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Lijst der juweelen 1526

Juweelen tvoorn[oemde] ghilde toebehoorende zulc als die meester Joos Ghijs, jeghewoordich
deken van onse Vrauwe ghelevert gheweist hebben by Anthuenis van Hilten 
afghaende deken. 

1. Item eenen groote schoone ryckelicken inghele met eenen hooghen voete ende met eene 
cruce ende tusschen beede de handen gheslooten helichdom ende insghelijcx in den voet, 
ende es den zelven inghele zelvere verghult, daert noot es ende verschiert met 
ghesteenten. 

2. Item een helichdom van zelvere plat ende ront met eender handthave, waerin beslooten es 
den melc van onser Vrauwe met andre helichdom: tzelve rust in de kerk, mids dat ment 
bezicht alle Zondaghe. 

3. Item eenen schoone ryckelicken kelck zelver verghult met zynen toebehoorton ende op 
den voet met zelveren beilden. Onder ghebreict een overkyn. 

4. Item twee schoone ryckelicke zelveren ampullen ghecant. 

5. Item een zelveren paesbort met vergulden canten met der bootscepe van Maria. 

6. Item een andere latoene paesbart met zilveren schildekins up elckcn houck ende in de 
middelwaert drie beildekins. Nemaer ten tyde, alst my ghelevert was, zo waren maer drie 
schildekins. 

7. Item eene schoone zelveren verghulden croone ghemaect naer thooft van der beilde van 
Marie, verschiert met diversche overcostelicke ghesteente ende perlen, danof diversche 
voor de leveringhe uutghevallen zijn ende verlooren, ende was ooc een van de principale 
tacken boven ghebrooken endo verlooren. 

8. Item een zelveren verghulden croonkin dienende ten hoofde van Jezus, met een goude 
laken mutskin daerondre. 

9. Item eene zelvere lampte met latoene kethenen. 

10. Item vier zelvere leliepotkins, omme de kersdraghers ten ommeghanghe.

11. Item een zelveren Agnus Dei met een buersekijn ghecoppelt an een ammeren p.... met 
cassedome teekenen ende een zelver helichdom, daerinne een ghewijt broot. 



12. Item een coralen pater noster met vele verghulden teekenen met eenen perlen cnoop met 
een Agnus Dei, wesende thof van ons Heers met een zelveren verghulden boeide van 
S[en]te Barbele. 

13. Item een tzelve pater noster, een ronde zelver stick zelvers van eender once zelvers metter 
figure van eender osse ghegheven binnen den tyden van den voorn[oemde] mr Joos Ghijs, 
deken, by Gijsbrecht van Ardenburch volghende zekere beloofte tandren tyden by hem 
ghedaen. 

14. Item een andre mindre coloren pater met diversche zelvere ende cassedome teekekins met 
hooft St Jan Baptiste, zelver boexkin ende St. Jacops teekenen daeran anghende. 

15. Item noch een minder coralen pater noster met eeneghe zelver ende cassedome teekenen. 

16. Item een pater noster van witte sleckuusekins met zelvere verghulde teekenen met een 
beeldekin van S[en]te Katheline daeran hanghende. 

[Met andere hand geschreven:]

17. Andere habituacie ende lijnwaed toebehoorende tvoornomde ghilde. 

18. Item om vier witte camelooten roxkins ghevoert met canevaersche voor vier 
keersdraghers. 
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