






































Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1843. - Dl.3 999. mael alle deser stads gescut, datter nu is offkomen sell, op alle toornen ende plaetsen,daer't is oft geordonneert sell worden, visi-teren, ende van alle gebreken houden in be-hoerlyke ordonnancy, dat men daerinne geengebrek en sel vynden, in lyden ende wylen,als men die behouwen sell, 't sy van maten ,stampers, loet, cretsers ende desgelyx, opdeser stads cost ende tot last vanden voorsz.bus-scut-mr. Item, noch soe sell hy alle deser stads bus-cruyt maken , te weten , 't salpeter fineren , 'tswevel breeken, 't hout cloven, 't selve hout totkolen barnen , ende 't selve soe opter stads costtot buscruyt maken, daer hy voort toe doensell, syn selfs cruytmolen ende andere reet-scap, daertoe dienende, welke cruytmolen endereetscap hy daer toe onderhouden sell. Item, soe sel hy hebben voor syn persoon,als hy te deser stadt dyenst buscruyt maect,ende't gene daertoe dient, voor syn arbeyt,'sdaechs vier stuvers, ende voor syn knechts,tot tween toe, die hy daertoe huren sel, over-mits hy den arbeyt alleen nyet machtich enis, elx des daechs 3 stuv. Ende voort soe seldese stadt hem byden anderen cameraer vandeser stadt noch doen wtreyken, voor synverbonden dyenst, in

manieren voorsz., totsyn pensie, ter weke 12 stuv., daervan d'yer-ste dach ingaende is geweest in date voorsz.Alles breder blykenue byde wtgesneden (!) ce-dule, die daervan door overcomen ende be-lieftenisse vanden rade gemaect is, daer vansynde, met qnitancy vande voorsz. 8 weken,die welke beloopt 4 L. 16 sc. Gek vanden Pr. v. Oraengien. Item, Ber-telemeus van Wede, die goutsmit, 14 L. 15 sc.9 p., wt sake hy gemaect heeft een scakel vangout, die gesconken is die sot van myn Gen.heere, den Prince van Oraengien, als stad-houder, etc. Herm. v. Borculo, boecprinler. It., Herm.van Borculo, boecprinter, wt sake hy omtrentPetri ad Vincula, doe Meerten van Rossemmet ruteren ende knechten in Brabant was,ende alhier binnen deser stadt tydinge was,dat Meynert vd. Ham oic groete vergaderinge alleene, om syne bootscappen ende coopman-scap te doen, ende oic were aen te nemen ,om die bynnen deser stadt te gieten. Ende hiervoir is hem van deser stadt jaerlyx geloiftende toe versegelt, te hebben tot syn pensieende wedde de voorn. somme van 20 L.,verscbynende opten lesten dacb Septembris;ende sel oick noch gecleet worden , in ma-nieren , als deser stads deurweerders gecleetworden, ende sell oick met hoer gelyke ra-soenen ende wynen hebben,

ende oick waec-vry syn. Ende voirt, waer't sake, dat hemvan deser stadt sekere busschen ofte anderste gieten aenbestaet werden, daervan sell hynyet oruedelyk eyschen ende nemen , ende sell,hetgene hem aenbestaet wordt, getrouwelykende spoedelyk hem moghelykste synde , mae-cken. Ende als hy in deser stadt saken byden oversten ofte den rade buyten deser stadtgescict wordt, daer van sel hy tot synen dag-gelde betaelt worden, in manieren als deserstads deurwaerders gedaen wordt, als sy buy-ten deser stadt in stads saken reysen. Endeomme, van't gundt voorsz. is, deser stadtmede versekert te wesen, soe heeft mr. Janvoorsz. daerof in segele ende brieven beloftenissegedaen. Alles breder na vermogen derselyeraccoorde ende seghele ende brieven , in datevoorsz. te beyden syden gegeven synde , waer-omme alhier de voorgen. somme van 20 L. Stads-meesler-bus-scut. Item , Willem v.Snellenberch, als deser stads bus-cut-meyster,betaelt de somme van 4 L. 16 sc., wt sake hysedert den eersten Augusti, tot S. Remigii dachtoe, belopende den tyt van 8 weken, deserstadt als bus-cut-mr gedient heeft, soe hy vd.rade der stadt voorsz. daertoe aengenomen is,gedurende tot deser stads wederseggen, opconditien nabescreven : Inden eersten, sel hy alle

tochten helpendoen, bynnen ende buyten deser stadt, daerhem die oversten gebieden sellen, ende hysell altyt het gescut regieren , ende doen alseen goet bus-scut-mr toestaet te doen, endenyet wt deser stadt te benachten, 'ten sy by-consent vanden oversten. Item, noch sell hy alle jaer, twe off drie



































































































































































Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1843. - Dl.3 stuck Vin Franchoys, op stads versock vaaAmsteidam ontboden, dus 91 gl. 15 st. It, Henr. de Cock, voor gelev. fra. wyns,62 gl. It., voor impositien opte voorsz. wyn, 148gl. 3 st. 12 p. It., de heer Ja. Splinter, voor gelev. bier,33 gl. 4 st. It., de wed. vd. brouwer Ter Steghe, voorgelev. bier, 17 gl. 8 st. It., Jan van Rynevelt, silversmit, voor huurvan 12 silvere soutvaten et 50 silvere lepelen,mitsg. het schooDmakeu ende bruyneren vandeselve, 10 gl. 19 st. It., Luc. van Voorst, goutsmit, voor huervan 8 paer soutvaten ende 36 silvere lepels alsboven, 10 gl. It., Brnyn Claesz. van Werkhoven , silver-smit, voor huer van 4 silvere soutvaten ende10 silvere lepelen met het bruyneeren endesieden, 4 gl. It., Henr. van Voorst, tinncgietcr, voorhuer van tin, by hem opte voorn. maeltytgelevert, 60 gl. It., Henr. Messier van Cleeff, tinnegieter,voor huer van tinne vaten ter selver tyt ge-levert , GO gl. It., Ja. Symonsz. Moth, coperslager, voorhuer van coopere koelvnten, ketels, vertindevleyspotten, by hem gelevert, 15 gl. It., Barth. Moor, coperslager, voor 5 co-pere cranen, 4 gl. 10 st. It., Eelgen Jansz., voor gebroken glasen,als mede huer vd. glasen op de voorsz. mael-tyt, 89 gl. 11 st. It.,

Peter de Cracht, voor huer vande ta-pyten , die gehangen hebben in't groote stuckvan 't nieuwe getimmer aen het stadhuys.'daersyn Hoocheyt wierde getracteert, by belief-tenisse, 260 gl. It., noch betaelt aen diverse personen,' dieaen 't canon bebben helpen arbeyden, ommewt het artill. buys te brengen opte vval ende'tselve tc bewaerken. It., aen de constapelsende matrosen , die 't selve losgebrant ende ge-regiert hebben, oock hetselve weder op helpenhalen ende in't artill. h. brengen, 288 gl. 10st. van wegen deser stadt is beschonken, dus3150 gl. It., noch betaelt voor een benrsgen , vanroot fluweel, geboort met een silvere galon,ende gesnoert met snoeren van silver enderoode syde, daermede de voorn. vereeringe isovergelevert, negen gl. vierstuv., dus 9 gl. 4st. It., Lambert Gooth , cock, de somme van839 gl., voor't gene hy opte maeltyt heeftverdient, met coocken ende leverantie vantaerten , mandeltaerten , pasteyen , hammen ,tongen, svvesericken, murchpypen, komkom-mers, cappers, olyven, foly, eyeren , lardeer-speck, saucysen , kaes ; it., huer van linnenende messen , dus 839 gl. It., Deliana Geritsz., buisfr. van DirckWillemsz. van Beest, voor't vleys opte voorsz.maeltyt gelevert, 153 gl. It., Dirck Dircksz. vd. Well ende Mar-griet Jansz., 682 gl. 1

st., voor soodane ha-sen, patrysen, kalkoenen, capoenen, hoen-ders, duyven, wachtels , leeuwerken , kony-nen ende andere diergclyke, als sy totte voorn.maeltyt bebben gelevert, 682 gl. 1st. It., Gysbr. Adriaensz., voor karpers, snoe-ken ende brasems, 18 gl. 9 st. It., Ja. vd. Horst, 80 gl. 8 St., voor gelev.citroenen ende orangeappelen , dus SO gl. 8 st. It., Barbara Antonissen, groenwyfF, voorlauwriertakken, roosmarynboomen, artisocken,asperges, knollen, vvortelen, doornbessen, poe-len, spinaet, peeterselye, sueriuk, carvel,karsen , 't pont tot 3 gl. 15 st., aertbesien , etc.by haer gelevert, dus 78 gl. It., Isaacq van Rhyn, suyckerbacker, vooralrehand suyckerbanquet ende couGturen byhem gelevert, 700 gl. It., Jan van Oosterhout, voor gelycke le-verantie van suyckerbanquet ende contiturenals boven, 670 gl. It., Ja. van Ochten , backer, betaelt voorbrood ende weggen als mede doove colen bybem gebaelt, 87 gl. 17 st. Jt., Willem van Berck, voor rynse wynen,by hem gelevert, 412 gl. 11 st. It., den here Antho. Charles Parmentier,91gl. 15 st., by syn Ed. verschoten voor een



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1843. - Dl.3 304 It., Pet. Veraieulen, etc., voor dat syl. metbore peet'den liet canon hebben gereden wttetsrtill. hujs opte Neude ende van daer oplewall ende weder vande wall in't artill. huys,96 gl. It., An to. van Ravesteyn, voor verdientarbeitsloon in 't lielpen wthalen vande voorsz.stncken geschut ende weder inne brengen ,initsg. diverse materialien van lontstocken ,schaepsvellen, boomoly, laetpinnen, fyne Ion-ten ende diergelyke, tottet lossen van't ge-schut nodich, 41 gl. 19 st. 7 p. It., Aernt Hermansz., voor 600 pont bus-cruvts, tyde voorsz. aen de stadt gelevert,yder hondert tot 33 gl. ende 6 tonnekens,yder tot 16 St., dus 202 gl. 16 St.* It., Corn. Quint, out-schepen, voor bus-cruyt by hem gelevert tyde voorsz., 79 gl. 16 st. It., de acht respect, hoolttnannen vandeschuttery, voor verschoten oncosten, gevallenop't inhalen van syn Hoocheyt, 90 gl. 16 st. It., Jan van Bentum , voor leepelstelen endeander houtwerk, tottet canon als boven, 2 gl.3 st. It., Will. Olofsz., bode van't smedengilt,voor 4 tonnen houtskolen, by die van 't giltgelevert, 10 gl. It., den heer Prof. Moreels, voor de pre-sentatie eniger expp. vandepaneyyrica oralio,by syn Ed. den 29. Mey 164&quot;' in't

choorvd.Dom , naer de iuleidinghe van syne Hoocheytgedaen ter presentie ende ter eere van Hooch-gemelten syne Hoocheyt, welke somme onderbet capittel van alrehaude saeken in wtgevenwort gebragt, dus meniQiie. It., mr. Jo. Strick, adv., voor de presen-tatie eeniger expp. van syn Pallas Trajeotinaof Lofdichl over de inleidinge van syn Hoo-cheyt in V stadthouderambt, die mede in 'tvoorsz. capittel syn in wtgeven gebracht, dusmemorie. 11., Steven de Leuw , voor syn diensten ge-daen opte voorsz maeltyt, 150 gl. It., noch 155 gl. 4 st., alse: 100 gl. ver-eert aende hellewaerdiers ende 55 gl. 4 st.ande trompetters van syue Hoocheyt. It., de hoschbewaerders, welke hadden ge- brocht een geschoten hert tolte voorsz. mael-tyt, tot vereeriuge, 25 gl. It., an de stadsofficianten ende andere per-sonen, als mede de coetsiers, die tyde alsvoren in den dienst vande stadt geweest,445 gl. Summe vd. maeltyt van syne Hoocheyt, 9331 gl. 3 st. 4 p. It., Prof. mr. Henr. Moreels, 150 gl. voorde praesentatie eniger exempli, van panegy-rioa oratio, by syn Ed. den 29. Mey 1647in't choor vanden Dom , nae de inleidinghevan syn Hoocheyt den hr. Pr. van Orange in'tstadthouderschap deser provintie, ter presentieende ter eere van Hoochgemelte syn

Hoocheytgereciteert. It., mr. Jo. Strick, adv., inden hove prov.t'Utrecht, 60 gl., voor de praesentatie eenigerexpp. van syn Pallas Trajeotina, etc., ofteLofdichl over de inleidinghe van syn Hoo-cheyt den heer Prince van Orange, etc.,in t stadthouderschap 's lants van Utrecht. It., Adriaentge Geurtsz,, 12 gl., voor huervan tapyten in 't stadthuis ende de academieofte den Dom, teyde der inleidinge van synHoocheyt in 't stadthouderschap. It., Pet. van Wyck, voor een ebbelyst orbeen schilderye vd. heer VVerckhoven, syn Ed.vereert., voordat hy syn schilderye in't stadt-huys heeft gelevert, als syn Hoocheyt, denhr. Prince van Orangieu , als stadthouder de -ser provincie was ingeleyt ende op 't stadthuisgetracteert. It., 39 gl. 2 st., wagenvrachten ende teer-costen, gevallen in 't hervvarls comen vandenheeren vd. Hoolck ende vd. Poll, gecommit-teerden vd. stat. gen. ende de general, reken-eamer specialyck verschreven, omme te comenopte maeltyt van syne Hoochheyt, tyde synHoochgem. Hoochheyt inleidinghe in't stadt-houderschap deser provincie. It., Mathys Ketel , buiten de Weerpoort,29 gl. 10 st., voor'l geen de heeren mettendienaers te synen huyse verteert hebben, alssyn Hoochheyt aldaer vvert ingewacht. It., Corn. Keyser, herbergier inden Uyl,







































Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1843. - Dl.3 323 huer v. syn kelder, gebruykt totte oliebacken,meten vande olye voor de lanteerns alhier,verschenen 1 Oct. J 683 ,                     50 gl. la. Somma             2630 gl. Ander wtgeven van betaelde renten deropgenomene capitalen. 1I». Summa             260 gl. Ander wtgeven van salaris der wtmaendersvan het lanteern ende straetgelt. Ilia. Somma 618 gl. 8 st. Ander wtgeeff wegens het maken vandelanteerns, stellen van palen ende vor-dere noodicheden, daertoe vereyscht etc. It., Da v. Bloeyvelt, weg. gelev. 400 lanteerns, 't stuck bedongen op 5 gl., mitsg. eenige verdersbehoefte tot dezelven , 2275 gl. 9 st. It., Jan van Eede, wegens geleverde 200 lanteerns,'t St., uts.                  1000 gl. It., Jan van Brevelt, voor gelev. 600 co-pere snuyvers op de lanteerns , 't stuc tot 2 gl.2 st., ende 12 gl. van die voor degrootelan-teerns voor't stadhuis,               1272 gl. It., Jan van Eede, van geleverde kannen,busgens , maetgens , tot de lanteerns beho-rende,                                            98 gl. It., Abra. van Marienhoff, voor't glasenvan 300 lanteerns met die voor't stadhuis, 304 gl. 10 st. It., Corn, van Vonderen, voor't glasen van 300 lanteerns,                              302 gl. 2 st. It., Corn.

Achterberch, van gelev. houte palen ende armen totte lanteerns, 1492 gl. It., Arn. & Piet. v. Aken, van wagenschot,tottet becleden vd. voorsz. palen , 193 gl. It., Christi. Brugman, wegens wagenschot,uts.,                                              114gl.l6st. It., Abra. v.Wickenburch, v. gelev. yserwerkaen de voorsz. palen ende armen, 359 gl. It., Aris van Grol, wegens het verven vandelanteerns, etc.,                             310gl. 4st. 41* Den 3 Jul. 82, vd. burgermr. Voet v. Winssen,tegens 4 pro cento,                        1400gl. Denzelfde, vd. secret. Hei'scamp, uts., 1000 -Denzelfde, vd. secret. deRuever, uts., 1000 -Den rend ant uit syn selfs handen , 600 -Den 16 Oct. 82, vd. burgermr. Voet van Winssen , uts.,                         1000- Denz., vd. secret, de Ruever, uts., 1000 -Den 16 Apr. 83, van juffr. Hendiina van Driel, uts.,                               500 - Denz., v.juffr. Adrianav.Leeuwen, uts. 500 - Summa la.              7,000 gl. Andere ontfang uit de collecte van 't in-gewillicbt lanteern- ende straetgelt, volg.resol. 29 May 82, tsed. Paesch. 82,tot Paesch. 83. Summa Ila, 8248 gl. 14 st. Summa totalis vd. ontfang de-ser Rekeninge                       15,248 gl. 14 st. wtgeef- Eerstel. wegens verschenen tractementenvd. opsicbter, vullers ende opsteeckersder lanteerns, etc. Dire van Eede, opsichter

der lanteerns ,een jaer tractement                             250 gl. Vullers ende opstekers: Corn. v. Stammen,Reyn. de Groot, Corn. v. Groeningen, Herm.Welman de Ruyter, Ja. v. Someren, iedermet een jaerl. tractement van              155 gl. Louis de Lack, Anto. Leydecker, Jan Pe-ters, Ja. vd. Wei, Wyn. v. Hertevelt, Claesvan Gelder, Piet. du Pies, Andries Jansz.,Will. Willemsz., Jan Arnoldus , N. Ryck ,Jelis Boll, Claesz. Hendriksz., Jan Hendriksz.,Arie van Eck, Ger. Henricksz., Gosen vanRouwenborst, Stev. Mathysz., Ja. Aris, BeerntVinck, Greg, van Leeuwaerden , Robb. Tho-masz., Jan vd. Hevden, Jo. vanSoest, DirckSmetsers, ieder met een tract, van 30 gl. It., Ja. Jansz., straetmaker, voor een jaerreparatie van alle de straten , etc. 650 gl. It., de fabryecj vd. Bosch, voor een jaer












