




Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 368 II. Instructie waerop den E. en welgeleerden D. An-thonius Aemilius is aengenomen tot professor histo-riarum in de illustre schole ende tot regens gymnasiiHieronimini binnen der stadt Utrecht. I. Eerstelyck sal syn E. in alle digniteyten ende prerogativen geacht ende gereputeertworden neffens de andere professoren der voorsc. illustre schoole , ende doende sweecksin deselve school vier lessen, alsulcke dagen ende uren als men sal beraraen. II. Ende sal daerenhoven in de voorsz. trivhle schole, genaempt Hierominii schoole ,des daechs twee lessen doen als regens, ende hebbende voorts de generale opsichtende sorge van deselve schoole. jilt Sal alsulck neerstelyck acht nemen op den omganck ende het leven van de respec-tive meesters derselver schoole ende op de manieren van doceren die deselve gebruyc-ken ende tot dien einde sich dickwyis in de classe laten vinden ende haere manierenvan'institueren aenhoren, ende indien yemant van deselve bevonden wordt sich daerinniet wel te quyten, sal deselve syn faulten met alle discretie aenwysen ende tot bete-ringe vermanen.                             

                                                                                      , Indien yemant syne vermaninge verwierp ende geene beteringe daernae en volgde,sal hetselve de scholarchen te kennen geven omme daerinne met gemeen advys gereme-dieert te worden. Item indien der voorsz. regens vermerckte dat onder de meeeters voorsz. eenigetwist ofte oneenicheyt (dat Godt verhoede) begonde te ontstaen, sal arbeyden den-selven terstont met alle goede raiddelen ter neder te leggen , soo niet sonder vertoe-ven den heeren scholarchen aendienen omme daerione geremedieert te worden. VI. Sal oock sorge dragen dat de kinderen de voorsz. schoole frequenterende, neffens descientien, om dewelcke te leeren sy in der schoole gestelt worden, oock in de kennisseende vrese Gods onderwesen ende voorts tot alle deugden ende goede seeden en ma-nieren verwekt worden, daertoe hy soo door hemselven als door de meesters met allenaersticheyt arbeyden zal. YII. Wordt ook goetgevonden dat de regens in de voorsz. schoole by provisie leerenende doen leeren sal alsulcke boecken, als jegenwoordich aldaer geleert worden of



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 369 alsulcke anderen als de heeren burgermeesteren ende scholarchen hiernae goetvindensullen. VIII. De examinas ende promotien van de eene classe in de anderen sullen geschiedentweemael sjaers, te weten omtrent paesschen ende victoris, ende dat ten overstaenvan de scholarchen, die oock hun oordeel ende advys over die promotien geven sul-len , indien bet hun gelegen sal syn daertoe te vaceeren, tot welcken eynde sy tyde-lyck by den regens versocht sullen worden , ende soo het hun niet gelegen is te com-pareren, sullen hetselve mede den regens tydelyck verwittigen opdat hy evenwelvoortvaere. IX. Ende wat aengaet de scholastique discipline, sal den voorschreven regens alleenvirgam exerceeren, ende naer gelegentheyt van saecken straffen alle gravia delicta ,oock alle levia delicta die questieus syn. X. Alle andere delicta ofte nota sullen gestraft ende gecorrigeert worden by de respectivemeesters elck in haer classe. XI. Ende sullen deselve meesters preciese op de uere in haere respective classen moetenwesen ende alsdan datelyck straffen de discipulen die te laet komen. XII. Ende sal

tot dien eynde den regens op de ueren als syn E. doceert, ende op deandere ueren den conrector, voor de lessen scherpelyck daerop letten of de meestersoock in haer respective classen present syn. XIII. Ende om te voorkomen de insolentie die voor de uere in ofte omtrent de schooleby de scholieren gecommitteert souden mogen worden, sullen de custodis daertoe ge-houden worden, dat se die genen , die de insolentien bedryven, pertinentelyck aente-kenen, ende sullen oock (des noot synde) den regens ende in deszelfs absentie denconrector door haer presentie daerinne voorsien naer gelegentheyt ende naer haer dis-cretie. XIV. Wat swaricheyt van importance in de schole soude mogen voorvallen ofte watden regens voorder soude mogen achten totten welstant der schoole noodigh, sal hyaen de heeren scholarchen refereren, ende sal mitter selver advys daerin gedaenworden sulcx tot nut ende profyte der schoole dienstelvck bevonden sal worden. ya                                                                                          47



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 370 Alles by provisie ende tot dat anders geordonneert zy. Actum den in Mey 1634. III. Instructie waerop den E. ende welgeleerdenD. Eustachius Swartius is aengenomen tot rec-tor gyinnasii Hieronimiani binnen de stadtUtrecht. I. Eerstelyck sal hy neffens de ordinaris ende speciale versorginge van syn eygen classe,hebben de generale opsicht ende sorge van de geheele schoole. II. Sal alsulck neerstelick acht nemen op den omganck ende het leven van de respec-tive meesters, op het observeeren van haere instructie, zoo in de schoole als in deleercamers, ende op de maniere van doceeren die deselve gebruycken , ende tot dieneynde sich dickwyls in de classe laten vinden ende hare manieren van institueerenaenhoren, oock hun ernstelyck vermanen dat sy hun wachten d'een scholier meer faveurtoe te dragen als d'andere. m. Ende indien yemandt van de voorsz. meesters bevonden wordt sich niet te quytennaer behooren, soo sal hy denselven syne faulten mit alle discrelie aenwysen endetot beteringe vermanen , ende in cas sodane meesters syns rectors vermaninge quam teverwerpen ende geen

beteringe daernae en volgde, sal hy hetzelve de scholarchen tekennen geven omiue daerinne met gemeen advys geremedieert te worden. IV. Item indien den rector vermerckte dat onder de meesters eenige twist ofte oneenic-heyt (dat Godt verhoede) begon te ontstaen, sal hy. arbeyden hetselve terstont met allegoede middelen ter neder te leggen (is het doenlyck), soo niet, sonder vertoeven deheeren scholarchen sulcx aendienen omme daerinne geremedieert te worden. Sal oock sorge dragen dat de kinderen de voorsz. schoole frequenteerende neffensde scientien, om dewelcke te leeren sy in de schoole gestelt worden, oock in de ken-nisse ende vreese Godts onderwezen, ende voorts tot alien deugden, zeden ende ma-nieren verweckt worden, daertoe hy soo door hemzelven als door de meesters metalle neersticheyt arbeyden sal. VI. Item sal den rector in de voorsz. schoole by provisie leeren ende doen leeren al-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 371 sulcke boecken, als jegenwoordigh aldaer geleert worden, of alsulcke andere als deheeren burgermeesteren ende scholarchen hiernae goetvinden sullen. VII. Item sal hy dagelicx drie ende des woensdaghs ende saturdaghs vier lessen in devoorsz. schoole hebben te doen. ?in. De examina ende promotien van de eene classe in de andere sullen geschieden twee-raael sjaers, te weeten, omtrent paesschen ende victoris, ende dat ten overstaen vande scbolarchen die oock hun oordeel ende advys over de promotien geven sullen in-dien bet bun geiegen zal syn daertoe te vaceren, tot welcken eynde haer E. by denrector tydelicken versocht sullen worden, ende soo bet bun niet geiegen is te com-pareren, sullen hetselve mede den rector tydelicken verwittigen, opdat hy evenwelvoortvaere. IX. De ordinaris lessen sullen weder aengevangen worden sdaecbs nae de promotie derscholieren, dewelcke geschieden sal smaendaghs nae beloocken paesschen ende den xiOctobris respective. X. Belangende de scholastique discipline sal den rector alleen virgam exerceren endenaer gelegentbeyt van saeken

straffen alle gravia delicta, oock alle levia delicta diequestieus zyn. XL Ende sal tot dien eynde dagelycx des somers van tien tot half elf, ende des wintersvan elf tot half twaelf ueren door de respective classen gaen, om te vernemen ofdaer gravia of questieuse delicta gecommitteert mochten wesen ende deselve te straffenals vooren. XII. Alle andere delicta ofte nota sullen gestraft ende gecorrigeert worden by de respec-tive meesters, elck in haer classe. XIII. Ende sullen deselve meesters precise op de uere in haere respective classen moetenwesen ende alsdan datelyck straffen de discipulen die te laet komen. XIV. Ende sal tot dien eynde den rector op de ueren als zyn E. doceert, ende op d'an-dere ueren den conrector, voor de lessen scberpelyck daerop letten of de meestersoock in hare respective classen present syn. 48*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 372 Ende om te voorkomen de insolentie, die voor de uere in ofte omtrent de scholeby de scholieren gecommitteert soude mogen worden , sullen die custodes daertoe ge-liouden worden dat se diegenen die de insolentien bedryven , pertinentelyken aente-kenen, ende sullen oock des noot synde, den rector ende in deszelfs absentie den con-rector door haer presentie daerinne voorsien nae gelegenheyt ende nae haer discretie. XVI. Wat swaricheyt van importance in de schoole soude mogen voorvallen, ofte watden rector voorder soude mogen achten tot den welstant der schoole nodich, sal byaen de heereu scbolarcben refereren, ende sal mit derselver advys daerinne gedaenworden betgene tot nut ende profyt der schoole dienstelick bevonden sal worden. Aldus gedaen ende gearresteert by de Vroetschap der stadt Utrecht den vi Jan. 1640. IV. Instructie voor de lectores ofte meesters vande schoole deser stadt, genaemt Hieronomischoole, om voortaen int bedienen van hunneampten by een yder in syn classe respective-lyck onderhouden te worden. 1. Eerstelyck sullen syluyden in tegenwoordicheyt der

scholarchen beloven den rectorbehoorlyck te sullen respecteren «nde haeren dienst neerstelicken waer te nemen. II. Item sullen precise op de gestelde ueren maecken in haere respective classe te we-sen, ende niet voor dat de uere geexpireert sal syn, ende de klock geslagen sal heb-ben mogen ujtgaen, oock niet absenteren zonder consent van den rector. -III. Ende sullen doceren op alsulcke uyren als tot noch toe gebruyckelyck is geweest,sonder daerinne eenige de minste veranderinge te maken, uytgesondert dat de meestersoctavae classis ende voorts opwaerts tot quarta incluys, in plaetse dat se dus langegedoceert hebben van 1 November tot 1 February van tien tot elf ueren, voortaendie tyt geduerende sullen doceeren van tien tot half twaelf ueren, IV. Wei verstaende oock dat in plaetze men tot noch toe in het laetst van elcke half jaergehadt heeft drie speeldagen ter weecke, voortaen doorgaens maer twee speeldagen





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 374 XIII. Soe yemant een merckeljcken langen tyt aen malcanderen absenteerde sonder scedulamte brengen , sal de meester hetselve de ouders ofte opsicbters te kennen geven, endeindien by sonder derselver consent langen tyt geabsenteert heeft, den rector sulcx noti-ficeren, omme by hem gestraft te worden. XIV. De meesters sullen daerop letten dat de scbolieren geen day is spreecken, oock geeninsolentie ofte petulantie bedryven, ende indien sulcx in hare presentie geschiedt, de-selve datelyck straffen; in absentie sullen zy doen noteeren ende de notas behoorlyckexigeren, ende in cas die insolentie oft delict enorme waer, sullen sy hetselve refererenaen den rector om by denselven gestraft te worden. XV. Notae locutionis vernaculae sullen geexigeert worden per omnes classes, soloecismiinsexta et superioribus classibus, beheltelyck dat de octavi sullen geexcuseert syn. XVL Item sullen de voorsz. meesters geen anderen precepta ofte authores leeren of voor-lesen dan die de scholarchen ende rector sullen goetvinden , ende sullen de preceptaartium telkens maeken te eindigen voor het

examen. XVII. T'eynde elcke weecke sullen sy repetitie doen van alle de lessen in artibus. XVIII. De conrectoi: sal alle weecken gaen bina exercitia domestica et prosa et versu. XIX. De meesters zullen int maeken van de rollen dergenen die geexamineert sullen wor-den voorsichtelyck ende onpartydelyck gaen, sonder eenige onbequame daerop te bren-gen ofte bequame daerof te laeten, waerop den rector acht sal hebben te nemen , endeoversulcx d'een ende d'ander van de scholieren in de respective classen, sonderlingede apparenste om gepromoveert te worden, somtyts examineeren. XX. ? Item zullen by alle occasien soeken de kinderen de kennisse ende vrese Gods in teplanten, deselve tot deucht vermaenen ende in goede zeden onderwysen , hemluydenmet een goet exempel voorgaende. ».



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 375XXI. Ordre op de Leercamers. Int begin van elck half jaer sal yder scholier schriftelycke verklaringe brengen vanzyn ouders ofte opsichters, of deselve begeeren dat se ter leercamer sullen gaen of niet. XXII. Die de leercamer frequenteren sullen niet mogen absenteren dan met speciael schrif-telyck consent van de ouders ofte opsichters, ende sullen de meestcrs altyt present moe-ten zyn , ende sullen soowel de meesters als discipelen hun voorts reguleeren naer hetx, xi, xn ende xin articule van deese instructie. XXJII. Item sullen de scholieren regelrecht uyt de schoole naer de leercamer ende wederuyt de leercamer naer de schoole moeten gaen, sonder te divageren. XXIV. De meesters sullen des swinters soo voor als na de middagh haer discipelen die sulcxbegeeren, een quartier voor de uere die men ter schoole gaet dimitteren, ende dessomers alleen nae de middagh op het half uer voor de uere voorschreeven. XXV. Item sullen de meesters de discipelen in de leercamer institueren in een en deselfdelesse als in de schoole, ofte anders examineren of thema praescriberen. XXVI. De meesters

die by der scholieren Ouders tot eene dubbelde leercamer versocht wor-den, sullen deselve niet vroeger aenvangen dan vier weecken voor het examen, endeniet sonder kennisse van den rector, die hemluyden de methode van de institutie salpraescriberen. XXVII. Dezelfde dubbelde leercamer sal gehouden worden op de speeldagen, namentlyckdes maendaghs ten twee ueren ende des donderdags ten een uere na de middagh endeop de andere daghen van de weeke savonts ten vyf ueren, telckens een uer lanegeduerende.                                                                                                                         5 XXVIII. De meesters sullen voor de enkelde leercamer niet meer loons mogen eysschen oftgenieten als twee gulden in het half jaer, ende voor de dubbelde leercamer niet meerals eene gulden. XXIX. Ende sullen voortaen geen drie dubbelde of vorder leercamer mogen houden.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 376XXX. Sullen oock hun wachten meer faveur toe te dragen diegeene die de leercamer fre-quenteren als de andere. Aldus gedaen ende gearresteert by de Vroetschap der sladt Utrecht, den ti January1640. V. Jnstructie voor den regens collegii Willebror-dianii, ende alle diegene die onder deszelfs op-zicht aldaer worden onderhouden ende in studiisgeoeffent. I. Eerstelyck sal den regens moeten syn een persoon Godt vreesende ende vroom vanleven , doende professie van de waere christelycke gereformeerde religie, ende voortswel gevarieert in de heylige schriftuer, alsmede in llle sodane wetenschappen endedeelen van geleertheyt, als in de respective classen van de triviale ofte Hieroininischoole geleert worden. II. Ende sal voor 'taenvaerden van zyn ampt ondertekenen de acte by de synode na-tionael a0. 1619 tot Dordrecht gehouden , de schoolmeesters geprescribeert, ende voortsonderhouden ende doen onderhouden hetgene hiernae volgt. III. In den eersten zullen alle diegene die alrede in het voorschreve collegie syn endenaemaels geadmitteert sullen worden, opgebracht ende

onderwesen worden in de chris-telycke gereformeerde religie, opdat zy te zyner tyt de kercke ende republycke dienst mocen doen. IV. Sullen ten dien eynde by de regens geanimeert ende gehouden worden tot het neer-stigh hooren ende lezen van Godts heylich woordt, ende voorts op sondagen ende ge-boden vierdagen smorgens door den regens ter predicatie geleyt worden in Nicolaikercke, uytgesondert secundani ende tertiani, die niet te min gehouden sullen wesendeselve predicatie te frequenteren, ende te staen of te sitten int gesichte van de regensop alsulcke plaetsen als dezelve haer aenwysen sal. V. De voorschreve predicatie geeyndicht synde sullen in voegen als vooren weder geleytworden ende gaen in collegium, alwaer den regens soowel secundanos ende tertianosals de andere, over deselve predicatie examineeren ende deselve met haer repeteren zal.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 377 VI. Snaermiddags sullen syluyden als vooren, geleyt worden ende freguenteren de predi-catie in de Buerkerck. VII. Na welcke predicatie zyluyden al te samen met den regens gaen sullen in de Hieru-saleras kerck om aldaer neffens andere jongelingen gecathegiseert te worden. VIII Ende sullen daernae voorts dien dagh doorbrengen in alle christelycke sedicheyt,waerop de regens scherpelyck sal hebben te letten. IX. Den regens zal alle morgen des somers ten half zes ende des winters ten half zevenueren wecken of doen wecken de scholieren in het voorsz. collegie zynde, die dangehouden sullen wesen datelyck op te staen, hun te kleden ende reynigen, ende ophet geluyt ran de bel die somers ten zes ende swinters ten zeven uren geluyt sal wor-den ad preces te komen , die gedaen sullen worden in duyts, ende daernae een capitteluyt de heylige schriftuer gelesen by den genen die het by de regens telckens opgeleytsal worden. Ende zullen den overigen tyt dan voorts doorbrengen int leeren ende repeteren vanhun respective lessen ende voorts tydelick naer de schoole gaen. XL Thuys

zynde sullen syluyden haer tyt hebben te besteden in de repetitie van haerlessen ende voorts in andere studien. XII. Savonts een half uer nae de laetste lesse van hieronimi schoole, ende op speeldagenterselver uere, sullen syluyden by den regens een uer langh geoeffent worden int repe-teren van de lessen die zy respectivelyck dien dagh in haer schole gehadt hebben. XIII. Ende sal den regens haer voorts daertoe houden, dat sy dien avondt ende voortsdes anderen daegs morgens, de eerste lessen van den volgenden dach perfectelyck leeren. XIV. Diebus feriatis sullen de scholieren mogen spelen ende haer vermaeken met eerlyckeende geoorlofde speelen in het pleyn van het collegie, ende niet buyten shuys alsVII.                                                                                                                     48



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 378 met consent ende onder opsicht van de regens ofte ander bequaem persoon , die denregens daertoe employeren zal. XV. Sullen voorts doorgaens uyt de schoole ofte leercamers datelyck naer huys moetengaen ende nyet uytgaen dan met consent van den regens , welck consent niet verleentsal worden dan om nootsaeke ende met expressie van tyt, binnen welcke sy weder tehuys sullen moeten syn. XVI. De regens sal daerop letten dat de scholieren die octavam classem gepasseert syn ,geen duyts spreken, oock geen insolentie ofte petulantie bedryven, ende indien sulcxin syn presentie geschiet, deselve datelyck strafien ofte muleteeren; in absentie sal hyse doen noteren ende de notas behoorlyck exigeren. XVII. Item sullen savonts niet later te bedde gaen als ten negen ueren nae het doen vanhet gemeene gebedt ende het leesen van een capittel of twee in de heylige schriftuere. XVIII. Eyntelyck sullen de scholieren gehouden ivesen nefiens de heeren superintendenten ,huysmeesters ende broeders van dit collegie, oock behoorlyck te respecteren de voorsz.regens ende te achtervolgen de

voorschreve poincten ende artikelen, op poene van bydenselven regens gestraft ende gecorrigeert te worden nae exigentie van saeken, welckeregens in cas van frequentie ofte enormiteit van delicten sulcx sal communiceeren denhuysmeesters van dit collegie, om by haer E. ende gemeene broeders daertegens byuytsettinge uit hetselve collegie ofte anders gedaen te worden naer behoren. Aldus gedaen ende provisioneelyck gearresteert by de Vroetschap der stadt Utrecht,den xxvm Augusty 1640. Instructie waerop den E. ende welgeleerden D.Guilhelmus Suyrendonck is aengenomen tot rectorGymnasii Hieronimianii binnen de stadt Utrecht. L Eerstelyck sal hy neffens de ordinaris ende speciale versorginge van syn eygen classehebben de generale opsicht ende sorge van de geheele schole, alsmede de opsicht endediscipline op de schryfschoole. II. Sal alsulcx neerstelyck acht nemen op den omganck ende het leven van de respectivemeesters, op het observftren van hare instructie, soo in de schoole als in de leerca-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 1 379 mers, ende op de manieren van doceren die deselve gebruycken, ende tot dien eyndesich dickwyls in de classen laten vynden ende haere manieren van institueren.aenhoren ,ende hun ernstelick vermanen, dat sy hun wachten d'een scholier ineer faveur toe tedragen als de andere. III. Ende indien yemandt van de voorsz. meesters bevonden wordt sich niet te quytennaer behoren, soo sal hy deselve syne fauten mit alle discretie aenwysen ende tot be-teringe vermanen, ende in cas sodane meester syns rectors vermaninge quam te ver-werpen, ende geen beteringe daernae en volgde, sal hy hetselve de scholarchen tekennen geven omme daerinne met gemeen advys geremedieert te worden. IV. Item indien de rector vermerckte, dat onder de meesters eenige twist ofte oneenic-heyt (dat Godt verhoede) begon t'ontstaen, sal hy arbeyden hetselve terstont met allegoede middelen ter neder te leggen, is het doenlick, soo niet, sonder vertoeven deheeren scholarchen sulcx aendienen, omme daerinne geremedieert te worden naer be-horen. V. Sal oock sorge dragen, dat de kinderen de voorsz. schole

frequenterende , neffensde scientien, om dewelcke te leeren sy in de schoole gestelt worden, oock in de ken-nisse ende vrese Godts onderwesen ende voorts tot alle deugden, goede seden en ma-nieren verweckt worden, daertoe hy soo door dej meesters als door hemselven mitalle neersticheyt arbeyden sal. VI. Item sal den rector in de voorsz. schoole by provisie leeren ende doen leeren al-sulcke boecken als jegenwoordich aldaer geleert worden, of alsulcke anderen als deheeren burgermeesteren ende scholarchen hiernae goetvinden zullen. VII. Item sal hy dagelycx drie lessen hebben te doen, alse van zeven tot acht uren, vaneen tot twee ueren ende van vier tot vyf ueren, doch van den xi October tot I Fe-bruary smorgens van acht tot negen ueren, ende snaernoens van een tot twee uerenende van drie tot vier ueren. VIII. Ende sullen de secundani somers van negen tot tien ueren ende swinters van tien totelf ueren een gemeene lesse hebben cum tertianis in secunda classe. IX. Somers ten negen ueren ende swinters ten tien ueren sal den rector dagelicx dooralle de classen de notas exigeren. 48*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 380 X. Ende sal desen rector alleen gereserveert blyven de scholastique discipline endestraffen der scholieren die gedelinqueert sullen hebben. XI. Item sal de rector met bet slaen van de klocke sich laten vinden in het portael vande school, ende met de plack straffen de scholieren, die nae het slaen van de klockaenkomen. XII. Wei verstaende dat de secundani ende tertiani te laet komende, pecunieele mulctebetalen, ende absenterende scedulam van hare ouders ofte opsienders brengen sullen, ofsullen arbitrio rectoris anders gestraft worden. XIIL De scedulae absentie die de scholieren gehouden sullen wesen by de eerste exactie dernoten te exhiberen op poene van met de plack gestraft te worden, sullen by de oudersof opsichters behoorlyck gedateert ende geschreven moeten worden met uytgedrucktewoorden, continueerende de nombre der versuymde lessen ende nyet met cyfFers ofteduyts getal. XIV. Ende sal den rector (om alle frauden te verhueden) curieuselyck hebben te letten ofde scedulae oock by de handt der ouders ofte opsichters geschreven zyn , ende van desuspicie by de ouders

ende opsienders hem informeren. XV. Soo yemant dickwyls absenteert ende scedulas brengt, sal den rector hetselve deouders ofte opsichters te kennen geven , ende indien hy sonder derselver consent lan-ger tyt geabsenteert heeft, daerover straffen naer behooren. XVI. Den rector sal mede scherpelyck daerop letten of de respective meesters oock tyde-lyck in haer classe zyn. XVII, Ende om te voorkomen de insolentien, die voor de uere in ofte omtrent de schooleby de scholieren gecommitteert souden mogen worden, sullen de custodes daertoe ge-houden worden, dat se diegene die de insolentien bedryven, pertinenteJyck aentekenen,waerin den rector voorsien sal naer gelegentheyt.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 - 381 XVIII, Tot welcken eynde oock gene scholieren nae de school oft nae huys gaende, harenwech over de wal sullen mogen nemen, of sullen genoteert worden. XIX. Van gelycken sullen genoteert worden diegenen die baden of op het ys gaen son-der consent van haer ouders of opsienders, item die met spooren in de school komen. XX. Note locutionis vernaculae sullen geexigeert worden per omnes classes solecismi insexta et superioribus classibus, beheltelyck dat de octavi sullen geexcuseert syn. XXI. De examina ende promotien van d'eene classe in de ander sullen geschieden twee-mael sjaers, te weten , omtrent &quot;paesschen ende victoris, ende dat ten overstaen vande scholarchen , daertoe konnende vaceren , die oock hun oordeel ende advys over depromotien geven sullen, tot welcken eynde haer E. by den rector tydelyck per scedu-fam versocht sullen worden het examen te assisteren. XXII. By het examen sullen moeten present wesen alle die van de classe zyn, ende sullende absenten genoteert ende na expiratie van de vacantie gestraft worden. XXIII. Ende sal den rector acht

nemen , of de ineesters in het maken van de rollen der*genen die geexamineert sullen worden, voorsichtelyck ende onpartydelick gaen, sonderonbequame daerop te brengen ende bequame daeraf te laten, ende sal oversulcx dieeen ende d'ander van de scholieren in de respective classen, sonderlinge de apparensteomme gepromoveert te worden somtyts examineren. XXIV. Ende sullen voortaen de secundani mede geexamineert worden, ende de bequaemsteonder hemluyden publicum specimen exhiberen ende daerover de premio certeren. XXV, De ordinaris lessen sullen weder aangevangen worden sdaechs na de promotie derscholieren, dewelcke geschieden sal smaendachs nae beloken paesschen ende den xiOctober respective. XXVI. Wat swaricheyt van importantie in de voorsc. schoole soude mogen voorvallen,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 m ofte wat den rector voorder soude mogen achten tot den welstant der schole nodich,sal hy aen de heeren scholarchen refereren ende sal met derselver advys daerinne ge-daen | worden, hetgeene tot nut ende profyt der schoole dienstelyck bevonden salworden. Aldus qedaen ende gearresteert by de Yroetschap der stadt Utrecht den vi November1643. VII. Instructie voor de lectores ofte leermeesters vande schoole deser stadt, genaemt Hieronimi schoole ,om voortaen in het bedienen van hunne amp ten byeen yder in syn classe respectivelyck onderhouden teworden. I. Eerstelyck sullen syluyden in tegenwoordicheyt der scholarchen, beloven den rectorbehoorlyck te sullen respecteren ende hoeren dienst neerstelicken waernemen. II. Item sullen precies op ofte voor de gestelde ueren maeken in haere respectiveclassen te wesen, ende met het slaen van de klocke hunne lessen beginnen, ende sul-len niet voor dat de uere geexpireert sal syn ende de klocke geslagen sal hebben mo-gen uytgaen, oock niet absenteren zonder consent van den rector. III. Ende sullen doceeren op alsulcke ueren als tot hoch

toe gebruyckelyck is geweest,sonder daerinne eenige de minste veranderinge te maeken, uytgesondert dat de inees-ters octavae classis, ende voorts opwaerts tot quarta incluys, in plaetse dat ze voordesen van I November tot I February plachten te doceren van tien tot elf uuren,voorstaen van den xi October tot I February sullen doceeren van tien tot half twaelf ueren, IY. Item sullen doorgaens maer twee speeldagen weckelycks wesen, alse maendags naertwee ueren ende des donderdaghs den geheelen naemiddagh, V. Item sullen de voorschreve meesters de anna scholastica by den aenvangh van elkelesse neerstelycken exigeren ende de nalatigen noteeren, om by den rector gestraft te worden.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 384 XV. In het maecken van welcke rollen syluyden voorsichtelyck ende onpartydelyck gaensullen sonder eenige onbequame daerop te brengen, ofte bequame daeraf te laten. XVI. Item sullen by alle occasien soeken de kinderen de kennisse ende vrese Godts in teplanten, deselve tot deugt vermaenen ende in goede seden ondenvysen, hemlieden meteen goet exempel voorgaende. XVII. Sullen oock soowel d'een discipel als d'ander oeffenen met goede instructien enderepetitien sonder sucht te dragen ofte onderscheyt te maeken. Ordre op de Leercamers. In het begin van elcke half jaer sal yder scholier schriftelycke verclaringe brengen vansyn ouders ofte opsichters, of deselve begeeren dat se ter leercamer sullen gaen of niet. XIX. Die de leercamer frequenteren sullen niet mogen absenteren dan met speciael schrif-telyck consent van de ouders ofte opsichters, ende sullen de meesters altyt presentmoeten syn, ende sullen soowel de meesters als de discipelen hun voorts regulerenaengaende de absentien, nae de ordre van de schoole. XX. Ende sullen de scholieren regelrecht uyt de schoole

naer de leercamer, ende wederuyt de leercamer naer de schoole moeten gaen, sonder te divageren, XXI. De meesters sullen des -winters soo voor als nae de middagh haer discipulen, diesulcx begeren, een quartier voor de uere die men ter schoole gaet dimitteeren , endesomers alleen naer de middagh op het half uer voor de uere voorschreeve. XXII. Item sullen de meesters de discipulen in de leercamer institueeren in eene ende deselvelessen als in de schoole, of anders examineren ofte thema prescriberen. XXIII. De meesters, die by der scholieren ouders tot een dubbelde leercamer versocht wor-den, sullen dieselve niet vroeger aenvangen dan vier weecken voor het examen, endeniet sonder kennisse van den rector, die hemluyden de methode van de instructie salprescriberen.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 385 XXIV. Deselve dubbele leercamer sal gehouden worden op de speeldagen, namentlyck desmaendaghs ten twee ueren ende des donderdaegs ten een uer nae de middagh, ende opde anderedaghen van de weecke savonts ten vyf ueren, telckens een uer langh geduerende. XXV. De meesters sullen voor de enkele leercamer niet meer loons mogen eysschen oftegenieten als twee guldens in het half jaar, ende voor de dubbele leercamer niet meerals eene gulden, ende voor het vuur over de geheele winter oock niet meer als eenegulden, alles op arbitraire correctie. XXVI. Ende sullen voortaen geen driedubbelde ofte verdere leercamer mogen houden oppoene als voren. Aldus gedaen ende gearresteert by de Vroetschap der stadt Utrecht den vi No-vember 1643. Dese instructie is op den 2 February 1665 gerenoveert, alleenlyck met veranderingvan het m artyckel in deser voegen: In quinque inferioribus classibus sullen de meesters doceeren swinters voor den mid-dagh van achten tot quartier voor elven ende somers van seven tot half elf, des nae-middags soo swinters als somers van eenen tot

vier; de conrector sal in syne lessendoceren des winters smorgens van achten tot half elf, des somers van seven tot halftien, des nanoens van een uer tot half vier, zoo des somers als des swinters. VIII [nstructie voor den schryfmeester van het Hieronimischoole den 26 Juny mocxltiii. I Eerstelyck sal den schryfmeester den rector behoorlyck respect dragen ende synendienst neerstelyck waernemen, mitsgaders sulcx beleydt ende methode houden als denrector hem sal prescriberen. H. Sal des somers twee ueren sdaegs, alsse een voor ende een naer de middagh, endeVII.                                                                                                                     49



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 386 des winters een uer voor de middagh besteden om de jeugt te onderwysen, ende noytmogen achterblyven dan door onverzettelyck belet rait consent van den rector, dienby dan in tyts sulcx sal bekent maken. ; m. Ende sal precies op ofte voor de gestelde ueren maeken op bet schryfschool te syn,ende zoo terstont yder discipel een verraaekte off bequaerae penne behandigen om medete schryven, welcke penne by zelfs zal moeten bekostigen. IV. De scbolieren, naerdat de raeester de penne sal bebben gedistribueert, eerst op deschool komende, sullen daerover worden genoteert ora by den rector gestraft te wor-den, alsof zy absent geweest waren. v. ... Ende sal den meester nieraant voor ofte geduerende de uere oorlof mogen geven omnaer buys te gaen ofte absenteren, ten waere om siekten ofte andere nootzakelicheyten. VI. ? ?? ? Soe yemant van de discipulen viermael ofte meer aen malkanderen absenteerde son-der scedulam te brengen, sal den meester denselven den rector aenbrengen, ende totdien eynde alle weecke van den custos ofeysschen de naraen van de absenten, om

byden rector daerinne voorsien te worden, VII. Ten eynde de discipelen den tyt wel mogen besteden in het scbryven, sal denmeester daerop letten, dat sy geen insolentie ofte petulantie en bedryven, om alsoo inalle stilbeyt bequamelyck geleert te konnen worden, ende bebalven dat de custosgeducricb sal toesien, sal de meester de discipelen, die by siet delinqueren laten op-schryven, om by den rector (alsdien de discipelen alleen bevolen is) gestraft te worden. In cas ymandt van de discipelen eenige enorme insolentie quame te bedryven,sal hy hetselve terstont aen den rector te kennen geven om by denselven gestraft teworden. IX. De scbryfmeester sal van yder discipel bet schryfschool frequenterende, elck lopendesaisoen genieten twaelf stuyvers voor leergelt, hetwelck by zal mogen colligeren wan-neer het ordinaris minerval van de scboole wordt ingevordert.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 387 X. Ingevalle ymandt van de discipelen de schryfschoole eenige tvt gefrequenteert heb-bende, die quame te verlaten voor de expiratie van bet halve saisoen, sal betalenses stuyvers, ende na de expiratie van bet halve saisoen de schryfschoole verlatende,het voile schoolgelt als van oudts gebruykelyck. XI. Sal den meester op het eynde van yder saisoen aen den-rector overleveren een rolledergeneiK, die ora best sullen mogen schryven acht dagen langh voor het examen, ophope van vry gemaeckt te worden van de schryfschoole, ende de preuve derselver be-handigen aen den rector, die dan alle ende alleen die bequaem zyn, van de schryfschoolesallicentieeren, doch sal in desen mede te letten staen op het goetvinden vande ouders. Aldus gearresteert by de Vroetschap der stadt Utrecht op den 26 Juny 1648. Johan van Doeyenborch Evertss., ende verplach voor hem ende zyn erffgenaemenende nacomelingen aen handen van Anthonis Foeyt, noothulpmeester ende zynen nae-comelingen noothulpmeesters in clcken tyt, tot behoeff van sesthien schamele clerckendie alsnu by den pater

ende rectoir van Sinte Jeroniinus in Domo pauperum , staendeomtrent tconvent van Sinte Jeronimus onderhouden zyn ofte noch in toecomende tydenonderhouden zullen worden, twaelff goede gouden Hertoch PhiHppus gulden, alssevyfF ende twintich gefalueerde stuvers voer datum 's briefs gemunt ende geslaegen voerelcke Philippus gulden voirs. gerekent, tsiaers erffelick losrenten ; te betalen die eenhelfte van den renten voers op Sinte Mertensdach in den wynter nu toecomende, ended'ander helfte op ten heyliger Pinxsterdach daernaestvolgende, ende soe voorts jaerlicxerffelick ende eeuwelick; met zulcke voirwaerden, dat Johan van Doeyenborch voors.zyn erffgenaemen ende nacomelingen dese voers. 12 phs. gulden tsiaers losrenten totaire tyt alst hem belieft op enich termyn van betalinge voorgen. zellen moegen vryen,lossen ende atfcoopen, elcken penninck daervan met seventhien derselver penningenpaeyements voers., niits opleggende by der aflossinge die onbetaelde ende achterstelligerenten, dan verschenen ende onbetaelt wesende. Ende dese plechte dede Johan voers.op te helfte van der huysinge ende hofstede, hoff ende canaeren, bercL ende bouhuysemet alien

zynen toebehoeren, geheeten Sachtenborch, alzoe diezelfde gelegen is byn-nen Utrecht op ten zuythoeck van der stege van den Schupstoel, daer sinte Barbarengasthuys metter huysinge, hofstede ende cameren, geheeten Croentges poort zuytwaertsende die voors. steech van den Schupstoel noortwaerts naest gelegen zyn, ende voertsop alle zyn goet ruerende ende onruerende, dat hy nu heeft ofte namaels vercrygenmach. Ende alzoe dat hoeftgelt van den voers. renten gecomen ende ontfangen zynvan twaelff phs. gulden tsiaers losrenten, den penn. seventhien, die Gerrit van Bushaerende zynen erffgenaemen jaerlicx schuldich waeren, ende eertyts onder zekere condi-tien ende verbanden den voers. noodthulp tot behoeff van den voors. zesthien schamele 49*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 388 clercken gegeven ende getransporteert zyn, ende in deselfde verbande geexprimeertis, dat men thoeftgelt van den voors. renten altoes onder gelycke verbant, wederommebeleggen zal, al na vermogen der stadt brieven daervan zynde in date 1545 den der-den Decembris. Soe zynt voerwaerden, dat die noedthulpmeesters in der tyt ten eenreende die regeerders van den voors. sesthien scbamele klercken ter andere zyden, elcxin zyn regardt int ontfangen ende administreren insgelycx int lossen ende beleggendeser jaerlicxe losrenten, hem altoes zullen reguleren na luyden ende inhouden dervoers. stadtbrieven, in date als voeren. Ende dese plecht geschiede in manieren voers.,ter presentien ende by consente van Georgius Macropedius, rectoir, ende heer Ottevan Reeck, priester ende pater des convents van Sinte Jeronimus bynnen Utrecht, alsregenten van de voors. schamele clercken, sonder arch.xxv May xvc liii. X. Johan Roy ende toenden ons eenen openen fransynen besegelde procuratie, ongecan-celleert ende ongeraseert, spreeckende van woorde te woorde soe biernae volcht: Wy Johan van

der Vecht, domdeken, Johan van Duvenvoordt, domscholaster,Goordt van Rheede, ritter, heer tot Saesvelt, etc., schout der stadt Utrecht, JohanTaets van Amerongen, eerste borgermr., Jan van Zwol ende Dyrck Ilenrickss., huys-meysters, all te samen regeerders in der tyt van sunte Willebrordus kynderen tUtrecht,niaecken kondt een ygelycken, dat wy geconstitueert ende machtich gemaeckt hebben,constitueren ende maecken machtich mits desen, Johan Roy als ontfanger ende rentmr.in der tyt van denselven sunte Willebrordus kynderen, omme van wegen ende vuytenname derselver te gaen voor den gerechte der stadt Utrecht, ende aldaer te transporte-ren ende over te geven Gerrit Willemss. van Woudenberch, die alinge huysinge, getim-mer, metter hoffstede ende boff daer teynden aengelegen, also tselffde staende endegelegen is hy de Cellebroeders kercke, in der straten die men gaet van de voers. Cel-lebroeders na de Wittevrouwen poort toe, streckende van derselve strate tot aen derstadt walle, daer een gemeen ween ofte strate, streckende ter stadt wallen werdtzuytwerdt boven f ende des biscops stalle noortwerts beneden naest gelegen zyn, Endedaer voerts gemachticht off te vertyen

ende claerlycken van alien rechts ende toeseg-gens, dieselve St. &quot;Willebrordus kynderen daeraen hebben, ende mede van alien brievendie daeroff ruerende zyn tot behoeff van Gerrit Willemss. voerg. ende zyne erven.Ende mede tselve te geloven, te vryen ende te waren als erfcoep recht is, nae rechtende gewoente der stadt Utrecht op zess loot sulvers die men betaelt met drie guldenende zeventhien stuvers erffelycke oude renten, alse die heeren van St. Jans tUtrecht,daer jaerlicx van oudts vuyt hebben, verschynende paesschen ende victoris, ende an-ders alle voercommer ende voerplechten off te doen. Ende soe wes by Jan Roy ge-machticht voers. hierinne gedaen sel worden, geloven wy in goeder trouwen vast, sta-dich ende van weerden te houden ende te achtervolgen, ende daer nyet weder nochtegens te doen noch te doen doen tot gbenen tyden ten ewygen daegen geduerende,alle dinck zonder argelist. Des toerkonde so hebben wy domdeecken, domscholaster, schout, borgermeysterende huysmrs., als regierders in der tyt van St. Willebrordus hayse ende collegievoerg., elcx dese procuratie brieff onderteyckent mit onser handt ende naem, ende



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 I 389 daertoe soe hebben wy tsegel van sunte Willebrordus huyse ende collegie hier benedenaen desen brieff doen hangen. Gegeven int jaer ons Heren 1561, op ten vierden dachin Januario , ende was onderteyckent aldus: Jo. van der Vecht, Doemdeken. Johan tan Duvenvoorde, Doinscholaster. GOERDT VAN ReEDE. Jan Taets van Amerongen. DlERICK ItaRlCKSS. Jan van Zwot. XI. Heer Cornells Henricxz., Pater, Heer Henrick van Lienden, procurator, Heer Johanvan Nymegen ende Heer Cornells van Wyck, broeders van den convente van SinteJberonimus alhyer binnen Utrecht, met Jacob Nobel, haren gecoren momboer in desendaer zy, etc., ter eenre, ende meisters Peter Memmius van Herentals, Cornells Lau-werman ende Hubrecht Hastreus op ter andere zyden. Ende bekenden die een aendes anders bant seeckeren contracte ende voerwaerden tusschen hemluyden comparantenrespective gemaeckt, hiernae van woorde te woorde geinsereert. In manieren endevoirwaerden hiernae bescreven, soe hebben wy Mrs. Peter Memmius van Herentals ,Cornelis Lauwerman ende Huybert Hastreus, in

huyrwere ontfangen van den E. Pr.procurator ende gemeen convent van St. Hieronimus binnen Utrecht, die gehele huy-singe des schoele van St. Hieronimus, doctrine ende administratie van dien, metteplaetse achter aen de voers. schoele staende, in vuge ende manieren die by den schoe-lieren gebruyckt is geweest, twaelff jaeren gedurende, te weten negen jaeren endenoch drie jaeren daernae, op welcke negende jaer syl. contrahenten malcanderen pas-seren zellen nyeuwe brieffven van de resterende drie jaeren, ingaende Paesschen toe-comende, a0. 65, omme een seecker somme van penningen, als te weten, jaerlicx voerdie somme van 250 kar. keyser gulden van twyntich stuvers die gulden gereeckent,vvelverstaende dat die voerg, Pr. ende gemeen convent aen haer zelven geheel vry endevranck zullen behouden die huysinge, staende voer aen de schoele, genaempt Sonnen-berch, die hierinne nyet en is gecomprehendeert. Te betalen die voors. twee hondertvyftich gulden jaerlicx op vier termynen , als te weten: Joannes, Victoris, Kersmissea0. 65 voers. ende Paesschen 66 daeranvolgende, beloepende op elcken termynen voers.de somme van twee ende tzestich gulden x St., ende zoe

voert jaerlicx dese voors.twaelff jaeren geduerende. Des zoe zyn 'tvorwaerden, dat die voorn. Pr. ende gemeenconvent die voors. huysinge des schoele zullen boeven ende beneden geheel in raeckeende daecke houden, op des convents costen , mitsgaders zoe sullen die van den con-vente haer handen , becroen ende administratie van den voers, schoele aftrecken, diezelven (lopende die huyre voers.) egeenssins tonderwyndende ende daervan renunchie-rende. Mede zoe synt voerwaerden dat zy conducteurs tot haeren geliefte teynden dievoers. twaleff jaeren noch op pryse voers., vyff off zess jaeren dselffde schoele endeadministratie in dezer zelfde manieren obtineren ende behouden; mits tzelffde een jaerte voerens op off an seggende. Mede soe zyn parthyen overcoemen, dat indien deseconducteurs by groete sterffte van de peste ende anderen siecten, ofte oerlogen geheelmosten abstineren van te doceren ende die voors. schoele gebruycken, zoedat men die-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 390 zelve schoele, vermits dien noetelicken souden moeten toesluyten, dat alsdan zy con-ducteurs die voors. pacht ongehouden zullen wesen te betalen, ende anders off largernyet. Ende evenverre dat zy conductoers daernaer gehouden zullen wesen wederommebestonden te doceren, denselven die aldaer coemen zullen nyet wesende in behoerlickevollicheyt ende naennichte van schoelieren, zoe zullen parthyen alsdan te zamen endegelyckelicken deylen tsallarys, tgeen van den schoelieren terzelver tyt residerende,coemen zal; stellende tgetal van den schoelieren by goede specificatie in justo catalogoter tyt ende wylen toe dat zy conductoers verclaert zullen hebben den voers. voilepacht te willen betalen in manieren voers., ende anders nyet. Beheitelicken dataltyts parthyen elcanderen in hoer prouffyte voerstaen zullen, laetende mede die vanden convente volgen , zeeckere offerhanden op St. Gregorius daege ende die schoelieren(die willen) by die van den convente te biechten gaen, daertoe die scholieren be-hoerl. admiterende. Noch zoe synt voerwaerden, dat indien tgetal van den scholierenzoe groot

ende mennich worden, dat die voors. huysinge nyet diezelven en mochtecomprehenderen, soe zullen die conventualen gehouden zyn , dese conducteurs nocheen ander ende meerder plaetse ende huysinge bestellen. daertoe bequaem zynde, mits-gaders zullen die conventualen tallen tyden (des noot zynde) desen conductors laetenvolgen zeeckere stellagie ende gereetschap tot een theatrum dienende, onder die voors.schoele berustende, ende des zoe sullen zy conductoers in den voors. schoele andersnyet lesen, dan goede ende geapprobeerde boecken, van welcken boecken zy gehoudenzullen zyn die conventualen alleen ende nyemants anders een vierendeel jaers te voe-rens adviseren ende verkundigen, ten eynden zy conventualen haer prouffyte daermedemoegen doen. Ende omme diezelven penningen te voldoen zullen zy conductoers ge-houden zyn goede suffisante cautie te stellen, hieronder verbyndende haeren persoenenende eoederen, ruerende ende onruerende, die zelve submitterende onder heerlicke,reale executie shoefs van Utrecht ende alien anderen hoeven, rechteren ende gerechten,renunchierende van alle exeptien ter contrarie. In kennisse van desen zoe syn hiervantwee

brieven alleens luydende gemaeckt, besegelt metten convents zegele, ende byperthyen voors. onderhanteyckent, in date ende actum. Ende by partyen voers. endeanderen vrunden by provisie onderhanteyckent op ten drie ende twyntichsten dachder maent van Jannuario a0. 1565, stilo communi, ende stonden onderteyckent P. Mem-mius Cornelis Laurimanus, ultrajectinus, Hubertus Hastreus, Pr. Cornelius HenricusTyll,'Fr. Cornelis Joannis Batavodurensis, Fr. Joannis Noviomagus, M. Laurimanus,J. Laurimanus belovende zyluyden elcx aen haer zyde voer hoer ende hoeren erffge-namen ende nacomelingen, ende elcx van heml. ende hoeren erflgenamen ende naco-melingen bysonder ende een vooral, den inhouden van dien te achtervolgen, nae te<?aen ende te voldoen, Ende omme die clausule van cautie ende borchtochte in denvoors. contracte begrepen ende geconditioneert, te voldoen aen de zyde van den meys-ters Peter Memmius, Cornelis Lauwerman ende Hubrecht Hastreus voerg., soe compa-reerden terzelver tyt mede voir ons in den gerechte Johan Strick, Anthonis Speyertende Adriaen Alphertsz. , borgers tUtrecht, ende constitueerden hem tsamentlickenende elcx een voer al, voir

hoer ende hoeren erflgenamen, cautionarissen ende borgen,als principalen ende als hoer eygen schult, voer meysters Peter Memmius, CornelisLauwerman ende Hubert Hastreus voergen., om den voors. contracte ende alle voer-waerden daerinne begrepen by gebreck van betalinghe off voldoeninge te volcomenende te voldoen. Ende hier beneffens hebben dvoerscr. meysters Peter Memmius,Cornelis Lauwerman ende Hubrecht Hastreus, belooft ende beloven mits desen voerhoer ende hoeren erflgenamen den voerg. pater, procuratoer ende convente van St.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 591 Jeronimus ende hoeren nacomelingen voer tgundt voers. is, vorder borgen te stellenende'versekertheyt ofte vestenisse te doen tot haeren vermaninge, daer zy wel aenge-houden, mede tevreden ende tgundt voers. is, vast ende zeker aen wesen zullen, alsezyluyden oeck belooft hebben ende beloven mits desen voer hoer ende hoeren erffge-naemen ende elcx van hemluyden ende hoeren erffgenamen bysonder ende een voerall,den voors. Jan Strick, Anthonis Speyert ende Adriaen Alphertsz., hoeren borgen vande voorsz. borchtochte te indemneren, costeloos ende schadeloos te houden. Endeomme all tgundt voorscr. is te houden ende te voldoen, hebben zyluyden comparantente samen verbonden hoers persoens ende goederen, ruerende ende onruerende, jegen-woordich ende toecomende, egeen vuytgesondert, onder het verbant van desen ge-rechte ende alien anderen heeren, hoven , rechteren ende gerechten, renunchierendevan alien exceptien, gratien, privilegien, relevamenten, reductien ende alien anderendefensien, geestelycken ende weerlick, desen enichsins contarierende; ende

bysonderd'exceptien ofte beneficien van excussien, discussien ende devisien, naerdien zyluydenteffect van dien wel verstaen hadden, versouckende alle dvoors. comparanten tsament-lycken ende elcx bysonder hyerinne gecondemneert te worden. Gehoort, welcke bekenende versoeck heefl tgerecht hemluyden comparanten gecondemneert ende condemneertby desen int gundt voors. is, sonder arch. Presentibus Herman van de Vecht, Dyrkde Lewe, Gerrit Goyertsz. van der Eem. *»                                                                              \ Alsoe die heeren domdeecken ende capittele metten scholaster der kercke ten Donibinnen Utrecht, den religieusen van den convente van St. Hieronymus, oick binnenUtrecht, eertyts geconsenteert ende toegelaten hebben eene groote schoole te raoghenhouden, waertoe by deselve religieusen geaccommodeert is geweest sekere huysinghe,genaempt Sonnenberch, staende byt voorschreven convent, welcke convente met aliensynen toebehoren van roerende ende onroerende goederen (gelyck die voorschrevenheeren verstaen) der religieusen, verlatende hare religie, discipline ende habyt, gece-deert hebben tot behoufi van dengheenen, die over ettelyke jaren by die

hoochweer-dicheyt van den eertsbisschop van Utrecht gedeputeert souden syn geweest, ommevolgende het concilium van Trente, te erigeren het seminarium, breder daerione ge-roert. Dat oock dese gedeputeerden, pretenderen onder dexel van die voorsz. huysin-ghe ofte edificien van der voersz. convente, mede aen hemluyden vercregen te hebbenhet recht van de voorsz. schole, alhoewel tselffde recht nyet en is annex der voorschr.huysinghe, ofte geensins daeraff en dependeert, maer es by den voorsz. heeren vanden Dom , dit alleen als een personele privilegie gegonst ende gegeven die personenvan die voorsz. religieusen ten respecte van hare religie, als mitsdien beter mogendevaceren ende meerder gecfualificeert wesende tot d'exercitie ende administratie van devoorsz. schole, sulex, dat cesserende de voorsz. religie, discipline, habyt ende geheelequaliteyt van de voorsz. religieusen, die bynaest alle verstorven syn, soo es alle hetrecht van de voorsz. schole gereverseert ende wederomme gecomen aen die voorsz.heeren van den Doem ende aen haerlieder kerken, sonder dat die voorsz. gedeputeer-den oft anderen hetzelfde in enigher wys moghen ofte behoren te onderwynden,

waeroffdie voorsz. heren expresselicken geprotesteert hebben ende protesteren by desen, mits-gaders van alle gemeene ende particuliere schaden ende interessen by yemande geleden



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 392 ofte namaels noch te lyden, insonderheyt oock dat duer empescnememen van de voors.gedeputeerden die voorschrcven schole ganschelyken verloept ende te nyete gaet, totgroot achterdeel van den inwoonders van der stat Utrecht ende van veele andere; be-velen daeromrae H. Adriaen van Schayck haeren capittels bode, dese protestatie dervoorsz. gedeputeerden ende alien anderen, des noot synde, by notaris ende getuygenofte andersins te insinueren, ende hemluyden mede te verbieden (gelyck hy oock voordese tydt duer beveel van de voorsz. heeren van den Doem verboeden heeft) dat dievoorsz. gedeputeerden ofte anderen uyt haerluyder name sich de voorsz. schole ofteexercitie van dien nyet en intromitteren ofte eenichsins onderwynden, maer deselfdeheeren daermede laten bewaerden. Ende sal die voorsz. H. Adriaen van die voorsz.insinuatie ende verboth doen raaecken behoerlicke acte, ende deselfde leveren denvoorsz. heeren doemdeecken ende capittele, omme hemluyden in tyden ende wylendes noot zynde, daermede te moghen behelpen, soe syluyden te rade vynden

sullen.Actum desen xm Aprilis, anno txxvi. Ende was onderteykent, duer bevel: Lamsweerde , Nts. Sbst. Naer voorgaende collatie met zyn originele is dese copie bevonden daermede t'accorderen by my : Jo. Mersman, Nts. 1576. XIII. Opt aengeven van de gedeputeerden tot directie van een seminarium ende van devier godtshuysen binnen Utrecht, by monde versocht hebbende interdictie van de par-ticuliere scholen te exerceren, es geresolveert den xxviii Juny 1576, dat thoff alsnochhierop nyet en kon disponeren ofte de voorsz. interdictie doen doen; ten ware devoers. gedeputeerden mitten vyff godtshuysen eerst ende vooral goede ordre stelden opthouden ende onderhouden van de schole van Sint Hieronymus alhier , mils aennemendebequame schoolmeesters tot competente salaris in goede getale, ende dat voer den tytvan zes jaren aen een geduyrende, assignerende den schoolmeesters elcx een weerlickpersone, aen welcke zy van drye maenden tot drye maenden haer betalinghe sullenmoghen halen onder beerlicke executie van desen hove. Actum ten dage ende jaerevoerschreven. A. VAN DER BURCH. -s3»-:««Ol*^ .


