
Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 AERT V ATV EYCK, lector quartaebij de llleronymus-school te Utrecht Van de ouders van Arnoldus Eickius, heeft, mijnsWetens, nog geen schrijver gerept. Regtstreeksche meldingheb ook ik van deszelfs vader, noch moeder gemaakt ge- vonden. Joost van Eyck (1), bekwaam goiidsmit te Utrecht,van wien zich de stedelijke Regering in munt- en lotlo-saken (2)veelvuldiglijk bediende, zou den tijd in aanmerking genomen,vader of oom van onzen A e r n t kunnen zijn geweest. Ik hebeenige redenen, om te gelooven, dat het eerste het geval was.Hij had althans een' zoon, die A e r n t heette, zoo als uitdeze aanteekening in 's

Raads dagel. Boek op den 7 Dec.1535, blijkt: « Peter Foecking ende Thys van Al- fa l a s syn momboers geschiet over die onmundige kynderen,van Joest van Eyck endc Gerrit van Eyck gebrue-ders, hoer beider onmundige kynderen, te veten, Jan, Cor-nelis ende Aernt, Joest van Eyckens drie onmundigezonen, daer moeder of is Eng h el, Jacob Jansz. doch- ter, die Joesten wyf was, Berthelemeus ende Joest,Gerrit van Eycken's twee onmundige zonen, daer moeder ofis Bigge, Jan Bruynens dochter, die Gerrits wyf was,sal. ged.;&quot; en in eene procuralie van den 20 Febr. 1565lees ik: « Mr. Aert van Eyck ende Cornelis van Eyck,zijn broeder.&quot; Dat Arnoldus getrouwd was, wist men se- dert

Valerius Andreas, die zegt, dat zeker historisch (1) Voor de eerste maal ontmoette ik hem in een' transportbriefvan den 25 Febr. 1522. (2) Gelijk blijkt uit 's Raads dagelijksch boek. Zoo lees ik daar- in op Woensdach na Letare: » Belieft byden Kade, dat Joestvan Eyk sel moegen munten doytgens van der stat wegen, elcxwegende drie fierlinck scaers, behouden, dat hy syn eedt doen sel,die ordinancy opter wisselen gemaeckt, anno xrvc ICIIH des Vryda-ghes na Pauli conversio, ende oeck anno xvc des Woensdaechs naMartini Translatio, t' onderhouden, ende dasrtoe borgen stellen sel,als recht is ende syn voorvaders gedaen hebben gehadt&quot;; en op Za-turdach na Palmdach des zelfden jaars staat

in 't gezegde registeraangeteekend: » Scepenen, Rade ende Oudermans hebben dat silver-werck van de lotterye, die men alhier, en God wil, houden sel,Magdalenen naestcomende, aenbestaet Joest v*n Eyck,&quot; etc. Utr. voorheen eii thans, I Dl. H St. 15



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 146 werk van hem, door de zorgeloosheid zijner vrouw zou zijnverloren geraakt (i). Uit de volgende Acte van i576, welkeik in de gelegenheid geweest beu, uit het oorspronkelijke overte schrijven, blijkt, dat Aernt van Eyck in 't huwelijkwas getreden met eene Catharina, Jan van den Kerc-h o ven s dochter van Brussel, dat die in i 572 was over- leden zonder hem kinderen achter te laten, en dat hij nu,4576, voornemens was zich voor de tweedemaal in den hu- welijken staat te begeven: « Op huyden, den 2 Oclober -1576, M'. Aert van Eyck,Schoolmeester Sinte Hieronymus bynnen Utrecht, ende ver-claerde, hoe dat hy tot andere lyden tot syne geechle huis-frou gehadt heeft, Catharina, Jan van den

Kerchovensdochter van Brussel, dewelcke deser werelt overleden is inden jaer 1372 in Januario, sonder levende kynderen by hemcomparant vercregen nae te laten, ende dat hy comparantsedert dyer tyt hem inden weduwelyken staet lot noch toeonthouden heeft, dan alsoe hy bevyndt, dal hy, soe vermidtsdeser ellendigen ende langdurende troeblen tyt, als deserandere merkelyke redenen, hier te lang te verhalen, gansse-lyck verlopen ende gecomen is in grote excessive schulden,staende tot laste van synen boedel, ongelyck, Godt betert rmeer bedragende, dan alle syn, comparanten goederen, in-sonderheyt syn comparants boedel, twelck hein volgende d'or-donancie deser stadt Utrecht competeert voer wtgenomen syn-de, als hy by eede verclaerde, ende te allen tyd bereyt is,des

noodich synde, vorder te verclaren, soe ist, dat hy com- parant van meeninge is, hem weder in huweliken state tebegeven, protesterende wel expresselyk, dat hy comparant,vermits desen voorsz. tyt in Brabant nyet gecomen en can,omme de naeste vrunden ende magen van syn sal. overledenhuisfrou voersz. te constringeren tot schiftinge, scheydinge en- de deylinge van goederen des boedels voersz., of tot renun-ciatie vande erfenisse van dyen als egeen synde; overleverendehy comparant tot dien eynde den inventaris of boedelcfidulegeapostilleert op huyden, dewelcke hy verclarende by eede op- recht ende deuchdelick te syn, ende dat hy alle syne goe- deren , in ende wtschulden, daerinne doen stellen hadden Tende geen ter quader trouwe verswegen te hebben, op dat, (1) »

Miraculorum variorumque motuwn et eventuum suae aetatinliber,&quot; zegt Andreas, » quem summa diligentia scripserat, etmille floreuorum pretio aestimare solet, periit incuria uioris, di-venditus cum ceteris suis libris.&quot;




















