Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 het gewijde outer in het choor van St. Salvalor, in tegen- woordigheid van den Proost van St. Pieter, Ofliciaal van denverkoren Bisschop Otto van Holland, van den Deken enhet geheele Kapittel van Oudmunster en van Johan vanWestende en Johan van Beringhem, Kanonikken vanSt. Maarten. Het voorbeeld nu, door den Ridder Hise-brand van Lenten gegeven, werd, ten zelfden tijde enook ten behoeve van dezelfde personen, door Willem Sla-bart (1), burger van Utrecht, en door Bernard en Otto, ge- naamd Preisinge (Proysinge) (2), als mede-patronen, ge- volgd ; terwijl voorts deze gezamenlijke afstand onder bedreigingvan den banvloek door Bisschop Otto III. werd bevestigd (3),die

vervolgens, ook nog in dat zelfde jaar 1245, regt-sprak in een verschil, lusschen Albero, persona (4) van (1) De afstand van dezen Willem Slabart of Slabbaert is onsenkel uit de bevestiging van denzelven door Bisschop Otto IK.bekend. (2) Ook de overdragt van Bernard en Otto Preisinge kwamons niet dan in de bekrachtiging van dezelve door den zoo evengemelde» Kerkvoogd voor; tenzij deze overdragt uit hunne namengeschiedde door Bernard, genaamd Pre i s, » persona de Judiphaiet Duttinghem,&quot; die te gelijk met den Ridder Hisebrand vanLenten, ten behoeve van zijnen bloedverwant Diderik van Bur-kerke en het Kapittel van St. Salvator, afstand deed van hetpatronaat-regt over de kerk van Jutphaas, voor zoo ver hij het- zelve, door overdragt en bij

toestemming zijner bloedverwantenBernard en Otto, genaamd Preisinge, in bezit had gehouden.l)e oorspronkelijke, latijnsche brief van den gezegden BernardPreis berust als nog op Rijnhuizen, en werd door dezen, bij ge- mis van een eigen zegel, met de zegelen van den Proost van St.Pieter, van den Deken en van het Kapittel van Oudmunster bevestigd. (3) Naar den oorspronkelijken, latijnschen brief van BisschopOtto III., op Rijnhuizen voorhanden, aan wclkeu nog het zegelvan dien Kerkvoogd gehecht is. (4) Persona boet in het latijn der middeneeuwen een priester,

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 valor toekenden; en deze uitspraak, aan welker nakomingmen zich te voren op eene boete van 20 marken had ver*bonden, geschiedde in het choor van Oudmunster, in tegen- woordigheid van den Deken en het Kapittel van St. Salva-tor, van Johan van Zuijlen, Ofliciaal van het hof vanUtrecht (aulae Trajectensis), Alexander Dijcardus enReinold Wlgherus, Kanonikken van St. Maarten, vanHendrik Hugo's zoon, Giselbert Jacobs zoon en Hen- drik van Bochout, Kanonikken ran St. Pieter, van Hermanvan A instel, Kanonik van St. Jan, en vele andere, zoogeestelijke als wereldlijke, personen (1). Hierop nu volgde een tijdvak van ruim

eene eeuw, waarinhet Kapittel van St. Salvator in het volle bezit en genot vanhel patronaat-regt der kerk van Julpbaas schijnt gebleven tezijn, en deze gemeente zoo zeer in uitgebreidheid toenam,dat de zorg der zielen bezwaarlijk door een' eenigen pries- ter behartigd kon worden: weshalve Hendrik van den R ij n,een leek, wiens bezittingen binnen het kerspel van Jutphaasgelegen waren, in den jare 1407 eene tweede herderlijkebediening ter genoemde plaatse gesticht en tot instandhoudingvan dezelve verscheidene nieuwe landen en inkomsten aande kerk van Jutphaas heeft geschonken, waarbij ook nogeenige zijner bloedverwanten hunne giften voegden. De voor-dragt tol het reeds bestaande priesterlijk

ambt verbleef daarbijals van ouds aan den Deken en het Kapittel van Oudmunster;maar de nieuw ingestelde bediening zou nu en vervolgensdoor den stichter en diens wettigen, naasten, oudsten en man-nelijken erfgenaam, of, bij gebreke van dien, door diensnaaste, oudste erfgename (en aldus van erfgenaam lol erfge- naam , terwijl het mannelijke oir bij eenen gelijken graad vanbloedverwantschap steeds boven hel vrouwelijke zoude gel- (1) Volgens een afschrift, berustende ia de Archieven vau Oud-muuster.

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 12 En nadat Johan Anthonissz., toen ter tijd door denHeere van Gent voorgedragen, drie jaren later wegensRoomsch-:;e?.iridheid van zijnen dienst was ontzet, werd er nog- maals door de Gedeputeerde Staten eene dergelijke aanschrij- ving , zoo wel aan den Heere van Rijrienburg, als aan hetKapittel van Oudmunster, « tsamt ende besonder,&quot; toege- zonden : « Eedeien , Erentfesten , Hoochgeleerden , Wyscn ,Discrelen !&quot; « Alsoe vermits cassatie van Johan Anthonissz., ge-<t wegene predicant jn Jnlphaes, de pastorie aldaer tegen-et woordich is vacerende , ende dat wy versleten, de collatie« vande selue pastorie U.

E. te competeren, soe hebben wy« U. E. by dosen well willen versoecken ende diesniettemin« ordonneren, ons binnen acht eerstcomtnende dagen eenen« bequamen persoen te presenteren, die aldaer tot diennaer« des woordt Goedts geslelt ende gcbruyckt mach worden.K Ende alsoe wy het voorleden hooglydt van Pynchteren,« omme die gemeente aldaer het woort des heren ende de« hevlige sacramenten naer jnseltinge Jesu Christj vuyt te« deylen, gesonden hebben Geruasium van Driel, ende« dat die gemeente aen den seluen Geruasium een seer« goet benocgen iiebben , ende oock versoecken, dat zy hem« mochten houden , gelyck U. E. tselue vuyt de bygaende« copie sullen mogen zyen, sullen U.

E. daer op mogen ad-« uiseren, ende ons binnen den voorsz. lydt van hare mey-« ninge adueneren. Hiermede, Eedeien, Erentfeslen, Hooch-« geleerden , Wysen , Uiscreten ! beuelen my U. E. jnde be-« schermenisse van Godt Almachuch. Geg. t Ulrecht den XVII« Juny 1S90.&quot; Hetzij dan het patronaat-regt, dat aan den Hcere Willem

Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht 1845, Ser. 2 16 regt van patronaat over de kerk van Jutphaas voor den prijsvan 600 guldens verkocht (1); welke handeling daarna op dengden April 1702 door de Stalen 's lands van Utrecht werdgoedgekeurd (2). En sedert bleef dit regt tot op den hui-digen d;ig aan den eigendom der ridderhofstad Rijnhuizen ver- bonden , nadat hetzelve van af den jare 1246 tot voortdurendeverschillen en regtsgedingen aanleiding had gegeven. J. G. (IJ Voor deze som kocht ten zelfden dage de Heer van Alen-dorp de grove, smalle en krijtende tiend, welke uit de landen vanOiidcgeiu en uit eenige hndin over den Kijn, achter den Bonge-naar, aan den Heere van

Rijnhuizen behoorde. (2) De Heer van Rijnhuizen werd vervolgens op den 218ten Julij1702 door de Staten 's lands vau Utrecht met het gezegde patronaat-regt beleend.

