




Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 4i It., van Dirck Muylert, domheer, van eenmisbroots doosken, vergult, wegende 6 loot,'tloot 21 st. It., van Ja. Tymans, van een waterpot vanpaerlemoeder, 40 gl. It., van heer Pet. van Honthorst, canon.t'Oudemunster, van twee verguide zoutvatenvan paerlemoeder, wegende 23 loot, 't loot tot20 st. It., van Jr. Lubbert van Zuydoort, borgemr.t'Utrecht, van een Duytsclien vergulden bee-cker, mittet wapen van Groeningen, wegende8 merck ende een quart van een once, d'once2 gl. 6 st. It., van Ja. Tymans, vande beste myter,8 gl cheleyn, om 3 gl. 10 St., mitsgaders van hetdexel van 9t zelfde kannichge, wegende 9 en-gels , d'engels 24 st. It., van J\ Tyman Sloet, van een goldenborduersel (op) een joffren hooft (te zetten),wegende 29 engels, d'engels 24 st. It., van Henr. Joosten, muntmr., van eengoltkettentgen,weg. 6 loot 7 eng., d'eng. 24st. It., van Fre. Schenck, van een signeet,mittet wapen van't bisdorn, wegende 13 engels,d'engels 24 st. It., van Did rick Muylert, domheer, van 2cleyne verguide zoutvaetgens, wegende 3 J- loot,'tloot 21 st. It., Henr. Joosten, muntmr., van een goltborduurzel op een jofferen

hooft te zetten , we-gende 2 loot 6 eng., d'eng. 22 st. XJTTGETEN. heer d'eertsbiss. voorsz., van loon, 4 gl. 10 st. It., Adr. van Hyndersteyn , als scryver van't sterf huys, ende Corn, van Cuyck , voorharen dienst, int sterf huys, elck een gulden. It., Anna Roetert, Cornelisz. wed., geva-ceert inden sterfh. 8 dagen, als diegoederenby den erfhuysrar. vercoft zyn geworden,daechs 5 stuvers. It., Anna Henricx dochter, wed. wylen Ja-cob vanBerck, vandat sy 18 jaeren die con-sistorie van't geestelicke hoffbewaert, geha-vent, schoongemaeckt, ende die consistorialendaerinne alle rechtdaegen daer wt ende ki-gelaten heeft, L0 Carolus gl. It., Aart de Coman , van leverantie von 2384pont vleysch, 268 gulden 8 st. Joris van Lamsweerde, vandat hy I jaergedient heeft voor secretaris, 42 gl. Heer Nicolacs Beerntsz. dieRoye, vandat hyzyn G. omtrent 13 jaeren, zoo alhier binnenUtrecht als capellaen, als oock op den huvzete Duersteden als casteleyn gedient heeft, endedat hy als casteleyn, in grote, jae in zynsIjfs peryckel twee ofte driemael geweest is ,40 Carolus gl. It., mr. Beernt van Coesfelt, van wegen 't Inden eersten, betaelt Jan Cost, seer, vanmyn G, heer voorsz,, als gestelt zynde toe-ziender ende

boeckhouder over die kercken,19 gl. 13 st. 4 penn., uyt zaecke van't slot vanzyn reekeningen. It., Jan Jacobsz. Vries, snyder, vd. rouw-clederen van jofF. van Ameyde, zuster vanden proost van Leyden ende Ernst Muylert,byde Plompentoorn, 3 gl. 10 st. It., noch,Tandat door bevel vande voorsz. gedepp. metmissive gereyst is aen den gouverneur vanNoorthollant, 8 gl., mitsgaders noch 15 gl.,lev cause hy met brieven vande gedepp. voorsz.geweest heeft tot Ghendt, aen zyn ExUL, de-zelve adverterende van 't overlyden van mynG. heere, d'eertsbisschop, 26 gl. 10 st. It., heeft den erfhnysmr. dezen ontfangerin plaetze van gelde overgegeven qui tan tie vanjoffr. Sophia Muylerts, spreeckende op heerDirck Muylert, van 20 Carolus gl., die haerE. by myn heeren , die gedeputeerden voorsz.toegeleyt zyn opden 26. Sept., anno 80. It., Pauwels van Schorell, van leveringe van18 toortsen, 'tstuck 15 St., 13 gl. 10 st. It., nor. Beernt van Coesfelt wten naem vanWouter Philipsz,, eertyts paige Yan myn Gi





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 46 Mr. Wouter Lieftlnck, apothecaris, van 40welrieckende balletchens , die by hem gelevertzyn in *t sterfh. voorsz. ende zoo onder dievrunden als gedepp. voorsz. uytgedeylt, 18 gl. Dirck van Hardert, proa, in den hove vanUtrecht, van verdient sallaris , in ?t proces datzyn G. gehadt heeft, hangende voor den hovevoorsz., in cas van maintenue op ende tegensheer Dirck Rataller, beroerende zekere vicariein de capelle buyten Wyck, 3 gl. 8 st. Claes Jacobsz., borger t'Utrecht. als manende voogt van Catryntgen Mertens dochter,zyn huysvrou, 8 gl., van verdient loon, datzy als dienaersse van zyn G. verdient heeft. It., alzoe Jannichgen Gerritsd\, v.moedervande huysfrou van mr. Beernt van Coesfeltende Cristina Dircx dochter, moeder v. Fre.Schenck, aen die gedepp. voorsz. verzochtenalimentatie, waerop die gedepp. Jannichgenvoorsz. toegeleyt hebben een jaerlicxe lyfren-ten van 100 Carolus gl., tot haren lyve, endeCristina voorsz., mits dat haerl. elck in promptiswten sterfh. betaelt zoude worden een half jaervan haer voorsz. alimentatie, zoo ist dat dezenontfanger haerl. het voorsz. half jaer in promp-tis betaelt heeft,

112gi. Gysb. de Backer, 30 St., voor een linnenzack hem toegezonden, die in'tuytdeylen vd.witte brooden verloren is. Jan Corn, van Helmondt, wt zaecke van le-veringe van rouhoeden, hantschoenen, zyde lin-ten en hosen voor de heer van Boetzelaer,voer de zoon vanden drost van Vollenhoe endeden capellaen , 20 gl. 4 st. 12 penn. Ja. Jacobsz. van Royesteyn , van leveringe v.hoeden ende andersins, voor Adriaen v. Rhe-nen , den outsten zoen vanden drost van Vol-lenhoe , 19 gl. 7 st. It., Anna Stammen, is by de heeren gedepp.voorsz., om Godswille gegeven, vermits haerarmoede, 6 gl. Heer Jo. Rengers, can. St. Jans t'Utrecht,wt zaecke hy den drost van Vollenhoe 13 dae-gen lanck in zyn huys geaccommodeert heeft,des avonts ende smorgens aldaer etende, 12 gl. Corn. Bor, droochscheerder, 12 gl. van-«dat hy elf ellen voor joncker Jeroen Ra- trent Agnetis anno 1571, daer zynen tytnochliep tot Mey toe, daer door hy verteert endeschade geleden soude hebben 24 gl. Item ,dat hy zyn G. vyf jaren lang zyn neewerckbestelt heeft, daervan hem jaerlicx zoade com-peteren 6 gl., mackende 30 gl. It., dat zynhuysfrou noch zoude resteren van syn G. lin-newaet een jaer wasschen, 18 gL, ende meeractien, die

de voorsz. van Bueren op zyn G.pretendeerde, daer voor hem by die gedepp.by advys vande kynderen van zyn G. toege-voecht 31 gl. Hendrick Hagenow, nu schoolrar. tot Ley-den, vandat hy alhier over zekerejaeren voorzyn G. geschreven heeft diverse copyen, zoemet Italiaensche, Latynsche als Hoochduyt-sche letteren, 30 gl. Gerrit Aelbertsz. ende Jan Berentsz. , \vtzaecke zy voor ende achter't lyck van zyn G.gedragen hebben die twee zware wapens, 6 gl. Corn. Zegerman, droogscheerder, wt zaeckehy geschoren heeft 47 ellen roulackenen, dieell 2^ st. Beernt Geerlofcz., backer, 51 gl. 10 St., vanbroot by hem gelevert. Joffr. Cornelia van Eyck, dochter van joffr.Sophia, die zal. heereu Gerrit Muylerts echtedochter was, heeft by requcste aencle vrundenende gedepp. vd. sterfh. vertoont, dat zy medewas vd. geslachte van zyn G., ende zoo zyzonderlincx nyet en hadde, om af te leven,versocht een gedachtnisse van zyn G., waerophaer toegeleyt is ex gi'atia 50 Car. gl. Mr. Jo. van Heurn, doctor in der medicy*nen , ter cause hy het doot licbaetn van zynderG., in der nacht ontboden zynde, gevisiteertende geschout heeft, 4gL 4st. Jan Jansz., bidder, heeft by requeste ge-doleert, alzoe hem voor zyn getrouwe

dien-sten nyet meer als een roumantel ende 8 gl.aen gelt toegeleyt en was, daer ter contrariein't sterfhuys van bisschop Egruont, hogermemorie, den bidder van hooft te voet gecleet,ende bovendien noch vier pont groot aen geltgegeven is, verzouckende overzulks meerderloon, waer op hem noch vier gulden toege-Jcvt.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 47 19 st. It., Voor de reparatie Voorsz., 13 gl. 2  st. Robbrecht Petersz., 3 Car. gl., in plaetzevan een roumantel, vandat hy zyn G. nae zynoverlyden ontcleet heeft. Heer Symon , vicarius t'Oudemunster t'Utr.,een tyt geweest hebbende zyn G. capellaen ,wezende een oudt verdreven heer wt Hollant, 3   gl- Jan Cost, seer, van zyn G., tot behoef vd.capellaen, secret., paige mit twee meechden, 17  daelers, 'tst. 30 st. Nicolaes Ernst van Upen, 44 gl., v. wollelaecken, by hem totte rouclederen van jr. Ni-colaes van Zuylen, schout der stadt Utrechtende zyn dienaer gelevert. Jacob Thymansz., 4 Car. gl., die by de ge-depp. die bttermeechden tot een gedachtenisseVan zyn G. toegeleyt zyn. Jacob Thymansz., 28 gl. 2 st. 8 pen., vannegen weeken renthen, ende noch 6 gl. 14 st.,van 12 coppel velthoenders. Robbrecht Petersz. mit zyn vennoten, be-taelt 7 gl. 12 St., vandat syl. 12 nachten be-waeckt hebben, het zilverwerck van zyn G»op haer zelfs cost. Heer Peter van Weyerdt, capellaen van zynG., 12 gl., over een jaer gaige. Digna, Anthoais dochter, ondermeecht inde keuken van zyn G., van een jaer gaige,15 gl. Thoentgen Jansz. dochter

van Eemmenes ,keuckemeecht, 12 gl. 5 St., als reste van haerloon, mitsg. tot behoef vande paige van zynG., haer neefgen, 12 gl. Dirckgen, weduw van oar. Jan van Elst, poc-kemeester, 18 gl., vandat haere man voorsz.vande pocken gecureert heeft gehadt een Fre-drick , bastart zone vanden heere Van Touten-borch , dat hy oock ten huyze van dezelveeen vrouwe, die van gelycke zieckte aidaerlach, doorstecken heeft, sulex dat zy daer aengestorven is, d'welcke d'voorsz. mr. Jan heeftmoeten tot zynen costen ter eerden brengen, 18  gl. Heeren vice-domdeeken ende capittele tenDom, in afkortinge vande meniorie, die zyn taller ende noch elf ellen roiilaeckens voer Adr.van Rhenen geschoren heeft. Jo. Splinter, gelevert het laecken totterou-clederen van j\ Jo. Sloot, drost van Vollenhoe,voer 116 gl. 13 st. 8 penn. Corn. Cornelisz., steenhouwer, 2 gl. 3 St.,van arbeytsloon, by hem verdient in 't afne-*men ende wederom mit loot in te zetten die sta-cketting om die sepulture v. zyn G. Jo. Cost, dispensier in't sterfh., 16 gl. 17St. 2 p., van verschoten penn. totte spyze,geteert inde scheydelmaeltyt vande gedepu-leerden. Corn. Jacobs/:., in de handt^ cremer, 112 gl.18 st. 14 p., van alderhande specie ende zuy-cker, in't sterfhuys

gelevert. Jan Bruynensz., laekenkoper, 19 gl. 10 St.,van het voederlacken, by hem gelevert, on-der de rouclederen van . . . Gardyns, haerdochter ende haer maecht. Aeltgen, Jan du Gardyns weduwe, als cas-teleynesse van bisschops hof t*Utrecht, heeftby requeste myn heeren den gedeputeerdenvoorsz. verthoont, dat haer noch resteerde tercause van haeren dienst, vier jaeren gaige,'sjaers 15 gl., dat zy oock bovendien in ge-vanckenisse hadde moeten ontfangen ende be-vvaeren heer Nicolaes Symonsz., wt Vlaenderen ,d'welcke zy suppleante opte bovenste earner,vanden 20. Aprilis anno 1667 totten 25. Au-gust! daer aen volgende, cost ende dranck wt-gereyckt heeft, vvaerna de voorsz. gevangenvande voorsz. camer gebracht is inde bene-denste kercker, alwaer hy gevanckelyck ge-zeten heeft totten 20. July 1574. belopendetzamen 2493 daghen, binnen welcken tyt zyhem oock wtgereyckt heeft bier ende broot.Item, dat zy suppleante voor zeeckere mate-rialen, reparatie ende arbeytsloon verschotenheeft, vermogens specilicatie, 13 gl. 2 St.,verzoeckende Van al 't gene voorsz. is, betae-linge, waerop die gedepp. haer suppleantetoegeleyt hebben 4 jaeren gaige , 'sjaers 15 gl.,noch voor de montcosten van heer

Nicolaas,gevangen , voor de eerste 126 daghen , daechs6 st., maeck. 37 gl. 16 St., ende voor de an-dere 2493 dagh.. daechs 3 St., belop.373gl.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 48 G. gehouden is inde Domkercke te mortifi-ceeren, overmits zyn begraefFenisse aldaer,100 gl. Hubert Hermansz., backer, 2 gl. 10 st., vandat hy gelevert heeft 100 weggen, d'welckeden armen proveniers van Oudemunster ge-deylt zyn in St.Victoers capelle, volgende diegewoonte vande kercke van Oudemunsrer, alsaidaer een prelaet ofte canonick overleden is. Floris Jansz., wantsnyder t'Utrecht, 41 Car,gl., van leveringe van't laecken , totte rouw-cJederen van heer ende tnr. Floris Heermaele,canonick t'Oudemunster ende officiael v. mynG. heere d'eertsbisschop. Coenraet Heg, thinegieter, 55 Car. gl. 1st.13 pen., vandal hy in 't sterfh. verhuert heeftvanden 16. Augusty totten 6 Octobris, mae-kende 42 dagen, 19 dosyn, zoo scottelen,als telioren ende kannen, ?t dozyn 's daeclis1st. Jan Cost, seer. v. zyn G. en dispensier vd.sterfh., 36 gl. 18 st. 12 pen., die hy verscho-ten hadde aen arbeytsloon vande reparatie vd.huysen Episcopael t'Utrecht, bier, broot, torf,keersen ende andersins gebezigt in *t sterfh. Claes Knyffende Jacob Jacobsz., 18 gl. 15 St.,van geleverde hoeden, hosen ende lindt, voorden dienaer van

Rataller ende Pauwels Joos-tensz. Joffr. Sophia, mr. Gerrit Mulerts dochter,25 gl., welcke haer, als mede wezende eenvande naeste vrunden van zyn G., toegeleytzyn, by provisie tot haer reysgelt, mits datmyn E. heeren die gedepp. haer in goedegedachtenisse houden zouden , in 't absolverenende claren des boedels, nae wteysch endegelegenheyt vander zaecke. Fre. Cornelisz., cuper, 3 gl., vandat hyze-dert den overlyden van zyn G. inden sterfh.tot diversche reyzen, zekere wynen verlaten,kerfstocken gemaeckt heeft, ende andere dier-gelycken arbeyt. Alidt, Jans du Gardyns wed., 200 Car gl.,die haer by die gedepp. voorsz. toegeleyt zynvoor cost ende dranck, vier ende licht, voorhaer ende haere familie, die haer in 't aen-Yeerden van't casteleynscliap belooft waeren, gelvck haer voorzaet casteleyn van 't Bisschopshoi alhier binnen Utrecht, als zyn G. alhierresideerde,genotenhadde, te weten, alle dageneen kan wyns, mitsgaders bier, cost, vier endelicht. Alidt, Jan du Gardyns wed. voorsz., 9 gl.,vandat zy na *t overlyden van zyn G. gespreytheeft tot diversche dagen 360 bedden, vanelcke bedde een halve st. Daniel Gysbertsz., coster op St. Martynstoorn alhier, 15 gl., die hy aen zyn G. nochten achteren was

ten tyde van zyn G. over-lyden , wt zaecke hy zyn G. hof ende wyn-gaert gegardineert hadde, mitsgaders van di-verse reyzen te luyden op cantate ende an-dersins. Jan Ariaens, snyder, 4 gl. 8 St., van'tmaecken vande rouclederen voor myn E. heermr. Johan Bogaert, decken St. Peters t'Utrecht. Heer Ausonius van Galama , out-domdeckent'Utrecht, als een mede gedeputeerde v. mynG. heeren die gedepp. voorsz., om te reyzenaen d'Excfe des princen van Orangien, ended'zelve een memorie ofte gedenckenisse vanzyn G. te presenteren, tot reys- ende teer-gelt gegeven die somme van 60 Car. gl. Jacob Colyn , 8 gl., vandat hy door begeertevan myn E. heeren die gedepp. gemaect heefteen patroon van een sepulture. Die huysmeesters vanden armen weeshuyzebinnen Utrecht, 300 Car. gl., die de wees-kinderen voorsz. toegeleyt ende geaccordeertzyn by myn E. heeren die gedepp. voorsz-,tot een aelmisse ende om die weeskinderendaermede te cleden. Willam Hermansz. van Otterspoor ende JanCornelisz., als succentoers, mitsgaders die cho-ralen der kercken ten Dom t'Utrecht, 25 Car.gl., die hemluden by myn E. heeren die gedepp.toegeleyt zyn voor de leges ende arbeytsloon,dat hemluden competeert,

ende zyluden tenachteren zyn, sedert het overlyden van zal.heer ende mr. Jacob van Oprode, in zyn le-ven suiFragaen van zyn G., maekende Uameavier jaeren, van *t zinged, als zyn G. plachte wyen. Beernt Stel, wyncoper binnen Utrecht, 10






