
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 STAAT di* G A S T U I I Z E N BINNEX UTRECHT, TEIt TUDE TAN DC OVERDRAGT DER tEMPORAlITEr! AAN KEIZER KAREL den VIJFDEN. EfiBSTE ftKCtARATTB VANDE DfSPOSITIE VANDE GASTHUYSE GOEDEN .BIMffEN 'Ih'RECUT,DEN XXII. DACH MAT, INDEN JARE XV°.XXXVIII. V olgens zekere letteren van myneheeren die grave van Hoichstraeten, in dato denX. dach in mey, anno XVC.XXXVHI., ende ter presentie ende assistentie vanden schout, bur-germ, ende eenigen van der stadt van Utrecht, heb ick Gerrit van Rennoy, auditeur vander reckeninge in Hollandt, van den xxii. dach may voorts gevaceert, omme te visiteren diereckeningen van den gasthiryzen binnen ende omtrent der stadt van Utrecht, ende denstaet van denzelven bevonden, zoo hier naer elcx bysonder verclaert is. Sinte MARGRIETEN. Ende eerst die reckeninge van sinte Margrieten gasthuys, van den jaere eyndende meyeanno xvc.xxxvir., daer die administrate of gehad heeft eenen Ysbrant Gysbertz., ende bevin-de den geheelen ontfanck ende incommen te belopen in landtrenthen IC.LXXXVTI L. visa. ,in huyshuyren ende huysrenten XXXHI z. use. VJgr., van den offer

vise., te samen ma-ckende............IIc.XXz. xivsc. Boven desen noch XII* mudden roggen, een pont was, ende acht schouwen zwarten turf,die int huys gelevert worden. Daer jegens, onder anderen, in uytgheven genomen werdt voor 't loon vanden rentmr,'t macken van de reckeninge, mit papier ende stoft, XLIII X. I sc. Vlgr., ende voor decollatie van den auditeurs der reckeningen, als die proost van Leyden inder tyt, schout en-de burgemrs der stadt van Utrecht, conservatcurs van desen goodshu\se, daer inne begre-pen, vier Wilhelm. schilden voor haer audientie van eicke reckeninge , t'samen XII z» xvsc. Yigr., ir.                                                                                                                 22





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 171 van den armen hit gasthnys stervende, van den doolschulden van den broederen in shiteBarberen gilt zynde, ende die wederomme t'imployeren tot reparatie ende onderhout vanden huysen ende huvsraet der armen, clederen, scnoenen ende diergelycken, ende als daeraen yet le cort compt, neemt by dat van den principalen administrateur voorsz., ende scbyntof dit wel dienen zoude gevouclit by de principael reckeninge, want soe doende soude diedeclaratie van desen administrateur mogen wesen verificatie van de principael reckeninge. Die derde administrateur lieeft beveel ende last van eenige goeden totten potten behoren-de, ende die wederomme te employeren in aelmissen den armen huyssitten, aller zondagenende woensdagen, ende thoont die reckenn. voor dit jaer daertoe ontfangen te syn uyttenrentbouck, zonder eenige declaratie, IC.LXXIII X. X so, xgr., die geheel geemployeertsouden syn totten armen behoeft; waer goet in dese rekenn. gemaict oock declaratie vanden renten totter potten behovende. Die vierde ende leste administrateur, heeft ontfanck ende bandelinge van zekere lant-pacbten ende renten totten dolbuys

behorende, belopende jaerlicx omtrent Ic.XVIlIz. van40. gi\, die al geemployeert worden totten onderbouden van den armen crancsinnigen men-scben, van cost, clederen, bacr buysen ende anders, ende boven dien geeft sinte Barbe-ren gastbuys nocb jaerlicx daertoe zeckere merckelicke somme van penningen ende broot-coern, belopende te zamen bondert Phs gulden jaerlicx, of dacromtrent meer of min, naden tyt. In desen gastbuvse zyn twee vicarien, jaerlicx waerdicb synde elcxs omtrent. . . . zon-der cost vanden godsbuyse, ende syn gebouden alle dage een misse voor den armen te doen,en elcxs een sermoen des sondaechs. Sinte SEBASTIAENS, dat men noemt: THEYLIGH GRUY3 GASTHUYS, By de reckeningen van sinteSebastiaens gastbuys, van den jaere eyndende manendaechsna sinleVictorisxxxvil., scbynt daertoe te behoren, met lantrenten ende and eve renten, inden rentbouck ende van veenen, te samen die somme van VC.XC oft VIC. L. van 40.gr*jaerlicx, ende 't extraovdinaris, zoo 't scbynt, heeft voor dit jaer uytgebracht IIC.XLIUI L. Daer jegens ist goodshuys wederomme belast met jaerlicxse renten van outeygen, losrentenende lyfrenten, te samen XLVII Karolus gulden, \sc. lltgr., 'tsurplus is geemployeert

totonderboudt van den armen ende haer buysen ; ende beeft dit goodsbuys omtrent vyfenderticbbcdden; ende boven alle oncosten comt hy deselve reckeninge goet ende zuver voor denarmen omtrent IIIc.XLVIIi z., maer die rentmeestere is genoucb confuys in bem zelven,dan scbynt zeer goet regiment albier gebouden te zyn. Deze gasthuysmrs hebben een vicarie te geven van drie missen ter wecke, endt een ser-moen ter weecke. Sinte BARTHOLOMEUS GASTHUYS* Die leste reckeninge van desen godshuyse is van eenen jaer, eyndende Vmacnendaecbsvoor Alreheyligen, xvc. seven ende dartich, ende is eenichsins confuys van hemselven endesonder styl oft declaratie in den ontfange, dan alleenlyck in masse, als sinteBarbeven reke-ninge bier voor; dan scbynt wel goet regiment gebouden te zyn, ende dat die ordirtarisserenten ende incomen van lantpacbten belopen souden omtrent XC*XL oftLx. van 40.gr.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 L72 jaerlicx; daer tegcns ist gasthuys jaerlycx wederomme schuldich aen erf ende lyfren-ten XXXVI x. van 40.gr. 't pondt. Ende die pot, die dat gasthuys te administreren heeft, alle sondaghen int overeynde vandestadt. tot xxxxi. scbotelen, ende in elcke schotele een pont vleys voor XXXXh personen, elckeen pont vleysch met een broot, geestimeert 1° X. jaerlicx. Die refectie eens 'tsjaers, als men den nieuwen buysmrs kiest, dat plach tweemael sjaevste syn, ende nu niet meer dan eens en is, mach belopen omtrent XXVz. van 40.gr. jaerlicx. Alle woensdage geeft men oock XXXii. armen elck een half pont boteren t twee eyeren endeeen broot, geestimeert jaeilvcx in gelde gelycke IL X. Ende als zy dat vermogen zullen , oock moeten dragen die lasten van den halven dol-buyse, zoe zy plagen te doen. Ende 't surplus wert den armen libernlicken gedeelt. Ende die leste huysmeester, Mr. Rutger vanderKerck, heeft goet gelevert tot proufl'vtevan den armen,             ..........         IIC.XLIHIX. Ende bouden die huysmeesters nu een restantbouck van alien restanten, dat elck in dertyt heeft voor een manuael, omme uyttemanen, dat een

zekere ende vaste maniere is. 't Gasthuys beeft te geven twee vicarien, die elks waerdich zyn jaerlicx omtrent Lpont,ende dan gebouden te doen zeven missen ter weecke ende een sermoen sonnendaechs, endeworden geconfereert by den gasthuysuaeesters in der tyt op conscientie ende eedt den be-quaemsten. Sinte QUINTYNS GASTHUYS. Van sinte Quintyns gasthuys syn twee reckeningen, d'een van den gasthuys goeden vaneenen jaere, eyndende Bariholomei in augusty xxxvu., gehoort by den auditeur Renoy, daerby dat men bevindt, dat dit goodshuys soude bebben zoe aen lantrenten , oudteygen, als-ander zeker incomen, jaerlicx omtrent L X. tsc. w gr. van 40. groten, ende dat van denzielen gecomen is voor dit jaer, ende in aelmissen, XXIXx. XV 8C*$ mackende te samenomtrent ...         ........ LXXIXz. xvil gr. Daer tegens zyn sy wederomme schuldich aen erfrenten , losrenten ende lyfrenten , XXV X.XIX sc., ende syn geemployeert tot onderhout van den armen, hare huisinge ende anderebehouften, XXXlIIIx. iv sg\, ende't surplus, belopende XIXx. x\ so,, blyft de gasthuysmr,Harrnan van Ravenswaey , schuldich, ende sal se betalen syne successeur. D'andere I'eckeningebeeft gedaen Jacop Aertsz,, van der

tymmeringe van sinte Quintyns gasthuyse, daertoe byontfangenhadde diverse aelmissen , aflaeten ende anders , die somme van 11°.II x, in so, \Xgr. Daer jegens hy Jacop wederomme uytgegeven heeft, totter tymmeringe behouf van dennieuwen buyse, ......... Hc.LIXx. it so, x gr. Zoo dat meer uytgegeven dan ontfangen is LVII X. use, Xgr,y daervau men schuldichis GerrytThonisz. steenbacker, vansteen XLx. xviisc, ende den voorsz. Jacob Aerts XVIX.v so. xgr. VI. Ende en is by den voorsz. gasthuysmeesters voor dit jaer geen cost gedaen. noch eenichgenot genomen, dat den armen afgaet, maer schynt, dat in voorgaende reckeninge alle jaermeer dan XL X. aen maeltyden, ontln ten ende drincken gerekent worden, ende den armenontogen zyn geweest.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 173 Sinte ELISABETHS WEESHUYS. By de reckeninge van denselven huyse van den jaere, eyndeude January xxxvi., nochniet gedaen, beloopt dat jaerlicxs incomen van lantrenten, oudteygen, Josrenten ende huys-ruuten, den godshuyse toebehorende, jaerlicx omtrent 1111°«XL X. Use. Vllgr* Oaer tegens ist godshuys wederomme schuldich aen renten ende ordinarisse lasten vanmissen ende lyfrenten, te samen de somme van LXXIX L. V so. VI gr., 't surplus ende meersoude geeniployeert syn lot onderhout van den wesen baer bnysen ende andere behouften,maer schynt oft in dit gaslbuys zeer quade toezicht ware, ?t lant om vile pryse verpacbtwaere, ende dat die rentmr altyt drie jaeren ofte vier onder beef't, aleer by een jaer re-kent, zoe by zelfs oock bekende, zeggende niet anders te konnen doen ; ende die wesenhebben een dagelicxse bede. daer in reckeninge geen rnentie of geuiaeckt en wordt; dieauditeurs zyn voor een                     die kinderen Soudenbalchs als patrony, die domdecken ende die burgemrs, daer inne goet mit gratilicker manieren versien waer naerder ineniorienbier naer dieuende op als. Siste JACOBS

GASTHCTS.. In de reckeninge van sint Jacobs voorsz. van den jaere eyndende anno XXXVir., bevindtmen, dat 't incomen van dien in lantpachten, kelderbuyr, huyshujr, oudteygen ende an-djers, te zamen beloopt            . . . . . .        . . . Ic L. Vise. Daer tegens 't gasthuys weder scbuldicb is van lyfrenten ende anders, ordinaris om-trent ............ XVIII l. va sc. Ende om dat zy niet te zamen eten mogen elcken broeder gegeven vyftich stayers, be-lopende         .....                 ....... XX z. Boven een andere maeltyt ofte refectie, op kersmisdacb gebouden, bedragende XIIIIL. xill sc.'t surplus is uytgegeven tot onderbout van den diensten ende huysen, ende aen eenige ge-scbenken van steur, omme te zamen te mogen eten, *T scbynt, dat hier niemant onderhouden en wordt, dan die lydende sint Jacobs pelgrims,dat niet veel te doen is, ende als sy comen en hebben niet meer dan logys ende slapinge.Die buysmeesters beclagen hem zeer, dat zy niet te zamen eten en mogen, zeggende, datsoe doende sy geen breeders meer en sullen crigen, ende dat elck broeder voor syn incom-men geeft een angelot ofte drie goltgulden , ende word en geaccepteert, als zy te zamen eten,zomwylen drie oft vier, maer schynt, dat die maeltyden veel meer

costen, want alle broe-ders vry van maeltyden syn, ende dat oock grote insolentie in de vergaderingen van hem-luyden gepleecbt wordt; mettemin hebben sy den auditeur Renoy naderhant doen seggen,indien men hemluyden wil toelaten te samen te eten , zy wiilen alle overvloedicheyt endeInsolentie verlaten; maer scbynt of dese vergaderinge niet nut en ware, maer te vergeefsch,naer d'opinie van somuiige. Sinte JOPS GASTHUYS. Die reckeninge van dit gasthuys, ingaende anno xxxn., is zeer confuys, sonde!' eenigestile ofte verstant, dan schynt of daer toe behoirden hondert ponden van 40.gr. tsjaers ren-ten, ende bovendien dat gebeden wordt, 'tjaergelt van de broeders, die elck eenen stirrer



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 m schuldich syn, man ende wyf, drie groot 'tincomen van den nieuwen broeders, ende oockdat by den lantluyden gegeven wordt, beloopt voor dit jaer te samen IIL.XCVz. van 40.gr.Men zeyt, dat in dit godshuys wordt getapt, ende comen aldaer alle sondagen veel lant-luyden drincken mitten huysmeesters ende eenige broeders, daer veel onstichtichcyts ge-pleecht wordt: oock mede die huysmeesters ende sommige broeders eten dickwils te samen ,ende baerluyden fundatie en vermach niet, dan dat alle die broeders eens tsjaers te gaederoten, maer seggen die huysmeesters, als die lantluyden wel onthaelt worden, zy alsdan li-beralicken brengen ende geven, ende dat zy gewoon syn nergens haer reckeninge te doen,drtn \'oor haeren broeders, ende te onderhouden hebben achtien bedden, voor borgers endeandere ziecken. Dat MELA.TEN HUYS. By der Melaten reckeninge, gehouden by RoelofdeLeeuw, van den ontfanck, verscheiienMartini in den winter XXXV. ende Petri daernae volgende XXXVI., geemployeert in betalingevan den Melaetsen lasten, van den jaere eyndende den lesten decembris anno xxxvil., bevindtmen, dat

haersekere rented van lantpachten endeoudteygen belopen lIIIc.XL(IIIx. xiisc, vigr, Ende boven dien 't extraordinaris van aelmissen ende anders LXXVx. XVI sc. Xgr. VI.,te samen beiopende voor dit jaer ......         VC.XXI X. ix SO, ITgi\ Dacr jegens sy weder te betalen hebben aen erfrenten ende losrenten, mits salaris vanheuren rentmr          ,         . .          .         .         . .         .         . . XL Villi, vise. Blyft suver, dat den armen geadministreert wordt, ende daermede sy onderhouden zynvoor dit jaer,........IWc.LXXIll x. \xsc. iy gr. Ende blyft die rentmeester schuldich van desen jaere, als meer ontfangen, dan uitgege-.ven, XL X. van 40.gr. In dit gasthuys worden onderhouden vyftien bedden voor den armen melaetsen, ten min-sten, daer werden noch onderliouden zeven of acht, voor de gaende ende comende vreem-de zieken dagelicx. Sinte ELOY, der SMEDEN GASTHUYS, 'T gasthuys van sinteEloy wordt onderhouden by den smeden ende die daer aen haa~gen, voor haren armen vrouwen ende mannen, uyt haer natie alleenlicken; ende by haer-luyder reckeninge van den jaere XXXVI. blyct, dat zy hebben aen seker incomen lantren-ten, erfrenten ende thynsen,         .......         LXXIXx. XTin*c. Daermede zy onderhouden haer

armen voorsz., ende blyft by deselve reckeninge goet inboerseXIXx. xinsc. vigv*., ende is als haer eygen goet, ende houden goet regiment, zon-der den armen enich aftreck te doen. Sint JOOST. By de reckeninge van desen goodshuyse bevindt inen, dat daertoe behoort, aen lant endeandere zekere renten, omtrent jaerlicx ...... XLIIII x. Vise, Boven desen voor dit jaer ontfangen, in aelmoesen ende anders, . . . xivse.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 176 Boven desen gevcn die van sintcBarberen ende Bartholomew gasthuysen mitten heyligeCruys, jaerlicxs eenige penningen tot sterckinge van desen Noothulp, ende zoe men Terstaetworden daertoe oock secretelicken gegeven grote aelmissen, daer genen ontfanck of gemaekten werdt in reckeninge, maer wordt al den armen gedistribuert uyter handt. Hier opsoude wel dienen regel gemaeckl, ende gelet, of dit ende potten van sinte Barberen endevan sinteBartholomeus niet en soude dienen een gemaect. Ende want meest alle die reckeningen van den voorsz. gastbuyzen zeer confuys syn, en-de geen behoirlycke declaratie vanden renten en houden, ende dat een goet werck is denarmen hiilp ende onderbout voor gerecommandeert te hebben, ende te pogen hoir goedenin wesen te lionden, ende te verhoeden, dat ze niet vervreempt en worden, soe scbynt ofmen ora die versekertheyt van den armen, voor d'eerste zoude mogen ordineren, dat alledie reckeningen van den gastbuysen gemaect souden worden na den notulen hier naer byeen en hem des verstaende. Te weten, dat altyts in den ontfanck't eerste capittel waere van

den lantpachten, stel-lende eerst elck perceel lants in een artikel op hem zelven, die groete van dien soet ge-naempt is ende waer 't gelegen is, dan die naem van den pachter, hoe lange jaeren endeJioe veel jaerlicxs, mitten verschyndagen. Daer nae die erfrenten ende outeygens, beginnende elck artykel van den landen, erven,hnjsen, ofander bypotbeken, daer die op spreken, dan die naemen van die panthouders,soe veel sy jaerlicxs scbuldich syn, ende den verscbyndach. Van gelycken die losrenten, lyfrenten, oick in een capittel alleen. Daer naer in een andercapittele a'extraordinaris partien, als jaerpenningen van den broedersincommen, van den broeders dootschulden ende erffenisse, oftebesterfFenisse van den armen. Daernae een capittel van den aelmissen, met distinctie hoe se gecomen syn ende waertoe. Ende int leste een capittel van den resten ontfangen van voorgaende jaeren, met decla-ratie van wat landen, renten ofte anders, ende wanneer die verschenen waeren, omme diecorrectie daervan te mogen doen in den restantbouck ende reckeningen, daer't behoren sal. Ende dat voortaen van als vollen ontfanck gemaeckt worde, nietjegenstaendedatdie gods-huysen eenige van den landen. erven oft buysen aen

henselven houden, in welcken gevallenzy die mit niet zullen mogen stellen, houdende altyts eene ordene, zonder eenige capitteleofte articule te veranderen, ofte anders d'een voor den anderen te stellen, dan in voor-gaende reckeningen. Van gelycken in den nytgeven, eerst den namen van den genen, die zy erfrenten oft oudteygenscbuldich syn, uytwathuys, landt oft onderpandt, hoe veele, ende den verschyndach. Van gelycken die losrenten, aclderende waermede die te lossen zyn, ende daernae die lyfren-ten. Daernae die reparatie ende tymmeringe, mitten coop van moebelen. Dan die wedden van den rentmrs, buysmrs, dienaersloonen, capellanen ende diergely-ken, al dat ordinaris is. Ende daernae die distributie ende onderhoudt der armen gedaen, ende costen van derkeuckenen ; ende int leste die penningen gerekent ende niet ontfangen, als erfrenten endediergelyckeu, ende soo voorts, naer behoirlycke style ende costume. Dat men voertaen glieen der gastbuysen landt meer en verpachte. dan by voorgaendekerckgeboden op heylige dagen, onder die hoochmisse, ende stellende briefkens aen die kerck-deuren ende poorten , ten m ins ten eens, ende seht dagen alleer men daer mede zitten zalwillen, ende soe den

armen doen hebben den meesten penninck.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 177 Item, die principale goodshujse te ordineren, dat zy elcxs een restantbouck houden eli-de maken van al tgunt, dat den goodshuysen noch resteer! Van voorgaende jaeren, distingue-rende elck jaer ende elcke partie byzonoer, als yet ontfangen wordt, dat daer inne te an-noteren ende corrigeren, oick mede in die reckeninge, daer die restanten int nytgeven ge-nomen sullen syn, als niet ontfangen, ende van soe veele daer ontfangen wordt, rekeninggte houden, alst behoort ende voren geseyt is. Ende opdat ten ewigen dage memorie, gehoichenisse ende kennisse macli blyven van denarmen goeden, soude men moegen ordineren een register te maecken in francyn, daer innetransscreven zoude worden alle brieven ende cbartren van den godshuysen, elcxs op hemselven, te weten, alle fundatien, privilegien, erf brieven, rentebrieven ende anderen, die zyhebben, ende want te vermoeden is, datse van alien hoiren goeden geen brieven en heb-ben, soude men noch een ander mogen maeken in francyn, houdende declaratie van denpartien van landen, elcke godsbuys toebehorende, hoe groot die syn, hoe genaemt,

endewaer se leggen, tusschen wat limiten ende bepalingen, oost, west, zuyden ende noorden,van gelycken die erfpachten, losrenten ende andere renten, op wat laut, huysen, erven ofypotheken die staen ende hoe die ypotheken genoemt syn, waer gelegen ende hoe se geli-miteeyt ende bepaelt svn, als voren, houdende oock declaratie van den ordinaris renten, dieelck gasthuys schuldich is, ende uyt wat partie of ypotheken gaende, al wye 5t gescreven,omme altyts, alset van doene wordt, ten minsten alle thien jaeren, te mogen annoterenende adderen, die veranderinge van limiten, ende oock de augmentatien ende diminutien,-ende anders, soe't comen sal, als enigen augmentatien vallen zullen, omme nae'tselve regis-tre altyts die reckeninge te mogen dirigeren ende hoiren, ende die goeden in natuer houden.Ende die selve twee registers, wel gebonden, gequoteert ende met goeden inventarissenende repertorien gemunieert synde, te doen bewaren by der stadt archiven, oft by denburgeineesters, die van Godts wegen toesicht hebben sullen mogen, dat der armen goedenniet alleen in wezen gehouden, maer oock van den augmentatien, als eenige vallen, additiengedaen mogen worden in denselven registeren,

ten fine als voren. Ende soude men in elck gasthuys laeten een dubbele van de voorsz. twee registers, teweten, elck tzyne, omme dagelycx hem daermede te mogen behelpen, ten eynde dat diebrieven niet veel gehandelt maer gesloten mochten blyven , tot versekertheyt van den armen,Tschynt. oft enige van den voorsz. gasthuysmeesters eenen propren zegei geuseert soudenhebben, als die van St. Jacobs, sinte Lysbetten, ende bysonder die van den gasthuyse totWyck, dat niet betamelick en is, emmers seer sorgelicken, ende goet waer't, henluyden teinterdiceren ?t gebruyck van zegelen ende auctoriteyt van alienatie by erfpacht ende andeiw.hoe't s\n mach, zonder kennisse van zaecken. ' aaoOEEsKS B 23







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 130 vyf of ecs jaeren ecus, oock verstaetmen, dat men niet en weet, waer die brieven van deaj;oeden syn, ende datter zeer quaet regiment is, 't waere goet eens daernaer vernomen en^de alle gelegenheid geweten ter pvesentie van myn heer den grave van Hoichstraten, gemerctsonderlinge, dat Jan Robbertsz. Voorsz. zelfs genouch kent, dattet landt, den gasthtr\se toe-behorende, syn wacide niet en gelt. Sint JACOBS GASTHUYS. Die reckeninge van dezen gasthuyse van den jaere achtendedertich, is genouch van eenenstate als de voorgaende van den jaere zevenende dertich , ende beclagen hem die gildebroe*ders zeere, dat ze niet te samen eten en mogen ende deylen, daeromme onder den anderenjaerlicxs tweemael elcken vyf of zesstuyvers, omme op een andere plaetze te samen te eten;waere goet met hem luyden gesproken ende eenen regel gemaeckt, d.aer naer sy voortaenzouden mogen leven. Sint JOBS GASTHUYS. Dit gasthuys is oock genouch in eenen state alst jaer voorleden, anders dan hemluyden isgelost omtrent XV L. renten, daervan die hooftsomme, mitsgaders hondert pont, gecomenvan eenen vercoften

huyse tot Loenen, den gasthuyse in testamente gegeven, geemployeertsyn tot edificie van eender nyewen kercken, ende schynt hier nu goet regiment te wesen. Dat MELAETTEN HUYS. Den ontfanck van den jaere, gevallen Petri achtendedertich, heloopt IIIIC .XCI1 L. I $c.ixgr., 't uytgeven IIIc.LXXXVl. mgr., daervan Roelof deLeeuwe yt regiment heeft; en-de heeft dit jaer negen ende dertich een nieuwe koecken getimmert ende heeft veel reparatienaen den huyse gedaen , ende is hier zeer goet regiment. Sinte ELOY, der SMEDEN GASTHUYS. Dit gasthuys is verbetert van uytgedolven veenenysoe veele, datse in meyninge zyn te co-pen vyf of zes pont renten aen landt of erfpacht, zonder den armen enich aftrek te doen;ende is anders noch in ghelycken state als *t voorgaende jaer, ende hier is goet regiment. Sint JOOST..Den ontfanck van den jaere achtendedertich is wat meerder dan *t voorleden jaei^ ende



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 181 is hier zeer goet regiment, zulcx, dat de jegenwoordige gouverneurs niet verteert noch ver-droncken hebben, volgende 't verbot heraluyden van mynen heren van Hoichstraten wegeagedaen, maer hebben voor dat gelt lynden ende wollen laecken voor dea armen geeoft. Sinte MART AS GASTHUYS. Sinte Martas gastbuys wordt onderhouden by een vergadering van vrouwen, die onder mal-canderen reckening doen, ende is van geender importance, ende mitsdien en zva niet ont-boden geweest. Sinte ANTHONIS GASTHUYS. Deze en hebben geen zeker incomen, ende alle d'oncosten, diesedoen, van misseu, achtbedden voor den armen, ende ander comen van de aelmissen, van de lantluyden ende vanden broeders f ende als zy te samen eten r betalen dat ook sells. Sijra MARTYNS GASTHUYS. Die reckeninge van den jaere eyndende Licbtmisse lestleden, is geheel conform de voor-gaende, dan onderhouden vyf bedden, die ze nu geheel vernyewen willen, zoodat hier ookschynt goet regiment te zyn. Die NOOTHULP. Deze reckening van den Noothulp is oock genouch conform den voorgaenden, ende blyftby

.deselve goet omtrent LXl, maer tot desen Noothulp werden jaerlicx gegeven veei se-crete ende grote aelmoessen, soude daeromme goet syn, gelet, dat totten regimente van de-sen Noothulp altyts getrouwe luyden gehouden worden, ende dat men indifferentelyck alleaelmoessen in reckeninge stelde, omme suspicie te keeren. Actum tot Utrecht, in den maenden van Meye ende Junio, anno xvc.xxxix. INVENTARIS yak sint MARGARETEN GASTHUYS, 1543. Dese nabescreven perseelen van goet behoort toe sinte Margareten gasthuys binnen Utrecht*eqde heeft LuytHuyberts, als moeder, in haer bewaren:                                                     m In die capell opt autaer die silvere kelck, verguldt, met dat schottelgen, weecht samen duemerck, met een monstratie*



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1839. - Dl.2 182 Acht autaer dueelen, breet ende smal. Nocb een langbe cruysbeelde dueel. Twee antependien voort autaer, teen root, dat ander wiU Twee coorsuyfelen, dat een van wit damast ende dat ander root met gvuen geboovL Twee corporael doeken, Een corporael sack. Twee alffen, met baer stolen ende met daer toe beboort. Twee coopere candelaers, opt autaer te setten. Vier tinne bloemkannen, opt autaei'. Nocb twee pullen met een paes. Een rode pel, die aen die noortsyde in't cboor hangt, met sterren. Twee rode gordynen, voor sinte Margeriet- Ons HeffVrou met haer kintgen, elcx een rode cammelotten mantel, met fluweel gebooi/L Twee misboeken, met twee scbellen. Een copere wywatersvat met een copere lauoer. Een wywatersquaest* Twee sangbboeken; nocb een cleyn. Een groote brantketel, met een wasketel met een treeft. Een copere pot. Zeven leere brantemmers. Nocb een sitte kist van wagescbot, staet in't kamerken, daer men met trappeu opgaet- Een tridsoertgen, dat onder open is, staet tot Peter den blinden. Luyt heeft twee dekens, een gevoedert, een bedde met een booftpelue. Michiel, een bedde met

een hooftpelue, met caff gevult. Cornelis die smit, een bedde, sonder peine. Peter den blinden, een bedde, met een deken met een hooftpelue. Magdalena, een bed. U> Bogasri, den oudem*


