










Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 206 wordende, te verzoeken, om over Utrecht te komen, hijmet alle middelen getracht heeft, zich, om merkelijkeredenen, van die bezending te excuseren, en toen deStaten in die verschoning niet geliefden te komen, hijnogtans, niet dan door u herhaalde bijzondere inductien»daartoe ware te brengen geweest, en wel toen nog, omde uitdrukkelijke reden : «ne denegatio obesset clero.»Dat bij zoodanige overtuigingen in 1580 te Utrecht zijnsblijvens niet meer was, behoef voor hen, die maar eenig-zins niet den loop der gebeurtenissen in die dagen be- kend zijn, wel geen nader betoog. Uit eene dergelijke attestatie (l) vandenzelfden jare,

tezijnen behoeve, afgelegd door zijn mede-kanonik, JohanVerhaer en Wilger van Moerendael, benevens 'skapittels secretaris B user, blijkt, dat hij in 1568 en hetvolgende jaar, als kanonik de administratie der kleinekamer had, en het schijnt wel, als of het wegens dieadministratie geweest zij, dat hem bij of na zijn vertrekzwarigheden zijn gemaakt, waarbij hem die getuigenis zoudienen. Dat hel zilverwerk van het kapittel door toedoenvan Veusels heimelijk uit de stad gevoerd of verzondenwerd, gelijk Drakenburch naar Bor verhaalt, daarme- de, bedenke men, deed de deken van S. Pieter nietsanders, dan de respective andere collegien, elk in hetzijne, zoo als ons onder ander uit het gezegde protocolvan het kapittel

van S. Sol vator bleek, op zijne beurtdeed, dat Veusels, naar zijn wijze van denken,noemde het zilverwerk «gesauveerd» te hebben; het- welk in het jaar 1609 door hem in het bezit van het (1) Actt als voren.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 207 kapittel schijnt te zijn teruggebragt, gelijk althans wel uitde volgende acte mag worden opgemaakt (1): « Alsoe sekere quaestien ende geschillen verresen waren,tusschen den E. heere, Heren M. Wil Ie m Vues els proostvan Sint Servaes kercke tot Maestricht etc. ter eenreendeden Edelen Heren vanden capitele van S. Peters kercket' Utrecht ter andere zyden nopende die vruchten van,zyner E. canonye ende praebende in de voorsz. kercketot den jare sestienhondertende acht toe incluys, geenredaervan wtgesondert, sustinerendr den voorsz. Heer proosttot de perceptie van allen denselven vruchten wettelickenende wel gefondeert te

zyn, ende die van der voorsz.capitele ter contrarie om redenen heen ende breeder ge-allegeert. Daer over dat geschapen waren tusschen par-thyen voorsz. meerder onlusten ende inconvenienten teverrysen, soe ist, dat haerl. ten wedersyden, om deselvete praecaveren, int vruntlicken mit malcander zyn ver- draghen ende veraccordeert, als volcht: Alsoe dat den voorsz. eerw. Heere proost in plaets vanalle die questieuse opgeheven vruchten van zyner voorsz.canonye ende praebende tot den voorsz. jare zestien jhon-dert ende acht toe incluys vande Heren vanden voorsz.capitele, genyeten ende ontfanghen sal , de souime van.eens twee duysent vyff hondert carolus gulden, den gul- den gerekent tot twyntich

stuyver currents in gereden,gelde, ende dat boven tgene zyne Eerw. vande goederengelegen in den landen van Twenthe den voorsz. capitelcompeterende tot den jare 1608 toe incluys genoten endegeprofiteert heeft, wel verstaende, dat zyne Eerw. zynelanden vande voorsz. goederen trecken sal, gelyck hy (1) Naar het origineel op papier, berustende in het Archief d«rOud-Roomsch-Katholijken hier ter stede.



Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1844, Ser. 2 208 treckt mits desen, ende die voorsz. Heeren vande capi-tele daermede laten bewerden als mit haer andere ker-kergoederen. Item, noch boven acht hondert acht endetwyntich gelyke guldens, van wegen zynre Eerwaerden af- gelost aen de gemeen vicarissen der voorsz. kerken, endehebben die voirsz. Heeren vanden capitele zyn Eerw. ge-accordeert ende geconsenteert van nu voortaen te sullenlaten volgen de geheele vruchten van zyne voorsz. cano-nye ende praebende, wtgesondert praesentien, capoenen,rasoenen ende andere accidenlalia; ende dit nyetlegen-staende zyn Eerw. in de voirsz. canonye ende praebendenyet en

resideerden. Des heeft zyn voirsz. Eerw. belooft, gelyck hy be- looft by desen, den voirsz. heeren vanden capitele alleaddres en behulp te doen, om te geraken tot reuslitievan al sulcken kerkelyken silverwercft ende cleynodienals zyn Eerw. van wegen den voirsz. heren toegeschicktende gezonden zyn tot Emeryck, nu tegenwoordich be- rustende tot Cuclen, Ende byermede sullen partyen wesen ende blyvenveraccordeert; belovende tgeene voorsz. es, deuchdel.te achtervolgen onder 't verband t van hairl. respectivepersonen ende goederen. Oircont harel. EH. handen hier onder gestelt oplen lJnly zestien hondert ende neghen na den ouden styl. Ter ordonnantie vande heeren vanden voirsz. capittele B r u n i n g s. »

Wat Jan Bogaert, Veusels opvolger in het deken- schap verder betreft, wij zijn van het gedrag, door hemtegenover zijn voorganger in gezegde aangelegenheid ge- houden , niet hijzonder ingelicht. Alleen bleek ons,dat hem zelven het bezit dier waardigheid bedenkelijk






