
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 STERFHUIS Kx\ BE NALATEJfSCHA* VAX DEN AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT, FRE. SCHENK van TAUTENBURGH > *-*^n*^n*^vrs-** * *-*^* ?+<*.*, I INVENTARIS vanden Inboedel vanden eertsbisschop FRE. Van TAUTENBURGH, 1580. InvImNTAris van alle alsulke goederen ende huysraet, mitsga-ders gelt, gout, zilver, gemunt ende ongemunt, ende an-dere dingen, als men bevonden heeft nae 't overlyden vanza. ge. heren Frederick vry-baron v. Tautenborch , eerts-bischop van Utrecht, op zyn Gen. archiepiscopaell hoff bin-nen Utrecht doen maken ende scryven uit bevele van mynE. beeren den gedeputeerden vande vyiF collegien aldaer, incracht ende naevoJgende haere Ed. commissie, hyer inne ge-insereert, by ons drie onderschreven secretarissen ofte no-tarissen, begonnen opten zes ende twyntichsten dach vanaugusty, voorden middach, ende voorts gecontinueert en-de gesuppleert op andere daer aen volgende dagen. JJie commissie van myn E. heren gedeputeerden Juyt aldus: Anno XVC.LXXX., optenzes ende twyntichsten augusty, zyn gedeputeert die proost Galama ende schokster Duven-voorde

indenDom, Honthorst ende Montsima TOudemunster, deeken ende Conincx S.Pe-ters, Pyl ende Berck S. Johans, deeken ende thesaurier S.Maryen, omme te gaen opt hoffarchiepiscopaell mit beyde de burgermeesters der stadt Utrecht, die men hiertoe specialyk (ommeerder autoriteyts wilien,) zall requireren, om aldaer mede te compareren, ten eynde daergoede toesicht ende regart gedragen wort, darter geen onordening ende verilizing van goederen.lh                                                                                                        32 '-,?*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 250 wi geschiede; Gevende voorts de voorsz. gedeputeerden macht ende beveel van te bestel-len, dat die aertsbisschop eerlyken, naer behoren , begraven wort, ende voorts tgene, dattotter uytvaert is van node uyt terichten, ende alles te doen, dat executoren zouden doen,ende dit al by provisie, tot dat het testament gevonden zal zyn, ende hebben, om medetoe te behelpen zien, off ende aen te gaen, ende tzegel vande vicedomdeeken te bewaren.gedeputeert Cleeff, ende te concluderen ende resolveren sulcx sy by pluralite van stemmeni,roetvynden sullen. Actum, in de vergaderinge vande vyff collegien binnen Utrecht, op date als voren. Onderteekent: P. Joostensz.In't cleyn camcrken van zyn Genade. Een vergulde silvere kelck ende patene, met die wapene van Diepholt. Noch een silver vergulde crucificx, in eene custodye gesloten, gecomen, als men seyde,van Duerstede. In een viercant root kistken met ysere banden; daer inne bevonden een leeren boete-gen, toegesloten met een maelslotken, ende daer yerst uytgehaelt een seembuydelken endeeen rambuersken , waer inne bevonden is een specificatie, inhoudende drie hondert

acht en-de vyftich staten croontgens, ende noclitans zyn bevonden driehondert ende sestich stuck,tot 44 stuyvers. Noch in tselve boeteken, uyt een groen buydelken, daeroff die rest lachin't boeteken: Twee hondert een NederL of Keysers cronen van 55§ stuyvers, hondert sestjnde sestich ende een halve golde Fransche cronen van hh\ stuyvers. Noch driehondert vier ende veertich pistoletten, tot 54 stvs. Driehondert neghentien ende een halve staten cronen ende goltguldens. Twee ende neghentich Gampen, Deventer, Overyssel, Eemder ende Climmer gulden. Drie ende sestich ryder gulden; Twee ende negentich ende een halve Philips gulden. Vier ende vyftich golde Carolus gulden; Tien halve golde realen. Een pistolet, twee Portugaelsche cronen ? met lange cruycen. Een ende twyntich stucken van guldens, als hoorns, hontgens ende knapkoekgens. Noch in een roet saksken, intselvekoffcr, bevonden vier en tachtich ryxdaelders van 41 stvs. Noch een ryxdaelder. Fac. tsamen vyf ende tachtich ses hondert een ende twyntich pen-ningen van zeven stM doende IXst. aen paerten, helen ende halven (sic!) Drie ende twyntich Gonincx daelders, neghen batselaers, neghen scrickenburghers. Seven slechte daelders, Nyemweesche

ende Bersche, als van 60 critsers. Twee francken ende twee halven staten daelders. Drie testoenen, daervan een doende xi^ st.; een silvere Carolus gulden; een ryxdaelder. Aen olde stuyvers ende dubbelde stuyvers, doende \~ st., tesamen gerekent xxix fl. vra st. IT p. Noch hier in geleyt inventarium vande goederen, eertyts bevonden op Duerstede. Copiae deputationis executorum factae per Reverendiss. anno XLIL, die XV. deceuibris,coram Stoop, notario. Ende soe dit kistken wederom toebesegelt ende toegesloten. Daernae geopent een viercant groot koffer; daeruyt gehaelt een lang hantcofferken, on-gesloten, waerin waren in een stopbuerse: Hondert drie ende twyntich Philippus sulveredaelders: hondert ryxdaelders tot 41 stvs tstuk. Noch aldaer in een serviette gebonden: Tweehondert negentien sulvere Philips daelders.Noch hondert een ende vyftich ryxdaelders tot 41 stvs tstuck; twee ende dertich Hollandschedaelders.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 251 Uyl ecn roden leeren saxken, daer inne warens Vyf hondert acht ende vyftich ryxsdaiersvan 41 st, tstuk, Uyt een ruych boeteken: Vyff ende veertich Philippus daclders ; acht ryxdaelders ; vytfHollantsche daelders; dartien ende drie viertelen van staten daelders; vyff ende twyntichScrickenborgers mit een halven 5 sestien penningen vanneghen stuyver; twee Fransche fran-cken mit vyftalve stvs. Item, in een ander kanefas saxken: Drie hondert hele dicke daelders tot 45 stvs tstuk.Item, in een ander kanefas saxken: Vier hondert hele dicke daelders tot 45 stvs tstuk.Item, Twee hondert neghen ende veertich halve dicke daelders. Noch in een ander kanefas saxken: Vier hondert vier ende tachtentich hele dicke dael-ders tot 45 stvs tstuk. Noch in een ander kanefas saxken: Drie hondert ende tien Philippus daelders tot 45 stvs-Noch in een ander kanefas saxken: Ses hondert dicke Conincx daelders.Noch in een ander kanefas saxken: Drie hondert ende twee dicke daelders.Noch in een ander kanefas saxken; Twee hondert vyff ende veerlich rycxdaelders.Noch in ecn ander kanefas saxken: Drie hondert ende vyff dicke

daelders.Noch in een ander sacke: Vier hondert ende tachtich penninghen, nu van IX stuyvers:drie ende twyntich Scrickenborgers ; hondert acht ende dertich ryxdaelders ; hondert tweeende sestich Coninx dicke daelders; drie Holl. daelders ; vyff batzelaers ; een testoen, Noch in een ander kanefas saxken : Hondert Philippus daelders ende een halven ; dar-tien Hollantsche 5 achtien Bersche daelders; een staten daelder; een penninck van ix St.Uyt een ander cleyn buy del: noch tnegentich Philippus daelders ; dartien ryxdaelders;seven staten daelders. Noch uyt twee andere sacken: Twee hondert vyff ende tachtentich dicke daelders; sesende veertich een halve ryxdaelders; vyff Hollantsche daelders. Uyt een ander kanefas saxken : Twee hondert drie ende seventich staten dacld. v. 36 st. tstuk.In een pepersack: Vyff hondert penninghen van IX stvs. Noch in sekere stopbuydel bevonden : Hondert vier ende tachtentich mit een halve Phi-lippus daelders; acht staten daelders van 36 st. tstuk; vierdalve rycxdaelders. Voorgenomeu seker langhe pepersack mit alrehande pavement, die toebesegelt is, nyelgeinventariseert, om cortsheyts wille, wederom geleyt in't voirsz. groote koffer, geteyk met A.Noch: acht goude Conincx

daelders; item, drie Fransche cronen , vyff pistoletten , eengolde leeuw, een angelot, dertien goltgulden, drie Eemder gulden, een ryder gulden, tweegolden Philips gulden; Acht ende tseventich ende een halve silveren Philippus daelders;Twee hondert acht ende negentich penninghen van ix st. tstuk; een ende vyftich ende eenhalven staten daelders van 36 st.; vier ende twyntich Holl. daelders; achtien ryxdaelders;drie Bergsche daelders met een halven ; een staten daelder van 36 st.; een vierdubbelesilvere reaell tot ses ende dertich stvs.; noch vyf ende veertich Scrickenburgers. Geopent noch een groot viercant coffer mit silverwerck, daer in een cofferken was, al-waer is bevonden: In een kanefas saxken, seker pavement ongetelt geleyt, dat was gehaelt uyt een langewillige dose. Item, dartien Philippus dalers, een halve; acht staten dalers; seven rycxdalers; hon-dert vyff ende tseventich penningen van negen st. gemaeckt; XL penningen van ses stvs;twee silvere Carolus gulden; vyftalve Hollantsche daelders; twee Batenburgsche daelders.Bevonden een obligatie vanden grave van Boussu, vanden twee duysent Philippus daelders,Yan date den n.juny, 1572. 32&quot;





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 253 Een Duytschen silvere vergulde overtlekte cop, t'Antwerpen gemaeckt, wegende drie nierckvier oaschen schaers. Een silvere ..., op sotnmige plaetsen vergult, wegende een marck vyff onschen seven-hen engels. Een Spaenschen noet, beslegeu met silver vergult voet ende dexel, twee merck een onschvyfftien engels. Noch een cockilie van peerlemoeder beslegen, mit silver vergult. Een silver waterpotken, hyer ende daer wat vergult, wegende twee marck drie onschdartien dalff engels. Een silvere scheerbecken, wegeude vyff marck twe onsch twe engels. Een silver becken met moris gesneden, die rant ende spiegell vergult, wegende ses marckvier engels, Een silver becken, met de wapens van synen genaden vaderen, wegende ses marck tweengels, t'Antwerpen gemaeckt. Een kleyn beckentgen, vergult aen randen ende binnen met syn genaden vaders wape-nen, wegende een marck ses onsch ende vierthien engels, t'Antwerpen gemaeckt. Twe silvere candelaers, wegende seven marck drie onsch ende vyff engels. Noch twee silvere candelaers, seven marck drie onsch ende vyff engels wegende. Een silvere

Duytsche majoel met een dexel], boven vergult ende vergult lofwerk geboort,wegende drie marck seven onsen achtalff engels* Thien silvere cruysens, die randen met die voeten vergult, t'Antwerpen gemaeckt, tsamenwegende neghen marck twe onsch min vyff engels. Noch negen silvere cruysens, t'Utrecht gemaeckt, die randen vergult, wegende tsamenacht marck vyff onsch vyff engels. Noch vyff silvere cruysens, t'Antwerpen gemaeckt, die x*anden vergult, wegende tsamendrie marck s^ven onsen ende achtiendalff engels. Ses silvere Vrysche fruytschalen, met een dexel op die sesde voirsz,, tsamen wegendeveertien marck vyfftalff onsch. Vyff platte silvere fruytschalen met lege voeten, t'Antwerpen gemaeckt, randen ende voe-ten vergult, wegende ses marcken twe onschen. Vyff silvere schalen, t'Antwerpen gemaekt, die boort mit randen van binnen gesneden metmoris loff, tsamen wegende seven marck ses onschen. Twe silvere schalen, t'Antwerpen gemaeckt, met sint Jacobsschelpen daerin gedreven,wegende drie marck vyff engels. Noch drie silvere schalen, t'Antwerpen gemaeckt, met knorren gedreven, wegende driemarck seven onsch ses engels. Ses silvere cleyne cruysens ? voet ende rant vergult, weg.

drie marck drie onsch ende seven eug. Een heel dosyn silvere grote slechte cruysens, t'Antwerpen gemaeckt, tsamen wegendevier ende twintich marck vier onsch seventien engels. Noch drie silvere cruysens, randen ende voeten vergult, t'Utrecht gemaeckt, waervan dienegen boven staen, wegende. twe marck seven onsch. Ses silvere cruysens, die voeten ende buycken met knorren gedreven, t'Antwerpen ge-maeckt, tsamen wegende thien marck seven onsch acht engels. Acht silvere cruysens, slecht, t'Antwerpen gemaeckt, tsamen wegende twaelff merck,min negen engels. Een silvere vergulde schroeve, om een glas op te schroeven, wegende twe marck vyffonsch* een quaert onsch ofte vyff engels, :?



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 254 Vyff silvere gedoopte cruysens, t'Antwerpen gemaeckt, wegende ses marck twe onscliveerthien engels. Een Spaenschen noet, beslegen met silver aende voet ende dexell, wegende twee marckvier ons veerthien engels. Twe silvere medicyn cruysens met dexels, hebbende boven op twapen van Tautenborcb,wegende vier marck ses onsch vyff engels. Een silver vergulde medicyn beecker met een lege voet ende dexell, t'Antwerpen gemaeckt.met een pyl int wapen, wegende drie marck min een engel, Noch ses silvere bierbeeckers, die boort gesneden met moris, t'Antwerpen gemaeckt, we-gende tsamen negen merck iwe onsch vier engels. Twe lege silvere candelaers, met knorren gedreven, wegende tsamen drie marck vyff onschveerthien engels. Twe hoge silvere soutvaten . t'Antwerpen gemaeckt, wegende tsamen drie marck een onschvyff engels. Noch een silveren becken met syn lampet, met spiegell ende randt verguldt met syn Ge~naden wapen, t'Antwerpen gemaeckt, wegende tsamen acht marck een onsch achtalffengels. Een dosyn silvere teliueren met syn Genaden wapen, tsamen wegende twaclfT marckeen onsch. Noch ses

silvere teliueren, wat grooter, t'Antwerpen gemaeckt, tsamen wegende sevenmarck twe onsch acht engels. Noch een silvere schaell, die boort ende binnen gesneden (waer van die vyff voerens ge-screven staen), wegende twaelff onsch seven engels. Twe silvere confytschalen, van binnen hier ende daer wat vergult, wegende tsamen thienonschen achtiendalff engels. Noch een lege schaele, voet ende rant vergult (waervan vyff voergaenden syn), wegendeeen marck twee onschen. Noch een confytbeckentgen, daer binnen Jesus in staet, vergult, ende weget een marckseven onsch achtiendalff engels. Twaelff silvere lepels met vergulde gladde cnopen, Vries werck, wegende tsamen twe marcktwe onschen vyftien engels. Noch veertien silvere lepels met 'gedraaide vergulde knoopgens, tsamen wegende twe marcktwe onsen sestiendalff engels. Ses silveren lepels met viercante stelen, wegende een marck min drie engels. Veertien Duytsche paplepelen, achter opt blad gesneden, waervan een vergult is geweest,tsamen wegende twee marck drie onschen darticndalff engels. Tien silvere lepelen, die negen van eenre soorte met leeuwkens boven op, die tyendemet een cruysse, wegende tsamen twee marck drie onsch derdalff engels.

Noch een schael sonder voet met knorren gedreven, wegende een marck seven engels. Noch een silvere cruysen, met voeten ende randen vergult, t'Antwerpen gemaeckt (daer-van die voergaende syn), wegende een marck achtalff engels. Vier lege gedoopte cruysens, t'Antwerpen gemaeckt, wegende tsamen twe marck tweonsch vyfftien engels. Noch een Duytsche silver vergulde cop, sonder dexel, onder in die voet twapen vanSas-sen , wegende twe marck achtalff engels. Een Duytsche silvere vergulde dexel van een cop met twapen van Egmont, wegende eenmarck twe onsch vyff engels. Twe lege cruyskens. voet ende rant vergult, t'Antwerpen gemaeckt, weg. een marck net.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 255 Een confyt silvere schaelken ... in drie hulsen bladerkens, wegende drie onsch ach-tiendalff engels* Een silvere majoell, die rant vergult, wegende drie onsch twaelff engels.Twe silvere dexels, waervan die een die rant vergult, beide met die wapenen van Taut-.tenburch boven op, wegende tsamen een marck een onsch drie engels. Een medicyns beecker met syn dexel, die voet afgebroken, binnen ende buiten vergult,wegende tsamen een marck een onsch vyfftien engels. Twe silvere snyters, twepaletten, wat vergult, meteengaffel, tsamen wegende een marekvyff onsen drie engels. Drie silvere vergulde crancen, aen den anderen gebonden, wegende tsamen vier onscbderdalff engels. Een peperdooschen van albastaert met silver ende vergult over beslegen ende voete, we-gende vyff onsch vyff engels. Twe silvere autaercandelaers, wegende drie marck een onsch tien engels. Vier silvere autaerpullen, wegende tsamen een marck seven onsen net. Een silver wierooxvat met syn ketenen, wegende vyff marck seven ons. Een silver beelt met een silver duyfken, wegende twee ende twyntich mercken sevenonsch

vyftien engels. Een silvere voet van een monstrance, wegende twee marck seven onsch vyff engels styff. Een groot silver becken met silvere ketenen onder een lamp, wegende acht marck der-tiendalff engels* Een silver wywater vatken, gesneden voor mettet wapen van Bourgoengen, wegende twemarck seven onsch twaelf engels. Een silver wierooxvaetken, vogels gewys, wegende een marck schaers. Een punt van een eenhoorn, met golt beslegen, boven in't golt met die wapene vanTautenburch, wegende een marck vyff engels. Een vrouwen Duytschen huyve, vol paerlen. Twe paer rode syde hosebanden, met goltwerk bepaerlt. Een silvere mans vergulde Duytsche huyve, wegende een marck ses engels. Een golde huyve, met root, gevoedert ende voor met peerlen, ende rontsom gehoort goltborduersel, wegende tselve golde borduersel drie onsch acht engels. Een golde mans huyve ? boven met een paerle cruyne opt hooft. Een golde lakensche borstlappe, van blauwe weerschyn. Achtien swarte syde lissen ofte nastelingen, elcx met dubbelde golde naelden* Noch acht nastelingen, met dubbelde golde naelden. Twee ende tsestich golde cypheren ofte essen, in pampier gehecht. Vier timpeletten tot

jouffrouwen. Een cristalleine vyftichgen van cruyswerck, mit golt tusschen beyden, wegende bloot tsa-men drie onsch tien engels. Een deel fragment van coper vergult in golt, ende dan noch getten met golt beslegen. Een cristalleine pasglas met een vergulde voet ende dexel. Een grou aerde cruysen ofte porseleyn cruvsink.Uit een plat cofferken: Ses silvere platte schalen, die voeten mitknorren gedreven, met een silver dexel, inVries-lant gemaeckt, wegende tsamen veertien marck drie ons vyff engels. Twe silvere bierbekers, boven aende mont met moris gesneden, t'A-ntwerpen getuaeckf,wegende tsamen drie marck een onsch twee engels.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 * 256 Drie silvere gedoopte cruysens, Antwerpensche coere, wegende tsamen drie marck sesoasch sestalfF engels. Ses cleyne gedoopte silvere cruysens, t'Antwerpen gemaeckt, wegende drie marck eenonsch achtiendalfF engels. Sigillum curiae Trajectensis. » 5 Twe silvere lichte soutvaten, wegende een marck vier onsch sestalfF engels. Drie segelen, gecasseert d'een van Caerll, heer van Tautenborch, tander van syne Gen.bisdom sigillum magnum, tderde sigillum parvum oblongum ad ordines , wegende tsamen eenmarck twe onsch negendalff engels. Uyt een cleyn cofFerken : Die besten myter van syne Genaden. (Tot den bisdom behoirende, als hierint leste vandesen inventaris particulierliken geschreven.) Twe silvere waterbeckens, 'teen met twapen van Boergoengen, 'tander met die wapenenvanEgmondt, wegende beyde seven marck seven onsch min vyf engels. Twe rode fluwele schoenen met golt parsement. Een golde lakensche dwaell. Een paer rode carmesyne hosen, mit wit satyn gevoedert. Een golde dienrock, met geel sy-satyn gevoedert. Ad pontificalia: Een rode armosyne dienrock. st Pallium

van zyn Genaden aertbisdom. Een oslie-doesken, van silver vergult, wegende drie onschen net. Een golt kettentken, onder met een golt cruysken, met drie robynen ende twe diaman-ten ende vyff paerlen, wegende drie onschen achtiendalfF engels. Twe silvere quaerts kannen, wegende d'ene vier marck ses onsch vyftien engels, d'andervier marck vyf onsch achtiendalfF engels. Een cleyn vergult kelksken met een vergult pateenken, wegende een marck net. Twe boecken, 'teen missael mit root fluweel, 'tander pontificael de ordinandis et bene-dicendis, mit tswaert fluweel becleet, mit silver vergult beslegen. (Tot bisdom.) Een quispel, dat hantvatken silver, etlick vergult, wegende drie onsch vyftien engels. Een groote vergulde kelck met een pateene, onder met twe wapenen van Diepholt, we^gende vier marck drie onsch vyff engels. Uyt de cofFere met clederen:Die vergulde bisscopsstafF van den bisscop van Baden, aen vyff stucken uyt den anderengeschroeft, wegende elff marck derdehalff ons. (Tot 't bisdom.) TJyt rode vier can te kistken : Een vergulde kelck met syn patene, geteykent optie voet met die wapene van Diepholt,(bier voren geinventariseert), wegende tsamen twe marck seven onsch vvff

engels. Een fyn golde paternoster van fyn cronengolt, boven syn Genaden signetring ende benedeneen cruys, holdende vyffronde ruyten steenen ? wegende tsamen vier onsch sestien engels styff. Een vergult Jesus aen den cruyse met onse lieuve Vrouwe ende StcJohan, geteykent metdie wapenen van Bourgoengen op die voet (oock partic. geinventariseert), wegende vyff marckdrie onsch tien engels. (Dit cruys mede aen't bisdom.) Een golt kettentgen met twe casseh, elcx hebbende drie robynen Utfelen« tsamen wegen-de seven ende twyntichstalff engels.







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 259 cruysbeelt; twe fyne paer slaeplaeckens; drie grove slaeplaeckens 5 een laecken tot eenhoofpuelwe : twe oorcussen bladeren 5 een laecken tot een hoofpeluewe, met swart be-naeyt; een groff jongers laeckens 5 seven nuesdoecken met werck; een hanghende yserecroon, in't buys behorende; een seer cleyn tafelken, met vouwende scraghen. In een vuyre casse, staende opte camere daer naest aen. Neghen grote ende een cleyne stucken van lere tapeserie, beduert; nocb twe stuckencleyn, van't selve soort. In de bottelrie, Drie tinne pispotten ; vier olde wynkannen ; ses banquetschotelen, by paeren , d'eeugroter dan d'ander; een tinne vlescb; een leech oxhooft; noch tvvyntich stukken ton-nen, amen ende half amen, daerop in sommighe wat wyns was; een olde coornsacke:drie dubbelde wyncannen; twe schabellickens ; een tinne lampelschotel; een leerkenvan acbt sporten; een stellinckge; een olt veynster, met drie plancken; een oucUbangende casse. Boven svner Gen. slaepcamerken. Een leer van dertien sporten 5 een olt ontslopen betstedeken. Boven die bottelrie. Een rol-betstedeken; twe stukken root

sayde behangsel, met canafas gevoedert, tot eenbedstede; een behangsell van root ende groen, met canafas gevoedert; een torcx tapytbeddeken met canafas gevoedert, met root laecken rontsom; een tapyt beddeecken, met ca-nafas gevoedert; een rode Spaensche deecken ; een cleyn olt beddenen met een hooftpuluwe;twe witte beddekleden van Utr. middel; een nyeuw bed met een hooftpuluwe, met tweoorcussens; een groot nyeuw bed met hooftpuluwe ende drie oorcussens: een oudt grootbed, met een wit lakensche beddecleet van Utr. middel; een scheerbecken ; veel stuk-ken van eene coperen croon; een deel olt yserwerck; vier olde manden ; een vontstoel. Inde pages camere, tusschen tsalet ende geltcamer. Een olt betstedeken; een olt gebroken possityfje ; een sitscbabell; twe grote tinneschotelen; een leeren ... met ysere haecken op een wagen; een ysere roeye; een vier-cante ysere roeye; een houte casse. Opte geltcamere. Een cleercasse; een Spaensche roye lere stoel; een leghen stoel, met laecken becleet;twe lange open cofferen; een rode viercant lege kiste; een mans houte stoel; e^n halft'seskantge; een open kistgen van cypres; een tafel met een viercante voet; het hooftvan een

hemeltsel \ een houte scherm; drie ysere brantysers \ een tang. Op bisschop David's camerken. Een besloten betstede, negelvast, voor met twe stukken gordynen; een olt bed; eenolt betdeken; twe schabellen, met twe cleyne casgens, met layen ende brieven ; eenSpaensch lere stoel; een hooch schryflftafeltgen; een sittekist, negelvast; een canthoef.onder met wttreckende laeyen; twe oude canthoercleden; een royt saye behangsel; twe ysere braetpannen. ? 33*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 260 Boven die geltcamer ende bisschop David's camertken.Eendeelrys, ende voorts olde scrifturen, onstucken gebeten, ende voorts in alle audcreboveuearners nyt gevonden. Inde camere besyden die grote beneden zaele.Een langhe tafel met scraghen; vyff langhe schraghen; ecu oudt seskant; elf tape ten. Tusschen beyden.Zekere stnkken van ledikanten. Beneden in Groenevels camere ofte librarie. Een gebroken mans stoele 5 een olt bouffetken; een cauw groot met yserwerck, naetfatsoen vanden toorn ende domskerck 5 een open bouffet met een laey; acht grotereysere brantysers; een houte privaetken; een ronde omdraeyende tafell, geverfft; eenlanghe tafel met twe scraghen; een ledikant met fluwynen ende gordynen van root endeijroen saye rontsom, uytgesonder achter; een gelycke fiuwyn voor de schorsteen; negenpanden van roet ende geheel saye; aen drie stukken behangsels; een houte cuypstoell. BOEKEN. Commentaria Jo. Surii usque ad annum 67. Guidonis Papae decisiones. Trias forensis scripta ipsius archiepiscopiautoris manu. Fride., archpi Viennensis, epithome ca-tholicarum postillarum.

Breviarium Romanum. Flores Senecae. Angelus de maleficiis. Ovidii opera. Titi Livii decas tercia. Erasmus Roterodamus de libro arbitrio. Jacobi Schepperi tomus secundus. Paulus de Citadinis de jure patronatus. Trogus Pompejus in quarto. Heynonis, archiepisc., in omnes epistolasPauli enarratio. Jo. Oecolampadius de Graecae literatiiracdragm. Repetitiones capitulorum juris canonici pervarios conscriptae. Breviar. ecclesiae Trajectensis. Jo. de Selva tractatus beneficialis. Jo. Eckii homilia. Hermanni Busschii in artem Donat* com-mental ii. Flores legum. Jason de actionibus. Decius de regulis juris. Postillaein Evangelia fratris Fra. Polichrani. Dionysii Garthusiani de quatuor hominisuovissimis. Angeli Policiani miscellan. centuria una. Andr. Alciati judiciarii processus com-pendium. Gommentaria Adatni Sasbout, prophetae. De puritate tabernaculi liber Erasmi Rote-rodami. Erasmus in acta apostolorum. Stephanus Aufrerius. Plauti opera. Epistolae Angeli Policiani. Viatorium juris Johannis Bamberii. Jacobi Schaefferi conciones Ghristianae. Johannis Doriae (!) homiliae in evangeliadominicalia. Lectura aurea Petri de BelloPertico. Fra. Sonnii demonstrationes religionisGhristianae. Homilia Jo. Eckii. Petri Jacobi

practica utriusque juris. Flavi Vegetii de re militari. Sermones Jo. Feri. Concilia et quaestiones Fre.Petrucii.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 201 llenrici Regii biblia alphabetica. NicSiculus in Clementinas. Petri Ravennati compendium juris civilis. Nic. tie Lyra postilla super psalterio. Alb.Piggii controveisia Ghristiauae fidei. Adagia Erasmi Roterodami. Singularia Ludovici Romani. Rudolphus Agiicola de invent, dialectices. Dionjsii Cartusiani opera. Institutiones juris. Opera Hostiensis. Raphaelis Volaterrani opera. Vetus Testamentum. Vocabularius testamentl. Compendium juris canonici Pet. Ravennati. Opera juris civilis in septem voluminibus. Augustini Dathi Senensis opera. Dionjsii Carthusiani in lib. Mosaicae legis. Bartholomei de Charsoneis repertorium. Velleji Paterculi his tor ia. Conradi Clingii loci communes theologici. Epistolae Plinii. Jo. Petri Ferrarii practica. Zasii commentarii in prim, partem digesti. Calepinus. Orationes Ciceronis. Wilhelmus de Monte super Clementinas. Divi Hieronymi epistolae, Testamenti Veteris volumen secundum. Theophilacti opera. Margarita poetica. Biblia in folio, impressa a°. 41. Erasmus de conscribendis epistolis. Dionysii Carthusiani comment, in psalmos. Homiliare F. Johannis Royardi. Opera divi GregoriL Desiones rotae.

Epistolae Pauli conventus in Reynsboreh. Institutiones juris civilis cumcommentariis. Diversorum commentt. in opera Cicerouis. Promptuarium jur, Joh. Montholomei (!). Beati Anthonini tenia pars summaemajoris. Institutiones imperiales cum casibus. Concilii provincialis Coloniensis canones. Summa Ganfredi. Jo. Bptae Folangii comment, in psalterium. Alius Calepinus, Opera Plutarchi. Titus Livius de bello Macedonico. Jo. Lanspergii enarrationes in epislolas etevangelia. Jo. Montholoni, tomus secundus promp-tuarii juris. Dr. Anthonii repertorium summae auicae.AlbertiPighii hirargiae. Medicina Bartrusii Bononiensis. Baldus super feudis, Erasmi Roterod. paraphrases in epp. Pauli. Thomae Aquinatis catena aurea. Petrus Anchoranus Bononiensis sup. Ill&quot; Je-cretorum. Wilhelmi Lindani panoplia evangelica. Jason super jure civili. Angeli commentarii super Institutiones. Concilium Tridenlinum. Presidis Everardi loci communes. Georgii Trapesonlei. Panormitani ordo judiciarius. Pii papae epistolae. Tertulliani opera. Belial de processu juris. Commentarii scripti in opera Aristotelis. Rosarius archidiaconi. Lectura arboris. Zarabella super Clementinis. Jacobus de Alvarotlis. Concilia Oldradi et lectura archidiaconi

su-per VT decretalium. Petrus de Bello Pertico supra I. parte codicis. Prima et II. pars Siculi, supra II. decre-talium. Ludovici Mondelli opuscula. Wilhelmi Durantis speculum judiciale. Hieronymi Verlenii comment, in psalmos. Sermones discipuli de tempore, Petrus Anchoranus super decreta. Angeli Policiani tomus primus. Domini libri manuscripti in jure. Jason super primam partem codicis. Bonifacius de maleficiis. Arnoldi de Tongeren articuli de judaic^favore. Augustini Senensis opuscula. Comment. Gallici in epislolas et evnngeHa.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 262 Joliannis Roffensis contra Luterum. Paraphrasis Erasrai in epistolas Pauli. Johannis Bertachini de episcopo. Jo. Monachi defensoris in juris (!). Condempnatio doctrinae Martini Luteri. Elegantiae Laurentii Vallae. Bervaldi commentarii in Philippicas Cice-ronis. Jo. Fabri breviarium. Practica aurea supremi plamenti (!). Quaestiones aureae de Bello Pertico. Barn. deBisqueto cardinalis conclusiones. Decisiones rotae et tholosanae. Innocentius papa super jus canonicum. Hostiensis super decretales, in duobus vo-luminibus. Baldus, in IV. voluminibus. Cardinalis Zarabella super I. decretalium. Repertorium Berthachini, in tribus volu-minibus. Angelus dePerusiis super jus civ., in III.voluminibus. Oldretus super I. et II. digesti veteris. Felinus super I. et II. libro decretalium. Receptorium Nicolai archiep. Panormitani. Dionysius Garthus. in IV. evangelistas. Idem in IV. prophetas majores. Anloni Brockwy in IV. evangelia. Collectarius juris canonici. Cardinalis Zarabella super II. III. ML etV. decretalium. Jo. Cuspiniani de caesaribus ac imperato-ribus. Jo. Frobenius liberalium studiorum mu-sis. Ad divi Hieronymi concentus.

Nicolaus de Cusa, duo volumina. Missale. Jason, super L parte digesti veteris. Lectura nobilis super I. et II. institutionnum. Petrus de Ancborano super I. decretalium. Jason in primam digesti novi. Albertus Magnus super officio missae. Summa Astensis. Malleus Jo. Fabri. Atbanasii episcopi opera. ClaudiusdeZeysello super jure civili. Defensiones rotae Bartrandi de Arnasana. Repertorium consiliorum Baldi, I. pars. Idem, tertia pars. Angelus Aretinus super institutis. Baldus super institutis. Codex textualis. Repertorium alphabeticum codicis .... depis tor io. Corpus totius artis nti dm Bartbolomeiab Hercario. Casus longi super digest, veteris. SanctiBernardi, sermones de tempore, deSanctis et super cant, canticorum. Panormitanus super libros descretalium. Felinus super III. 1IIL et V. decretalium. Speculum Wilhelmi Durantis. Corpus juris civilis. Opera Ciceronis epistolica. Ciceronis opera rbetorica. Ciceronis opera philosophica , tomus IV. Ciceronis orationes, tomus secundus. Le premier des expositions des epistreset evangiles de caresme. Decretales in quarto. Decreta in quarto. Fabii Quintiliani oratt. institutiones. Psalterium Davidis in franchyn, geschre-ven cum annotationibus. L y n e w a e t. Inden yersten ,

sestbien damaste servietten ; een buffetlaken van damast; negben cruys-beelde laeckens ; twee dozyn servietten; ses hemden van myn Gen. sa. me.; drie slaep-laeckens; twee damaste taf'ellaeckens. Tinnewercke, coperwerk ende anders. Een aldergrootste schotelej vier minder schotelen; een, noch wat cleynder; vyfscbo-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 263 telen, noch wat cleynder; vyf schotelen, noch cleynder; vyf cleynder bancquetschotel-kens , daerenboven noch een vermist; drie cleynder schotelen, daervan een verloren is;ses banquet schotelen , daervan vyfF verloren waren; noch een schotelken, dat boven plachtejwesen; een dosyn teliueren voor syne Gen., daerof drie verloren; een halff dosynvoor de boden , sulcx, dat daervan verloren is een; drie tinne candelaers met brede voe-ten; twee hooghe tinne candelaers; twee copere candelaers; twee copere doorsleghen;een ysere hacmes; een voethengel; twee oude ysere lepers; een ysere gebroken gaffelt-ken; een ysere pan met een ysere steel; een schuymspaen; een gebroke copere schep-per; een ysere poth; een vleyschpoth ; een copere schoerketel met een copere dexell. Inde coecken. Twee brantysers; drie ysere speten; vier halen met een haelboe (!); drie grote endeeen cleyne copere aeckers; een oude casse, daer men die vaten ofte tinnewerck in set;twee rechtsbancken ; een oude rechttafel; twee cleyne schabellen; een grote sitsehabell. Inde bottelrie. Een oude langhe tafel met scragen; een

oude doore opdie goetsteen; een oude kist,daeriu een oude beddeecken; drie cleyne schabellen; een aerden cruyck van vier kannen. In't cleyn bottelryken. Een groote rechtbanck, met twee tresoortkens, negelvast; een oude vuyre coetze; eenbedt, toecomende AeltjeGardyns; een oude langhe tafel met scraghen; een oudt han-gende casse. Inde coecken onder die bottelrye. Drie oude stellinghen; een houte vloot. Inde kelder daernaest.Een hoenderplaetse, ledich. Inde vleyskclder. Twee vleyscuypen ? d'een ledich, d'ander daerin noch sekere stukken runtvleysch waeren;een tafel met scraghen ; een oude stelling. In't washuys off bachuys. bencdcn opt hofl.Een tafel met twee scraghen; een backtroch. Inde stallen.Vier rayen , twee assen ; twee brantleeren. In't voorste camcrkea.Een bedtstedeken, aen't hofF toecomende. In't naeste.Twee bedstedekens 9 soe die syn aen't hoff. In't derde.Twee bedstedekens van vueren plancken met een oudt boudtken 9 aen't h©# toebehorende.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 264 Int vierde camerken, wesende besloten.Een deel rommelings eade scabellen uyt die mont van Volckert Botb. Opt boff.Een oude groote leer aen't wermbuys van Oudemunster; een rosbaer. Boven die consistorie, op die voorste earner.Een coetsken, beborende aen't boff; een tafel met twee scragben. In't tweede.Nihil. In't derde. Twee kleyne brantysers; een oude scbup; een tang; een ysere blacckei' voor dricboorsteen. Inventaris van't silverwerck, toekomende *t bisdom, gehaeltvuyt een viercante coffer met ysere banden, ende geleyt byden an-«                                  deren in een cleynder coffere, soe hiernae volcbt ende bier tevorens eens bescre\*en staen, in als; Vier pullen; *een silver lamp; een silvere salvator met bet duyfken; twee silvere can-delaers;* eenielk met die wapenen van Diepbolt; die bisscbopstaff van silver; een cleynderkelk met die wapenen van Diepbolt; een wierooexvat; een scbuytgen tot wieroock; een sil-ver schellecken mittet wapen van bisscbop David; een busken met een paes tot een dexell;een wywatervaetken met een wywaterquaste; een missael met root carmosyn fluweel;

eenpontificael met swart fluweel becleet, met silver vergulde spannen ende doppen, met die wa-penen van David ende Egmont. Nocb een vergult cruys met Maria ende Joannis beeldeken,met die wapenen van bisschop David, Nocb twee silvere waterscbotelen, de een met bisscbopDavid van Bourgoenge, d'ander met Egmonts wapenen, vergult, Nocb twee damaste lae-ckens, sulex, die inde kiste lagben. In een kasse aen gelt u.R. xvinst. [nt leste kamerken, acbler sumpeecken, Een caste met layen ; een scbabell; een scbabell; een lange scbabell; een scbabell;nocb een scbabell; twee sebcrmtgens voor een heert; een croon; drie beckens met eenoude copere pot, met een gebroocken candelaer; een voetbanckjen, om schotelen opteset-ten; een lay met rommeling van \seiwerck; nocb een lay; noch twee stukcen van een koets. Onder stont apart gescreven : Hujusmodi inventario XXIIII foliorum. Ende was onder-teykent: P. Joostensz. nts., VERHUfiLnts., publicus ad praemissa requisitus interfuitet subscripsit: G. VANDER Voort. Wat legber stont: Naer voorgaende collatie gedaen jegens syn principale is desecopie daermede bevonden te accorderen. Ende was onderteykenl: Criep, 1586. Gecollationeert

tegens die geautentiseerde copie, omdert. als voren,ende bevonden accorderende. DE PaITV.


