
Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 AFLATEN DER DOMKERK. Dit zyn alzulcke gratien ende aflaten als der kerckenden Dom tUtrecht, uyt den heyligen stoel vanRomen verleent zjn, van veele Pausen, Cardi-nalen, Eertsbisschoppen, Bisschoppen, Patriarchenende andere geestelicke prelaten. In den eersten alien kersten gelovigen menschen staende in den staet der gracien ,die haer aelmisse geven, ende haere behulpelicke handreycken totter tymmeringhe derkercke voorsz. wert verleent van onzen H. vader de Paus uyt den stoel van Romen ,twee jaren ende C ende LXXX dagen aflaets. Item noch uyt denzelven stoel van Romen III jaren ende III karenen. Item noch van Cardinalen , Legaten, Eertsbisschoppen ende Bisschoppen VII jaerMCCCLXX dagen aflaets ende XII karenen. Item Paus Clemens die \ierde geeft van gezetten penitentie , alien den genen die opden Kersmisse dach ende op Sint Martyns dach, ende zeven aaghen na elcken hoochtytvoorsz. die kercke den Dom met haere aelmissen ende gebeden versoeken , elcke elcksdaechs C daghen aflaet. Item Paus Nicolaus den vierden geeft

alien den genen, die op die vier hoochtydenvan onzen lieven Yrouwen, van Sinte Martyn, van Sinte Pontiaen, ende van Sinte MariaMagdalene, ende acht dagen na elcker hoochtyt voorsz. die kercke ten Dom voorgen.mit haren aelmissen ende gebeden versoecken , elck sdaechs een jaer ende XL daghenaflaets van gezette penitentie. Item geeft noch Paus Bonifacius die achte, op alle onze Here Vrouwendach, Kers-dach, Sint Meertensdach, onzen lieven Hemelvaertsdach, Pinxterdach, Kerckmisdach,ende acht dagen na elcken hoochtyt voorsz., elck sdaechs een jaer ende XL dagen aflaetsvan gezette penitentie. Item Bonifacius die negende Paus, geeft dry jaren ende dry quadrenen alien dengenen die haer aelmissen geven tot hulpe van tymmeragie. Item Paus Eugenius die vierden geeft vier jaren ende vier quadrenen, item diezelfdepaus gehiet, dat men geen aflaten, ofte eenige andere gratien in den hisdom van.Utrecht vercundichen en moet, sy en sullen eerst deurzien ende toegelaten worden vande heeren Decken ende Capittel ten Dom voorsz. Item gehiet die paus voorgen. alle Cureyten ende Kerspelpapen, dat zy haren onder-saten in haren siecten en

andere in den hiechten ende op ten preekstoel vermanen zul-len, dat zy van haren goeden den tymmeringe der kercke voorsz, te hulpe comen,ende alle onrechtvaerdige ende asper goeden, die men nyet en weet wy zy toebehorenderzelver timmeringe geven ende se} nden zullen.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1848. - Dl.7 233 Item werden van denzelven stoel van Romen voorgen. alien den voorzeiden menschenquyt gegeven ende verlaten alle vergeten zonden, vergeten penitentien, gebroyken endeongehouden geloofden, ist zaecke dat zy daernae die zelve geloofden wederhouden endenagaen, vader ende moeder vertoornt ende misdaen te hebben sonder geweldige hantdaer aen te slaen, baestige ofte in boerte gesworen eede, werden bun lieden uyttenbarmbarticheyt Godls oock vergeven. Item Bonifacius die negende paus die gebiet dat men alien ontbouden thienden ,gestolen goederen , woeker goedt, ende alle andere onrechte goeden die qualycken ver-cregen zyn , ende aesper goeden die men nyet en weet wien dat zy met rechte beho-ren, geven zal totten timmeringbe der kercken voorgesz. ende daer zullen zy van ab-solveert wezen. Item Bisschop Jan van Diest beeft gegeven den kercke ten Dom voorsz. dat alle depriesteren die van wegen der kercken ten Dom voorgen. daertoe geschict worden, datzy den menscben die baer aelmissen geven totten tymeringbe voorsz. , by raide

derpriesteren voirgen., alle bevaerde ende andere gelooften die zy gelooft hebben, af mogennemen,.ende in andere deucbdelycke wercken vervvandelen mogen ende daervan absol-veren, alsoo verre als sy die nyet wel gedoen en konnen , wtgenomen die bevaerden totJerusalem ende tot Romen. Item beeft hy geboden alien priesteren, geestelick ende weerlick, die in den stadt endein den crysdom van Utrecht geseten zyn, dat een ygelick priester alle maent een misselezen zal voor den levenden, ende een ander voor den dooden die baer aelmissen totter tymmeringhe voorsz. gegeven bebben. Item wert nocb verleent uyt den beylichen stoel van Romen, dat alle menschen diein de Bruerschap ofte Zusterschap van Sinte Martyn die patroon is van den gemeenencrysdom van Utrecht ontfangen werden , ende haer aelmissen jaerlicx geven totten tym-meringhe voorsz., dat zy deelachtich zyn alle den missen ende andere getyden gebe-den, ende alle den deuchdelycke wercken, die dagelicx gedaen werden in den stadt endein den ganschen crysdom van Utrecht van alien priesteren ende van alle andere geeste-Jycken personen by daghe ende by nachte tot alien tyde.

Naer copy uit de eerste helft der xvi ceuw. VII. 30


