




Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 70 werts, als alhier, eer by aengenomen werdeend* hem oefende met propositien ende an-dcrsins tot sinen dienst noodich , blyk. bybelieftenisse des raets, in date den 8 Jan.1585, met quitancy, etc., 25 L. 1584-1585.(Gam.; D. de Goyer.) [Als 15S2-I583.] 1585-1586.(Cam.: Joh. v. Leemput.) r lliero. School. Ontfangen vd. rectoer vanS. Hieronymus Scholey 53 L. 5 sc., gecom.van 't schoolgelt vande jpngens van qualite,'tselve school gefrequenteert hebbende vanPaeschen tot Victoris 1586. S. Excel!* De pachtenaers vanden viseh-excys laten corten de som v. 114 L. 7 sc.,die sy ten achteren gebleven syn aen denmercktmeyster van Syne Kxcell.% ter causevan visch in den ofslach voor Syn Excel!,gemynt ende gecoft, daervan sy tot geenebetalinge hebben kunnen geraken, nyet te-genstaende alle behoerlyke debvoiren daerinnegedaen, etc., waeromme de raet gelieft heeft,dat de excynsmr. deselve somme an syn pachtsal mogen corten, ete. P. Buys. D'excysmrs. vd. wynsys deses jaerslaten corten de som van 288 L. 4 sc., endedat van wegen ende ten behoeve van WbuterDircxsz. Borchorst,

als man ende voocht vanLuytgen Herbert v. Payenborchs weduvve, tercause van alsulcke teercosten ende gedronckenwynen , als ten huyse v. Herbert voornoemtgedaen syn by mr. Pauls Buys, aldaerbydenburgerhopluden in verseeckeringbe gebracht,met den bevelbebbers ende burgers, die ophem wachten, sedert den 9. July J58G tot den15. Aug. daeraen volgende, ten welcken da-ghe deselve Buys deur authorisatie van 't ge-recbt, (gedaen op de verclaringe vande bur-gerhoplieden, vandat Syn Excel], hem belasthadde, dat men voorsz. Buys in stricter ge-vangenisse stellen soude) by den substituyt-icbout gebrocht is op Hasenberch, sonder dat yemants deselve costen betaelt heeft, waer-omme de raedt deser stadt, na menichfuldigerequesten ende sollicitatien, insiende de ge-legenheit der saken, by maniere van provisie,geconsenteert heeft den vooi'sz. Wout. Dircxsz.,dat hy deselve costen sal moegen corten aende excysen, die by der stadt schuldich is ,ende also onderhouden ter tyt toe by sen-tence of andersins, gekent ende verklaert salsyn, wie deselve penningen schuldig sullensyn te betalen, alles blykende by behoerlykespeciiicatie ende remonstrantie, mitsgadersde

beiieftenisse des raets, daerop gegeven denX. Jan. 1588, met quitantie daer toe dic-nende. Ander uytgeven, (jedaen tot onderhottt vande predikanten ende appen- ditien vandien* Wernerus Helmichius, predicant ende die-'naer des G.Woorts, betaelt 450 L., als: 400L. voor een jaer tractemcnts ende 50 L. vooreen jaer huyshuur, beyde vcrschenen Vic-toris 1586. Nicolans Sopingius, (aldus.) Harmannus Elconius, (aldus.) Harmannus Moded, uts.n voor drie vieren-deel jaers tractements, eyndende den 14 Spt.1586, soe't eerste vierendeel jaers by Claesvan Sompeken, anderde cameraer, betaelt is,ende een jaer huyshuur. Johannes Wten Bogaert, uts., 75 L., vooreen vierendeel jaer tractements, verschenenden eerst. Novembr, 1585. Johannes Wten Bogaert, uls., 350 L., voerdrie vierendeel jaers tractement, verschenenden lesten Augusti 1586, nae advenant alsandere predicanten genieten ende een gebeeljaer huyshuur, verschenen Victoris 1586. Cornelius Martini Bodenburch, u(s.y 450 L.voor tract, ende huysh., versch. Vict. 1586. Tako Sibrandi, uts.9 225 L., voor een halfjaer tractements ende huyshuur, verschenenPaeschen 1586. Tako Sibrandi voorn., noch betaelt die somvan 600 L.7

hem by den rade toegevoecht,



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 77 voor alle syn doleantien , ende alle beloftendie hem in 't herwerts comen enichsins ge-daen mogen syn, van een jaer gagie tot eenafgescheydt ende andere actien van geledeneschade, breder in syn requeste vervat, sooby met de andere dienaren des Woorts, die11 u in a]s veraccordeert waren , sich nyet enheeft begeert te conformeren, endedeurdienvan sinen dienst verdragen is, alles brederbjyckende by syn requeste ende ordonnantiedes raets, daerop gegeven, 19 May 86. Petrus Barck, pred. ende dienaer des G.W.opte Vaert, betaelt 80 L., voor een jaer trac-tements, hem van stadswegen toegeseyt [endeyerschenen Remigii 86. Petr. Baick voorn., nocli 100 L., ora je-gens den aenstaenden winter hem eenichsinsmede te versorgen, tot dat op syn onderboltversien sal syn , by ordo. 8 Aug. 1586. Jan Augustynsz. Wten Bogaert, 20 L., vaneen half jaer loons, syn vader competerende,ende verschenen 11 Fbr. 86, vandat by alsschoolmr. in de geref. kerke gedieut heeft,etc. Aert Andriesz., 40 L., voor een jaer loons,versch. Joh. te midsomer, an. 86, vandat hyals coster der geref. kerke gedient heeft, etc. Mr. Henr.

Cornells/;., organist, 18 L. 15sc,ujt sake by sedert den I. May anno 85, tottenlesten Januar 86, dus f deel jaers, als orga-nist in de kerke van S. Marien, voor en nade predicatie die gemeente aldaer gedient heeft,daer voor hem toegevoecht syn jaerlycx 25ponden, mak. voor de drie vierendeel jaers ,bl\kende by acte des raets etc., 18 L. 15 sc. Mr. Henr. Cornelisz., organist voorn., nocb18 L. 15 sc., van gelyken dienst noch drievierendeel jaers gedaen, ende geeynt primoNovemb. 1586, etc. Willem Willemsz., 25 L., een jaer gagie,vandat hy de gemeente in S. Marien kerk alscoster gedient heeft, uytgaende May 86, etc* De erfgenamen van tnr. Augustyn WtenBogaert, 70 L., voor een half jaer gagie , mr.Auguslyn verschenen den 11. Aug. 8Q, levcause van 't schoolmeesterschap. S3. van't onderh. der PP., 3722 L 10 sc. Ander uytgeven, gedaen tot onderhout vd» Rector ende de Schoolmeesters van S. Hieronymus schole van deser stads wegen aangenomen, Mr. Johannes Arcerius, rectoer, betaeltvoor een vierendeel jaers gagie, verschenen18 July 86, vandat hy als rectoer de voorn.schole bedient heeft, daervoor hem toege *voecht syn boven vry huyshuur, jaerlyx 550ponden, blyckende by acte van aennemingedes

raets, in date den 18 Apr. 86, mit qui-tancie daer toe dienende, waeromme alhier137 L. 10 sc. Mr. Johannes Arcerius, noch voor het an-dere vierendeel jaers gagie , geexpireert den18 Octobr., etc., 137 L. 10 sc. Mr. Anthonis Gybertsz., aengenomen totschoolmr. tertiae class., betaelt voor syn gagie,een half jaer lang, eyndende 10 Oct. 1586,blyckende byde ordon. ende taxatie des raetsop 't loon vd. schoohneesters, gestelt den 2.Aug. 1586, etc., 150 gl. Bernardus Zwerdecroon, aengenomen totschoolmr. quartae classis, betaelt voor eenhalf jaer loons sines diensts, geeynt als boven,'150 L. Johannes Caesarius, aengenomen tot school-meester quartae classis, voor een half jaerloons, etc., 137 L. 10 sc. Isebrandus Johannis, aengenomen tot school-meester sextae classis, voor een half jaer loons,.als boven, 112 L. 10 sc. Johannes ab Everdingen, aeng. tot schoolmr..septimae classis, een half jaer loons, 100 L. Johannes ab Everdingen, noch voor een halfjaer arbeyts ende dienste, die hy mede ge-daen heeft, om te leeren de kynderen inoctava classe, by ordon, van 21 Oct. 1586,50 L. Summa, 975 L. . 1586-1587.(Cam.: Fka. Gf.iutsz. Bogaert.) Vanden rectoer van S. Hieronymus scl.ooleontfangen , etc., 63 L.         
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Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1844. - Dl.4 95 It., Jan Florisz. Nypoort, noch gerestitu-eert 8 L. 2 sc, by hem verschoten in 'tTol-lesteech, als hy met syn medegecommitteer-den, die geweest waren in Jutphaes aende E.Mo. heren raden v. state, op't reformerender burgerwachten ende des nachts buytenbleven , etc. It., Henr. Buth, doemaels noch schepen,betaelt by restitutie 111 L. 13 sc, by hem ver-schoten in syn reyse mette andere gecommit-teerden op den Haghe, etc. It., Ysbrantsz. ende Dieloff Wyerlsz., schuy-tevoerders, 12 L., voor het voeren vd. ge-committeerden tot Woerden ende wederom,etc. It., Corn. v. Weede, doen oock schepen,gerestitueert 44 L., gedebourseert by hemop de reyse met Mr. Joh. van Werckhoven,oock raet, naer Haerlem, Leyden ende DelfF,etc. It., Willem v. Ryswyck ende Christ. Vin-centsz., 10 L. 14 sc, oncosten ende vacatienin *t informeren in't Nederquartier, op debrouweryen ende andere manufacturen, etc. It., Will. Beens, 25 L. 4 sc., voor 72 leerecruytsacken, bj hem gelevert in ?t artill.buys, etc. It., Corn. Geritsz., tinnegieter, 4 L. 10 sc.tvoor cogels ende loot, tot 40 L. by hem ge-levert , etc. It., Ja. v. Meurs, 54

L. 10 sc, aerbeyts-loon & huurpeerden, van't geschut vd. wal -len in 't artill. huis te brengen, etc. It., D. Aertsz., 55 L. 10 sc., vandiverscheleere sacken over cruyttonnen, etc. It., Ja. Joostensz., cuyper, 5 L. 5 sc., voor25 buscruyttonnekens, etc. It., Ger. Jansz., 2 L. 14 sc, voor geleverdeopsteeksels, hevels etc., by't geschut, etc. It., Ja. Jansz., 340 L. 10 sc., ter cause v.2005 pont loots aen cogels, etc, It. Henr. Spycker, alias de Vere, 245 L.,ter cause v. 6 laeyen aen *t geschut, by hemgemaeckt, etc. It., Corn. Jansz. v. Meerten, raeymaker,86 L. 9 sc, van cordewagentjes-i'aderen aencortauwen ende anders, etc. ende tonnen buscruyts, gelevert aen de vieraengenomen vendels, etc. lU9 Gysb. Mertensz. v. Hemert, 100 L.,voor 100 spiesen ande vendels, etc. It., Merten Gerritsz., doemals secretaris vd.crychsraet der gemeente, 400 L., om byprovisie daermede te betalen verscheyden per-sonen, die gearbeyt hadden, soo aen de for-tificatie deser stadt als andersins, oock aendesergenten vd. 4 opgerechte ende weder ge-casseerde vendels, etc. It., Will- Gornelisz. etc., voerman, 72 L.,verdient in het voeren van het geschut, cruyt,layen , scherp , schanscorven , etc. It., Mr. Ramb. Timmerman, 20 L. 3 sc.3

d., van arbeytsloon etc., in verscheydenwachthuisen etc. It,, den 4 schryvers inde poorten , betaelttsamen 100 L. 10 sc, vandat sy sedert den20 Febr. sot 23 Apr. 1610, makende 63 da-ghen , 's daecbs ieder tot 8 stuv., opgeschre-ven hebben d'incommende personen. It., Anthonis Antonisz., schout buyten deWittevrouwen, 13 L., voor de willige rys byhem van die vd. gemeente gecoft, tot hetmaken van schanscorven, etc. It., Joost Jansz. etc. 9 30 L., wt sake syl.naedereductie de wal weder geslecht hebben vd.Wittevrouwenpoort tot het nyewe werck, etc. It., Peter Laurentsz. v.Ravesteyn ende densweertveger, voor het schoonmaken van mus-quetten, calibres ende sloeten ende anderste maken ende te verbeteren, betaelt volgendetwee speciflcatien etc.* 53 L. 8 sc. It., Dirck van Helsdingen, 36 L. 7 sc, bymaniere van restitutie, als diewelcke by synvader Henrick van Helsdingen, alsdoen an-derde burgermr., op een reyse inden Hagewaren verschoten e/c, 36 L. 7 sc It., Jan Thonisz. Nypoert, doemaels sche-pen, gerestitueert 26 L. 8 sc., by hem verscho-ten in een reyse met syn confrater de Roode,op Dortrecht, Rotterdam ende der Goude,etc. It., Henr. v. Helsdingen voorn., noch ge-restitueert 28 L. 9

sc. 6 d., by hem ver-schoten in een ander reyse op den Hage, etc.
















