


Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 35 iende, lieb ik, ter loops, aangemerkt, dat zekere Geleer- den, welke door Nijp o o r t gezegd worden, animi of exer-cilii causa, op dien lijd, openbare lessen te Utrecht te heb- ben gegeven, daarbij geldelijk belang zouden hebben gehad.Deze Johannes Luntius nu is een van die daar bedoeldepersonen. Hij was het, die van stadswegen aangenomenwerd,, om, nevens zijn lectoraat in tertia classe, of gelijkwij nu wel zouden zeggen, nevens zijn conrectorschap, « oecdes sondaechs in 't latyn een sermoen te doen , op denevangely ofte epistel van dien dach ,

denselven in 't Griekschoplesende ende daarna exporterende&quot; , waarnaar het dan medewas, dat zijn tractement, werd geregeld (1). Men schijntzich hiervan veel goeds te hebben beloofd, zoo menoordeelen mag, naar de, voor die dagen , aanzienlijke som- men , welke op het daarvoor bestemde lokaal werden tekoste gelegd (2). Het blijkt ook, dat het, behalve den (1) Zie de vorige aanteekening. (2) De gezegde Rekening, houdt, t. a. p,, mede in: » M'. Lamb.Ysbrautsz., Statstinimerman 78 L., in de kerke van St. Jerony-mus gemaeckt 24 banckcn, ende alle de bancken lauges de muren,om by de studenten ende andere auilitores op

geseten te mogen wer- den, als men lessen ende predicatie doet in de voersz. kerke, allesbreder vermogens sekcre bestek daarvan gemaeckt, by ord. van den 30Juny 95&quot;; en daarna: » Rever van ZylllOO L., wt saken hy vandeser stads wegen ghemaekt ende gestelt heeft in Sinte Hieronymuskerkande westsyde, een groot schoen nye glas, daerin comen alle de wapenenvande Heren van de Magistraet, houdende in als dit glas derdalfhondert voeten, by ord. vanden30Juny95.&quot; VanBuchell schreefin zijn dagboek p. 108 sq.: «JWeme Majo anni 1595 in templo Hie-ronymiano , olim construclo, anno, nifallor, 1505, nunc vero

scholapublica effecto, praelegere coepit Juris Caesarii Jnstitutiones R. Sar-cerius, trivialis nuper schalde Rector. Magistratus nempe hoc tem-plum, quod jam in armamcntorium erat conversum, purgarunt,restaurarunt et Musis accommodarunt, ut distichum hoc , in /ronft-spicio, positum, indicat. Aedes de se: Sum JUttsis liberta, fui quae serva Gradivo,Miraris, belli pax solet esse cornet.&quot; En van het gemelde glas zegt hy aldaar, zoo als de druk luidt:









Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 39 synde, den eersten Cameraer deser stadt in elcker tyt te le- veren onder syn hant, pertinent register of specificatie van allede namen der studenten, in elcke classe deser voersz. scholesittende&quot;;en een besluit in hetzelfde Register, 1603, May 23 , houdt in : » Den Gecommitteerden totter opsicht van Sint Hieronymusschoele is belast den rector ende andere meesters van 't selveschoele aen te seggen, dat sy van nu voerts aen op dospeel- ofte verlof dagen des naernoens mede een les sullendoceren , gelyck voer tyden plachte geschieden ; Mitsgaders

den rector voernoemt noch te belasten , alsoe hygehouden was by syne aenneminge des sondachs voernoensten acht uren inde kerke van Sint Hieronymus voersz. open-baerlyck wt te leggen het Evangelium, waervan hy als nu isgedelibereert, ende verstaan, dat hy in plaetse van dien van nuvoertsaen neffens de andere meesters mede des Sonnendaeehsvan seven tot acht uren het Evangelium in 't voersz. scholesal doceren, gelyk naer ouder gewoent te geschieden plaeh (1).&quot; Wat zijn tractement als Rector aangaat, het is reeds bovengebleken, dat hij in 1597 op 400 gl. 's jaars werd aangeno- men , en ik vinde niet, dat daarna

hierin eenige veranderingis gevallen, zelfs niet, toen in d603 dat zijner onderge- schikte mede-leeraars in hun voordeel op nieuw bepaaldelijkwerd geregeld (2). Zoo veel over van Joannes Luntius, in de betrekkingals leeraar van het Hieronymus school. (Het slot hierna.) J. J. UODT v. Ft. (1) Geschiedkundig Archief, suis locis. (2) Aldaar IV. p. 334.




