


Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 258 Jnventaris van alsulcke zilverwerck, vergult ende on- vergult, als by myn heren den gedeputeerden vanden ca-pitlele ten dom TUtrecht, naemtelyck: heren AntoniusvanGalama, proost tot Noorthuysen, GerritRam, DirckvanWittenhorst, Jo. vanWede, ende Jo. Schade, canonicken,by geschrifte gestelt hebben, om te breecken, etc., denXII&quot; february, 1578. lnden cei'stcn, drie britzen, geteyckeut numero 1, wegende vergult XII marck, II oncen. Jtem , drie vande beste britzen, num.2, wegende vergult xni marck, I one, xv engels. Item, drie britzen, num. 3, wegende xmmarck, I one, Ilj engels. Item, noch drie britzen, num.4, wegende xn marck. Item, noch drie britzen, num.5, wegende xn marck, none* X engels. Een zilvere wieroocx vat, wegende VI marck, none, xvu engels. Item, een grootte plaet met eenige gesteenten, die op het evangelieboeck gestaen heeft,vergult, wegende IX marck, vn one., x engels. Item, die aldergrootste, meestendeel verg. kandelaer, wegende XVII marck, VI one. Item, twee vande naestgrootste, weynich vergult wesende, wegende XXin marck. Item, noch twee

kandelaers, wat cleynder wesende, wegende XVII marck, VI one. Item, noch twee, wat cleynder, wegende XV marck, rv one Item, een silver beeltgen van S. Agniet, wegende vm marck, rvonc., V engels. Item, tweebeeltgcns, een van S.Jero. ende een S. Martyn, weg. XI marck, m one., XV engels. Item, noch een beeltgen van S. Margriet, ende een zilveren crucifix, wegende te sa-men xvi marck, VII one. Item, een silveren lampet met een waterpot, wegende te samen X marck, V one. Beloept tsamen naede wicht, by mr. Willem Vincentsz. gedaeuinde sacrislie mit cleyne schalen : nc marck, VI one., IVj engels. Dan alsoe de voorn. percelen van zilverwerck opten XXI. febr. daeraen volgende byde voorn.gedeputeerden inde munte gebracht, ende aldaer wederom op nyens byden muntmr. in syneprcote schalen teffens in twe off drie reysen gewogen, ende by syne wichte, (die wel de cov-iectste is,) ontfangen syn geweest, ende hebben byde wichte nyet meer bevonden, vuytge->nomen het wierooexvat, (dat aldaer noch nyet medegenomen was,) in als, hondert vierende tnegentich marcken , negen engels; ieder marck volgende het accord metten voorsz;mutitmeester byden voorn.

gedeputeerden daervan gemaeckt, tot sestien gulden vergult en-de wit silver d'een deur d'ander, gekeurt ende ongekeurt, belopende in gelde die sommevan...................... Hi*. Ic. rvfl. XVIII sc. Item, noch daer nae indie voersz. miinte gebracht het beelt, genaernpt S. Blasius, wit silver,ende heeft gewogen, in praesentie van mynheren die proost Galama, Ram,-Wittenhorst endeMuylert, xxix marck, vilonc., xv engels. Yder marck tot sestien gulden, oncen ende en- gelschen a l'advenant, compt de somme van.........HIIC. LXXIX gl. X sc. Item, ten selven daghe, soe hebben de voorsz. gedeputeerden noch in de munte doehbrengeu , uyt vrese, dattet voerde soldaten geeyscht soude moegheu worden, omme aldaerversekert ende in abscondito gestelt te worden, een beelt van S. Adriaen, weynich vergult,ende is byde muntmr. byde wichte ontfangen geweest, tesamen staende op een liouten vcelof casse met all weg. taehlich marck vyffoncen vyffengels; dan overmits't zelve alsdom nyetgebroken off vande voele gedatn en worden, ergo voovdie tyt                                nyet.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 260 sodt anden cruce, met twee silveren beeldekens, dewelcke tesainen gewogeu hebben zesendetachtich marck, tien engelscheu, elcke marck tot vyftien gulden zestien stuyvers, facit in aelde.....................XIH(. Ltxgl. XV sc. 1 bl. Nocli is ten selven dagbe gewogen die groote kelk mitte pateen ende het cleyn lepelken,hier voren oeck gestelt, mer alsdoen met gebroken , mitsgaders daer noch by gevoucht eenveigulden beecker, daer men wyt plach te mundighen ende gegeven by Marcus van Wese,ende beeft by den vvichte uytgebracht tien march, een once, vyftien engelscben , yder once, vol-}*ens 't verdraeh mitten muntmr. daervan gemaekt, tot xxi. stuyv. gerekent, belopende te sa- men in gelde.................ic. lxxvii gl. xist. xiipen. Actum praesentibus Galama, Wittenborst en Muylert, den xxvi. apr., 1578. Tertia summa XVC. XXVII gl. vn st. vui pen. Hier nae soe es gebuert, dat, vermits die generate staten seer notelick tot beboef vandemeniclite van peerden ende andere oorlochsvolck, dat voerhanden was, een generale ordomiantiegecomen is, alle die provincien deur, dat een yder

alle het ongeconsacreert sylver, in yderprovincie, stadt, dorp ende anders respectively!! wesende, opbrengen soude, sulex , dat oickalliier binnen Utrecht, naer lange communicatie, daer op gehadt, tenlesten byde prelaten endecapittelen vande vyff ccclesien, gesloten ende goetgevonden is geweest, dat men volgende hetscryven vande generale staten 't rechte derdendeel houden, ende die twee deelen van allecollegien, conventen, pastorien, dorpen, zilver ende gout naar Antwerpen, tot behoeff, alsvoorsz., schicken soude, gelyk tselve oick gedaen is. Dan alsoe het moeyelyk vallen soudedie silveren beelden, kassen, cnz., by de wegen te slepen, hebben de voern. prelaten endecapittelen goetgevonden, elex hun silver te doen brengen hide munte ende- daer af gelt tedoen slaen, ende is van wegen myn E. heren van den Dom voorsz. aldaer gebrocht, tghenehier nae volcht, opten xvi. dach van majo, 1578., ter praesentie van Galama, Wittenhorst,Bruhesen ende my: Inden eersten, Bethleem is gebrocht ten huyse van Willem Vincentsz, om aldaer ontdaen,ende die gesteenten , peerlen, amans , etc., daeraff genomen ende gedaen te worden, endehet zuyver gout voorts in de

munte gebracht te worden, gelyk tselve oock is gedaen geweest,ende zyn aldaer an hevonden, die stucken ende percelen, zoe van gout, diamanten, roby-nen , peerlen ende andere gesteenten, als hier nae geinsereert is: Inden eersten syn daer los gemaeckt die goude beeltgens van drie coningen j, Item, drie goude schroefkens; Item , twee schaepherderkens stocken ; Item, een bedsteede met een oorcussen, ende een beeltgen van onse lieve vrOUJV endehaer kyndeken van gout; Item , acht schaepkens buyten Bethleem; Item, vyff schaepkens binnen, all van gout ende geemailleert; Item, twee enghelkens, ende een gouden kiste, daer 't heilichdom uyt Was, daer op tweerobyncn ende twee diamanten met twee peerlen, ende rust 't kistken onder myn heere the^saurier , zonder die gesteenten ; Item, een oss ende een ezel van gout; Item , zes draeckgens, gout; Item, twee schaepherderkens, gout; Item , negen gouden kranskens , boven onder het dak ; Item, een berch van gout, geemailleert; Item, een dack van een diamant; Item, twee groote peerlen, over elck sydej



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 261 Item, een pcerJo boren het veynsterdack; Item, ande rechter zyde vaude groote peerJe een ruyt van esu robyn, ende ande sliuker/,yde een ongeslepen robyn ; Item, tussclien die eerste eolumme ande sliuker hand een driehoek van een diaruant en-de een ongeslepen robyn; Item, de tvveede een peerle ende oock een driehoeck van een diamant; Item , tusscben den derden een ongeslepen robyn met een peerle; Item, aande andere syde opt plat int midden een seskant duune diamant tafel, ande recb-ter syde een ongeslepen robyn ende een legbe plaetse, daer een robyn gestaen heeft, endeinde slinker syde een peerle met een ongeslepen robyn ; Item, die tweede, oick een driehoeck van een diamant ende peerle; i Item, de derde, lioch een schoone ongeslepen robyn met een driehoeck van een diamant; Item, boven op het dak een robyn, balais, een topaes met een peerltgen, ende eenblauwe zaphier. Item, noch was ter selver tyt mede inde sacristie bevonden in't giootc beelt ant cruce eengouden cruysken cum ligno Domini probato, hetvvelck mynheer, die scolaster vanden

Dom, byhem heeft, onder beloofden tot alien tyden , des versocht synde, te zullen restitueren, endeheeft 't zelve gerestitueert in handen vanden thesaurier. Van' gelyken is aen het beeld van S. Adriaen geweest een turcoes met een cruysken vanbloetsteen, twelck mynheer die proost Wittenhorst heeft, doch onder beloften als voren. Alle vvelke percelen van gout, vorens gespecificeert, comende van Bethleem, ende inde muntcgedragen, zyn bevonden, afgedaen bet amans, in alles, uytgesondert die gesteenten, peerlenende kaskens van gout, daer die selve in stonden, zuyver gout, acht marck, ses oncen, vyfenghels, maeckende in alles veerthien hondert vyff engelschen, yder engels tot negheniienstuyvers ende een halve, compt an gelde.........xnr. LXIX gl. xvh\ stv. Item, die voorsz. gespecificeerde peerlen ende alle gesteenten syn openbaerlick in't cleyncapittelhuysz onder den capittelaer heren vercoft geweest, den meesten daer voor biedende,ende zyn te lesten gebleven aen hr. Dirck van Wittenhorst, canonick ende proost tot Elst,ende betaelt totter somme van hondert tachtich gulden, ergo hier.....ic.LXXXgl. Noch zyn inde voorsz. munte ten selven tyde gebracht twee

schuymspanen, wegende vier endetwyntich marck drie oncen vyftien engelschen, facit aen gelde, yder once gerekent volgende'taccoort daervan gemaeckt, op negben ende dertich stuyver een halve, mc.LXXXVifl. XI st. I bl. Daer nae zoe zyn oock inde munte gebracht drie crucen ende drie cleyne beeltgens, driecandelaers van eenhoorn met silver beslaghen, ende den staff vanden bisschop, wegende tesamen zes ende dertich marck, yder once gerekent op negen en dertich stuyvers een halve,compt in als aen gelt:................vc . lxvih gl. xvi st. Actum praesentibus thesaurario vanden Berch, Treslong, Cleeff. Item, daer nae noch gelevert inde voorsz. munte een gouden cruce, dat men noch tans ver-moeden zilver te zyn, binnen met bout, zoe het gout maer dunnekens daer buyten op ge-slaghen was, weghende, doe het tesamen by stukken ende stollen afgedaen was van't voorsz.faoute cruce, aen zuyver gout vier marck, een Once ende thien engelschen, makende in alszes hondert tzeventich engelschen, yder engels,. volgens 't accoord mitten muntmeester ge-maekt, een gulden acht penningen, maeckt in gelde te samen . . . Vic.Lxxxvigl. XV st. Daer nae alzoe die generale

staten alle daghe in meerder gebreck van gelde gecommen zyn, en-de men beducht was , dat, tgene van 'tgewydt silver ende gout noch aengetast soude worden.ende dat die kerke van den. Dom, door dien die zoe zeer ten achteren was, zelfsgeen raetcn




