
 

Dossier Heck: transcripties en originelen 

 

[Utrechts Archief, inventaris 239, Hof van Utrecht, 1.5.4 (stukken betreffende de 

politiezorg en het toezicht op de gevangenen van het hof, dossier 137.)] 

 

‘Brief van gedeputeerde staten aan het hof om Mattheus Heck, gewezen predikant van Bunnik, in 

verzekerde bewaring te stellen wegens in de hoge heerlijkheid van Achttienhoven gepleegde 

buitensporigheden, tegen afgifte van een akte van non-prejuditie voor de vrouwe van Achttienhoven, 

met twee brieven van Mattheus Heck, 1702.’ 

 

 

Transcriptie van een deel van de brief van Heck aan het Hof van Utrecht het Hof van 

Utrecht, gedateerd 27 juli 1702: 

’Dewelke hei het souverain hoog verbod van U Ed[ele] Mog[enden] nopende den publiken 

prediksdiinsten in de proosdeie van S. Jan in eigen gehuurde woninge sedert seinen uitgang binnen 

bepaalden teid noch overtreden heeft noch voornemens geweesr is ooid of ooid te overtreden, als achtende 

seine conscientie in Christo ontlast te hebben, in hopen en verwachting’. 

 

Transcriptie van de ongedateerde brief aan Mattheus en Adriana Verbessel, zomer 1703: 

‘Eerwaarde Broeder en Suster in Christo […] 

Het zein heden zesthien dagen dat mei de hope bedrigeleik is aangebracht van te zullen gehoord werden 

over enige misdaad van welke ik mei niet bewust ben, en den alles wetenden God diin aangaande tot een 

wis getuige over meine zile kan aanroepen. 

So is het dat ik al het bedrog leyden  bevindende in so verre dat men mei di een gebooren Burger van de 

hoofdstad dese Provintie ben onverhoord, nu vastsettende onderdrukkinge onderdrukket, en mein huis 

in t grootste gevaar van nachtroverye en plunderaars steld,  

So is het dat ik uliden van nu aan genoodsaakt ben te bedanken voor de onverdiinde ere van de 

aansittinge aan ulider tafel, en uliden voortaan verzoeke alleen maar brood en water mei te willen 

toedinen med een weinig sout, opdat ik mein Nasireërschap mag onderhouden na di belofte di ik den 

Here in seine ware  vrese heden gedaan hebbe, in waren gelove dat hei den elendigen in sein elende sal 

vrei maken, en dat hei het in dese vastsettende onderdrukkins voor de oren der menschen kinderen tot 

seine heerleikheid sal opnbaren. Amen!  

Mattheus Hek, profeterende siinder en prediker van Bunnik en Vechten.’ 



 



 



 



 

 

 


