonden. Gewis ben ik in het gewoel me-
nig groot man onbekend voorbijgegaan; maar ik geef
wat mij onder het oog kwam : voor de rest moge’s le-
zers goedheid mij niet te scherp bekeuren.

Gemakshalve zij den lezer hier nog medegedeeld, dat
de schetskens van de betrokken personen pfegen  te be-
vatten, ten lel1 den dag van overlijden, 2en naam en he-
trekking van den overledene, 3en de nagelaten erven
4en de ligging van het sterfhuis, 5en iets ter schetsing’
der uitvaart, öen plaats van de ter aarde bestelling.

Behoudens eenige  bekortingen van den wat lang-
dradigen  tekst, meen ik zorgvuldig te hebben weer-
gegeven, wat ik vond, ofschoon ik daar waar het geen
eigennamen gold, niet heb getracht alle eigenaardig-
heden der spellin g slaafsch te volgen.

Zoo geef ik wat ik gaarde, en voeg, als IJ het mij
ten goede wil duiden, een bescheiden bede er bij.
Indien de fortuin op een gelukkig uur U nadere ken-
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nis heeft doen maken met hem, dien ik vergeefs heb
gezocht,  dan zou ik wederkeerig gaarne mededeeling
iaarvan  ontvangen, mededeeling althans van datgene,
wat aan C. Kramm onbekend bleef.

* **

1710.
19 Februari. - d’ Heer Gideon Hoeuft, geëligeerde

raad ter vergaderinge  van de Edelmog.  heeren  Staten
deser  provincie en derselver gecommitteerde ter ver-
gaderinge  van Haer Hoogmog. d’lleeren  Staten Gene-
raal etc.; overleden in ‘s-Graven bage,  alwaer een pu-
blieke uytvaert heeft plaats gehad ; laet  na sijn vrouw;
achter St Pieter; 3 uer beluid, d’wapens opgehangen
en gesonken ; exempt. - Jacobi-kerk.

11 Maart. - d’Heer  Coenraed Tyajeclinus  Barre
van Amerongen,  heer van Sandenburgh, Coninxvrij
etc., jonghman ; laet na sijn moeder op ‘t St Jans-
kerkhof; 3 uer beluyd, d’wapens opgehangen, en is
gesonken, 150 gl. - Buerkerk.

8 bley.  - d’ Heer Cornelis  Veldhuysen, Rooms
priester, bejaard jonghman ; laat na een mundige
suster  ; op d’ Nieuwe-gracht omtrent d’ Heerestraat ;
gesonken 50 gl. - Buerkerk.

14 Mey. - d’ Heer ?irck  Antony  Schade wan
Westrum,  heer van Domselaer ; laet na sijn vrouw
met een mundige soon ; op d’ Lange-nieuwstraet naest
de Catharine-kerk ; 3 uer beluid, d’ wapens opgehan-
gen, en is gesonken, 150 gl. - Catharine-kerk (Verg.
‘lei October 1714).

10 Juli. - Vrouwe Jbsina  Sara van Brederode,
vrouwe van ter Aa en Zuyleveld, douagiere van
den heer Frederick  van Renesse van Moermond
etc.; laet na een mundige dochter; aen de Nieuwe-
gracht over St Jans-kerk hof; gesonken, 200 gl. - Dom.

11 Juli. - Vrouwe Anna’ Maria Ramp, wede van
den heer Dirk Heerman,  in Sijn Ed. leven heer van
Zuydwijck ; 1. n. mundige kinderen ; aen de Nieuwe-
gracht over de Runnebaen ; d’ wapens opgehangen,
en is uytgevoert; voor den Armen 3l5  gl. - Uyt-
gevoert  na Amsterdam.

23 September. - Joncker  Martinus Meyster, jongh-
man ; laet na een mundige suster;  op de Lange-
nieuwstraat, omtrent de Crtharine-kerk  ; gesonken,
gratis. - Dorn.

25 September. - Cuspar  Specht ; laet na sijn vrouw ;
in de Minuebroerstraet ; gesonken, 63 gulden. -
Buerkerk.

5 October. - Aletta van  Zonsbeek,  huysvr.  van
.Wilhelmus  Specht; laet na haer  man met mundige I

kinderen ; aen de Voorstraet op den hoeck  van de
Bootstraat ; gesonken, 63 gulden. - Catrijnekerk
(Vergel.  16 Januari 1717). /

1
-&



3- --~-

4 3 5 4 3 6

28 October. - Elisabeth van Seventer, lluysw.  van
Dor Engelbert van Engelen ; 1.  n.  haer man met
mundige en onmundige kinderen ; in de Boothstraet ;
gesonken, 75 gl.-  NIcolaaskerk.

2 November. - d’ Hr en Mr Jacob van Mwwelt;
canonik  ten Dom, schout en maarschalk van stad en
lande van Montfoort ; 1. n. sîjn  vrouw met onmun-
digo kinderen ; op de Nieuwe-gracht, over St Jans-
kerkhof; drie uren beluyd, d’ wapens opgehangen,
en is gesonken. - Buerkerk.

19 November. - ‘t Kind van den heer Machiel
Jan Ram; 1. n. vader en moeder; aan de Bilt op
Arensbergh ; alwaer ‘t selve is overleden ende  alhier
gesonken ; 12 gl. 12 st. (Vergel.  15 Febr. 17,15).

10 December. - d’ Hr Pieter Codde, Rooms pries-
ter,  bejaerd  jonghman ; 1. n. mundige erfgenamen ;
aen de Marieplaets; en is uytgevoert ; voor den armen
250 gl. (1).

29 Mey. - JUK Petronebla Maria va,i Deurn,
wede van den Hr Cornelis van der Wielen; is over-
den in de Breudijck, Ravesway-gerecht: laet aldaer
na mundige kinderen ; heeft een publijche uytvaert
gehad, en is alhier gesonken; exempt. - Buerkerk.

10 November. - Juff.  Re@a  van Rossem tot
Vuylcop; jonge juty. laat na haer vader en moeder;
aen de Nieuwe-gracht omtrent d’schackersteegh  ;
d’wupens opgehangen, en is gesonken, 100 gl. - Dom.

1712.

25 Februari. - d’Hees  Theodorus d’Stem6or;  1. n.
mundige en onmundige erfgenamen ; is overleden op
‘t Oude-kerkhof; 1’1, uer beluid, 16 dragers, zwarte
kist, met 4 knechts  gaen bidden, d’wapens opgehan-
gen, en te laet in de kerk. - Buerkerk.

1711.

15 Januari. - Joachiin  Specht ; 1. n. sijn vrouw met
onmundige kinderen ; in de Nobelstraet; gesonken,
12 gl. 12 st. - Geerte-kerk.

21 Apr i l .  - Juf’t.  Judith Westrenen, huysvr. van
de11  heer Jan Willem I,eusden,  raad in de Vroed-
schap etc. ; is op 4 Febr. /1710 binnen d’Graaf  over-
leden en aldaar publicq  begraven ; 1.  n. haer man met
onmundige kinderen, en is alhier gesonken, exempt. --
Buerkerk.

18 Jan. - Vrouwe Cathari?le Aletta Pels, hu ysvr.
van den Bi Everard Booth, heer van Meydrecht en
raad ordin.  in den Hove van Utrecht ; 1.  n.  haer
man ; in de Bootestraet : 3 uren beluyd, d’ wapens
opgehangen en is uitgevoert na Amsterdam ; voor de
armen 500 gl.

11 Maart. - d’ Hr ,Jan  Baptist Barchman Wq-
tiers; 1. n. syn vrouw met onmundige kinderen, tot
Breukelen op ‘t huys te Guntersteyn, en is alhier
overleden in de Zuylestraet in de Caetsbaen ; de wa-
pens opgehangen en is gesonken, SO gl. - Jacobi-
kerk.

1’1 Maart. - Vrouwe’ Nicolaa  Borre van Ameron-
gen, huysvr. van den heer Cornelis d’ Booth, heer van
Moersbergen, Cadsant etc. ; laet na haer  man en is
overleden aan ‘t St Jans-kerkhof; 3 ugren  heluyd,
d’ wapens opgehangen en is gesonken, 425 gl. -
Buerkerk.

22 April. - JUK Abetla vaq1 Wij&erslooth,  wede
van den Hr Avoc. Cornelis van Wijckerslooth ; 1. n.
mundige kinderen ; op de -Marie-plaets bij ‘t Water-
poortje; gesonken, 80 gl. - Geeiate-kerk.  (Deze was
de achter-over-grootmoeder vao wijlen Mgr van
Wijckerslooth).

22 Mei. - d’ 1~~  Johan BlondeZ,  bejaert  jonghman;
laet na een broeder in Zeelandt, en is alhier overle-
den in de Potterstraet ; gesonken 03 gl. - Buerkerk.

1) Zie hierover Knuttel, Pamfletten der Koninklijke Bibliotheek, Hieronimi-school ; d’ffapens  opgehangen, en is ge-

Jr
111, no 15937 en 15938. sonken, 315 gl. - Ijom.
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3 hley. JutY. Geertruyda  van Bronckhorsf,  wede van
den adhoc. Nicolaes  vin  Haeften; 1. n. mundige kin-
deren ; op d’tiude-gracht  omtrent de Viebrug;  ge-
sonken, 5 g1.  - Buerkerk.

18 Mey. - d’Heer  Jacob Cats, bejaert jonghman en
Roomsch priester; 1. n. mundige erfgenamen; op de
Marie- plaats ; gesonken, 80 gl. - Buerkerk.

18 Juni. - JUK.  Mechteld Vinck, wede van den
heer en Mr Abraham van Wijckerslooth; 1. n. een
mundige doch ter; op de Marie- plaats ; een uer beluid,
d’wapens opgehangen, en is gesonken, 100 gl. - Re-
guliers-kerk

8 J u l i .  d’Heer  S i l v e s t e r  Heerman  v a n  Zu~dzuijck
heer van Cortehouff,  jongheer; 1. n. mundige susters
en broeders; omtrent de Domsteegh; 3 uer beluid,
d’wapens opgehangen, en is gesonken, 315 gl. - Dom.

28 5uli.  - d’Heer  professor Theodorus Janssonius
van A Imeloveen;  1. n. mundige erfgenamen, en is over-
leden tot Amsterdam en alhier gesonken, 63 gl. -
Jacobi-kerk.

24 September. - d’Heer  e n  Mr A&honi  van
Cuylenbwgh,  raad in de Vroedschap dezer stad; 1.11.
sijn vrouw met mundige en onmundige kinderen; in
d e  Vrouw-Juttesteegh  ; gesonken, 63 gl. - Regu-
liers-kerk.

-12 November.  - d’Heer  BircL  Frarqois  Heerma?L,
heer van Hagesteyn enz., jonghman; 1. n. mundige
susters  cn broeder; op de Nieuwe-gracht omtrent ‘t
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1713. LYU~,  bejaerde dochter ; 1. n. een mundige broer en

27 Januari. - d’Heer  Cornelis  Rancois  van  Heenzs-  1
zuster ; op de Marieplaets; gesonken, 100 gl. -

lcerk,  heer van Incourt; 1. n. sijn vrouw met mun-
Cathrijne-kerk (Zie nog 9 Nov. ‘l721).

23 Juni.
dige kinderen ; op St,  Jans-kerkhof; d’wapens opge-

- Sr  í3rmannus  Cloetingh; 1. n. mun-

hangen, en is uytgevoert, na Odi,lck  ; 250 gl.
dige kinderen ; op de Nieuwe-gracht op den hoek van

. l4 April. -.  Vrouwe Zebilla van Harligh,  wede van
de Brigitte-straat ; gesonken, 100 gl. - Jacobi-kerk.

den heer Antoni  Godin, heer van Cockengen; 1. n.
4.4  J u l i .  - JUK. @~~nelia  Geeriruyd  (iodin  t o t

een mondige broer; op de Nieuwe-gracht, omtrent
il/aarsenbroek,  bejaerde juff.; 1. n. mundige erfgena-
men ; op de Nieuwe-gracbt  omtrent d’Muntstraet  ;

d’ambachtstraat; 3 uer beluid; de wapens opgehan- d’  wapens en i s
gen, en is gesonken, 450 gl. - Jacobi- kerk.

opgehangen > gesonken 9 150  gl  _

Marie-kerk.
18 April. - De heer advoc. Cornelis de Wijs, is

overleden voorbij de Gildbrugh op Groenesteyn ; 1. n. 1
28 Juli. - Vrouwe Margareta  Y+ip,  wede van den

mundige kinderen ; op de Lange-nieuwstraat ; geson-
heer Samuel d’ Marez in zijn leven heer van Moers-

ken, 80 gl. - Nicolaes-kerk.
bergen etc. geëligeerde raad ter vergadering van de

18 M ey. - d’ Heer Adriaen van Rossem, geëligeerde
Edolmog. Heeren  Staten deser  provincie etc.; 1. n.

raad ter vergnderinge van de Edelmog. heeren  Staten
mundige kinderen en onmundige kinds-kinderen; aen

deser  provincie etc. ; 1. n. sijn vrouw met mundige
St Jans-kerkhof ; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen,

kinderen ; op de Nieuwe-gracht omtrent de Magda-
en is gesonken, 400 gl. - Dom.

lenenbrug; de wapens opgehangen, en is gesonken,
30 Septernber. - d’Heer  Johan van der Perre,  in

200 gl. - Nicolaes-kerk.
leven maarschalk van Eemland; 1. n. zijn vrouw met

21 Augustus. - d’l’eer  Dr  Ez’erhard  van  SGl’en-
onmundige kinderen; op de Nieuwe-gracht omtrent

steyn, oud-burgemr deser  stad etc.; 1. n. sijn vrouw
‘t IJierusalemsteenhje. Iliz
125 gl. - Jacobtkeri.

uer beluid  en is gesonken ?

met mundige voorkinderen; in de Pieterstraet; ,16
dragers, 2 knechts  gaen bidden, te laet in de kerk,

16 October. - Suff.  Cor?zeZia  Maria van  der Wielen,
wede van d’heer advoc. Dirk Antoni Schade van

swarte kist en baer,  3 uer beluid, d’ wapens opge-
hangen. - Geerte-kerk.

Westrum,  in leven heere van Domselaer; 1. n. een

22 November-  - d’ Heer fhcas  Van der  PO&  Pro-
mundigen zoon aen de Marie-plaets; d’ wapens opge-

fessor juris van d’ academie alhier; 1. n. mundige erf-
hangen,  e n  i s  gesonken  ; 150 gl. - (latbrijne-kerk

genamen;  achter St Pieter; l’/s  uur beluid, d’ wapens
(Verg  14 biIey  .1710)

’21 November. -
opgehangen, en is gesonken, 150 gl. - Buerkerk.

d’ Heer en Mr Elferard  Booth,

29 December. - Vrouwe Catharina d’ Grenu,
heer van Meydrecht, raad ordinaris in den Ed. Hove

wede van den heer Willem Nierop  etc; 1. n. een
van Utrecht ; 1. n. een mundige dochter ; in de Boot-

mundige soon, en is overleden achter St Pieter; 3
straat; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen, en is

uer beluid, d’wapens opgehangen, en is gesonken,
gesonken, 250 gl. - Geertekerk.

314 December.
150 gl. - Marie-kerk.

- d’Heer  Henricus Pontanus, in leven
professor theologiae etc. in dese academie; 1. n. sijn

1714.
vrouw en geen kinderen; op ‘t Doms-kerkhof ; geson-
ken, 150 gl. - Catharyne-kerk.

1 Maart. - Vrouwe Emerentia van der Tocht,
huisvr. van den heer Ilaniel  de Leeuw, geëligeerde

1715.

raad ter vergaderinge van de Edelmog. Heeren  Staten 5 Februari. - d’ Heer Frederik Otto baTon  vart
dezer provincie etc. ; 1. n. haar man met onmundige Heyden, jonghman; 1. n. sijn vader en moeder; is alhier
kinderen ; op de Nieuwe-gracht omtrent de Witte- overleden in de Backersteegh, en is uitgevoert na
vrouwen-brugh; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen, Wesel, -150 gl.
en is gesonken. - St Pieters-kerk. 15 Februari. - d’ Heer Machiel  Jan .Ram  van

31 Maart. - Cornelis van Lith  de Jeude,  raad in Schalkwijck; 1. n. sija vrouw en geen kinderen; over
de Vroedschap en oud-burgemr deser  stad, heemraad de sluis van de Bilt; I’/s  uer  beluid, d’wapens op-
van den Leckedijk beneden Dams en gecommitteerde gehangen, en is gesoncken, 150 gl.. - Marie-kerk.
wegens deze provincie in de Raad van Staten etc. ; ( A r c h i e f  v. d .  G e s c h i e d .  v a n  ‘ t  h a r t s b .
1. n. sijn vrouw en geen kinderen; in de Domsteegh; Utrecht, X11, 102. Zie ook 11 Maart 1720).
3 uer beluid, d’ wapens opgehangen en is gesonken, 24 Maart. - d’ Heer Arnoldw  van Wijckerslooth,
500 gl. - Buerkerk. jonghman;  1. n. mundige susters en broeders; op de

8 April. - Juff. Judith Machtelt Schade van Wes- Marie-plaats aan ‘t Waterpoortje. -- Geerte-kerk.

-3



t

439

27 Juni. - JUK Hester  Call~a~ina  Ramp, bejaerde
dochter; 1. n. een mundigen broeder; in de Corte-
Nieuwstraet ; gesonken, 100 gl. - Reguliers kerk.

12 September. - Juff.  IVilhelrnim  Gha’rlotte  wan
Bronckhorst, jonge dochter; 1. n. vader en moeder;
op de Marie-plaats; de wapens opgehangen, en is
gesonken, 75 gl. -

29 September. - Juff.  Johanna Antonia  valt  Bijle-
velt, wede van den advocaet  Everard Elouwert;  1. n.
mundige kinderen ; overleden onder den gerechte
van Wilnis  en Oud-huysen ; aldaer publicq uitgevoert
en alhier gesoncken. - Jacobi-kerk.

24 November. - Vrouwe Hestev2  Il/letz,laetst  weduwe
van den raadsheer Willem d’ Gruyter; 1. n. een mun-
digen soon ; in de Muntstraet ; 11/2  uer beluid, d’ wapens
opgehangen, en is gesonken, 200 gl. - Geertekerk,

28 November. - Juf?. NechteZin,a  van Perre,  laetst
wede van den heer Gerbrand d’Beer  in leven cano-
nick en cameraar  ten Dom; 1. n. mundige kinderen;
aan de Nieuwe-gracht tegenover ‘t St Janskerkhof;
3 uer beluid, d’ wapens opgehangen, en is gesonken,
200 g l .  - D o m .

1716.

9 Januari. - d’ Heer Gerard van Rossum,  heer van
Vuylcop, in leven raad ter vergadering van de heeren
Edelen en Ridderschappen, representerende den
tweeden staat van den lande van Ct,recht etc; 1.n.
sijn vrouw met mundige kinderen ; in de Heerestraat ;
de wapens opgehangen, en is gesonken, 100 pl. -
Dom (Vergel.  10 November 172 2 en 14 Novemb. 1722).
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dige dochter; op de Gansmerckt ; gesonken, 63 gl. -
Catharijne-kerk.

28 Juli. - Vrouwe Engelberta van Brienen, hugsvr.
van den heer en Mr Paulus Voet van Winssen, oud-
borgemr  deser  stadt en secretaris van de Kdelm.
Heeren  Stilten  dezer provincie; 1. n. haer man met
mundige en onmundige kinderen ; in den Dom-trans,
en is qverleden op haer hofstede omtrent Breuckelen  ;
3 uer beluid, d’wapens opgehangen, en isgesonken,
250 gl. - Catharine-kerk.

5 October. - Juff. Maria UQ?&  &?jneveld,  wede van
d’ heer Nicolaes  d’ Bij in leven canoniek  van den
capittule ten Dom alhier; 1. n. mundige kinderen
en onmundige kintskinderen ; achter den Dom ; l’/,
uer beluid en is gesonken, 75 gl. - Buerkerk.

30 December. - Juff.  Judith Charloíte  du Bois,
wede van L)nns  Johannes van Cuvlenborch in leven
bedienaer des God. Woorts tot Montfoort;  1. n. een
mundige dochter; in de Buerestraet; gesonken, 63
gl. - Nicolaes-kerk.

1717.

16 Januari. - Willem Specht; 1. n. mundige kin-
deren ; op de Voorstraat op den hoeck van de Boote-
straet; gesonken, 6 3  gl. - Catharine-kerk  (vergel.
5 October 1710).

4 I’ebrnari.  - d’ Heer P’rederick  Barre val Ame-
,rongen  junior, jongh‘man, in ieven capiteyn onder
‘t regirnent van d’ Hr colonel  Jonckheer  etc.; 1. n. sijn
vader in ‘t Duytsen-huys, doch is overleden in ‘s-Gra-
venhage; 16 dragers, swarte kist en baer,  d’wapens
opgehangen, 3 uer beluid en eens te laat in do
kerk. - St. Pieters-kerk (1).

20 Januari. - Vrouwe Maria Catharina  van Oude-
weruc,  wede van den heer Pieter Dierout in leven
heere van Ganswijck; 1.n.  mundige kinderen; in de
Heerestraet; gesonken, 63 gl. - Buerkerk.

15 Februari. - Mm%  ZYLTL Aelst  wede van Joh&
van Baren; 1.n.  mundige kinderen; in de Heeren-
straat; gesonken, 63 gl. - Jacobi-kerk.

21 Februari. - d’ Heer G-errit  Borre van Ame-
rongen, jonghman, in leven vendrich onder d’ Blauwe
guarde;  1. n. sijn vader in ‘t Duytsen-huys; ‘llia  uei
beluid, d’ wapens opgehangen en is gesonken. -
St Pieters-kerk (1).

30 April. - V r o u w e  Jacoba  Aynes  v a n  Bam, 30 Maart. - 3uK Yda Maria van Schueren uan
wede van d’ heer Nicolaas van der Duyn  in leven heer Wclachoort  tot Dussen,  jongedochter; 1. n. vader en
van Rijswijck  ; 1. n. mundige erfgenamen; in de moeder ; aan de Nieuwe.~gracht bij ‘t Hieronimi-school;
Heerestraet; d’ wapens opgehangen en is gesoncken, ) 3 uer beluid, d’ wappers  opgehangen  en is gesonken,

63 gl. - Buerkerk.
2 8  Mey. -

1 450 gl. - Dom (Vergel.  23 April 2713).
d’ Heer en Mr Aernout van  Westrenen;  i 16 illey.  - d’ Heer Martinus  Fyansiscus  van der

1. n. mundige kinderen ; in de Bootestraet  ; d’wapens j ])~~sse~~,  jonghman;  1. n. een mundige broer en sus-
opgehangen, 3 uer beluid en is gesoncken, 200 gl. -- ter; aen de Nieuwe gracht over ‘t St Jans-kerkhof;
Jacobi-kerk.

,
) 3 knechts  gaen bidden; swarte kist en baar, 16 dra-

4  J u n i .  - Juff. Elisabeth Re;rìtm  uan Rhede tot geys, eens te laat in de kerk, 3 uer beluid en de
Drakestein, bejaarde dochter; 1. 11. een munclige  / wapens  opgehangen. - Cathrijne-kerk.

suster;  a e n  ‘ t  P i e t e r s - k e r k h o f ;  g e s o n k e n ,  6 3  gl. -
Dom. ’

21 Juli. - Juff. Theresia  vau  Schu$lmburgh, hverle ’
(1)  Beide deze zijn  zonen van Frederik BOYW  van Ame-

rongen, 1703-1722  land-commandeur der Dnitsche orde te
van den advoc. Gerardus Lap; laet na een onmun- ’ Utrecht. Vergel. 20 Decemb. 1722.

.l
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is gesonken, 200 gl. -. Dom.
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8 September. - d’ Heeren  Huyo André d’ Gonnes,
bejaerd jonghrnan, - Jolm~~s  Hoppenbrouwer,  be-
jaerd jonghman -/-,  - en Sammel  Sautijn,  d’ welke
geseyd worden overleden te zijn in ‘t H u y s van
g e m a c k  (,I), welk huys door den brand is gecon-
sumeert, staende op d’ Lange-nieuw-straat ; gesonken,
63 gl. - Euerkerk, Nicolaes-kerk, Catbarijne.kerk  -
f-  levende deses ouders nog te Zut.phen.

8 September. - d’ Heer Adriaen Boeckholt; ge-
sonken, 63 gl. ; Nicolaas-kerk : - d’ heer &zst  Jacob
de Peterstx  heer van Asschat;  1. n. kinderen; geson-
ken met consent; Dom : - d’ heer Johnn Manaert ;
1. n.  sijn vrouw met onmundige kinderen, buiten
dese stad; gesonken, 63 gl.; Dom: -d’  welke geseyt
worden geweest te sijn én mede overleden te sijn
i n  ‘ t  E-Juys v a n  g e m a c k  (l),  ‘twelk  d o o r  d e n
brand is geconsumeert op d’ Lange-nieuw-straet.

4 Dec. - d’ Heer en Xlr  Jan Diderick Quint, jongh-
man, in leven maarschalk van Eemland; 1. n. vader
en moeder ; in de Heerestraat; 1’/2  uer beluid, en
is gesonken, 200 gl. -..-  Buerkerk.  - (In U trech  tsc 11
J a a r b o e k j e , 1903,  blz. 33 van het mengelwerk,
werd zijn overlijden ten ónrechte  gesteld op 14 De-
cember).

5 December. - Vrouwe Louisa de Marees,  wede
van den heer en Mr Johan van Luchtenburgh in
leven canoniek  ten Dom etc.; 1. n. (een) mundige
dochter en onmundige dochters kinderen; overleden

/

I

3

1 1
1 i

(1)  Ten naricht. over dit huis diene het volgende: Oudtijds
had hqt geen zelfst’andig  leven; het behoorde tot de erven van
het, achtbaar Arkel-convent.  Zijne  geburen,in het zuiden, de
Gods-knmeren  van Adriaen de Beyer,  rezen op in 1697. Zelf
stond het daar bezuiden de Kleine-Eligien-steeg reeds in 1720.
Op 30 October van dit jaar behoorde het in eigendom aan Dirk
van den Bender.  Deze bezwaarde het toen met eene som var
1500 Karelsgulden, ten onderpand daarvoor stellend .sijnc
,,huysinge,  hoff en grond met alle sün  ap-  en dependentien
,,staande  alhier binnen dese Stad Utrecht aan de oostzijdevar
,,de Lange-nieuw-straat,  genoemt het  Huys  van gemak
,,strekkende  voor uit de voorscreven  staat  achter aan de huy
,,singe  ofte cnmeren van Schroyensteyn toe, belend noordwaartr
,,vooraan  door de erfgenamen van den heer de Wijs en de zuid
,,waeit  de  cameren van  Beyer.” - Er heerschte welvaart ir
dat huis, in weerwil van den brand, die het kwam teisteren
Reeds in 1728 konden de 1500 gl. worden afgelost, waarmec
het acht jaren vroeger was bezwaard. De bevolking schijn
zeer vlottend te zijn geweest, grootendeels bestaande uit men
schen  van aanzien, die daar voor langer of korter tijd ver
toefden, tot herstel of om andere redenen. Zoo  ontmoettemer
er eene dochter van Dnus J. van Noorden, die aan de drank
zucht leed. - We vonden dat Huys van gemak nog terug
op 7 Mei 1801. ‘t Was toen in bezit bij Joannes Bieren, stie
ter noordzijde aan ,,de Anatomie”, ter  zuidzüde  aan de Beyers
kameren  en strekte ten oosten zich uit tot aan den stads
academieetuin,  die in 1724 daarheen was verlegd (Transport
boeken der stad Utrecht).

Zi
1

:
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5 Februari. - d’ Heer professor Adriaan Reeland;
. n. sijn vrouw met onmundige kinderen; achter
X Pieter over  de Domsteech; gesonken, 125 gl. -
;t Jans-kerk.

24 Maart. - Juffr. Magdalena,  Zadelaar, wede van
len heer professor Johan Voet van Winsen  etc.; 1. n.
ten mundige dochter, aen d’ Nieuwe-gracht over ‘t
Grit Jans kerkhof; gesonken, 250 gl. - Catbrìjne-
rerk.

27 Me?.  - d’ Heer en M, Jolzan  d’ Mareez,  heer
van de Groote-en-kleine-Koppel en canoniek  in den
Eapiltule  van den Dom alhier; 1. n. sijn vrouw met
een onmundig kint; op de Nieuwe-gracht naest tl’
poort van ‘t Catharine-gasthuis; 3 uer bel’uid, d’ wa-
pens opgehangen, en is gesonken, 300 gl. - Dom.

21  *Juni. - Juff Magdalena  wan der Burc!z,  huysvr
van d’ beer Pierre d’ Quarebbe  heer van Jepma;
1.  n. haer man; aen d’ Ouden-Rhijn  onder den ge-
rechte van de Meern, alwaer publycq is uytgevoert
en alhier gesonken, exempt, d’ wapens opgehan-
gen. - Ruerkerk.

12 Juli. - Juff. Margareta Maria uan  Lommetsum,
wede van den beer Antoni van Honthorst; 1. n. mun-
dige kinderen aen d’ Nieuwe-gracht, tegenover ‘t
St Jans-kerhof; 16 dragers, swarte kist en baar, 3
uer beluid, d’ wapens opgehangen, met 3 knechts
gaen ‘bidden en te laet in de kerk. - Cathrijne-
kerk.

5 Augustus. - d’ Heer Floris Bo,rre  uan  Ame-
rongen, heer van Kersbergen etc.; 1. n. sijn bevruchte
vrouw; op d’ Voorstra&  ; 3 uer beluid, de wapens
opgehangen, en is gesonken, 250 gl. - St Pieterskerk.

18 September. - JUK. Alarda  Cornelia van Bronclc-
horst, huysvr. van den muntmeester Sibertus van
Romondt; 1. n. haer man met onmundige kinderen;
aen d’ Oude-gracht, in de Munt ; 3 uer beluid, d’
wapens opgehangen, gesonken. - Buerkerk.

1719.

29 Maart. - d’ Heer Leonard d!  Casembroot,  heer
van Willige-Langerack en Kijnesteyn, raad in de
Vroedschap en oud-schepen dezer stad; 1. n. sijn
vrouw met onmundige kinderen; in de Bootestraet;
d’ wapens opgehangen en is gesonken, 125 gl. -
Nicolaes-kerk.

25 April. - Juff.  Geertruid van der Graaff  d’
Vapour, wede van den heer Pierre Paget d’ Bragard
heer van Wulven etc.; 1. n. een mundige broeder
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en suster  en is overleden in de Pieter-straet op den
hoeck van ‘t Pieters-kerkhof, en is uytgevoert na
Rotterdam, 300 guld.

13 Mey.  - Christìna  watt  Eek,  huysvr. van Theo-
dorus  van Bijlevelt ; 1. 11. haer  man met mundige
kinderen ; in de brouwerij van den Booch aen de
Volderbrugh; gesoncken, í5 gl. - Catharinc- kerk.
(Vergel.  6 Augustus ‘l721).

8 Juli. - d’Heer  en Mi I%x&k  Hamel, heere van
Stoetwegen en raad in de Vroedschap dezer stad,
mitsgaders drossaert van de hooge heerlijkheid van
Vreeswijck, genaemt de Vaert,  bejaerd jonghman ;
1.n.  een mundigc  broeder en suster;  aen d’Njeuwe-
gracht bij de Magdalene-brugh;  3 uer beluid, d’wa-
pens opgehangen, swarte  kist en buer, 16 dragers
tweemaal le laat in de kerk, en 4 knechts  gaan>
bidden. - St Jans-kerk.

8 Augustus. -- Vrouwe Jeanne  Borre van Ameron-
gen, huysvr. van den weled. heer Joost Taets van
Amerongen heer van Natewisch comparerende we-
gons d’heeren Edelen en Ridderschappe  ter verga-
deringe van de Edelmog. heeren  Staten dezer pro-
vincie etc. ; 1.  n.  haer  man met mundige en on-
mundige voorkinderen van haer man; in de Witte-
vrouwen-straet ; 3 uer beluid, d’wapens opgehangen
en is gezonken, 125 gl. - Dom (Verg. 22 Mei 2735).

11 NoveMber.  - d’Heer  Jacob van der Borch; 1.n.
mundige erfgenamen ; in de Wallsteegh; het hort is
opgehangen maer ‘t wapen met denzelven in ‘t graf
geleyt,  en is gesonken, 75 gl. - Buerkerk.

1720.

16  Januari. - d’Heer  Hendrick  E’rederick Pijnsen
van der An, maarschalk van ‘t Overkwartier, bejaerd
jonphman; 1.n.  mundige broeder en zuster; is over-
leden aen d’Nieuwe-gracht  omtrent St Servaes-heck;
uytgevoert na Ysselsteyn,  125 gl.

24 Februari. - d’Heer  Johaanes  Matthiae, bejaerd
jonghman; 1.n.  mundige erfgenamen; in de Heere-
straet; gesonken, 120 gl. - Buerkerk.

21 Februari. -- Vrouwe Elisabet  Coymans,  wede
van de’n  heer Willem van der Muelen  in leven raad
in de Vroedschap dezer stadt,  heer van Nicop, Por-
tengen,  Blijenburg etc.; 1.n  een mundige soon; aen
d’Nieuwe-gracht,  tusschen d’Heere-  en Brigitte-straet ;
3 uer beluid, d’Napens  opgehangen, en is geionken,
300 gl. - Buerkerk.

II  Maart. - Juff.  Rekna  d’Groot, wede van den
heer Michiel Johan Ram van Schalckwijck ; 1.n.  mun-
dige en onmundige  erfgenamen, doch is overleden
buyten d’VVittevroll\ven-poort,  omtrent d’Biltse-sluis;
d’wapens opgehangen, en is gesonken, 200 gl. -
Marie-kerk (Zie ook 15 Februari 1715).

6 Januari. - De  heer Melchior Leydecker etc. ; 1.n.
syn vrouw; aen de Nieuwe-gracht omtrent ‘t Hiero-
nimus-school; gesonken, 80 gl. - Jacobi-kerk  (Ver-
gel. 31 Januari 1745).

19 Maart. - De .heer  Johannes Luyts, professor,
etc , bejaerd jongman  ; 1.n.  mundige erfgenamen; sen
de Nieuwe-gracht, aen de Meertensdam; gesonken,
150 gl. - Catharijne-kerk (Volgens het A 1 b u m
Stndiosorum,  n0 42, hoogleeraar in de Wijsbegeerte:
zijn dood wordt daar, allicht onjuist, gesteld op 12
Maart),

32 Maart. - Jacob Han, jongman;  1. n. zijn vader;
in de Korte-nieuwstraet; gesonken, 63 gl. - Jacobi-
kerk (Orgelist in den Dom. - Vergel.  26 September
1733).

5 Augustus. - Juff. Geertruyd van Wijckeslooth,
wede Dr  Cornelis van Gessel;  1. n. mundige kinde-
ren ; aen de Nieuwe-gracht omtrent ‘t Hieronimi-
school ; gesonken 100 gl. - Geerte-kerk.

6 Augustus. - Sr Theodorus  van BijleLleld;  1. h.
mundige kinderen ; aen d.Oude-gracht  in de brouwerij
van den Booch; gesoncken, 25 gl. - Catharine-kerk
(Verg. 43 Mei 1719).

9 November. - d’l-leer  Anthony Schadevan West-
rum, bejaerd jonghman ; 1. n. een mundigen broeder;
aen d’Ma&-plaels;  gesonken, 150 gl. - Catharijne-
kerk (Zie nog 5 November 1724).

/!
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20 Maart. - JufX  -Maria van Wijckerslooth, be-
jaerde dochter; 1.n.  een mundige broeder; is over-
leden aen ‘t waterpoortje op de Marie-plaats; geson-
ken, 85 gl. - Geerte-kerk.

5 Juli. -- d’Heer  Johan Hooft, heer van Maelstede,
vendrich onder d’Blauwe  guarde  te voet; 1.n.  zijn
vrouw en twee onmundige kinderen, doch is hier
overleden buiten d’Tóllesteeghpoort  in de Tollesteegh;
18 dragers, zwarte kist en baer, en te laet in de
kerk. - Reguliers-kei,k.

8 December. - Vrouwe Elisabeth Catharina  van
Scherpenzeel tot Rumpt  etc.,  huysvr. van d’Heer
Frederick  Jacob Heereman heere van Zuydwíjck,
Hagesteyn etc. ; 1.n.  haer man en onmondige kinderen ;
aen de Nieuwe-gracht op Paus-huysen; d’wapens op-
gehangen en is gesonken, 200 gl. - Jacobi-kerk.

1721.

1722.

21 April. - d’Heer  Bartholdus Tollingh, bedienaer
des Goddel.  Woorts alhier; 1. n. sgn vrouw en on-
mundjge  kinderen; aen d’Nieuwe-gracht  omtrent
St Servaes-hek; gesonken, 75 gl. - Nicolaes-kerk.

6 April. - d’Heer  Arnoldus  van Beest, medicine-
doctor; 1. n. een mundige dochter; aen d’Oude-gracht
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omtrent de Viebrug; gesonken,SOgl.-  Cathrgne-kerk. sonken, 70 gl., en ‘t wapen opgehangen. - Cathrijne-
27 April. - Walborg  v a n  Wijdersloot,  h u i s v r .  k e r k .

van Jan van Schayck; 1. n. haer man en geen kind; 7 October. - d’Heer  Jol6an  Coerwaed  Barckhusen,
in de Schoutensteegh uytgedragen,  doch is overleden extra-ordinaris professor (der) chimie  in de universi-
a e n  d%arieplaets, omtrent ‘t Waterpoortje; 8 dra- teyt of academie alhier; 1. n. mundige erfgenamen;
gem. - Buerkerk. op de Wal1 in d’Hortus-academicus  bij St Servaas-

4 Mei. - Johanna &‘aria  van Beest, huisvr. van Jan kerk; gesonken, 75 gl. - Jacobi kerk.
Baptist van Wijck  ; 1. n. haer man en onmondige kin- 10 October. - Vrouwe Sophia Felicitas  baronesse
deren ; aen d’Oude-gracht  bij de Viebrug ; gesonken, Wolzogen  van Missir6gdorff,  wede van d’heer Henricus
7.5 gl. - Jacobi kerk. Charlott;  1. n. een rnundige dochter; aen d’Nieuwe-

18 Mei. - d’Heer  en Mr Euerard Drakenborch; gracht, omtron t d’llrnbacb  t-straet ; d’wapens opge-
1. n. sijn vrouw en mundige kinderen; in de Zuylen- hangen, en is gesonken, 150 gl. - St Pieters-kerk.
straet; gesonken, 100 gl. - Reguliers-kerk. 11 October. - Elisabeth Cornelia Lap, huysvr.

12 Augustus. - d’Heer  en Mr Johan Heycop, raad van den koornkooper Henricus Bosch ; 1. n. haer man
in de Vroedschap  en regeerende Borgemeester dezer en onmundige kinderen; aen d’Oude-gracht  bij de
stadt, bejaerd jonghman; 1. n. mundige susters; in Brand-steegh ; 11/2  uer beluid en is gesonken 100 gl. -
de Oude-munster-trans ; 3 uer beluid, de wapens op- Cathrijne-kerk.
gehangen, en is gesonken, 200 g1.  - Jacobi-kerk. 5 November. -. d’ Heer en M,  Trajectinus  33011,

‘l4 November. - Vrouwe Anna Maria  van Straeten, heere van Bruynenburgh, raad ordinaris in den
wede  van d’heer Gerard van Rossem in leven heere edelen Hove van Utrécht  etc.; 1. n. zijn vrouw met
van Vuylcop  etc; 1. n. mundige kinderen ; en is over- mundige en onmundige kinderen; aen d’ Nieuwe-
leden op de Vuyle-slooth of anders genaemt de gracht omtrent d’ Brigitte-straet ; d’ wapens opgehan-
Keyserstraet ; gesonken, 63 gl. de wapens opgehan- gen, en is gesonken, 120 gl. - Buerkerk.
gen naderhand. - Dom (Vergel.  9 Januari 1716). 13 November. - d’ Heer Alexander Herldrik  Am-

20 December. - Den Hooged. heer Frederick  Bowe brosius Schimmelpenningh van der Oyen,  capiteyn etc.,
van Amerongen, heere van Carsbergen ,  geeligeerde  jonghman ; 1. n. mundige susters,  doch is overleden
raad en landcommandeur van de ridderorde van den aen de Nieuwe-gracht omtrent den Stompen-toorn;
Duytschen huyse alhier en Decan van den Capittule 16 drag,ers,  swarte kist en baer,  d’ wapens opgehangen,
van St Pieter etc.; 1. n. mundige kinderen en on- en te laet in de kerk. - St Pieterskerk.
mundige kinds-kint ; aen de Springhwegh in den 7 December. - Juff.  Martha  Maria van Utenhove
Duytschen huyse; 3 uer beluid, d’wapens opgehan- tot Bottesteyn, jongedochter; 1. n. vader en moeder;
gen, en is gesonken, 500 gl. - St Pieterskerk (Ver- aen d’ Marie-plaets; gesonken, 100 nl. - Dom.
gel. 4 en 21 Februari 1717, 7 en 28 Februari1724). 9 December. - d’ Heer en Mr Johan van Royen,

1723.
raad in de Vroedschap en hooft-officier in der tijt
deser  stadt etc.; 1. n. sijn vrouw en 6 onmundige

23 April. - d’Heer  Hermanus van Schuren van kinderen; aen ‘t St Jans-kerkhof; 3 uer beluid, d’
Haechoort tot Dussen,  jonghman; 1. n. vader en moe- wapens opgehangen, en is gesonken, 315 gl. -
der; aen d’Nieuwe-gracht,  omtrent ‘t Hieronimi-school, Buerkerk.
doch is overleden op Dussen  omtrent Gorichem; 15 December. - Vrouwe Hendrina Elisabeth Voet
d’wapens  opgehangen, en is gesonken, 150 gl. - Dom van Winsen,  huysvr. van den heer borgemr  Isaac
(Vergel.  30 &laart 1717). Ubingh ; 1. n. haer man en geen kinderen; in den

7 Juli. - Dr Engelbert van Engelen; 1. n. mundige Dom-trans; 3 uer heluid, d’ wapens opgehangen en
kinderen ; op den hoeck  van de Botestraet aen de is gesonken, 250 gl. - Jacobi-kerk.
Voorslraet ; gesonken, 100 gl. - Nicolaes-kerk.

4 Augustus. - Vrouwe Philippina  Stanton, wede 1724.

wijlen d’heer Rudolph van Arckel in leven heer van 7 Februari. - d’ Heer Coenraad Borre van Ame-
Broeckhuysen en Burst etc. ; 1. n. mundige kinderen; rongen heere van Bergesteyn en proost van den
aen d’Marie-plaets;  en is uytgevoert na Doorn; comt capittule van St Pieter alhier; 1. n. zijn vrouw en
voor den armen 415 gl. geen kinderen ; aen d’ Voorstraet omtrent d’ Boote-

31 Augustus. - Vrouwe Johanna Charlotte van straet; d’ wapens opgehangen en is gesonken, 200
Renesse, huysvr. van d’heer Jan Louis van Harden- gl. - St Pieters-kerk (Vergelijk 28 Fehruari 1724).
broeck ; 1.  n. haer man en onmundige kinderen; aen 28 Februari. - Vrouwe Josina Antonia  Taets  van
d’Nieuwe-gracht  omtrent d’witte-vrouwen-burg;  ge- Amerongen, wede van d’ heer Coenraed Borre van

ic
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Amerongen heere van, Bergesteyn en proost van den
capittule van St Pieter alhier; 1. n. haer  heer vader,
en is overleden aen d’ Voorstraat omtrent d’ Boote-
straet ; d’ wapens opgehangen en is gesonken, 200 gl.
- St Pieters-kerk (Vergel.  7 Februari 1724).

2 Juni. - Willem tlan  Bijleuelt;  1. n. sijn vrouw
en een mundige dochter; aen den Steenwegh omtrent
de Choorstraet; 8 dragers. - Kathrijne-kerk.

15 Augustus. - d’ Heer en Mr Hen&%  Hu+sen,
maarschalk van Montfoort; 1. n. sijn vrouw en geen
kinderen ; aen de Breestraat, doch is tot Montfoort
overleden en altlaer publyck uytgevoert  en alhier
bijgeset; exempt. - Jacobi-kerk. *

‘L;J  October. - Vrouwe Jacoba  Adriana Noirot,
huysvr. van d’ Hr Willem Hendrik grave van Nas-
sau etc.; 1. n. haer  man en een onmundich kint, tot
Namen, alwaer is overleden en publycq uytgevoert,
doch alhier bijgeseth, en d’ wapens opgehangen;
exempt. - Buerkerk.

5 November. - d’ Heer Jacob Gijsbert  Schade van
Westrum,  bejaerd jonghman; 1. n. mundige erfge-
namen ; aen d’ Marie-plaets in den Hoeck ; gesonken,
100 gl. - Cathrijne-kerk (Vergel.  9 November 172i).

20 November. - d’ Heer Adriaen Strick  heerc  van
Linschoten,  oud-burgemr  deser  stadt ; 1. n. sijn vrouw
en mundige kinderen,* aen de Nieuwe-gracht omtrent
‘t Hierusalem-steechje  ; d’ wapens opgehangen, 11/,
uer beluid, en is gesonken, 175 gl. - Dom.

1725.

7 Februari. - Vrouwe Anna Elisabeth Heerman  van
Zuydwijck, huisvr. van d! heer Jan Louis van Schuren
van Haechoort heere van Dusch (Dussen)  etc.; 1. n.
haer man en een onmundige dochter ; aen de Nieuwe-
gracht omtrent ‘t Hieronimi-school; 3 uer beluid, d’
wapens opgehangen en is gesonken, 200 gl. -Dom
(Vergelijk 31 October 1726).

24 Juni. - Vrouwe Isabella  Agneta.Haust,  huysvr.
van d’ heer Reinaud Gerard van Tuyll van Seroos-
kercken  heere van Zuylen en Westbroeck geëligeer-
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bij d’ Groensteegh ; 3 uer beluid, d’ wapens opgehan-
gen en is gesonken, 100 gl. - Niclaes-kerk.

1726.

3 Februari. - d’ Heer Frederìck W’iblem  van  Diest,
domproost van Utrecht, is op ‘t huys t’ Doorn over-
leden en aldaar begraven, doch alhier 3 uer beluid ;
komt voor den armen 27 gl. - Tot Doorn.

22 Februari. - Vrouwe Beatrix Schade van Wes-
frum,  huysvr. van d’heer Willem Persijn etc.; 1. n. hael
man en geen kind ; in ‘s-Gravenhage, alwaer is over-
leden en publicq u ytgevoert volgens d’ attestatie en
alhier bijgeset, mitsgaders ‘t wapen opgehangen ;
exempt. - Buerkerk (Vergel.  9 November 1721).

8 Mei. - d’ Heer Ignatius  Piers, bejaard jongh-
man; aen de Nieuwe-gracht omtrent de Heerestraet ;
1. n. mundige erfgenamen; gesonken, 80 gl. - Ca-
tharine-kerk.

8 Mei. - François  Hemoni,  heere van Voorn, be-
jaerd jonghman ; 1. n. mondige erfgenamen, en is
overleden aen d’ Nieuwe-gracht tegenover ‘t Hieru-
salem-steechje ; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen en
is uytgevoert na Vleuten;  komt voor den armen
500 gl.

31 October. - d’ Heer Jan Louis unn  Schueren
valt  Haechoort, heere van Dusch (Dussen), etc. ; 1. n. een
mundige dochter; aen d’ Nieuwe-gracht. tegenover de
Runnebaen ; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen en is
gesonken, 200 gl. - Dom (Vergel.  7 Februari 1725).

14  November. - Vrouwe Judith Cornelia tlan  den
Hoven, wede van d’ heer en Mi Willem Schade in
leven raad in de Vroedschap deser  stadt etc.; 1. n.
mundige kinderen ; aen de Nieuwe-gracht omtrent
d’ Ambacht-straet; ‘t wapen opgehangen, gesonken
150 gl. - Dom.

1727.

4 Januari. - V r o u w e  Wijnanda  Willc~~~ina  uan
Weede,  huysvr. van ,d’  Hr Pieter Godard van RosFem
heere van Hardenbroek, comparerende in ‘t lid van

den raad ter vergaderinge  van de Edelmog. heeren I de heeren  Edelen ende  Riddersc!lappe  ‘s lands van
Staten dezer provincie etc.; 1. n. haer  man en on- ’ Utrecht ende  wegens deselve  ter vergaderinge van de
mundige kinderen ; aen d’ Nieuwe-gracht over d’ Edelmog. heeren  Staten ‘s lands voors. etc.; 1. n.
Ambacht-straat; 3 uer belayd, d’ wapens opgehangen, haer  man en een mundige dochter; in de Brigitte-
en is uytgevoert na Zuylen,  ,175 gl.

25 Juli. - Juff. Bebora  van der Wiele,  wede van /
straet, doch is overleden op de riddermatige hofstede
Hnrdenbroeck, en vandaer  gevoert,  en alhier geson-

den heer Jurrien Roucart; 1. n. mundige kinderen; 1 ken, 70 gl.,  alsmede (1’ wapens opgehangen. -Nico-
aen d’ Lange-nieuwstraet orntrent ‘t Catharijne- 1 laes-kerk  (Vergel.  15 October 1732).
steechje;  gesonken, 63 gl. - Buerkerk. 19 Januari. - d’ Heer Maurits Philiberth  llan  Ulefi-

/19 November. - Vrouwe Cathnrina  Romswinckel,
huysvr. van d’ heer en Mr Christiaen  Bongart, raed
in de Vroedschap en schepen deser  stadt;  1. n. haer
man en onmundige kinderen; aen d’ Nieuwe-gracht

Iro~fe:  heere van Bottesteyn, comparerende in ‘t lid
van d’ heeren  Edelen en Ridderschappe  ‘s lands vnn
Utrecht, en wegens d’selve ter vergaderinge van de
Edelmog. heeren  Slaten  ‘s lands voors. etc.; 1. n. sijn
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vrouw met mundige en onmundige kinderen, achter
St Pieter, en is uytgevoert na Btinnick,  125 gl.

27 Mei. - d’ Heer Hendrik wan  Rcede, canonik  ten
Dom, jonghman ; 1. n. sijn moeder lot Achtienhoven,
doch is alhier overleden in de Plaets-royal,  in de
Minnebroer-straet  ; d’ wapens opgehangen, en is ge-
sonken, 150 gl. - Cathrijne-kerk.

3 October. - d’ Heer Ambrosius  liéqel,  bejaerde
jonghman ; 1. n. mundige erfgenamen ; aen de Nieuwe-
gracht omtrent de Rrigittebrugh ; gesonken, 80 gl. -
Cathrijne-kerk.

27 October -- JUK Geertruyd  van,  der Hem, huysvr.
van d’heey  Theoc?orus  van Honthorst; 1. n. haer
man en geen kinderen ; aen de Rreestraet  ; 3 uer  beluid,
d’ wapens opgehangen, en is geconken,  200 gl. -
Cathrijne-kerk (Vergelijk 25 Januari 1728).

28 October - d’  Heer doctor Cornelis  Beernink,
proost en archidiacon der kerrke St Jans tot Utrecht,
gewoont  hebbende achter St Pieter, en heer van
Oudhuysen, doch is overleden le Meydrecht en aldaer
gesonken en alhier 3 uer beluid; ook ‘t wapen op-
gehangen.

9 December. - d’ Heer en Xlr Nicolaes  Pesters,  raad
in de Vroedschap en oudschepen deser  stadt;  1. .n.
sijn vrouw en onmundige kinderen; in de Oude-
munster-trans; de wapens opgehangen, en is geson-
ken, 150 gl. - Buerkerk.

1728.

25 Januari. - d’ Heer Theodorzss Lzcdovicus  vnw,
Honthorst; 1. n. mundige erfgenamen; aen de Rree-
straet; 3 uer beluid, d’ wapens opgehangen, en is
gesonken, 250 gl. - Cathryne-kerk (Verg. 27y0ctobel
1727).

16 Maart. - Bolzifaciu.5  van Sonsbeeclc;  1. n. sijn
vrouw en mundige kinderen ; achter St Pieter op den
hoeck van ‘t Poelenhurgh-steechje; gesonken, 80 gl. -
Calhrijne-kerk (Vergelijk 28 October 1729).

25 April. --  d’  Heer .Hendrik Fredrik  Alexander
Melchior van  Laer,  heere van den Lichtenbergh, jongh-
man ; 1. n. zijn moeder in Gelderland omtrent Zutphen,
doch is alhier overleden aen d’ Oude-gracht omtrent
d’ Backer-brugh, en is uytgevoert na Rrummon ; komt
voor den armen 75 gl.

10 October. - d’  Heer Antoni Godin, heere van
Cockengen en Spengen, raad in de Vroedschap en
regerende schepen deser  stadt,;  1. n. sijn vrouw en
een onmondige soon; in de Pieterstraet; 3 uer be-
luid, d’wapens opgehangen, en is gesonken, 200 gl.
- Jans-kerk.

20 December. - d’ Heer Willem d’  Geer, heer van
Fossela en canoniek  van den capittule van Ste  Marien
alhier; bqjaerd  jonghman ; 1. n. mundige broeders ; aen

ika;+  -.--.
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d’ Nieuwe-grac&  omtrent ‘t Hierusalëm-stecchje,  en
is ‘t wapen opgehangen. - Jans-kerk.

33 December. - d’Heer  en Mi Ludolph  Adriaan  de
With, secretaris van den capit,tule  van Sle Marien
alhier ; 1. n mundige kinderen ; aan d’ Marieplaels  om-
trent het Waterpoorlje ; gesonken, 70 31.  - Ilnriekerk.

24 December. - cl’tieer  advocaet  ,7~oh dc Vt*ies;  1. n.
e e n  munciige  sust&; a a n  d’ Rlarieplaets  omtrent
d’ Marieslraet,; een lier beluid en is gesonken, ,150
gl. - Jacobi-kerk.

1729.

8  M a a r t .  - Gen Hoogcd. Rejynoud  Gerard Llzn
Il’uyll  van Serooskercken,  heere van Zuylen,  peëligeertle
raad ter vergaderinge  van de Edelmog. heet%n  Staten
deser  provincie etc. ; 1. n. muntlige en onrnundige
kinderen ; aen de nieuwe-gracht over tl’ Ambacht-
straet ; d’ wapens opgehangen, 3 uer beluid, en is
uytgevoert na Zuylen,  f300  gl.

23 Mei, - d’ Heer en Mr Johníz ~IICL’IZ  IVIa!yden,  or-
dinaris professor in de rechten in de nniversiteyt  of
academie alhier, en raad van de camer  van Jllstilie
tot Vianen; 1. n.  sijn vrouw met munclige  kinderen ;
in de Oud-alunstel,-trans;  1*/- uer beluid en is ge-
sonken,  80 gl. - Jans-kerk.

19  Juni. - d’ lleer  D%Xeriz  Gijsberl  Joseph  E~II~o&
laan  cZe)*  iV~erG!iurylil  ; 1. n.  sijn vrouw en geen kinderen,
doch is alhier overleden aan de Gansmerckt,  en is
uytgevoert na Voorburgh  in Holland ; komt voor den
armen 250 g1.

2;J  October. - tl’ I3eer Johan Adolph  vnn  iU~wdor~  ;
1. n. een bejitertle  suster,  doch is overleden op siin
plaisier plaels Ravesteyn onder den gerechte van
Baarn, alwaer  publicq  is uytgevocrt en alhier bij-
geset h ; tl’ wapens sullen opgehangen worden. -
Caihrijne-kerk.

28 October. - Ciewtruycl  Gramer, wede van Boni-
facius  van Sonsbeeck; 1. n. mundige kinderen, doch
is overleden tot Leyden  ende  alhier gesonken, 63
gl. - Cathrijne-kerk  (Vergel.  ICI Maart 14128).

5 November. - (~‘11  eer Alnrdus  van Hrwften,  bejaerd
jonghman; 1. n. een mundige suster,  doch  is overleden
aen de Marie-plaets bij ‘t Watarpoort.je;  12 dragers
en te laet in de kerk. - Rucrkerk.

1730.

27 Januari. - d’ Heer Ernst Hendrik  van Rerlca.s.se
lot Loclchorst,  jonghman en capiteyn,  ten diensle
deser  landen etc.; 1. ri. sijn vader; aen d’ Nieuwe-
gracht omtrent dr: Witte-vrouwen-brugh ; 12 dragers,
swarte  kist en baer  en tweemaal te laetin de kerk. -
Catrijne-kerk (Zie ook l Juni 1730).
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24 April. - Vrouwe Gijsberta  A&nia  uan  Rt>nesse 27 October. - Vrouwe Magdalena  Voet .ean  Win-
?Ian d’ Haer,  wede van d’ heer Antony  Stembor in leven se,i, huysvr. van d’ heer Isaac Ferdinand Godin, rege-
heere van de Haer  etc. ; laet na mundige kimleren,  en is rende schepen dezer stadt;  1. n. haer man en on-
alhier overleden aan d’Marie-plaats;  7Ogl. - Buerkerk. mundige kinderen ; op den hoeck van ‘t Hierusalem-

I Juni. - d’ Heer Adolplz  vun  Renesse  van Lockllorst, steechje  aan de Nieuwe-gracht ; de wapensopgehangen,
jongman;  1. n. zijn vader; aen d’ Nieuwe-gracht om- en is gesonken, 15Ogl.  - Janskerk.
trent de Witte-vrouwen-brugge; en is uytgevoert na
Bergh-ambacht; voor den armen ,150  gl. (Zie ook 2?

1732.

Januari 1730). 21 Januari. - Vrouwe Charlotte Amalia,  geboorne
12 Juni. - d’ Heer Gerard Gedard  Taets van hertoginne wan la Tremoulle eti  Thouars,  princesse

Amerongen tot Naiewisch. jonghman, geëligeerde raad van Tarente en Talmont etc., douagiere van Sijn
ter vergadering van de Edelmog. heeren  Staten dezer Hooghgraefel. Excell.  den heer Antoin, graaf van
provincie en wegtns  deselve gecommitteerd ter ver- Oldenburgh,  heere van Varrel, Kniphausen en Doorn-
gaderinge van de heeren  Staten-generaal etc.; 1. n. waert etc. ; 1. n. een mundigen soon, doch is alhier
syn vader; in de Witte-vrouwen-straet ; d’ wapens overleden op ‘t Bisschops-hof bij de Servet-straet ; en
opgehangen, en is gesonken, 300 gl. - Dom (Vergel. is op den 7 April uytgevoert na Varrel ; komt voor
~12  Mei  1735). den armen 500 gld.

2 Juli. - Juli’.  Henrietta Johanna Cabhetjou,  huysvr. 3 Maart. -- d’ Heer Sibertus van Rormond,  muntmr
van d’ heer Reynier van Utenhove heer van Amelis- van dese provincie ; 1. n. zijn vrouw en onmundige
weerd etc. ; 1. n. haer  man en een onmundigh kint; voorkinderen ; aen d’ Oude gracht omtrent de Vie-
aen d’ Nieuwe-grach t omtrent ‘t Hieronimi-school, doch brugh ; 1’1,  uer beluid, d’ wapens opgehangen en is
is overleden op haer buytenplaets genoemt  Amelis- gesonken, 250 gl, - Buerkerk.
weert, en alhier gesonken, 250 gl.,  d’ wapens opge- 4 Mei. - d’ Hooged. .Jonckvr.  Anna Geertruyd
hangen. - Jans-kerk (Vergel.  S Maart 17%(i). Barre van Amerongen, bejaerde dochter ; 1. n. rnundrge

21 September. - ti’ Heer Gerard Arnoud Teyler; erfgenamen ; in de Bootestraet ; d’ wapens opgehan-
1. n.  kinderen in Coninxbergcn, ni fallor, doch is 1 gen en is gesonken, 150 gl. - Buerkerk.
alhier overleden in de Bootestraet ; 8 dragers, swarte 6 Mei. - - Vrouwe Dipa  Elisabeth Booth,  vrouwe
kist  en baer.  - Janskerk. van Schalckwijck, laatst wede van den heer Jasper

1731.
van Linden, heere van Houten en ‘t Goy, Oude-
Wulven en Weyden  etc. ; 1. n. mundige kinderen;

17 Februari. - Juli.  Sophia Maria rlan  Hontllorst, in de Oude-Munster-trans, en is gesonken ; komt voor
bejaarde docht.er ; 1. n.  rnundige erfgenamen; aan de den armen 200 gl. - Uytgevoert na Schalckwijck.
Nieuwe-gracht omtrent de Sonstraet; met 4 knechts 5 September. - Jul’l:  Etisabeth  Alelta Maria Barch-
gaen bidden, 16 dragers en tweemael te laet in de man Wuyliers, huysvr. van d’ heer capiteyn Jacob
kerk, 3 uer beluid en d’ wapens opgehangen,swarte Elias d’ Maleparde; 1. n. haer man en geen kinde-
kist en baer.  - Cathrijne-kerk. ren ; aen ‘t St Jans-kerkhof omtrent d’ Boothestraet ;

26 Februari. - d’ Heer Otto Ambrosius  zlan  Bronck- d’ wapens opgehangen en is gesonken, 260 gl. -
horst, jonghman ; 1. n. een mundige broeder en suster,  , Jacobi-kerk.
doch is overleden in de Minnebroer-straet ; is uytge- 1 15 October. - d’ Hooged. heer Pieter Godurn!  van
voert en gesonken,lOOgl.  - Uytgedragen naTsselstein. Rossem, heere van Hardenbroeck  etc., comparerende

15 Maart. - Julf. A!Jilela  L)orothea ~lcs,a  &]erctL,  , in ‘t lid van de heeren  Edelen en Ridderschappe
huysvr. van d’ heer  Marinus d’ Rijcke;  laet na haer ‘s lands van Utrecht en wegens deselve ter verga-
man en geen kinderen; tot Giese-Nikerck, en is over- deringe van de Edelmog. heeren  Staten ‘s lands voors.
leden aan d’ Nieuwe-gracht omtrent d’ Heerstrnet; etc. ; 1. n. een mundige dochter ; in de Brigitte-straet,
il/a  uer  beluid, en is gesonken, 100 gl. - Janskerck. , doch is overleden op sijn ridderhofstad I-Jardenbroeck,

2 Juli. - d’ Heer ïLIarti)~us  !‘cln  Hees, bejaerd jongh-  / alwaer  is uytgevoert en alhier bijgeseth, mitsgaders
marr  ; 1. n. mundige erfgenamen ; aen d’ Ouile-gracht, ‘t wapen opgehangen. - Nicolaes-kerk (Vergelijk 4
achter ‘t Wijstraet; gesonken, ,123 gl. - Geerte-kerk. / Januari 1727).

29 Augustus. - JufY.  Elizabell~  ‘uan  %uyletl, huysvr. i l6 November. - Juff.  Cornelia  Heereman  tot Zuyd-
van den heer Henricus van Zijpesteyn,  predicant  tot 2uiJcl~,  bejaerde  dochter ; 1. n. een mondige broeder
Montfoort; 1. n. haer man en geen kinderen aldaer,  en zuster; achter St Pieter hij der Dom-steegen ; 3
en is publicq uytgevoert en alhier bijgcset; exempt. uer beluyd, d’ wapens opgehangen, en is gesonken,
- Buerkerk. 300 gl.

+-- ~~..~ -31
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1733.
20 Januari. - Den Hooghed. heer Gerrit Maximi-

liaalh  Pynssen van der Ba,  heer van Deyl, geëligeerde
raad ter vergaderinge van de Edelmog.  heeren  Staten
dezer provincie en president van deselve etc. ; 1. n.
sijn vrouw met mundige en onmundige kinderen;
achter St Pieter; de wapens opgehangen, en is ge-
sonken, 315 gl. -- Dom.

13 Mei. - d’ Heer Cornelis  Johannes Bargmnn
Wuytiers,  meerderjarig jongman,  overleden op Rijn-
wijk bij Zeist : ‘t lijk binnen Utrecht gevoerd en wede]
vervoert na Warmond buyten  Leyden en aldaerge-
sonkan  ; 1. n. een moeder; voor den armen 125 gl.

25 Juli. - te Montfoort overleden Mevr. Gerarda
21a.n  .Zuylen, wede van d’ heer Floris van Ewijck;
‘t lijk hier gevoerd en in stilte bijgeset, zijnde de
uytvaart tot k&íontfoort  geschied ; l6 ellen laken. -
Ruerkerk.

26 September. - d’ Heer Jan Han, bejaarde jong-
man ; 1. n. mundigé broeders en susters ; aen de
Nieuwe-gracht omtrent de Heere-str,aet, ; den armen
63 gl. en IG  el laken gescheurt ; gevoert  na Diemen om
aldaar gesonken of bggeset  te worden in de kerk (Was
orgelist in Utrechls  Domkerk,  ook bespeler van het
Carrillon  op den Domtoren. - Vergel.  31  Yaart 1721).

20 December. - d’Heer  E?rerard  van Weede,  heere
van Dijkveld  etc., mondige vrijer; laet’geen ouders na
maar mundige susters; op de Oude gracht bij de Ro-
menborger-brugh; gesonken, den armen 250 gl; 3
ure met tussen-poose overluid, 27 gl  ; het wapen gehan-
gen 24 gl. en IU ellen laken gescheurt. - Cathrijne-
kerk.

23 December. - Mevrouw Everarda Cathayina
Mansveld,  vrouwe van d’ heer Steven van Muiden,
secretaris dezer sind ; 1. n. haar man en twee onmun-
dige kinderen ; in de Brigitte-straet;  gesonken; den
armen 200 gl. ; I*/-  ure overluid 13 gl. 10 st. ; ‘t wapen
gehangen, 24 gl. en ‘l6 el laken gescheurt. - Buerkerk.

1734.
12 April. - Mevrouw Alelba  van Mansveld,  huijsv.

van d’ heer en Mr Nicolaas van Bronkhorst ordinaris
laad van d’ Ed. Hove Provinciael  van Utrecht; 1. n.
haer man en 4 onmundige kinderen; op de Nieuwe-
gracht, omtrent de Munt-straet ; gesonken, komt voor
den armen 200 gl., het wapen gebangen, 24 gl.;  l/g
uer beluid, 13 gl. 20 st. en 16 el laken gescheurt.
--. Buerkerk.

29 Mei. - Mevrouwen  Elisabelh  Catharina  van Scheu-
relz, vrouwe van d’heer Alexander Franrois  grave
van Groesbeeck  etc.; 1. n. haer man en drie onmun-
dige  kinderen ; op de Nieuwegracht bij de Witte-
vrouwe.brug;  gesonken, komt voor den armen 250
gl. - Domkerk.
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13 September. - Mevrouw Anna van Eek rlan
Panthaleon,  vrouwe van d’ heer Herman  Lijnslager;
1. n. haer man en twee onmundige kinderen; aen de
Breedstraet ; ‘t lijk van hier na Doorn uytgevoert om
aldaer  in de’ kerk gesonken te worden; komt voor
den armen 250 gl. en 16 el lak’en gescheurt.

24 December. - d’ Heer Wger Hwdrilz  Otwmeer,
raad in de vroedschap dezer stad ; 1. n. sijn vrouw
en 4 onmondige kinderen ; aan ‘t Vreeburgh op den
hoek van ‘t Drie-haring-steechje; gesonken, 100 gl.;
het wapen gehangen, 24 gl. ; i uer geluid, 13 g1.  10
st.; en 16 el laken gescheurt. - Buerkerk.

1735.

8 April. - d’Hcer  dnthony de Reuver, secretaris van
den edelen gerechte dezer stad; op de Breedstraet  ; 1. n.
sijn vrouw en mundige kinderen ; gesonken, ~100 $1.;  liet
wapengehangen en16  el laltengescheurt.-  Claes-kerk.

i2 Mei. - d’ Heer .Joosl  Daro?% Taets  van An/erori-
gen,  heers van Nutewiscll  elc ; in de Witte-vrouwen-
straet;  1 n. mundige kinderen ; gesonken, XU gl. ;
hel wapen gehangen, 24 gl. en 1S el laken gescheurt.
- Domkerk (Vergelijk 28 Februari ,lí24,,12  Juni 1730
en 25 September 1736).

19 September. - d’ Heer Daniel  Rotil,  mondige
vrijer; aan de Lange-nieuwstraet ; 1. n. sijn 11d.  moe-
der op de Nieuwe-gracht op de Runnebaen ; gesonken,
200 gl.; ~16  el laken gescheurt?  alleen ten behoeve
van ‘t kintlerbuis. - Cathrijn,e-kerk.

27 September. - d’ Heer Johannes T17&ergerl.,  mon-
dige vrijer ; laet geen ouders na:  maer  twee mondige
broeders ; op de Oude-gracht achter het Weijstraet
in de Papekerk ; begraven met consent van den hooft-
officier, met 8 dragers, 2 gl , ; en 14 el laken gescheurt.
- Geerte-kerk (Vergelijk 17 Januari 4ï39).

1736.

16 Februari. - d’ Heer Ludolph  de TTlf,  predikant
deser  stad, schielijk op straet op ‘t Munster-kerkhof
overleden ; van dner  gcbragt  ten sijnen hupse in de
Romerborger-straet, schuyns  over het Paulus-Poortje;
1.n.  een mondige suster  tot Rotterdam ; hegraven  met20
dragers, 6 gl. ; swarte  kist en baer, 8.gl. ; eens te lnct  in
de kerk, 6 gl. en 1Ci  el laken gescheurt.  - Buerkerk.

8 Maart. - Mevr. Frederica uan  Feede,  huysv~*.
van d’heer Reynier van Utcnhoven heere van Ame-
lisweert; op de Cromme-nieuwe-gracht, omtrent de
Latijnsche  school ; 1.n.  haer man en geen kinderen;
gesonken, 250 gl,  het wapen gehangen 24 gl. en 16
el laken gescheurt. - Jans-kerk (Vergel.  2 Juli 3 730).

23 Maart. - d’Heer  Romunrlus  Lemans,  bejaerde
vrijer;op  de Lange-nieuwsttiaet  over de Catharine-kerk ;
laet geen ouders na, maar mondige vrienden ; gesonken,
63 gl. en ~14  el laken gescheurt. - Catharijne-kerk.
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15 September. - d’Heer  .Ei*c&ich  Bnfnc~~d~lrus
7hets van Amerojlgc)?, heere van Natewisch etc.
mondige vrijer; in de T;lrit(e-vr.ouwen-stl’aet  ; gcsonken,
300 gl.;  het wapen gehangen, 24 gl., en 1G  el laken
gescheur?. - Domkerk (Verg. 12 R4eï 1735).

20 October. - d’Heer  Sterwl Engelbert  Eek ijals
Plrnthalcon,  mondige vrijer ; buiten de Witte-vrou-
weupoort,  in ‘t Atnersfoortse-veerhuis; 1. n Sijn  Ed. moe-
der in Gelderland : gesonken, 63 gl. en 14 el laken ge-
scheurt. - Jacobiakerk.

9 December. - JOK. ’ Catharina de ~lzjckei~sloot,
bejaerde  dochter ; op de Marie-plaats; laet geen ouders
na, maer  mundige vrienden ; gesonken, 150  gl. ‘-
Jacobi-kei,k.

1737.
C, Februari. - d’l-leer  Willem TIan  JV@kersloot;

aen d’Oude-gracht,  tusschcn de Romerborger- en
Reguliers-brugh;  1.n.  sijn vrouw met mundige en
onmundige  kinderen ; hrresonken, 100 gl. .-  Katharine-
kerk (Vergelijk 13 Augustus 1737).

I 1 Februari. - 1~rouwe  Cor?zelia  h!ar%a  Han, wede
van d’heer Jan Baptist de Blois  van Treslongh  ; in de
Botestraat; laet,  geen kinderen n,a, maer  mondige
vrienden en erfgenamen; gesonken, 200 gl. en 18 el
laken  gescbeuri.  -- Wees-kerk.

2 1Iei. - d’tlee~-Se7~llat~~~s  Hofremonl,  bejaerde vrijer,
o\ftleden  te Zeyst ; 1. IJ. mundige vrienden ; ‘t lijk van
<Iao~,:llhiergetransporteel,d,  en in de llarie-kerk  bijgezet.

23 Juni. - Mevr. flleffn  liIoos  ,uc1)~  Amstel, huysv’l*.
van den Weledelgestr. 1-11‘  11; hdriaen’van  Btonckborst,
raad in de Vroedschap en regerend borgetxn dezer
stad Utrecht; op d’Springwegb;  1.n.  ,haer  man en
mlrndige  kinderen ; gesonken, 250 gl., het wapen
gehangen, 24 gl.,  ,l’/s uer  overluid, I3 gl. 10 st. en
16 el laken gescheurt.  - Geerte-kerk.

27 Juli. - d’Heer  .I1ii*c/;  de Leelcw,  heere van Schalk-
wijck  ; op de Nieuwegracht  bij de fritte-v~ou\T’enbr,ug;
1.11.  sijn vrouw en twee onmundige  kinderen; gesonken,
230 gl. ; het wapen gehangen, 24 gl. ; ‘11/6 uer overluid,
1’~  gl. 10 st., en 16 el laken gescheurt.  - Buerkerk.

13  Augustus. - &/hco~il~a  l%cI;,  wede  van,  den
heer Willem van Vï~ijckersloot,  overleden op de bui-
telt plaats genaernt de Cxliorre  buiten de Calhnrijne-
poert,; van daer  in de slud op de Oudegracht bij de
I:omerbor,ger-brugh gebracht ten haercn  huyse; laat
na mundige en onrnundige  kinderen ; gesonken, 100
CS]  fb ‘1 I1ia rier overluid, 13 gl, l0 st., en ,lU el laken
gcsc.heurt.  - Cattiai,iue-lierk  (Vergel.  3 Febr. 1737).

Geslacht Willinck.

In een koopacte  van den llen December 1724,  be-
rustende in het archief van het kasteel te Rllurlo
(G), wordt door den ,,Erfmarkenrichter”  verkocht
aan ,,Arendt  Willinck en diens  zoon”, een stuk grond

i-
genaamd, ,,de  Sickelaerscump” en wel tot reparatie
der schaeden, so dat kerspel Ruurloo bij die belege-
ring van Gronlbo  (Grol) geleden heeft”. Datzelfde
stuk land wordt den ‘t!len Jauuari 1628  gekocht door
Gerrit Wil!inck,  Richter te Ruurlo, geb. . . . 1582,
gestorven te Ruurlo 1642,  gehuwd aldaar 21 Mei
1617 met Sophia van Angerlo.

Wie is zoo  vriendelijk te willen mededeelen :
2O  Wie die Arendt Willinck was, en of hij verwant

was aan Gerrit Willinck bovengenoemd.
20  Bestaat het land ,,de Sickzlaerscamp” nog in

Gelderland en wie is de eigenaar?

‘l9  October. -- Sr  Kubger Iw Herigel,  in de Cuer-
kerk  boven xul  deu ot-Se1  gevallen en subiet overleden;
van daer gebracht ten zijnen huyze  in de Lijnmarkt;
laet  na sijn vrouw en een onmundig kind; begraven
met 8 dragers, - Buerkerk. ( TVorclt  veruolgd).

+456

Van den Berg.

Hendrik van den Berg, geb. te Brielle den . . .
1746  sterft aldaar 23 December 1808, bij huwde te

3
;

Brielle den . . . met Nelletjen van Putten, geb. ver- !
moedelijk te Brielle den . . . ,1747, sterft aldaar 24 . /
Augustus 1803.

Wie heeft de goedheid het ontbrekende aan te
vullen?

‘s- H. W.

Van Ingen.

Johan Otto van Ingen,  geb. te Kampen 5 April
1747,  burgemeester aldaar, sterft te Kampen 3 No-
vember 1802. Hij huwde te Amsterdam den . . . .
1787 Catharina Maria Drieman, geb. te. . . den . . .
1769, sterft te . . . 29 December 1840.

Met opgaaf van het ontbrekende zal men genoegen
doen. W.

‘s-H. w .

Van Esveld.

In 1674 werd te Drunen in Noord-Brabant geboren
Anthony van Esveld. De naam zijner vrouw is lot
heden onbekend, wie kent die naam? Zij hadden drie
kinderen, waaronder Jqhan  van Esveld,  die in 1733
te Veldhoven bij Eindhoven huwde met Geertruida
Gijsberta Tijlingius. 1

Wie heeft de goedheid het bovenstaande aan te 1
vullen en is het wapen bekend dezer familie? j

R. v. E. j
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Uit het Doodenboek der Momber-kamer
van Utrecht.
1710-1749.

( Vervolg).

1737.

(Sr Rutger ten Hengel was voorheen orgelist in de
Buurkerk, vervolgens in den Dom en tevens bespe-
Ier van het Carillon in den domtoren).

19 November. - Mevrouw Geertruyd Murgarita
van Blockland,  welle  van d’heer Gerard van der Hem
van Nedersteyn ; op de Marie-plaets; 1. n. een mon-
digen zoon ; gesonken, 80 gl. en 16 el laken ge-
scheurl.  - Weeskerk.

1738.

10 Januari. - Jul‘i.  Johanna Euerdina  Draktxburgh,
onmundige dochter; in de Brigitte-straet ; 1. n. vader
en moeder; gesonken, 100 gl. en 16 el laken ge-
scheurt. - Weeskerk. (Verg. 16 Januari 1748).

14 Januari - In ‘s-Hertogenbosch overleden d’heer
Pieter God&, luytenant-collonel  en groot-majoor al-
daer etc. ; 1. n. sijn vrouw en onmundige kinderen;
het lijck vandaer alhier getransporteert en in stilten
bijgezet; 14 el laken gescheurt en het wapen gehan-
gen, 24 gl. - Janskerk.

2 Maart. - d’Heer Uartholomeus  van de,i Heuvel,
bejaerde vrijer; laet geen ouders na, maer  een mon-
digen broeder ; 63 gl. en 16 el laken gescheurt. -
Marie-kerk.

28 Maart. - d’Hecr  Jan Godart  baron van Hossom,
collonel  van een regiment infanterie ten dienst deser
tanden ; op ‘t St Jans-kerkhof; 1. n. sijn vrouw en
een onmondige dogter;  gesonken, 150 gl.; het wapen
gehangen, 24 gl. en 16 el laken gescheurt. - Claes-kerk.

12 April. - Juff.  Catharina van Bijleveld, wede van
Sr  Gerardus Keetel; aen .de  Voorstraet bij de Witte
vrouwen-brugh ; 1. n. mondige kinderen; begraven
met 8 dragers, 2 gl. en 16 el laken gescheurt. -
Jacobi-  kerk.

6 Juli. - d’Heer  Johannes ‘uan,  Steenacker,  mon-
dige vrijer ; op de Nieuwe-gracht bij ‘t Catharijne-
steegje; 1. n. sijn moeder tot Rotterdam; gesonken
63 gl. - Catharijne-kerk.

4 Augustus. - Vrouwe Soph.ia  Alida  vvn Luchten-
burgh,  wede van d’heer Jeronimus Smissard; aen de
Nieuwe-gracht onder de Linden sen  de Magdalene-
steegh; laet na twee onmundige kinderen; gesonken,
100 gl.; het wapen gehangen, 24 gl., en 16 el laken
gescheurt. - Domkerk.

17 September. - &JufT.  Gecrtrugd  de Haes,  wede
van d’heer Paulus Buchius, aen de Nieuwe-gracht

-
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omtrent het Jerusalern-steegje; laet geen kinderen na,
maer  mondige vrinden en erfgenamen tot Amster-
dam; het lijck  van hier naer Amsterdam getranspor-
teert en aldaer gesonken in de Nieuwe-kerk; komt
alhier voor den armen 200  gl. en 16 el laken gescheurt.

1739.

17 Januari. - d’Heer Ber?bardus Welbergen, mon-
dige vrijer; aen de Oude-gracht, agler het Weystraet ;
laet geen ouders na, maer  een rnondigen broeder
tot Deventer; begraven met 8 dragers, 2 gl., en ,14 el
laken gescheurt. - Geerte-kerk. (Vergel.  27 Septem-
ber 1735).

2.3  Maart. - d’Heer  Gel2aku.s  Maes, bejaerde vrijer,
buiten de Witte-vrouwen-poort omtrent de Gildbrug,
laet geen ouders na, maer  bejaerde broeders tot
Maestricht  *, gesonken, 63 gl. - St Jans-kerk.

24 Juni. - d’Heer  ,J&a  Salldedyn heere van Voorn,
overleden op desselfs heerlijkheid ‘t huys te Voorn,
huyten de Catharijne-poort sen  den 1)am; 1. 11. sijn
vrouw en onmundige kinderen; gesonken en 16 el
laken gescheurt. - St Jans-kerk.

14 Juli. - d’Heer en Mr Reiel”  de lI+s,  raed ordi-
naris  in den Ed. Hove provinciaal van Utrecht, over-
leden te Maersen  op desselfs buytenplaetse ; het lijk
van daer alhier getransporteert en in de Korte-nieuw-
straet overgebracht ; ‘1. n. zijn vrouw en mondige
kinderen ; gesonken, 250 gl. ; het wapen gehangen,
24 gl. ; *11/2  uec overluid 13 gl. 10 st. en 16 el laken
gescheurt. - Claeskerk.

2 3  Septe’mber. - d’Heer  en Mr Pieter Schudée;
in de Brigittestraet ; 1. n. zijn vrouw en onmondige
kinderen ; gesonken, 125 gl. en 16 el laken gescheurt.
- Buerkerk.

9 November. - d’Heer en Mr Willeln um2  der
Muelen, heere van Oud-broekhuysen, raed ordinaris
in den Ed. Hove provinciaal van Utrecht elc.;  op de
Cromme-nieuwe-gracht hij de Munt-straet  ; 1. n. sijn
vrouw en mundige kinderen ; gesonken, 250 gl. ; het
wapen gehangen, 24 gl., en 16 el laken gescheurt. -
Marie-kerk. (Vergel.  10 October 1740.)

1740.
13 Januari. - d’Heer  Arnoldus  van do/, Eij~lna  ;

op de Nieuwe-gracht bij de Heerestraet, mondige
vrder  ; laet geen ouders na, maer  mondige broeders ;
gesonken, 63 gl, - Cathurijne-kerk.

4  Mei .  - Vrouwe Johanna Antonia  BerTlards,
huysvr. van den Weledelgestr. 1Mr Jan Hendrik
Strick van Linschoten,  heere van Pollaenen, raed in
de Vroedschap en cameraer  deser  stad ; op de Nieu-
wegracht  omtrent de Jerusalem-steegh ; 1. n. haer
man en 9 onmundige kinderen ; gesonken, 266 gl. ;

- -&
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het wapen gehangen, 24 gl. ; Ii/,  uer overluid 13l/, i vrouwbrugh; gesonken, 500 gl., het wapen gehan-
gl. en 16 el laken gescheurd. - Domkerk. 1 gen, 24 gl., en 16 el laken gescheurd. - Jacobi-kerk.

7 Mei. - Clr~~istof/‘e/  Schemk;  buyten de Witte- j 11  December. - Mevrouw Maygareta  Maria tmn
vrouwen-poort, voor aan het Singel : 1. n. sijn vrouw cler  Burg, vrouwe van den heere Theodorus van
en mondige kinderen ; begraven met 8 dragers, 2 gl. - ! Scheltinga, heer van Sandeling ; aan de Nieuwe-gracht
Janskerk. (Vergel.  l9 Mei 1742). bij de Witte-vrouwe-brug ; 1. n. haar man en geen

3 Juli. - d’Heer  7-~o,,~icz~,s  Bbesc(lz),  mondige vrijer; kinderen ; gesonken, 125 gl. het wapen gehangen,
op de Nieuwe-gracht bij de Muntstraet; laet geen 24 gl., en 3.6  el laken gescheurd. - Buerkerk.
ouders na, maer  een mondige’ suster;  gesonken, 100 15142.
gl. en 18 el laken gescheurt. - Catharine-kerk. (Ver-
gel. 29 Januari 4748). 29 Januari. - Op Vuylcoop bij Schalkwijk over-

110  September. - Mevrouw Mwgnrita  Ma)ai«  1raj1 leden vrouwe vun Rossouw,  huysvr- van d’heer Fre-
Ho,72thorst.  wede van d’beer  Pieter van Borselen ; drik Willem van Falkenhayn heer van Vuylcoop etc. ;
op de Nieuwegracht bij ‘t Jans-kerkhof ; 1.n.  mondige 1. n. een onmundjge  dogter;  het lijk vandaer alhier
kinderen ; gesonken, 200 gl. ; het wapen gehangen, getransporteert en in stilte bijgeset, het wapen ge-
24 gl. en 16 el laken gescheurt. - Cathrijne-kerk. hangen, 24 gl., en 16 el laken gescheurt. - Claes-kerk.

20 October. - Vrouwe So~ll~ia  Huydecoper,  wede 3 Maart. - Vrouwe Coyjzeliu Philippina  de Boot,
van Mr Willem van der Muelen,  heere van Oud- vrouwe van Giessenburgh, huysvr. van d’heer Jan
broekhuysen, in leven raed in den Hove provinciaal , Daniel  d’Ablaing  ; op het Bisschopshof in de Servet-
van Utrecht etc. ; op de Cromme-nieuwe-gracht bij I straat, bij den Dom; 1. n. haar man en onmundige
de Munt-straet ; 1. 11. mondige kinderen ; gesonken, kinderen; het lijk van hier na Doorn getransporteert
250 gl.;  het wapen gehangen, 24 gl. en 16 el laken en aldaar gesonken, 200 gl. en 16 el laken gescheurt.
gescheurt. - Marie-kerk. (Vergel.  9 November 1739). 21 Maart. - De Welgeb. Juff. M(r,aicl  Gewtruyd

1741.
IYO~  Hee~~2slcerk,  juffer van Incourt, bejaerde dogter;

in de Domsteeg; laet geen ouders, maar een mondi-
11 Mei. d’Heer  F’iete~~  van Alen,  meerderjarige ge suster  na; het lijk van hier naar Odijck getrans-

vrijer ; op de Nieuwe-gracht bij”de  Heerestraet ; laet porteerd en aldaar in de kerk gesonken, 250 gl. en
geen ouders na, maar een mondige broeder; geson- ,16  el laken gescheurt.
ken, 63 gl. - Catharijne-kerk. 14 April. - De heer professor Joseph Serrurier,

19 Mei. - illellc~  vaal  Alten,  wede van Christoffel bejaerde vrijer; op de Nieuwe-gracht, onder de Linde,
Schenck ; buiten de Witte-vrouwenpoort ;‘l.  n. kinde- omtrent het Teling-steegje; 1. n.  mondige vrienden;
ren en kindskinderen ; begraven met 8 dragers, A g .9 1 1 gesonken, 100 gl. en 16 el laken gescheurt. - Wees-
- Janskerk. (Vergel.  7 Mei 1740). kerk. (Het Album Studiosorum plaatst dit overlgden

21 Juli. - d’Heer  JcrcoOus  van S’wilte)l,  mondige op 25 April, doch zal dit wel moeilijk kunnen ver-
vrijer ; buiten de Witte-vrouwenpoort op de Steen- dedigen).
straet, in de Papekerk ; 1. n. vader en moeder ; ge- , 14 Mei. - d’Heer  Dorninicus  Maria Verlet,  bejaarde
sonken, 63 gl. - Jans-kerk. v r i j e r ; op Rhijnwijk omtrent Zeyst overleden; laat
1 2  A u g u s t u s .  - d’Heer  &tlhins YctlXe,~1~,~rgh, eene meerderjarige zuster na in Vrankrgk;  het lijk
mondige vrijer ; op de Nieuwe gracht bij de Heere- 1 van daar alhier getransporteert en begraven met 16
straet ; laet  geen ouders na, maer  mundige vrienden ; Id ragers, 6 gl.; zwarte kist en baar; 8 gl.; eens te
gesonken, 63 gl. - Geertekerk. laat in de kerk 6 gl.,  en 16 el laken gescheurd. -

13 Augustus. - d’Heer  Jol~awnes  Vos, predicant  Marie-kerk.
in de Nederduytsche gemeente alhier ; in de Heere- 28 Juli. - d’Heer  en Mr Gijsbert Voet um  Wken,
straet ; 1. n. sijn vrouw en mondige en onmondige secretaris van Haar Edelmog. de heeren  Staten ‘s lands
kinderen -? gesonken, 55 gl. en 16 el laken gescheurt. vsb Utrecht; op de Nieuwe-gragt bij ‘t Jans-kerkhof;
- Jacobi-kerk. 1. n. meerderjarige kinderen; gesonken, 250 gl. en ,16

20 Augustus. - Johnmes  z’(l)?  li’oo(c!~[~l;  ; buyten I el laken gescheurt. - Catharijne-kerk.
de Witte-vrouw-poort over de Papenkerk, in een 24 Augustus. - Juff.  Christina  v a n  Bgleveld,  be-
steegh ; 1.n.  sijn vrouw en mundige en onmundige 1 jaarde  dochter ; in de Heerestraat; 1. n. een meer-
kinderen. - Buerkerk. derjarige suster.  - Catharine.  kerk; 8 dragers. (Vergel.

23 Augustus. - d’Hr  en Mr A~ztom~  de I;eczcw,  raed 1 17 Juli 1718).
in de vroedschap dezer stad etc.; 1. n. sijn vrouw 1 II  October. - De heer Bonaventwa  van Zjpen-
en geen kinderen ; op de Nieuwe-gragt bij de Witte- s2e;ygz,  minderjarige vrijer; op de Oude-gragt  tusschen
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de Romenburger- en Reguliers-brugh;  laat na vader Il Apr i l . - Vrouwe Constar&na  Eliana Huyde-
en moeder te Haarlem ; gesonken, 120 gl;  het wapen coper,  wede van d’Hr Jan Carcl van der Muelen in
gehangen, 24 gl.;  1l/s uer overluid, 13 gl. 10 st. en leven heere van Rlyenburgh, raad in de Vroedschap
16 el laken gescheurt. - Geerte-kerk. en oud-hurgem*  deser  stad enz. ; op de Nieuwe-gracht

15 October. - d’Heer  Jacob JCUL baro,i  van Deele, bij de Brigitte-straat ; 1. n. meerderjarige kinderen ;
heere van Amelisweert en Middeldorp, etc.; in de gezonken, 250 gl.: het wapen gehangen, 24 gl. en 16
Witte-vrouwen-straat, bij het Rietsteegje; 1. n. sijn el laken gescheurd. - Buurkerk.
vrouw en geen kinderen; gesonken, 500 gl.; 20 el 13 April. - ‘t Kind van Hermcwaus  Specl~t;  op de
laken gescheurt en het wapen gehangen, 24 gl. .-  Oude-grächt; orntrent de Smee-brug;  1. n. vader en
Buerkerk. moeder; gezonken, 3 gl. 10 st. - Jacobi-kerk.

8 November. - d’Heer  .HieromJ,tlus  van Alphen, 3 Mei. - Juff.  Catharina  vun  Blocklnrd,  wede van
profossor in de Theologie; op de Nieuwe-gragt, bij den heer Mauritius  de Jonge; in de Moldersteegh;
het Jans-kerkhof; 1. n. mundige kinderen ; gesonken, 1. n. mondige kinderen; begraven met 8 dragers, 2
500 gl.; het wapen gehangen, 24 gl.; anderhalf uur gl. - Buurkerk.
overluid 13 gl. 10 st. en 16 el laken gescheurt. - 29 Mei. - Vrouwe Barbera  Maria ZYI)~  Meerlo,
Buerkerk. wede van den heer en Mi Frans Pieter de Wijs; op

14 November. - Mevr. Gerardu  van  Sipem  tijn, de Lange-nieuwstraat, bij ‘t Oude-vleeshuis; laat geen
huisvr. van d’heer Alexander Carel Philip van Wach- kinderen na, maar een m.eerderjarige  zuster; gezon-
tendorft;  op de Nieuwe-gragt bij de Zuyle-straet ; 1. n. ken, 63 gl., en 14 el laken gescheurd. - Geertekerk.
haar man en mondige kinderen; gesonken, 100 gl. 1 September. - Vrouwe Heddewigh Ukica  de Geer,
en 16 el laken gescheurt. - Geerte-kerk. huisvr. van d’heer Johan van der Hell, heere van

9 December. - Jonkvr. Agntha  JaconLina  Dieyout, Heuklom en Leyenburg; in de Heerestraat; 1. n. haar
meerderjarige dochter ; in de Heerestraat ; 1. n. meer- man en een onmundig kind ; gezonken, 220 gl.; het
derjarige broeders en susters; gezonken, den armen wapen gehangen, 24 gl., en 16 el laken gescheurd.
63 gl. en 16 el laken gescheurd. - Buurkerk. - Jans-kerk.

20 December. - d’Heer  Laurens Hed~il~  Spiegel,
1743. bejaarde vrijer, overleden te IJsselsteyn;  laat aldaar

19 Januari. - Juff.  Anna Mcl~*i(~ Jse~doo~)~,  huisvr. na twee bejaarde zusters; het lijk van daar alhier
van den heer en Mr Nicolaas Voet; aan de Bree- getransporteerd en in stilte bijgezet. - Buurkerk.
straat, bij de Witte-pomp; 1. n. haar man en minder- 1744.
jarige kinderen; gezonken, 100 gl. en 16 el laken
gescheurd. - Catharine-kerk. 29 April. - Vrouwe Anna Elisabeth vun  Westree-

2 Februari - De Weledelgeb. Heer David God&, ?%c?a,  huysvr. van d’heer en MI Antoni François Godin
meerderjarig jongman  ; op het Pieters-kerkhof; 1. n. heere van Cockengen, raad in de Vroedschap dezer
bejaarde  zusters; gezonken, 16 el laken gescheurd; stad etc. ; achter St Pieter; 1. n. haar man en 3
den armen 150 gl. en ‘t wapen gehangen, 24 gl. - minderjarige kinderen ; gezonken. 300 gl. ; het wapen
Marie-kerk. gehangen, 24 gl., en 16 el laken gescheurd. - Jans-

6 Febr. - d’Heer  Jacobus Waarbeek,  meerderjarig kerk.
jongman  ; op de Nieuwe-gracht over de Rrigitte-straat ; ,17 J u l i .  - Jufl. %ara  vnrz  Kesant,  w e d e  w i j l e n
1. n. meerderjarige vrienden. - Catharine- kerk. d’heer Willem Hendrik Ploos van Amstel ; in de

14 Febr. - d’Heer  Igl&ius  Pijselma,l,  meerderjarig Lange-Jufferstraat bij de Witto-vrouwen-poort ; 1 n.
jongman  ; op de Nieuwe gracht onder de Linden; meerderjarige kinderen ; gezonken. - Buurkerk.
1. n. meerderjarige broeders en zusters; gezonken, 10 Augustus. - J u f l .  Odilia vat1 Wijclxrsloot,
den armen 63 gl. - Catharine-kerk. huisvr. van Sr  Nicolaas van Duynkerken ; op de

16 Febr. - Mevr. Levina vafa  Mollem,  huisvr. van Oude-gracht bij de Jansbrug  ; 1. n. haar man en een
d’Heer  Hendrik Nicolaas Sautijn, schepen der stad onmündig kind ; gezonken, 100 gl. ; I’/,  uur overluid,
Amsterdam ; laat aldaar na haren man ; het lijk van 13 gl. 10 st., en 16 el laken gescheurd. - Geerte-kerk.
daar alhier getransporteerd en in stilte bijgezet. - 30 September. d’Heer  e n  Mr G i d e o n  Boudaal+
Jacobi-kerk. heere van Hardenbroek, raad in de Vroedschap dezer

I Apr i l .  - d’fleer  Mr Colxelis Evert Voet van s tad  e tc .  ; op de Marie-plaats, achter de galderij, in
FVinsenF meerderjarige vrijer ; 1. n. meerderjarige den Hoek ; 1. n. zijn vrouw en een minderjarige
vrienden; in de Romenborger-straat.; gezonken, 100 dochter ; gezonken, 200 gl. ; het wapen gehangen,
gl. en 16 el laken gescheurd. - Catharijne-kerk. 24 gl., en Iö el laken gescheurd. - Janskerk.
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21 October. - Vrouwe Johnnnu  Arnoldcc  Grothe, dezer landen; op de Nieuwe-gracht bij de A-B-C-
huisvr. van den heer Arnoldus Pit, overleden te straat; 1.n.  haar man en minderjarige kinderen; ge-
Doorn op de buitenplaats Klein-Geerestein ; het lijk zonken, 100 gl. en 26 el laken gescheurd. - Catha-
van daar alhier getransporteerd op de Cromme-nieuwe- rijne-kerk.
gracht ; 1. n. haar man en geen kinderen ; gesonken, 16 Septemb. - Vrouwe Wilhelmina Alstorphius,
100 gl. ; het wapen gehangen, 24 gl., en 16 el laken huisvr. van d’ heer Johan van de Water, griffier van

gescheurd. - 13uurkerk. . den Hove provinciaal van Utrecht. (: op het Oud-

1745.
kerkhof :) 1.n.  haar rrian;  gezonken, 200 gl. en 16 el
laken gescheurd - Catharyne-kerk.

31 Januari. - V r o u w e  P&onella  vun  .Egowb, 2 November. - Vrouwe Constan tin van der Mtlelen,
wede wijlen d’heer professor Melchior Lijdekker, op huisvr. van den hoogwelgb. heer François Godard
de Nieuwe-gracht bij de Heerestraat ; 1. n. mundige baron van Lijnden heer van Hemmen  etc. ; op de
vrienden ; gezonken, ,100 gl. ; llía uur overluid, IS Cromme-nieuwe-gracht bij de Pieter-straat; 1.n.  haar
gl. 10 st., en 16 el laken gescheurd. - Jans-kerk. man en 10 minderjarige kinderen ; het lijk van hier

8 Februari. - d’  Hoogwelgeb. licinicr  buro/1  uat1 naar Hemmen  in Gelderland getransporteerd en al-
Uyfe&oucn,  heere van Amelisweert etc., beschreven daar gezonken ; komt alhier voor de armen 150 gl.
in de Bidderschap dezer provincie en wegens dezelve 31 December. - Vrouwe Cornelin Everdinu  Jen-
sessie hebbende ter vergaderingh van Haar Edelmog. netie  van Weede,  wede van den hoogwelgeb. heer Jan
de heeren  Staten van Utrecht etc. : op de Cromme- Willem grave van EITeren  tot Diesternig, collenel  ten
nieuwe-gracht bij het Latdnsche  school ; laat geen dienste  dezer landen ; op de Marie-plaats naar het
vrouw na, maar een meerderjarigen zoon ; gezonken, Waterpoortje toe; 1. n. meerder- en minderjarige kin-
500 gl.;  het wapen gehangen, 24 gl. en 16 el laken , deren; gezonken, 100 gl.; het wapen gehangen, 24 gl.
gescheurd. - Janskerk. (Vergel.  2 Juli 1730 en 8 AIaart ~, en l6 el laken gescheurd. - Catharijne-kerk.
1736).

6 Maart. -.  d’l-Teer  en blr JuY~, Scipio  Om2ccr. heere 1746.

van Sevenhoven, raad in den Hove provinciaal van i 23 Januari. - d’ Heer Florus  van Alkemnke, beer  van
Utrecht; op de Nieuwe-gracht bij de Munt-straat; ; Oud-Alkemade etc.; in de Witte-vrouwen-straat; laat
1. n. zijn vader ; gezonken, 250 gl., het wapen gehan-
gen, 24 gl.,

~ geen vrouw na, maar meerderjarjge  dochters;gezon-
en ,lcI el laken gescheurd. Buurkerk. 1 ken, 100 gl.; het wapen gehangen, 24 gl. en 16 el

(Vergel.  23 Augustus 1746). 1 laken gescheurd. - Buurkerk.
15 Mei. - Vrouwe CogmT?el%a  van S’OY~?C)T)/, wede i 25 Maart, - llelinnn  van  der Borgh,  wede van

van d’heer en h4r  Jan Bruno van der Dussen, op de 1 Wijnand Edeling; in de Keystraat;  1. n. vier meer-
Nieuwe-gracht, bij den Plompen-toorn ; 1. n. mondige ~ derjarige kinderen; begraven met S dragers, 2 gl,en
kinderen ; gezonken, G3 gl. ; het wapen gehangen,1 IS el laken gescheurd. - Klaas-kerk.
24 gl., en ,16  el laken gescheurd. - Claes-kerk. ~ 3 Mei. .-  Vrouwe Anna Megteld  van Borselen, huisvr.

2  J u n i .  - Jutt. 2Mcrri~c  ./ieermala  uun Zuyclwl)l;,  ~van d’ heer Eduard .Joseph Ram van Schalkwijk, heet
bejaarde dochter ; achter St Pieter over de Dornsteeg ; van Weerdesteyn ; op de Nieuwe-gracht orntrent de
1.n.  meerderjarige vrienden ; gezonken, 300 gl. ; het Witte-vrouwen-brug; 1. n. haar man en een minder-
wapen gehangen, 24 gl., en 16 -el  laken gescheurd. jarig kind ; gezonken, den armen 150 gl. ; het wapen
- Domkerk. in de kerk gehangen, en 26 el laken gescheurd. -

16 Juni. - te Zeyst overleden vrouwe ~7ulmn~~a ~ Marie-kerk.
Adkwm  Cornelia  b a r o n e s s e  Schii?inicl~o,,iin~lh  vnw 25 Augustus. - d’ Hoogwelgeb. heer Juslus  Ormea,
dw  Oye, wede den heer Willem baron Barre  van heer van Papendorp etc., raad in de vroedschap en
Amerongen heere van Karshergen  ; het lijk van daar regerend burgem r der stad Utrecht; op de Nieuwe-
alhier getransporteerd en in stilte bijgezet ; het wapen gracht bij de hluntstraat;  1. n. vier meerderjarige kin-
gehangen, 24 gl. - Pieters-kerk. deren ; gezonken, 315 gl. ; 16 el laken gescheurd, en het

8 Augustus. - MEvrouw S~sa?ti~~a  de Bane  wede wapen gehangen. - Buurkerk. (Vergel.  Maart 1745).
van d’ Hr en Mr Everard Drakenburgh ; in de Zuyle- 22 October - Vrouwe Judith Boucart, wede wijlen
straat; 1. n. meerderjarige kinderen; gezonken, 100 den heer Johan Barkman  Wuytiers de Waal; op de
gl. en 16 el laken gescheurd. (lioeder  van den hoog- Marie-plaats in den Hoek, achter de de Galderije;
leeraar  Arnold Drakenburgh). 1. n. een meerderjarige suster;  gezonken, 125 gl. ; het

5 September. - Vrouwe Aletta Both, huisvr. van wapen gehangen, 24 gl. en 16 el laken gescheurd. -
den heer Frans Eurman luytenant-collonel ten dienste Buurkerk.

c
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12 December. - d’ Heer maarschalk Abraham Bou- janrde  vrijer;
man;  op de Nieuwe gracht biJ de Witte-vrouwen-brug;

in de Heerestraat; 1. n. een bejaarde

1. n. zijn vrouw en meerderjarige stiefkinderen; ge-
suster  in Brabant; gezonken, 63 gl , en 16 el laken
gescheurd. - Buurkerk.

zonken, 300 gl.,  en 1ci  el laken gescheurd. - Buurkerk.
Y I

1747.

2 Januari. - Vrouwe Maria van  Teylingen,  huisvr.
van d’ heer Johan van Baerle, secretaris dezer stads
politie ; op de Nieuwe-grabht  bij ‘t Cathrijne-steegje ;
1. n. haar man; gezonken, 200 gl. en 16 el laken
gescheurd. - Buurkerk.

5 Februari. - JUK Wpmnda Cappel, huisv. van
den heer Hendrik de Ruyter ; op de Oude-gracht bij de
Jacobi-brug; 1. n. haar man en onmundige kinderen;
gezonken, 100 gl. en 16 el laken gescheurd. - Janskerk.

3 Mei. - JUK Johanna Maria  Schadé,  bejaarde
dochter; op het Dom-kerkhof; laat na twee meer-
derjarige zusters; gezonken, ,100  gl.; het wapen ge-
hangen, 24 gl, en 16 el laken gescheurd. - Buurkerk.

27 Mei. - d’ Heer Everard Drakenbu~gh,  bejaard
vrijer; op de Lange-nieuwstraat over de A-B-C-straat ;
1. n. meerderjarige broeders en zusters; gezonken, 80
gl. en lts el laken gescheurd. - Weeskerk.

16 Juli - Op Linschoten overleden vrouwe Cicilia
van Verwen, wede van den Weledelgestr. heer Adri-
aan Strick van Linschoten, heer van Pollanen, in leven
raad in de vroedschap en oud-burgemi  dezer stad
Utrecht; 1. n. meerderjarige kinderen ; bet lijk vandaar
alhier getransporteerd en in stil te bijgezet  ; I6 el laken
gescheurd, en het wapen opgehangen. - Domkerk.

30 Juli. - d’ Hoogwelgeb. heer Jan  Serrlans  baron
de Milan T%co&i,  heer van Nyveld, Velthuysen etc.
decan  ten capittule van Ste Marie, geëligeerde raad
ter vergadering van de Edelmog. heeren  Staten ‘s
lands van Utrecht etc., bejaard vrijer; op het Bagijn-
hof; 1. n. een bejaarde broeder en zuster ; gezonken,
500 gl. het wapen gehangen en 24 el laken aan het
kinderhuis vereert. - Catharijne-kerk.

29 Augustus. - Den weledelgestr. heer Hendrik
van Nellesteyn,  proost en archidiacon ten capittule van
Oud-munster, domdecan, geëligeerde raad en president
der Edelmog. heeren  Staten ‘s lands van [Jtrecht,
mitsgaders hoog-heemraad van den Leclte-dgk-boven-
dams etc.; op de Nieuwe-gracht bij de Schalkesteeg;
1. n. een meerderjarigen zoon ; gezonken, 500 gl. ; het
wapen gehangen, 24 gl;  3 uur overluid, 27 gl. en 26
el laken gescheurd. - Domkerk.

23 November, - d’ Heer Paulus Silvius,  secretaris
van den capittule van St Pieter; op het Pieters-kerk-
hof: laat geen vrouw na; maar 2 meerderjarige kin-
deren ; gezonken, ,125  gl., en 16 el laken gescheurd. -
Pieters-kerk.

16 December. - d’ Heer Johannes de Munnick, be-

1748.

16 Januari. - d’ Heer en Mi Arnoldus  Draken-
burgh, professor in de historie en welsprekenheid in
de Universiteit dezer stad ; gewoond in de Zuylestraat ;
1. n. zijne vrouw en geen kinderen. - Wees-kerk.
(Vergel.  10 Januar. 1738).

29 Januari. .- JufY.  Maria Blesen, bejaarde dogter;
op de Nieuwe-gracht bij de Muntstraat; 1. n. mondige
neven te Amsterdam; gezonken, 150 gl,,  en tien el
lakengescheurd.-Catharijne-kerk. (Vergel.  Juli1740).

18 Februari. - Vrouwe Anna Maria Vervelst,
huisvr. van d’ heer Johan Buisero heer van Huls-
houdt, raad in de vroedschap dezer stad ; in de Munt-
straat; 1. n. haar man en geen kinderen; gezonken,
,150 gl., en 46 el laken gescheurd. - Jans-kerk.

26 Maart. - &~o~Zus  Johannes Munniks, meerder-
jarig vrijer; op de Lange-Nieuwstraat in de Vuurige
Colom;  laat geen ouders na, maar riieerderjarige  erf-
genamen;  gezonken, 70 gl  en l6 el laken gescheurd.
- Buurkerk.

5 Mei. - d’Heer  Di  Jacob de la Fclije, predicant
in de Engelsche gemeente binnen deze stad ; op het
Oud-kerkhof; 1. n. een meerderjarigen zoon ; gezonken,
100 gl. en 14 el laken gescheurd. - St Pieterskerk.

2 Juni. - d’Heer  Johannes van Lmum,  Rooms-
priester; op de Aiarie-plaats  itchter  de galderij, verders
onbekend *, gezonken, 63 gl., en 16 el laken gescheurd.
- Ma,rie-kerk

18 Juni. - Joff. Adriana Achterbergh,  wede van d’
Hr Michiel Reäel; op het Oud-kerkhof; laat na meer-
derjarige kinderen; gesonken, 70 gl. en 16 ellen laken
gescheurd. - Geerte-kerk.

13 Juli. - #Heer  Jan Suer?l~o?~d,  luytenant ten
dienste  dezer landen ; gewond en daaraan overleden,
op het Vreeburgh  ; 1. n. sijn vrouw en een onmundig
kind te Appeldoren; het lijk van hic:r naar Emmenes
gevoert  2n aldaar in .de kerk gezonken; 14 el laken
gescheurd.

17 Juli. - JUK Ursulcc  van Bijleveldt, bejaarde
dochter; in de Heerestraat ; laat geen ouders na, maar
meerder,jarige  vrienden ; S dragers en 16 el laken ge-
scheurd. - Catharine-kerk. (Vergel.  24 August. 1742).

9 September. - U’WeledeGestr.  heer Johan van
Haeften, raad in de Vroedschap dezer stad en on tfan-
ger van het anderdeel der generale middelen dezer
provintie; 1. n. sijn huisvr. en 5 minderjarige kinde-
ren ; op de Oude-gracht bij de Beyer-brugh;  gesonken,
125 gl;  het wapen opgehangen, 24 gl., en 16 el laken
gescheurd. - Catharijne-kerk.
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3 October. - Vrouwe M~win  Avnoud, huisvr. van Ten slotte  nog iets over het zinken (sincken) der
d’heer  Hercules van Hoornbeek, heer van Werkboven  ; lijken; ‘t geen aanduidt dat het lijk niet werd neer-
op de Oude-kamp; 1. n. haar ,man  en een meerder- gelaten in een groeve, maar bijgezet in een gemetseld
jarige zoon ; ‘t lijk van hier naar Amsterdam getrans- graf.
porteerd en aldaar bijgezet; komt voor den armen Op het eind der 16e eeuw en daarna, toen de open-
125 gl.,  en 26 el laken gescheurd. ’ bare begrafenis den Raomschen stempel verloor, zocht

15 November. - Vrouwe ibwgcwetha  Mctrh Dom- ‘s menschen geest naar eene aanvulling der leemte,~
rn,cy,  huisvr. van den heer Mr Willem van Baarle; welke men gevoelde, dat ontstaan was.Zoo  ontwikkelde
1. n. haar man; gesonken, 150 gl., en 26 el laken 1 zich een bijzondere voorliefde voor het begraven der
gescheurd. - Catharijne-kerk. ~ dooden  bij nacht of avond. Dan kon men, meer vrij

28 Novemb. - Vrouwe ,I?mn Elsevaey,  huisvr. van van het, aardsche gevoel, ernstiger zich bezig houden
den Weledelgestr. heer Jan Pieter van Mansveld, raadj met de dingen van hier-na-maals. Ook strookte het
in de vroedschap en regerend borgemr  dezer stad; donker daarbuiten zoowel met den rouw van den
op het Jans-kerkhof bij de Nieuwe-gracht ; 1.n.  haar man treurenden geest. En, als men verkoos, kon door lan-
en twee minderjarige kinderen ; h.,UPzonken, 250 gl.,  het taarns en fakkels een eigenaardige luister worden bij-
wapen gehangen, 24 gl. en 16 el laken géscheurd.  -.- gezet aan zulk een tocht. Zoo  werd het begraven bij
Buurkerk. avond en te nacht allengs een gebruik, dat bijzonder

i zich liet gelden bij den adel en hooge beambten.
1749. 1 Even voorbij het midden der l’ie eeuw kwam de

5 Februari. - d’Heer  W~Xebro~~~us  Ke?)lp,  bejaard stad Utrecht in echten handelsgeest ertoe, om munt
vrijer; achter d,0 Marie-kerk in den Hoek; 1. n. tneer- te slaan uit dit metaal. Zoo zocht zij haren armen-
clerjarige  vrienden; begraven in de Marie-kerk; ti last wat te verlichten. Des gaf ze op 4/‘l4 Januari
dragers, 2 gl.; zwarte kist en baar, 8 gl. en 16 el 2Kj3  eene verordening, waarbij werd verboden eenen
laken gescheurd. doode te Utrecht bij nacht of bij ontijde ten grave

27 Febr. - d’Heer  en Sir  Rerend  Jan wn Hws- te dragen en stelde daarop eene brcuke van drie
cnrrzp,  procureur generaal van den Ed. Hove provinciaal honderd gulden. In de eerste jaren ging het als met
van Utrecht; op de Cromme-nieuwe-gracht bij den een kleed, dat nog niet past: er werd eenige malen
Maartcns-dam; 1. n. zijn vrouw en een onmundig i wat aan getornd en geplooid. Doch op 24;  hIei  1658
kind; gezonken, 225 gl.;  het wapen gehangen, 24 gl. i kreeg deze zaak haar beslag, bij een gewijzigde veror-
en 16 el laken gescheurd. - Buurkerk. i dening, die vaststelde, dat zij die een doode alhier

10 Xlaart. -- d’Heer  Flo~*e~~li?a~~s  van Pallrc~s,  over- overleden wilden ,,doen sincken ofte bij avond en
leden  te Wijk hij Duurstede; 1.  n. si,in  vrouw en geen ,,ontijden  in stilte begraven, alvorens daartoe sullen
kinderen; het lijk vandaar alhier getransporteerd en i ,,hehben  te versoecken schriflelijk  consent, ende  be-
in stilte bijgezet. - Claeskerk. ,,talen  boven de kerckelijke  gerechtigheid, tot een

10April.-VrouweJohuritl«  S&*ic~z~an  Lìdt deJcude, ,,recognitie  de somme  van 300 guldens voor de aal-
wede van d’heer Mr Servatius van Cuylenborch;  op ,,moeseniers-  ende  ambachtskameren.” (Utrechtsch
de Oude-kamp bij de Heerestraat; 1. n. meerderjarige ~ Placaetb. III,  blz. 533).
kinderen; het lijk van hier naar Bommel getrauspor- Tengevolge dezer verordening werden de zooge-
teerd en aldaar in de kerk gezonken, 0 gl. 9 st. naamd zinkens-boeken  aangelegd, die dezen naam

25 Mei. - In ‘t Waal overleden Juff.  Geel+rxyd  vnn ontvingen, wijl ze alleen dienst deden bij dooden  van
G?*ocning,  huisvr. van den heer- Baltoldus, Oyers, pre- hoogeren  stand, die men in een kelder liet zinken,
dicant  aldaar; het lijk van daar alhier gelranspor- niet begroef in een graf. Als nu iemand hieruit wit
teerd en in stilte bijgezet. - Geerte-kerk. afleiden, dat het zoogenaamde zinken der lijken te

16 Juli -.-  JUK Rqi)icc X&a Dierout,  bejaarde Utrecht een van zin is met ,,het begraven in stilte,
dochter; in de Heerestra,itl;  1. n. meerderjarige broe- bij nacht en ontijden,” dan is dit iets van nieuwe
ders en zusters; gezonken, G3  gl. en 1G  el laken I vindincb,  ja; maar het octrooi ontbreekt dier vinding.
gescheurd. - Buurkerk. ; Te Utrecht onderscheidde men wel degelijk tusschen

30 November. - Vrouwe Leo,aom  Apollonin  Weyw, het begraven van een doode en hem laten zinken.
huisvr. van den heer I<udolf Leusden, generaal-majoor Het eerste geschiedde in een graf, het tweede in een
ten dienste  dezer landen ; op ‘t Oude-kerkhof; 1. n. haar kelder. Afdoend in deze is gewis, dat tal van dooden,
man en een onmundig kind; gezonken, 150 gl.; het welke hier als gezonken vermeld staan, in de zinkens
wapen gehangen, 24 gl., en 16 el laken gescheurd. - boel:e?a  niet voorkomen.
Buurkerk. J. H. HOFMAN.
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