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HISTORISCHE KRING D’OUDE SCHOOL 
 
Inleiding 
 

Geschiedenis 
Het Vrouwenklooster maakte oorspronkelijk deel uit van de benedictijner St. Laurensabdij in Oostbroek, een van 
de oudste benedictijnerkloosters in de Noordelijke Nederlanden. Over de periode waarin de nonnen een aparte 
kloostergemeenschap gingen vormen, is men het in de literatuur niet eens.1 Wel betrokken zij naar alle 
waarschijnlijkheid in 1139 een eigen gebouw, gelegen op de Nieuwehof, de plek van het oude KNMI-gebouw en 
het terrein ten oosten daarvan: 
 
In't jaer ons Heren doe men screeff dusent hondert ende XXXIX doe wass 
dat convent van Vrouwencloester ghetymmert ende doe worden die jofferen hier in't 
cloester geset, ende doe waeren hier twe kercktoernnen.2 
 
Aan het hoofd van de kloostergemeenschap stond een priorin, die werd gekozen door de zusters onder toezicht 
van de abt van de St. Laurensabdij. Pas in de tweede helft van de veertiende eeuw (1385?) verkregen de zusters 
na een lange strijd volledige zelfstandigheid. In 1503 werd Henrica van Erp (ca. 1480-1548) als eerste tot abdis 
verkozen.3 Patroonheiligen van Vrouwenklooster waren Maria en St. Laurens. 
De nonnen waren adellijke dames. Haar aantal was niet groot. Volgens een bepaling uit 1241 konden er 
maximaal dertig ‘jufferen’ zijn. In de tijd van Henrica van Erp waren er tussen de vijftien en twintig zusters en 
dat gold ook voor de periode 1648-1653.4  
 
Naast het Vrouwenklooster waren er in en om Utrecht nog vier adellijke vrouwenkloosters: de benedictinesser 
St. Stevensabdij, de benedictinessenpriorij St. Servaas, het convent van cistercienzer nonnen Mariëndaal en 
tenslotte het Wittevrouwenklooster der premonstratenzen. Al deze conventen kwamen tijdens de Reformatie 
onder het bestuur van de ridderschap, het tweede lid van de Staten van Utrecht, en bleven als zodanig 
voortbestaan tot 1798. De kloostergoederen werden sindsdien beheerd door de Staten, hoewel de uitvoering van 
het beheer in het begin nog in handen was van abdis en nonnen of haar rentmeester. 
Nadat het Vrouwenklooster in 1585 door Utrechters in brand was gestoken, verspreidden de jufferen zich 
langzamerhand over de stad. 
 
Het archief 
Het archief van Vrouwenklooster bestaat uit 332 stukken, waaronder 95 charters uit de periode 1219-1694. Een 
deel van de charters is in het latijn geschreven (circa 20). In de door C.A. van Kalveen samengestelde inventaris 
zijn de archiefstukken in vier hoofdcategorieën verdeeld: organisatie (1-31), rechten (32-33), beheer (36-142) en 
financïen (143-332). Onder de laatste categorie vallen: algemeen (143-146), rekening en verantwoording (147-
255), nalatenschappen en legaten (256-257), schulden en vorderingen (258-273), renten (274-293), alimentatie 
(294-301), maar ook processen (302-332). De stukken 306-330 betreffen alle het geschil tussen het kapittel van 
St. Jan te Utrecht en het convent van Vrouwenklooster. Gedurende enkele honderden jaren voerden beide 
partijen strijd over de rechten op de veengronden bij de Vuursche, waarvan onder meer het zogenaamde 
Nonnenveen of de Nonnengroep deel uitmaakte.5  
Naast deze interessante stukken biedt het archief meer verrassingen. In de subgroep ‘De dienst in de kerk’(28-
31) bevindt zich onder nr. 28 een register dat, naast onder meer een kalendarium van memoriediensten en één 
van vigiliediensten de getijden van St. Wilgefortis, de legende van deze heilige (ook bekend als St. Ontcommer) 
en een lijst van mirakelen die in de jaren 1417-1580 op voorspraak van St. Ontcommer te Steenbergen zijn 
geschied. Het register is samengesteld omstreeks 1520 en bevat aanvullingen tot ca. 1580. {lit. in noot} 
 
Uit de in de inventaris vermelde stukken blijkt dat het convent van Vrouwenklooster bezittingen had in zowel 
Utrecht als Holland. Naast diverse plaatsen in het Sticht van Utrecht worden ook Hei- en Boeicop en Woerden in 
Holland vermeld. 
 
Deze uitgave 
Omdat het lezen van stukken uit de Middeleeuwen en de eeuwen daarna enige paleografische kennis vereist, 
heeft de Bronnengroep van de Historische Kring De Bilt/Bilthoven het overgrote deel van de 332 stukken 
getranscribeerd. Bij het maken van een keuze tussen wel of niet transcriberen zijn we afgegaan op de voorstellen 
van wijlen Jan van der Heijden, de initiator van dit project en gedurende vele jaren onze aanvoerder, die we node 
                                                           
1 Volgens Van Kalveen (1997) zou Vrouwenklooster vóór 1113 door abt Ludolf gesticht zijn, maar volgens Meijer (1995) is dat onmogelijk. 
2 Inv.nr. 250, f.44r. 
3 Volgns Van Kalveen werd het Vrouwenklooster pas toen een echte abdij, dit in tegenstelling tot eerdere literatuur. 
4 Zie inv.nrs. 297 en 298. 
5 Zie onder meer Margriet Hartman en Hans de Vos Burchart. Het Nonneland. Hoe de nonnen het land ontgonnen (Eindwerkstuk 
Natuurgidsencursus IVN De Bilt, mei 2005) 
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missen. Zo is een aantal slecht leesbare Latijnse stukken betreffende het geschil over de venen overgeslagen 
omdat zij weinig nieuws lijken te bevatten, evenals een aantal rekeningen en pachtovereenkomsten. In een enkel 
geval, zoals bijvoorbeeld twee registers van ontvangsten van prebenden (297 en 298) en twee manualen van 
vaste inkomsten en uitgaven (252 en 253), hebben we alleen de namen van de betrokkenen weergegeven. 
Bij het maken van de transcripties zijn dezelfde regels gevolgd als bij de transcriptie van het huisarchief van 
Meyenhagen. Boven elk stuk staat de datum en het inventarisnummer, daaronder volgt de korte inhoud zoals 
weergegeven in de inventaris. Elk folio is opnieuw per regel genummerd; betreft het korte regels, dan zijn deze 
per vijf genummerd. Waar in de tekst een afkorting staat, is de oplossing daarvan in de transcriptie tussen 
vierkante haken weergegeven. Ronde haken geven aan dat iets weggelaten dient te worden. Opmerkingen van de 
transcribent zijn met { } aangegeven. 
 
 
 
Aan deze uitgaven werkten mee: 
Jan van der Heijden (†) 
Anton de Bruijn 
Truus de Bruijn 
Angelique Hajenius 
Ru Hofman 
Gerrit Lankwarden 
Daarnaast zijn we zeer dankbaar voor de medewerking van enkele leden van de voormalige Latijnse werkgroep 
van Het Utrechts Archief onder leiding van Kees Smit. Sarah Kinebanian, Gisela Gerritsen, Greet Wagenaar en 
An Engels hielpen ons bij de transcriptie van een deel van de Latijnse teksten. 
 
Historische Kring d'Oude School, 
8 juli 2007 
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 Vrouwenklooster 1 
1453 juni 28 en 1454 maart 24. Notariële akte waarbij Jacob, deken van het St. Pancraskapittel bij de 
burcht te Oostvoorne, verklaart dat priorin en convent van Vrouwenklooster volgens hun eigen regel 
leven en hun voorrechten bevestigt (1454). Met ingelaste litterae van paus Nicolaas V voor de abt van St. 
Paulus te Utrecht en de dekens van Oudmunster te Utrecht en St. Pancras te Oostvoorne om een 
hervorming door te voeren in de kloosters van St. Servaas, Wittevrouwen, Oudwijk, Vrouwenklooster en 
Mariëndaal in en bij Utrecht, en voorts van de kloosters van Rijnburg, Loosduinen, Ter Leede, 
Koningsveld en Kerkwerve (1453) 
 
1 Jacobus decanus ecclesie collegiate sancti Pancratii infra septa castri te Voirne Traiectensis diocesis 

commissarius et executor ad infrascripta unacum nostris in hac parte collegis cum clausula quatenus 
2 vos vel duo aut unus vestrum etc. per sanctam sedem apostolicam specialiter deputatus : universis et singulis 

Christifidelibus utriusque sexus hominibus presentibus et futuris salutem in domino sempiternam ac 
presentibus fidem 

3 indubiam adhibere litteras sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai divina providentia 
pape quinti eius vera bulla plumbea cum cordula canapis more Romane curie impendentes sanas et integras 
non 

4 viciatas non cancellatas non abrasas neque in aliqua sui parte suspectas sed omni prorsus vicio et suspicione 
carentes nobis coram notario et testibus infrascriptis pro parte venerabilis ac religiosarum dominarum 

5 priorisse et sanctimonialium monasterii sancti Laurencii in Vrouwenclooster extra et prope muros 
Traiectenses ordinis sancti Benedicti presentatas, nos cum ea qua decuit   reverencia recepisse noveritis 
huiusmodi 

6 sub tenore : Nicolaus episcopus servus servorum dei dilectis filiis abbati monasterii sancti Pauli et sancti 
Salvatoris Traiectensis ac sancti Pancracii te Voirne Traiectensis diocesis ecclesiarum decanis : 

7 salutem et apostolicam benedicionem apostolice nobis iniuncte desuper officium servitutis mentem nostram 
continuis excitat et perurget instanciis ut circa ea que pro statu prospero monasteriorum quorumlibet et 

8 religiosarum personarum eorundem presertim sanctimonialium que suam sponte pudiciciam eterno regi 
devoverunt prefutura conspicimus et per illorum indempnitatibus consulitur operosis studiis iugiter 

9 intendamus. Cum itaque sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum nobilium virorum Philippi 
ducis Burgundie et universorum baronum militum ac civium civitatis Traiectensis 

10 relacione percepimus licet a diu et ut creditur ab earum primeva fundatione. Dilecte in Christo filie abbatisse 
priorisse sanctimoniales et sorores sancti Servacii et beate Marie ten Witten Vrouwen 

11 Traiectensis ac beate Marie in Oudwijk necnon sancti Laurencii in Vrouwenclooster et in Valle Beate Marie 
prope muros Traiectenses ac te Rensburch et te Loesdunen necnon ter Leen et te Koenicksvelt 

12 ac te Kerkewerve Traiectensis diocesis Cisterciensis sancti Augustini sancti Benedicti et premonstratensis 
ordinum ac hospitalis sancti Johannis Jerosolimitanis necnon omnium et singulorum aliorum 

13 predictorum seu quorumvis aliorum ordinum in civitate Traiectensi, seu prope illam et in prefata dyocesi 
consistentium monasteriorum, prioratuum seu locorum, monasticam regularemque vitam iuxta  

14 ordinum suorum huiusmodi et sanctorum patrum instituta adeo pie devoteque observaverint, sueque 
religioni ac divinis laudibus insteterint et tales se ceteris absque alicuius infamie nota religiose 

15 honesteque vivendi formam et exemplum prebuerint, ac imposterum dante domino observare instare et se 
prebere intendant quod prout hattenus ex ipsarum vita laudabili nulla hattenus exorta est  

16 infamia nullaque subsecuta sunt scandala nec eciam oriri imposterum nec subsequi possunt, tamen a 
quibusdam temporibus citra sub pretextu boni quamvis id sicut experiencia aerum magistra edocet, 

17 clarissime tendat ad noxam ad quorundam emulorum suorum ut presumitur instanciam tam per nos quam 
eciam aliquos Romanos pontifices predecessores nostros et sedis apostolice legatos, aut nostrarum 

18 vel illorum litterarum vigore, nonnulla super illarum clausura ac alias vivendi modo edita facta et publicata 
fuerunt percepta mandata constituciones et statuta que vim excommunicationis et interdicti 

19 ac aliarum gravium sentenciarum et censurarum eciam ipso facto promulgacionem in se contineant et per 
illa religiosus modus vivendi in dictis monasteriis ab antiquo eciam ex apostolicis seu aliis 

20 concessionibus et dispensacionibus inibi tentus et inviolabiliter observatus eorumque laudabilia privilegia 
statuta et consuetudines partim eciam per sedem prefatam concessa et approbata in totum 

21 seu pro maiori parte infringantur et exinde appareat quod hattenus minus debite et honeste vixerint non 
modo earundem abbatissarum priorissarum monialium et sororum corda turbentur sed 

22 eciam in populo dictarum civitatis et diocesis scandala plurima generentur ac ea propter extitit pro parte 
earundem ad nos et sedem apostolicam appellatum. Nos qui religiosarum quarumlibet presertim 

23 monalium quibus propter earum sexus fragilitatem multa debentur suffragia pacem et quietem intensis 
desideriis affectantes illas earumque monasteria et loca a noxiis et adversis quibuslibet 

24 preservare studemus ne abbatisse priorisse moniales et sorores prefate nota alicuius aspergantur cum sit 
lubrica et tenera fama pudoris super hiis ipsarum dictorumque monasteriorum statu et 

25 indempnitatibus providere et ad illorum reformacionem intendere volentes necnon perceptorum mandatorum 
constitucionum et statutorum quecumque quocumque et qualiacumque et quandocumque edita et publicata 
fuerunt 
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26 ac litterarum predictarum de verbo ad verbum tenores presentibus pro expressis habentes ipsaque percepta 
mandata constituciones et statuta necnon excommunicacionis et interdicti aliasque 

27 sentencias censuras et penas in illis contentas illorumque vim vigorem et effectum auctoritate apostolica ex 
certa sciencia harum serie suspendentes discrecioni vestre per apostolica scripta committimus et mandamus 

28 quatenus vos vel duo aut unus vestrum cum duobus seu pluribus religiosis predictorum seu alterius 
cuiuscumque ordinis probate vite et regularis observancie quos necnon omnium et singulorum 

29 aliorum predictorum seu quorumvis aliorum ordinum in civitate Traiectensi seu prope illam et in prefata 
diocese consistencia monasteria prioratus seu loca eorumque personas ad hoc duxeritis assumendos habentes 

30 pre oculis solum deum prefata monasteria prioratus seu loca eorumque personas tam in capite quam in 
membris necnon in temporalibus et spiritualibus auctoritate nostra visitare corrigere et reformare 

31 curetis. Nos enim ut ex huiusmodi visitacione et reformacione nostris solicitudine et ope divinus cultus et 
regularis observancia propagentur ipsorum monasteriorum personis pax et quies procurentur 

32 necnon dissensionibus et scandalis obvietur antedictis, vobis et cuilibet vestrum eadem auctoritate nostra 
monasteria prioratus seu loca et personas predicta in eisdem spiritualibus et temporalibus visitandi, 

33 reformandi et corrigendi ipsasque personas prout eciam et excessus per eas forsan perpetrati exegerint iuxta 
canonicas sanctiones puniendi, et si illarum demerita id exposcerint abbatissas a regiminibus 

34 et administracionibus earundem et que inibi forsan obtinent priorissas et personas predictas a prioratibus 
aliisque dignitatibus et officiis amovendi et illis privandi et super quo vestram et cuius 

35 libet vestrum conscienciam districtius oneramus precepta mandata constituciones statuta et litteras predicta 
ac quecumque in illis contenta necnon omnia et singula privilegia concessiones indulta per sedem 

36 apostolicam seu alias ipsis monasteriis in specie seu in genere concessa statuta quoque et consuetudines 
eciam iuramento confirmacione apostolica vel quavis firmitate alia roborata monasteriorum prioratuum seu 

37 locorum et personarum eorundem necnon pro divini cultus et religionis in dictis monasteriis propagacione et 
observacione necnon personarum in illis degencium      animarum salute decore et honestate illarumque 
necnon 

38 monasteriorum prioratuum seu locorum predictorum salubribus statu et confirmacione noveritis expedire in 
totum seu in parte eciam cum supplecione defectuum si qui forsan intervenerint in eisdem approbandi 

39 et confirmandi, tollendi, corrigendi, moderandi illisque addendi, ac si opus fuerit nova statuta et 
ordinaciones secundum que in dictis monasteriis prioratibus seu locis illorum abbatisse priorisse et 

40 persone pro tempore vivere debeant edendi et faciendi omnia quoque et singula alia in premissis et circa ea 
necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi ordinandi statuendi et exequendi contradictores 

41 quoque per censuram ecclesiasticam et alia iuris remedia appellacione postposita invocato ad hoc si opus 
fuerit auxilio brachii secularis compescendi plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presentium 

42 concedimus facultatem. Non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ceterisque contrariis 
quibuscumque aut si monasteriis prioratibus locis abbatissis priorissis conventibus et personis 

43 predictis vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit sede insultum quod aliquem preter et 
contra concessa eis privilegia ad visitandum ipsas vel monasteria prioratus seu loca minime teneantur 

44 ipseque persone ad iudicium trahi aut suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non 
facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mencionem necnon quibuslibet 

45 constitucionibus et ordinacionibus ac privilegiis exempcionibus indulgenciis et litteris apostolicis 
generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter 

46 non inserta earum ac vestre iurisdicionis explicacio in hac parte valeat quomodolibet impediri que quo ad 
premissa nolumus aliquatenus suffragari. Datum Rome apud sanctum Petrum anno incarnacionis 

47 dominice millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, quarto kalendarum julii pontificatus nostri 
anno septimo. Post quarumquidem litterarum apostolicarum presentacionem et receptionem nobis 

48 et per nos ut premittitur factas fuimus per dominam priorissam et sanctimoniales prefatas debita cum 
instancia requisiti quatenus ne nostra nota alicuius aspergantur super in dictis litteris apostolicis contentis 

49 dictique monasterii statui et indempnitatibus providere necnon omnia et singula privilegia concessiones et 
indulta per sedem apostolicam seu alias dicto monasterio in specie seu in genere concessa statuta 

50 quoque et consuetudines eiusdem monasterii cum supplecione defectuum si qui forsan intervenerunt in 
eisdem approbare et confirmare et alias ad litterarum predictarum et in eis contentorum execucionem 
procedere 

51 dignaremur iuxta traditam seu directam a sede apostolica nobis formam. Nos igitur Jacobus decanus 
attendens requisicionem huiusmodi fore iustam et consonam racioni, volensque mandatum apostolicum 
nobis 

52 in hac parte directum reverenter exequi ut tenemur auctoritate apostolica nobis commissa cum duobus 
religiosis ordinis fratrum predicatorum et minorum probate vite et regularis observantie ac nonnullis aliis 
presbyteris 

53 et ecclesiasticis personis quos ad hoc duximus assumendos habentes pre oculis solum deum monasterium 
predictum eiusque personas tam in capite quam in membris necnon in spiritualibus et temporalibus 

54 diligenter visitavimus et quia ex visitacione huiusmodi comperimus quod licet priorissa et sanctimoniales 
predicte a diu et ut creditur ab earum primeva institucione monasticam regularemque vitam 
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55 iuxta ordinis sui predicti et sanctorum patrum instituta adeo pie devoteque observaverint sueque religioni ac 
divinis laudibus insteterint et tales se ceteris absque alicuius infamie nota religiose honesteque 

56 vivendi formam et exemplum prebuerint ac imposterum dante domino observare instare et se prebere 
intendant quod prout hattenus ex ipsarum vita laudabili nulla exorta est infamia nullaque subsecuta 

57 sunt scandala nec eciam oriri imposterum nec subsequi possint tamen a quibusdam temporibus citra sub 
pretextu boni quamvis id sicut experiencia aerum magistra edocet clarissime tendat ad noxam 

58 ad quorundam emulorum suorum ut presumitur instanciam tam per sanctissimum dominum nostrum papam 
prefatum quam aliquos Romanos pontifices predecessores suos et sedis apostolice legatos aut suorum vel 
illorum litterarum 

59 vigore nonnulla super illarum clausura et alias vivendi modo edita facta et publicata fuerunt precepta 
mandata, constituciones et statuta que vim excommunicacionis, interdicti ac aliarum gravium sententiarum 

60 et censurarum eciam ipso facto promulgationem in se contineant et per illa religiosus modus vivendi in dicto 
monasterio ab antiquo eciam ex apostolicis seu aliis concessionibus et dispensacionibus inibi 

61 tentus et inviolabiliter observatus earumque laudabilia privilegia statuta et consuetudines eciam per sedem 
apostolicam concessa et approbata in totum seu pro maiori parte infringantur et exinde appareat 

62 quod hattenus minus debite et honeste vixerint nonmodo earundem priorisse et sanctimonialium ac sororum 
corda turbentur sed eciam in populo dictarum civitatis et diocesis scandala plurima generentur 

63 ac ea propter extitit ad dominum nostrum papam prefatum et sanctam sedem apostolicam appellatum. 
Idcirco pro predictarum priorisse et sanctimonialium pace et quiete ac illarum et monasterii 

64 predicti a noxiis et adversis quibuslibet preservacione et ne nota alicuius aspergantur duximus precepta, 
mandata, constitutiones et statuta predicta inquantum infra et in quinterno quodam infradesignato 

65 descriptis contrarientur tollenda necnon omnia et singula privilegia concessiones et mandata alia per sedem 
apostolicam seu alias dicto monasterio in specie vel in genere concessa statuta 

66 quoque et consuetudines eiusdem monasterii necnon concordiam inter venerabilem dominum abbatem in 
Oostbroeck et conventum suum ex una et dictam priorissam et conventum suum ex alia partibus  

67 dudum factas approbanda et confirmanda ac presentibus auctoritate predicta tollimus approbamus et 
confirmamus cum supplecione defectuum si qui forsan intervenerunt in eisdem ac pro divini cultus et 
religionis 

68 in dicto monasterio propagacione necnon personarum in illo degencium animarum salute decore et honestate 
illarumque necnon monasterii predicti salubribus statu et conservacione nonnulla nova statuta 
modificaciones 

69 et ordinaciones secundum que in dicto monasterio illius priorissa et sanctimoniales vivere debeant in 
quinterno predicto per nos exinde confecto et notarium publicum infrascriptum signato et subscripto 

70 nostroque sigillo communito per prefatas priorissam et sanctimoniales et pro illarum in spiritualibus et 
temporalibus reformacione acceptata edidimus et fecimus ac edimus et facimus per presentes 

71 Que omnia et singula vobis universis et singulis supradictis intimamus insinuamus et notificamus ac ad 
vestram et cuiuslibet vestrum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes. In quorum 

72 omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presentes nostras litteras sive presens publicum 
instrumentum exinde fieri et per notarium publicum et scribam nostrum infrascriptum subscribi et publicari 
nostrique sigilli mandavimus 

73 et fecimus appensione communiri. Acta fuerunt hec in loco capitulari monasterii predicti sub anno a 
nativitate Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto die vero vicesimaquarta 

74 mensis marcii pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Nicolai pape quinti predicti 
anno octavo. Presentibus ibidem venerabili et discreto viris et dominis magistro Rutghero Barchmaker et 

75 Syfrido (…) presbyteris civitatis et diocesis predictarum testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis. 
 

76 Et ego Arnoldus filius Arnoldi de Culenborch clericus Traiectensis diocesis publicus imperiali auctoritate 
notarius dictique venerabilis viri domini Jacobi decani commissarii et executoris 

77 et huiusmodi negocii coram eo scriba quia  dictarum litterarum apostolicarum presentacione et receptione 
omnibusque aliis et singulis premissis dum sic ut premittitur per prefatum dominum Jacobum 

78 decanum commissarium et executorem coram eo fierent et agerentur unacum prenominatis testibus presens 
interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ideo hoc presens publicum instrumentum 

79 manu mea propria fideliter scriptum exinde confeci subscripsi publicavi et in hanc publicam formam redegi 
signoque et nomine meis solitis et consuetis unacum appensione sigilli auctoris domini 

80 domini Jacobi decani commissarii et executoris signavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium 
omnium et singulorum premissorum. 
Onder het notarismerk : Arnoldus de Culenborch. 
 

Vrouwenklooster 2 
1456. Notariële akte van subpriorin en convent van Vrouwenklooster bestemd voor bisschop David van 
Bourgondië bevattende de procedure van de verkiezing van Geertruida van Groenesteijn tot priorin, met 
het verzoek om haar verkiezing te bevestigen. 
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1 Reverendo in Christo patri ac domino nostro domino Davidi de Bourgondia, Dei et apostolice sedis gracia 
episcopo 

2 Traiectensi, humiles et devote vestre Theodorica de Groenevelt subpriorissa, Elizabeth de Vlueten, Johanna 
de Dornick, Jutta de Jutfaes, Mechteldis de Velden, Eertmoedis 

3 de Groeneberch, Margareta vander Oplaghe, Elizabeth de Schonouwen, + Ghijsberta Pots, Athalia de 
Amerongen, Fya Peors, Jutta Ruusch, Ghertrudis de Driebergen, 

4 Yda Vransen, Jutta de Varrick (?), Clementina de Stoutenberch, Elzabena de Blochoven, Elizabeth de 
Zulen, Johanna Ridders, Aleydis de Galencoep, Hildegondis 

5 Mouwers et Margareta vander Maern, moniales professe monasterii beate Marie virginis gloriose ac sancti 
Laurentii martiris extra muros Traiectenses, 

6 vulgariter dicti Vrouwencloester ordinis sancti Benedicti, conventum seu capitulum dicti monasterii, 
facientes orationes in Domino salutares, vestre paternitati: 

7 presentibus innotescat quod vacante prioratu monasterii predicti per priorissam regi et gubernari consueti 
per mortem bone memorie domine Frederice van der 

8 Maern novissime priorisse eiusdem, ne ex diutina vacatione dicti prioratus iidem monasterium et prioratus 
in spiritualibus et temporalibus dispendia paterentur 

9 fuit a nobis capitulum ad tractandum de electione future priorisse dicti monasterii et ad eligendum eandem, 
si comode fieri possit concorditer indictum ad quod 

10 omnes et singulas que fuerunt evocande et que de iure vel consuetudine interesse debuerunt fecimus ibidem 
legitime evocari et nobis omnibus causa electionis huiusmodi fiende 

11 presentibus et in domo capitulari eiusdem monasterii capitulariter congregatis presidente ibidem in capitulo 
nostro huiusmodi reverendo patre domino Johanne Ruusch, permissione 

12 divina abbate monasterii sancti Laurentii extra muros Traiectenses vulgariter dicti Oestbroeck eiusdem 
ordinis nostri sancti Benedicti patre et superiore nostro, habitisque 

13 inter nos nonnullis tractatibus super electione predicta ac per quam formam esset in eodem negocio 
procedendum placuit nobis omnibus et singulis eidem monasterio  

14 seu conventui per formam scrutinii de futura priorissa providere unde unanimiter nulla penitus discrepante, 
dedimus venerabilibus et circumspectis dominis 

15 Petro Zuermont de Hyndersteyn sancti Petri et Gerardo Vrenck sancti Johannis ecclesiarum Traiectensium 
decanis ibidem presentibus, plenam et liberam potestatem scrutandi 

16 sub juramentis nostris per singulas nostrum monialium ad sancta Dei ewangelia prestandis secrete et 
sigillatim vota nostrum omnium et singularium monialium predictarum 

17 ipsaque vota in scriptis reducendi seu redigi faciendi ac in scriptis redacta mox in comuni publicandi et 
collationem numeri ad numerum faciendi necnon illam in 

18 quam maior pars nostri conventus seu capituli consenserit aut vota sua direxerit in priorissam dicti 
monasterii assumendi et eligendi scrutinio publicato qui 

19 domini scrutatores onus et potestatem huiusmodi intuitu pietatis de eorum bonitate acceptantes associato eis 
notario subscripto ad scrutinium processerunt scrutando ad partem 

20 secrete et sigillatim vota cuiusquam (?) nostrum recepto a qualibet juramento solito et consueto. Inquisitis 
itaque secreto et sigillatim votis omnium et singularum monialium ut premittitur 

21 que vigintiquatuor numero extiteramus ipsiusque in scriptis redactis et mox in comuni nobis omnibus 
predictis in loco capitulari predicto constitutis publicatis factaque 

22 per dictos dominos scrutatores numeri ad numerum collatione diligenti qua compertum extitit novem in 
diversas personas ac quindecim dictarum monialium videlicet maiorem 

23 partem totius conventus seu capituli nostri predicti in Gheertrudem de Groenesteyn monialem dicti nostri 
monasterii sua vota direxisse. Unde prefatus dominus 

24 Petrus decanus ecclesie sancti Petri nomine suo ac vice et nomine domini Gerardi Vrenck decani ecclesie 
sancti Johannis Traiectensis college sui predicti ac de consensu et 

25 mandato eiusdem sibi facto uni (?) vocis oraculo necnon vice et nomine totius conventus seu capituli nostri 
predicti dictam Gheertrudem de Groenesteyn monialem 

26 professam dicti monasterii personam utique providam et devotam laudabili vita et virtuosis actibus merito 
commendandam in etate sufficienti constitutam de legitimo 

27 matrimonio procreatam ac alias ad dicti prioratus et totius conventus gubernationem quinplurimum 
circumspectam et ydoneam solempniter in nomine patris et filii et spiritus 

28 sancti elegit et assumpsit ad prioratum predictum in futuram priorissam monasterii antedicti quam 
electionem nos omnes et singule moniales predicte de dicta Gheertrude 

29 ut premittitur ad eundem prioratum factam statim et incontinenti concorditer nemine etiam descrepante 
approbavimus et ratificavimus rogantes unacum 

30 domino abbate nostro predicto eandem Gheertrudem ibidem presentem ut electionem ipsam de persona sua 
sic canonice factam acceptare dignaretur. Et extunc dicta 

31 Gheertrudis cum magno cordis suspirio et lacrimarum effusione tandem electioni huiusmodi cum omni qua 
decuit reverencia suum probuit assensum. Servatis in premissis 
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32 omnibus et singulis solempnitatibus que de jure vel consuetudine in talibus solent observari. Quapropter 
vestre reverende paternitati humiliter supplicamus. Quatenus propter 

33 evidentem utilitatem sepedicti monasterii et ipsius conservationem quibus quamplurimum hiis indiget 
temporibus electionem eandem sic solempniter sicque canonice 

34 celebratam admittere et confirmare. Ipsamque Gheertrudem eidem monasterio et nobis in priorissam 
perficere ac sibi de eodem prioratu sicut promittitur vacante 

35 benigne providere dignemini. Ut deo auctore nobis conventui et toti monasterio predictis preesse valeat 
utiliter et prodesse nobis sub eius regimen possimus salubriter 

36 coram deo militare. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum presens decretum 
sive presens publicum instrumentum huiusmodi nostras electionem 

37 et supplicationem in se continens exinde fieri et per notarium publicum infrascriptum subscribi et publicari 
mandamus sigillique nostri conventualiter fecimus appensione 

38 communiri. Datum et actum in loco nostro capitulari supradicto, sub anno a nativitate domini 
millesimoquadringentesimo quinquagesimosexto Indictione quarta de vero 

39 dominica vicesimaprima mensis novembris, hora capitulari consueta vel circa, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Calisti divina providentia pape tertii 

40 anno secundo. Presentibus ibidem honorabili ac discretis viris domino Andrea Johannis presbytero perpetuo 
vicario in ecclesia sancti Petri supradicta et Ricoldo Johannis laico Traiectensi 

41 diocesis familiare prefati domini decani ecclesie sancti Johannis, testibus ad premissa vocatis specialiter et 
rogatis + Otta de Schonouwen, approbo has tres dictiones 

42 proxime suprascriptas per ….. emissas et superius in tercia linea ad signum crucis ponendas P. Hascur (?) 
nomine scripsit 

43 Et ego Petrus Hascur (?) clericus Traiectensis publicus imperiali auctoritate notarius quia premissis 
44 omnibus et singulis superius positis et conscriptis dum sicut premittitur agerentur et fientur unacum 
45 prenominatis testibus presens interfui eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi ideo 
46 presentes litteras sive hoc presens publicum instrumentum decretum electionis suprascripte in se continens 
47 per alium fideliter scriptis exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque 
48 et nomine meis solitis et consuetis unacum sigilli supradicti Conventus de Vrouwencloester 
49 appensione me subscribendo signavi in fidem et testimonium et singulorum premissorum 
50 requisitus. 
r. 3 : voor Ghijsberta P. is een kruisje geplaatst 
r. 41: voor Otta de S. is een kruisje geplaatst 
 

Vrouwenklooster 3 
3 december 1456. Akte van bevestiging door bisschop David van Bourgondië van de verkiezing van 
Geertruida van Groenesteyn tot priorin van Vrouwenklooster 
 
1 David de Burgundia, Dei et apostolice sedis gracia episcopus Traiectensis, venerabilibus et religiosis 

personis, subpriorisse et conventui monasterii sanctimonialium beate Marie virginis 
2 gloriose ac sancti Laurentii martiris extra muros Traiectensis, vulgariter dicti Vrouwencloester ordinis sancti 

Benedicti, illique vel illis ad quem vel ad quos priorisse pro tempore dicti 
3 monasterii electio, admissio seu quevis alia dispositio pertinet, communiter vel divisim, omnibusque aliis et 

singulis quorum interest vel intererit quosque infrascriptum tangit negotium 
4 seu tangere poterit quemlibet in futurum, salutem in Domino sempiternam. 
 Vacante nuper prioratu monasterii predicti per obitum bone memorie domine Fredrice van der 
5 Maern, novissime priorisse monasterii eiusdem, vos venerabiles et religiose sanctimoniales eiusdem 

monasterii ad hoc conventualiter et alias capittulariter in Domino congregati, 
6 ad quas nove priorisse, quotiens prioratum ipsius monasterii vacare contigerit, electio pertinere dinoscitur, 

ipsius monasterii indempnitati ne diutine huiusmodi vaca- 
7 tionis deploret incommoda providere, cupientes religiosam Gheertrudim de Groenesteyn monialem 

professam monasterii predicti tamquam ad hoc ydoneam et sufficientem 
8 rite et canonice secundum morem et observantiam dicti monasterii per viam scrutinii conventualiter et 

concorditer elegistis et assumpsistis in priorissam monasterii eiusdem. 
9 Supplicantes nobis humiliter quatenus eandem Gheertrudim de Groenesteyn et electionem de ea factam et 

celebratam nostra auctoritate ordinaria confirmare et admittere ipsamque 
10 Gheertrudim eidem monasterio in priorissam preficere et sibi regimen ipsius monasterii et prioratus in 

spiritualibus et temporalibus committere atque de prioratu, ut premittitur, 
11 vacante benigne providere dignaremur. Presentato igitur nobis decreto electionis huiusmodi ac facta nobis 

fide de forma electionis prefate ac inquisitione prehabita diligenti 
12 nullum canonicum obstare comperimus impedimentum, quominus supplicacio huiusmodi admittenda foret 

et elictio prefata suum debitum sortiri deberet effectum. Idcirco nos de iure 
13 dicte Gheertrudis validitasque et efficacia prefate electionis per optime certiorati consideratis in talibus 

considerandis ac premissis premittendis prefatam Gheertrudim de Groe- 
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14 nesteyn canonice ac alias rite et legitime, ut premittitur, ac cooperante gracia spiritus septiformis ut speratur 
electam tamquam habilem et ydoneam ac vita moribus ac virtuosis 

15 actibus merito commendatam ad dictum prioratum admisimus et admittimus ipsamque et electionem de ea, 
ut premittur, factam nostra auctoritate ordinaria in Dei nomine confirmamus 

16 ac eam dicto monasterio in priorissam et superiorem proficimus sibique de dicto prioratu, ut premittitur, 
vacante in Dei nomine providemus curam, regimen et administra- 

17 tionem tam in spiritualibus quam in temporalibus bonorum et rerum eiusdem monasterii sive conventus 
eedem Gheertrudi de Groenesteyn presentibus nichilominus committendo. Mandantes 

18 vobis omnibus et singulis supradictis quibus presentes nostre littere diriguntur coniunctim et divisim in 
virtute sancte obediencie ac sub penis suspensionis et excommunicationis districte precipientes, 

19 quatenus memoratam Gheertrudem de Groenesteyn, sic ut premittitur,  per nos admissam, confirmatam in 
vestram et dicti monasterii priorissam statim, postquam per eam seu 

20 ipsius exparte presencium vigore ad hoc fueritis requisiti benigne et caritative recipiatis atque in corporalem, 
realem et actualem possessionem dicti prioratus iuriumque et 

21 pertinenciarum omnium eiusdem inducatis, admittatis et installetis cum solempnitatibus in talibus fieri 
debitis et consuetis. Sibique de cetero et inantea tamquam vestre priorisse et 

22 superiori in omnibus semper licitis et honestis obediatis et intendatis reverenter ac de ipsius prioratus 
fructibus, redditibus, proventibus, iuribus et obvencionibus universis, 

23 quantum in vobis fuerit integre respondeatis et faciatis ab aliis responderi. Contrarium vero facientes 
suspensionis et excommunicationis sentenciis antedictis ipso facto volumus subiacere. 

24 Nostrarum testimonio literarum datum nostro sub sigillo ad causas presentibus appenso. Anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo sexto, mensis decembris die tercia.  Johannes Ponciani 
subscripsit. 

 
Vrouwenklooster 4 

15 september  1503. Akte van bevestiging door bisschop Frederik van Baden van de verkiezing van 
Henrica van Erp tot abdis van Vrouwenklooster. 
 
1 Fridericus, marchio de Baden, Dei et apostolice sedis gracia episcopus Traiectensis universis et singulis 

ecclesiarum aliorumque locorum sacrorum rectoribus, presbiteris, capellanis, clericis et notariis publicis per 
civitatem 

2 et dyocesim nostras Traiectenses constitutis nobis subditis ad quem vel ad quos presentes nostre littere 
pervenerint salutem in domino sempiternam. Vacante nuper abbacia monasterii ordinis sancti Benedicti in 
Vrouwencloester extra muros 

3 civitatis nostre Traiectensis per mortem bone memorie Geertrudis de Groenensteyn novissime abbatisse 
eiusdem sanctimoniales ac conventus seu capitulum ipsius monasterii ad quas seu quam ipsius abbacia 
electio 

4 et assumpcio quociens ipsam vacare contigerit pertinere dinoscitur indempnitati ipsius monasterii seu 
conventus providere cupientes venerabilem et religiosam dominam Henricam de Erp eiusdem monasterii 
monialem professam 

5 etatis legitime ac alias habilem et ydoneam rite debite et canonice secundum morem et observanciam dicti 
monasterii et conventus per formam scrutinii et per certos scrutatores ad hoc deputatos vice et nomine tocius  

6 conventus seu capituli concorditer elegerunt et assumpserunt in abbatissam et abbaciam monasterii predicti. 
Supplicantes nobis humiliter quatenus eandem Henricam et electionem de ea factam et celebratam 
auctoritate 

7 nostra ordinaria confirmare ac regimen dicti monasterii et amministracionem spiritualium et temporalium ac 
possessionem realem et actualem sive corporalem dicte abbacie iuriumque et pertinenciarum ipsius eidem 
Henrice committere 

8 cum solempnitatibus debitis et consuetis aliisque ipsis et dicto eorum monasterio subvenire dignaremur 
ipsaque domina Henrica dicte electioni de se facte suum consensum infra tempus iuris adhibuit pariter et 
assensum 

9 presentatoque nobis nomine prefate domine Henrice electe decreto electionis huiusmodi ac petita 
confirmacione ut premittitur nos igitur iuxta doctrinam apostoli nemini cito manus imponere volentes citam 
fecimus et mandavimus 

10 peremptorie coram fidelissimo nostro consiliario domino Hermanno de Lochorst ecclesie nostre sancti 
Salvatoris Traiectensis decano nostroque in spiritualibus vicario cui in hoc vices nostras commisimus donec 
eam ad nos duxerimus 

11 revocandas ad certum peremptorie terminum competentes infrascriptum omnes et singulos utriusque sexus 
homines qui se dicte electe aut sue electioni opponere vellent aut sua crediderint interesse ad docendum de 
iure 

12 suo et ad procedendum et procedi videndum et audiendum in huiusmodi negocio prout dictaverit iuris ordo 
et racionis in quoquidem citacionum termino nullus coram dicto nostro commissario seu vicario comparuit 
oppositor 
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13 seu contradictor. Nos igitur vices nostras in premissis prefato magistro vicario commissas ex certa nostra 
sciencia revocantes ac diuturne ac periculose vacacioni predicti monasterii occurrere cupientes. Facta igitur 
nobis fide de 

14 forma electionis predicte et inquisicione prehabita diligenti quia nullum canonicum obstare invenimus 
impedimentum quominus dicte abbatisse supplicacio admittenda et dicta sua electio suum debitum sortiri 

15 debeat effectum communicatoque nobis iurisperitorum consilio dictam huiusmodi electionem et 
assumpcionem de persona prefate domine Henrice quam eciam ad hoc habilem et ydoneam tam nos quam 
eciam dictus dominus Hermannus vicarius 

16 repperimus factas admisimus et confirmavimus ac tenore presencium recipimus et confirmamus. Eidemque 
domine Henrice de dicta abbacia et dicto monasterio in Vrouwencloester providimus et tenore presencium 
providemus 

17 et regimen eiusdem monasterii ac abbacie necnon administracionem omnium bonorum ipsius spiritualium et 
temporalium ac possessionem realem vel quasi eiusdem abbacie eidem domine Henrice committimus 
omnibus via iure causa modo 

18 et forma quibus melius et efficacius omnia et singula premissa valere potuerunt et debeant de consuetudine 
vel de iure recepto prius ab eadem domina Henrica et prestito iuramento ad sancta Dei evangelia de fide- 

19 litate et indempnitate dicti monasterii necnon observancia regulari ordinis sui predicti iuxta dicti monasterii 
fundacionem. Quare vobis et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie et sub pena suspensionis et 
excommunicacionis 

20 districte precipientes mandamus quatenus statim visis presentibus accedentes dictum monasterium in 
Vrouwencloester prefatam dominam Henricam abbatissam in corporalem possessionem vel quasi dicte 
abbacie iuriumque et pertinen- 

21 ciarum ipsius inducatis cum solempnitatibus debitis et consuetis precipientes universis et singulis eiusdem 
monasterii monialibus et conversis aliisque subditis et efficiatis ut prefate domine Henrice abbatisse 
obedienciam prestent ma- 

22 nualem secundum dicti monasterii consuetudinem aliasque sibi tamquam vere abbatisse reverenter obediant 
et intendant sibique de fructibus redditibus et proventibus ipsius monasterii et abbacie universis quartum ad 
eos spectare 

23 dinoscuntur respondeant et ab aliis faciant responderi locis et terminis debitis et consuetis. Datum nostro sub 
sigillo ad causas presentibus appenso. Anno Domini millesimo quingentesimotercio mensis septembris die 
vero quinta 

24 decima. 
W. Buser subscripsit 

 
Vrouwenklooster 5 

19 september en 13 oktober 1503. Akte bestemd voor Henrica van Erp, waarin de aan haar overgedragen 
boedel van wijlen priorin  Geertruyda van Groenesteyn wordt beschreven. 
 
1 Dit hier naebescr[even] is alle 'tgeent dat joffr[ouwe] Heynric van Eerpt, vrouwe tot Vrouwecloest[er], 
2 overgelevert is in de pryoeraet van wegen salige joffr[ouwe] Geertruut van Gronesteyn, vrouwe 
3 tot Vrouwecloest[er] geweest is. Actu[m] dusent vijffhondert en[de] drie, den XIXd[en] dach septe[m]bri[s]. 
 
4 In de[n] eersten in de sael 6 cussen van mij[n] salige 
5 vrou van Groenesteyn. 
6 It[em] 3 van joffr[ouwe] van Jutfaes cusse[n] en[de] vijff oircusse[n]. 
7 It[em] twe brantroyen, twe blakers voir die scoersteyn. 
8 It[em] een koytse myt een bedde, gordine[n] en[de] deken. 
9 It[em] een sceerm voir 't vuer te sette[n], twe lange tafele[n]. 
10 It[em] twe nywe scragen ongebonden. 
11 It[em] een spiegel myt een lavoir, een wat[er]dwael. 
12 It[em] een lakensche hantdwael, een tresoirlaken. 
13 It[em] een out tresoir, een kroen in de sael. 
14 It[em] een setelky[n]. 
15 It[em] twe lange tafellaken myt 2 lange dwalen. 
16 It[em] noch twe lange dwalen myt vier corte dwale[n] 
17 tot die lancste taffell. 
18 It[em] die selff tafellaken myt die dwalen, heeft 
19 mij[n] salige vrouwe Groenesteyn dair gevonden. 
20 It[em] noch een tafellaken myt twe lange dwale[n] 
21 en[de] twe corte dwalen, tott een taffel van 
22 drie scottele[n]. Noch een cruysdwael. 
23 It[em] op die camer een bed myt een beddecleet 
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24 en[de] een blauwe deke[n] myt gordijne[n]. 
25 It[em] een koess myt een bed en[de] een bedcleet 
26 myt een blauwe deken. 
27 It[em] een cleerkyst, noch een cleyn kystky[n] myt twe slote[n]. 
28 It[em] twe oircussen myt twe fluyne[n]. 
29 It[em] twe blakers voir die scoersteen op die camer. 
30 It[em] op die achtercamer twe bedden myt twe blau 
31 deken, die een is nywe en[de] d'ander oudt. 
32 It[em] op die selve camer een oude kyst. 
33 It[em] twe pair slaeplaken van twe bane[n] tussche[n] beyden 
34 nywe noch out. Noch een voetcleet nywe. 
35 It[em] in de koeken drie platelen, elcx van ses lib[ras]. 
36 It[em] twe platelen elcx van drie lib[ras], een plateel derd'alff lib[ras] 
37 It[em] noch een plateel van twe lib[ras]. 
38 It[em] een dosijn telguere[n], wegen[de] t'same[n] acht lib[ras]. 
39 It[em] tyen sauzyere[n] wegen[de] al te same[n] acht'alff lib[ras]. 
40 It[em] seve[n] moesscotelen, wegen[de] elcx een lib[ra]. 
41 It[em] twe quaerts kan[n]e[n]. 
42 It[em] twe soutvaten en[de] drie candelaers, t'same[n] vijff lib[ras]. 
43 It[em] een scouweketel en[de] een cleyn ketell myt een decsel. 
44 It[em] die grote pot, wegen[de] elff lib[ras]. 
45 It[em] noch twe cleyn potten, t'samen wegen[de] seve[n]d'alff lib[ras]. 
46 It[em] een cleyn treeffken, wegen[de] drie lib[ras]. 
47 It[em] een martyersteen. 
 
48 Dese boedelcedullen sijn twe alleens, spreken[de] van woirde tot woirde, die een meten ande[re]n gesneden 

myt a.b.c.d.e. 
49 Des heeft mij[n] vrou joffr[ouwe] Heynric van Eerpt die een cedell, en[de] dat convent tot Vrouwecloest[er] 

d'ander cedel. Geg[even] 
50 in't jair onss He[re]n dusent vijffhondert en[de] drie, den XIIIId[en] dach van octobri[s]. 
 

Vrouwenklooster 6 
2 maart 1549*. Akte, bestemd voor Johanna van Hardenbroek, vrouwe van Vrouwenklooster, waarin de 
aan haar overgedragen boedel van wijlen vrouwe Henrica van Erp wordt beschreven. 
*de datering "des saterdaghs nae cleyn sondach in den vasten" leverde enige hoofdbrekens op en is onzeker. 
Kleine vasten: donderdag voor de 7e zondag vòòr Pasen (in 1549 31 januari). Bron: Ned. Archievenblad XIX, 
67. 
 
1 Dyt hyr naebescreven is al 't gene dat joffrouwe Jan van Hairdenbroeck, vrou tot Vroucloester, overgelevert 

is in den frouscap van wegen joffrouwe Hynryck van  
2 (van) Erp, vrou tot Vroucloester gewest is, zaliger gedachten. Actum anno XLIX des saterdaghs nae cleyn 

sondach in den vasten. 
3 Item in dese kystkens zijn III lange tafellakens 
4 ende I tryzoerlaken, een cruysbeelde, die heb 
5 ick gevonden in den abdijen. 
6 Item in den kyst zijn oick II dozijn zervyetten ende 
7 I tafellaken van II scoetelen ende II tafellaken 
8 van I scoetell, II pair slaeplakens elcks 
9 van II baenen, noch III pair slaeplakens 
10 elcks van II baenen, VII oerkuyssen blay, 
11 III lange hantdwelen. 
12 Item in den benedenste kamer een groet 
13 bedde myt goirdijnen myt fluynen, een 
14 beddecleet, I blawe deeken ende I voetscamel 
15 rontomme gaende. 
16 Item oyck een overhemelde kuyse myt 
17 een bedde myt een blawe deeken ende 
18 goirdijnen myt fluynen, een voetscamel 
19 ende I tryzoer myt I tryzoerlaken dairop, 
20 een groeten stoel voir 't bedde, II houten stoelen, 
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21 een kantoerken. 
22 Item noch een spyegel rontomme geset[te] kyst{?} 
23 een croene, een vogelkauwcken, om den 
24 schoirsteen een fluyn, een tange. 
25 Item een dosijn blau cussens van mij[n] salyge vrou He[n]rick va[n] Erp 
26 met haer selfs waepen. 
27 Item in den zadell II blaekers voir den schoirsteen 
28 myt een fluyn, een scherm voir 't vuyr, 
29 II taferelen, een croen, I kantoer myt een 
30 supplement, I trizoer, een bemaelde tafel 
31 van X menschen, I tafel myt II supplementen 
32 van XVI menschen, myt II scragen. 
33 Item noch in den zadell ½ dozijn roekrijssen{?} 
34 VII hoge stoelen, I houten zetell, I onder- 
35 goirdijn myt een iser[en] roede, III cleyne 
36 houten stoelkens, I tange, ende is oyck 
37 rondomme gesette kyst. 
38 Item op die koeken een tryzoer in d[en] myt{?} 
39 gemackt, I haerdenscouwe myt III 
40 tryzoerkens daran, een vierkante 
41 tafell van VIII menschen, een ronde schijve, 
42 een lange tafel myt II scragen, I scherm, 
43 een lanck zytten{?}, een rechtbanck, een 
44 lange scabelle, I haele myt II ijsers 
45 dair anhangen[de], een tange, een hang- 
46 ijser, II groete ...eten{?}, een cleyn treset {tresoir?}, 
47 een groete roester, een appelroester, 
48 twe ijseren speeten, een myt rollen dat 
49 selffs weyndt, II braetpannen, 
50 twe ijseren droesleppele[n], ende een 
51 schuymspaen, een groeten vlesch- 
52 kettel myt een deckzell, en[de] een 
53 vaetkettel van III emmeren, 
54 een koeperen pot, III quaerts kannen, 
55 III scoetelen wegende elcks VI pont, II scoe- 
56 telen wegen[de] III pont, II scoetelen van II pont, 
57 twe braetijsers, I moirteer steen, I 
58 scoetel van II pont, X sauceren, ende 
59 VII mosschoetelen, II zoutvaten, III 
60 kandelairs, een dozijn telgeyren{?} 
61 myt een huysken, II lampetten myt 
62 twe becken, III zetelen 
63 Item in den loese een voetbanck myt III 
64 rijchken{?} dair boven, een scherffboirt, 
65 een houten doerslach, een eerden doerslach, 
66 II wateremmers ende een wastobbe, 
67 ende een koeperen lavoer. 
68 Item op die oude camer III bedd[en] myt 
69 een beddecleet ende III deekens. 
70 Item op mij[n] vrouw[en] cleyn camerken een 
71 bedde myt zij[n] toebehoer[en], een taferell. 
72 Item om dat groete bedde goirdijnen 
73 myt fluynen dairover een roelbedde, binn[en] 
74 de kuyse goirdijne[n] myt fluynen, ende 
75 een groete cleerkasse. 
76 Item op de oude camer een tryzoer myt 
77 I tafereelken dairop, II lange zytkuyssens, 
78 I tange, I brantzon, III houten zetelstoelen, 
79 om den schoirsteen een fluyn, II tafe- 
80 reelkens, III blauwe zytkuyssens, en[de] 
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81 VII oirkuyssens, een voetcleet. 
82 Item op die nywe camer I veltbedde myt 
83 I bedde dairop I beddecleet, een blauwe 
84 deeken, I kuyse myt I1 bedde en[de] beddecleet, 
85 I grawe deeken, II zetels, I tange, een 
86 lange kyste, een groeten stoel voor 't bedde. 
87 Item in den kelder een ronde schijve [om] spijze op 
88 toe zetten en[de] de olde kyste d[i]e Hynryck van 
89 Erp, vrou zaliger, in d[en] frouscap gevonden 
90 hefft myt II tonnen, die staen opten zold[er] 
91 dair de reken- 
92 boeken in lyggen. 
93 Item in d[en] kelder een 
94 maetskanne van 
95 een quarte ende 
96 I van I menghel, I van 
97 I pynt, I van 
98 ½ pynt. 
 
99 Deser boedelzedelen zijn twee alleens, sprekende van woirde tot woirde, de eene eycht{?}, den anderen 

gesned[en] myt a.b.c.d.e. 
100 d'Een hefft j[offrouwe] Jan v[an] Hairdenbroeck, vrouwe tot Vroucloester, de ander 't convent. Actum ut 

supra. 
101 Hyr is bij gewest j[offrouwe] Mechtelt van Groenesteen, priorinne, 
102 j[offrouwe] van Vroensteen, j[offrouwe] van Voirt etc. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 Zedell van d[en] inboedel van 't 
 frouscap va[n] Vroucloester. 
 

Vrouwenklooster 7 
1579. Akte van bevestiging door Frederik Schenk van Toutenburg, aartsbisschop van Utrecht, van de 
verkiezing van Catharina van Oostrum als vrouwe en priorin, met aan de keerzijde akte van installatie 
door Peter van Wijck, abt van Oostbroek, en Lambert van der Borch, deken van St. Marie. 
 
3 november 1579 
1 Fredericus a Tautenburch Dei et apostolice sedis gratia archiepiscopus Trajectensis religiosis ac devotis Deo 

dicatis virginibus, suppriorisse aliisque sanctimonialibus conventus in Vrauwecloester 
2 prope et extra muros civitatis Trajectensis, salutem in Domino sempiternam. Cum monasterium vestrum per 

obitum domine Marie de Zuylen ultime priorisse eiusdem solatio ac debito regimine esset 
3 destitutum. Vos dicti vestri conventus diutine vacationi et incommodis exinde forsan emersuris occurrere 

cupientes prehabito desuper tractatu et matura precedente deliberatione dominam Catharinam de 
4 Oestrum eiusdem vestri conventus sanctimonialem tanquam ad gubernationem et regimen dicti conventus 

habilem et idoneam elegistis et pro confirmatione eiusdem electionis obtinenda eandem nobis presentari 
5 et pro ea supplicari fecistis. Nos igitur diligenti de antedicte domine Catharine qualitate et habilitate 

prehabita informatione, quam illam comperimus huiusmodi gubernationi et regimini 
6 aptam, et convenientem eandem vestram electionem de persona antedicte domine Catharine tanquam 

canonicam admittendam approbamus, ratificamus et in Dei nomine confirmamus. Committentes eidem 
7 curam, regimen et administrationem dicti conventus, tam in temporalibus quam in spiritualibus. Quocirca 

vobis omnibus et singulis et vestrum cuilibet supradictis districte 
8 precipientes mandamus quatenus eandem dominam Catharinam tanquam vestram priorissam et rectricem 

dicti conventus admittatis, recipiatis et eidem reverenter intendatis, nostrarum testi- 
9 monio litterarum sigillo nostro ad causas presentibus appenso munitarum. Datum Trajecti anno Domini 

millesimo quingentesimo septuagesimo nono, die vero tertia mensis 
10 novembris. 
 
De mandato Lamzweerder […] 
 
13 november 1579 
Achterzijde: 
1 Anno Domini XVc septuagesimo nono die vero veneris decima tercia 
2 mensis novembris presentatis litteris presentibus religiosis virginibus in 
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3 conventu de Vrauwecloester fuit retroscripta domina Catharina de 
4 Oestrum electa et confirmata domina et priorissa per reverendum Petrum de 
5 Wijck, abbatem in Oistbroeck, et dominum {doorhaling} Lambertum van der Borch decanum 
6 beate Marie Trajectensis ad Rhenum, deducta et in suo solito stallo posita et 
7 installata prestitoque juramento solito et consueto. Omnes similiter dicti 
8 conventus sanctimoniales eandem dominam Catharinam rigore presentium litterarum in 
9 superiorem et dominam dicti conventus receperunt, admiserumt et obedientiam 
10 illi prestiterunt ac deinde ad abbatiam deduxerunt aliasque et alia fece- 
11 runt prout in iisdem literis fieri demandatur. Actum tempore et loco 
12 superius descripto presentibus nobilibus et eximiis viris Wilhelmo de Wael 
13 a Fronesteyn, Rotardo de Lanscroen, et magister Jacobo de Godijn magistro 
14 computus camere Hollandie, testibus ad premissa vocatis atque rogatis. 
15 Johannes Merssman [etc.] subscripsit. 
 

Vrouwenklooster 8 
4 maart 1365*. Akte waarbij Alef van Virnenburg verklaart, dat de bisschop van Utrecht aan de priorin 
van Vrouwenklooster toestaat de eerstvolgende prebende te begeven aan haar nicht Alide en de daarop 
volgende begeving van een prebende voor zichzelf reserveert. 
*de datum 25 februari 1365 is onjuist. 
 
1 Ic, Alef van Vernnenborch, make cont en[de] kenlijc allen luden dat mi dat kunstich is en[de] ic daer- 
2 ov[er] en[de] ane was daer mijn h[er]e van Utrecht zelve kennede en[de] gheleyde dat hi der priorinnen 
3 van Vrouwencloest[er] ghonnede dat haer provende voer de sine[n] gaen zoude, also dat si de eerste 
4 provende die binne[n] haren goedshuse versceen hebben zoude te gheven Alide hare nichten want 
5 si daer op ghecleet was, en[de] mijn h[er]e de ander hebben zoude te gheven die daer naest 
6 versceen. In oorconde des briefs beseghelt mit minen zeghel, ghegheven in't jaer ons He[re]n 
7 dusent driehondert vijf en[de] tsestich des dinxdaghes na grote vastelavont. 
{opschrift buitenzijde:}  dingsdag na groote vastelavond 
   den brieff va[n] een prove[nde] 
 

Vrouwenklooster 9 
7 april 1429. Akte, waarbij priorin en convent van Vrouwenklooster voor de duur van de oorlog het 
aantal geprebendeerde nonnen terugbrengen van 30 tot 24. Tranfix met akte van goedkeuring door 
Rudolf van Diepholt, postulaat van Utrecht d.d. 8 april 1429.  
 
1 Wij, priorynne ende gemeen convent tot Vrouwencloister van Sinte Benedictus oirden buten Utrecht maken 

kenlic allen luden dat overmits grote oirlogen 
2 sterfften, scattinge, onvruchtber jaren en[de] andere ongelucklike gevalle die lange openbair en[de] 

bekenlike inden gestichte van Utrecht en[de] dair omtrent geweest 
3 hebben en[de] noch sijn en[de] sonderlinge om groot after wesen en onverwynliken schade die onse cloister 

over langen jaren bij onsen voirvaderen tijden gehadt 
4 en[de] geleden heeft so dat die personen ons voirscr[even] cloisters dair geen bequaem heencomen en[de] 

notinft off hebben noch die lasten ons cloisters aff dragen mogen 
5 ende sijn beducht of dat niet te tijde verhuedt en wert dat wij van armoden nootlick onse cloister moeten 

rumen dat nimmer tebescreven wair. Wair-  
6 om wij mit voirdachten synnen bij rade en[de] guetdinken des eerb[are]n vaders Johans, abt tot Oistbroick 

onss oversten hyr op tot vele tijden in onse capitel 
7 tesamen vergadert getracteert hebben hoe wij die lasten ende verderffnisse ons cloisters best souden mogten 

verhueden ende en hebben genen wech konnen 
8 vinden dair wi die selve onse laste ende verderffnisse ons cloisters bet ende lichteliker mede mogen 

verhueden dan dat getall van onsen geprovenden  
9 nonnen dier dertich wesen souden verminderen op vier en[de] twintich so ons dat oick onse dienres en[de] 

bewinders van onsen cloister inder wairheit bijge- 
10 bracht hebben.  Hier in hebben wij mit rijpen rade en[de] voirdachte synne bij rade en[de] guetdinken des 

eerb[are]n vaders Johans abt to Oistbroick ons ov[er]ste  
11 onser 't getall van onsen geprovenden nonnen gemyndert ende ghesat op vier en[de] twintich personen ter 

tijt tot dat dit tegenwoirdige oirloge 
12 gesoent wesen en[de] ons cloistere guede tot beteren weerden en[de] mitscap comen sullen.  Ende om dat 

dese voirscr[eve] saken gebet stantastich bliven so hebbe 
13 wij gebeden den eerb[are]n h[ee]r Johan, abt van Oistbroick voir-g[enoemd] dat hij dese sake mede mit ons 

besegelen will.  Ende wij Johan van Wulven, abt  
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14 to Oistbroick voirg[enoemd] want onss wail kenlic is dat dese saken voir mitscap en[de] orber en[de] oick 
om rechter nootsaken des cloisters voirg[enoemd] aldus bij onsen 

15 rade geschiet sijn, so hebben wij om der mere bestnisse wille onse segell hier mede aen doen hangen.  Ende 
om dat dit te vaster ende stadiger blive so 

16 bidden wij oitmodelic den edelen h[ere]n Rodolph van Diepholt postulait to Utrecht onsen genedigen h[er]e 
dat hij ons cloisters lasten en armode ansiende 

17 dese mynringe der p[ro]venden voirg[enoemd] vestigen wille en[de] die vaste en[de] stade hebben in 
oirconde der wairheit so hebbe wij onss convents segell hier aen 

18 gehangen.  Gegeven int jair ons He[re]n dusentvierhondert negen ende twintich opten sevenden dach inder 
maent van aprill. 

 
{opschrift buitenzijde:} dit is dat wij niet meer dan XXIIII proven 
   an beloeffen te nemen. 
   1429 7 april 
 
{transfix} 
1 Rodolphus de Diepholt postulatus Trajecten[sis] honorabilibus Christo nobis dilectis priorisse et conventui 

monasterii in Vrouwenclooster ordinis s[anc]ti B[e]n[e]d[ic]ti extra 
2 muros Trajectenses, salutem in eo qui est om[n]ium vera salus. Quia de sing[u]lis caus[is] diminutionem 

p[re]bendar[um] monasterii vestri p[re]d[i]ctie suadentibus de quid[em] in l[itte]ris p[resen]tib[us] 
3 quibus p[rese]ntes n[ost]re l[itte]re sunt transfixe fit mentio non solu[m] factie notorietate attenta verum 

etiam inq[ui]sisicione et plena[r]ia deliberat[i]o[n]e super premissis p[re]habitis invenimus 
4 huiusmodi diminucionem prebendarum nedum utilem ymo perquam necessirium esse nostrum predicte 

prebendarum diminucione adhibuimus et adhibemus consensum ipsam de jure suaden- 
5 tibus utilitate et necessitate in litteris predictis contentis fieri posse et debere dicernentes quousque querre 

ipse de quibus in eisdem litteris narratur fuerint pacificate ad plenum. In 
6 cuius rei testimonium sigillum nostrum transfixe huiusmodi duximus appendendum. Datum anno Domini 

millesimo quadringentesimo vicesimo nono die octava mensis aprilis. 
7 per me R. Jager. 
 

Vrouwenklooster 10 
6 juni 1649. Trouwbewijs van Mechteld van Zuylen van Nijevelt, oud-juffer van Vrouwenklooster, en 
Dirck van Zuylen van Natewisch. Uitreksel uit het trouwboek van de kerk van Wijk bij Duurstede. 
 
1 Extract uyt het trouwboeck 
2 der kercke van Wijck te Duerstede. 
 
3 Dirck van Zuylen van Natewis met 
4 Mechtelt van Zuylen van Nijvelt, haere 
5 drie huwelicksche proclamatie onverhindert 
6 in de kercke gehadt hebbende sijn in de huwe- 
7 licken staet in facie ecclesiae bevestigt op den 
8 ult[imo] {=laatste dag van} july an[no] Dom[ini] 1649. 
9 testor 
10 {w.g.:} Justus Heurnius 
11 pastor eccl[esiae]. 
 

Vrouwenklooster 11 
19 januari 1653. Attestatie door de magistraat van Arnhem, dat Elizabeth Hackfort aldaar ongehuwd 
woont. 
 
1 Wij borgem[eyste]re[n], schepenen ende raedt 
2 der stadt Arnhem doen kondt en[de] attesteren 
3 hier mede voor de waerheyt dat d'edele joffer 
4 Elizabeth Hacforts noch in 't leven is en[de] ongetrowt 
5 sijnde, alhier in onse stadt haere residentie heefft, 
6 waervan also de voorn[oemde] joffer Elizabet Hacforts 
7 versocht heefft onse certificatie, so hebben 
8 wij haer ed[ele] daer van dese acte wel willen 
9 verlenen en[de] ten oorkonde onse stadts secreet 
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10 zegel hier onder doen drucken, den 19en januarij 
11 a[nn]o Domini 1600 drie en vijfftich etc. 
12 Ter ordonn[antie] van[de] selve 
13 Lex van Gaen 
14 1653. 
 

Vrouwenklooster 12 
3 september 1703. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in een prebende 
van Vrouwenklooster van Hester van Egmond van der Nienburgh, met betalingsopdracht aan de 
rentmeester. 
 
1 Extract uitte resolutiën van 
2 Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en Ridder- 
3 schappen, representerende den 
4 Tweden Staat van stad, steden 
5 en landen van Utrecht. 
6 Lundi den 3e september 1703. 
7 Den heere van Seyst heeft vermits het 
8 overlijden van juffr[ou] Geertruyd Clementia 
9 van Haarsolte, overleden den 2e augusty 
10 1703, op sijn tour bij lotinge van den 5en 
11 december 1702 n[ummer] 8 denselven te beurte geval- 
12 len, genomineert jonckvrouwe Hester van 
13 Egmond van der Niënburgh, oud ontrent 
14 21 jaaren, daar moeder van is vrouwe Hester 
15 van Teylingen, sullende ingaan met 
16 den 1e october 1703. En word Justus van 
17 Cuylenburgh als rentm[eeste]r van den convente 
18 van .... gelast de voors[eyts] juff[rou] met eene 
19 somme van twee hondert vijff en twintig 
20 guldens 's jaars op desselfs manuaal uyt 
21 te trekken en bij quartalen te betalen 
22 en 't zelve in den uytgave van[de] reke[ninge] van den 
23 voors[creven] convente met behoorlijke attestatie 
24 de vita te brengen. 
25 Accordeert mette voors[creven] resolutiën 
26 {w.g.} G. Glast van Winssen. 
 

Vrouwenklooster 13 
5 maart 1703. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in prebenden van 
Vrouwenklooster van Cornelia Debora Henriette van Rossem tot Hardenbroeck en Anna Geertruyd Pijll, 
met betalingsopdracht aan de rentmeester. 
 
Vrouwenklooster prebende 
 
1 Extract uitte resolutiën van 
2 Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en Ridder- 
3 schappen, representerende den 
4 Tweden Staat van de stad, steden 
5 en[de] landen van Utrecht. 
6 Lundi den 5e maart 1703 
7 Is van wegen den heere van Hardenbrouck de prebende 
8 vermits het overlijden van juffr[ou] Mechtelt van 
9 Bronckhorst op desselfs tour n[ummer] ses bij lotinge 
10 van den 5e december 1702 te beurte gevallen 
11 geconsereert op jonckvrouwe Cornelia Debora 
12 Henriette van Rossem tot Hardenbrouck, oud 
13 ontrent acht jaaren, daar moeder van is vrouwe 
14 Cornelia Wijnanda van Weede, sullende aanvangh 
15 nemen met den termijn daar de betalinge van de 



 16

16 voors[eyts] juffr[ou] van Bronckhorst komt te cesseren. 
17 Den heere van Geresteijn heeft vermits het 
18 trouwen van juffr[ou] Jenette van Amerongen 
19 tot de vacante prebende op sijn tour bij lotinge 
20 van den 5e december 1702 n[uumer] 7 den selven te beurte 
21 gevallen genomineert jonckvrouwe Anna 
22 Geertruyd Pijll, oud omtrent negen en dartigh 
23 jaaren, daar moeder van was vrouwe Maria 
24 de Gleser, sullende ingaan met den 1e april 1703. 
 
{volgende blad} 
1 Ende word Justus van Cuylenborgh als rentmeester 
2 van den convente van Vrouwenclooster gelast de 
3 voors[creven] juffr[ouwen] yder met eene somme van twee hondert 
4 vijff en twintigh guldens 's jaars op desselfs manuaal 
5 uyt te trecken en bij quartaelen te betalen en het 
6 selve in den uytgave in de rekeninge van den voors[creven] 
7 convente met de behoorlijke attestatie de vita te 
8 brengen. 
9 Accordeert met de voors[creven] resolutiën 
10 {w.g.} G. Glast van Winssen 
 

Vrouwenklooster 14 
18 juli 1732. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in een prebende van 
Vrouwenklooster aan Elizabeth van Velthuysen, met betalingsopdracht aan de rentmeester. 
 
 1732 18 july 
1 Extract uitte resolutiën 
2 van de heeren Edelen en  
3 Ridderschappen, represente- 
4 rende den Tweden Staat  
5 van[de] lande van Utrecht. 
 
6 Veneris den 18e juli 1732. 
7 Den heere van Seyst, door overlijden 
8 van jonkvrouwe Charlotte van 
9 Lockhorst, op desselfs tour een 
10 prebende bekomen hebbende ter 
11 {marge: obiit 27 nov[ember] 1764} 
12 somme van tweehonderd vijff en 
13 twintig guldens 's jaars, heeft geno- 
14 mineert tot een prebende in 
15 den convente van Vrouwenclooster 
16 juffrouw Elisabeth van Velthuysen, 
17 wiens moeder is vro[uw]e Elisabeth 
18 Fagnelis, weduwe van Johannes 
19 van Velthuysen, welcke voor 
20 aangenaam gehouden sijnde 
21 met behoorlijcke acte sal wor- 
22 den voorsien, welke is dese. 
 
23 Ende wordt den rentmeester 
24 van Vrouwenclooster gelast de 
25 betaelinge als in desen te doen 
26 tot welk een eynde hem ex- 
27 tract hiervan sal worden ter 
28 hand gestelt. 
29 Accordeert mette voors[creven] resolutiën 
{w.g.}  G. Glast van Winssen. 
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Vrouwenklooster 15 
1 juli 1737. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in een prebende van 
Vrouwenklooster aan Louisa Suzanna van Nassau-Bergen, met betalingsopdracht aan de rentmeester (3 
gelijkluidende stukken). 
 
1 1737 1 july 
2 Extract uyt de resolutiën 
3 van de Ed[el] Moog[ende] Heeren Ede- 
4 len en Ridderschappen 's lands 
5 van Utrecht. 
 
6 Lundi den 1e juli 1737. 
7 Den heer van Zeyst, het recht van nomineren 
8 verkregen ende dienvolgende tot de prebende 
9 in 't convent van Vrouwenclooster, vaceerende 
10 door het trouwen van vrouwe Willemina 
11 Jeanne van Reede tot Hervelt met den heer 
12 Gosen Geurt Bentinck, tot abdes genomineert hebbende 
{marge:} geweest zijnde 6e december laastleden 
13 joncvrouwe Louisa Susanna gravinne  
14 van Nassau Bergen, gebooren van vrouwe 
15 Petronella van der Does van Noordwijck. 
16 Is na deliberatie goedgevonden de voorschreve 
17 nominatie te approbeeren ende vervolgens 
18 geresolveert. 
19 De Edelen en Ridderschape 's lands van 
20 Utrecht hebben tot de preebende in 't convent 
{volgende blad} 
1 van Vrouwenclooster, vermits het trou- 
2 wen van vrouwe Willemine Jeanne van 
3 Reede tot Hervelt, genomineert jonkvrouwe 
4 Louisa Susanna gravinne van Nassau Bergen, 
5 geboren van vrouwe Petronella van der Does 
6 van Noordwijck, in te gaan met 1 jan[uari] 
7 1737. 
8 Ende zal extract hier van deese resolutie wor- 
9 den ter hand gesteld aan de heer van Zeyst 
10 ende aen den rentmeester van Vrouwencloes- 
11 ter, die gelast wordt om de behoorlijke betalinge, 
12 in te gaen den 1e january 1737, dien 
13 conform te doen. 
 

Vrouwenklooster 16 
6 mei 1743. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in een prebende van 
Vrouwenklooster van Jacoba van Poelsum, met betalingsopdracht aan de rentmeester. 
 
1 Extract uyt de resolutiën 
2 van de Ed[el] Moogende Heeren 
3 Edelen ende Ridderschappen 
4 's lands van Utrecht. 
 
5 Lundie den 6e may 1743. 
6 Den heere van Vliet, door doode van jonkvrou- 
7 we Anthonia van Bronckhorst, overleeden 24e 
8 september 1742, op desselfs tour een prebende be- 
9 coomen hebbende ter somme van twee hondert 
10 vijf en twintigh gulden 's jaers, sijn aanvangh 
11 genoomen hebbende met primo october 1742, heeft 
12 daertoe genomineert juffrouw Jacoba van Poelsum, 
13 wiens moeder was Sandrina van Cuylenborch, 
14 welke voor aengenaem gehouden sijnde met behoor- 
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15 lijcke acte zal worden voorsien, welke is deese, 
16 mits dat sij geplaets zal worden in den convente 
17 van Vrouwenclooster in plaetse van jonckvrouw 
18 Charlotta Elisabeth van Rossum, en die weeder in 
19 plaets van de overledene jonckvrouw van 
{volgende blad} 
1 Bronckhorst in den convente van Sint 
2 Servaes. 
3 Ende worden de rentmeesters van de conven- 
4 ten van Sint Servaes en Vrouwenclooster gelast 
5 de betaelinge als in deesen te doen ter welcken 
6 eynde haer extract hiervan zal worden ter hand 
7 gesteld. 
 

Vrouwenklooster 17 
6 mei 1782. Resolutie van de ridderschap van Utrecht inzake de benoeming in prebende van 
Vrouwenklooster van Frédérique Louise Wilhelmina van Heijden, met betalingsopdracht aan de 
rentmeester. 
 
1 1782 6 mei 
2 Extract uyt de resolutiën van 
3 de Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en Ridder- 
4 schap, representerende den tweeden 
5 staat van den lande van Utrecht. 
6 Lunae den 6 may 1782. 
 
1 Door Zijne Doorl[uchtige] Hoogheid, den Heere Prince 
2 Erfstadhouder, genomineerd zijnde jonkvrouwe Frederique 
3 Louise Wilhelmine van Heyden, waarvan moeder is 
4 vrouwe Frederica van Reede, tot een praebende in het 
5 convent van Vrouweclooster ter somme jaarlijks van 
6 225.-.-, vacant geworden door het overlijden van 
7 jonkvrouwe Suzanna Johanna van Utenhove, inge- 
8 gaan met primo july dezes jaars, hebben de Heeren 
9 Edelen die nominatie eenparig gehouden voor welge- 
10 vallig en goedgevonden bij deze den rentm[eeste]r van het 
11 voorn[oemde] convent van Vrouweclooster te gelasten de 
12 betaling van die praebende aan dezelve jonkvrouwe 
13 van Heyden te doen bij quartalen. 
14 En zal extract dezer resolutie ten behoeve van 
15 welgemelde jonkvrouwe worden uytgegeven, alsmede 
16 aan de voorn[oemde] rentm[eeste]r ter hand gesteld, om zich 
17 na te gedragen. 
18 Accordeert met voors[eyde] resolutiën, 
19 {w.g.:}  H. Brouwer. 
{opschrift buitenzijde:}  Rentm[eeste]r van 't Vrouweclooster. 
 

Vrouwenklooster 18 
3 mei 1784. Resolutie van de ridderschap van Utrecht inzake de benoeming in prebende van 
Vrouwenklooster van Jacoba Elisabeth van Tuijll van Serooskerken, met betalingsopdracht aan de 
rentmeester. 
 
1 Extract uit de resolutiën der 
2 Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en Ridderschap 
3 representerende den Tweeden Staat van 
4 den Lande van Utrecht. 
 
5 Lunae den 3 may 1784. 
6 Door den heer van Zuijlen genomineerd zijnde 
7 jonkvrouwe Jacoba Elisabeth van Tuijll van Seroos- 
8 kerken, waarvan moeder is vrouwe Johanna Catharina 
9 Fagel, tot een prebende in het convent van Vrouwe- 
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10 clooster, ter somme jaarlijks van 225:-:-, vacant 
11 geworden door het overlijden van juffrouw Maria Eli- 
12 sabeth Gross, ingegaan den eersten april 1784, 
13 hebben de Heeren Edelen die nominatie eenparig ge- 
14 houden voor welgevallig en goed gevonden bij dezen 
15 den rentmeester van het voorn[oemde] convent van Vrouwe- 
16 clooster te gelasten de betaling van die prebende 
17 aan dezelve jonkvrouwe van Tuijll van Serooskerken 
18 te doen bij quartalen. 
19 En zal extract dezer resolutie ten behoeve van 
20 welgemelde jonkvrouwe worden uitgegeven, als 
21 mede aan den voorn[oemden] rentm[eeste]r ter hand gesteld, om 
22 zich daar na te gedragen. 
23 Accordeert met voorsz[egde] reslolutiën. 
24 {w.g.:} H. Brouwer. 
 

Vrouwenklooster 19 
6 maart 1786. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in prebende van 
Vrouwenklooster van Maria Catharina Justina Taets van Amerongen, met betalingsopdracht aan de 
rentmeester. 
 
1 Extract uit de resolutiën der 
2 Ed[ele] Mo[gende] Heeren Edelen en Ridder- 
3 schap, representerende den Tweeden 
4 Staat van den Lande van Utrecht. 
 
5 Lundi den 6 maart 1786 
 
6 Door den heer van Schalkwijk op deszelfs 
7 tourbeurte genomineerd zijnde jonkvrouwe Maria 
8 Catharina Justina Taets van Amerongen, waarvan 
9 moeder is vrouwe Carolina van der Duijn, tot eene 
10 præbende in het convent van Vrouweclooster, ter 
11 somme jaarlijks van  225:-:-, vacant geworden 
12 door het houwelijk van jonkvrouwe Catharina 
13 Frederica Cornelia Ivoy, in te gaan met den eersten 
14 april 1786, hebben de Heeren Edelen die nominatie 
15 eenparig gehouden voor welgevallig en goedgevonden 
16 bij dezen den rentmeester van het voorz[egde] convent 
17 van Vrouweclooster te gelasten de betaling van die 
18 præbende aan dezelve jonkvrouwe Taets van Amerongen 
19 te doen bij quartalen. 
20 En zal extract dezer resolutie ten behoeve van 
21 welgem[elde] jonkvrouwe worden uitgegeven, alsmede aan 
22 den voorn[oemden] rentm[eeste]r ter hand gesteld, 
23 om zich daar na 
24 te gedragen. 
25 Accordeerdt met voorsz[egde] resolutiën 
26 {w.g.:} ....{onleesbaar} 
27 Rentm[eeste]r van Vrouwenclooster. 
 

Vrouwenklooster 20 
6 september 1790. Resolutie van de ridderschap van Utrecht betreffende de benoeming in prebende van 
Vrouwenklooster van Frédérica Maria Isabella Benjamina van der Capellen, met betalingsopdracht aan 
de rentmeester. 
 
{recto:} 
1 Extract uyt de resolutiën  
2 van de Heeren Edelen en Ridder- 
3 schappe, repraesenteerende den 
4 Tweeden Staat van den Lande 
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5 van Utrecht. 
6 Luna den 6 september 1790. 
7 Nader zijnde gedelibereerd over de nominatie den 
8 30 julij 1790 gedaan door den heere van Natewisch van 
9 jonkvrouwe Frederica Maria Isabella Benjamina 
10 van der Capellen, waarvan moeder is vrouwe Maria 
11 Taats van Amerongen, tot eene vaceerende praebende 
12 in den convente van Vrouwenklooster, rendeerende thans 
13 jaarlijksch drie hondert guldens, hebben Heeren 
14 Edelen alsnoch eenpaarig die nominatie gehouden 
15 voor welgevallig, en goedgevonden bij deze den rentmees- 
16 ter van voorn[oemde] convente van Vrouwenklooster te gelasten 
17 de betaaling van die praebende aan dezelve jonkvrou- 
{verso:} 
1 we Frederica Maria Isabella Benjamina van 
2 der Capellen te doen bij quartaalen. 
3 En zal extract dezer resolutie ten behoeven van 
4 gem[elde] jonkvrouwe worden uytgegeeven als mede aan 
5 voorn[oemde] rentmeester worden ter hand gesteld om 
6 zich daar na te gedraagen. 
7 Accordeert met voorsz[egde] resolutie 
8 {w.g.:}  Jo[han] Fred[erik] Gobius. 
 
{onderschrift recto:} rentmeester van den convente van Vrouwenklooster. 
 

Vrouwenklooster 21 
7 mei 1792. Resolutie van de ridderschap vvan Utrecht betreffende de benoeming in prebende van 
Vrouwenklooster van Suzanna Wilhelmina de Hangest de Genlis gezegd d'Ivoy, met betalingsopdracht 
aan de rentmeester. 
 
1. 1792 7 mei 
2. Extract uit de resolutien van de 
3. Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridder- 
4. schappe, representerende den Tweden Staat 
5. van den Lande van Utrecht. 
6. Luna den 7e may 1792, 
7. gedelibereerd zijnde over de nominatie tot de vacerende prebende 
8. in den convente van Vrouwenklooster ter vergaderinge van den 27  
9. maart jongstleden gedaan van wegens den heere van Schonau- 
10. wen, als op den tour zijnde, op de persoon van jonkvrouwe Su- 
11. sanna Wilhelmina de Hangest de Genlis, gezegd Ivoy, waar 
12. van moeder is vrouwe Maria Voet van Winssen, 
13. hebben Heeren Edelen denzelven heere van Schonauwen daer 
14. mede gecongratuleerd, mitsgaders die nominatie eenparig 
15. gehouden voor aangenaam en welgevallig en goedgevon- 
16. den. Bij dezen de rentmeesters van het convent van 
17. Vrouwenclooster te gelasten de betaling van die pre- 
18. bende in voegen als voorz[egd] is aan dezelve jonkvr[ouwe] 
19. Suzanna Wilhelmina de Hangest de Genlis, gezegd 
20. Ivoy, te doen bij quartalen. 
21. En zal extract dezer resolutie ten behoeve van welgem[elde] 
22. jonkvrouwe worden uitgegeven, alsmede aan voorn[oemde] rent- 
23. meesters worden ter hand gesteld om zich daarnaar 
24. te gedragen. 
25. Accordeert met voorz[egde] resolutien:  
26. Jo. Fred[erik] Gobius 
{onderschrift:}  De heeren J. en J.J.Kal, rentm[eesters] van het convent van Vrouwenclooster. 
 

Vrouwenklooster 22 
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19 juli 1797. Verzoekschrift van de vijf adellijke vrouwenkloosters aan het Provinciaal Bestuur van 
Utrecht om uitstel van de verkoop van de (voormalige) conventsgoederen, om hen in de gelegenheid te 
stellen hun recht op de inkomsten uit de prebenden aan te tonen (gedrukt). 
 
1 Remonstrantie 
2 van de vrouwen en jonkvrouwen van 
3 de conventen van Oudwijk, St. Ser- 
4 vaas, Wittevrouwen, Mariëndaal  
5 en Vrouwenklooster, aan het pro- 
6 vinciaal bestuur 's Lands van Utrecht, 
7 overgegeeven den 19 july 1797. 
8 De ondergetekende vrouwen en jonkvrouwen die alle, vroeger of laater, zijn gebe- 
9 nificeerd geworden met prelatuurschappen en præbendens in de conventen van Oudwijk, 
10 St. Servaas, Wittevrouwen, Mariëndaal en Vrouwenklooster, vinden zich in de onaange- 
11 naame noodzakelijkheid gebragt van zich te moeten addresseeren aan ulieden, en hunlie- 
12 der (zo zij vermeenen) allezins wettige bezwaaren ter kennisse van ulieden te brengen. 
13 Het is toch zekere waarheid dat de ondergetekenden dezelve prelatuurschappen 
14 en præbenden op eene wettige wijze, en door die genen dewelke alleen bevoegd waren 
15 daarover te disponeeren verkegen hebbende, het inkomen van dezelven geduurende 
16 hun leven of ongehuuwden staat hun wettig eigendom geworden is, waarvan zij vol- 
17 gens de in alle welgeregelde Maatschappijen aangenome grondregels en ook volgens de 
18 in deze stad gepubliceerde Rechten van den Mensch niet kunnen of mogen worden beroofd  
19 zonder hunne toestemming, ten waare de algemeene noodzakelijkheid wettelijk bewezen,  
20 zulks volstrekt vorderde, en dan nog niet anders dan op conditie van een voorafgaande  
21 schaevergoeding: Gelijk dan ook de ondergetekenden altoos in het rustig en vreedzaam 
22 genot van dit inkomen, ook zelfs na de jongste revolutie, tot over den jaare 1795 
23 gebleven zijn, en hetzelve bij het einde van ieder jaar, aan hun rigtig is betaald 
24 geworden. 
25 Dan daar de rentmeesters van de bovengenoemde conventen als nu weigerig blij- 
26 ven dit inkomen te voldoen, voor reden gevende daartoe geen ordres of permissie van  
27 ulieden ontvangen te hebben, zouden de ondergetekenden zich al eerder aan ulieden ge- 
28 addresseerd hebben, bij aldien zij zich niet al telkens gevleid hadden, dat deze reden van 
29 weigering spoedig zoude hebben komen te cesseren, en daardoor aan hun het genot 
30 van dit hun wettig eigendom niet langer zoude zijn onthouden geworden; waar aan de 
31 ondergetekenden vermeenden te minder te mogen twijfelen, omdat het ulieden behaagd 
32 heeft bij derzelver publicatiën van den 15 april en 19 augustus 1796 te vorde- 
33 ren, gelijk ook dadelijk door de ondergetekenden betaald en aan den Lande opge- 
34 bragt zijn de 100ste en 50ste penningen, ook van het inkomen dezer beneficiën over 
35 den jaare 1796, hetwelk zij nogthans tot hiertoe niet hebben kunnen ontvangen. 
36 Doch nu geinformeerd wordende en uit de geaffigeerde billetten gezien hebbende dat 
37 ulieder voorneemen is de goederen der bovengenoemde conventen, waaruit dit in- 
38 komen gevonden moet worden, binnen een zeer korten tijd publicq te verkoopen, zo hebben 

ondergetekenden gemeend niet langer te mogen stil zitten, maar hun wet- 
39 tig bezwaar deswegens aan ulieden te moeten voordraagen, in dat vertrouwen, dat 
40 ulieder billijkheid en regtvaardigheid niet gedogen zal, dat aan de ondergetekenden 
41 zulk eene onherstelbare schade werde toegebragt. 
 
42 De ondergetekenden hebben uit de geäffigeerde billetten wel gezien dat deze ver- 
43 kooping geschieden zou op authorisatie van het volk dezer provincie; dan hoe zeer de 
44 ondergetekenden, ofschoon ook ingezetenen dezer provincie zijnde, en daarvan niets 
45 gehoord hebbende, gaarne geloven willen, dat het volk in derzelver grondverga- 
{blad 2} 
1 deringen daarop gehoord, en ook door diegeenen, welke aldaar gecompareerd zijn, 
2 derzelver toestemming daartoe gegeeven zal zijn, kunnen zij nochtans van het Stichts- 
3 volk bezwaarlijk gelooven, dat deszelfs intentie daar meede zoude geweest zijn iemand 
4 hunner meede-ingezetenen op eene willekeurige wijze van deszelfs wettig eigendom 
5 te berooven, maar meenen veeleer te mogen vaststellen dat hetzelve volk in die 
6 gedagten geverfeerd zal hebben dat de goederen en domeinen, tot welker verkoop zij 
7 hunne toestemming gaven, van eenen geheel anderen aart en natuur waren en niet 
8 gedestineerd tot zulke gebruiken als waartoe deze goederen vanouds zijn geschikt 
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9 geweest en tot welke gedagten ook hun veelligt aanleiding kan gegeeven hebben ze- 
10 kere periode, die gevonden word in een gedrukte remonstrantie van decanen en ca- 
11 pittulairen der vijf capittelen binnen deze stad, op den 4 april dezes jaars aan 
12 ulieden overgegeeven, en waarbij (zo de ondergetekenden vertrouwen) geheel abusief 
13 word ter nedergesteld, dat ook de goederen dezer conventen tot des bisschops tafel- 
14 goederen behoord zouden hebben, vervolgens aan de domeinen gekoomen, en door 
15 de provincie als bona caduca of vacantia genaast zouden zijn; eene stelling die de on- 
16 dergetekenden vertrouwen, dat immers ten aanzien van deze conventen nimmer zal 
17 kunnen worden bewezen, en hunnes oordeels alleenlijk daardoor kan worden gelogen- 
18 straft, dat de goederen van deze conventen nimmer opgehouden hebben te dienen tot 
19 die eindens, waartoe dezelven originelijk zijn geschikt en gedestineerd geweest, name- 
20 lijk tot onderhoud en alimentatie van daartoe bevoegde vrouwen en jonkvrouwen, 
21 gelijk ook nog tot over den jaare 1795 toe heeft plaats gehad. 
22 De ondergetekenden, offschoon wegens de kortheid des tijds en de pressance der 
23 zaake thans buiten staat den oorsprong dezer goederen zowel als derzelver gebruik 
24 door alle tijden heen met authentique bewijzen bij dezen aan te toonen en te staaven (het- 
25 welk zij ook vertrouwen, dat door ulieden van hun niet zal worden gevergt) ver- 
26 meenen nochtans met alle fiducie te mogen verzekeren, dat uit de oude registers en 
27 archiven, thans in ulieder handen, ten genoegdoen zal kunnen blijken, dat de corpora  
28 van deze conventen te zamen gestelt uit daartoe gequalificeerde vrouwen en jonk- 
29 vrouwen, niet alleen voor, maar ook nog eenigen tijd na de oprigting dezer republicq 
30 gesubsisteerd, en de goederen daaraan behoorende, geenzins tot des bisschops tafel 
31 maar tot onderhoud dezer corpora gediend hebben en zijn blijven dienen. Dat de op- 
32 per-directie en administratie van dezelven bereits in den jaare 1580 gedemandeerd en 
33 overgegeeven is aan het lid der ridderschap, representerende den Tweeden Staat dezer  
34 provincie; even gelijk de opper-directie en administratie van de Bagijnen-conventen 
35 binnen de stad en jurisdictie van Utrecht ter dier zelver tijd gedemandeerd en over- 
36 gegeeven is aan de regeering dier stad. Dat, wat van deeze laatstgemelde conven- 
37 ten ook mooge geworden zijn en waartoe derzelver goederen ook mogen zijn geëm- 
38 ployeerd, hetgeen aan de ondergetekenden niet bekend is, de ridderschap nogthans 
39 als opper-directeuren en administrateuren van de in het hoofd dezes genoemde con- 
40 venten, niet alleen de corpora, als gezegd is, nog eenigen tijd na de opregting dezer 
41 republicq in wezen gelaaten, maar ook nadat door de tijdsomstandigheden en het ver- 
42 val van de daartoe geschikte gebouwen zulks verder onmoogelijk geworden was, al- 
43 toos gezorgd heeft dat de goederen aan dezelve conventen behoorende, deductis dedu- 
44 cendis, bij aanhoudendheid gebruikt zijn tot onderhoud en alimentatie van gequalificeer- 
45 de vrouwen en jonkvrouwen, waartoe dezelven originelijk zijn geschikt geweest. Dat  
46 dezelve ook altoos zorggedraagen heeft niet alleen dat bij sterfgevallen of huwelijken  
47 de vacerende prelatuurschappen en præbenden telkens vergeven en alle openstaande 
48 plaatzen aanstonds aangevuld wierden, maar ook dat het inkomen der prelatuurschappen 
49 en præbenden promtelijk is voldaan geworden, zoodat de ondergetekenden en alle ande- 
50 ren, welke met hun in dezen van gelijke rechten jouisseren, in het vrije genot daarvan 
51 tot over den jaare 1795 geweest en gebleven zijn, en ook voor het vervolg, zonder 
52 hunne toestemming daarvan niet beroofd of ontzet behooren te worden. 
53 En het is om alle deze redenen dat de ondergetekenden gemeend hebben verpligt 
54 te zijn om zo voor hun zelven, als voor hunne absente meede-gebeneficeerdens, zich 
55 tot ulieden te wenden en te verzoeken dat de verkooping dezer goederen niet ge- 
56 schiede, immers zoo lange gesurcheerd werde, totdat de ondergetekenden tijd en ge- 
57 legenheid gehad zullen hebben, om derzelver goed recht op het inkomen dezer prela- 
58 tuurschappen en præbenden nader te deduceren; alsmeede dat ulieden den rentmees- 
{blad 3} 
1 ters van de respective conventen gelieven te gelasten hetzelve inkomen, tot 400,-  
2 in regaard van ieder prelatuurschap en 300,- ten opzigte van ieder præbende 
3 jaarlijks aan de ondergetekenden en hunne absente mede gebenificeerdens als vanouds 
4 te voldoen. 
5 Of anders, bij aldien onverhooptelijk bij ulieden nog eenigen twijfel dezen aangaande 
6 mogte overblijven, dat het alsdan ulieden behaage, met surcheance der aangeslaage ver- 
7 koopingen, de zaak te renvoyeren aan de ordinaris justitie, en aan de ondergeteken- 
8 den over te laaten hun goed recht aldaar te deduceren en vervolgen, hetgeen in republi- 
9 cainse gouvernementen, en ook voorheen door den representerende souverain in deze 
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10 provincie nimmer plagt geweigerd te worden, gelijk ook zelfs onder de voorouders van 
11 eenigen der alhier ondergetekenden daarvan veele voorbeelden te vinden zijn. 
12 En bij aldien in dit een en ander bij ulieden onverhooptelijk mogte worden gedifficul- 
13 teerd, zo vertrouwen de ondergetekenden nochtans, dat het bij ulieden niet ten 
14 kwaade zal worden geduid, dat de ondergetekenden zo voor zich, als voor hunne ab- 
15 sente meede-gebenificeerdens, hun goed recht bij dezen reserveren, teneinde hetzelve 
16 nu of vervolgens door alle zoodanige wettige middelen en wegen te prosequeren als de 
17 constitutie hun aan de hand geeft ofte in het toekomende aan de hand zal geeven, met  
18 protestatie tegen alle handelingen waardoor zij in dit recht verkort of gepræjudi- 
19 cieerd zouden kunnen worden. Dit doende etc. 
20 {was getekend:} 
21 J.M. de Perponcher, geboore van Tuyll van Serooskerken 
22 E.C. Douairiere van der Capellen, geboore van der Capellen 
23 F.L.V. van Efferen 
24 A.U.E. van Lynden 
25 W.G. van Rechteren 
26 J.G.M. van Lawick van Pabst, geboore van Reede 
27 E.G. de Casembroot, zoo voor mij als voor jonkvrouwe M.E.H.  
28 de Beyer 
29 M.J.A. Taets van Amerongen 
30 E.W.D. van Utenhoven 
31 C.H.M.J. van Reede, zoo voor mij als voor jonkvrouwe M.W. 
32 van Reede, en A. Bentick 
33 J.G.C.B. van Lynden 
34 S.M.A. van Lynden 
35 J.A. van Tuyll, van Serooskerken 
36 C.U.S. van Tuyll, van Serooskerken 
37 J.E. van Tuyll, van Serooskerken 
38 J.M. van Tuyll, van Serooskerken 
39 F.M.J.B. van der Capellen 
40 C.F.J. van der Capellen 
41 C.T.M.A. van Lynden 
42 L.E. van Hardenbroek 
43 S.J.C. van Hardenbroek 
 

Vrouwenklooster 23 
15 oktober 1478. Akte waarbij priorin Geertruida van Groenesteyn en het convent van Vrouwenklooster 
verklaren meester Symon Jansoen en zijn vrouw Janna van Oostrum in zusterschap te hebben ontvangen 
en deelgenoot te maken aan de goede werken van het convent. 
 
1 Wij Geertruit va[n] Gruenesteyn, p[ri]orin en[de] gemeen co[n]ve[n]t va[n] Vrouwen- 
2 cloost[er] make[n] ke[n]lick voer ons en[de] voer onse[n] nacomelinge dat wij 
3 om liefnisse en[de] uyt broederliker minne[n] ghegeve[n] hebbe[n] meyster 
4 Symo[n] Jansoe[n] en[de] joffer Janna va[n] Oestru[m], zine[n] wive en gemeen 
5 susterscap va[n] onser alre weghe[n] en[de] make[n] he[n] beide[n] deellach- 
6 tich alder goeder werke[n] die in onse[n] cloester seye[n] sellen 
7 also lange als dat stae[n] sel, va[n] getide va[n] misse[n], vighelie[n] en[de] 
8 al des goeds dat wi doe[n], heymelic of ope[n]baer. En[de] als ha- 
9 re enich va[n] beyde[n] sterft, die een voer die ander na, dat 
10 wi hare[n] na[m]e in ons doetboec scrive[n] selle[n] en[de] haer me- 
11 moria en[de] jaerghetide alle jair doe[n] selle[n], als des avens 
12 mit en vigheli des andere[n] daeges en misse en[de] en graf- 
13 stede te begae[n] of zi daer teghe[n]woerdich bi ons begra- 
14 ve[n] ware[n]. In ke[n]nisse der waerheit so hebbe[n] wi dese[n] brief 
15 besegelt mit onse[n] co[n]ve[n]ts zegel. Ghegeve[n] in 't jair ons 
16 Here[n] duse[n]t vierho[n]dert en[de] acht en[de] tseventich op Sint Galle[n] ave[n]t. 
 
{opschrift buitenzijde} 1478 St. Gallenavond 
   wij heben in ons susterscap ontfange. 
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Vrouwenklooster 24 
13 juli 1502. Akte van opname door priorin Geertuida van Groenesteyn en het convent van 
Vrouwenklooster van Ghijsbert Janssoen en zijn vrouw Jut in de zusterschap van Vrouwenklooster, met 
verklaring van ontvangst door priorin en convent van een stuk land bij de Vogelcoeperweg en een stuk 
land tussen de Noordweg en Vollenhovencamp te De Bilt ten behoeve van het Elfduizend-Maagdenaltaar. 
 
1 Wij, Gheertruit van Grunysteyn, priorynne, ende ghemene co[n]vent van Vrouwe[n]cloester 
2 make[n] kenlijc allen luden mit desen onsen bryeff dat wij Ghijsbert Jansoen ende Jut sijn wijff 
3 om goede wille ende verdientnisse so hij ons rentmeyster gheweest heeft, ontfanghen hebben in 
4 ons susterscap en[de] make[n] hem deelachtych alle goede wercken die in ons cloester gheschien, heymelic  
5 off openbaer, voirt meer heeft Ghijsbert Jans ende Jut sijn huusvrou ons convent ghegeven twe 
6 stucke lants die ghelegen sijn in des abts gherecht van Oesbroec. Dat een stuck lants is 
7 streckende van Voegelcoperweech tot aen lande toebehoerende Oesbroec ende dat ander stuck 
8 lants is streckende van de Noertweech aen Vollenhovencamp. Daer sij weder voir begheere[n]de 
9 sijn een misse ter weck die men doen sel op dat outaer beneden in die kerc datter gestucht is  
10 in diecer goets en[de] die elff dusent meechden, mer myt dustenigen voirwaerden dat die pryester 
11 die de hoemys doen sel mach op dit outaer voirs[creven] gaen ende doen, daer die hoemys daer 
12 mach men dees mys mede betalen. In ke[n]nysse der waerheyt soe hebben wij Ghertruit van  
13 Gruneysteyn, priorynne, ende ghemene co[n]vent desen brieff bezegelt met ons convents zegel. 
14 Gegeven int jaer ons Heren dusent vijff hondert ende twe op sunte Mergrieten dach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 1502 (juli 3)  S[int] Margriet 
 1502  Van het mis gesticht op 
 de XI duessent meehgde[n] 
 autaer 
 

Vrouwenklooster 25 
20 april 1551. Akte van toelating door vrouwe Janna van Hardenbroek en het convent van 
Vrouwenklooster van Aert Aryaenszone als kostkoper in Vrouwenklooster door omzetting van een 
lijfrente en een losrente ten laste van Vrouwenklooster in levenslange kost en inwoning. 
 
1 Wij Janna van Herdenbroeck vrouwe ende voert dat gemeen convent van Vroucloester gelegen 
2 buyten Utrecht an der Steenstraete ontrent Die Bilt, doen kondt allen luyden, bekennen[de] mits 
3 desen voer ons ende onse nacomelingen alse dat wij ontfangen hebben van Aert Aryaensz. 
4 die som[m]e van driehondert karolus gulden twyntich stuvers hollants voer den gulden gerekent 
5 en[de] wij voert in ons convents orber ende profijt geleyt en[de] gekeert hebben. Ende so wij tot heertoe 
6 den voerscreven Aert daervan renten gegeven hebben, te weten van de tweehondert gulden 
7 lijffrenten ende van de ander hondert guld[en] losrenten. Soe is't dat dieselve lijffrenten en[de] lossrente[n] 
8 mitte hooftzo[m]me ende die brieven die daeroff spreken[de] zijn, doet ende tenyt sellen zijn, wesen ende 
9 blijven, des hebben wij mits desen wederom[m]e gelooft den voerscreven Aert zijn leven lanck dueren[de] 
10 te besorgen zijn cost van eten, drincken, soe goet ende quaet als onse jofferen hebben sellen ende 
11 dit aen der heere[n] taeffel van ons convent en[de] hem voert besorgen een goede camer die wij 

ti[m]mere[n] 
12 sellen mit een schoersteen, vuyer ende lycht off een ander camer daer hij mede tevreden wesen 
13 sel, mit beddinge, wollen en[de] lynnen mit alle dat daer toe behoert ende hem te laten sijn linne 
14 watt wassen ende hem levere[n] alle jaer drie nye hemden ende hem bij ons convents boede 
15 laten wachten ende dienen tot allen tijden als onse jofferen gedaen wordt en[de] in tijden van orloge 
16 off anders dat wij ons convent soude moeten ruymen, sellen wij Aert voerscreven medeneme[n] 
17 daer wij wesen sellen en[de] hem van als doen en[de] besorgen als onse jofferen sonder gebreck daer 
18 inne te vallen, uytgesondert alleen dat Aert voerscreven hemselven cleder en[de] schoen tot zij[n] lijff 
19 besorgen sel. Ende Aert voerscreven sel tot zijn believen kees moegen coepe[n] en[de] 'tselve sel op onse 
20 cost zij[n] zonder argelist. Des t' oircon[de] so hebben wij ons convents zegel uuythangen[de] aen desen 

brieff 
21 gedaen. Gegeven in 't jaer ons Heere[n] duysent vijfhondert een ende vijftich opten 
22 twyntichsten dach in april. 
{opschrift buitenzijde} 1551 20 april 
   Aert Aryaenss. en[de] Vroucloist[er] 
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Vrouwenklooster 26 
19 september 1575. Akte van attestatie door Henrick Janszone de Weerdt, kapelaan van 
Vrouwenklooster, Pauwels Gerritszone en Anthonis Corneliszone te De Bilt, dat Aerdt Adriaenszone, in 
leven kostkoper in Vrouwenklooster, zijn nalatenschap aan Vrouwenklooster heeft vermaakt. 
 
1 Wij Dirck Jansz. schoudt, Cornelis Aelberts ende Herman Dame[n] schepene[n] aen [De] Bielt buyten bij 

Utrecht, doen kondt allen luyden dat voor ons op 
2 huyden dat[e] onders[chreven] geco[m]pareert en[de] v[er]schene[n] zijn: h[eren] Henrick Jansz. de 

Weerdt, cappellaen tot Vrouweclooster, Pauwels Gerritsz. en[de] Anthonis Cornelisz. 
3 woenen[de] aen [De] Bielt voors[chreven], certificeren[de] voor die gerechte waerheyt en[de] attesteren[de] 

te v[er]soecke van Jan Mersman als procur[eur] van [de] e[dele] vrouw en[de] abdisse van 
4 Vrouweclooster, dat heurl[uyden] co[m]parenten well ken[n]elijck is dat Aerdt Adriaensz. nu onlancx in 

goede gerust en[de] deser werelt overleden, over drie en[de] twintich jare[n] 
5 ongeveerlick zijn costen gecoft hebben[de] tot Vrouweclooster gewoont heeft, dat oick d' selve van [de] 

voors[chreven] vrou en[de] andere jouffrouwen en[de] co[n]ventualen van [het] voors[chreven] clooster 
6 veel vrundtschappen altijt bewesen is geweest, dat oick d'selve boven zijn ordinaris portie tot allen tijden 

alser eenige van [de] jouffrouwen des voors[chreven] co[n]vents ofte 
7 haerl[uyden] vrunden overleden waren, opten begravenisse, zevendach, maendtstont en[de] uytvaert, die 

extraordinaris portie en[de] wijn gelijck die andere voorn[oemde] jouffrouwe[n] 
8 gehadt en[de] genoeten heeft. Dus om soe veel hem mogelijck waer die voors[chreven] vrundtschappen 

naer zijn cranck vermogen en[de] armoede te v[er]diene[n] ofte reco[m]penseeren 
9 heeft Aerdt Adriaensz. voorn[oemt] opten vijfden dach decemb[ris] vier en[de] tzeve[n]tich zijns redens 

en[de] v[er]stants wel machtich zij[de] daervan ons genoch geblecken ys, uuyter 
10 handt gegeve[n] heeft en[de] gaff co[m]paranten wel expresselick een restante van twintich guld[en] eens, 

die hem Aerdt voorn[oemt] noch ontbraecken aen zeekere 
11 schultbrieff tot daer toe betaelt zijn[de], spreecken[de] op Cornelis Cornelisz. tot Drieberghen, en[de] 

voorts alle zijn voorder sobere goederen die hij naer zijn 
12 doot achterlaten zoude, omme bij mijn e[dele] vrou en[de] abdisse van [den] voors[chreven] co[n]vente 

gedistribueert en[de] gedeylt te worden tot een eerlijcke uuytvaert 
13 als die jouffrouwen gewoenlijck zijn laten te doen, en de dienste der heyliger kercken, van missen, 

keerssen, dertichsen, jaergetijen, maeltijden en[de] wijn 
14 gelijck als hij in 't overleden van [de] jouffrouwen als voors[chreven] genoeten heeft, sulcx als hij die 

e[dele] vrou voorn[oemt] gansselijcke toebetrauwden, sonder 
15 yemandt daervan eenich bewijs, reeckeninghe off reliqua te doen ofte oick te leeveren eenighe invantaris, 

overmits die cleynicheyt van dien. 
16 En dat d' voors[chreven] dootschulden affgetogen zijn[de] daer niet overschieten en zoude, en[de] opdat 

mijn e[dele] vrou, na zijn doot ende die voorn[oemde] distributie 
17 gedaen zijn[de], gheen voorder moet en hebben enzoude, en[de] dat niemandt van zijn vrunden haer 

voorder moeyen ofte molesteren soude, soe heeft 
18 hij begeert 't gundt voors[chreven] staet in als volbracht te worden, ende dat wij hiervan als getuygen 

ke[n]nisse draghen zouden, p[re]senterende 
19 'tgene voors[chreven] is bij eede (is 't noot) tot allen tijden te affirmeeren des rechtelick versocht zijn[de]. 

In ke[n]nisse van desen hebbe ick, 
20 Dirck Jansz., schoudt voors[chreven, mijnen zegell uuythangen[de] aen des[en] brieff gedaen van des 

gerechts weghen over mij selven en[de] mede 
21 over die schepenen voors[chreven] om haer beede wille, dat wij schepene[n] voors[chreven] oirconden 

en[de] tuygen onder 't voors[chreven] schouten zegell, 't welck 
22 wij dagelicx ad causas gebruycken en[de] wij schepenen anders gheen segel en hebben. Ghegeven in 't jaer 

ons Heeren duysent vijffhondert vijff ende tzeeventich opten 19en septe[m]b[ris]. 
{geen opschrift buitenzijde} 
 

Vrouwenklooster 27 
30 december 1647. Akte van borgtocht door René van Tuyll van Serooskerken en Godard Adriaan van 
Reede van Amerongen ten behoeve van Philibert van Tuyll van Serooskerken, thesaurier van de 
conventen van Oudwijk en Vrouwenklooster. 
 
Copie 
 
1 Wij René van Tuyl van Sheerooskercke heere  
2 van Stavenesse, Rijnhuysen etc[etera] ende Gerardt Adriaen 
3 van Reede heere tot Amerongen, Ginckell etc[etera]  
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4 renunciërende d’exceptie van excussie ende divisie 
5 (‘t effect van dien ons bekent zijnde) constitueren  
6 ons bij dese tezamen ende elx besonder een voor 
7 al borger als principalen voor jonckh[eer] Philibert 
8 van Tuyl van Sheerrooskercken, heere van Wulven etc[etera] 
9 als gecommitteerte bij resolutie van de heeren 
10 edelen ende ridderschappe van den 3en augusti 
11 1647 tot bedieninge van den tresorier ampte 
12 der beyde conventen van Outwijck en[de] Vrouwen- 
13 clooster voor den tijt van ses jaeren ingaende met  
14 den ontfangh deses lopende jaers 1647, belovende  
15 indien den voorn[oemde] heere van Wulven in de adminis- 
16 tratie ende bedieninge van den voorsc[reven] tresorier- 
17 ampte eenige foute quame te committeren, dat 
18 wij in de qualité voorsc[reven] daervoor instaen ende oock 
19 restaureren ende refunderen zullen alle schade en[de] 
20 interesse die de gemelte heeren edelen ende 
21 ridderschappe ofte ymant anders daerdoor zoude 
22 mogen te comen te lijden, daervoor verbindende ons 
23 ende onser erfgenamen persoonen ende goederen, 
24 deselve met renunchiatie aller privilegiën submit- 
25 terende de heerlijcke ende reale executie van de  
26 hove van Utrecht ende allen anderen heeren  
27 rechteren ende gerechten. Des ten oirconde is dese  
28 bij ons met onse gewoonlicke onderteeckeninghe 
29 becrachtiget op den 30en december 1647, ond[er]t[ekent] 
30 René van Tuyl van Serooskercken, Godert van  
31 Reede tot Amerongen. 
32 Accordeert met zijn principaell. 
33 In kennisse van mij 
 
{was getekend ……..] 
 

Vrouwenklooster 28 
Register bevattende het necrologium van Vrouwenklooster en teksten betreffende de verering van St. 
Wilgefortis, samengesteld [ca. 1520], met gegevens vanaf [ca. 1417] en aanvullingen tot [ca. 1580]. 
Specificatie: 
o Algemeen kalendarium van de memoriediensten (folio 1r-31r) 
o Kalendarium van de vigiliediensten van jaargetijden met grafbezoek en van jaarzangen (zonder 

grafbezoek) (31v-45v) 
o Register van schenkingen door monialen van het Vrouwenklooster aan hun abdij voor 

memoriediensten na hun dood (33v, 39v, 41r, 47r-48v, 49v) 
o Akte waarbij Geertruida van Groenesteyn, priorin, en convent van Vrouwenklooster Meinster Symon 

Jansen en zijn vrouw Janna van Destanu deelgenoot maken aan de goede werken van 
Vrouwenklooster, 1478 (48v-49v) 

o Getijden voor het feest van St. Wilgefortis (56r-56r) 
o Legende van St. Ontcommer (56r-57v) 
o Lijst van mirakelen geschied op voorspraak van St. Ontcommer te Steenbergen, [ca. 1417]-1520 (57v-

59r) 
De in cursief weergegeven tekst in het necrologium is met andere hand toegevoegd.  
 
 
{opschrift buitenzijde} Historia Wilgefortis virginis. 
   Calendarium van 't Vrouwenklooster. 
 
{folio 1 recto} 
1 KL Januarius 
2 Mechteldis; Barbara Gaesbeck  
3 Gertrudis 
4 Goeswinus 
5 Jutta 
6 Katherina 
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7 Agnes 
8 Matheus 
9 Everaerdus 
10 Elyzabeth 
11 Henricus 
12 Henricus 
13 Henricus 
14 Wendelmoedis 
15 Gheraerdus 
16 Mergareta 
{folio 1 verso} 
1 Gertrudis 
2 Engelradis 
3 Arnoldus 
4 Erkenradis 
5 Elyzabeth 
6 Alardus 
7 Gheraerdus 
8 Suederus 
9 Wendelmoedis 
10 Wilhelmus 
11 Gheraerdus 
12 Gertrudis 
13 Yda 
14 Heylwigis 
15 Maria Voerd mo[nialis] 
16 Otto l[icet] Bilant 
{folio 2 recto} 
1 Aleydis Vronesteyn 
2 Wilhelmus de Schonuen 
3 Cristina 
4 Heylwigis mo[nialis] Verhaer  
5 Sophia Prueys 
6 Petronilla 
7 Wilhelmus 
8 Joha[n]nes 
9 Sophia 
10 Jutta Wilhelmi 
11 Gheraerdus 
12 Florencius 
13 Godefridus 
14 Heylwigis de Vronesteyn mo[nialis] 
15 Elyzabeth 
16 Ermegaerdis Erp 
{folio 2 verso} 
1 Wilhelmus l[icet] Ruse[m] 
2 Petrus{?} Henric[us] Deynlake[n] 
3 Clemencia Voerd; Gertrudis van Merte[n] 
4 Cristina de Harde[n]broek 
5 Hynricus Holt 
6 Domina Johanna abbatissa n[ost]ri, l[icet] 
7 Dina l[icet] Betborch 
8 Lutgarda Zuylen 
9 Margareta Cralingen 
10 Franciscus Cuyck canonicus 
{folio 3 recto} 
1 KL februarius 
2 Katherina; Lubbertus de Wael van Vronesteyn 
3 Kera 
4 Herma[n]nus 



 28

5 Joha[n]nes Prueys 
6 Maurus 
7 Joha[n]nes 
8 Henricus 
9 Mergareta 
10 Agnes 
11 Hubertus 
12 Mergareta 
13 Mechteldis 
14 Aleydis 
15 Joha[n]nes 
16 Arnoldus 
{folio 3 verso} 
1 Henricus 
2 Rodulpha 
3 Aleydis 
4 Suederus 
5 Deliana 
6 Joha[n]nes 
7 Hugo 
8 Mechteldis 
9 Otta 
10 Goeda 
11 Gheraerdus 
12 Frederica 
13 Ludolphus 
14 Albertus 
15 Weydelmodis Rydders 
16 Petra 
{folio 4 recto} 
1 Beatrix Hardenbroeck 
2 Blandina Voerd 
3 Joha[n]nes Hardenbroeck 
4 Stacia 
5 Andreas 
6 Joha[n]nes 
7 Theodericus 
8 Tyma[n]nus 
9 Gheraerda Poette[n]berch 
10 Joha[n]na 
11 Gheraerdus 
12 Joha[n]na Beest 
13 Ernestus Amero[n]gen 
14 Theodricus Haer 
15 Henricus Dorninck 
16 Ertmoedis Gruenenberch 
{folio 4 verso} 
1 Egidius Herzel; David Zule[n] 
2 Hyldegundis Voerd; Godefridus l[icet] Voerd 
3 Gheraerdus Voerd; Teodricus mo[nachus] 
4 Petronilla; Gerard l[icet] Zule[n]; David l[icet] Zule[n] 
5 Georgius Hamerden; Belia Amero[n]ge 
6 Henricus; Teodricus l[icet] Rijn 
7 Mergareta 
8 Johannes Solmis 
9 Aleyda Bueren 
10 D[ominus] Henricus 
{folio 5 recto} 
1 KL Marcius 
2 Frenkinna; Joha[n]nes; Beatrix abba[tissa] 
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3 Petronilla 
4 Petronilla; Chrystoforus Amero[n]ghen 
5 Aleydis; d[omi]na Heylwigis V[er]haer p[ri]orissa 
6 Jacobus 
7 Suederus 
8 Ghertrudis 
9 Florencius 
10 Hildegundis 
11 Egidius; Heylwigis Vronesteyn 
12 Arnoldus 
13 Tymannus 
14 Katerina 
15 Herma[n]nus 
16 Hubertus 
{folio 5 verso} 
1 Aleydis 
2 Aleydis 
3 Joha[n]nes 
4 Gheraerdus 
5 Aleydis 
6 Katerina 
7 Elyzabeth 
8 Mechteldis 
9 Odilia 
10 Gheraerdus 
11 Otto 
12 Elyzabeth 
13 Theoderica 
14 Jacobus 
15 Thomas 
16 Joha[n]nes 
{folio 6 recto} 
1 Gheraerdus 
2 Andreas 
3 Stacia 
4 Gheertrudis 
5 Lambertus 
6 D[omi]n[u]s Symon 
7 Joha[n]na 
8 Wilhelmus 
9 Adrianus 
10 Mechteldis 
11 Fredericus Amero[n]ghen 
12 Ghijsberta Pots 
13 Everardus Stoutte[n]berch 
14 Ghertrudis Bosch 
15 Ghertrudis 
16 Elyzabeth 
{folio 6 verso} 
1 Fredericus Zyll 
2 Joha[n]nes abbas 
3 Ghertrudis 
4 Nycholaa Dornick 
5 Beatrix 
6 Arnoldus 
7 Ermegaerdis 
8 Wolterus 
9 Joha[n]nes 
10 Joha[n]nes; Geradus van Merten 
11 Petrus; Gertrudis mo[nialis] Pychx{?} 
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12 Anthonius va[n] Kuck 
13 D[omi]n[u]s Floris monach[us] 
14 Anna Bylant 
15 Elisabet Bueren 
{folio 7 recto} 
1 KL aprilis 
2 D[omi]na Mechteldis 
3 Cristina 
4 Aleydis 
5 Ermegardis 
6 Hyldegu[n]dis 
7 Stephanus 
8 Agnes 
9 Hildewara 
10 Mergareta 
11 Godefridus 
12 Alfera 
13 Aleydis 
14 Ghiselbertus 
15 Theodericus 
16 Herma[n]nus 
{folio 7 verso} 
1 Mechteldis 
2 Wilhelmus 
3 Ambrosius 
4 Suederus 
5 Godefridus 
6 Arnoldus 
7 Hilburgis 
8 Elyzabeth 
9 Vrederadis 
10 Katherina 
11 Joha[n]nes 
12 Ghertrudis 
13 Joha[n]nes 
14 Elyzabeth 
15 Johannes 
16 Goeswinus 
{folio 8 recto} 
1 Francko 
2 Gherardus 
3 Petronilla 
4 Wilhelmus 
5 Egbertus 
6 Ermegardis 
7 Agnes 
8 Joha[n]nes 
9 Joha[n]nes 
10 Henricus 
11 Meyna Dornick 
12 Folpardus 
13 Hubertus 
14 Joha[n]nes Hondert 
15 Hadelwigis Palaes 
16 Yda Vreye 
{folio 8 verso} 
1 Petronilla Haer 
2 Katherina Uutte[n]nengh 
3 Otta 
4 Hyldegu[n]dis Erp 
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5 Arnoldus 
6 Anthonius monachus 
7 Aleydis 
8 David 
9 Joha[n]nes Lanscroen 
10 Fransciscus Lanscroen 
11 Cornelia V[er]haer 
12 Judocha V[er]haer monialis 
13 Joeffridus Verhaer 
14 Joha[n]na Bilant 
{folio 9 recto} 
1 Joha[n]na Ridder 
2 Stephana 
3 Engela 
4 Jutta Uute[n]nengh 
5 Margareta 
6 Otto Schenck, miles 
7 Elyzabeth 
8 Maria Brakel 
9 Johanna Orel{?} 
10 Maria Gieten 
11 Johannes Lanscroen 
12 Belia Grauuart 
13 Anna van Meerten, monialis 
14 Wallraffen Gralvart 
{folio 9 verso} 
1 KL maius 
2 Rodulphus 
3 Ghiselbertus 
4 Joha[n]nes 
5 Elzebe 
6 Joha[n]nes 
7 Joha[n]nes 
8 Herma[n]nus 
9 Aleydis 
10 Goeda 
11 Jacobus 
12 Elyzabeth 
13 Aleydis 
14 Hyldegu[n]dis 
15 Theodricus 
16 Mergareta 
{folio 10 recto} 
1 Aleydis 
2 Ghertrudis 
3 Joha[n]nes 
4 Ermbrecht Loey 
5 Odilia 
6 Hubertus 
7 Sophia 
8 Ghiselbertus 
9 Katherina; Mergareta Kulenborch 
10 Joha[n]na 
11 Cornelius va[n] Hemerden 
12 Rutgherus 
13 Dolquinus Voert 
14 Erkenradis 
15 Wendelmodis 
16 Engelradis 
{folio 10 verso} 
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1 Robbertus 
2 Mergareta 
3 Yda 
4 Ghertrudis 
5 Joha[n]nes 
6 Wilhelmus 
7 Clemencia 
8 Mechteldis 
9 Goeda 
10 Joha[n]nes 
11 Mergareta 
12 Bernaerdus Doernic 
13 Mechteldis 
14 Herma[n]nus Lewenberch 
15 Joha[n]nes Boem 
16 Jacobus Jutfaes 
{folio 11 recto} 
1 Henricus Tuyl 
2 Adriana Tuyl 
3 Elizabeth Zuylen 
4 Ghijsbertus Lanscroen 
5 Wilhelmus Montfoert 
6 Mergareta 
7 Elyzabeth Tuyl 
8 Joha[n]na Lewenberch 
9 Joha[n]na Rossum 
10 Mechteldis Varick 
11 Gherarida Blochoven 
12 Joha[n]na Ridder 
13 Adrianus Groenenberch 
14 Elzebe de Blochoven 
15 Lodewicus 
16 Mergareta Zeller 
{folio 11 verso} 
1 Petronilla Blochoven 
2 Tyma[n]nus Jutfaes 
3 Jutta Rus 
4 Jutta Varich 
5 Ghertrudis Scenck 
6 Zuaneldis mo[nialis] Varick 
7 Belia Amerongen 
8 Teodricus Zulen 
9 Gherarda Nyvelt Zuijlen 
10 Elisabeth van Buren 
11 Henricus: Holt: 
12 Domina Maria a Zuylen, 
13 abbatissa nostri loci, 
14 a[nn]o 1579 
{folio 12 recto, onbeschreven} 
{folio 12 verso} 
1 KL Junius 
2 Joha[n]nes 
3 Joha[n]nes 
4 Bertradis 
5 Aleydis 
6 Joha[n]nes 
7 Joha[n]nes 
8 Katherina 
9 Tidema[n]nus 
10 Petronilla 
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11 Engelradis 
12 Mechteldis 
13 Odilia 
14 Agnes 
15 Rigemodis 
16 Aleydis 
{folio 13 recto} 
1 Theodricus 
2 Joha[n]nes 
3 Beatrix 
4 Katherina 
5 Jacobus 
6 Joha[n]nes 
7 Alferus 
8 Wilhelmus 
9 Lutburgis 
10 Cristina 
11 Requinus 
12 Elburgis 
13 Ghertrudis 
14 Aleydis 
15 Ghertrudis 
16 Cristina 
{folio 13 verso} 
1 Mechteldis 
2 Wilhelmus 
3 Gherardus 
4 Gherardus 
5 Aleydis 
6 Agnes 
7 Herma[n]nus 
8 Aleydis 
9 Elyzabeth 
10 Elyzabeth 
11 Aleydis 
12 Ysbrandis 
13 Joha[n]nes Grone[n]welt 
14 Joha[n]nes Vloeten 
15 Nycholaus Hiel 
16 Everardus Stoute[n]berch 
{folio 14 recto} 
1 Tyma[n]nus Hersel 
2 Joha[n]na 
3 Joha[n]na de Zulen 
4 Aleydis Zulen 
5 Lubbertus de Wael 
6 Bertholomeus p[re]sb[ite]r 
7 Henricus 
8 Bernaerdus Warick 
9 Joha[n]nes Erp 
10 Arnoldus Sconouwen 
11 Nycholaus Uutte[n]nengh 
12 Fredericus Voerd 
13 Lubbertus 
14 Herma[n]na 
15 Mechteldis Uuttene[n]gh 
16 Heylwighis Uutte[n]engh 
{folio 14 verso} 
1 Theodrica Zuelen 
2 Wilhelmus 
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3 Berta; Johanna Grauwerts 
4 Paulina; Francisca Grauwerts 
5 Johan[n]a 
6 Aleydis biblie[n]sis 
7 Johan[n]es ep[iscopu]s 
8 Mabilia Nijvelt 
9 Wilhelma Lu[n]enenborch 
10 Hadewigis Harde[n]broeck 
11 Katerina l[icet] Werdenborch 
12 An[n]a Alijdis de Voerd 
13 D[omi]n[u]s Nicola[us] mo[nachus] 
14 Cornelia mo[nia]lis Zolmis 
15 Maria Buren 
16 Otta Pavert; Elisabet Tuyl 
{folio 15 recto} 
1 KL julius 
2 Mergareta 
3 Hubertus 
4 Ghertrudis 
5 Aelbertus 
6 Aleydis 
7 Fredericus 
8 Aua 
9 Jutta 
10 Theodricus 
11 Hadewigis 
12 Hyldegu[n]dis 
13 Elyzabeth 
14 Bartholomeus 
15 Jacobus 
16 Otto 
{folio 15 verso} 
1 Joha[n]nes 
2 Sophia 
3 Hadewigis 
4 Gheraerdus 
5 Katherina 
6 Ghiselbertus 
7 Henricus 
8 Wiburgis 
9 Suederus 
10 Ghijsbertus 
11 Mechteldis 
12 Jutta 
13 Engela 
14 Joha[n]nes 
15 Joha[n]na 
16 Aleydis 
{folio 16 recto} 
1 Petrus 
2 Wilhelmus 
3 Wilhelma 
4 Aleydis 
5 Aleydis 
6 Petronilla 
7 Maria 
8 Joha[n]na 
9 Sophia 
10 Mergareta 
11 Wilhelmus 
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12 Elyzabeth 
13 Wilhelmus 
14 Joha[n]nes 
15 Joha[n]nes 
16 Ghijsbertus 
{folio 16 verso} 
1 Dorothea Elen 
2 Anna Gruters 
3 Anna Gruters 
4 Goeswinus 
5 Mergareta l[icet] 
6 Aleydis l[icet] 
7 Aleydis 
8 Aleydis de Groeneberch 
9 Mechteldis 
10 Suaneldis 
11 Joha[n]nes 
12 Hugo 
13 Henricus Warick 
14 Nycholaus Uute[n]neck 
15 Jutta 
16 Joha[n]nes Rydders 
{folio 17 recto} 
1 Aleydis Zulen 
2 Elyzabeth 
3 Joha[n]nes va[n] Merten 
4 Maria va[n] Merten 
5 Gheraerda 
6 Mergareta 
7 Cornelius 
8 Theodricus Stee[n]berchge[n] 
9 Leona Hermelen 
10 Anna Bure[n]; Cornelia mo[nialis] Natewis 
11 Mergrieta Zule[n] 
12 Johanna Lanscrou 
13 Philipus Grauwert 
14 Maria 
15 Roeloff Grauwert 1572 
16 Mergrieta mo[nialis] Ameronghen 
17 Antonia l[icet] Plarst{?} 
{folio 17 verso} 
1 KL augustus 
2 Joha[n]nes; Heynrica mo[nialis] Solmis 
3 Katherina 
4 Theodricus 
5 Walburgis 
6 Mergareta 
7 Godefridus 
8 Aleydis 
9 Mergareta 
10 Joha[n]nes 
11 Elyzabeth; Joha[n]na Hardenbroeck 
12 Alveradis 
13 Joha[n]nes 
14 Margareta 
15 Theodricus 
16 Walterus 
{folio 18 recto} 
1 Theodricus 
2 Jacobus 
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3 Wilhelmus 
4 Aleydis 
5 Arnoldus 
6 Sophya 
7 Ghijsbertus 
8 Henricus 
9 Walterus 
10 Heyma[n]nus 
11 Petronilla 
12 Mergareta 
13 Cristina 
14 Walburgis 
15 Adam 
16 Joha[n]nes 
{folio 18 verso} 
1 Aleydis 
2 Wilhelma 
3 Aleydis 
4 Hadewigis 
5 Maria 
6 Wolterus 
7 Ghijsberta 
8 Beatrix 
9 Katherina 
10 Suaneldis 
11 Gheraerdus 
12 Sophya 
13 Zwederus 
14 Ghijsbertus 
15 Ermegardis 
16 Ghijsberta 
{folio 19 recto} 
1 Ghijsberta 
2 Hyldegundis 
3 Kunegundis 
4 Sophya Prueys 
5 Athalya 
6 Tymanna 
7 Beatrix 
8 Jacobus 
9 Mergareta 
10 Joha[n]nes 
11 Jutta 
12 Patronilla Lantscroe[n] 
13 Elzebe 
14 Gerlacus Donck 
15 Joha[n]nes 
16 Alferaerdus Cralinghen 
{folio 19 verso} 
1 Alferaerdus 
2 Ghertrudis 
3 Cornelia 
4 Elyzabeth 
5 Gheraerdus Voerd 
6 Weydelmodis 
7 Bernaerdus 
8 Clemencia Stoute[n]berch 
9 Mabilia Groene[n]berch 
10 Aleydis 
11 Ghijsbertus Zulen 
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12 Joha[n]nes 
13 Aleydis 
14 Tyma[n]na 
15 Ghertrudis 
16 Hugo 
{folio 20 recto} 
1 Henricus Rydder 
2 Symon 
3 Pha[n]na 
4 Franco Gauda 
5 Otta Sconowen 
6 Bernaerdus 
7 Goeswinus 
8 Wilhelmus Amero[n]gen 
9 Joha[n]nes Rydder 
10 Elyzabeth Zulen 
11 Joha[n]nes Amero[n]gen 
12 Alferaerdus Cralinghe 
13 Ghertrudis 
14 Bernaerdus 
15 Cornelia 
16 Wilhelmus; Teodrica Holt 
{folio 20 verso} 
1 Yutta; Joha[n]na Eck 
2 Sophya Buete[n]dieck 
3 Wilhelmus Cralinghe[n] 
{4-7 namen uitgewist} 
8. Johannes Rijn 
9. Adrianus de Wael va[n] Vroenesteyn 
10. Petrus Tuyl; Simon Lantscroen; d[omi]n[u]s Cornelius 
11. Agnes Rijn; Geradus Eck 
12. Bartholomeus Eck 
13. Maria Amerongen 
14. Theodorica Holt 
{folio 21 recto} 
1 KL septe[m]ber 
2 Joha[n]nes 
3 Wilhelmus 
4 Aleydis 
5 Bernaerdus 
6 Joha[n]nes 
7 Hyldegundis 
8 Suaneldis 
9 Mechteldis 
10 Elyzabeth 
11 Aleydis 
12 Mergareta 
13 Stephanus 
14 Beatrix 
15 Katherina 
16 Wolterus 
{folio 21 verso} 
1 Mergareta 
2 Agnes 
3 Jutta 
4 Elyzabeth 
5 Ghijsbertus 
6 Elyzabeth 
7 Aleydis 
8 Arneldis 
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9 Mechteldis 
10 Jacobus 
11 Elyzabeth 
12 Wilhelmus 
13 Wilhelmus 
14 Jo[hann]es 
15 Joha[n]nes 
16 Jutta 
{folio 22 recto} 
1 Joha[n]nes 
2 Mechteldis 
3 Mechteldis 
4 Robbertus 
5 Gheraerdus 
6 Ghijsbertus 
7 Beatrix 
8 Elyzabeth 
9 Joha[n]nes 
10 Effenna 
11 Otta 
12 Ava 
13 Wilhelmus 
14 Hadewigis 
15 Elyzabeth 
16 Mechteldis 
{folio 22 verso} 
1 Petronilla 
2 Joha[n]nes Dri 
3 Heylwigis 
4 Ghertrudis 
5 Tyma[n]na 
6 Mechteldis Welden 
7 Wilhelmus Wael 
8 Hadewigis Harde[n]broeck 
9 Joha[n]nes 
10 Jutta 
11 Ghijsbertus 
12 Agnes l[icet] 
13 Wye[n]delmodis Rydders 
14 Maria Zijl 
15 Petronilla 
16 Mergareta 
{folio 23 recto} 
1 Elzebe 
2 Ghertrudis 
3 Mechteldis Prueys 
4 Gerburgis Grone[n]velt 
5 Mergareta Gruters 
6 Sophya Jutfaes 
7 Joha[n]na Dornick 
8 Mergareta 
9 Aleydis Hersel 
10 Joha[n]nes 
11 Heylwigis 
12 Joha[n]na 
13 Henricus 
14 Symon 
15 Lodewicus Solmis 
16 Joha[n]nes Zulen 
{folio 23 verso} 
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1 Joha[n]nes Gruter 
2 Joha[n]nis Ruyst 
3 Ghertrudis 
4 Goeswinus 
5 Bernaerda 
6 Elzebe; Aleidis Palaes 
7 Sophya 
8 Mergareta Grone[n]berch 
9 Sifridus; Margareta Grauwerts 
10 Anna mo[nialis] Valke[n]naer 
11 Foysa mo[nialis] Natevis 
12 Elizabet Harde[n]broeck 
13 Aleydis mo[nialis] Veen 
14 Johannes Zulen 
15 Clemencia mo[nialis] Amero[n]ghen 
16 Agnes mo[nialis] Aelst 
17 Joha[n]na Kuyk 
18 d[omi]n[u]s Pholpardus de Wale 
19 d[omi]n[u]s Johannes Cuok 
{folio 24 recto} 
1 KL october 
2 Egbertus 
3 Stephanus 
4 Joha[n]nes;  Adriana mo[nialis] V[er]haer 
5 Gheraerdus 
6 Rodolphus 
7 Joha[n]nes;  Elyzabet mo[nialis] Zulen 
8 Elyzabeth 
9 Wernerus 
10 Katherina 
11 Gheraerdus 
12 Helyas 
13 Suederus 
14 Mergareta 
15 Stephanus 
16 Alveradis 
{folio 24 verso} 
1 Agatha 
2 Aleydis 
3 Elyzabeth 
4 Hugo 
5 Gheraerdus 
6 Elyzabeth 
7 Ghijsbertus 
8 Gheraerdus 
9 Petronilla 
10 Egidius 
11 Elyzabeth 
12 Joha[n]nes 
13 Gouburgis 
14 Mergareta 
15 Cristina 
16 Suedera 
{folio 25 recto} 
1. Ghijsbertus 
2. Mechteldis 
3. Ghijsbertus 
4. Jumen 
5. Elyzabeth 
6. Mechteldis 
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7. Aleydis 
8. Joha[n]nes 
9. Joha[n]nes 
10. Arnoldus 
11. Gheraerdus 
12. Hildegu[n]dis 
13. Henricus 
14. Joha[n]nes 
15. Ghijsbertus 
16. Katherina 
{folio 25 verso} 
1. Heylewigis 
2. Anthonius 
3. Gela 
4. Aleydis 
5. Erckenradis 
6. Joha[n]na Huls 
7. Maria Cule[n]borch 
8. Elyzabeth Zulen 
9. Maria Gruters 
10. Ermegerdis Scheinck 
11. Joha[n]nes Amero[n]ghe[n] 
12. Maria mo[nialis] 
13. Amelgaudis 
14. Joha[n]nes 
15. Nycholaus 
16. Egberta Groene[n]berch 
{folio 26 recto} 
1 Elzebe Zule[n] 
2 Elyzabeth 
3 Joha[n]nes 
4 Phylippa 
5 Henricus 
6 Fredrica 
7 Herma[n]nus Zyel 
8 Clemencia 
9 Cornelia 
10 Joha[n]na Welde[n] 
11 Laurencius mo[nachus] 
12 Anna van Ryn mo[n]ialis 
13 Margareta Grauwert 
{folio 26 verso} 
1. KL november 
2. Joha[n]nes 
3. Elyzabeth 
4. Elyzabeth 
5. Reynerus 
6. Joha[n]nes 
7. Theodricus 
8. Godeboldus 
9. Herbertus 
10. Gheraerdus 
11. Goeda 
12. Mechteldis; Wilhelma Amero[n]gen mo[nialis] 
13. Sophya 
14. Aleydis 
15. Elyzabeth 
16. Petronilla 
{folio 27 recto} 
1 Effena 
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2 Ghertrudis 
3 Aleydis 
4 Elyzabeth 
5 Wilhelmus 
6 Aleydis 
7 Ernesta 
8 Arnoldus 
9 Elyzabeth 
10 Hyldewara 
11 Elyzabeth 
12 Wilhelmus 
13 Hugo 
14 Katherina 
15 Ava 
16 Abraham 
{folio 27 verso} 
1 Emundus 
2 Berta 
3 Flore[n]cius 
4 Lodewicus 
5 Ghijsbertus 't Wel 
6 Henricus Varick 
7 Judoca 
8 Sophya 
9 Cecilia 
10 Agnes 
11 Mergareta 
12 Jutta 
13 Katherina 
14 Herbernus 
15 Frederica 
16 Bernaerdus Varick 
{folio 28 recto} 
1 Aleydis 
2 Mergareta 
3 Adrianus 
4 Joha[n]nus Erp 
5 Wilhelmus 
6 Martinus Zulen 
7 Anthonia Haer 
8 Aleydis Gruter 
9 Arnoldus Gruter 
10 Ghijsbertus 
11 Ghijsbertus Zyel 
12 Odulphus l[icet] de Zulen 
13 Elyzabeth Sconouwen 
14 Anthonius 
15 Fredericus 
16 Loefridus 
{folio 28 verso} 
1 Cornelia Zulen 
2 Gheraerdus Cule[n]borch 
3 Loefridus V[er]haer 
4 Joha[n]na Solmis 
5 D[omi]na Jacoba; abba[tissa] Erp 
6 Joha[n]nes Wael 
7 Jutta Ruven{?} 
8 Lubbertus Grurynneman{?} 
9 Joha[n]nes Amero[n]gen 
10 Maria Raporst 
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11 Goesswinus Kuyc 
12 Jacobus Zuylen 
13 Henricus Holt 
14 Jodocus Holt 
15 Florentius Amerongen 
{folio 29 recto} 
1 KL december 
2 Nycholaus 
3 Alveradis 
4 Walterus 
5 Joha[n]nes 
6 Ermundus 
7 Aleydis 
8 Swederus 
9 Henricus 
10 Ghertrudis 
11 Petrus 
12 Arneldis 
13 Pellegrinus 
14 Heylewigis 
15 Elyzabeth 
16 Adeliza 
{folio 29 verso} 
1 Joha[n]nes 
2 Emu[n]dus 
3 Ghijsbertus 
4 Sophya 
5 Fredricus 
6 Florencius 
7 Katherina 
8 Petronilla 
9 Thomas 
10 Theodricus 
11 Sophya 
12 Jutta 
13 Loefridus V[er]haer 
14 Katherina 
15 Jutta 
16 Aleydis Grone[n]berch 
{folio 30 recto} 
1 Gouburgis Mouwer 
2 Ghertrudis Jopleghe[n] 
3 Ernestus Vreyse[n] 
4 Foysa 
5 Elyzabeth 
6 Theodrica 
7 Mergareta 
8 Joha[n]nes Blochhove[n] 
9 Stephanus l[icet] de Zulen 
10 Nycholaus l[icet] 
11 Stephanus l[icet] de Zulen 
12 Hyllegu[n]dis 
13 Heyllewigis Haer 
14 Joha[n]na Zulen 
15 Judocha Zulen 
16 Wilhelmus Ridder 
{folio 30 verso} 
1 Arnoldus Erp 
2 Amelius Uutte[n]eng 
3 Mergareta Amero[n]ghe[n] 
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4 Leoncius Zulen 
5 Henrica Luneboerch 
6 Splinterus abbas in Oesbroech 
7 Benedictus mo[nialis] 
8 Henricus Bylant 
9 Sophia Ameronghe[n] 
10 Bernardus Solmis 
11 Joha[n]nes Voerd 
12 d[omi]na Henrica abba[tissa] n[ost]ri loci 
13 Kunera va[n] Kulenborch 
14 Lucia va[n] Rijn: Elisabet van Domborch 
15 . 
16 Eernesta va[n] Merten 
17 Mecgteldis priorisa mo[nialis] Grunesteyn 
18 Engelradis mo[nialis] n[ost]ri loci Vronestey[n] 
{folio 31 recto} 
1 Henricus l[icet] Paedvoert 
2 Clara mo[nialis] Tuyl 
3 Adriana mo[nialis] Voerdt 
4 Gerardus Zuylen 
5 Johannes Zuylen 
{folio 31 verso} 
1 Isti subseque[n]tes su[n]t q[ui]bus a[n]nuatim 
2 canta[n]t[ur] vigiliis 
{folio 32 recto} 
1 KL januarius 
2 In p[ri]mis d[omi]n[u]s Joha[n]nus miles de Broech- 
3 husen Silvester {in rood} ad sepulchru[m] no[n] 
4 vadent. 
5 D[omi]na Mergareta p[ri]o de Loepwic p[ri]sce  
6 v[ir]gi[ni]s {in rood} ad sepulchrum 
7 Egidius et Ghertrudis de Bake l[icet] in 
8 die Marcelli {in rood} ad sepulchrum. 
9 Jutta de Doernic ad sepulchrum. 
10 Petronilla Backes l[icet] ad sepulchru[m]. 
11 Sophya de Maern l[icet] Epyphanie do[mini] {in rood}. 
12 Egidius de Hersel q[ui] dedit nobis twe 
13 oude scilden des jaers pro scip[er]o et pro uxore Gouburge ei[us] et pro filio eius 
14 Tyma[n]no 
15 Ghertrudis Rydders 
{folio 32 verso onbeschreven} 
{folio 33 recto} 
1 Aleydis Vronestey[n] Epyphanie d[om]ini {in rood}. 
2 Maria Voerd mo[nialis] octa[va] Epyphanie do[mini] {in rood}. 
3 Heylwigis Vronesteyn mo[nialis] 
4 no[n] it[ur] ad sepulchru[m] ad istos l[icet] istas 
5 seque[n]tes. 
6 Elyzabeth mo[nialis] de Vechte[n] policarpi {in rood}. 
7 Mechteldis mo[nialis] Baer Ansberti Ep[iscop]i {in rood}. 
{folio 33 verso} 
1 Matheus Pot et Elzebe uxor ei[us] l[icet]. 
2 Elyzabeth Berch mo[nialis]. 
3 Ep[iscopu]s Gido ende Florencius p[re]po[s]itus. 
4 Item joffer Elyzabeth va[n] Vloete[n] heeft 
5 ghegeven XXV gulden het cloester me 
6 the tymmeren waer dattet the doe[n] 
7 gheweest heeft. En[de] hier begheert se 
8 voer post missa[m] miserere en[de] een 
9 vigheli des jaers voer huer vrie[n]den. 
{folio 34 recto} 
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1 KL februario ad sepulchr[u]m 
2 vadentur. 
3 Wilhelmus Westuelinck scolastice {in rood}. 
4 Aleydis Uterlo mo[nialis]. 
5 Ertmoedis de Gruenenberch mo[nialis]. 
6 Agnes Gruters mo[nialis]. 
7 Ludolphus Confessor n[oste]r mo[nialis]. 
{folio 34 verso} 
1 No[n] it[ur] ad sepulchrum 
2 Cristina Toutelaer mo[nialis]. 
3 Lubertus Woelf et uxor Mergareta 
4 eius l[icet] post missa[m] micere[re]. 
5 Bertoldus sacerdos l[icet] Po[n]s. 
6 Henricus Cleve l[icet]. 
7 Mechteldis Lieb mo[nialis] 
8 Wilhelmus Overdewech cu[m] sociis suis. 
{folio 35 recto} 
1 KL In marcio ad sepulchr[um] 
2 vadent d[omi]na Mechteldis p[ri]o[rissa] Ov[er]devech. 
3 D[omi]na Aleydis p[ri]o[rissa] Overdevecht. 
4 Ghertrudis de Lode[n]stein mo[nialis]. 
5 Walterus l[icet] de Woelwijck. 
6 Ghijsbertus Pots mo[nialis]. 
7 Theodrica Gaesbeeck mo[nialis]. 
8 D[omi]n[u]s Wilhelmus de Schoe[n]oven cap[ellanus] 
9 obiit a[n]nu[n]ciatio[n]is b[ea]te Marie. 
{folio 35 verso} 
1 No[n] it[ur] ad sepulchrum 
2 Arnoldus et Ghertrudis de Brienen. 
3 D[omi]n[u]s Arnoldus Pot decanus et Ermegar- 
4 dis l[icet] post missa[m] misere[re]. 
5 Elyzabeth de Bloechoven mo[nialis] post 
6 missa[m] misere[re] et p[re]co{?} l[icet] tibi d[omi]ne com[un]e{?} 
7 D[omi]n[u]s Jacobus Braem. 
8 D[omi]n[u]s Joha[n]nes Zande. 
{folio 36 recto} 
1 KL In aprili ad sepul- 
2 chrum vadent 
3 D[omi]na Aleydis p[ri]o[rissa] de Broechusen. 
4 Meyna de Doernic mo[nialis]. 
5 Heyldegu[n]dis de Voern mo[nialis]. 
6 Ermegardis Pots mo[nialis]. 
7 Werardis Oestru[m] mo[nialis]. 
8 Jutta Vos mo[nialis]; Ida Vrese mo[nialis]. 
9 Joha[n]na Rydders mo[nialis]; Johanna Vra{?} mo[nialis] 
{folio 36 verso} 
1 Ad sepulchrum no[n] vadent 
2 D[omi]na Mechteldis de Palestein l[icet]. 
3 Mergareta de Vloeten. 
4 D[omi]n[u]s Zwederus p[re]po[s]itus. 
5 D[omi]n[u]s Ghijsbertus p[re]po[s]itus q[ui] dedit 
6 nobis tabula[m] sup[er] altare s[anc]ta s[anc]tuarii. 
7 D[omi]n[u]s Fra[n]co canonicus q[ui] dedit nobis 
8 antiquu[m] aureum an[n]uatim. 
9 Joha[n]nes de Grone[n]welt et Aleydis 
10 uxor eius post missa[m] miserere. 
{folio 37 recto} 
1 D[omi]n[u]s Joha[n]nes canonicus. 
2 Henricus de Rydder p[ost] missa[m] miserere. 
3 Egbertus de Grone[n]berch et Hugo de 
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4 Grone[n]berch post missa[m] miserere. 
5 Joha[n]nes Rydder l[icet] post missa[m] mise[rere]. 
6 KL In maio ad sepulchru[m] 
7 vadent Mergareta Braems mo[nialis]. 
8 Elzebe de Bloechoven mo[nialis]. 
9 Elyzabeth de Bloechoven mo[nialis]. 
{folio 37 verso} 
1 Goeda de Mas mo[nialis]. 
2 Joha[n]na Lewenberch mo[nialis]. 
3 Ad sepulchrum non vadent 
4 D[omi]n[u]s Joha[n]nes Vrenck. 
5 D[omi]n[u]s Joha[n]nes Deve[n]ter. 
6 D[omi]n[u]s Walterus de Renen. 
7 D[omi]n[u]s Armbrech Utenleen sacerdos. 
8 Joha[n]na de Rijn mo[nialis]. 
{folio 38 recto} 
1 Wilhelmus post missa[m] miserere. 
2 Herma[n]nus l[icet] Lewe[n]berch p[ost] missa[m] mi[serere]. 
3 Joha[n]na l[icet] Rydders p[ost] missa[m] misere[re]. 
4 KL in junio 
5 Ad sepulchrum vadent 
6 Katherina Maechelem mo[nialis]. 
7 Egidius et Mechteldis de Berch. 
8 Heylwigis Uuttenench; Gijsbertus v[an] Kuel. 
{folio 38 verso} 
1 Ad sepulchrum no[n] vadent 
2 D[omi]n[u]s Joha[n]nes de Bloes l[icet]. 
3 Ghertrudis de Malsen. 
4 IJsbrandus l[icet] p[re]po[s]itus n[oste]r. 
{folio 39 recto} 
1 KL julius ad sepulchr[um] 
2 vadent 
3 D[omi]na Aleydis de Traiecto p[ri]o[rissa]. 
4 D[omi]na Wilhelma de Oestru[m] p[ri]o[rissa] et 
5 Aleydis de Oestru[m] mo[nialis] visitacio {in rood}. 
6 Mergareta Voelfs mo[nialis]. 
7 Aleydis de Groneberch. 
{folio 39 verso} 
1 Ad sepulchrum non vadent 
2 D[omi]na Mergareta de Eem. 
3 Ghijsbertus de Lodenstein l[icet]. 
4 Foysa Pots filia Mathei Pots. 
5 Item joffer van Galicoep heeft ghe- 
6 gheven XXV gulden in die kelre ende 
7 hier gheert si een vigheli voer jaerlic- 
8 ks voer huer vader en[de] moeder post 
9 assu[m]ptione[m] b[ea]te Marie post missa[m] 
10 Miserere. 
{folio 40 recto} 
1 Joha[n]nes de Groene[n]welt l[icet]. Ite[m] men 
2 sel the graef ghaen op Phylips va[n]  
3 Gronenweels graeft uut miserere 
4 en[de] profundis D[omi]ne exaudi Inve[n]tio {in rood} 
5 s[anct]i Stephani {in rood}. 
6 Joanna Lanscroen. 
7 KL august[us].  Ad sepulchru[m] it[ur] 
8 Elyzabeth van Tuuel mo[nialis]. 
9 Hyldegu[n]dis Mouwer. 
10 Clemencia Stouteberch. 
11 Katherina de Voerd mo[nialis]. 
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12 Wouburgis soror n[ostr]a. 
{folio 40 verso} 
1 Swaneldis Goetscals mo[nialis]. 
2 Mergareta de Maern. 
3 Jutta de Jutfaes. 
4 Joha[n]nes Merten. 
5 Theodricus Stee[n]berghen. 
6 Jacobus Gaesbeeck s[anct]i Stephani {in rood}. 
7 Elyzabeth Zulen. 
8 Sophya Proeis. 
9 Athalya Amero[n]gen. 
{folio 41 recto} 
1 Ad sepulchrum non vadent 
2 d[omi]na Mergareta Broechuse[n] l[icet] ad vi[n]c[u]la {in rood}. 
3 Sophya Uterlo et Gherard[us] cano[n]ic[us] similiter. 
4 Wolterus de Langherake  Laure[n]tii {in rood}. 
5 Joha[n]na de Haer mo[nialis]. 
6 Wouburgis de Dornic mo[nialis]. 
7 Aleydis de Veeld l[icet]. 
8 Item joffer van Drieberghen heeft 
9 ghegheven XXV gulden die kelre me 
10 the tymmeren en[de] daervoer soe be- 
{folio 41 verso} 
1 gheert si alle jaer een vigheli voer (voer) 
2 huer vader en[de] voer al huer vrienden 
3 s[anc]ti Jacobi ap[osto]li {in rood}. 
4 KL septe[m]ber ad sepulchr[um] it[ur] 
5 Elyzabeth Overdewecht mo[nialis]. 
6 D[omi]na Effenne de Berch p[ri]o[rissa] Egidii {in rood}. 
7 Otto Overdewecht mo[nialis]. 
8 D[omi]na Ghertrudis de Gruene[n]stein. 
9 Petronilla de Veeld mo[nialis]. 
{folio 42 recto} 
1 Mergareta de Heeshusen mo[nialis] 
2 Aleydis de Weeld mo[nialis] In profesto La[m]berti {in rood}. 
3 Agnes Sci[n] mo[nialis] in profesto La[m]berti. 
4 Mechteldis de Weelden mo[nialis]. 
5 Joha[n]na de Doernic monialis. 
6 Aleydis de Hersel. 
7 Petronilla de Zyel Michaelis {in rood}. 
8 Cornelia de Zulen. 
{folio 42 verso} 
1 Ad sepulchrum no[n] vadent 
2 Ghertrudis Vreysen en Maria Vreyse[n] 
3 uxor l[icet] post missa[m] miserere et filia 
4 Ernesti Vreysen. 
5 Heylwigis de Hemerden filia Hub[er]ti 
6 Voelf post missa[m] misere[re]. 
7 Hasa de Veeld l[icet] Egidii {in rood}. 
8 Jacobus filius Tyma[n]ni l[icet] post 
9 missa[m] misere[re]. 
10 Elyzabeth Souwenbalch mo[nialis]. 
11 D[omi]n[u]s Joha[n]nes canonic[us] de Tuuel Exal[tatio] {in rood} 
12 s[anc]te crucis {in rood}. 
13 D[omi]n[u]s Wilhelmus de Apcoude miles. 
14 Jutta de Herberch l[icet] mo[nialis]. 
15 Robertus de Doroweert l[icet]. 
16 D[omi]n[u]s Zijfridus sacerdos p[ost] missa[m] mise[rere]. 
{folio 43 recto} 
1 KL october ad sepulchru[m] 
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2 D[omi]na Jutta de Hassel p[ri]o[rissa] Remigii {in rood}. 
3 D[omi]n[u]s Egbertus et Elyzabeth de Hes- 
4 welt l[icet]. 
5 Elyzabeth Toutelaer p[ri]o[rissa]. 
6 Elyzabeth de Zulen Calixti {in rood}. 
7 Ghertrudis Drieberch. 
8 Aleydis de Galicop. 
{folio 43 verso} 
1 Maria Gruters. 
2 Cornelius Drieberghen. 
3 Ad sepulchru[m] no[n] vadent. 
4 Elyzabeth de Spighel mo[nialis]. 
5 Cristina de Are mo[nialis]. 
6 Wilhelmus Overdewecht l[icet]. 
7 Aleydis de Bloe[m]me[n]dael. 
8 D[omi]n[u]s Joha[n]nes canonic[us] de Dorderech. 
9 Gherardus de Voerd l[icet]. 
10 Heylewigis de Lewe[n]berch p[ost] missa[m] 
11 miserere l[icet]. 
{folio 44 recto} 
1 KL november 
2 Ad sepulchrum vadent 
3 D[omi]na Fredrica de Maern p[ri]o[rissa] Mertini {in rood}. 
4 D[omi]na Mechteldis Spirinck p[ri]o[rissa]. 
5 D[omi]nus Godeboldus et Herbertus ep[iscopu]s. 
6 Goeda Doelen mo[nialis]. 
7 Elyzabeth Sconowen Andreas {in rood}. 
8 Cornelia Zulen. 
9 Angela Vronesteyn. 
{folio 44 verso} 
1 Ad sepulchrum no[n] vadent 
2 D[omi]n[u]s Herbernus de Jutfaes p[ost] missa[m] 
3 miserere Martini {in rood}. 
4 Maria de Tuuel mo[nialis]. 
5 Mechteldis de Reyn et Ghertrudi[s] de 
6 Meel simi[liter] l[icet] mo[nialis]. 
7 Mechteldis de Kervenen et 
8 Mechteldis Walen sim[ili]t[er] l[icet] mo[nialis]. 
9 Sophya de Lodestey[n] et 
10 Adelyza de Culven sim[ili]t[er] mo[nialis]. 
11 Katherina mo[nialis]. 
12 D[omi]n[u]s Hugo decanus et Elyzabeth 
{folio 45 recto} 
1 uten Houten simul. 
2 Petronilla de Cleve l[icet] et 
3 Aleydis Scayen filia eius mo[nialis]. 
4 KL dece[m]ber ad sepulchr[um] it[ur] 
5 Katherina Scrodekin mo[nialis]. 
6 Jutta de Oerdel. 
7 Elyzabeth de Vloeten mo[nialis]. 
8 Theodrica de Grue[n]ne[n]welt mo[nialis]. 
{folio 45 verso} 
1 Mergareta de Opleghe mo[nialis]. 
2 Mergareta Amero[n]ghen. 
3 Henrica Lune[n]burch. 
4 Ad sepulchrum no[n] vadent 
5 Henricus fr[ater]. 
6 Eelya [licet]. 
7 Belya l[icet]. 
8 Heylwich l[icet]. 
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9 D[omi]n[u]s Splinterus abbas i[n] Oesbroeck. 
10 Adriana de Vordt. 
{folio 46 onbeschreven} 
{folio 47 recto} 
1 Item joffer Lyzabeth van  
2 Vloeten heeft ghegeven XXX  
3 gulden ende noch III Vilhelmis 
4 scilden ende hier gheert si nae  
5 hoere doot hoer memorie voer. 
 
6 Item joffer van Groenevelt  
7 die heeft ghegeven XXV gul[den]  
8 XV cromsters voer die gulden  
9 ende hier gheert se voer dat me[n]  
10 joffer Goetscals hoer muye {tante of stiefmoeder} was  
11 jaerlics een vigilie voer doen  
12 sal en[de] nae hoere doot een vigi- 
13 lie onder hem beiden en[de] dit  
14 heef se ghegeve[n] in die kerke. 
 
15 Item joffer Cristyn van Jut- 
16 faes, Gherrit van Jutfaes' we- 
17 due, heeft ons ghegeven dat 
{folio 47 verso} 
1 laken tot een alve en[de] dat snut- 
2 groen van II mouwen en hier  
3 geert se hoer memorie voer I  
4 orem[us] pro ea post morte[m] ipsius. 
 
5 Item joffer Ertmoet van Grue- 
6 nenbarch heeft ghegeven XV Rins- 
7 che gulden en[de] daer gheert se  
8 een vigeli voer 's jaers voer vader en[de]  
9 moeder en[de] brueder en[de] al hoer vree[n]de[n] 
 
10 Item joffer Jan Ridders die  
11 heeft dat coer laten besceten bij  
12 dat outaer en[de] opt aftercoer en[de]  
13 hier gheert se voer huers vaders  
14 jaerghetide toe doen ende huer  
15 moeders alse sterft. 
 
16 Item joffer Adriaen van Eck  
{folio 48 recto} 
1 heeft ons ghegeven een alfne. 
2 Hier begheert se hoer memorie  
3 voer ende susterscap I oremus  
4 pro ea post mortem ip[s]ius. 
5 Item Peternoel Jansdochter  
6 van Oy heeft hoer doot scout betaelt  
7 ende susterscap ghemaect en[de] heeft  
8 alsoe voel overghegeven dat si  
9 jaerlicks III missen heeft, die ee[n] 
10 misse alst hoer jaergetijt is, en[de] 
11 die anderde misse in die vasten voer  
12 hoer vader en[de] hoer moeder, ende  
13 die derde misse des daghes nae  
14 alre sielen dach en[de] smeerkeers  
15 altijt onder die misse voer Ons  
16 Lieve Vrou in die kerck. 
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17 Item joffer Mechtelt va[n] Eck  
{folio 48 verso} 
1 heeft ons gegheven een alftne  
2 ende een choercleet, hier beghe- 
3 ert se susterscap voer ende me- 
4 morie post mortem. 
 
5 Item heer Arent van Grevesa[n]t  
6 is ghestorven int jaer ons Here[n]  
7 MCCCC XCVII op Alreheili- 
8 ghendach en[de] heeft onse kerke  
9 ghegeven VI Rinsg[ulden] ende heeft  
10 ons tot die moelen te ty[m]mere[n]  
11 ghegeven XII Rinsg[ulden]. 
 
12 Wij Gheertrud van Groe- 
13 nenstein priorin ende  
14 ghemeen co[n]vent van  
15 Vrouwencloester maken ken- 
{folio 49 recto} 
1 lick voer ons en[de] voer onsen nae- 
2 comelinghen dat wij om lief- 
3 nisse en[de] uut broederlicker myn- 
4 nen ghegeven hebben meinster  
5 Symon Jansen ende joffer Jan- 
6 na van Destanu zinen wive  
7 een ghemeen susterscap van  
8 onser alre weghen en[de] maken  
9 hem beiden deelachtich alder  
10 goeder werken dien in onsen  
11 cloester scyen sellen alsoe lange  
12 alst dat staen sel, van ghetide[n],  
13 van missen, vigeliën en[de] als des  
14 goedes dat wij doen heymelick  
15 of openbaers en[de] als haer eni- 
16 ghe van beiden stervet die e[n]e  
17 voer de ander nae dat wij hoer  
18 naem in ons do[d]enboeck scrive[n] 
19 sellen en[de] hoer memoria ende  
{folio 49 verso}  
1 jaerghetide alle jaer doen sellen  
2 als des avonts mit een vigeli,  
3 des anderen daghes een misse  
4 en[de] een graefstede te beghaen  
5 of sij daer teghenwoerdich bij  
6 ons begraven waren. In ken- 
7 nissen der waerheit soe hebben  
8 wij desen breef ghesegelt mit  
9 onse co[n]vents zeghel. Ghege- 
10 ven in 't jaer ons Heren M 
11 CCCC en[de] LXXVIII op su[n]te Galle[n]avo[n]t {= 15 oktober}. 
 
12 Item meinster Jan ter Molen  
13 sterft in 't jaer ons Heren M 
14 CCCC en[de] V den sesten dach  
15 in october en[de] heeft onse kerke ge- 
16 geven VIII rinsg[ulden] tot die kass  
17 te verlichten. 
{folio 50 recto t/m 54 verso onbeschreven} 
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{folio 55 recto} 
1 Incipit hystoria Wilgefortis virginis 
2 Cantus o[mn]is req[ui]ratur i[n] co[mmun]i uni[us] v[ir]gi[ni]s. Collecta. 
3 Familia[m] tua[m] q[uaesumu]s, d[omi]ne, Wilgefortis v[ir]ginis et 
4 m[arti]ris tue regis filie, meritis et p[re]cibus [pro]picius 
5 respice et sicut ad preces ipsius qua[m] co[n]cupivit barba[m] 
6 sibi celitus accrescere fecisti, ita desideria cordis n[ost]ri su- 
7 p[er]ne gr[ati]e digneris b[e]n[e]ficiis augme[n]tare. Lectio p[ri]ma. 
8 B[ea]ta Wilgefortis virgo et martir filia fuit regis 
9 Portugalie pagani, tu[n]c t[em]p[or]is guerras gerentis 
10 co[n]tra rege[m] Cicilie. Unde guerris dura[n]tib[us] co[n]tigit rege[m] 
11 Cicilie manu forti et violenta fines intrare Portuga- 
12 lie, ubi damna multa faciebat. Nec rex Portugalie re- 
13 sistere valebat p[rae]dicto regi p[ro]pter eius nimia[m] potencia[m]. 
14 Pluribus igitur nobilibus pro co[n]cordia regu[m] p[rae]dictor[um] 
15 labora[n]tibus tande[m] pax co[m]ponitur hac co[n]ditione, q[uod] 
16 rex Portugalie daret regi Cicilie sua[m] filia[m] Wilgeforte[m] 
17 in uxore[m]. Fuit eni[m] pulchra sup[er] o[mn]es mulieres. Ambob[us] 
18 igitur regibus hac de causa simul co[n]venientib[us] 
19 in unu[m] b[ea]ta Wilgefortis eor[um] sistitur presentie eiq[ue]  
20 de matrimonio p[er]eius p[at]rem promisso et ut ipsa 
21 assensu[m] prebeat in p[rae]dicto m[at]rimonio insisti[ur]. Ubi 
22 virgo b[ea]ta cor[am] ambobus regibus et multis aliis 
23 nobilibus pala[m] respondit, se nu[n]q[uam] velle viro alicui 
24 co[n]iungi nisi tantu[m]modo deo crucifixo. Lectio s[e]c[un]da. 
25 Unde ambo rege[s] multu[m] p[er]plexi et irati feceru[n]t  
26 eam strictissime incarcerari, ut sic p[er] tribula- 
27 tiones a p[ro]posito revocaretur. Ipsa vero sic i[n]carcera- 
{folio 55 verso} 
1 ta rogavit deu[m] precibus humilib[us], ut vellet eam 
2 servare castam et i[m]maculata[m] ab omni virili co[n]sor- 
3 tio et ut vellet ea[m] sic deturpare vel ea[m] in corpore 
4 sic disponere, ut amplius a nullo viro appeteret[ur].  
5 Unde factu[m] est, q[uod] accrevit ei magna barba i[n] facie, 
6 quasi fuisset vir rusticalis. Tande[m] p[ate]r eius vole[n]s  
7 scire, si p[ro]positu[m] ia[m] revocasset, fecit eam sibi p[raese]nta- 
8 ri. Qua venie[n]te sic barbata p[ate]r ei multu[m] irasce- 
9 batur assere[n]s, q[uod] p[er] arte[m] magica[m] huiusmodi bar- 
10 ba[m] contra usu[m] muliebre[m] crescere fecisset. Ipsa vero eco[n]- 
11 tra respo[n]dens, no[n] p[er] arte[m] magica[m] barba[m] sibi adve- 
12 nisse, s[ed] q[uod] deus suus crusifixus ad p[re]ces eius sibi co[n]- 
13 cessiset, ut sic castitate[m] sibi servaret. Lectio tertia.  
14 Cui p[ate]r promisit, q[uod] nisi deu[m] crusifixu[m] abnega- 
15 ret et deos suos adoraret, ipsa more dei sui cru- 
16 cifixi crucifigeretur et in cruce moreret[ur]. Ipsa vero con- 
17 stans in p[ro]posito iussu p[at]ris crucifixa est, ubi ei va- 
18 rie pene et tribulationes illate su[n]t. Et sic morti ap- 
19 p[ro]pinqua[n]s oravit pro o[mn]ibus sue passionis memoria[m] 
20 agentibus et deu[m] crucifixu[m] ob sue memoria[m] invo- 
21 cantibus, et ab omnibus molestiis, tribulationi- 
22 bus et angustiis cordis, corporis aut sp[irit]us sua in- 
23 tercessione liberare[n]tur. Et habita de celo respo[n]sione 
24 ita q[uod] fieret sp[irit]um emisit. Unde horrenda f[ac]ta su[n]t illo 
25 t[em]p[or]e tonitrua et fulmina, ut palatiu[m] p[at]ris ei[us] penit[us]  
26 ab igne consu[m]ptu[m] est. Passa est aute[m] virgo predicta  
27 Wilgefortis tredecimo Kalendas augusti p[ro]pter fide[m]  
{folio 56 recto} 
1 crucifixi d[omi]ni n[ost]ri Jesu Christi, qui est b[e]n[e]dictus in 
2 s[e]c[u]la s[e]c[u]lor[um]. Amen. Tu aute[m] d[omi]ne. Collect- 
3 o. Here wij bidden dy wilt goedertierlic aen- 
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4 sien dyn volc doer verdiensten en[de] ghebede[n] 
5 des heylighe[n] maghets martelaerster en[de] dochter des 
6 coni[n]cs en[de] gheliken als du doer haer ghebede[n] heb 
7 ste haer doen anwasschen een baert va[n] daer bove[n]. 
8 Alsoe wildi oec wairdighen die begheerten onser 
9 herten te vermeren mit gaven de overster gracie 
10 bij Christu[m] onsen Heer, Amen. 
11 Hier beghint die legende va[n] die reyne ma- 
12 ghet sinte Ontco[m]mer. 
13 Die heylighe maghet Wilgefortis, Ontco[m]- 
14 mer in Duytsche ghenoemt, martelaerster 
15 en[de] dochter des conincs va[n] Poertugael, mer 
16 beyde vader en[de] moeder op tie tijt heyden wesende. 
17 In welcken tijden daer een oerloech gheweest is tus- 
18 schen den coni[n]c va[n] Poertugael, haer vader, en[de] den 
19 coni[n]c van Cicilien. Soe is die coninc va[n] Cicilie[n] ghe- 
20 comen mit veel ghewapen en[de] mit grote macht, en[de] 
21 heeft die eynden der landen van Poertugael veel 
22 scaden ghedaen. En[de] die coninc van Poertugael en 
23 mocht niet weder staen dese scaden, die sijn lande[n]  
24 ghedaen worden van den coni[n]c va[n] Cicilien, ov[er]mits 
25 die grote macht van volc, die hij voer he[m] ghebrocht 
26 had. Van welken oerloech om neder te legghe[n] ende 
27 te soenne[n] tusschen dese twye heren en[de] coninghen,  
{folio 56 verso} 
1 sijn veel edele ma[n]nen arbeydende gheweest. Alsoe 
2 dat ten laetsten die soene en[de] vrede ghemaect wort 
3 mit dese condicien en[de] vorwert, als dat die coni[n]c va[n] 
4 Poertugael soude den coni[n]c van Cicilien gheve[n] tot 
5 enen gheëchten wijf sijn dochter, Ontco[m]mer ghe- 
6 noemt, ende dat dairom wa[n]t si bove[n] wijve[n] schoe[n] 
7 was. Beyde deze coni[n]ghen te samen comende om 
8 dese saeck overeen, soe wort dese heilighe maecht 
9 Ontco[m]mer ghebrocht en[de] ghepresenteert hare[n] va- 
10 der en[de] den coni[n]c van Cicilien, en[de] hair wort an- 
11 gheleyt en[de] ghevraecht of sij consent gheve[n] wou- 
12 de tot die beloftenis hairs vaders, als de[n] coni[n]c 
13 van Cicilien te neme[n] tot een gheëcht ma[n]. Dese 
14 maghet staende dus voir dese twe coni[n]ghe[n] en[de] 
15 veel ander edel ma[n]nen, heeft sij openbair ghe- 
16 antwoert dat sij ghene[n] ma[n]ne[n] woude toeghe- 
17 gheve[n] worden, dan mitten ghecruysten God, dien 
18 had sij ghetrout. Van welcke[n] antwoert beide de- 
19 se coni[n]ghen seer begaen sijn gheweest en[de] toernich  
20 en[de] hebben se seer strengheliken doen sluten in de[n] 
21 kerker, opdat sij alsoe mocht ghebrocht werde[n] va[n] 
22 hair opset en[de] ghelove. Dair sij aldus in den 
23 kerker is ghesloten, heeft sij Goede mit oetmoedi- 
24 ghe ghebeden devotelic angheroepen, dat hij hair  
25 woude reyn en[de] onbesmet houden va[n] allen ghe- 
26 selscap der ma[n]ne[n], en[de] oec mede, dat hij hair woude 
27 alsoe ghescicken an haren lichaem, opdat sij voert 
{folio 57 recto} 
1 meer niet begheert en worde va[n] enighe[n] ma[n]nen. 
2 Wair uut dat gheschiet is, als dat uut haren aen- 
3 sicht ghewassche[n] is een groten baert, alsof sij een 
4 onabel man gheweest had. Ten laetsten hair va- 
5 der willende weten, of sij oec va[n] haren opset ghe- 
6 brocht was, dede hij se voir hem brenghen. Dair sij 
7 sus quam, ghebaert als een man, soe is die vad[er] 
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8 op hair seer toernich gheweest, segghende dat sij 
9 dat wasschen des baerts an hair aensicht ghedae[n]  
10 had mit swarten consten bove[n] der vrouweliker 
11 natuer. Mer sij hevet dair co[n]trari teghe[n] gheseyt 
12 als dat hair den baert niet anghecome[n] en was 
13 mit swarten consten, mer dat hair ghecruysten 
14 God doer hair ghebeden had hair de[n] baert verleent, 
15 opdat sij alsoe hair reynicheyt soude houden. Uut 
16 welcken antwoirt die vader mit toernighe[n] moede 
17 gheloefde, tenwair dat sij den ghecruysten God wou- 
18 de versaken en[de] sijne[n] goden anbeden, sij soude dair 
19 nae die manier hairs ghecruysten Goods ghecruyst 
20 worden en[de] sterve[n] an den cruys. Mer sij, in den vol- 
21 standicheyt blivende, doir ghebot hairs vaders 
22 wort sij ghecruyst. An denwelcken cruys hair me- 
23 nigherhande pijne[n], druc en[de] liden anghedaen wort. 
24 Alsoe nakende die tijt hairs dots, heeft sij ghebeden 
25 voir allen den ghene[n], die ghehuechnis hairs passie[n]  
26 doen en[de] den ghecruysten God doir ghedachtenis hairs 
27 anroepen, dat sij verlost mochten worden va[n] allen 
{folio 57 verso} 
1 moeyenisse, bedruckenis en[de] nouwicheiden des 
2 herten, des lichaems en[de] des gheests doir hairs 
3 ghebeden. Soe heeft sij een antwoirt ontfanghe[n]  
4 van den hemel, als wat sij ghebeden had, dat's hair 
5 ghegunt, en[de] soe heeft sij den gheest opghegeven 
6 en is ten hemel ghevaren. In die selve tijt ende 
7 stonde soe sijn dair gheschiet grote donreslaghe[n] 
8 en[de] blixeme[n], alsoe dattet pallaes va[n] hare[n] vader 
9 binae al verbrant is en[de] te niet ghegaen van de[n] 
10 vier. Ghepassijt en[de] ghestorve[n] is dese heylighe 
11 maghet en[de] martelairster sinte Ontco[m]mer opten 
12 XX dach des maents july voir dat gheloef des ghe- 
13 cruysten Goods, ons Heren Jesu Christi, die dair 
14 is ghebenedijt ind[er] ewicheyt. AMEN. 
 
15 Dit sijn alsulcke miraculen als God laet ghe- 
16 schieen van sinte Ontcommer, die men tot Stee[n]- 
17 berghen versoeckt. 
18 In den eersten en man en[de] een vrou van der Goes  
19 quamen tot Steenberghen en[de] brochten een kint  
20 en[de] dat hadde gheleghe[n] drie nachten en[de] twe da- 
21 ghen onder een scip bedorve[n], en[de] waren seer bedruct  
22 soedat sy anriepen Gode en[de] die reyne maghet si[n]te  
23 Ontco[m]mer en[de] gheloefden een pelgrimaedse te doen  
24 te Steenberghe[n] tot sinte Ontco[m]mer voirseyt en[de] ter- 
25 stont wort dat kint levendich op die stede en[de] si broch- 
26 tent levende tot Steenberghen in d[er] kerken ende droe- 
{folio 58 recto} 
1 ghent voir dat heylighe sacrament en[de] voirt heyligh  
2 cruys en[de] voir sinte Ontcommer en[de] deden hair offer- 
3 hande en[de] voeren wederom blidelic mitte[n] levenden  
4 kinde, danckende en[de] love[n]de God en[de] die reyne magh[et]  
5 sinte Ontco[m]mer.  Een ander mirakel. 
6 Het qua[m] een vroup[er]soon uut Hollant tot Steenber- 
7 ghen, die en half jaer lanc op scamelen {krukken} ghecropen  
8 had, als menich mensche binne[n] Steenberghen wel  
9 condich was, die op een avontstonde bij den vier  
10 sat en[de] vraechden den wairt van de[n] huse dair sij  
11 te huys was, wat sant {=heilige} dattet wair, die alsoe ghe- 
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12 cruyst stont in d[er] kercke va[n] Steenberghe[n] na onsen  
13 heer God. Doe vraechde hair die waert wairom dat  
14 sij dairna vraechden. Doe seyde sij, dat datselve beelt  
15 of die ghelikenis van de[n] beelde haer wel drie nach- 
16 ten te vore[n] was ghecome[n] en[de] seyde hair, dat si goet  
17 betrouwen soude hebbe[n] in dieghene, dair dat beelde  
18 na ghemaict waer, si soude wel ghesont worde[n]. Doe  
19 seyde hair die waert, dat dat beelt ghemaeckt wair  
20 na die reyne maghet Sinte Wilgefort, die me[n] heet  
21 Sinte Ontco[m]mer, en[de] dat sij goet gheloef had in die  
22 reyne maghet Sinte Ontco[m]mer, si soude wel weder  
23 hair ghesontheyt crighen. Doe gheloefde sij hair  
24 offerhande te doen tot dieselfde maghet Sinte Ont- 
25 co[m]mer te Steenberghen. En[de] des morghe[n]s omtrent  
26 vijf uren ghevoelde sij, dat sij hair beene[n] mocht  
27 strecken en[de] sij stont op en[de] clam een camer op, die  
{folio 58 verso} 
1 wel XII trappen hoech was en[de] cloppende an die doer  
2 en[de] seyde: "Gheloeft en[de] ghedanct moet God wesen en[de]  
3 die reyne maghet Sinte Ontco[m]mer, ic gae alsoe wel  
4 als ic ye dede", en[de] mit dien sat sij neder voir die doer.  
5 En[de] die waert qua[m] en[de] liet se in en[de] liet se gaen in die 
6 kerke en[de] doen hair offerhande. En[de] sij clam neder  
7 en[de] ghinc inder kerke en[de] dede hair offerhande, e[n] sij  
8 bleef ghesont, danckende en[de] love[n]de God va[n] hemelrijc  
9 en[de] sijn gheb[e]n[e]dide moeder en[de] die reyne maghet Si[n]te 
10 Ontcommer.  Een ander mirakel. 
11 Een ander vrou brocht een kint tot Steenberghe[n]  
12 ind[er] kerke[n] voir Sinte Ontco[m]mer va[n] vijf jaren al blint 
13 en[de] qua[m] uut Zelant en[de] dede mitten kinde hair offerha[n]- 
14 de en[de] pelgrimaedse voir Sinte Ontco[m]mer en[de] terstont  
15 als die bedevaert voldaen was, doe ghinc dat kint  
16 siende uut die kerke en[de] was vertroest va[n] Si[n]te Ontco[m]mer. 
17 Een ander mirakel. 
18 Noch een ander vrouwe qua[m] tot Steenberghe[n] op een  
19 kerre en[de] was crepel en[de] ghinc va[n]der kerre mit crucken  
20 tot inder kerke voir Sinte Ontco[m]mer, en[de] als sij dair hair 
21 ghebet ghedaen had liet sij hair crucken daer en[de] ghi[n]c  
22 ghesont uutter kerken bij der graci Gods ende Sinte  
23 Ontco[m]mers. Een ander mirakel. 
24 Een jonc man va[n] Santvlieten, en[de] hiet Wouter  
25 Wouters[oen], lach een jaer lanc siec en[de] crepel in sij[n] bed  
26 en[de] hij loefden Sinte Ontco[m]mer te versoeken tot Steen 
27 berghen, opdat hij ghetroest mocht worden. En[de] als  
{folio 59 recto} 
1 hijt gheloeft had, men leyde hem op een waghe[n] en[de]  
2 brocht he[m] te Steenberghe[n] in die kerc al crepel, en[de] als  
3 hij ind[er] kerc qua[m] sprac hij sijn ghebet voir die rey- 
4 ne maghet Sinte Ontco[m]mer. En[de] als hij dair gheleghe[n]  
5 had omtrent een half ure, doe stont hij op al ga[n]s  
6 en[de] ghesont, en[de] ghinc uutt[er] kerc en[de] hij liet sijn cruc- 
7 ken dair e[n] ghi[n]c wair hij wesen woude, da[n]cke[n]de en[de] 
8 love[n]de God en[de] sijn lief moeder en[de] die reyne maghet  
9 Sinte Ontco[m]mer.  Noch een mirakel. 
10 Het was een goet man uut Zelant, die gheva[n]ghe[n]  
11 was in't oerloch va[n] de[n] heer va[n] Ercel en[de] he[m] qua[m] i[n] eenre  
12 nacht te vore[n], dat hij soude versoeke[n] die reyne magh[et]  
13 Sinte Ontco[m]mer te Steenberghe[n] en[de] hij soude vrie[n]delick 
14 vertroest worden. En[de] op denselve[n] nacht dattet hem te  
15 voren qua[m], soe quamt oec sij[n] wijf te vore[n] en sij[n] kin- 
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16 deren en[de] sij gheloefde[n] die reyne magh[et] te versoeke[n] te 
17 Steenberghe[n] en[de] he[m] op te doen weghe[n] mit terwe en[de] sil- 
18 ver, mit was en[de] mit vlas, en[de] terstont als hij dat ghe- 
19 loeft had soe wort hij verlost uutt[er] va[n]ghenis en[de] van  
20 sijne[n] banden. En[de] hij wist niet hoe hij uut qua[m] en[de]  
21 wort gheset onder den bloete[n] hemel. En[de] als hij sach  
22 dat teyke[n] en[de] mirakel va[n] Gode en[de] va[n] die reyne ma- 
23 ghet Sinte Ontco[m]mer, hij toech te huys, da[n]cke[n]de en[de] lo- 
24 vende God en[de] Sinte Ontco[m]mer, ende qua[m] mit sijn wijf en[de] 
25 kindere[n] tot Steenberghe[n] en[de] dede[n] hair offerha[n]de ghe- 
26 like[n] hij gheloeft had en[de] toghen weder te huys, da[n]cke[n]- 
27 de en[de] love[n]de God. Noch sij dair veel niet ghescreve[n]. 
{folio 59 verso t/m 62 onbeschreven} 
 

Vrouwenklooster 29 
18 februari 1396. Akte waarbij priorin Alijt van Broechusen en het convent van Vrouwenklooster zich 
verplichten tot jaarlijkse memoriediensten voor Gijsbrecht van Abcoude en zijn vrouw Johan van Huern 
en voor Willem van Abcoude en diens vrouw Mary van Walcourt. 
 
1 Wij Alijt van Broechusen, p[ri]ori[n]ne ende ghemeen convent van Vrouwencloester buten Utrecht maken 
2 cont en[de] kenliken allen luden dat wij mit onsen vrijen wille eendrachteliken, puerliken, om goede wille 
3 ons verbonden hebben en[de] verbynden mit desen openen brieve te doen, jaerlix tot ewighen daghen, me- 
4 morye en[de] beganghenisse heren Ghijsbrechts, h[er]e van Abcoude ende vrouwe Johan van Huern sijne 

wijfe, daer  
5 God die ziel of hebben moet ende haren Willams h[er]e van Abcoude en[de] vrouwe Mary van Walcoert 

sijns  
6 wijfs op een ghenuemde tijt die men ons nuemen sel, des avonds in vigelie en[de] des morghens  
7 in misse. En[de] waert dat gheviel dat op die ghenuemde tijt hoech-tijt of feest waer in der heyliger  
8 keerken of in onzen goede huze, soe soude wij die voerscreven beganghenisse doen twee daghe of drie 
9 voer of nae. Ende omdat wij willen dat dit vast, stade en[de] onverbroken blive, zoe heb wij onses 
10 co[n]vents zeghel aen desen brief ghedaen tot enen orkonde. Ghegeven in 't jaer ons He[re]n dusent 
11 driehondert ses en[de] t'neghentich des vridaghes na sunte Valentijns dach. 
{opschrift buitenzijde} 1396 vrijdag na St. Valentijnsdag. 
   heer Geyssbert van Abcoude memorya 
   en jaergetijt 
   Vrouwencloester. 
 

Vrouwenklooster 30 
10 juli 1518. Akte van verbintenis door prior Dirck van der Gou en het convent van het 
karmelietenklooster te Utrecht tot het lezen van een wekelijkse mis met preek in de kerk van 
Vrouwenklooster tot intentie van Jan van Montfoort en zijn vrouw Carola van Brederode. 
 
1 Wij broeder Dirck van der Gou, doctoer in der Godheit, prior, broeder Gelis, broeder Sebastian, broeder 

Ghijsbert, leefmeysters, broeder 
2 Peter van Franckevoirt, supprior, broeder Joest Steen en[de] voirt dat ghemene co[n]vent van de 

Karmelit[en], ghemeenlick ghenoomt Onser 
3 Liever Vrauwe[n] Broeders, gheleghen binnen Utrecht in die Nyestraet, bekenn[en] en[de] lijd[en] mit 

desen onsen open[e] brieff dat wij en[de] onse 
4 nacomelyng[en] verbonden sijn en[de] ons alsnu verbind[en] ten ewigh[en] daghen in die kerck van 

Vrauw[e]kloester but[en] Utrecht op Die 
5 Bilt te lesen een misse ter weeck voir die zielen van heer Jan van de Mo[n]tfoirt, heer toe Purmerende, 

toe Abbenbroeck etc[etera] en[de] vrau Karola 
6 van Brederode, sijn huysvrau en[de] voirt voir d[en]ghenen dair sijt voir begeerd[en], en[de] voirt alle 

woonsdaghe alst gheen heylich dach en 
7 is te doen een sermoon doir een goet verstandich en[de] bequae[m] predica[n]t van[de] jofferen van dat 

voirs[creven] kloester. En[de] als een woonsdach 
8 op een heiligh[en] dach coemt, soe sal men die misse en[de] dat sermo[o]n tot een[en] andere 

werkendach vertrecke en[de] dit sullen wij doen 
9 ten ewighen dagen, hetsij wij sijn dair biechtvaders off wij en sijn gheen biechtvaders. En hier voir 

hebben wij ontfangen 
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10 een zeker pen[n]ynck ofte rent[e] als die brieve[n] dair of ghemaect uutwijsen dair wij mede te vreden 
sijn. En[de] offet ghebuerde bij onse 

11 ofte onser nacomelyng[en] versuym dat die voirs[creve] misse en[de] sermo[o]n niet onderhoude en 
worden, soe sellen die renten wederkeren 

12 in [de] huse van Mo[n]tfoirt. En[de] wairt dat wij off onse nacomelynge[n] mit een[en] sekere[n] 
pe[n]nynck betaelt word[en] so sellen wij sculdich 

13 sijn voir dat versuym den kloster va[n] Vrauwe[n]kloster voirs[creve] die pen[n]yng[en] die wij 
ontfanghe[n] hebben weder op te leggen en[de] te 

14 betalen om ander te winn[en] die den voirs[creve] dienst bewaren sellen. Alle dynck sonder arghelist.  
In kennisse der waarheit hebb[en] 

15 wij broeders voirs[creve] onsen co[n]vents segell aen desen brieff ghehanghen in 't jaer ons He[r]en 
dusent vijfhondert achtie[n] 

16 den tienden dach in julio. 
{opschrift buitenzijde:} Verbont van Vrouwen- 
   brueders 
 

Vrouwenklooster 31 
1 oktober 1518. Akte van verbintenis door prior Dirck van der Gou en het convent van het 
karmelietenklooster te Utrecht tot het lezen van een wekelijkse mis met preek in de kerk van 
Vrouwenklooster tot intentie van Jan van Montfoort en zijn vrouw Carola van Brederode. 
 
1 Wij broeder Dirck van der Gou, doctoer inder Godheyt, prior, broed[er] Gelis, broeder Sebastiaen, broed[er] 

Ghijsbert Hack leesmeysters, 
2 broed[er] Peter va[n] Franckevoirt, supprior, broed[er] Joest Steen en[de] voirt dat ghemeene co[n]vent 

va[n] den Carmelite[n], ghemeenlike  
3 ghenoemt Onser Liever Vrouwe[n] Broeders, gheleghen binnen Utrecht in die Nyestraat, beke[n]ne[n] 

en[de] lijde[n] mit desen onsen 
4 opene[n] brieff dat wij en[de] onse nacomelinge[n] verbonde[n] sijn en[de] ons als nu verbynde[n] ten 

ewige[n] daghe[n] in die kerck van Vrou- 
5 wencloest[er] bute[n] Utrecht op Die Bilt te lesen een misse ter weeck voir die zyelen van heer Jan va[n] 

Montfoirt, heer 
6 to Purmerende, to Abbenbroeck etc[etera] en[de] vrou Karola va[n] Brederode, sijn huysvrou en[de] voirt 

voir den ghene[n] daer sij 't voir 
7 beghere[n]. Ende voirt alle woensdach alst gheen heylich dach en is te doen een sermoen daer een goet 

verstandich ende 
8 bequaem predica[n]t voir de[n] joffere[n] van dat voirscr[eve] cloester. En[de] als den woensdach op ene[n] 

heylighen dach coomt so sal me[n] die 
9 misse en[de] dat sermoen tot ene[n] endere[n] wercke[n]dach vertrecken. Ende sullen wij doen ten ewigen 

dage[n] het sij wij sijn daer 
10 byechtvaders off wij en sijn daer gheen byechtvaders. Alle dinck sond[er] argelist. In ken[n]isse der 

wairheyt hebben wij 
11 broeders voirs[creve] onsen co[n]vents zegel aen desen brieff gehange[n] in 't jaer ons Heren dusent 

vijfho[n]dert ende achtien den 
12 yersten dach in octobri. 
{opschrift buitenzijde:} Vrouwe[n] ....{?} 
 

Vrouwenklooster 32 
8 mei 1424. Akte van broederschap, waarbij priorin Magdalena en het convent van het Maria 
Magdalenaklooster te Wijk bij Duurstede priorin en convent van Vrouwenklooster deelgenoot maken aan 
hun godsdienstoefeningen en goede werken. 
 
1 In Chr[ist]o J[es]u suis karissimis, devot[is] et religiosis priorisse et conventui s[anc]te Marie in 

Vrouwe[n]cloest[er] 
2 p[ro]pe Trajectu[m] ordinis b[ea]ti B[e]n[e]d[ic]ti soror Magdalena priorissa tot[us]q[ue] convent[us] 

s[anc]te Marie Magd[elen]e 
3 in Wijc p[ro]pe Duersteden ord[ini]s p[re]dicator[um], salute[m] et s[anc]te religio[n]is felice[m] 

p[ro]sp[er]itate[m]. Exigente pie v[ost]re 
4 devotio[n]is aff[ec]tu que[m] ad n[ost]r[u]m ordine[m] et sp[eci]alit[er] ad domu[m] n[ost]ram 

cognoscim[us] vos h[abe]re conce- 
5 dim[us] vobis confr[ater]nitate[m] plenaria[m] et p[ar]ticipatione[m] om[n]i[um] missar[um], or[ati]onum, 
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jejunor[um], vigilar[um], 
6 abstinentiar[um], labor[um], cet[er]orumq[ue] bonor[um] omnium que p[er] n[ost]ras sorores in n[ost]ro 

monasterio fieri dederit 
7 auctor omni[um] bonor[um] D[eu]s tenore p[ri]nci[p]iu[m] in o[mn]ib[us] sp[eci]alem in vita p[ar]iter et 

i[n] morte. Volentes 
8 insup[er] et ordinantes, ut a[n]i[m]a uni[us]cui[us]q[ue] v[est]r[u]m p[ost] v[est]r[u]m decessu[m] que[m] 

D[eu]s felice[m] f[a]ciat soror[um] n[ost]rar[um] 
9 or[ati]onib[us] denote reco[m]mendet[ur] cu[m] obit[us] v[est]ri i[n] cap[itu]lo fuerint nu[n]ciati. In cui[us] 

concessio[n]is testi[m]o[n]ium 
10 sigillu[m] n[ost]ri convent[us] duxim[us] pr[ese]ntib[us] appendend[um]. Anno D[omi]ni 1424 octavo 

id[us] maij. 
{opschrift buitenzijde:} dat cloester tot Wijck 
{moderne hand:}  1424 8 Idus Maii 
 

Vrouwenklooster 33 
13 september 1424. Akte, waarbij Bertrand, minister van de Keulse provincie van de minderbroeders, 
priorin Wilhelma en het convent van Vrouwenklooster deelgenoot maakt aan de goede werken van de 
minderbroeders. 
 
Christo Deo devotis d[omi]ne Wilhelme p[ri]orisse cet[er]isq[ue] d[omi]nabus et soro[r]ibus monasterii 
d[omi]nar[um] ex[tra] muros T[ra]jecten[sis] civitat[is] 
1 frater Bertra[n]dus fratru[m] mi[n]or[um] ad[m]inist[ra]t[i]o[n]is Colonien[sis] minister sacreq[ue] 

Theol[ogi]e p[ro]fessor, salutem et pace[m] in D[omi]no sempit[er]na[m] 
2 devot[i]o[n]em qua[m] vos ad ordine[m] n[ost]r[u]m pia fratrum relat[i]one hab[er]e cognovi aff[ec]tu[m] 

sincere ca[ri]tatis accepta[n]s Chr[ist]oq[ue] non 
3 i[n]m[er]ito acceptabile[m] fore crede[n]s piis ip[s]am spiritualem b[e]n[e]ficior[um] vicissitudinibus 

[com]pensari cupie[n]s vos ad om[n]ia et 
4 singula n[ost]ri ordinis suffragia in vita r[e]cipio p[ar]iter et i[n] morte plena[m] vobis bonor[um] om[n]i 

p[ar]ticipat[i]o[n]em auctoritate 
5 reve[re]ndissimi p[at]ris n[ost]ri g[e]n[er]alis mi[ni]stri michi sp[eci]aliter indulta teno[r]e p[re]sentiu[m] 

t[ri]bue[n]do que p[er] fr[at]res n[ost]ros et soro[r]es 
6 ordinis s[anc]te Clare in missis, or[ati]o[n]ibus, jejuniis, absti[n]entiis, p[re]dicat[i]o[n]ib[us], p[er]eg[ri]-

nac[i]onib[us] ac aliis labor[i]bus et ex[er]citiis 
7 devotis ubicu[m]q[ue] t[er]rar[um] mora[n]tur op[er]ari dignabit[ur] cleme[n]cia Salvatoris. Dat[um] 

Busciducis {Den Bosch} anno D[omi]ni 1424 
8 die 13 mensis septembris. 
{opschrift buitenzijde:} My[n]debroers 
 

Vrouwenklooster 34 
15 juli 1498. Akte, waarbij Adrianus de Mera te Utrecht, vicaris generaal van de Congregatio Hollandiae 
van de dominicaner orde, Johannes van Erp, diens zuster Henrica van Erp, diens zuster Henrica van Erp 
en Heylwich ten Engh, benedictinessen, deelgenoot maakt van de godsdienstoefeningen en de goede 
werken van de dominicaner orde. 
 
1 Devotis et in Chr[ist]o J[es]u sibi dilectis Joha[n]ni de Erp ac soro[r]i sue domicelle He[n]rice de 
2 Erp moniali ord[in]is s[anc]ti B[e]n[e]dicti, necno[n] domicelle Heylwich te[n] Engh moniali ord[in]is 

eiusde[m], h[ee]r Ad[ri]an[us] 
3 de Mera sacre pagine hu[m]ilis professor ac totius Congregacio[n]is Hollandie ordi[ni]s p[re]dicator[um] 
4 vica[r]ius g[e]n[e]ralis, salutem et om[n]i virtutu[m] ple[n]itudine[m] et Sp[irit]us S[anc]ti consolatione[m]. 

Exigente 
5 pie v[ost]re devoc[i]o[n]is aff[ec]tu[m] que[m] ad nostru[m] geritis ordine[m] vobis om[n]i missar[um], 

or[ati]onu[m], p[re]dica- 
6 cionu[m], jejunior[um], abstinenciaru[m], disciplinaru[m], vigiliaru[m], peregrinacionu[m], labor[um] 
7 ceteroru[m]q[ue] bonor[um] om[n]ium que p[er] fr[atr]es et sorores dicte n[ost]re [con]gregac[i]o[n]is 

d[omi]n[u]s n[oste]r J[es]us 
8 Chr[ist]us fieri dederit p[ar]ticipacione[m] co[n]cedo ecia[m] p[rese]ntibus v[ost]ris tenore p[rese]ntiu[m] 

i[n] vita p[ar]it[er] 
9 et i[n] morte ut multiplici suffragior[um] p[re]sidio et hic augmentu[m] gr[ati]e et i[n] futuro 
10 mereamini et[er]ne vite p[re]miu[m] possidere. In c[uius] concessionis testi[m]oniu[m] sigillu[m] mei 
11 officii vica[r]iat[us] duxi p[rese]ntibus appendendu[m]. Datu[m] i[n] n[ost]ro co[n]ve[n]tu Trajecten[si] 
12 qui[n]ta deci[m]a die mensis julii anno salutis millesi[m]o quadri[n]gentesi[m]o nonagesi[m]o 
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13 octavo. 
{opschrift buitenzijde:} 1498 15 julii 
   Ex conve[n]tu Trajecten[si] 
   ord[inis] fratru[m] p[re]dicator[um] 
 

Vrouwenklooster 35 
26 april 1586. Akte van benoeming door vrouwe Catherina van Oostrum en convent van Vrouwenklooster 
van Johan van Abcoude van Meerten tot heemraad van de Lekdijk Bovendams. Met aan de buitenzijde 
een verklaring over zijn eedaflegging ten overstaan van de dijkgraaf en heemraden van de Lekdijk 
Bovendams, 3 mei 1586. 
 
1 Wij Catherina van Oostrum, vrouwe en[de] gemeen jouffrouwen des convents van 
2 Vrouweclooster nu ter tijt resideren[de] binnen Utrecht, doen kondt en[de] kenlijck 
3 allen luyden dat alsoe jegenwoirdel[ick] onse beurte es omme tegens mey toecomen[de] 
4 voor den tijt van vier naestcomen[de] jaren eene heemraet op den Leckendijck 
5 's landts van Utrecht te stellen, en[de] wij van de wijsheyt, experientie ende 
6 bequaemheyt van den edelen en[de] erntfesten Johan van Abcoude ende van 
7 Meerten onsen neve geïnformeert zijn[de], wij denselven Johan van Meerthen 
8 gecommitteert hebben en[de] committeren bij des[en] omme van ons[en] wegen tegens 
9 mey toecoemen[de] den tijt van vier jaren geduyren[de] mitten andere heemraden 
10 den voirseyden Leckendijck te rijden, schouwen en[de] all te doen dat een goet 
11 heemraet schuldich es en[de] behoort te doen, op alle sulcke nutschappen, 
12 prouffijten en[de] emolumenten als daertoe staen[de] zijn. Des t'oorconde soe 
13 hebben wij dese onse commissie mit ons convents zegel bezegelt des[en] 26en 
14 aprilis anno xvc ses en[de] tachtentich. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1 Op huyden heeft Joncker Johan van 
2 Abcoude ende van Meerten voir 
3 dijckgraeff ende hemraeden van [den] Leckendijck 
4 's lants van Utrecht gepresenteert dese 
5 sijne co[m]missie ende es dienvolgende 
6 voir hemraet geaccepteert ende heeft 
7 den behoirlijcken eedt gedaen in handen 
8 van [den] voirs[creve] dijckgraeff ende hemraeden. 
9 Actum tot Wijck den IIIen may 1586. 
10 Mij present 
11 ...... secre[taris] 
 

Vrouwenklooster 36 
1219. Akte, waarbij Nicolaus, abt van de St.Laurensabdij van Oostbroek, ten behoeve van zieke nonnen 
boven hun vaste jaarinkomen de inkomsten schenkt uit 23 morgen land te Heemstede, 8 morgen te 
Jutphaas, 25 morgen te Werkhoven, 11 morgen te Oostveen, een ½ hoeve te Maarssenbroek, 1 morgen en 
1 hoeve te Kortrijk, een ½ hoeve te Maarsseveen, 4½ morgen te Langbroek, en renten uit 12 morgen te 
Hooghuizen, 7 morgen te Jutphaas, 11 morgen te Oostveen en uit een perceel bij de St. Jacobsbrug in de 
stad Utrecht, benevens een klein gedeelte van de giften die aan de St. Laurensabdij waren gedaan. 
 
1 In nomine sancte et individue Trinitatis. Felix est scripture memoria: emergentibus enim occurrit calumpniis 

et rerum seriem nuda loquitur  
2 veritate. Omni homini Christi karactere signato competit, ut Regi omnium regum Deo cum timore serviat; 

precipue tamen hoc incumbit 
3 omnibus regulari vinculo subiectis, quia scriptum est:  "Vovete et reddite".  Hac consideratione ego 

Nicholaus, Dei gracia abbas eccle- 
4 sie sancti Laurentii in Ostbruch, in futurum michi providere cupiens, simulque regulare preceptum sancti 

patris nostri Benedicti animo revolvens,  
5 quo dicit: "infirmorum cura ante omnia et super omnia adhibenda est, ut sicut revera Christo, ita eis 

serviatur, quia Ipse dicturus est: infir- 
6 mus fui et visitastis me; cura ergo maxima sit abbati, ne aliquam neggligentiam patiantur infirmi". Hoc mihi 

onus incumbere considerans  
7 simulque animo longo tempore fragilioris sexus imbecillitatem revolvens, pessimumque proprietatis vicium 

amputare cupiens, communi consilio tradidi  
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8 sororibus nostris ad usus infirmarum super statutam annonam quosdam reditus, quibus successoribus meis 
aliquid addere, nichil demere permitto.  Ad hos reditus  

9 recipiendos prepositus ipsarum se non interponet, sed cui abbas cum consilio preceperit. Insuper tradidi eis 
ad subplementum sum consilio, quicquid solidorum  

10 XX et infra eidem ecclesie oblatum fuerit, et hoc provisor predictorum redituum de manu prepositi recipiat. 
Hanc igitur nostram ordinationem, assensu prioris  

11 et prepositi factam et coniventia fratrum et sororum abprobatam, presenti scripto confirmare et sigilli nostri 
impressione corroborare curavimus. Ne igitur abbatibus  

12 succedentibus vel prepositis supervenientis prefatam ordinationem infringere liceat, nostra auctoritate 
observari precipimus, et ne aliquis contra eam ausu te- 

13 merario venire presumat, sub anathematis vinculo interdicimus. Acta sunt hec anno incarnationis Domini 
MCCXVIIII, ordinationis nostre XXVIIII. 

14 Ego Heinricus, abbas in Stauron, ecclesie sancti Laurentii professus, huius rei testem me esse proclamo et 
rogatu abbatis presentem paginam sigilli mei impressione  

15 firmavi. Nomina vero predictorum redituum huic pagine assignare curavimus. In Hemsteden XXXIII jugera. 
In Judifas VIII jugera. In Wercunden  

16 XXV jugera. In Veno XI jugera. In Marsnebruke dimidium mansum. In Curtrike aream et mansum. In 
Marsnevene dimidium mansum. In Langebruke  

17 IIII jugera et dimidium. {met andere hand bijgeschreven:} In festo sancti Martini XLVIII solidos. In 
Hochhusen XII jugera. In Judifas VII jugera. Item in Veno XI jugera,  

18 que etiam solvunt II modios siliginis et IIII solidos ad brengam{?}. Aream I juxta pontem sancti Jacobi, que 
solvit XI slidos in Conversione sancti Pau- 

19 li. 
 

Vrouwenklooster 37 
9 maart 1299. Akte, waarbij ridder Zweder van Zuilen van Beverweerd en zijn vrouw Berta aan priorin 
en convent van Vrouwenklooster 50 Tournooise ponden schenken, waaruit zij jaarlijks een uitkering 
zullen ontvangen en waaruit na hun dood memoriediensten zullen worden gehouden.  
 
1 Omnibus presentes litteras inspecturis nos Suederus de Sulen, miles, qui alio nomine vocor de Beverwarde, 

et domina Berta, uxor sua, notum 
2 facimus, quod dedimus priorisse et conventui de Vrowencloester quinquaginta libras in magnis 

Turonensibus, quolibet Turonense pro duodecim  
3 denariis computato, tali conditione, quod restituent nobis quinque libras in similibus Turonensibus, quolibet 

Turonense pro duodecim denariis computato, an- 
4 nuatim in festo sancti Martini hyemalis.  Hoc adiecto, dum alter nostrum moritur, dimidietas pensionis 

predicte eis extunc ad pitantiam  
5 ad anniversarium illius, qui moritur, faciendum integraliter remanebit; et extunc dimidietatem tantum dicte 

pensionis super- 
6 stiti nostrum, coad vixerit, in dicto termino persolvent annuatim. Ambobus nobis mortuis dicta pensio 

totaliter expirabit et optine- 
7 bunt hanc ultimam dimidietatem sicut primam ad pitantiam ad faciendum inde anniversarium ultimo ex 

nobis decedentis; et  
8 extunc dicta anniversaria nostra perpetuo facient, sicut est predictum. In cuius rei testomonium ego 

Suederus, miles predictus, sigillum meum appo- 
9 sui huic scripto, sub quo sigillo ego domina Berta predicta premissa omnia protestor esse vera. Datum anno 

Domini MCC nonogesimo nono, 
10 feria secunda post Dominicam Invocavit. 
 

Vrouwenklooster 38 
16 juli 1735. Registers van de verpachtingen door de Ridderschap van Utrecht van de tienden te De Bilt 
van Vrouwenklooster. 
 
 Vrouwenklooster 
 1735 
1 Conditiën en[de] voorwaerden 
2 waerna de Heeren Edelen 
3 en[de] Ridderschappe 's Lands 
4 van Utrecht openbaerlijk 
5 zullen laten afslaen en[de] 
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6 verkoopen des convents 
7 van Vrouwekloosters 
8 grove tienden, hierna 
9 benoemt, vallende op De 
10 Bild, over den jaerschae- 
11 re 1735. 
12 Eerstelijk zal de verkoopinge 
13 geschieden bij guldens van twee- 
14 entwintig stuyvers het stuk, te 
15 betaelen d' eene helfte Victoris toe- 
16 komende, ende d' andere helfte 
17 Korsmis daer aen volgende. Ende 
18 indien dezelve beloofde penningen 
19 op voors[creve] termijnen, ten minsten 
20 Vrouwe Lichtmis daer aen volgende 
21 ende dien dag al worden betaeld 
22 zullen de koopers mogen betae- 
23 len met twintig stuyvers ende 
24 anders niet. 
25 Den kooper zal boven de kooppenningen 
26 in goeden gelde betaelen tot rand- 
{blad 2} 
1 soen op ider gulden anderhalve 
2 stuyver, ende twee guldens op ider 
3 blok tot kerfgeld. 
4 Hiernevens zal den kooper gehouden 
5 zijn te stellen twee suffisante bor- 
6 gen daer de ed[el] mo[gende] heeren verkoopers 
7 aen genoegen zullen hebben, in den 
8 Gestichte van Utrecht gegoed en 
9 gezeten, die hen neffens den princi- 
10 paelen kooper in den inhouden van 
11 desen zullen laten condemneren, 
12 elk een voor al als principael, 
13 hetzij voor den Hove als elders, 
14 daer des begeert zal worden tot 
15 vermaninge, met renuntiatie van 
16 de exceptiën van excussie, divisie 
17 en ordinis. 
18 Item, waer het dat imand mijnde 
19 ende terstond geen borgen stelde 
20 zal den afslager den tiend ander- 
21 mael mogen afslaen en[de] zo dezel- 
22 ve meerder geld zal wesen tot 
23 profijte van de verkoopers, maer 
24 indien die minder geld zal wesen 
25 tot schaede van den eersten kooper, 
26 hetwelke men in en aen den zel- 
27 ven zal mogen verhaelen met reële 
{blad 3} 
1 executie als verwonnen en rechtelijk 
2 bekende schuld. 
3 Indien den afslaeger hem vergiste 
4 in 't afslaen (zal), zal hij hem mogen 
5 herhaelen. 
6 Item, of het gebeurde dat tusschen twee, 
7 drie of meerder persoonen questie 
8 verrese wie van hun eerst gemijnt 
9 hadde, zo reserveren de heeren ver- 
10 koopers die questie aen hunlieden 
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11 ende zullen voor kooper houden 
12 die het haer gelieven zal. 
13 Ende of de voors[chreve] tienden niet genoeg 
14 mogten gelden, zal den afslaeger den 
15 slag mogen houden aen hem. 
16 Nog is bevoorwaerd, of het gebeurde 
17 dat den kooper buiten de jurisdictie 
18 van De Bild woonagtig ware, zal 
19 gehouden wesen imand op De Bild 
20 woonende last te geven om een 
21 igelijk met het uitteekenen van den 
22 voors[creve] tiend te gerieven, binnen vier- 
23 entwintig uren nadat hij daer 
24 toe zal wesen verzogt, op poene dat 
25 in gevalle hij of zijn gecomm[iteer]de van 
26 des te doen in gebreke bleef, dat 
{blad 4} 
1 de uitteekeninge gedaen zal wor- 
2 den bij den geregte van [De] Bild of twee 
3 gebueren, zonder contradictie of 
4 bekroon van den tiendmeester. 
5 Ende dat dese tienden met de voet 
6 worden gestoten zonder maet daer- 
7 van te leveren. 
8 De kerk-tiend ofte den 
{marge: 1-10} 
9 tiend tusschen de Steen- 
10 straet en de Loydijk, den 
11 Kijfakker daerinne be- 
12 greepen, heeft gepacht 
13 Reijer van Schaik om 94 - - 
{marge: Den Kijfakker komt / maar in de oneven / jaeren} 
14 Borgen:  Jan de Wael, 
15    Jacob van Beek 
16 Den Beurveldsen tiend 
17 ofte den tiend uit het 
18 koorn van de weduwe 
19 van Herman Jansz[oon], Willem 
{marge: 1-10} 
20 Jansz[oon] en Kornelis van 
{blad 5} 
1 Zuijlen heeft gepacht 
2 Jan de Wael om 124 - - 
3 Borgen: Den rentm[eeste]r  
4 is te vreeden. 
5 Den rottiend ofte den tiend 
6 uit het koorn van Gijs- 
7 bert Jansz[oon] Drost, Paulus 
{in marge: 1-10} 
8 Schijf ende uit het rot 
9 heeft gepacht Johannes 
10 Wiggers om 83 - -  
11 Borgen:  Willem Verhoef,  
12 .  Aert Baers. 
13 Ende op de voors[chreve] conditiën 
14 zoude nu mede worden 
15 verkogt den tiend behoo- 
16 rende aen den convente van 
17 Mariëndael, gaende uit 
18 de bouwinge van[de] ridder- 
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19 hofstad Zuylen, dair 
20 alzo bij haer ed[el] mo[gende] resolutie 
21 van den 5en februarii 1618 
22 aen den heere van Zuylen 
{blad 6} 
1 de voors[chreve] tiend om consi- 
2 deratiën in ge[mel]de resolutie 
3 vervat, is geaccordeert 
4 mids jaerlijks aen het 
5 comptoir van de bisdoms- 
6 tienden, betaelende de 
7 redemtie penningen van 
8 dien ende haer Ed[el] Mog[enden] 
9 mede ontheffende van het 
10 leen gelegen op Oostveen 
11 hetwelke het convent van 
12 Vrouwenklooster van de 
13 ridderhofstad Zuylen te 
14 leen was, houdende alles 
15 breeder bij opge[mel]de resolutie 
16 vermelt, hetwelk alhier 
17 diend voor  memorie 
18 Actum op de zael van haer Ed[el] Mog[enden] 
19 kamer ten overstaen van de heer van 
20 Zeijst, den heer van Renswoude absent  
21 zijnde, op den 16en julii 1735. 
 
22 mij present 
23 Cr. Monik{??} 
 

Vrouwenklooster 39 
14 juli 1736. Registers van de verpachtingen door de Ridderschap van Utrecht van de tienden te De Bilt 
van Vrouwenklooster. 
 
{blad 1} 
1 Conditiën ende voorwaerden 
2 waarna de Heeren Edelen ende 
3 Ridderschappe 's Lands van Utrecht 
4 openbaerlijk zullen laten afslaen 
5 ende verkopen des convents van 
6 Vrouwecloosters grove tienden, 
7 hierna benoemt, vallende op De 
8 Bild, onder den jaerschaere 1736. 
9 Eerstelijk zal de verkopinge geschieden bij guldens 
10 van twee en twintigh stuyvers het stuck, te betaelen 
11 d'eene helfte Victoirs toecomende ende d' andere helfte 
12 Korsmis daer aen volgende, ende indien deselve beloof- 
13 de penningen op voorschreve termijnen, ten minsten 
14 Vrouwe Lichtmis daer aen volgende ende dien al 
15 worden betaald, zullen de kopers mogen betaelen 
16 met twintich stuyvers, ende anders niet. 
17 Den cooper zal boven de cooppenningen in goeden 
18 gelde betalen tot randsoen op ieder gulden anderhalve 
{blad 2} 
1 stuyver ende twee gulden op ieder block tot kerf- 
2 geld. Hiernevens zal de kooper gehouden sijn te stellen 
3 twee suffisante borgen, daer de Ed[el] Moogende Heeren 
4 verkopers aen genoegen zullen hebben, in den gestich- 
5 te van Utrecht gegoed en geseeten, die hen neffens 
6 den principaelen cooper den inhouden van desen 
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7 zullen laeten condemneren, elkeen voor al als 
8 principael, het sij voor den Hove als elders daer 
9 des begeert zal worden tot vermaninge met renun- 
10 ciatie van de exceptie, van ex[e]cussie, divisie en  
11 ordinis. 
12 Item, waer het dat imand mijnde ende terstond 
13 geen borgen stelde, zal den afslager den thiend 
14 andermael mogen afslaen, ende zoo deselve meerder 
15 geld zal weesen tot profijte van de verkoopers, maer in- 
16 dien die minder geld zal weesen, tot schade van den 
17 eersten cooper, hetwelks men in en aen den selven 
18 zal mogen verhaelen, met reale executie als verwon- 
{blad 3} 
1 nen en rechtelijck bekende schuld. 
2 Indien den afslager hem vergiste in 't afslaen, zal  
3 hij hem mogen herhaelen. 
4 Item of het gebeurde, dat tusschen twee, drie of 
5 meerder persoenen questie verrese, wie van hun 
6 eerst gemeynt hadde, zoo reserveren de heeren 
7 verkoopers die questie aen hun lieden, ende zullen 
8 voor kooper houden die het haer gelieven zal. 
9 Ende of de voorschreve tienden niet genoeg mogten 
10 gelden zal den afslager den slagh moogen houden aen hem. 
11 Nog is bevoorwaert, of het gebeurde dat den kooper 
12 buyten de jurisdictie van De Bild woonachtigh ware, 
13 zal gehouden weesen imand op De Bild woonende 
14 last te geven om een igelijck met het uytteeckenen 
15 van de voorschreve tiend te gerieven binnen vier 
16 en twintig uren nadat hij daertoe zal weesen versogt, 
17 op pone dat, ingevalle hij of sijne gecommitteerde 
18 van des te doen in gebreeke bleef, dat de uytteeckenin- 
{blad 4} 
1 ge gedaen zal worden bij den gerechte van De 
2 Bild of twee gebueren, sonder contradictie of bekroon 
3 van den tiendmeester. 
4 Ende dat dese thienden met de voet worden 
5 gesloten, sonder maet daervan te leveren. 
6 De kerckthiend ofte den thiend 
7 tusschen de Steenstraat en de Loydijk, 
8 den Kijfacker daerinne begreepen, 
9 heeft gepacht Jacob Jansen van 
10 Beeck om 131  -   -  
{in marge:} Den Kijfacker komt maer in de oneven jaeren. 
11 Borgen:     Albert Schouten 
12 en 
13 Peter Teunissen van Leusden 
14 Den Buurveldschen thiend ofte den 
15 thiend uyt het koorn van de weduwe 
16 van Herman Jansen, Willem Jansen 
17 en Cornelis van Zuylen heeft gepagt 
18 18 Arien Jansen Pappelendam om 119  -   -  
19 Borgen: Arien Huybertsen 
20 en 
21 Johan Wicherts[oen] 
{blad 5} 
1 Den rothiend ofte den thiend uyt 
2 het koorn van Gijsbert Jansen 
3 Drost, Paulus Schijf ende uyt het 
4 rot heeft gepacht Peter Teunissen van 
5 Leusden om 65  -   -  
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6 Borgen:  Jan van Houten 
7    en 
8    Reyer van Schaick 
9 Ende op de voorschreve conditiën 
10 soude nu meede worden verkogt den 
11 thiend behoorende aen den convente 
12 van Mariëndael, gaende uyt de 
13 bouwing van ridderhofstad 
14 Zuylen, dan alsoo bij haer Ed[el] Moo- 
15 gende resolutie van den 5e february 
16 1678 aen den heere van Zuylen. 
17 De voorschreve thiend om considera- 
18 tie, in gedagde resolutie vervat, 
19 is geaccordeert, mits jaerlijks aen het 
20 comptoir van de bisdomstienden, 
{blad 6} 
1 betaalende de redemptie pennin- 
2 gen van dien, ende haer ed[el]moogen- 
3 de meede ontheffende van het leen 
4 gelegen op Oostveen, hetwelke het 
5 convent van Vrouwencloester van de 
6 ridderhofstad Zuylen te leen was 
7 houdende, alles breder bij opgedagde 
8 resolutie vermelt, hetwelk alhier 
9 dient voor memorie. 
10 Actum op de zael van haer Ed[el] Moogende camer  
11 ten overstaen van den heer van Lockhorst op 
12 den 14e juli 1736, 
13 Mij present, 
14      {w.g.:} Jan van Goudoever, 
15        1736. 
 

Vrouwenklooster 46 (fragment) 
1743. Register van de verpachting door de ridderschap van Utrecht van de tienden te De Bilt van 
Vrouwenklooster. 
 
ff. 1r.-2v.: condities en voorwaarden (niet getranscribeerd) 
 
f.2v. 
De kerkthiend ofte den thiend 
tusschen de[n] Steenstraat en de Loy- 
dijk, den Kijsacker daerinne 
begreepen, heeft gepacht Jan van 
Houten, om         153-:-: 
 
Borgen: Peter van Leusden en Reijer van Schaik 
 
Den Buurveldschen thiend of de[n] 
thiend uyt het koorn van de weduwe 
Zeeman en de weduwe van Cornelis 
Philipsen en van Aert Baers, heeft 
gepacht Arnoldus de Greeff om      190-:-: 
 
Borgen: Bart de Greeff en Gijsbert van Resand 
 
f.3r. 
Den Roththiend of den thiend 
uyt het koorn van Aart Baers, 
Aart Teunissen van Werkhoven 
en Anthonij van Scherpenseel heeft 
gepacht Breunis Schouten om      139-:-: 
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Borgen: Albert Schouten en Zeeger Schouten 
 
Ende op voorschreeve conditiën 
zoude nu meede worden verkogt 
den thiend behoorende aen den 
convente van Marriendael, gaende 
uyt de bouwinge van de Ridder- 
hofstad Zuylen, dan alsoo bij haer 
Ed. Moogende resolutie van den 
5e Februarij 1678 aen den heere 
van Zuylen, de voorschreeve thiend 
om consideratiën in gedagte reso- 
lutie vervat, is geaccordeert mits 
jaerlijks aen het comptoir van de 
 
f.3v. 
Bisschopsthienden betaelende 
de redemptiepenningen van 
dien ende haer Ed. Moogende meede 
ontheffende van het leen geleegen 
op Oostveen, hetwelcke het convent 
van Vrouwenclooster van de Rid- 
derhofstad Zuylen te leen was hou- 
dende, alles breder op gedachte re- 
solutie vermelt, hetwelk alhier 
dient voor        memorie 
 
Actum op de zael van haer Ed. Moogende 
caemer, ten overstaan van de heer van Lock- 
horst, den heer van Zuylen absent sijnde, 
op den 27e julij 1743. 
 
Mij present 
Jan van Goudoever. 
 

Vrouwenklooster 62 (fragment) 
1758. Register van de verpachting door de ridderschap van Utrecht van de tienden te De Bilt van 
Vrouwenklooster. 
 
f.1r.-2v.: voorwaarden, zie nr. 38 
 
f.2v. 
De kerkthiend ofte den thiend 
tusschen de Steenstraat en de Loijdijk 
van Gijsbert Schouten, Jacob van 
Beek, Jan Pappelendam, Willem 
Jansen, Henrik Collenbergh, Ar- 
noldus de Greeff en Jan de Waal, 
den Kijsacker daerinne begrepen, 
heeft gepagt Reyer van Schaik   190-:-: 
 
Borgen: Corn[elis] de Roy en H. van Schaik 
 
f.3r. 
Den Buurveldsen thiend ofte 
den thiend uyt het koorn van 
Aert Baers, Gosen van Scherpenzeel 
en de weduwe Couwenhoven, heeft 
gepacht Gijs Schouten    190-:-: 
 
Borgen: An van Beek en Jan Pappelendam 
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Den raththiend uyt het koorn 
van Aert Baers, Aert Teunissen 
van Werkhoven en Arnoldus de 
Greeff heeft gepacht Jan Pappelend[am] 190-:-: 
 
Borgen: Aart de Waal en Arien Pappelendam 
 
Ende op de voorschreve conditiën 
soude meede worden verkogt den 
thiend behoorende aen den con- 
vente van Marriendaal gaende 
uyt de bouwinge van de Ridder- 
 
f.3v. 
hofstad Zuylen, dan alsoo bij 
haer Ed. Mogende resolutie van 
den 5e Februarij 1678 aen de heer 
van Zuylen de voorschreve 
thiend om consideratiën in ge- 
dachte resolutiën vervat, is geaccor- 
deert mits jaerlijks aan het comp- 
toir van de bisdomsthienden 
betalende de redemtiegelden 
van dien, ende haar Ed. Mogen- 
de meede ontheffende van het leen 
op Oostveen, hetwelck het convent 
van Wittenvrouwenclooster van 
de Ridderhofstad Zuylen te leen 
was houdende, alles breder op ge- 
dachte resolutie vermeld, het- 
welck alhier dient voor    memorie 
 
f.4r. 
Actum op de zaal van haar Ed. Moogenden 
caamer ten overstaan van de heeren. 
 

Vrouwenklooster 74 (fragment) 
1782-1793. Register van de verpachting door de ridderschap van Utrecht van de tienden te De Bilt van 
Vrouwenklooster. 
 
f.1r.-1v.: voorwaarden, zie nr. 38 
 
f. 2r. 
1. De kerkthiend of de thiend de 
2. Steenstraat en den Looijdijk waar 
3. onder begreepen word de krijtthiend 
4. gaande uit de hofsteden van 
5. Willem Stam en Jacob van Beek, 
6. den Kijfakker daarinne niet 
7. begreepen, heeft gepacht 
8. Nicolaas van der Lucht om  f.172-:-: 
 
{in de linkermarge: f.175-:-:} 
 
Borgen: Jan Ruys en Nicolaas Bakker 
 
Den Buurveldsen thiend heeft 
gepacht Leendert Ooststinge om  f.161-:-: 
 
{in de linkermarge: f.230-:-:} 
 
Borgen: Rijk van Vuuren en Jan Hoenders 
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Den Roththiend heeft ge- 
pacht Jacobus Vring om f.98-:-: 
 
{in de linkermarge: f.162-:-:} 
 
Borgen: Rijk van Vuuren en Cornelis Baars 
 
   f.431-:-: 
f. 2v. 
De Scherpenbergse thiend uit de 
hofstede onder Werkhoven over den 
boom bij Odijk, gebruikt wordende 
bij de weduwe Leendert van der Wel 
heeft gepacht Gerrit Eeldring om f.250-:-: 
 
{in de linkermarge: f.250-:-:} 
 
Borgen: Jan Richter en Willem van Vulpen 
 
Ende op de voorsz[ijde] conditiën zoude 
meede worden verkogt de thiend behoo- 
rende aan den convente van Marien- 
daal gaande uit de bouwing van de 
Ridderhofstad Zuilen, also bij haar 
Ed. Mog[ende] resolutie van 5 Febr[uari] 1678 
aan de heer van Zuilen de voorsz[ijde] thiend 
om consideratiën in voorsz[ijde] resolutie 
vervat, is geaccordeert, mits jaar- 
lijks aan het comptoir van de bis- 
domsthienden betalende de redem- 
tiegelden van dien, en haar Ed. Mog[ende] 
mede ontheffende van het lheen 
op Oostveen, hetwelk het convent 
van ‘t Vrouwenclooster van de Rid- 
derhofstad Zuilen tot leen was 
behoudende, alles breder bij ge- 
melde resolutie vervat, ‘t welk 
alhier diend voor memorie, dus   memorie 
 
te samen bedragende    f.681-:-: 
 
f. 3r. 
Actum op de zaal van haar Edele 
Mog[ende] kamer ten overstaan van de 
heeren van Schonauwen en van Zuylen 
op den 27. julij 1793 
 
In kennisse van mij 
J.J. Meijer 
abs[ent] secr[etaris] 
 

Vrouwenklooster 75 
4 maart 1793. Verzoekschrift van Anthony van Mijdrecht, bakker te De Bilt, aan de ridderschap om 
schadeloosstelling voor de niet geïnde tiend van Vrouwenklooster in 1787 vanwege de militaire bezetting 
te De Bilt, ingewilligd, met attestatie door schepenen en secretaris van het gerecht van Oostbroek en De 
Bilt. 
 
{pag. 1} 
{marge:} 
1 de Heeren Edelen en Ridderschappe 
2 authoriseren de Rentmeesters van den 
3 convente van Vrouwenklooster, omme  
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4 aan den suppliant te betalen 
5 eene somme van eenhonderd 
6 guldens ter zake der door den 
7 suppliant geledene schade in 
8 dezen requeste gemeld. 
9 Gedaan t' Utrecht den 
10 4 maart 1793 
11 ter ordonn[antie] van Hooggem[elde]  
12 Heeren Edelen en Ridderschappe 
13 {w.g.:} Jo. Fred. Gobius. 
 
14 Ontfangen voorschreve een hondert gulden 
15 op den 30 maart 1793 
16 {w.g.:} A. v. Mijdregt 
 
Aan de Edel 
1 Mogende Heeren 
2 de Heeren Edelen en Ridder- 
3 schap, representeerende 
4 den Tweeden Staat 
5 van den Lande van  
6 Utrecht. 
7 Geeft oodmoedig te kennen Anthony 
8 van Mijdrecht m[eeste]r broodbakker in den 
9 dorpe van De Bilt: dat hij in a[nn]o 1787 
10 gepacht heeft den zogenaamde Kerktiend, 
11 gelegen onder gemelde gerechte, behorende  
12 aan het Convent van het Vrouweklooster, 
13 en daarvoor volgens quitantie, betaald  
14 heeft een somma van twee honderdt agt 
15 gulden en agt stuivers, dat door de  
16 in het zelve jaar plaats gehad hebbende 
{ondermarge:} 
 de rentm[eeste]r geauthoriseerd om 100-:-: aan den suppliant 
 te betalen 4-3-93 
{pag. 2} 
1 troubles, en allermeest door de toen- 
2 malige bezetting aan De Bilt, het 
3 hem suppliant volstrekt onmoge- 
4 lijk geweest is, om dien tiend op zijn tijd     
5 in te zamelen, zulks daar door, het 
6 grootst en best gedeelte derzelve, ver- 
7 woest, en voor mensch en beest 
8 genoegzaam onbruikbaar gewor- 
9 den is; dat hij suppliant uit dien hoof- 
10 de, bij het betalen van gemelde tiend 
11 getracht heeft, eenige afslag te erlangen, 
12 dan te vergeefsch, radende den rent- 
13 meester van U Edel Mog[enden] hem suppli- 
14 ant, zijne daar aan geledene schade 
15 ter secretarye van hun Ed[el] Mog[en]- 
16 de Heeren Staten dezer Provintie 
17 op te geven, evenals alle andere be- 
18 schadigde personen, 't welk hij  
19 suppliant dan ook vervolgens ge- 
20 daan en daarvoor gesteld heeft,   
21 een somma van een hondert gulden 
{pag. 3} 
1 Wij ondergeteekende Huybert  
2 van Dijk en Jan Haarman sche- 
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3 penen in den gerechte van Oostbroek en De  
4 Bilt, c[um] s[uis] attesteeren ter requisitie van  
5 Anthonij van Mijdrecht m[eeste]r broodbakker 
6 in dezen dorpe, dat het ons zeer wel be- 
7 kend is dat den requirant in de volstrek- 
8 te onmogelijkheid geweest is, uit hoofde 
9 van de bezetting die in a[nn]o 1787 aan deezen 
10 dorpe heeft plaatse gehad, om zijne in dat  
11 jaar gepachte zo genaamde Kerktiend, 
12 behoorende aan 't convent van 't Vrouwekloos- 
13 ter op zijn tijd in te zamelen, en die eerst 
14 na 't opbreeken van gemelde bezetting heeft  
15 kunnen inmennen; voords dat den re- 
16 quirant ter dier zake aangemelde thiend  
17 grote schade geleeden heeft, die zeer ge- 
18 makkelijk heeft kunnen beloopen een som- 
19 ma van een hondert guldens, op welke 
{pag. 4} 
1 die door den requirant gesteld is. Gevende 
2 voor reeden van wetenschap als in den text, 
3 alsmeede dat den requirant voor de om- 
4 wending van zaken, niet door de alhier 
5 leggende batterijen, om zijn voorsz[eide] tiend  
6 in te mennen, rijden mogt, maar die  
7 voor een groot gedeelte op 't veld heeft  
8 moeten laaten verwoesten en verrotten, be- 
9 reid zijnde, deeze onse verklaaring des 
10 vereischts, met solemneele eede te ster- 
11 ken. 
12 Actum aan De Bilt den 26 januarij 
13 1793. 
14 {w.g.:}  Huybert van Deyk 
15 J. Haarman 
{pag. 5} 
1 Attesteere ik onderge- 
2 tekende secretaris van Oost- 
3 broek en De Bilt c[um] s[uis] dat de scha- 
4 dens bij annexe requeste, op de  
5 naam van Anthony van Mijdrecht 
6 gepresenteert, gemelt, ter secre- 
7 tarye van hun Ed[el] Mo[gen]de Heeren  
8 Staten deezer provintie, wel opge- 
9 geeven, maar van den Lande 
10 niet betaald zijn, ter zake men de- 
11 zelven niet direct onder de patri- 
12 otsche schadens heeft kunnen opgee- 
13 ven, maar die heb moeten stel- 
14 len op de lijste van schadens, on- 
15 zeker door wien geschied, alzo men  
16 niet stellig zeggen konde, of die 
17 schadens aan de patriotten of aan 
18 de militairen van dezen Staat  
19 of wel aan de defensie van deze 
20 provintie toe te schrijven ware. 
21 Actum den 7 januarij 1793 
22 {w.g.:}  J.C. de Graaf 
{pag. 6} 
1 Dan gemerkt geene anderen, als zo 
2 genaamde patriotsche schadens 
3 van den lande zijn vergoed, en 
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4 hij suppliant des ter zake voorschre- 
5 ve, geene de minste vergoeding ver- 
6 kregen en het U Ed[el] Mog[enden] goedgunstig 
7 behaagd heeft, den koper der twee 
8 tienden, mede behorende aan het  
9 voorschreve convent, gratieuselijk  
10 eenige afslag te verleenen: zo 
11 neemt den suppliant de vrijheid zich 
12 te keeren tot U Ed[el] Mog[enden], oodmoedelijk 
13 verzoekende dat 't U Ed[el] Mog[enden] goedguns- 
14 tiglijk behagen mogten, uit hoofden ook 
15 hem suppliant hetzelve noodlot der  
16 pachters van gemelde twee tienden, tot zijn  
17 merkelijke prejudicie getroffen heeft, 
18 hoogstderselver rentmeester te au- 
19 thoriseeren, van aan den suppliant  
20 ter zake voorschreve, te restitueeren 
21 een somma van een hondert gulden 
22 't welk doende etc[eter]a 
23 {w.g.:}   J.C. de Graaf 
{opschrift achterzijde:} 
 Requeste 
 voor 
 Anthony van Mijdrecht 
 

Vrouwenklooster 76 (fragment) 
1739-1793. Lijsten van de verpachtingsopbrengst van de tienden van het convent van Vrouwenklooster 
(onvolledig). 
Opmerking: We hebben bij deze transcriptie de regelaanduiding achterwege gelaten en de opmaak gewijzigd. 
Aantekeningen in de marge over de opbrengsten van het voorgaande jaar zijn niet opgenomen. 
 

1739 
  Kervinge der tienden van 
  den convente van Vrouwenclooster 
  over den jaare 1739. 
 
 Den Kerktient tussen de Looydijk en de 
 Steenstraat, den Kijfacker daarinne 
 begrepen 
 5½ m[ergen] wintercoorn 
 29 m[ergen] soomercoorn   145:-:-. 
 
 De Buurvelten thient, uyt het coorn 
 van Herman Janssen, Willem Janssen 
 en Cornelis van Zuylen 
 14 m[ergen] wintercoorn 
 28 m[ergen] soomercoorn 
 .. m[ergen] moes- of aartappelen  110:-:- 
  11:-:-  121:-:-. 
 Den Rotthient uyt het coorn van 
 Claas Drost, Aart Petersen en het rot 
 16 m[ergen] winter coorn 
 18 m[ergen] soomer coorn   48:-:- 
  8:-:-  56:-:-. 
  brengt in 1739 aff  322:-:-. 
 

1758 
  Memorie van verpachtinge der 
  thienden van den convente van 
  Vrouweclooster over den jaare 1758. 
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 De Kerkthiend waarin besayd is 
 9 mergen winterkoorn 
 25 [mergen] somerkoorn 
 1 [mergen] aardappelen 
 35 mergen ingeset bij ...{niet ingevuld}  
 op  170:-:- 
 in slag genomen bij Rijer v[an] Schaik    20:-:- 
 dus coper om   190:-:-. 
 
 De Buurveldse thiend 
 17 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 11 mergen aardappelen 
 40 mergen ingeset bij ...(niet ingevuld) 
 op  150:-:- 
 in slag genomen bij Gijsb[ert] Schoute 30:-:- 
 dus coper om   180:-:-. 
tien mergen minder 
besayd als 't 
voorgaande jaar 
 
 De Rotthiend 
 12 mergen winterkoorn 
 21 mergen somerkoorn 
 33 mergen ingeset bij ...{niet ingevuld} 
 op   140:-:- 
 in slag genomen bij Jan Pappelendam 40:-:- 
 dus coper om   180:-:-. 
  Bedragen de cooppenn[ingen]   530:-:-. 
  1½ randsoen              . 
 

1762 
  Memorie van verpachtinge der thienden 
  van de convente van Vrouweclooster 
  over den jaare 1762. 
 
 De Kerkthiend waer in besayd is 
 11 mergen winterkoorn 
 26 mergen somerkoorn 
 2½ m[ergen] aardappelen 
 39½ mergen   135:-:- 
  20:-:- 
 koper Reijer van Schaik om   155:-:-. 
 
 De Buurveldse thiend 
 13 mergen winterkoorn 
 25 mergen somerkoorn 
 6 m[ergen] aardappelen 
 44 mergen  150:-:- 
   20:-:- 
 koper Gijsb[ert] Schouten om   170:-:-. 
 
 Den Rotthiend 
 11 m[ergen] winterkoorn 
 22 m[ergen] somerkoorn 
 34{?} mergen   120:-:- 
   4:-:- 
 koper Jan Pappelendam  124:-:-. 
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 {Totaal:}   449:-:-. 
 

1763 
  Kervinge der thienden van 't 
  convent van Vrouweclooster 
  1763. 
 
 De Kerkthiend waar in besayd is: 
 5 mergen winterkoorn 
 25 mergen somerkoorn 
 7 mergen aardappelen 
 37 mergen ingeset op    150:-:- 
  18:-:- 
 coper Claas van Rumst om   168:-:- 
 
 D' Buurveldse thient 
 12 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 9 mergen aardappelen 
 41 mergen ingezet op   160:-:- 
   25:-:- 
 coper Albertus de Waal om   185:-:- 
 
 De Rotthiend 
 11 mergen winterkoorn 
 22 mergen somerkoorn 
 33 mergen ingeset op   110:-:- 
  30:-:- 
 coper Albertus de Waal om    140:-:- 
 
 {Totaal:}   493:-:- 
 

1765 
  Kervinge der thienden van den 
  convente van Vrouweclooster over 
  den jaare 1765. 
 
 D' Kerkthiend waar in besayd is 
 7 mergen winterkoorn 
 11 mergen somerkoorn 
 6 mergen aardappelen 
 2 mergen kool 
 32 mergen  
 ingeset bij Willem van de Molenstraat op  150:-:- 
  14:-:- 
 coper Gijsbert Schouten om   164:-:- 
 
 D' Buurveldse thiend 
 12 mergen winterkoorn 
 19 mergen somerkoorn 
 8 mergen aardappelen 
 39 mergen 
 ingeset bij Willem van de Molenstraat op  160:-:- 
  20:-:- 
 coper Abraham Wiggers om   180:-:- 
 
 Den Rotthiend 
 10 mergen winterkoorn 
 16 mergen somerkoorn 
 26 mergen 
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 ingeset bij Willem van de Molenstraat op  120:-:- 
  20:-:- 
 coper Claas van Rumst   140:-:- 
 1765:   484:-:- 
 

1766 
  Kervinge der thienden van den convente 
  van Vrouweclooster over den jaare 1766. 
 
 Bilt 
 De Kerkthiend waer in besayd is 
 6 mergen winterkoorn 
 15 m[ergen] somerkoorn 
 12 m[ergen] aardappelen 
 33 mergen 
 Willem van de Molenstraat   150:-:- 
 borgen: Gijsb[ert] Schouten, Barent v[an] Houten 
 
 De Buurveldse thiend 
 14 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 6 m[ergen] aardappelen 
 40 mergen 
 Reijer van Schaik   175:-:- 
 borgen: Jacob v[an] Beek, Rijk v[an] Schaik 
 
 Den Rotthiend 
 12 mergen winterkoorn 
 20 m[ergen] somerkoorn 
 32 m[ergen] 
 Jan Pappelendam   110:-:- 
 borgen: Aart Baars, Ary Pappelendam 
 {Totaal:}   435:-:- 
 

1768 
  Memorie van de verpachtinge der 
  thienden van den convente van 
  Vrouweclooster over den jaare 1768. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waarin gezayt is 
 10 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 11 mergen aardappelen 
 2 mergen kool 
 35 mergen   120:-:- 
   25:-:- 
 coper Claas van Bunnik om   145:-:- 
 
 De Buurveldse thiend 
 12 mergen winterkoorn 
 31 mergen somerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 46 mergen  170:-:- 
     35:-:- 
 coper Jan Pappelendam   205:-:- 
 
 De Rotthiend 
 11 mergen winterkoorn 
 21 mergen somerkoorn 
 32 mergen    60:-:- 
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   20:-:- 
 coper Claas van Rumst om    80:-:- 
 bedragende   430:-:- 
5/9 1768 gediend. 
 

1769 
  Memorie van de verpachtinge der 
  thienden specterende aan 't convent van 
  Vrouweclooster over den jaare 1769. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waarin besayd legt 
 5 mergen winterkoorn 
 19 mergen somerkoorn 
 7 mergen aardappelen 
 2 mergen kool 
 33 mergen  140:-:- 
   20:-:- 
 coper Claas van Rumst   160:-:- 
 
 Item de Buurveldse thiend 
 13 mergen winterkoorn 
 18 mergen somerkoorn 
 5 mergen aardappelen 
 36 mergen  160:-:- 
  12:-:- 
 coper Claas van Rumst om   172:-:- 
 
 De Rotthiend 
 10 mergen winterkoorn 
 21 mergen somerkoorn 
 1 mergen aardappelen 
 32 mergen  100:-:- 
  4:-:- 
 coper Claas van Rumst om   104:-:- 
 bedragende over den jaare 1769   436:-:- 
 

1770 
  Memorie van de verpachtinge 
  der thienden specterende aan 't 
  convent van Vrouweclooster over 
  den jaare 1770. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waarin besayd legt 
 7 mergen winterkoorn 
 19 mergen somerkoorn 
 6 m[ergen] aardappelen 
 2 m[ergen] kool 
 34 mergen 
 ingeset bij Willem van d[en] Molenstraat op  130:-:- 
 inslag bij nymand dus coper om   130:-:- 
 borgen: Anthonis van Houten en Gerrid Stam op Vollenhoven. 
 
 Item de Buurveldse thiend 
 15 mergen winterkoorn 
 17 m{ergen] somerkoorn 
 4 m[ergen] aardappelen 
 36 mergen 
 ingezet bij Hendrik van Schaik op  140:-:- 
 inslag bij Jan Pappelendam met 20:-:- 
 dus coper om   160:-:- 
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 borgen: Albertus de Waal en Cornelis van Egdom 
 
 D' Rotthiend 
 12 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 3 m[ergen] aardappelen 
 35 mergen 
 ingeset bij Cornelis Vring op   100:-:- 
 inslag bij Nicolaas van Rumst op 30:-:- 
    130:-:- 
 b[orgen]: Willem Stam, Jan Hoenders 
 bedragende over den jaare 1770   420:-:- 
 

1772 
  Memorie van de verpachtinge der thienden 
  specterende aan 't convent van Vrouwe- 
  clooster over den jaare 1772. 
 
 Eerstelijk d' Kerkthiend waarin besayt legt en waaronder 
 begrepen word de Krijtthiend gaande 
 uyt de hofsteden van Willem Stam 
 en Jacob van Beek. 
 2 mergen winterkoorn 
 18 mergen somerkoorn 
 10 mergen aardappelen 
 30 mergen 
 ingeset bij ...{niet ingevuld}  150:-:- 
 inslag bij ...{niet ingevuld}   6:-:-  156:-:- 
 borgen: ...{niet ingevuld} 
 
 Item d' Buurveldse thiend 
 8 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 4 mergen aardappelen 
 32 mergen 
 ingeset bij Rijer v[an] Schayk  100:-:- 
 inslag bij Cl[aas] van Rumst   25:-:-  125:-:- 
 borgen: W. Stam, J. Hoenders 
 
 De Rotthiend 
 6 mergen winterkoorn 
 18 mergen somerkoorn 
 4 mergen aardappelen 
 28 mergen 
 ingeset bij Hend[rik] v[an] Schayk  100:-:- 
 inslag bij Van Rumst  4:-:-  104:-:- 
 1772   385:-:- 
 

1777 
  Memorie van de verpachting der 
  thienden specterende van 't convent 
  van Vrouweclooster over den jare 1777. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waar onder begrepen 
 word de Krijtthiend gaande uyt de hofstede van 
 Willem Stam en Jacob van Beek 
 waar in besayt legt 
 5 mergen winterkoorn 
 32 mergen somerkoorn 
 2 mergen aardappelen 
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 ½ mergen kool 
 29½ mergen 
 ingeset bij Rijk Vuuren op  140:-:- 
 inslag bij C. Vring 25:-:-  165:-:- 
 borgen: W. Stam, J. Staal 
 
 Item de Buurveldse thiend 
 8 mergen winterkoorn 
 15 mergen somerkoorn 
 5 mergen aardappelen 
 28 mergen 
 ingeset bij Jan Hoenders op  120:-:- 
 inslag bij A. Leenerts 14:-:-  134:-;- 
 borgen: R. v. Schaik en Rij[er] v[an] [Schaik] 
 
 De Rotthiend 
 12 mergen winterkoorn 
 14 mergen somerkoorn 
 2 mergen aardappelen 
 28 mergen 
 ingeset bij Jan Hoenders op  110:-:- 
 inslag bij Klaas v[an] Rumst 30:-:-  140:-:- 
 borgen: J. Hoenders, P. Roos 
 1777   339:-:- 
 

1778 
  Memorie van de verpachting der thienden 
  specteerende aan het convent van 
  Vrouweclooster over den jaare 1778. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waar onder begrepen 
 werd de Krijtthiend gaande uit de hofstede van 
 Willem Stam en Jacob van Beek 
 waarin besayt legt 
 5 mergen winterkoorn 
 13 mergen somerkoorn 
 9 mergen aardappelen 
 1 mergen kool 
 28 mergen 
 ingeset bij Willem Stam op  130:-:- 
 inslag bij Cornelis Vring med 20:-:-  150:-:- 
 borgen: Willem Stam en Jan Hoenders 
 
 Item de Buurveldse Thiend 
 11 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 4 mergen aardappelen 
 27 mergen 
 ingeset bij Cornelis Vring op  110:-:- 
 inslag bij niemand dus coper gebleven om   110:-:- 
 borgen: als voren 
 
 De Rotthiend 
 6 mergen winterkoorn 
 17 mergen somerkoorn 
 2 mergen aardappelen 
 25 mergen 
 ingeset bij Cornelis Vring op   70:-:- 
 inslag bij Jan Hoenders med 6:-:-   76:-:- 
 borgen: Willem Stam en Abraham Leners 
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 De Scherpenbergse thiend uyt de hofstede 
 onder Werkhoven over Den Boom bij Odijk 
 gebruijkt wordende bij de weduwe Leendert 
 van der Wel 
 22 mergen winterkoorn 
 18 mergen somerkoorn 
 1 mergen aardappelen 
 ingeset bij Hendrik de Bie op   160:-:- 
 inslag bij Dirk van der Wel med 55:-:- 
 dus coper om   215:-:- 
 borgen: geremitteerd 
 {totaal 1778}   551:-:- 
 

1780 
  Memorie van de verpachtinge der thienden 
  specteerende aan het convent van Vrouwe- 
  clooster over den jaare 1780. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waar onder begrepen word 
 de Krijtthiend gaande uyt de hofstede van Willem 
 Stam en Jacob van Beek 
 waar in besayd is 
 8 mergen winterkoorn 
 14 mergen somerkoorn 
 4 mergen aardappelen 
 1 mergen kool 
 2 mergen tabak 
 29 mergen 
 ingeset bij Hend[rik] v[an] Schaaik op  110:-:- 
 inslag bij Abr[aham] Leenaars 36:-:-  146:-:- 
 borgen: Will[e]m Stam, Jan Hoenders 
 
 Item de Buurveldse thiend 
 9 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 24 mergen 
 ingeset bij Rijk van Vuuren op  110:-:- 
 inslag bij Claas van Rumst   24:-:-  134:-:- 
 borgen: Willem Stam, Jan Hoenders 
 
 De Rotthiend 
 12 mergen winterkoorn 
 11 mergen somerkoorn 
 1 mergen aardappelen 
 24 mergen 
 ingeset bij Hend[ri]k van Schaaik op    65:-:- 
????????????????????????????????????????????    81:-:- 
 
 De Scherpenbergse Thiend uyt d'hofstede 
 onder Werkhoven over Den Boom bij Odijk 
 gebruykt wordende bij de weduwe Leendert 
 van der Wel 
 29 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 ½ mergen aardappelen 
 41½ mergen 
 ingeset bij F. van Boereboom op  190:-:- 
 inslag genomen bij Jacob Elberse 28:-:-  215:-:- 
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 borgen: Nol en Henk Elberse 
 1780   579:-:- 
 

1783 
  Memorie van verpachtinge der 
  thienden specterende aan het convent 
  van Vrouweclooster over den jaare 1783. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waar onder begrepen 
 word d' Krijtthiend gaande uyt de hofstede van 
 Willem Stam en Jacob van Beek. 
de Kijffacker komt 
in d'oneven jaaren 
 6 mergen winterkoorn 
 19 mergen somerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 ½ mergen kool 
 28½ mergen 
 ingeset bij Willem Stam op  130:-:- 
 inslag bij Jan Hoenders 30:-:-  160:-:- 
 borgen: ...{niet ingevuld} 
 
 Item de Buurveldse thiend 
 4 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 27 mergen 
 ingeset bij Abraham Leenaerts op   60:-:- 
 inslag bij Cornelis Couwenhove 4:-:-   64:-:- 
 borgen: ...{niet ingevuld} 
 
 De Rotthiend 
 7 mergen winterkoorn 
 16 mergen somerkoorn 
 ½ mergen aardappelen 
 23½ mergen 
 ingeset bij Jan Haarman op   65:-:- 
 inslag bij den selven 20:-:-   85:-:- 
 borgen: ...{niet ingevuld} 
 
 De Scherpenbergse Thiend uyt d' hofstede 
 onder Werkhoven over Den Boom bij Odijk 
 gebruykt wordende bij Dirk van der Wel 
 en ook Van der Geer 
 19 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 2 mergen zaat 
 ½ mergen aardappelen 
 33½ mergen 
 ingeset bij Jacob Elbertse op  140:-:- 
 inslag genomen bij Huyb de Rooy 60:-:-  200:-:- 
 borgen: ...{niet ingevuld} 
 1783   509:-:- 
 

1784 
  Memorie van de verpachting der 
  thienden specteerende aan 't convent 
  van Vrouweclooster over den jaare 
  1784. 
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 Eerstelijk de Kerkthiend, waaronder 
 begrepen d' Krijtthiend gaande uyt den 
 hofstede van Willem Stam en Jacob van 
 Beek, waar in besayt is 
d' Kijffakker komt in 
d'oneven jaaren 
 5 mergen winterkoorn 
 17 m[ergen] somerkoorn 
 4 m[ergen] aardappelen 
 200 roeden kool 
 26 m[ergen] 200 roeden 
 ingeset bij Willem Stam op  130:-:- 
 inslag bij Rijk van Schaik 20:-:-  150:-:- 
 borgen: Reijer van Schaik en Arien Hendriks Baars 
 
 Item d' Buurveldse thiend 
 11 mergen winterkoorn 
 25 m[ergen] somerkoorn 
 3 m[ergen] aardappelen 
 39 mergen 
 ingeset bij Rijk van Schaik op   130:-:- 
 inslag bij Leendert Oostindiën 30:-:-  160:-:- 
 borgen: Gijsbert van Maurik en Dirk Carelsen 
 
 De Rotthiend 
 8 mergen winterkoorn 
 15 mergen somerkoorn 
 2 m[ergen] aardappelen 
 25 mergen 
 ingeset bij Jan Hoenders op   80:-:- 
 inslag bij Rijk van Schaik 10:-:-   90:-:- 
 borgen: als vooren 
 
 De scherpenbergse thiend uyt de 
 hofstede onder Werkhoven over Den 
 Boom bij Odijk gebruykt geweest bij 
 d' wed. Leendert van der Wel off nu 
 gebruykt wordende bij Dirk van der 
 Wel en Joost van der Geest. 
 22 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 4 mergen zaat 
 1 mergen aardappelen 
 39 mergen 
 ingeset bij Jan Elbertsen op  210:-:- 
 inslag genomen bij Gerrid Aalten 90:-:-  300:-:- 
 borgen: Hendrik van Vulpen en Willem van Vulpen 
 1784   700:-:- 
 

1785 
 
  Memorie van de verpachtinge der 
  thienden specteerende aan 't convent 
  van Vrouweclooster over den jaare 
  1785. 
 
 Eerstelijk de kerkthiend, waar- 
 onder begrepen word de krijtthiend 
 gaande uyt d' hofstede van Willem 
 Stam en Jacob van Beek, 
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 waarin besayt is 
 4 mergen winterkoorn 
 22 mergen somerkoorn 
 2 mergen aardappelen 
 28 mergen 
 ingeset bij Willem Stam op  140:-:- 
 inslag bij Rijk van Schaik 25:-:-  165:-:- 
 Borgen: Rijer van Schaik, Arien Hendrik Baars 
 
 Item den Buurveldse thient 
 12 mergen winterkoorn 
 20 mergen somerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 33 mergen 
 ingezet bij Jan Maarschalkerweerd op  130:-:- 
 inslag bij Dirk Cavell{?} 20:-:-  150:-:- 
 Borgen: d' heer van Oostrum de Jonge 
 
 De Rotthiend 
 11 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 2 mergen aardappelen 
 25 mergen 
 ingeset bij Jan Maarschalkerweerd op  100:-:- 
 inslag bij Cornelis Vringer 25:-:-  125:-:- 
 Borgen Willem Stam en Cornelis Koeuwenhoven 
 
 De Scherpenbergse thiend uyt de 
 hofstede onder Werkhoven over 
 Den Boom bij Odijk gebruykt 
 geweest bij d' weduwe Leendert 
 van der Wel 
 15 mergen winterkoorn 
 12 mergen somerkoorn 
 3 mergen zaat 
 30 mergen 
 ingeset bij Jan Elbertsen op  170:-:- 
 inslag genomen bij Cornelis Damen wed. 120:-:-  290:-:- 
 Borgen Willem van Vulpen en Gijsbert ...{?} 
 1785  730:-:- 
 1784  700:-:- 
 geprofiteerd    30:-:- 
 

1788 
  Memorie van de verpachting der 
  thienden specteerende aan 't convent 
  van Vrouwenclooster over den jaare 
  1788. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waaronder begrepen 
 word de Krijtthiend gaande uit de hofsteden 
 van Willem Stam en Jacob van Beek 
 zijnde in deze thiend bezayd 
 20 mergen somerkoorn 
 2 [mergen] winterkoorn 
 4 [mergen] aardappelen 
 1 [mergen] kool 
 27 mergen 
 ingezet bij Jan Leeners op  130:-:- 
 inslag bij Jan Hoenders 2:-:-  132:-:- 
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 Borgen Booth{?} Termaatte {?}, Corn[elis] Couwenhoven 
 
 De Straat- of Buurveldse thiend 
 2½ mergen winterkoorn 
 30 [mergen] somerkoorn 
 3½ [mergen] aardappelen 
 36 mergen 
 ingeset bij Corn[elis] Couwenhoven  120:-:- 
 inslag bij Booth{?} Termaatte 36:-:-  136:-:- 
 Borgen Jan Hoenders, Corn[elis] Couwenhoven 
 
 De Rotthiend 
 10 mergen somerkoorn 
 3 [mergen] winterkoorn 
 2 [mergen] aardappelen 
 300 a[re] kool 
 15½ mergen 
 ingezet bij Corn[elis] Couwenhoven   36:-:- 
 inslag bij Bart Termaatte 6:-:-   42:-:- 
 Borgen als vooren. 
 
 Den Scherpenbergse thiend uit de hofstede 
 over Den Boom bij Odijk onder Werkhoven 
 gebruykt wordende bij Dirk van der Wel 
 en Joost van der Geer 
 15 mergen winterkoorn 
 16 [mergen] zomerkoorn 
 3 [mergen] zaat 
 34 mergen 
 ingeset bij Jan Elbersen  190:-:- 
 inslag bij Gerrit Elderik 22:-:-  212:-:- 
 [totaal:]   522:-:- 
 minder als voor 1787:   240:-:- 
 

1792 
  Memorie van de verpachtinge der 
  thienden specteerende aan het convent 
  van Vrouweclooster over den jaare 1792. 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waaronder begrepen 
 word de Krijtthiend gaande uyt de hofsteden 
 van Willem Stam en Jacob van Beek 
 zijnde in deze thiend bezaayd 
 6 mergen winterkoorn 
 14 [mergen] somerkoorn 
 5 [mergen] aardappelen 
 25 mergen 
 ingeset bij Rijk van Vuuren om  140:-:- 
 inslag bij Jan Lenards 35:-:-  175:-:- 
 Borgen Abraham Lenarts, Cornelis Couwenhoven 
 
 De Straat- of Buurveldse thiend 
 10 mergen winterkoorn 
 20 mergen zomerkoorn 
 3 mergen aardappelen 
 33 mergen 
 ingezet bij Abraham Lenarts  230:-:- 
 verhoogt met  N 
 inslag bij Lenarts om  230:-:- 
 Borgen Abraham Lenarts, Leendert van Oostindien. 
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 De Rotthiend 
 7 mergen winterkoorn 
 17 [mergen] zomerkoorn 
 2 [mergen] 300 roeden aardappelen 
 26 mergen 300 roeden 
 ingeset bij Peter Wintershof{?}  140:-:- 
 verhoogt 22:-:- 
 inslag bij Cornelis Vring   162:-:- 
 Borgen Anthony van Mijdrecht, Willem Stam. 
 
 De Scherpenbergse thiend uyt de hofstede 
 over Den Boom bij Odijk onder Werkhoven 
 gebruykt wordende bij Dirk van der Wel 
 en Joost van der Geer 
 20 mergen winterkoorn 
 15 [mergen] Zomerkoorn 
 35 mergen 
 ingezet bij Dirk van der Wel  230:-:- 
 verhoogt 20:-:- 
 inslag bij Hendrik Albertse   250:-:- 
 Borgen Jan en Jacob Elbertse  
 [totaal:]   817:-:- 
 

1793 
  Memorie van de verpachtinge der 
  thienden specterende aan het convent 
  van Vrouwenclooster over den jaare 1793 
 
 Eerstelijk de Kerkthiend waaronder begrepen 
 word de Krijtthiend gaande uyt de hofsteden 
 van Willem Stam en Jacob van Beek 
 zijnde in dese thiend bezaayd 
 5 mergen winterkoorn 
 11 [mergen] zomerkoorn 
 9 [mergen] aardappelen 
 25 mergen 
 ingeset bij B. Termaten  160:-:- 
 inslag bij H. v[an] d[e] Lugt 12:-:-  172:-:- 
 Borgen ...{niet ingevuld} 
 
 De Straat- of Buurveldse thiend 
 6 mergen winterkoorn 
 18 [mergen] zomerkoorn 
 3½ [mergen] aardappelen 
 27½ mergen 
 ingezet bij B. Termaat  150:-:- 
 inslag bij L. van Oostindien 11:-:-  161:-:- 
 Borgen ...{niet ingevuld} 
 
 De Rotthiend 
 6 mergen winterkoorn 
 9 [mergen] zomerkoorn 
 2 [mergen] aardappelen 
 17 mergen 
 ingezet bij J[a]cob Vrenk   95:-:- 
 [inslag bij] Jac. Vrenk 3:-:-   98:-:- 
 Borgen ...{niet ingevuld} 
 
 Den Scherpenbergse thiend uyt de hofstede 
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 over Den Boom bij Odijk onder Werkhoven 
 gebruykt wordende bij Dirk van der Wel 
 en Joost van der Geer 
 20 mergen winterkoorn 
 11 [mergen] zomerkoorn 
 3 [mergen] zaad 
 34 mergen 
 ingezet bij D. v[an] d[e] Weerd  220:-:- 
 inslag bij G. Eeldrink{?} 30:-:-  250:-:- 
 Borgen: ...{niet ingevuld} 
 [totaal:]   681:-:- 
 

Vrouwenklooster 77 
3 augustus 1625. Beschikking door Gedeputeerde Staten van Utrecht voor Johan van den Bongaerdt, 
rentmeester van Vrouwenklooster, tot uitgifte van een erfpachtakten van 7½ morgen land. 
 
Copie Extract uytte resolutiën bij de Gedep[uteerden] 
 van [de] Staten 's Lants van Utr[echt] 
 genomen. 
 Martis IIIa {tertia} augusti 1625. 
 
1 Op de requeste van Johan van [den] Bongaerdt 
2 rentm[eeste]r van Vrouwenclooster, gesien 't advis 
3 van de gecommitteerden en de rentm[eeste]r van den 
4 convente van Sinte Catarina, volgens den 
5 appoinctemente op gister verleent, is geap- 
6 poincteert: 
7 De gedeputeerden van de Staten 's Lants 
8 van Utrecht, 't voorss[chreven] advis gesien, accorderen 
9 den suppl[ian]t ende sijne nacomelingen de 
10 acht halve mergen lants in desen geroert 
11 in erffpacht op een jaerlijck canon van vier 
12 ende veertich ponden tot XL gr[amme]n vl[aam]s 't pondt 
13 te betalen martinidach ofte een maendt 
14 daernaer onbegrepen, op poene van dubbelder 
15 canon, zoo dickwils een erffpacht soude 
16 worden versuympt, waervan het eerste 
17 jaer verschijnen sall martini 1626, mits dat 
18 hij suppl[ian]t en de sijne erffgenamen altijts 
19 gehouden blijven de voorss[chreven] vijf mergen te 
20 verbeteren ende niet te verargeren. Ende 
21 tot dien eynde behoorlijcke erffpachtbrieven 
22 in forma. Onder stondt geëxtraheert: uytte 
23 bovengess[chreven] resolutiën en[de] accordeert. In 
24 kennisse 
25 van mij onderss[chreven] Ant. van Hilten. 
 

Vrouwenklooster 78 
1650-1756. Register van akten van erfpacht, uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van goederen 
van het convent van Vrouwenklooster, met renversalen en inclusief arfpachtakten van het convent van 
Mariendaal en van het convent van Wittevrouwen). 
 
29 juni 1650. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 98 morgen land aan de 
Vuursche tussen de Nonnengroep en de Maartensdijksevaart, behorende tot de goederen van het voorm. 
Vrouwenklooster aan jonkheer Gerard van Reede, heer van Drakestein. 
 
{folio 1 recto} 
1 Wij Philibert v[an] Tuijl van 
2 Serooskercke, here tot Wulven en[de] Serooskercken 
3 als thresorier van den convente van Vrouwen- 
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4 clooster t'Utrecht maken kond en[de] kennelijck allen 
5 den geenen die desen yegenwoordigen brief sullen 
6 sien of horen lesen dat wij uyt krachte van den 
7 app[oi]nte[ment] der heren Edelen en[de] Ridderschappe 's Lands 
8 van Utrecht in dato den XIX juny 1650 voor 
9 ons en[de] onse nacomelingen in eenen onversuy- 
10 melijcken erffpacht gegeven hebben en[de] geven bij 
11 desen jon[khee]r Gerard van Reede, heer tot Drakestein, 
12 Vuurse etc. de gronden en de landen die ten deele 
13 zijn uytgegraven en[de] nogh uytgegraven werden 
14 groot acht ent negentigh mergen behorende 
15 aan den convente van Vrouwenclooster voorz[eid] 
16 gelegen annex sijns gem[elde] Ed[elen]s landen volgens de 
17 metinge en[de] kaarte bij Pauls Ruijsch daar van 
18 gedaan en[de] gemaakt, alwaar westwaarts de wed[uwe] 
19 van Kiliaen Rentselaar, oostwaerts de Nonnengroep 
20 of de erffgenamen van den heer van der Haar, 
21 zuydwaards de Martendijckse vaart of de Heren 
22 Edelen en[de] Ridderschappe en[de] noordwaerts de 
23 gem[elde] heren van Drakestein geland zijn mits 
24 dat deselve h[ee]r van Drakestein etc. ten behoeve van 
25 desen convente van Vrouwenclooster aan den heer 
26 thresorier of rentm[eeste]r desselven convents yaarlijx 
27 betalen sal acht st[uyvers] gereet vrij gelt van alles 
28 niets uytgenomen, sonder eenige afkortinge off 
{folio 1 verso} 
1 vermindering des erfpachts voorz[eid] waarvan 
2 het eerste yaar verschijnen sal den XIX juny 1651 
3 met voorwaarden dat bij aflijvigheid van den 
4 meergem[elde] h[ee]r erffpachter of bij veranderzatinge 
5 der voorz[eide] gronden en[de] landen men gehouden sal 
6 zijn desen erffpacht binnen het eerste yaar daar 
7 na te versoecken oock daar van te nemen 
8 en[de] geven nieuwe briven sprekende als dese 
9 daarvoor betalende de gewoonlijcke leges voor- 
10 behouden en[de] onvermindert altijd desen convente 
11 soo hare als dan verschenen en[de] onbetaalde pacht 
12 als eenen ygelijkcken sijn recht ende gerechtigheid 
13 tot de thienden der landen voorz[eid]. Alles 
14 na erffpacht en recht en[de] sonder arg. T'eenen 
15 oirconde hebben wij thresorier voorn[oemd] desen 
16 brief met onsen uythangenden zegel bevestight, 
17 gegeven t'Utrecht den XIX juny 1650. Stilo loci. 
 
22 januari 1672. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 98 morgen land aan 
de Vuursche tussen de Nonnengroep en de Maartensdijksevaart, behorend tot de goederen van het voorm. 
Vrouwenklooster, aan Johan Reijnst, heer van Drakestein. 
 
18 Wij Johan Reijnst h[ee]r van Drakestein, 
19 de Buerse {lees: Vuerse} etc. bekenne bij dese voor ons 
20 en[de] onse nacomelingen in enen eeuwigen 
21 onversuymelijcken erffpacht ontfangen te hebben 
22 van de hoogh ed[ele] gestrenge heren superintendenten 
23 in der tijd van den convente van Vrouwenclooster 
24 seekere gronden en[de] landen, groot omtrent acht 
25 en negentigh mergen, op al sulcke conditien ende 
{folio 2 recto} 
1 voorwaarden als den erffpachtbrieff die wij 
2 van de heren superintendenten ontfangen hebben 
3 luydende van woord tot woord als volght: "wij 
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4 Frederick van Zuijlen van Mourmont, h[ee]r van der 
5 Aa, Zuijlevelt etc. en[de] Diderick Bor van Ameronge[n], 
6 heer van Sandenburg, Conincxvrij etc. als super- 
7 intendenten van den convente van Vrouwenclooster 
8 t'Utrecht maken kond en[de] kennelijck allen den 
9 geenen die desen yegenwoordigen brieff sullen 
10 sien of horen lesen, dat wij vermits het overlijden 
11 van jo[nkhee]r Gerard van Reede in sijn leven heer van 
12 Drakestein, Vuyrsch etc. in een onversuymelijcken 
13 erfpacht gegeven hebben en geven bij desen de heer 
14 Johan Reijnst de gronden en landen die ten deele 
15 zijn uytgegraven en nogh uytgegraven werden 
16 groot omtrent acht ent negentigh mergen behorend[de] 
17 aan den convente van Vrouwenclooster voorz[eid] 
18 sulx deselven h[ee]r van Drakestein van onsen convente 
19 in erffpachte gehad heeft, alwaar oostwaarts 
20 de wed[uw]e van Kiliaen van Rentzelaar, westwaerts 
21 de Nonnengroep of d'erffgen[amen] van de heren van de 
22 Haar, zuydwaarts de Meertendijckse vaart off 
23 de Heren Edelen en[de] Ridderschappe en noordwaerts 
24 de gem[elde] heren Johan Reijnst naast geland zijn 
25 mits dat gem[elde] h[ee]r req[uira]nt ten behoeve van desen 
26 convente van Vrouwenclooster aan den rentm[eeste]r 
27 desselven convents yaarl[ijcks] betalen sal acht st[uyvers] voor 
28 elcke mergen makende tesamen de somme van 
{folio 2 verso} 
1 negenendartigh g[u]l[den]s vier st[uyvers], de guld[en] tot XX 
2 st[uyvers] 
3 't stuck gerekent, vrij gelt van alles niet uytge- 
4 sondert sonder eenige afcortinge of vermindering 
5 des erfpachts voorz[eid] waarvan het eerste 
6 yaar verschijnen sal den XIX juny 1672 met 
7 voorwaarde dat bij aflijvigheijd van[de] meergen[oemde] 
8 erffpachter of bij verandersatinge der voorz[eide] 
9 gronden en[de] landen men gehouden sal sijn 
10 desen erffpacht binnen het eerste yaar daarna 
11 te versoecken oock daarvan te geven ende 
12 nemen nieuwe briven sprekende als dese daar 
13 voor betalende de gewoonelijkcke leges voorbe- 
14 houden en[de] onvermindert altijd desen convente 
15 soo hare alsdan verschene en onbetaalde pacht- 
16 als een ygelijck sijn recht en[de] gerechtigheyd tot de 
17 thienden der voorz[eide] landen, alles naar erffpachten 
18 recht en[de] sonder argh. T'eenen oirconde hebben wij 
19 superintendenten voorn[oem]t desen brief met ons 
20 uythangende zegel bevestight. Gegeven t' Utrecht 
21 den 22e january 1672 in kennisse der waarheyd 
22 hebbe ick Hendrick van Zuijlen uyt crachte van 
23 procuratie op den elfden january 1672 op mij 
24 verleent desen van wegen den heer Johan Reijnst 
25 ondert[ekent] en[de] met mijn zegel hier onder uythangende 
26 bezegelt en[de] was ondert[ekent] H. van Zuijlen. 
 
12 januari 1688. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 31 roeden land waar 
zijn huis op staat, gelegen in De Bilt ten noorden van de Steenstraat, behorend tot de goederen van het 
voorm. Vrouwenklooster aan Gijsbert Bruijnense. 
 
27 Wij Gijsbert Bruijnense sijne erven ende 
{folio 3 recto} 
1 nacomelingen bekennen bij desen, vermits den 
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2 afstand van Willem Prins van de Edel Mogend[de] 
3 Heren Edelen en[de] Ridderschappe representerende 
4 den tweden staat van de stad en[de] steden ende 
5 lande van Utrecht, in eenigen eeuwigen erfpacht 
6 genomen te hebben gelijck wij doen bij desen 
7 seekere gront en[de] erve gelegen aan De Bilt 
8 daar sijn Gijsbert Bruijnensens huys en[de] getimmer 
9 op staat, groot eenendartigh roeden lands, 
10 streckende uyt de Steenstraat noordwaerts 
11 op tot aan het erff dat Cornelis Peterssen de 
12 Greef van desen convente in erffpacht gebruykt, 
13 daar Hendrick Jansen van Ingen oostwaarts 
14 en[de] dit convent met het erff en[d]e het land dat 
15 Albert Tijmanz[oon] gebruykt westwaarts naast 
16 gelegen zijn, specterende aan den convente 
17 van Vrouwenclooster en[de] dat yaarl[ijcks] om de somme 
18 van vier st[uyvers] te betalen binnen 's yaars na elcken 
19 verschijndagh en[de] ingevalle in gebreke blijft 
20 sal hebben te betalen een dubbelt canon ingaande 
21 den 1e january XVIc acht en tachtigh en[de] soo 
22 voorts van yaar tot yaar eeuwighlijck ende 
23 erfflijck geduyrende, sonder eenigh langer vertrek, 
24 met alle de costen schade en[de] interesse die het 
25 convent voorz[eid] bij faulte of langer uytstel van 
26 betalinge sal comen te doen of te lijden. Is mede 
27 geconditioneert dat soo menighmaal het voorz[eid] 
{folio 3 verso} 
1 erffpachtgoed versterft of anderzints veralieneert 
2 werd, binnen 's yaars na het selvige sal comen 
3 te geschieden hier van nieuwe briven sullen 
4 werden versocht, tot costen van den geenen 
5 waarop het selvige sal zijn gesuttedeert 
6 of die het gecocht of andersints soude mogen 
7 hebben verkregen. Des t'oirconde ondertekent 
8 in Utrecht op den 12e january 1688. Was ondert[ekent] 
9 dit is het merck          van [de] huysvrou Bruijnensen 
10 van Gijsbert vermits desselfs indispositie. 
 
4 september 1699. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van twee hond land 
genaamd de Blaasbalch bij Den Dolder onder Zeist, behorend tot de goederen van het voorm. 
Vrouwenklooster, aan Jan Krijnen van Garden ten behoeve van de Diaconie van de Vuursche. 
 
11 Erfpachtbrief voor de Diaconie  
12 van[de] Vuursch. 
 
13 D'Edele Mogende Heren Edelen 
14 en[de] Ridderschappe 's Lands van Utrecht 
15 doen te weten dat sij vermits het 
16 overlijden van Jan Jacobs[oon] in eenen 
17 euwigen erfpacht gegeven hebben  
18 gelijck sij doen bij desen aen Jan Krijnen 
19 van Garden ten behouve van[de] diaconie 
20 aen de Vuursch, twe hond lands genaemt 
21 het goed den Blaasbalch bij den Dolder 
22 onder het gerechte van Zeyst, in het 
23 kleyne Vrouwencloosterveen 
24 daar den gem[eld]en Jan Jacobs[oon] een huys 
25 opgetimmert heeft, mits dat de voors[creven] 
26 diaconie jaarlijx betalen sal de somme 
27 van vijf gulden, te betalen jaarlijx  
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28. op den 24e april. Voorts zijn voorwaarde[n] 
29. dat soo dickwils desen erfpacht versterft 
{folio 4 recto} 
1 of verandersaat, sal deselve wederom 
2 moeten worden versocht, nemende en[de] geven[de] 
3 nieuwe brieven tot haren kosten spreken[de] 
4 als desen, op peene van van[de] selven erfpacht 
5 verstreecken en[de] vervallen te zijn, alles 
6 sonder argh of list. Gegeven binnen 
7 Utrecht onder onse hieronder uythangen[de] 
8 segell op den 4e septemb[er] een duysent 
9 ses hondert negen ent negentigh. Was 
10 geparapheert D. Borre van Amerongen 
11 tot Zandenburg. 
 
12 Renversaal van[de] voors[creven] 
13 erfpachtbrieff. 
14 Ick Jan Krijnen van Garden bekenne 
15 bij desen van[de] Ed[ele] Mo[gende] Heren Edelen 
16 en[de] Ridderschappe 's Lands van Utrecht 
17 ten behouve van[de] diaconie aen[de] Vuyrsch 
18 in eenen euwigen erfpacht genomen 
19 te hebben, gelijck ick doe bij desen, sekere 
20 twe hond lands genaemt het goed den 
21 Blaasbalch bij den Dolder onder het 
22 gerechte van Zeyst, in het kleyne 
23 Vro[uw]ecloosterveen, daar Jan Jacobs[oon] 
24 een huys op getimmert heeft, ende dat 
25 jaarlyx op een canon van vijf guldens 
26 te betalen aen[de] rentm[eeste]r van 't Vro[uw]eclooster 
27 op den 24e april in ider jaar. Voorts zijn 
{folio 4 verso} 
1 voorwaarden, dat soo dickswils desen 
2 erfpacht versterft ofte verandersaat 
3 sal deselve wederom moeten werden 
4 versocht, nemende en[de] gevende nieuwe 
5 brieven tot haren kosten, sprekende 
6 als dese, op peene van vanden selven 
7 erfpacht verstreecken en[de] vervallen 
8 te zijn. Alles sonder argh of list. Actum 
9 t'Utrecht den 4e septemb[er] 1699. Was 
10 getekent Jan Krijnen van Garderen. 
 
7 januari 1704. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 72 roeden land, 
gelegen aan de noordzijde van de Steenstraat te De Bilt waar een huis op staat, behorend tot de goederen 
van het voorm. Vrouwenklooster, aan Gerrid Corneliszoon de Greef, met renversaal. 
 
1 Erfpachtbrieff voor Gerrid 
2 Corneliss[oon] de Greeff. 
 
3 De Edele Mogende Heren Edelen 
4 en[de] Ridderschappe 's Lands van Utrecht 
5 representerende den tweden staat van[de] 
6 stad, steden en[de] lande van Utrecht 
7 doen kond, dat wij vermits de vrijwillige 
8 afstand van Cornelis Peters[oon] de Greeff 
9 bij donatie inter vivos voor den notaris 
10 David Houtman en[de] getuygen op den Xe 
11 decemb[er] 1703 buyten Utrecht op De Bild 
12 gepasseert, ten behouve van sijnen soon 
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13 Gerrid Corneliss[oon] de Greeff gedaan 
14 den selven Gerrid Corneliss[oon] de Greeff 
15 gegeven hebben en geven mits desen 
16 tot eenen eeuwigen erfpacht voor hem, 
{folio 5 recto} 
1 sijnen erven ende nakomelingen, sekere 
2 grond en[de] erve, gelegen aen [De] Bild, daar sijne 
3 Gerrit Corneliss[oon] huysinge en[de] getimmer 
4 op staat, groot twe en seventigh roeden 
5 lands, streckende uyt het midden van de  
6 Steenstraat noortwaarts op, tot aen de 
7 voorste gevel twe en een halve roede 
8 en van de voors[te] gevel tot aen 't land van 
9 ons, specterende mede aen[de] convente 
10 van Vrouwenclooster, ter lenghte van 
11 tien roeden, en[de] uyt de dwarssloot gaen[de] 
12 achter het erf van Jan Antoniss[oon] van 
13 Barneveld Smit, ende van 't erf dat 
14 Gijsbert Bruijniss[oon] gebruyckt drie roeden 
15 noortwaarts op, daar de wed[uw]e van 
16 Paulus Schijff oostwaarts, en[de] hij Jan 
17 Antoniss[oon] van Barnevelt aen[de] straat 
18 en[de] het convent ter zijden de voors[creven] 
19 drie roeden, met het land dat voorn[oemde] 
20 Cornelis de Greeff gebruyckt west- 
21 waarts naast gelegen zijn, behoren[de] 
22 aen[de] convente van Vro[uw]eclooster, inge- 
23 gaen den 1e jan[ua]ri 1704/ jaarl[ijks] om ses 
24 Caroli gulden tot twintigh st[uyver]s het 
25 stuck gerekent, te betalen binnen 
26 s' jaars na elcken verschijndagh, op peene 
27 soo het langer als een jaar na den ver- 
28 schijndagh onbetaelt blijft dat hij 
29 Gerrid Corneliss[oon] of sijne erve en[de] nakomelinge 
{folio 5 verso} 
1 verbeuren sal een dubbelden canon 
2 en[de] soo voorts euwiglijck en[de] erffelijck 
3 gedurende, en dit vrij geld sonder 
4 eenigerhande afkortinge of verminde- 
5 ringe des pachts voors[creven], het sij van 
6 eenige ongelden of onrade dat nu op 
7 het voors[creven] erfpacht of namaals opge- 
8 stelt soude mogen worden in eenige 
9 wijse, hoe of op wat maniere dat het 
10 toekomen mochte. Mede soo zijn 't voor- 
11 waarden dat het voors[creven] convent hebbe 
12 en[de] behouden sal den vrijen overwegh over 
13 het voors[creven] erfpachtgoet, het zij te voet 
14 off met wagen en peerden, na het 
15 convents land daar achter gelegen. In 
16 kennisse der waarheyd soe hebben 
17 wij ons zegel aen desen brief doen hangen. 
18 Gegeven in 't jaar ons Heren duysent 
19 seven hondert en vier op den 7e dagh der 
20 maend jan[uar]i 1704. Was getekent 
21 J.Taats van Amerongen. 1704      
 
22 Renversaal van[de] voors[creven] 
23 erfpachtbrieff. 
24 Ick Gerrid Corneliss[oon] de Greeff. 
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{folio 6 recto} 
1 verklare en[de] bekome bij desen, voor mij, mijnen 
2 erven en[de] nakomelingen, in eenen euwigen 
3 erfpacht ontfangen te hebben van[de] Ed[ele] Mo[gende] 
4 Heren Edelen en[de] Ridderschappe s' Lands 
5 van Utrecht, sekere gront en[de] erve gelegen 
6 aen [De] Bilt, daar mijn huysinge en[de] getimmer 
7 op staat, volgens den erfpachtbrief daar 
8 van 't mijnen behouve verleent, luydende 
9 van woord tot woord als volgt: "de Edele 
10 Mogende Heren Edelen en[de] Ridderschappe 
11 s' Lands van Utrecht, representerende den 
12 tweden staat van[de] stad, steden ende 
13 lande van Utrecht, doen kond dat 
14 wij vermits de vrijwillige afstand van 
15 Cornelis Peters[oon] de Greeff bij donatio  
16 inter vivos voor den not[a]ris David 
17 Houtman en getuygen op den 10e decemb[er] 
18 1703 buyten Utrecht op De Bilt gepasseert 
19 ten behouve van sijn soon Gerrid Corn[eli]ss[oon] 
20 de Greeff gedaan, den selven Gerrid 
21 Corneliss[oon] de Greeff gegeven hebben 
22 en geven mits desen tot eenen euwigen 
23 erfpacht/ voor hem, sijnen erven en 
24 nakomelingen, sekere grond en[de] erve gelege[n] 
25 aen [De] Bilt, daar sijne Gerrit Corneliss[oon] 
26 huysinge en[de] getimmer op staat, groot 
27 twe en seventigh roeden lands, streckende 
28 uyt het midden van[de] Steenstraat noort- 
29 waarts op, tot aen de voorste gevel 
30 twe en[de] een halve roede, en van de voors[te] 
{folio 6 verso} 
1 gevel tot aen het land van ons, specteren[de] 
2 mede aen[de] convente van Vro[uw]eclooster 
3 ter lenghte van tien roeden, en[de] uyt de 
4 dwarssloot gaende achter het erff van 
5 Jan Anthoniss[oon] van Barneveld Smit, en 
6 van 't erf dat Gilbert Bruiniss[oon] gebruyckt 
7 drie roeden noortwaarts op, daar de wed[uwe] 
8 van Paulus Schijff oostwaarts ende 
9 hij Jan Anthoniss[oon van Barneveld aen de 
10 straat, en[de] het convent ter zijden de 
11 voors[creven] drie roeden, met het land dat 
12 voorn[oemde] Cornelis de Greeff gebruyckt 
13 westwaarts naast gelegen zijn, behoren[de] 
14 aen[de] convente van 't Vro[uw]eclooster 
15 ingegaen den 1e jan[ua]ri 1704 jaarlijx 
16 om ses Caroli gul[den] tot twintigh st[uyve]r 
17 yder gul[den] gerekent, te betalen binnen 
18 s' jaars na elcken verschijndagh, op 
19 peene soo het langer als een jaar na den 
20 verschijndagh onbetaelt blijft, dat hij 
21 Gerrid Corn[eli]ss[oon] of sijne erve ende nako- 
22 melingen verbeuren sal een dubbelden 
23 kanon, en[de] soo voorts euwiglijck ende 
24 erffelijck gedurende, ende dit vrij geld sonder 
25 eenigerhande afkortinge of verminderinge 
26 des pachts voors[creven], het sij van eenige ongelden 
27 of onraden, dat nu op het voors[creven] erf staat 
28 of namaels op gestelt soude mogen 
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29 worden, in eenige wijse hoe of op wat 
30 maniere dat het toekomen mochte. 
31 Mede soo zijn 't voorwaarden dat het voors[creven] 
{folio 7 recto} 
1 convent hebbe en[de] behouden sal den vrijen 
2 overwegh over het voors[creven] erfpachtgoet 
3 het zij te voet of met wagen en[de] paarden 
4 na het convents land daar achter gelegen. 
5 In kennisse der waarheyd soo hebben wij 
6 ons zegel aen desen brief doen hangen. 
7 Gegeven in 't jaar ons Heren 1704 op  
8 den 7e dagh der maend jan[ua]ri". Ende 
9 belove voorts ick Gerrit Corneliss[oon] de 
10 Greeff mij punctuelijck naar inhoud 
11 van[de] voors[creven] erfpachtbrieff te reguleren 
12 ende selve naar te komen. In kennisse 
13 der waarheyt heb ick desen brief met 
14 mijn eygen hand ondertekent, ende 
15 vermits het gebreck van mijn zegel 
16 den rentm[eeste]r van[de] voors[creven] convents- 
17 goederen versocht desen brief of ren- 
18 versaal in mijnen name met des 
19 selfs zegel te bezegelen. Gedaan 
20 in 't jaars ons Heren 1704 op den 7e 
21 jan[ua]ri 1704. Was getekent 
22 Gerrid de Greeff. 
 
Doorgehaalde versie van hiernavolgende akte op folio 7r-9r. 
25 juni 1709. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 13 morgen en 47 roeden 
land te Achthoven, gedeeltelijk behorende onder de baronie van IJsselstein, gedeeltelijk onder het Sticht, 
gelegen tussen de Reijerskopperwetering en de Hollandse Ijssel, behorende tot de goederen van het 
voorm. Vrouwenklooster, aan Hendrick Schoormont, met renversaal. 
 
{folio 9 verso} 
1 Erffpagtbrief voor Hendrik Schoormont. 
 
2 De Ed[el] Mo[gende] Heren Edelen en Ridderschappe s' Lants 
3 van Utregt, representerende den tweden staat 
4 van [de] stad, steden en landen van dien, doen te 
5 weten, dat wij voor ons en onse nakomelingen 
6 vergoft en gegeven hebben in eenen eeuwigen 
7 erfpagt, aan Hendrik Schoormont, borger deser 
8 stad Utregt, gelijk wij hem gunnen en geven 
9 sekere ontrent dertien mergen seven en veertig 
10 roeden lants, behorende aan den convente 
11 van Vrouwenclooster, in den geregte van 
12 Achthoven, waarvan drie mergen in de ba- 
13 ronnye van IJsselsteyn en resterende in 
14 desen Gestigte gelegen sijn, strekkende uyt de 
15 Reijerskopperweteringe zuydwaarts op tot aan 
16 Isseloever toe, daar N.N. Schoormont en 
17 Meerten Jakobsen ten oosten en ten westen 
18 de erffgenamen van Willem Jonasse ofte daar 
19 sij luyden het met regt aan gelaten hebben 
20 naast aan gelant sijn, jegenwoordigh in 
21 huure gebruykt wordende bij Hendrik Jakobse 
22 Schinkel, aan wien het getimmer op de 
23 voors[creven] landen competeert, ofte soo groot en 
24 kleyn als het opgem[eld]e ons convent dit land 
25 van outsher gecompeteert heeft, voor welke 
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26 overgifte in erffpagte hij Hendrik Schoormont 
27 aan ons betaalt heeft een somme van 
28 drieduysend Caroli guldens tot twintigh 
29 stuyvers het stuk, behouden wij daar op een 
30 erffpagt van vijftien gelijke Caroli guldens jaar- 
31 lijks, gelijk ook ten allen tijden het recht 
32 van voorkoop en naastinge, welke voors[creven] 
33 somme van vijftien Caroli guldens jaarlijks, en 
34 ieder jaar moeten worden betaalt vrij geld, sonder 
35 eenige de minste kortinge, het sij ter saake 
{folio 10 recto} 
1 van ondermaate, quade gewassen, innundatie, 
2 ongelden ofte onraden hoe die genaamt mogen 
3 worden, soo nu bereyts of het voors[creven] land sijn 
4 ofte naarmaals soude mogen gestelt worden, ten 
5 sijnen kosten, periculen en arbeyd aan handen 
6 van den rentm[eeste]r van opgem[eld] convente in der 
7 tijd, en waar van het eerste jaar verscheenen 
8 en omgekomen sal sijn op Corsmis deses jaars 
9 XVIIc en[de] negen, en waart saken dat de voors[creven] 
10 erffpagt niet betaalt waare op de voors[creven] gestipu- 
11 leerde tijd, hij vervallen sal sijn van den voors[creven] 
12 erffpagt ofte wel het selve met een dubbelt ca- 
13 non moeten redimeren; verder sijn conditie dat 
14 het voors[creven] land nooyt sal mogen verdeelt, ge- 
15 splits ofte gescheurt worden, maar ten allen 
16 tijden moeten komen aan eenen erffgenaam, 
17 die soo menigmaal deselve komt te verander- 
18 saaten ofte te versterven, gehouden sal wesen 
19 binnen ses maanden te nemen en te geven 
20 nieuwe brieven sprekende als desen ten haare 
21 kosten op pene van vanden gemelten erfpagt 
22 te sijn vervallen en versteken als vooren, 
23 alles sonder arg ofte liste. Gedaan t'Utrecht 
24 op den 25 juny 1709.  
 
25 Renversaal van den voors[creven] 
26 erfffpagt brief. 
27 Ik Hendrik Schoormont verklaare en bekenne 
28 bij dese voor mijn en mijne naarkomelingen 
29 in eenen eeuwigen erffpagt ontfangen te 
30 hebben van de Ed[el] Mo[gende] Heren Edelen en[de] Ridder- 
31 schappe s' Lants van Utregt, sekere omtrent 
32 dertien mergen seven en veertig roeden lants 
33 volgens den erfpagt brief ten mijnen behoeve 
34 verleent, luydende van woord tot woord als 
{folio 10 verso} 
1 volgt: "De Ed[el] Mo[gende] Heren Edelen en[de] Ridderschap- 
2 pe s' Lants van Utregt, representerende den 
3 tweeden staat van[de] stad, steden en[de] landen 
4 van dien, doen te weten, dat wij voor ons en[de] 
5 onse nakomelingen vergoft en[de] gegeven hebben 
6 in eenen eeuwigen erffpagt aan Hendrik 
7 Schoormont borger deser stad Utregt, gelijk wij 
8 hem gunnen en geven sekere omtrent dertien 
9 mergen seven en veertig roeden lants, behorende 
10 aan den convente van Vrouwenclooster, in den 
11 geregte van Achthoven, waar van drie mergen 
12 in de Baronnije van Isselsteyn en de resterende 
13 in desen Gestigte gelegen sijn, strekkende van de 
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14 Reijerskopperweteringe zuydwaart op tot aan 
15 Isseloever toe, daar N.N. Schoormont en Meerten 
16 Jakobsen ten oosten en ten westen de erffgena- 
17 men van Willem Jonasse, ofte daar sij luyden 
18 het met regt aan gelaten hebben naast aan 
19 gelant sijn, jegenwoordig in huure gebruykt 
20 wordende bij Hendrik Jakobse Schinkel, aan 
21 wien het getimmer op de voors[creven] landen compe- 
22 teert ofte soo groot en kleyn het opgemelte ons con- 
23 vent dit land van outsher gecompeteert heeft, 
24 voor welke overgifte in erfpagte hij Hendrik Schoor- 
25 mont aan ons betaalt heeft een somma van drie 
26 duysend Caroli guldens tot twintig stuyvers het 
27 stuk behouden wij daar op een erffpaght van 
28 vijftien gelijke Caroli guldens jaarlijks, gelijk ook 
29 ten allen tijden het recht van voorkoope en 
30 naastinge, welke voors[creven] somma van vijftien 
31 Caroli guldens jaarlijks en ieder jaar moeten 
32 worden betaalt vrij geld sonder eenige de minste 
33 kortinge het sij ter saake van ondermaate, quade 
34 gewassen, innondatie, ongelden ofte onraade 
35 hoe die genaamt mogen worden, soo nu bereyts 
36 op het voors[creven] land sijn ofte naarmaals mogen 
37 gestelt worden, ten sijnen kosten, pericule en 
38 arbeyd, aan handen van[de] rentm[eeste]r van opge- 
39 melte convente inder tijd, en waarvan het 
{folio 11 recto} 
1 eerste jaar verschenen en[de] omgekomen sal sijn op Cors- 
2 mis deses jaars XVIIc en[de] negen. En waar 't saake dat 
3 de voors[creven] erffpagt niet betaalt waare op de voors[creven] ge- 
4 stipuleerde tijd hij vervallen sal sijn van[de] voors[creven] 
5 erffpagt, ofte wel het selve met een dubbelt canon 
6 moeten redimeren; verder sijn conditien dat het 
7 voors[creven] land nooyt sal mogen verdeelt, gesplits ofte 
8 gescheurt worden, maar ten allen tijden moeten 
9 komen aan eenen erffgenaam, die soo menigmaal 
10 deselve komt te verandersaaten ofte te versterven, 
11 gehouden sal wesen binnen ses maanden te 
12 nemen en te geven nieuwe brieven, sprekende 
13 als desen ten haare kosten, op peene van vanden 
14 gem[elde] erffpagt te sijn vervallen en versteken 
15 als vooren, alles sonder arg ofte liste, gedaan 
16 tot Utrecht op den 25 juny XVIIc en[de] negen". 
17 Belovende ik Hendrik Schoormont mijn punctu- 
18 elijk naar den inhoude van den voors[creven] erffpagt- 
19 brief te reguleren. In kennisse der waarheyt 
20 hebbe ik desen brief off renversaal met mijn 
21 eygen hand ondertekent, en vermits het ge- 
22 breck van mijn zegel den rentm[eeste]r Pieter 
23 van Nes versoght voor mijn te willen zegelen. 
24 Actum ten jaare en dagen als boven. 
 
n.n. mei 1710. Akte van erfpacht uitgegeven door de Ridderschap van Utrecht van 31 roeden land waar 
een huis op staat, gelegen aan de noordzijde van de Steenstraat, betreffende 31 roeden lants, behorende 
tot de goederen van het voorm. Vrouwenklooster, Weijntje Gijsbertsen de Bruijn, vrouw van Helmert 
Janssen van der Weert. 
 
25 Erffpagt brief voor Weijntje Gijs- 
26 bertsen de Bruijn, huysvrouwe 
27 van Helmert Janssen van[de] Weert. 
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28 De Edelen en[de] Ridderschappe, representerende den 
29 tweden staat van[de] stad, steden en[de] landen van 
30 Utregt, doen te weten, dat wij vermits het af- 
31 sterven van Gijsbert de Bruijn, in eenen eeuwigen 
32 erffpagt gegeven hebben en[de] geven mits desen aan 
33 Weijntje Gijsbertsen de Bruijn, huysvrouwe van  
34 Helmert Janssen van[de] Weert en haare erven ende 
35 nakomelingen sekere grond en erve daar haare voors[creven] 
36 Weijntje de Bruijns huysinge en[de] getimmer op staat, 
37 gelegen aan De Bild, groot een en dertig roeden lants 
{folio 11 verso} 
1 strekkende uyt de Steenstraat noortwaarts op tot 
2 aan 't erff dat Kornelis de Greef van ons in erfpagt 
3 gebruykt daar Hendrik Janssen van Ingen oost- 
4 waarts en den voorn[oem]d[e]n Kornelis de Greef westwaarts 
5 naast gelegen sijn, behorende dese grond aan den 
6 convente van Vrouwenclooster, ingaande met den 
7 eersten january 1710 jaarlijks om de somme van 
8 vier stuyvers, te betalen binnen s' jaars naar den 
9 verschijndag, op peene soo het dan telkens niet 
10 betaalt waare dat sij Weijntje de Bruijn ofte 
11 haare erven en[de] nakomelingen verbeuren sal 
12 een dubbelt canon en soo eeuwiglijk en erfflijk 
13 te geduren, en dit vrij geld sonder eenigerhanden 
14 afkortingen ofte minderinge des pagts voors[creven] van 
15 alle ongelden ofte onrade dat nu op het voors[creven] 
16 erff staat ofte namaals opgestelt soude mogen 
17 worden in eeniger wijsen hoe ofte op wat ma- 
18 nieren dat het toekomen mogte, is mede gecon- 
19 ditioneert dat soo menigmaal het voors[creven] erffpacht 
20 goet versterft ofte andersints veralieneert word, bin- 
21 nen s' jaars naar het selven sal komen te 
22 geschieden hier van nieuwe brieven sullen worden 
23 versogt tot kosten van[de] geenen waar op het selve 
24 sal wesen gesuccedeert ofte die het gekoft ofte 
25 andersints soude mogen hebben verkregen. 
26 Des t'oirkonde hebben wij onders[taand] dese onderte- 
27 kent en[de] met uythengenden zegele bekrachtigt 
28 op den ...{niet ingevuld} mey XVIIc en[de] tien, en[de] was geprara- 
29 pheert J. Taats van Amerongen v[idi]t. Onder stont: 
30 Ter ordonn[antie] als boven en[de] was getekent P.Voet 
31 van Winssen. 
 
32 Renversaal van den voors[creven] 
33 erffpagt brief. 
34 Ik Weijntjen Gijsbertsen de Bruijn, bekenne 
35 bij dese van de Ed[el] Mo[gende] Heren Edelen en[de] Ridder- 
36 schappe s' Lants van Utregt in eenen eeuwigen 
37 erffpagt voor mijn en[de] mijne erven en naar- 
38 komelingen ontfangen te hebben sekere erven 
39 en grond gelegen aan de Bild, behorende aan 
{folio 12 recto} 
1 den convente van Vrouwenclooster daar mijne huy- 
2 singe en getimmer op staat, groot een en dertigh 
3 roeden lants streckende uyt de Steenstraat noordwaarts 
4 op tot aan het land dat Kornelis de Greef in erf- 
5 pagt possideert daar Hendrik Jansen van Ingen 
6 oostwaarts en den voors[creven] Kornelis de Greef westwaarts 
7 naast gelegen sijn op een jaarlijksen canon van 
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8 vier stuyvers, te betalen alle jaar aan den rentm[eeste]r 
9 van den voors[creven] convente in der tijd, ingaande met 
10 den eersten january seventien honderd en tien, 
11 op penen dat soo ik den voors[creven] erfpagt niet betalen 
12 binnens jaars naar elken verschijndag ik verbeuren 
13 sal een dubbelt canon en dit vrij geld sonder eenige 
14 de minste afkortingen ofte verminderinge des 
15 pagts voors[creven], ook van alle ongelden ofte onraden soo 
16 nu bereyts op het voors[creven] land staan ofte naarmaals 
17 soude mogen gestelt worden hoe ofte op wat 
18 manieren het toekomen mogt. Is mede gecondi- 
19 tioneert dat soo menigmaal het voors[creven] erffpacht 
20 goed versterft ofte andersints veralieneert word 
21 binnens jaars naar het selve sal komen te 
22 geschieden hier van nieuwe brieven sullen 
23 worden versogt tot kosten van den geene waar 
24 op het selve sal wesen gesuccedeert ofte die het 
25 gekoft ofte andersints soude mogen hebben ver- 
26 kregen. Des t'oirkonde ondertekent op den 
27 ....{niet ingevuld} mey 1710. 
 
22 februari 1713. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 203 roeden land, 
gelegen aan de Steenstraat en gebruikt geweest als molenwerf, behorende tot de goederen van het voorm. 
Vrouwenklooster, aan Maria van Odijck, weduwe van Rochus van Epen, met voorwaarde tot onderhoud 
van een oostelijk gelegen steeg (=de Molensteeg), met renversaal. 
 
28 Erffpachtbrief voor Maria van 
29 Odijck, weduwe van Rochus 
30 van Epen 
 
31 De Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen en[de] Ridderschappe 
32 representerende den tweeden staat van de 
33 stad steden en[de] landen van Utregt doen 
34 te weten, dat wij, volgens onse resolutie en 
35 appoint[ement] van dato den vierden may 1711 op 
36 de req[ues]t aan ons bij ofte van wegens Rochus 
37 van Epen gepresenteert, uyt onse vrije wille 
38 aan Maria van Odijck, sijne nagelatene wed[uwe] 
{folio 12 verso} 
1 hebben gegeven in eene eeuwigen erffpacht, 
2 gelijjck wij doen bij desen, sekere erve en[de] gront 
3 groot omtrent twee honderd drie roeden, gelegen 
4 aan de Steenstraat, onder den gerechte van [De] Bild 
5 en[de] behorende aan den convente van Vrouwen- 
6 clooster, zedert eenige jaaren gebruyckt geweest 
7 tot de Moolenwerff, en voor desen in huure 
8 gehouden bij den heere van Cockengen, en 
9 dat op een jaarlijksen canon van achtien 
10 Caroli guldens tot twintig st[uyver]s het stuck, te 
11 betaalen aan den rentm[eeste]r der voors[creven] convente 
12 in der tijd op den laatsten december in ider 
13 jaar sonder daar aan eenige kortingh ter 
14 saaken van ongelden, hoe die ook genoemt 
15 moghten worden en nu bereyts op het voors[creven] 
16 land staan ofte nog soude mogen gestelt wor- 
17 den te mogen maaken ofte pretenderen 
18 en waarvan het eerste jaar verscheenen 
19 en omgekomen sal sijn en geweest is op den 
20 laatsten december 1712, dog onder dese conditie 
21 dat waert saaken dat den voors[creven] erffpachte 



 94

22 niet betaalt wierde op de voors[creven] tijd ofte bin- 
23 nen ses maanden daar naar, sij vervallen 
24 sal sijn van den voors[creven] erffpachte, ofte wel 
25 het selve met een dubbelt canon moeten 
26 redimeren op ider versuym, waar voor het 
27 gemelte erff en opstal verbonden blijft. Dat 
28 sij ook tot haren laste neme de steegh  
29 boven naast de voors[creven] molenwerff gelegen 
30 streckende van de Steenstraat tot aan den 
31 Veenwegh, deselve houdende uyt alle ongel- 
32 den, schouwe. Dat ook binnen 's jaars naar 
33 versterf ofte veranderinge sal moeten ge- 
34 nomen en gegeven worden nieuwe brieven 
35 sprekende als desen tot kosten van die geene 
36 waar op den selven als dan komen sal 
37 sullende deselven succederen als naar rech- 
{folio 13 recto} 
1 ten alle erffpachten doen, alles sonder argh 
2 ofte liste. Aldus gedaan tot Utregt desen 22e 
3 febr[ua]ry 1713, en[de] was geparapheert J. Taats van 
4 Amerongen. Onder stont, ter ordonn[antie] als boven, 
5 en[de] was getekent, P. Voet van Winssen 
 
6 Renversaal van den voors[creven] 
7 erffpachtbrief: 
8 Ick Maria van Odijck bekenne bij desen  
9 voor mijn en[de] mijne erven van de Ed[el Mog[ende] 
10 Heeren Edelen en[de] Ridderschappe s' Lants van 
11 Utregt in eenen eeuwigen erffpagte ontfan- 
12 gen te hebben sekere erve en[de] gront groot 
13 omtrent twee honderd drie roeden, gelegen 
14 aan de Steenstraat onder den gerechte van De 
15 Bild, en[de] behorende aan den convente van 
16 Vrouwenclooster, zedert eenige jaren gebruyckt 
17 geweest tot de moolenwerff, en voor desen in 
18 huure gehouden bij den heere van Cockengen, 
19 en dat op een jaarlijcksen canon van achtien 
20 Caroli guldens, tot twintig stuyvers het stuck, 
21 te betalen aan den rentm[eeste]r der voors[creven] con- 
22 vente in der tijd op den laatsten decemb[er] in 
23 ider jaar sonder daar aan eenige kortinge ter 
24 saake van ongelden hoe die ook genaamt mogten 
25 worden en nu bereyts op het voors[creven] land staan 
26 ofte nog souden mogen gestelt worden te mogen 
27 maaken ofte pretenderen, en waar van het 
28 eerste jaar verscheenen en[de] omgekomen sal  
29 sijn en geweest is op den laatsten december 
30 1712, dog onder dese conditie dat waart saake dat 
31 den voors[creven] erffpagte niet betaalt wierde op den 
32 voors[creven] tijd ofte binnen ses maanden daarna, ik 
33 vervallen sal sijn van den voors[creven] erffpachte ofte 
34 wel het selve met een dubbelt canon moeten 
35 redimeeren op ider versuym, waar voor het 
36 gem[elde] erff en opstal verbonden blijft. Dat ick 
{folio 13 verso} 
1 ook tot mijnen laste neme de steeg boven 
2 naast de voors[creven] molenwerff gelegen, streckende 
3 van de Steenstraat tot aan de Veenwegh, 
4 deselve houdende uyt alle ongelden en 
5 schouwen. Dat ook binnen 's jaars naar ver- 
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6 sterff ofte veranderingen sal moeten ge- 
7 nomen en gegeven worden nieuwe brieven 
8 sprekende als desen tot lasten van die 
9 geene, waar op deselve als dan komen 
10 sal, sullende den selven succederen als naar 
11 rechten alle erffpachten doen, alle welke 
12 pointen en conditien ik ondergeschreve aan- 
13 "neme" {correctie er boven geschreven:} naar te komen en[de] te voldoen op peene daar inne ende 
14 bijgemelt. Tot teken der waarheyd heb ick 
15 desen met mijn eygen hand ondertekent, 
16 en bij gebreck mijns zegels den e[dele] Pieter van 
17 Nes, rentm[eeste]r versoght dese voor mijn te 
18 willen bezegelen. Gedaan t'Utregt desen 
19 22e febr[uar]y XVIIc en[de] dartien, was getekent, 
20 Maria van Odijck. 
 
13 december 1714. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 560 en 50 morgen 
land waaronder mede het goed de Blaasbalck, gelegen tussen de Maartensdijkseweg en de Nonnengroep te 
Den Dolder in het gerecht van Zeist, behorende tot de goederen van het voorm. Vrouwenklooster, aan Jan 
Gosensz[oon] van Schaijck, met renversaal. 
 
1 Erffpachtbrief voor Jan 
2 Gosensz[oon] van Schaijck. 
3 De Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en[de] Ridderschappe, 
4 representerende den Tweeden Staat van den 
5 Lande van Utrecht doen te weten, dat 
6 wij op den req[ues]te van Jan Gosensz[oon] van Schaijck 
7 en[de] ingevolgen onse resolutie van dato den 
8 derden septemb[er] deses jaars aan den selven 
9 Jan Gosensz[oon] van Schaijck in eenen eeuwigen 
10 erffpachte gegeven hebben, gelijk wij doen 
11 bij desen sekere landerijen, vullingen ende 
12 heetveld, te samen groot omtrent vijf honderd 
13 en sestig mergen, tot dato in verscheyde parce- 
14 len bij hem in huure gebruykt wordende, 
15 als mede soodanig recht als wij souden kon- 
16 nen ofte mogen hebben aan nog vijftigh 
{folio 14 recto} 
1 mergen heetveld, voor desen bij eenen heer Hoeust 
2 tot Dordrecht gepossideert, soo als alle de voors[creven] lan- 
3 den aan den anderen sijn leggende, in den 
4 gerechten van Seyst bij Den Dolre, streckende van[de] 
5 Maartensdijkse wegh en de erve op de kaarte  
6 geteekent met de naam van Stoffel Aarts 
7 zuydwaarts op tot aan de erven van het 
8 Huys Ter Heijden en andere daar naast aan 
9 gelegen, daar de soogenaamde Nonnegroepen 
10 oost en[de] westwaarts naast gelegen, en soodanigh 
11 als deselve 560 mergen bij hem tot nogh toe 
12 in huure gebruyckt worden, daar inne mede 
13 begrepen het goed genaamt den Blaasbalck, 
14 soo de diaconie van[de] Vuersch van ons op een 
15 jaarlijksen canon van vijff guldens in erffpagte 
16 is houdende, en dat op een jaarlijksen erfpagte 
17 off canon van een honderd Caroli guldens 
18 tot twintig st[uyver]s het stuck jaarlijks en ider 
19 jaar prompt en[de] precies kommerloos te beta- 
20 len aan den rentm[eeste]r van onsen convente 
21 van Vrouwenclooster in der tijd, vrij van 
22 alle lasten en ongelden soo nu op 't voors[creven] 
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23 land staan ofte namaals soude mogen gestelt  
24 worden geene uytgesondert, en waar van 
25 het eerste jaar inganck genomen heeft 
26 Corsmisse des voorleden jaars XVIIc en[de] dertien 
27 en verschijnen sal Corsmisse 1714 aanstaande, 
28 voor welke gunninge en[de] verleeninge van 
29 erffpachte hij Jan Gosensz[oon], volgens sijne gedaane 
30 aanbiedinge aan onsen rentm[eeste]r Pieter van  
31 Nes betaalt heeft een somme van een 
32 duysend Caroli guldens. Verder sijn 't voorwaar- 
33 den, dat soo meenigmaal als desen voors[creven] 
34 canon van een honderd guldens niet jaar- 
35 lijcks prompt en[de] precies, ten minsten 
36 binnen ses maanden na den voors[creven] verschijn- 
37 dag, betaalt wierden, hij bij ider versuym sal 
38 moeten betaalen een dubbelt canon, dat 
39 ook het voors[creven] land niet sal mogen gesplits 
{folio 14 verso} 
1 gescheurt ofte verdeelt, veel min aan anderen 
2 overgedaan ofte gebracht worden dan bij en met 
3 onses voorwetens en consente, dat ook bij versterff 
4 ofte verandersatinge binnen drie maanden 
5 sal moeten werden versoght nieuwe brieven 
6 sprekende als desen, tot kosten en lasten van 
7 dien waar op deselve komen sal, en ingevalle 
8 het voors[creven] erffpachtrecht en goet namaals 
9 mogte worden verkoft, soo behouden wij voor 
10 ons en[de] onse nakomelingen ten eeuwigen 
11 dage aan ons het recht van voorkoop en naas- 
12 tinge, waar omtrent wij in 't aan ons behou- 
13 den ofte laaten binnen twee maanden sullen 
14 verklaaren, na dat de conditie van koop aan 
15 ons sal gepresenteert sijn, en ingeval hij 
16 Jan Gosensz[oon] van Schaijck ofte sijne erfgenamen 
17 en[de] successeurs eenige van de voors[creven] pointen 
18 quaamen te verbreeken, over te treden ende 
19 niet te houden, soo verviel hij van alle recht 
20 en[de] toesegginge die hij aan 't voors[creven] land hadde 
21 en 't selve quaame vrij en ledig wederom 
22 aan onsen voors[creven] convente, omme onsen 
23 vrijen wille mede te doen sonder imants 
24 tegenseggen soo wij dat alsoo dan opnemen 
25 wilden voorbehoudens en[de] onvermindert onse 
26 als dan verscheenen en[de] onbetaalde erffpagte, 
27 alles sonder argh ofte liste. Aldus gedaan 
28 binnen Utrecht desen 13 decemb[er] 1714 ende 
29 was geparapheert, J. Taats van Amerongen v[idi]t. 
30 Onder stont, ter ordonn[antie] als boven, ende was 
31 geteekent, G. Voet van Winssen. 
 
32 Renversaal van den voors[creven] 
33 erffpachtbrief. 
34 Ik Jan Gosensz[oon] van Schaijck bekenne bij 
35 dese van de Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en[de] Ridderschappe 
36 's Lants van Utrecht in eenen eeuwigen erfpagte 
37 ontfangen te hebben sekere landerijen, vullin- 
38 gen en heetveld, volgens den erffpachtbrief 
{folio 15 recto} 
1 daar van sijnde, luydende van woord tot woord 
2 als volght: "De Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en[de] Ridder- 
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3 schappe representerende den tweeden staat 
4 van[de] Landen van Utrecht, doen te weten dat 
5 wij op de req[ues]te van Jan Gosensz[oon] van Schaijk, en 
6 ingevolge onse resolutie van dato den 3 septemb[er] 
7 deses jaars, aan den selven Jan Gosensz[oon] van Schaijk 
8 in eenen eeuwigen erffpachte gegeven hebben, 
9 gelijk wij doen bij desen, sekere landerijen, vul- 
10 lingen en heetveld te samen groot omtrent 
11 vijff honderd en sestig mergen, tot dato in 
12 verscheyde parceelen bij hem in huure gebruykt 
13 wordende, als mede soodanig regt als wij souden 
14 konnen ofte mogen hebben aan nog vijftig 
15 mergen heetveld, voor desen bij eenen heer Hoeust 
16 tot Dordrecht gepossideert, soo als alle de voors[creven] 
17 landen aan den anderen sijn leggende in den 
18 gerechte van Seyst bij Den Dolre, streckende van[de] 
19 Maartensdijckse weg en[de] erven op de kaarte gete- 
20 kent met de naam van Stoffel Aarts zuydwaarts 
21 op tot aan de erven van het Huys Ter Heijden 
22 en andere, daar naast gelegen, daar de soo 
23 genaamde Nonnegroepen oost- ende west- 
24 waarts naast gelegen sijn, en soodanigh als 
25 deselve 560 m[e]r[ge]n bij hem tot nog in huure 
26 gebruyckt worden, daar inne mede begrepen 
27 het goed genaamt den Blaasbalck, soo de 
28 diaconie van [De] Vuersch, van ons op eenen  
29 jaarlijksen canon van vijff guldens in erfpagte 
30 is houdende, en dat op een jaarlijksen canon 
31 ofte erffpachte van een honderd Caroli 
32 guldens tot twintig st[uyver]s het stuck, jaarlijks 
33 en[de] ider jaar prompt, precies en[de] kommer- 
34 loos te betaalen aan den rentm[eeste]r van onsen 
35 convente van Vrouwenclooster in der tijd, 
36 vrij van lasten en ongelden, soo nu op 't voors[creven] 
37 land staan ofte namaals soude mogen gestelt 
38 worden, geene uytgesondert, en waarvan 
39 het eerste jaar inganck genomen heeft 
40 Corsmisse des voorleden jaars 1713, en verschij- 
41 nen sal Corsmisse 1714 aanstaande, voor welke 
{folio 15 verso} 
1 gunninge en[de] verleeninge van erffpachte hij 
2 Jan Gosensz[oon], volgens sijne gedaane aanbiedinge, 
3 aan onsen rentm[eeste]r Pieter van Nes betaalt 
4 heeft een somme van een duysend Caroli g[u]lden]s. 
5 Verders sijn het voorwaarden dat soo menigmaal 
6 als desen voors[creven] canon van een honderd guldens 
7 niet jaarlijks prompt en[de] precies ten minsten 
8 binnen ses maanden na den voors[creven] verscheyn- 
9 dagh betaalt wierden, hij bij ider versuym sal 
10 moeten betaalen een dubbelt canon, dat oock 
11 het voors[creven] land niet sal mogen gesplitst ge- 
12 scheurt ofte verdeelt veel min aan andere 
13 overgedaan ofte gebracht worden, dan bij en 
14 met onses voorwetens en consente, dat oock 
15 bij versterf ofte verandersatinge, binnen drie 
16 maanden sal moeten werden versocht nieuwe 
17 brieven sprekende als desen, tot lasten en kosten 
18 van dien waar op den selven komen sal en 
19 ingevalle het voors[creven] erffpagtrecht en goet, 
20 namaals mochte worden verkoft, soo behouden 
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21 wij voor ons en[de] onse nakomelingen ten eeu- 
22 wigen dage aan ons het recht van voorkoop 
23 en naastinge, waar omtrent wij in 't aan  
24 ons behouden ofte laaten, binnen twee maan- 
25 den sullen verklaaren, nadat de conditie van 
26 koop aan ons sal gepresenteert sijn, en[de] ingevalle 
27 hij Jan Gosensz[oon] van Schaijck off sijne erffgena- 
28 men en successeurs eenige van[de] voors[creven] pointen 
29 quaame te verbreeken over te treden en[de] niet 
30 te houden, soo verviel hij van alle recht en[de] 
31 toesegginge die hij aan 't voors[creven] land hadde, 
32 en[de] het selve quame vrij en ledig wederom 
33 aan onsen convente voors[creven] omme onsen 
34 vrije wille mede te doen, sonder iemants 
35 tegenseggen, soo wij dat alsoo dan opnemen 
36 wilden voorbehoudens en[de] onvermindert onse 
37 als dan verschene en[de] onbetaalde erffpachte, 
38 alles sonder argh of liste. Aldus gedaan 
39 binnen Utrecht desen 13 decemb[er] 1714". Alle 
40 welke pointen conditien en[de] articulen ik on- 
41 ders[creven]e belove te houden, na te komen en 
{folio 16 recto} 
1 voldoen, op de peene daar bij gemelt, mijn selfs in 
2 die pene condemnerende soo aan een van deselve 
3 in gebreeken mogte bevonden worden, ten oirkonde 
4 dese getekent op den dartighsten decemb[er] 1714 en[de] 
5 was getekent, Jan Gosensz[oon] van Schaijck. 
 
n.n. juli 1720. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 2 morgen land te 
IJsselvelt onder Linschoten, behorend tot de  goederen van het voorm. Vrouwenklooster, aan Claas 
Janssen van Snelreweerd (met renversaal). 
 
{folio 16 recto} 
1 Erffpachtbrief voor Claas Jans- 
2 sen van Snelderweert. 
3 De Edelen en[de] Ridderschappe representerende 
4 den tweden Staat van[de] stad, steden en[de] landen 
5 van Utrecht, maken kond en[de] kennelijck 
6 alle den geene die desen jegenwoordigen brief 
7 sullen sien ofte hooren lesen dat wij voor ons 
8 en[de] onse nakomelingen in eenen eeuwigen 
9 erfpacht gegeven hebben en[de] geven bij desen 
10 aan Claas Janssen van Snelreweerd, als het 
11 recht door overlijden van sijn vader Jan Claassen 
12 van Snelderweert verkregen hebbende, twee 
13 mergen lants, gelegen op IJsselvelt, in den 
14 gerechte van Linschooten, specterende aan 
15 den convente van Vrouwen Clooster en[de] dat 
16 om een wilhelmi schild van twee caroli 
17 guldens en[de] sestien stuyvers tot twintig st[uyver]s 
18 gerekent, te betaalen jaarlijcks ende alle 
19 jaar aan den rentm[eeste]r in der tijd van den 
20 convente voors[creven[ d'eene helfte Petri ad  
21 Cathedram en[de] d'andere helfte Martini, 
22 waar van Petri deses jaars d'eerste helfte 
23 verschenen is geweest, vrij geld, sonder eeniger- 
24 hande afkortingen ofte verminderinge des 
25 pachts voors[creven], van alle ongelden ofte onraden 
26 die nu op 't voors[creven] land staan ofte namaals 
27 daar op vallen mochten, met sulcke voor- 
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28 waarden dat Claas Janssen van Snelderweert 
34 voorn[oem]t, dat selve land niet verargeren, maar 
{folio 16 verso} 
1 eerder verbeteren sal, en[de] naar sijn beste ver- 
2 mogen in goede reke sal houden, als goede 
3 erfpachteren schuldig sijn te doen, en[de] bij 
4 aflijvigheyd van gem[elde] erffpachtenaar ofte 
5 bij verandersatinge 's lants voors[creven] sal men 
6 het selve binnen het eerste half jaar daar 
7 naar versoeken, en[de] daar van nemen ende 
8 geven nieuwe brieven, sprekende als desen, 
9 daar voor betalende de gewoonelijke leges, be- 
10 houdens altijd den convente vooren geroert 
11 haare als dan verschenen onbetaalde pacht, 
12 oock onvermindert desselfs convents ende 
13 eenes yders goed recht, te meer alsoo de oude 
14 erffpachtbrieven vermist worden, alles naar 
15 erffpachts recht en[de] sonder argh. Gegeven 
16 tot Utrecht onder onsen hier onder uyt- 
17 hangende zegel op den july 1720 ende 
18 was geparapheert J.Taats van Amerongen v[idi]t 
19 onder stont, ter ordonn[antie] als boven, en[de] was 
20 getekent P.Voet van Winssen. 
 
21 Renversaal van den voors[chreven] 
22 erffpachtbrief. 
23 Ick, Claas Janssen van Snelderweert, als het 
24 recht door overlijden van mijn vader Jan 
25 Claassen van Snelderweert verkregen hebbende, 
26 bekenne voor mijn en[de] mijne naarkomelingen 
27 van[de] Ed[el] Mo[gende] Heeren Edelen en[de] Ridderschappe, 
28 representerende den tweden staat van de 
29 stad, steden en[de] landen van Utrecht, in 
30 eenen euwigen erfpacht genomen te  
31 hebben, gelijk ik doe bij desen, twee mergen  
32 lants, gelegen op Isselvelt, in den gerechte 
33 van Linschooten, specterende aan den 
34 convente van Vrouwenclooster, en[de] dat 
{folio 17 recto} 
1 om een Wilhelmi schild van twee Caroli g[ulden]s 
2 en[de] sestien stuyvers, den gulden tot twintigh 
3 stuyvers gerekent, te betaalen jaarlijks en[de] alle 
4 jaar aan den rentm[eester] in der tijd van [de] convente 
5 voors[screven] de eene helfte Petri ad Cathedram 
6 en[de] d'andere helfte Martini, waarvan 
7 Petri deses jaars het eerste half jaar verschenen 
8 is geweest, vrij geld sonder eenigerhande afkor- 
9 tinge ofte verminderinge des pachts voors[creven] 
10 van alle ongelden en[de] onraden die nu op 't 
11 voors[creven] land staan ofte namaals daer op 
12 vallen mochten, met sulcke voorwaarden dat 
13 ik dat selve land niet verargeren maar 
14 eer verbeteren, en[de] in goede reken sal houden 
15 naar mijn beste vermogen als goede erffpach- 
16 tenaren schuldig sijn te doen. En[de] bij aflijvigheyd 
17 ofte veandersatinge 's lants voors[creven] sal men 
18 het selve binnen het eerste halfjaar daar 
19 naar versoeken, en[de] daar van nemen ende 
20 geven nieuwe brieven, sprekende als desen 
21 en[de] daarvoor betaalen de gewoonlijke leges 
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22 behoudens altijd den convente voor geroert 
23 haare als dan verschenen en[de] onbetaalde 
24 pacht, ook onvermindert desselfs convents 
25 en[de] eenes yders goed recht, te meer alsoo 
26 de oude erffpachtsbrieven vermist worden 
27 alles naar erfpachtsrecht en[de] sonder argh. 
28 't Oirkonde ondertekent tot Utrecht den  
29 {... niet ingevuld} july 1720 en[de] bij gebreck mijns zegels den 
30 rentmeester Pieter van Nes versocht dese voor  
31 mijn te willen bezegelen ten jaare en[de] dagen 
32 als vooren. Ende was getekent. 
 
8 oktober 1734. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Arnoldus de Greef van 3 
morgen land tussen de Steenstraat en de Looydijk te De Bilt. 
 
33 Erfpachtbrief voor Arnoldus 
{folio 17 verso} 
1 de Greef met drie mergen land 
2 aan De Bild 
3 De Edelen ende Ridderschappe[n] representeerende 
4 den tweeden staat van stad, steeden en landen 
5 van Utrecht, doen te weeten dat wij aen Arnoldus 
6 de Greef, als het recht daertoe door overlijden van 
7 sijn vader, Gerrit Cornelissen de Greef verkregen heb 
8 bende, in eenen euwige erfpachte gegeven hebben 
9 seekere omtrend drie mergen land, geleegen aan De 
10 Bilt, behorende aen den convente van Vrouwencloos- 
11 ter, streckende uyt het midden van de Steenstraat 
12 Noordwaerts op tot aen den Loydijk toe, daer de wed[uwe] 
13 Paulus Schijf oostwaerts, en den voorschreve convente 
14 westwaerts naast geland en geleegen sijn, sijnde 
15 hierinne begrepen twee en seventigh roeden lands 
16 zoo den selven aan onsen convente in erfpachte 
17 was gehouden, daar sijne huysinge en getim- 
18 merte op staat, welke erfpachte in deese drie mergen 
19 geleegen en begrepen sijn, en over sulks in en tot 
20 één gemaakt worden, en dat op eenen jaarlijkse 
21 canon en erfpachte van twee en twintigh gulden 
22 tot twintig stuyvers het stuk, alsmeede aen jaarlijk- 
23 sen thins van dertigh stuyvers, ingaende met 
24 primo january 17c vier en dertigh jaarlijcks en ider 
25 jaar te betalen op verschijndagh aan den rentm[eeste]r 
{folio 18 recto} 
1 deses convents in der tijd, op peene zoo het langer 
2 als een jaar onbetaald bleef hij aen ons verbeuren zal 
3 een dubbelden canon, en soo voorts, euwiglijck en 
4 erfelijk te geduren, en dit alles vrij geld sonder ee- 
5 nige verminderinge ofte afkortinge des pachts 
6 't sij van eenige ondermaate, ongelden ofte onrade 
7 hoe die genaamt mogten sijn, soo nu bereyts op het 
8 voorschreve[n] land sijn, ofte namaals zoude moogen 
9 gesteld worden. Verder sijn't conditiën dat den sel- 
10 ven sijne erven ofte nakomelingen het voorschreve[n] 
11 land in 't geheel nogte ten deele aen een ander zal 
12 moogen overdoen ofte verhandelen als met ons 
13 en onser nakomelingen consente, behouden wij daer- 
14 aen het recht van voorkoop en naastinge. En tot wat 
15 tijd deesen erfpachte versterft ofte veranderstaat 
16 zal den selven wederom van ons moeten worden 
17 versogt, neemende en geevende nieuwe brieven, 
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18 spreekende als deese, tot haren kosten, binnen 's jaars op 
19 peene van den selven erfpacht vervallen te sijn, 
20 mitsgaders van alle recht en toeseggens die sij daer 
21 aen mogten hebben ofte pretendeeren. Alles sonder 
22 arg ofte liste, gegeven tot Utrecht onder onsen hier- 
23 onder uythangende zegel op den 8e october 1734. 
24 Ende was geparapheerd J. Taets van Amerongen. 
 
{folio 18 verso} 
1 Renversaal van den voorschreve 
2 erfpachtbrief. 
3 Ik, Arnoldus de Graaf verklare en bekenne bij 
4 desen voor mijn, mijne erven en nakomelinge, in 
5 eenen euwigen erfpachte van de Ed[ele] Moogende 
6 Heeren, Edelen en Ridderschappe 's lands van Utregt 
7 ontfangen te hebben seekere omtrent drie mergen 
8 land, geleegen aen De Bilt, volgens den erfpachtbrief daar- 
9 van ten mijnen behoeve verleent, luydende van  
10 woort tot woord als volcht: "De Edele Moogende Heeren 
11 Edelen en Ridderschappe, representerende den  
12 tweeden staat van stad, steden en landen van 
13 Utrecht, doen te weeten, dat wij aen Arnoldus de 
14 Greef, als het recht daertoe door overlijden van sijn  
15 vader Gerrit Cornelissen de Greef verkregen hebbende, 
16 in eenen euwigen erfpachte gegeven hebben seeker 
17 omtrend drie mergen land, geleegen aen De Bilt, beho- 
18 rende aen den convente van Vrouwenclooster, strecken- 
19 de uyt het midden van de Steenstraet noordwaerts 
20 op tot aen den Loydijk toe, daar de weduwe Paulus 
21 Schijf oostwaarts, en den voorschreve convente westwaerts 
22 naest geland en geleegen sijn, sijnde hierinne mede 
23 begrepen twee en seventig roeden lands, soo den selven 
24 van onsen convente in erfpachte was houdende, daer 
25 sijn huysinge en getimmerde op staat, welke erfpagt 
{folio 19 recto} 
1 in dese drie mergen geleegen en begrepen sijn 
2 en oversulks in een tot een gemaekt worden 
3 en dat op een jaerlijkse canon en erfpacht van 
4 twee en twintig gulden tot twintigh stuyvers het 
5 stuck, alsmeede den jaerlijkse thins van dertigh 
6 stuyvers, ingaende met primo january 17c vier en  
7 dertigh, jaerlijks en ider jaer te betalen op den verschijn- 
8 dagh aen den rentmeester deses convents in der tijd, 
9 op peene soo het langer als een jaar onbetaeld bleef 
10 hij aen ons verbeuren sal een dubbelden canon, 
11 en zoo voorts euwiglijk en erflijk te geduren, en 
12 dit alles vrij geld, sonder eenige verminderinge 
13 ofte afkortinge des pachts, 't sij van eenige onder- 
14 mate, ongelde, ofte onrade, hoe die genaemt mogten 
15 worden, soo nu bereyts op het voorschreeve land 
16 zijn ofte naemaels zouden moogen gesteld worden. 
17 Verder sijn't conditiën dat den selven sijne erfge- 
18 namen ofte nakomelingen het voorschreeve 
19 land in't geheel nogte ten deelen aen een ander 
20 zal moogen overdoen ofte verhandelen, als met 
21 ons en onser nacomelingen consente, behoudende 
22 wij daar aen het recht van voorkoop en naastinge. 
23 En tot wat tijde desen erfpacht versterft ofte veran- 
24 dersaet, sal den selven wederom aen ons moeten 
25 worden versogt, nemende en gevende nieuwe brieven, 
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{folio 19 verso} 
1 sprekende als deese ten haren kosten binnen 's jaars 
2 op pene van van den selven erfpacht vervallen 
3 te zijn. Mitsgaders van alle recht en toeseggens die 
4 sij daer aan mogten hebben ofte pretendeeren, alles 
5 sonder arg ofte liste, gegeven binnen Utrecht onder 
6 onsen hieronder uythangende zeegel op den ...{niet ingevuld} 
7 october 17c vier en dertig", belovende ik ondergeschevene 
8 mij punctelijk na den inhoude der selver erfpacht- 
9 brief in alle en een ider van sijne articulen te zullen 
10 reguleeren. Actum Utrecht 8e october 1734. Was ge- 
11 teeckend Arnoldus de Greef. 
 
9 oktober 1734. Akte van erfpacht uitgegeven door de ridderschap van Utrecht van 4 morgen en 568 
roeden bouwland aan de Daalsedijk te Zuilen, behorende tot de goederen van de voorm. abdij 
Mariëndaal, aan Johan Gerard Bosch. 
 
{linker marge} 
Nota, dese erfpagtbrief be- 
hoort aen 't convent van 
Mariëndaal en is hier abu- 
sivelijk geregistreert. 
1 Erfpachtbrief voor s[injeu]r Johan 
2 Gerard Bosch, met vier mergen 
3 vijfhondert acht en sestigh 
4 roeden bouwland onder den 
5 Daalsendijk. 
6 De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
7 schappe, representeerende den tweeden staet 
8 van stad, steden en landen van Utrecht, doen te 
9 weeten dat wij voor ons en onse nacomelingen in 
10 eenen euwige erfpachte gegeven hebben, gelijk wij 
11 doen bij deesen aen s[injeu]r Johan Gerard Bosch, als het 
12 recht daertoe door overlijden van sijn vader s[igneu]r 
13 Henricus Bosch verkreegen hebbende, seekere 
{folio 20 recto} 
1 vier mergen vijfhondert agt en sestig roeden 
2 bouwland, behorende aen den convente van Mar- 
3 riëndael en geleegen aen den Daalsendijk in den 
4 gerechten van Zuylen op Sweterengh, daer het 
5 capittel van sinte Maria binnen Utrecht ter weder- 
6 sijden naest geland en geleegen sijn, streckende  
7 uyt den halven Daalsendijk noordwaerts op tot aen 
8 het land van de erven van heer Gessel, en aen den 
9 opstal die door Aart van der Does ten suyden van de 
10 Vletsloot in het land van den voorschreve convente 
11 bij hem tot steenaarde afgegraven gelaten is van welke 
12 4 m[ergen] 568 r[oeden] den voorschreve s[injeu]r Henricus Bosch den 
13 afgrifte bij aparte coopconditie van ons gekoft heeft 
14 en dat op een jaerlijksen canon van negentien gul- 
15 dens en vijftien stuyvers tot twintig stuyvers het stuk, 
16 vrijgeld, sonder eenige afkortinge of verminderinge 
17 des voorschreve pachts sij ter saeke van innondatie, 
18 ongelden ofte onraden, zoo nu op het voorschreeve 
19 land staen ofte naemaels mogten gesteld worden, 
20 te betalen ten sijnen kosten en periculen aen handen 
21 van den rentmeester van den voorschreve convente in 
22 der tijd, op Corsmisse in ider jaer ofte binnen ses maen- 
23 den daer naar, en waarvan het eerste jaar verscheenen 
24 en omgekomen zal sijn op Korsmisse deses jaars 
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{folio 20 verso} 
1 17c vier en dertigh. Verder sijn het voorwaerden dat 
2 het voorschreve land niet zal mogen gesplits, ver- 
3 deelt, nog aen een ander gebragt worden dan met 
4 onsen voorweten en consente. Dat ook bij versterf 
5 ofte verandersatinge binnen ses maanden zal 
6 moeten werden versogt, gegeven, genomen, nieuwe 
7 brieven, sprekende als deese, tot kosten en lasten van 
8 die geene waarop het alsdan komen zal, op pene 
9 van van den voorschreve erfpachte vervallen te zijn, 
10 voorbehoudens desen convente haren alsdan ver- 
11 scheenen en onbetaalde erfpachte, alles zonder arg  
12 ofte liste. Aldus gedaen en gegeven binnen Utrecht 
13 onder onsen hieronder uythangende zeegel, op den 
14 9e october 1734, ende was geparapheert J. Taets van 
15 Amerongen 1734. 
{linker marge} 
Nota. Dit renversael 
behoort aan 't convent van 
Mariëndaal en is hier abusive- 
lijk geregistreert. 
16 Renversael van den voorschreve 
17 erfpachtbrief. 
18 Ik Gerard Bosch bekenne bij deese van de Ed[ele] Moog[ende] 
19 Heeren, Edelen en Ridderschappe 's lands van 
20 Utrecht in eenen euwigen erfpachte ontfangen 
21 te hebben, seekere vier mergen vijfhondert acht 
22 en sestigh roeden lands, volgens den erfpachtbrief 
23 luydende als volcht: 
24 "De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe 
{folio 21 recto} 
1 representeerende den tweeden staat van stad, 
2 steden en landen van Utrecht, doen te weeten 
3 dat voor ons en onse nacomelingen in eenen 
4 euwigen [erfpachte] {woord ontbreekt} gegeven hebben gelijk wij doen bij deesen 
5 aen s[injeu]r Johan Gerard Bosch, als het recht daertoe 
6 door overlijden van sijn vader s[injeu]r Henrik Bosch 
7 verkregen hebbende, seekere vier mergen vijf hondert 
8 acht en sestig roeden bouwland, behorende aen 
9 den convente van Mariëndael, en geleegen in den 
10 gerechte van Zuylen op Swesereng aen den Daalsen- 
11 dijk, daer het capittel van sint Maria binnen Utregt 
12 ter weedersijden naest gelant en geleegen sijn, 
13 streckende uyt den halven Daalsendijck noortwaerts 
14 op tot aen het land van de erven van den heer Gessel 
15 en aen den opstal die daarnaest Van der Does ten 
16 zuyden van de Veltsloot in het land van den voor- 
17 schreve convente, bij hem tot steenaerde afgegraven 
18 gelaten is, van welke vier m[erg]e[n] 568 roeden den voorschre- 
19 ve Henricus Bosch den afgifte bij aparte coop- 
20 conditiën van ons gekoft heeft ende dat op enen 
21 jaarlijksen canon van negentien gulden ende 
22 vijftien stuyvers tot twintig stuyvers het stuk, 
23 vrijgeld sonder eenige afkortingen ofte verminde- 
24 ringe des voorsz[egde] pachts, 't sij ter sake van innondatie, 
{folio 21 verso} 
1 ongelden ofte onraden, soo nu op het voorschre- 
2 ve land staen ofte namaels mogten gesteld worden, 
3 te betalen ten sijnen costen en periculen aen handen 
4 van den rentmeester van den voorschreve convente 
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5 in der tijd, op Corsmisse in ider jaar ofte binnen ses 
6 maenden daerna, en waarvan het eerste jaar ver- 
7 scheenen en omgekomen zal sijn op Corsmisse deses 
8 jaars 17c vier en dertigh. Verder sijn het voorwaarde 
9 dat het voorschreve land niet zal vermoogen gesplit, 
10 verdeelt nog aen een ander gebragt worden dan 
11 met onser voorweeten en consente, dat ook bij ver- 
12 sterf ofte verandersatinge binnen ses maenden 
13 zal moeten worden versocht, gegeven en genomen 
14 nieuwe brieven, sprekende als deesen, tot kosten 
15 en lasten van die geene waerop het alsdan komen 
16 zal, op peene van van den voorsz[egde] erfpachte 
17 vervallen te zijn, voorbehoudens desen convente 
18 haren alsdan verschenen en onbetaalden erfpag- 
19 te, alles sonder arg ofte liste. Aldus gedaen en 
20 gegeven binnen Utrecht, onder onsen hieronder 
21 uythangende zeegel op den ...{niet ingevuld} october 1734, alle 
22 welke poincten en articulen ik ondergeschreven 
23 belove te zullen houden en nacomen. Ten oirconde der 
24 waarheyt deese bij mijn ondertekent op den ...{niet ingevuld} october 
25 1734. Was geteeckend Johan Gerard Bosch. 
 
30 juli 1735. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Aaltje Hendriks van 
Spruytenhoef van 2½ morgen land bij de Lekdijk te Lexmond, eigendom van het Wittevrouwenklooster. 
 
{folio 22 recto} 
1 Erfpachtbrief voor Aaltjen 
2 Hendriks van Spruytenhoef met 
3 derdehalve mergen lands, geleegen 
4 in 't gerecht van Lexmont. 
5 De Ed[ele] Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe 
6 constituerende den tweeden Staet van den Lande van 
7 Utrecht, doen te weeten dat wij, onvermindert ons en 
8 een igelijk sijn goet recht, vermits het overlijden 
9 van Maijken Cornelissen, in eenen euwigen erfpagte 
10 gegeven hebbe gelijck wij doen bij desen, aen Aaltjen 
11 Henriks Spruytenhoef, hare erven en nacomelingen 
12 seekere derdehalve mergen lands, alsoo die geleegen 
13 sijn op Kortenoever in 't gerecht van Lexmont, in den 
14 lande van Vianen, opstreckende van de Agterweterin- 
15 ge over den Leckendijck, daer vanouds Willem 
16 Sijsink boven en een vicarye op sint Jans Baptist 
17 altaar in de kerke van Vianen beneeden naast 
18 gelant sijn, jaarlijks en ider jaar voor vier goude 
19 overlandse Rijnse guldens, ofte payement daer voor 
20 dat daer goed voor is, te betalen commervrij binnen 
21 Utrecht aen onsen rentmeester van den convente van 
22 Wittevrouwen in der tijd, als de eene helfte op Petry 
23 ende d'andere helfte martini in elken jaer ofte binnen 
{folio 22 verso} 
1 een maand na elker termijn ende alsoo voorts 
2 jaarlijcks euwelijk ende erffelick gedurende, vrij gelds 
3 sonder eenigerhande kortinge of verminderinge des 
4 pachts voorschreve van alle ongelden ofte onraade 
5 die nu op 't land staan ofte namaals op 't gesteld soude 
6 moogen worden, en alle ongelden ofte onraad zal 
7 Aaltje Henriks Spruytenhoef 't allen tijden 't haren 
8 kosten betaald maaken en onderhouden, met voor- 
9 waarden dat desen voorschreve erfpacht na over- 
10 lijden van de voorschreve Aaltje Henriks geheel en 
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11 ongescheyden komen zal op haar naaste erfganaam 
12 die indertijd wesen sal een manspersoon voor een 
13 vrouwspersoon, die den naasten in den bloede is. En 
14 de erfgenaemen zal alsdan alse verstorven is 
15 binnen 's jaars desen erfpacht versoeken aan ons 
16 en onse convente voorschreve, met een goede taeke 
17 Rijnsche wijn, en dan nieuwe brieven neemen en 
18 geven op sijn kosten, spreekende als desen jegenwoor- 
19 dige inhoud. Sijn verder conditiën dat Aaltjen 
20 Henriks deesen erfpacht niet verkoopen of versetten 
21 sal buyten consent van ons en onse nacomelingen 
22 en dat dengeene die dit convent den erfpacht gun- 
{folio 23 recto} 
1 nende word, die sal ook dit voorschreve land van 
2 den convente versoeken met een taeke Rijnse wijn 
3 en nieuwe brieven geven en nemen 't sijnen kosten 
4 als vooren. Nog is voorwaarde, waart saeke dat 
5 Aaltjen voorschreve de betalinge des erfpachts tot 
6 eenige tijd versuymde en niet betaalde op de gestel- 
7 de termijnen, of eenige van de voorschreve voorwaerde 
8 verbrake, soo vervielen sij van den erfpacht voorschreve 
9 ende klaarlijk van alle recht en toeseggens dat sij daer 
10 aan hadde, en soo komt dit voorschreve land we- 
11 der vrij en los en aan den convente voorschreve omme 
12 daar mede haren vrijen willen te doen, sonder eenig 
13 wederseggens van ymand, bij zoo verre wij het voor- 
14 schreeve versuym opnemen wilde, en anders niet, 
15 behoudens nogtans onse verscheenen en onbetaalde 
16 pachtpenningen. In kennisse der waarheyt wij 
17 desen gegeven en met ons uythangende zeegel 
18 bekrachtigt op den 30e july 17c vijf en dertigh 
19 ende was geparapheert J.A. van Renesse. 
 
20 Renversael van den voorschreve 
21 erfpachtbrief. 
22 Ik Aaltjen Henriks Spruytenhof bekoomen {bekennen?} 
23 bij desen voor mijn en mijnen erfgenaemen van de 
{folio 23 verso} 
1 Ed[ele] Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe 
2 constitueerende den tweeden Staat van den Lande 
3 van Utrecht, voorbehoudens haar en een igelijk goed 
4 recht in eenen eeuwigen erfpachte ontfangen te 
5 hebben seekere derde halve mergen lands, gelegen op 
6 Kortenoever in 't gerecht van Lexmond, in den lande 
7 van Vianen, opstreckende van de Agterweteringe 
8 over den Leckendijck, daar vanouds Willem Sijsink 
9 boven en een vicarye op het Sint Jans Babtist altaar 
10 in de kerke van Vianen beneden naast geland sijn, 
11 jaarlijks en ider jaar om vier goude overlandse Rijnse 
12 guldens ofte payment daar voor, dat daar voor 
13 goet is, te betalen commervrij binnen Utrecht aan 
14 den rentmeester van den convente van Wittevrouwen 
15 in der tijd, als d'eene helfte op Petry ende d'andere 
16 helfte op Martini in elken jaar, ofte binnen een maand 
17 naar elken termijn, en alsoo voorts jaarlijks, euwelijk 
18 ende erfelijk gedurende, vrijgeld sonder eenigerhan- 
19 de cortinge ofte verminderinge des pachts voorschreve, 
20 van alle ongelden ofte onrade die nu op't land 
21 staan ofte namaals op 't gesteld mooge worden 
22 en alle die ongelden ofte onraat zal ik onderschreven 
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{folio 24 recto} 
1 ten allen tijden ten minsten costen tijdelijck be- 
2 taald maaken en onderhouden. Met voorwaar- 
3 den dat desen voorschreve erfpacht na mijn 
4 overlijden geheel en ongescheyden komen sal op 
5 mijn naesten erfgenaam, die in der tijd weesen zal 
6 een manspersoon voor een vrouwspersoon die den 
7 naasten in den bloede is. En d'erfgenaam zal als dan 
8 alse verstorven is binnen 's jaars desen erfpacht van 
9 den voorschreve convente moeten versoeken met een 
10 goede taake Rijnsche wijn, ende nieuwe brieven 
11 geven en nemen op sijn kosten, spreekende als desen 
12 jegenwoordige inhoud. Verders sijn conditiën dat ik 
13 desen erfpacht niet verkopen of versetten zal buyten 
14 consente van har Ed[ele] Moogende en haar convente, 
15 en dat den geene die het convent den erfpacht gun- 
16 nende word, ook het voorschreve land van den convente 
17 sal moeten versoeken, met een taake Rijnsche wijn 
18 en nieuwe brieven geeven en neemen ten sijnen kosten 
19 als voren. Nog is voorwaarde, waart saeke dat ik de 
20 betalinge des erfpachts tot eenige tijd versuymde 
21 en niet betaelden op den gesetten termijnen ofte 
22 eenige van de voorschreve voorwaarden vervaele 
23 soo verviele ik van den erfpacht voerschreve ende 
{folio 24 verso} 
1 klaarlijk van alle recht en toeseggens dat ik daaraan 
2 hadde, en soo komt dit voorschreeve land weder vrij 
3 en los aan den convente voorschreve, omme daermede 
4 haare vrije wille te doen, sonder eenigh wederseggen 
5 van imand, bij zooverre haar Ed[ele] Moogende het ver- 
6 suym opneemen wilde, en anders niet, behoudens nog- 
7 tans de verscheenen ende onbetaalde pachtpennin- 
8 gen, alle welcke pointen en conditie ik aanneeme 
9 en belove na te koomen. In kennisse der waarheyd 
10 deese bij mij onderteeckend binnen Utrecht op den 30e 
11 july 17c vijf ende dertigh. Geteeckend Aaltjen Hen- 
12 deriks Spruytenhoeven. 
 
19 maart 1735. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Aart Hermans van 
Kesteren van een halve hoeve land te Breukelerwaard, eigendom van het Wittevrouwenklooster. 
 
{folio 24 verso} 
13 Erfpachtbrief voor Aart Her- 
14 mans van Kesteren met een halve 
15 hoeve lands geleegen in Breukeler- 
16 waart. 
17 De Edelen Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
18 schappe 's Lands van Utrecht doen kond, dat ver- 
19 mits sij het overlijden van Herman Harmensen 
20 van Kesteren, aan sijnen zoon Aart Hermans 
21 van Kesteren, in eenen euwigen versuymelijcken 
22 erfpacht gegeven hebben, gelijk sij doen bij desen 
{folio 25 recto} 
1 seekere halve hoeve lands geleegen in Breukelerweert, 
2 soo groot en kleyn als deselve bij sijn vader, groot- 
3 vader en bevorens bij den heer Gijsbert Egmond van 
4 der Nieuborgh in erfpacht beseten is, specterende 
5 aan den convente van Wittevrouwen, en dat jaerlijks 
6 omme de somme van vijftien guldens ende vijftien 
7 stuyvers precies, te betaelen aan den rentmeester 
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8 van gemelte convente in der tijd, vrij buyten lasten 
9 van eenige ongelden, die hij alle 't sijnen lasten 
10 voldoen zal, waervan het eerste jaar ingegaen is 
11 met Petri eenduysent sevenhondert vijf ende 
12 dertigh, en verschijnen zal Petri 17c ende ses en 
13 dertigh, en zoo jaarlijcks, euwiglijck en erflijck 
14 gedurende, met voorwaarden van deesen erfpagte 
15 aan niemand te brengen of over te doen als met 
16 onsen wille en consente. En tot wat tijd desen erfpagt 
17 versterft of verandersaat, zal deselve wederom 
18 moeten worden versocht, neemende ende gevende 
19 nieuwe brieven sprekende als deesen, binnen 's jaer, 
20 tot kosten van dengeenen die deselve komt versoe- 
21 ken, alles op pene van van den selven erfpacht 
22 verstecken en vervallen te zijn, mitsgaders van alle 
23 recht en toeseggen, die hij daeraen mogt pretenderen 
{folio 25 verso} 
1 te hebben, alles sonder argh. Des 't oirkonde on- 
2 derteeckent binnen Utrecht op den .. {niet ingevuld} maart 1735. 
 
3 Renversael van den voorschreve 
4 erfpachtbrief. 
5 Ik Aart Harmense van Kesteren, als het 
6 recht door het overlijden van mijn vader Herman 
7 Hermanse van Kesteren daertoe becomen hebbende, 
8 bekenne voor mijn en mijne nacomelingen van de Ed[ele] 
9 Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe 's Lands 
10 van Utrecht in eenen euwige versuymelicke erf- 
11 pachte ontfangen te hebben gelijk doen bij deese, 
12 seekere halve hoeve lands gelegen in Breukelerweert, 
13 sooals deselve bij mijn voornoemde vader, grootvader 
14 en nog bevorens bij den heer Willem Gijsbert Egmond 
15 van der Nieuborgh in erfpachte beseten is, specterende 
16 aan den convente van Wittevrouwen ende dat jaar- 
17 lijks omme de somme van vijftien guldens ende vijftien 
18 stuyvers precies, te betaelen aen den rentmeester van 
19 gemelte convente in der tijd, vrij en buyten lasten van 
20 eenige ongelden, dien ik ten mijnen lasten voldoen sal 
21 waarvan het eerste jaar ingegaan is Petri seventien 
22 hondert vijf ende dertigh, en verschijnen sal Petri 
{folio 26 recto} 
1 seventien hondert ses ende dertigh, en zoo jaar- 
2 lijcks euwelijk ende erflijck te geduren. Met voor- 
3 waarden van desen erfpacht aen niemant te sullen 
4 brengen ofte overdoen als met Hooggemelte Haar Ed[ele] 
5 Moogende wille en consente. En tot wat tijden desen erfpacht 
6 versterft ofte verandersaet word, zal deselve wederom 
7 moeten worden versogt, neemende ende geevende nieuwe 
8 brieven, spreekende als desen binnen 't jaar tot kosten 
9 van dengeenen die denselven komt versoeken, alles op 
10 peene van denselven erfpacht versteecken en 
11 vervallen te sijn, mitsgaders van alle recht en toeseg- 
12 gens die ik daaraen mochte pretendeeren te hebben, 
13 sonder argh. 't Oirkonde onderteeckend binnen Utrecht 
14 op den 19e maart 1735. 
 
1 oktober 1735. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Jacob Jansen van 18 
morgen land aan de Achterwetering te Oostveen (Maartensdijk) bij de Hollandse Rading, eigendom van 
het Wittevrouwenklooster. 
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15 Erfpachtbrief voor Jacob Jansen 
16 met omtrend agtien mergen lands 
17 toebehorende aent convente van 
18 Wittevrouwen. 
19 De Ed[ele] Moogende heeren Edelen ende Ridder- 
20 schappe, constituerende den Tweden Staat van  
21 stad, steden en landen van Utrecht, doen te weeten 
22 dat sij in een euwigen erfpachte gegeven hebben 
{folio 26 verso} 
1 gelijk sij doen bij deesen aan Jacob Jansen, als het 
2 recht daartoe bij acten van koop voor den notaris Jan 
3 Swavingh in dato den 1e february vier en dertigh 
4 verkregen hebben seekere omtrend agtien mergen land, 
5 het convent van de Wittevrouwen binnen Utrecht toe- 
6 behoorende, en geleegen in de Agterweteringe, in den 
7 gerechte van Oostveen, streckende opwaarts na de 
8 Hollandsche Radinge, daar Oostwaarts het Cruysgast- 
9 huys buyten Utrecht, zuydwaarts het voorschreve 
10 convent van Wittevrouwen en westwaarts Goosen 
11 Dirksen naast geland ende geleegen sijn, jaarlijks 
12 voor de somme van tachtigh Caroly gulden tot twin- 
13 tig stuyvers het stuck, vrijgeld, sonder eenige afkor- 
14 tinge ofte verminderinge des pachts voorschreeve, 
15 te betalen aan den rentmeester van den voorschreeve 
16 convente in der tijd, in ider jaar op Corsmisse ofte binnen 
17 drie maanden daarnaar, daar van het eerste jaar 
18 verschijnen sal Corsmisse eerstcoomende. Onder voor- 
19 waarden, indien den voorschreve canon later en 
20 niet als vooren is mogte worden betaeld, den voor- 
21 schreve Jacob Jansen ofte sijne nacomelingen voor die 
22 reys voor 't versuym en uytstel van de betalinge 
{folio 27 recto} 
1 boven de voorschreve canon sal betaelen en 
2 opleggen de somme van vijftigh guldens en zoo 
3 dikwils deese erfpacht verandersaet, zoe zal die- 
4 geenen op wien den selven koomen sal gehouden 
5 weesen op haaren kosten binnen 's jaars te geeven en 
6 te nemen nieuwe brieven als desen. Aldus gedaen 
7 binnen Utrecht op den eersten october sevenhondert 
8 vijf en dartigh, ende was geparapheert J.A. van  
9 Renesse. 
 
10 Renversael van den voorschreve 
11 erfpachtbrief. 
12 Ik Jacob Jansen als het recht bij acte van coop 
13 voor den notaris Joan Swavingh in dato den eersten 
14 february 1734 daertoe verkregen hebbende, bekenne 
15 van de Ed[ele] Moogende heeren Edelen en Ridderschap- 
16 pe, constituerende den Tweeden staat van stad, steden 
17 ende landen van Utrecht, in eenen euwige erfpachte 
18 ontfangen te hebben seekere omtrend agtien mergen 
19 land, behorende aen den convente van Wittevrouwe, 
20 ende gelegen aen de Agterweeteringe in de gerechte 
21 van Oostveen, daer Oostwaerts het Cruysgasthuys 
22 buyten Utrecht, zuydwaerts het voorschreve convent, 
{folio 27 verso} 
1 en westwaarts Goosen Dirksen, ende ten noorden 
2 de Hollandsche Radinge naast geland en gelegen 
3 sijn, jaarlijcks voor de somme van tagtigh gulden 
4 tot twintigh stuyvers het stuk, vrijgeld, sonder enige 
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5 afkortinge of verminderinge des pachts voorschreve, 
6 te betaelen aan den rentmeester van den gemelte con- 
7 vente indertijd, en ider jaar op Corsmisse ofte binnen 
8 drie maanden daarna, waarvan het eerste jaar ver- 
9 schijnen sal Corsmisse eerstcomende. Onder voorwaarden 
10 indien den voorschreve canon later en niet als voren 
11 is mochte worden betaald, ik ofte mijne nacomelingen 
12 voor ider reijse van versuym en uytstel van betalinge, 
13 boven den voorschreve canon sullen moeten opleggen 
14 en betalen de somme van vijfentwintigh guldens, en 
15 soo dikwils deesen erfpachte verandersaet, zoo zal 
16 diegeene op wien denselven koomen zal, gehouden 
17 weesen op haren kosten, binnen 's jaars te geeven en 
18 neemen nieuwe brieven, spreekende als deesen. Aldus 
19 gedaan binnen Utrecht op den eersten october seven- 
20 tien hondert vijf ende dartigh. Geteeckend waeron[der] 
21 geschreven stond, dit merk heeft gesteld Jacob Jansen 
22 van Schayck. Onder stond: mij present get[ekent] p[rocureu]r van Nes. 
 
n.n. juni 1740. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Dirk de Wael van een stuk 
grond met twee huisjes bij de kerk, rakende de punt van de driehoek tussen de Steenstraat en de 
Veenweg. 
 
{folio 28 recto} 
1 Erfpachtbrief voor Dirk de Wael 
2 van een hoekje land aen de 
3 Bild. 
4 De Edelen Moogende heeren Edelen en Ridderschap- 
5 pe, constituerende den tweede Staet van de provin- 
6 cie van Utrecht, als hebbende de directie der goederen 
7 behoorende aen de convente van Vrouwenclooster, 
8 doen te weten dat wij ingevolge onse appointemente 
9 in dato 7e maart 1740 op de requeste van Jan de Wael 
10 aen Dirk de Wael in eenen euwigen erfpacht geac- 
11 cordeert en gegeven hebben seekere stukje grond gelee- 
12 gen aen De Bild, boven de Kerke, daar sijn twee huy- 
13 singe op staen, raekende de punt van den driehoek 
14 aldaer tusschen de Steenstraet en den Veenwegh, welcke 
15 Steenstraet ten zuyden en den Veenwegh ten noorden 
16 daer neffens aen gelegen zijn, en dat op een jaerlijkse 
17 erfpachte van twaelf Caroli gulden tot 20 stuyvers het 
18 stuck, commervrij te betaelen aen den rentm[eeste]r van 
19 opgemelte abdije en convente in der tijd op Corsmis in 
20 ider jaer ofte binnen ses maenden daerna, zonder afkor- 
21 tinge van eenige ongelden of onraeden, reeds bekend ofte 
22 (ofte) die namaels zoude konnen ofte moegen ingevoert 
23 worden, geene uytgesondert, die alle en alleen ten sijnen 
24 lasten zullen koomen, waervan het eerste jaer verschee- 
{folio 28 verso} 
1 nen en omgecomen zal sijn Corsmisse 1740 en 
2 zoo voorts, jaerlijcks, euwiglijk en erflijk gedurende. 
3 Verder sijn het voorwaerden dat deesen erfpacht niet 
4 gesplitst, gedeelt, nog aen een ander zal mogen gebragt 
5 worden dan met onser believen en schriftelijke con- 
6 sente. En wanneer denselven versterft of verandersaet 
7 zal den geenen waerop die dan komen zal gehouden 
8 zijn binnen 's jaers te versoeken ook te geven en te 
9 neemen nieuwe brieven spreekende als desen, ten 
10 sijnen kosten. En ingevalle hij Dirk de Wael ofte 
11 sijne nacomelingen 't eeniger tijd eenige van de 
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12 voorschreve pointen quamen te verbreeken en 
13 niet na te koomen, ofte wel den erfpachte jaerlijks 
14 niet prompt en precies binnen den gestipuleerden 
15 tijd en betaelden, zoo waren zij vervallen van den 
16 voorschreve erfpachte en van alle recht en toeseggens 
17 dat sij aen dat voorschreve hoekje land hadden, 
18 en hetzelve quaeme alsdan vrij, los en leedig weeder 
19 aen onsen convente om onsen vrijen wille daermede 
20 te doen, sonder imants tegenseggen, voorbehoudens 
21 onsen alsdan verscheenen en onbetaelde erfpachte, 
22 indien wij dat versuym alsoo opneemen wilden en 
23 anders niet. Alles sonder argh of list. Aldus gegeven 
24 binnen Utrecht onder onzen hier uythangende zeegel 
{folio 29 recto} 
1 op den .. {niet ingevuld} juny 1740. Was geparapheert J.A. van 
2 Renesse. 
 
3 Renversael van Dirk de Wael. 
4 Ik Dirk de Wael bekenne bij deesen van de Ed[ele] Moog[ende] 
5 heeren Edelen en Ridderschappe 's Lands van Utrecht in 
6 eenen euwigen erfpachte ontfangen te hebben seekere 
7 hoekje land aen De Bild volgens den erfpachtbrief, 
8 luydende als volcht: "De Ed[ele] Moogende heeren, Edelen en  
9 Ridderschappe, constituerende den tweeden Staet  
10 van de provincie van Utrecht, als hebbende de directie 
11 der goederen, behorende aen de abdije en convente 
12 van Vrouwenclooster, doen te weeten dat wij ingevolge 
13 onse appointemente van dato 7e maart 1740 op de 
14 requeste van Jan de Wael, aen Dirk de Wael in eenen 
15 euwigen erfpacht geaccordeert en gegeven hebben seekere 
16 stuckje land geleegen aen De Bild boven de kercke, dair 
17 sijne twee huysinge op staen, makende den punt van 
18 den driehoek aldaer tusschen de Steenstraet en den Veen- 
19 wegh, welke Steenstraet ten zuyden en den Veenwegh 
20 ten noorden daer neffens aen geleegen zijn, en dat op 
21 een jaerlijksen erfpacht van twaelf Caroli guldens tot 
22 20 stuyvers het stuck, commervrij, te betaelen aen den 
23 rentm[eeste]r van opgemelte abdije en convente in der tijd 
{folio 29 verso} 
1 op Corsmis in ider jaer ofte binnen ses maenden 
2 daernae, sonder afkortinge van eenige ongelden of 
3 onraeden, reeds bekent ofte die namael zouden 
4 koomen ofte moogen ingevoert worden, geen uytge- 
5 sondert, die alle en alleen ten sijnen lasten zullen 
6 koomen waervan het eerste jaer verscheenen en 
7 omgecoomen zal sijn Corsmisse 1740 en zoo voorts 
8 jaerlijks, euwiglijck en erflijck gedurende. Verder sijn 
9 het voorwaerden dat desen erfpacht niet gesplits, ver 
10 deelt nog aen een ander zal mogen gebracht worden 
11 dan met onser believen en schriftelijcke consente. En 
12 wanneer den selven versterft ofte verandersaet zal 
13 den geene waerop die dan koomen zal, gehouden 
14 sijn binnen 's jaers te versoeken, ook te geven en te 
15 neemen nieuwe brieven, spreekende als deesen, ten 
16 sijnen kosten. En in gevalle hij Dirk de Wael ofte 
17 zijne nacomelingen 't eenigertijd eenige van de voor- 
18 schreve pointen quamen te verbreeken en niet nae 
19 te koomen ofte wel den erfpachte niet jaerlijks prompt 
20 en precies binnen den gestipuleerden tijd en betaelden, 
21 zoo waeren zij vervallen van den voorschreve erfpacht 
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22 en van alle recht en toeseggens dat zij aen dat voors[chreve] 
23 hoekje lands hadden, en hetzelve quaeme dan vrij, 
{folio 30 recto} 
1 los en leedich weeder aen onsen convente om onsen vrijen 
2 willen daer meede te doen zonder imands teegenseggen, 
3 voorbehoudens onse alsdan verscheenen en onbetaelde 
4 erfpachte, indien wij dat versuym alsoo opneemen wilden 
5 en anders niet. Alles sonder argh ofte list. Aldus gegeven 
6 binnen Utrecht onder onsen hier uythangende zeegel 
7 op den .. {niet ingevuld} juny 1740. Alle welcke pointen ik onderge- 
8 schreeven bij deese aenneeme en belove te houden en 
9 na te koomen. In oirkonde der waerheyt deese bij mij 
10 onderteekend den .. {niet ingevuld} juny 1740. Was geteekend Dirk 
11 de Wael. 
12  
n.n. april 1742. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Hillegonda Schoormond 
van 13 morgen en 47 roeden land te Achthoven, waarvan 3 morgen in de baronie van IJsselstein en de rest 
in het Sticht, bij de Reijerskopperwetering. 
 
13 Erfpachtbrief voor Hillegonda 
14 Schoormond met 13 mergen 47 roe- 
15 den lands in Achthoven. 
16 De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
17 schappe, representeerende den tweeden staet van 
18 den Lande van Utrecht doen te weeten dat wij voor 
19 ons en onse nacomelingen vergoft{?} en gegeven hebben 
20 in eenen euwigen erfpacht aen Hillegonda Schoor- 
21 mond, als het recht tot de nabeschreeven erfpacht 
22 becoomen hebbende door 't overlijden van haer vader 
23 Henrik Schoormond, gelijk wij haer gunnen ende 
24 geeven bij deesen, seekere omtrend dertien mergen 
{folio 30 verso} 
1 seven en veertig roeden lands, behorende aen den 
2 convente van Vrouwenclooster, geleegen in de gerech- 
3 te Achthoven, waervan drie mergen in den baron- 
4 nye van IJsselsteyn en het resteerende in deese Gestigte 
5 geleegen is, streckende van de Reijerskopperweete- 
6 ringe zuydwaerts op tot aen IJsseloever, daer N.N. Schoor- 
7 man en Maerten Jacobsen ten oosten, en ten westen  
8 de erfgenaemen van Willem Jonasse -ofte daer sijlieden 
9 het met recht aengelaeten hebben- naest aengeland 
10 sijn, ende dat zoo groot en kleyn het opgemelte ons 
11 convent dit land van oudsher gecompeteert heeft, 
12 en zulks jaerlijcks en alle jaer voor een somme van 
13 vijftien Caroli gulden tot 20 stuyvers het stuck, te be- 
14 taelen op Corsmis, en dat vrijgeld zonder eenige de 
15 minste kortinge, het zij ter saeke van ondermate, 
16 quade gewassen, inundatiën, ongelden ofte onraeden, 
17 hoe die genaemt zoude mogen ofte konnen worden, 
18 zoo nu bereyss op 't voorschreve land sijn, oftewel nae- 
19 maels zoude mogen gesteld worden, ten haren kosten, 
20 periculen en arbeyd, aen handen van den rentm[eeste]r 
21 van gemelte convente in der tijd. En waert saeke dat 
22 de voorschreeve erfpacht niet betaeld waeren op de 
{folio 31 recto} 
1 voorschreeve gestipuleerde tijd ofte binnen ses maen- 
2 den daerna, zoo sal sij vervallen sijn van de voorsz[ijde] 
3 erfpachte, oftewel het zelve met een dubbelden canon 
4 moeten redimeren. Verder zal het voorschreve niet 
5 moogen verdeelt of gesplits worden, maar ten allen 



 112

6 tijden moeten koomen aen eenen erfgenaeme die, zoo 
7 meenigmael deselve komt te verandersaeten ofte ver- 
8 sterven, gehouden zal weesen binnen ses maenden te 
9 neemen ende te geeven nieuwe brieven, spreekende als 
10 deesen ten haeren kosten, op peene van gemelte erfpacht 
11 te zijn vervallen en versteeken als vooren, op peene 
12 van dubbelde zeegels en zegel, edoch alles zonder argh 
13 of list. Gedaen binnen Utrecht op den .... {niet ingevuld} 1742. Was 
14 geparapheert J.A. van Renesse. 
 
15 Renversael van Hillegonda Schoor- 
16 mond. 
17 Ik Hillegonde Schoormond, als het recht tot de 
18 nabeschreve erfpacht becoomen hebbende door het 
19 overlijden van mijn vader Henrik Schoormond, verkla- 
20 ren ende bekennen bij deesen, voor mijn en mijne 
21 nacomelingen, in eenen euwigen erfpacht ontfan- 
22 gen te hebben van de Edele Moogende Heeren Edelen 
{folio 31 verso} 
1 ende Ridderschappe, representerende den twee- 
2 den staat van den Lande van Utrecht, seekere der- 
3 tien mergen seeven en veertigh roeden lands, volgens 
4 den erfpachtbrief ten mijnen behoeve verleent, luy- 
5 dende van woord tot woord als volcht: "De Edele Moo- 
6 gende heeren Edelen ende Ridderschappe, represen- 
7 teerende den tweeden staat van den Lande van Utrecht, 
8 doen te weeten dat wij voor ons ende onse (ende onse) 
9 nacomelingen vergunt ende gegeven hebben in eenen 
10 euwigen erfpacht aen Hillegonda Schoormond, als 
11 het recht tot de nabeschreven erfpacht becomen hebben- 
12 de door 't overlijden van haer vader Henrik Schoor- 
13 mond, gelijk wij gunnen ende geven seekere omtrend 
14 dertien mergen seven en veertig roeden lands, behoo- 
15 rende aen den convente van Vrouwenclooster, in 
16 den gerechte van Achthoven, waervan drie mergen in 
17 de baronye van IJsselsteyn, en het resteerende in 
18 deese provincie geleegen is, streckende van de Reyers- 
19 copperweeteringe zuydwaerts op tot aen IJsseloever, 
20 daer N.N. Schoormond en Meerten Jacobsen ten 
21 oosten, en ten westen de erfgenaemen van Willem 
22 Jonasse -ofte daer sijlieden het met recht aengelaten 
{folio 32 recto} 
1 hebben- naest aengeland sijn, ofte zoo groot en kleyn 
2 het opgemelte ons convent dit land van oudsher 
3 gecompeteert heeft, jaerlijks en alle jaer voor eene 
4 somme van vijftien Caroli guldens tot twintig stuyvers 
5 het stuck, te betaelen op Corsmis en zulks vrijgeld, 
6 zonder de minste eenige kortinge, hetzij ter saeke van 
7 ondermate, quaede gewassen, inundatiën, ongelden 
8 ofte onraden, hoe die genaemt zoude mogen ofte 
9 konnen werden, zoo nu bereyds op 't voorschreve land 
10 sijn ofte naemaels mogte gesteld worden, ten haeren 
11 kosten, periculen en arbeyd, aen handen van den 
12 rentm[eeste]r van opgemelte convente in der tijd. En waert 
13 saeke dat de voorschreve erfpacht niet betaeld waeren 
14 op den voorschreve gestipuleerden tijd, ofte binnen 
15 ses maenden daerna, zal sij vervallen zijn van de voor- 
16 schreve erfpachte ofte wel hetzelve met een dubbelden 
17 canon moeten redimeren. Verder zal het voorschreve 
18 niet mogen verdeelt, gesplits ofte verscheurt worden 
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19 maer ten allen tijden moeten koomen aen eenen 
20 erfgenaem die, zoo meenigmael deselve komt te ver- 
21 andersaeten ofte te versterven, gehouden zal weesen 
22 binnen ses maenden te geven en te neemen nieuwe 
23 brieven, spreekende als deesen, ten haeren kosten, 
{folio 32 verso} 
1 op peene van de gemelte erfpacht te sijn 
2 vervallen en versteeken als vooren, op peene van 
3 dubbelde zegels en leges, alles sonder argh of list. 
4 Gedaen binnen Utrecht op den ...{niet ingevuld} 1742". 
5 Beloove ik Hillegonda Schoormond punctelijck 
6 mij naer den voorschreve erfpachtbrief te reguleeren. 
7 In kennisse der waerheyd hebbe ik deese brief ofte ren- 
8 versael met mijn eygen hand onderteeckent en ver- 
9 mits het gebreck van mijn zeegel den rentmeester 
10 Justus van Cuylenborch versocht voor mijn te willen 
11 besegelen. Actum den ...{niet ingevuld} april 1742. Was geteekend: 
12 Hillegonda Schoormond. 
13  
5 mei 1741. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Dirk Schouten een hoekje 
land waarop zijn huis staat, gelegen aan de Veenweg of Blauwkapelsedijk te Oostveen. 
 
14 Erfpachtbrief van Dirk Schou- 
15 ten weegens een hoekje land aen 
16 de Blauwecapelschedijck. 
17 De Edelen Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
18 schappe, constituerende den tweeden staet van den 
19 Lande van Utrecht, als hebbende de directie der goe- 
20 deren, behoorende aen de abdije en convente van 
21 Vrouwenclooster, doen te weeten dat wij in eenen 
22 euwigen erfpacht geaccordeert en gegeven hebben 
23 gelijk wij accorderen en geeven bij deesen aen Dirck 
{folio 33 recto} 
1 Schouten, als het recht daertoe verkregen hebbende 
2 volgens koop van Steven de Groot, seekere kleyn hoekje 
3 lands, daer sijn huys op staende is, geleegen aen de 
4 Veenwegh of Blauwcapelsedijck, onder de gerechte 
5 van Oostveen, aen de zuydsijde zoo als hetzelve met 
6 een slooth gesepareert is, ten oosten en ten westen 
7 deese convente van Vrouwenclooster, ten noorden 
8 den gemelte Veenwegh, op een canon van drie gulden 
9 jaerlijks, commervrij, te betaalen aen den rentm[eeste]r 
10 van gemelte abdije en convente in der tijd, sonder 
11 afcortinge van eenige ongelden of onraeden, reeds 
12 bekent of die namaels zoude mogen of konnen inge- 
13 voert worden, geene uytgesondert, die allen en alleen 
14 ten zijnen lasten zullen koomen, waervan het eerste 
15 jaer verscheenen en omgecomen zal sijn Corsmis 
16 1741, en zoo voort jaerlijcks, euwiglijck en erflijck ge- 
17 durende. Verders zijn het voorwaerden dat deese erf- 
18 pacht niet gesplits, gedeelt nog aen een ander ge- 
19 bracht zal moogen worden dan met onse believen 
20 en schriftelijck consent. En wanneer deselve versterft 
21 ofte verandersaet, zal den geene waerop die dan 
22 koomen zal, gehouden sijn binnen 's jaers te ver- 
23 soeken, ook te geeven en te neemen nieuwe brieven, 
{folio 33 verso} 
1 spreekende als deesen, ten sijnen kosten. En in 
2 gevallen hij Dirk Schouten ofte sijne nacomelin- 
3 gen ter euwiger tijden eenige van de voorschreeve 
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4 poincten quamen te verbreeken en niet na te koo- 
5 men, zoo waeren zij vervallen van de voorschreve 
6 erfpachte en van alle recht en toeseggens dat zij aen 
7 dat voorschreve hoekje lands hadden en het 
8 zelve quaeme dan vrij, los en ledigh weeder aen 
9 onsen convente om onse vrije wille daermede te 
10 doen, sonder imands teegenseggen, voorbehoudens 
11 onse alsdan verscheenen en onbetaelde erfpachten, 
12 indien wij dat versuym alsoe opneemen wilden en- 
13 de anders niet. Alles sonder argh of listen. Ter oir- 
14 conde der waerheyd, bij ons onderteekend en met 
15 onsen uythangende zeegele bekrachtigt binnen 
16 Utrecht op den 5e may des jaers 1741. Was geparaph[eer]t 
17 J.A. van Renesse. 
18 Renversael van Dirk Schouten 
19 weegens een hoekje lands aen 
20 de Blauwcapelsedijck. 
21 Ik Dirk Schouten bekenne bij deesen van de Ed[ele] 
{folio 33 verso} 
1 Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe 's 
2 Lands van Utrecht in eenen euwigen erfpacht ont- 
3 fangen te hebben zeeker kleyn hoekje lands daer 
4 mijn huys op staende is, geleegen aan de Veenwegh of 
5 Blauwcapelsedijck onder den gerechte van Oostveen, 
6 volgens den erfpachtbrief luydende aldus: 
7 "De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe, 
8 constituerende den tweeden staet van de Provin- 
9 cie van Utrecht, als hebbende de directie der goede- 
10 ren behoorende aen de abdije en convente van 
11 Vrouwenclooster, doen te weeten dat wij in eenen 
12 euwigen erfpacht geaccordeert en gegeven hebben 
13 gelijk wij accorderen en geven bij deesen aen Dirk 
14 Schouten, als het recht daertoe verkreegen hebbende 
15 volgens koop van Steven de Groot, seekere kleyn 
16 hoekje lands, daer zijn huys op staende is, geleegen 
17 aen de Veenwegh op Blauwcapelsedijck onder 
18 den gerechte van Oostveen, aen de zuydsijde zoo 
19 als hetzelve met een slooth gesepareert is, ten oosten 
20 en ten westen deese convente van Vrouwenclooster, 
21 ten noorden den gemelden Veenwegh, op een ca- 
22 non van drie guldens, jaerlijcks  commervrij, te be- 
23 talen aan den rentmeester van gemelte abdije en 
24 convente in der tijd, sonder afcortinge van eenige 
{folio 34 verso} 
1 ongelden of onraeden, reeds bekent of die nae- 
2 maels zoude moogen of konnen worden ingevoert, 
3 geener uytgesondert, die allen en alleen ten sijnen 
4 lasten zullen koomen, waervan het eerste jaer versche- 
5 nen en omgecomen zal sijn Corsmis 1741 en 
6 zoo voorts, jaerlijcks euwiglijck en erflijk gedurende. 
7 Verder sijn het voorwaerden dat deesen erfpacht 
8 niet gesplitst, gedeelt nogh aen een ander gebracht 
9 zal mogen worden dan met onser believen en schrif- 
10 telijk consent. En wanneer deselve versterft of ver- 
11 andersaet zal den geenen waerop die dan komen 
12 zal gehouden sijn binnen 's jaers te versoeken, ook 
13 te geven ende te neemen nieuwe brieven, spreken- 
14 de als deesen ten sijnen kosten. En in gevallen hij 
15 Dirk Schouten ofte sijne nacomelingen ter eeni- 
16 ger tijde eenige van de voorschreve poincten quame 
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17 te verbreeken en niet na te koomen, zoo waeren zij 
18 vervallen van de voorschreve erfpachte ende van 
19 alle recht en toeseggens dat zij aen dat voornoemde 
20 hoekje lands hadden. Ende het selve quaeme dan 
21 vrij, los ende leedigh weeder aen onsen convente om 
22 onse vrije wille daermeede te doen, zonder imands 
23 teegenseggen, voorbehoudens onse alsdan verschenen 
{folio 35 recto} 
1 en onbetaalde erfpachten indien wij dat ver- 
2 suym alsoo opneemen wilden ende anders niet. 
3 Alles sonder argh ofte list. Ter oirkonde der waer- 
4 heyd bij ons onderteeckent ende met onsen uythan- 
5 gende zeegel binnen Utrecht op den ...{niet ingevuld} may 1741." 
6 Alle welcke pointen ik ondergeschreven bij deesen 
7 aennemen ende beloven te houden en na te komen 
8 in oirkonde der waerheyt deese bij mij onderteec- 
9 kent op den 20e may deeses jaers 1741. Was geteekend. 
 
n.n. juli 1741. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Antony van Holten, 
weduwnaar van Maria van Odijck, van 203 roeden land aan de Steenstraat te De Bilt. 
 
10 Erfpachtbrief voor Antony van 
11 Holten weegens de Molenwerf 
12 aen De Bild. 
 
13 De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
14 schappe, representeerende den tweeden staat van 
15 den Lande van Utrecht doen te weeten dat wij uyt 
16 onse vrije wille aan Antony van Holten, weduwe- 
17 naer, boedelhouder en lijftogtenaer van Maria van 
18 Odijck, sijne overleedene huysvrouw, als het recht daer- 
19 toe verkregen hebbende door het overlijden van ge- 
20 melte Maria van Odijck, hebben gegeven gelijk wij 
21 doen bij deesen seekere erve ende grond, groot omtrend 
22 twee hondert drie roeden, geleegen aen de Steenstraat 
{folio 35 verso} 
1 onder den gerechte van De Bild ende behorende 
2 aen den convente van Vrouwenclooster, zeedert 
3 eenige jaeren gebruyck geweest tot de Molenwerf 
4 en voor deese in huure gehouden geweest bij den 
5 heer van Cockengen, en dat op eenen jaerlijcksen 
6 canon van achtien Caroli guldens tot twintig stuy- 
7 vers het stuk, te betaalen aen den rentmeester der 
8 voorschreve convente in der tijd, op den laesten de- 
9 cember in ider jaer en zoo voorts jaerlijcks en euwig- 
10 lijck gedurende, zonder daeraen eenige kortinge ter 
11 saaken van ongelden, hoe die ook genaemt zoude 
12 moogen worden en die nu bereyds op het voorschreve 
13 land staan ofte nogh gesteld zoude worden, te moo- 
14 gen maaken ofte pretendeeren, dogh onder deese 
15 conditiën, dat waert saeke dat den voorschreeve 
16 erfpacht niet betaeld wierden op den voorschreve 
17 tijd of binnen ses maenden daerna, hij vervallen 
18 zal sijn van den voornoemden erfpachte ofte- 
19 wel het selve met een dubbeld canon moeten 
20 redimeren, op ider versuymd waer voor het gemelte 
21 erf of opstal verbonden blijft, dat hij ook tot sijnen 
22 lasten neemt de steegh boven naest de voorschreve 
{folio 36 recto} 
1 molenwerff geleegen, streckende van de Steenstraat 
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2 tot aan den Steenwegh, den selven houdende uyt alle 
3 ongelden en schouwen, dat ook binnen 's jaers 
4 naer versterf ofte veranderinge zal moeten genomen 
5 en gegeven worden nieuwe brieven, spreekende als 
6 deesen, tot kosten van diegeenen waerop deselve alsdan 
7 koomen zal, zullende deselve succederen als naer 
8 rechten alle erfpachten doen, alles zonder argh of 
9 list. Aldus gedaen ende gegeven en met onsen 
10 uythangende zeegele bekrachtigt binnen Utrecht 
11 op den ... {niet ingevuld} julius 1741. Was geparapheert J. A. van 
12 Renesse. 
 
13 Renversael van Antony van 
14 Holten wegens de Molenwerf 
15 aen De Bild. 
16 Ik Antony van Holten, weduwenaer, boedelhou- 
17 der en lijftogtenaer van Maria van Odijck, bekenne 
18 bij deesen van d' Edele Moogende Heeren Edelen ende 
19 Ridderschappe 's Lands van Utrecht in eenen euwi- 
20 gen erfpacht ontfangen te hebben seekere erve en 
21 grond, groot omtrend tweehondert drie roeden, 
22 geleegen aan de Steenstraet onder den gerechte van 
23 De Bild, ende behoorende aen den convente van Wit- 
{folio 36 verso} 
1 tevrouwenclooster {sic}, zeedert eenige jaren ge- 
2 bruyckt geweest tot de molenwerf, en voor deesen 
3 in huure gehouden bij den heer van Cockengen, en 
4 dat op eenen jaerlijcksen canon van achtien Caroly 
5 guldens, tot twintigh stuyvers het stuck, te betalen 
6 aen de rentm[eeste]r van de voorschreve convente in der  
7 tijd, op den laesten december in ider jaer, en zoo 
8 voorts, jaerlijcks en euwiglijk gedurende, zonder daer- 
9 aen eenige kortinge ter saeken van ongelden, hoe 
10 die genaemt mochten zijn, en nu bereyts op het voor- 
11 schreve land staen ofte nogh soude moogen gesteld 
12 worden, te moogen maeken ofte pretenderen, dog 
13 onder deese conditiën dat waert saeken dat den 
14 voornoemde erfpachte niet betaeld werden op 
15 den voorschreven tijd of binnen ses maenden daerna, 
16 ik vervallen zal sijn van den voorschreve erfpachte, 
17 oftewel het zelve met een dubbeld canon moeten 
18 redimeeren, op ider versuym waervoor het gemelte 
19 erf ende opstal verbonden blijft. Dat ik ook tot 
20 mijnen lasten neemen de steegh boven naest de 
21 voorschreeve molenwerf geleegen, streckende van 
22 de Steenstraet tot aen den Veenwegh, deselve houdende 
{folio 37 recto} 
1 uyt alle ongelden en schouwen. Dat ook binnen 
2 's jaers na versterfs of veranderingh zal moeten 
3 genoomen en gegeven worden nieuwe brieven 
4 spreekende als deesen, tot kosten van diegeenen 
5 waerop deselve alsdan koomen zal. Zullende den- 
6 selven succederen als na rechten alle erfpachten 
7 doen. Alle welcke poicten en conditiën ik onderge- 
8 schreven aenneemen en beloven na te koomen en te 
9 voldoen op peene daerinne, en bij gemeld tot teeken 
10 der waerheyd, hebbe ik deese met mijn eyge hand 
11 onderteekend, en bij gebrek mijns zeegels den 
12 rentmeester Justus van Cuylenborch versocht dese 
13 voor mij te willen beseegelen. Aldus gedaen ende 
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14 gegeven binnen Utrecht op den ... {niet ingevuld} julius 1741, 
15 geteeckend Antony van Holten. 
 
8 augustus 1741. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Cornelis Mulder van 
twee morgen land op IJsselveld onder Linschoten. 
 
16 Erfpachtbrief voor Cornelis Mul- 
17 der wegens twee mergen lands op 
18 Isselveld. 
19 De Edele Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
20 schappe, representerende den tweeden Staet van 
21 den Lande van Utrecht, maeken kond en kennelijk 
22 allen den geenen die deesen jegenwoordigen brief sul- 
{folio 37 verso} 
1 len zien ofte hooren leesen, dat wij voor ons en 
2 onse nacomelingen in eenen erfpacht gegeven 
3 hebben en geven bij deesen aen Cornelis Mulder, 
4 als het recht door koop van Claes Jansen van Snelder- 
5 weerd verkreegen hebbende, seekere twee mergen 
6 lands, geleegen op Isselveld in den gerechte van 
7 Linschoten, specterende aen den convente van 
8 Vrouwencloester, en dat om een Wilhelmi schild 
9 van twee Caroli guldens en sestien stuyvers, den 
10 gulden tot twintigh stuyvers gereeckent, te betaelen 
11 jaerlijcks en alle jaer aen den rentmeester van 
12 de voornoemde convente in der tijd, de eene helfte  
13 Petri ad Cathedram en de andere helfte Martini 
14 desselven jaers, vrijgeld sonder eenigerhande afcor- 
15 tinge ofte verminderinge des pachts voorschreve, 
16 van alle ongelden of onraden, die nu alreets 
17 op het land staen of namaels daerop vallen mog- 
18 ten. Met alsulke voorwaerden dat Cornelis Mul- 
19 der voornoemde hetzelve land niet verargeren 
20 maer verbeteren zal, en naer sijn beste vermogen 
21 in goede rakende houdende, als goede erfpagteren 
{folio 38 recto} 
1 schuldig sijn te doen. En bij aflijvigheyd van gemelte 
2 erfpachtenaer of bij verandersatinge 's lands voorsz[eyt] 
3 zal men hetzelven binnen het eerste half jaer daerna 
4 versoeken, en daervan geven en neemen nieuwe brieven, 
5 spreeckende als deesen, en daervoor betaalen de gewoon- 
6 lijke leeges en zeegels, behoudens altijd den convente 
7 voorgevoert haere als dan verscheenen en onbetaelde 
8 pacht, ook onvermindert desselfs convents ende 
9 een iders goed recht, te meer alsoo de oude erfpacht- 
10 briven vermist worden, als naer erfpachtrecht en 
11 sonder argh of list. Gegeven tot Utrecht onder onsen 
12 uythangende zeegel, op den 8e augustij deeses jaers 
13 1741. Was geparapheert J.L. van Hardenbroek. 
 
14 Renversael van Cornelis Mul- 
15 der wegens twee mergen op Issel- 
16 veld. 
17 Ik Cornelis Mulder als het recht door koop van 
18 Claes Jansen van Snelderweerd verkreegen hebbende 
19 bekenne voor mijn en mijne nacomelingen van de 
20 Ed[ele] Moogende Heeren Edelen en Ridderschappe re- 
21 presenteerende den tweeden Staet van den Lande  
22 van Utrecht, in eenen euwigen erfpacht genomen te 
23 hebben, gelijk ik doe bij deesen, zeekere twee mergen lands 
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{folio 38 verso} 
1 geleegen op Isselveld in den gerechte van Lin- 
2 schoten, specteerende aen den convente van Vrouwen- 
3 clooster om een Wilhelmi schild van twee Caroli 
4 guldens en sestien stuyvers, den gulden tot twintig 
5 stuyvers gereeckent, te betaelen jaerlijks en alle jaer 
6 aen den rentmeester in der tijd van den convente 
7 voornoemt, de eene helfte Petri ad Cathedram 
8 en de andere helfte Martini desselven jaers, vrij geld, 
9 zonder eenige afkortinge of verminderinge des 
10 pachts voorschreve, van alle ongelden en onraeden 
11 die nu alreets op het voorschreve land staen ofte 
12 namaels daerop vallen mochten, met zulke voor- 
13 waerden dat ik dat zelve land niet verargeren maer 
14 verbeteren en in goeden staet houden zal naer 
15 mijn beste vermogen, als goede erfpachteren schuldig 
16 sijn te doen. En bij aflijvigheyd ofte verandersatinge 
17 's lands voorschreve zal m..t{?} zelve binnen 
18 het eerste half jaer daerna versoeken en daervan 
19 neemen en geven nieuwe briven, sprekende als 
20 deesen, en daer voor betaelen de gewoonlijke leges en 
21 zeegels, behoudens altijd den convente voorgeroert 
22 hare alsdan verscheenen en onbetaelde pacht, ook 
{folio 39 recto} 
1 onvermindert des convents en in iders goed recht, 
2 te meer alsoo de oude erfpachtsbriefs vermist worden, 
3 als na erfpachtsrechts en sonder argh of list. T’ oirconde 
4 deeses onderteeckent binnen Utrecht den 8e augustij 1741 
5 en bij gebrek mijns zeegel den rentmeester Justus van 
6 Cuijlenborch versocht deese voor mij te willen beseegelen, 
7 ten jaere en dage als vooren. Was geteekend Cornelis 
8 Mulder. 
 
19 februari 1748. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan de heer Adriaen 
Matthijs Temmink van 9 damaten of 6 morgen wei- en hooiland te Eembrugge. Met renversaal. 
 
9 Erfpachtbrief van negen dam- 
10 maten lands onder Eembrugge ten 
11 behoeve van de heer Adriaen Mathijs 
12 Temmink. 
13 De Edelen en Ridderschappe, constituerende den 
14 tweeden Staat van de Provincie van Utrecht, als hebben- 
15 de de directie der goederen behorende aen de abdije en 
16 convente van Vrouwenclooster etc[etera] doen te weten dat wij 
17 in eenen euwigen erfpachte gegeven hebben gelijk wij doen 
18 bij desen aen den heer Adriaen Matthijs Temmink, seeker 
19 neegen dammaten of ses mergen zoo wey- als hoyland, 
20 geleegen onder den gerechte van Eembrugge, hebbende 
21 het recht daertoe verkregen volgens koop en coop- 
22 conditiën in dato den 8e april 1747, gepasseert bin- 
23 nen de steede Amersfoort voor S. v. Brinkesteijn 
{folio 39 verso} 
1 als secret[aris] en seekere getuygen daertoe versogt, 
2 en streckende 't voorschreve land met een punte 
3 over den dijk uyt de riviere de Eem tot aen den 
4 Engcaede, daer ten suyden S[in]t Jan tot Amersfoort 
5 ende ten noorden de heer Herberd Houwert of daer 
6 sij het recht gelaeten hebben naest gelant sijn, in het 
7 caerteboek van onsen convente gecarteerd op fol[io] 43 
8 en geteekent met de letteren A.B.C.D.E.F., in 
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9 hure gebruyckt geweest bij Stantjen Aartsen, Jan Moll 
10 en dat op jaerlijksen canon van vierentwintig Caro- 
11 ly guldens, tot twintigh stuyvers het stuk, commer- 
12 vrij te betaelen binnen Utrecht aen den rentm[eester] van 
13 gemelte convente in der tijd, op Corsmis in ider jaer 
14 of binnen ses maenden daernaer, en waervan het 
15 eerste jaer verschenen zal sijn Corsmis 1747, en dat 
16 geheel en al vrij boven alle ongelden en onraden 
17 die bij {lees: nu} bereyds op dat land staen of namaels gesteld mog- 
18 ten worden, welke allen geen uytgesondert en hoe ge- 
19 naemt bij heer Adriaen Matthijs Temmink alleen  
20 lasten en ter goeder tijd betalen zal. Voorders sijn dit 
21 voorwaerden dat dit land noyt gesplits nog gedeelt, 
22 veel min aen een ander zal mogen worden gebragt 
23 als met onse consente. En zoo wanneer hetselve veran- 
{folio 40 recto} 
1. dersaet of versterft, dat dan telkens binnen 's jaers 
2. andere brieven zullen moeten worden versogt, genoo- 
3. men en gegeven, sprekende als deesen, tot lasten en 
4. kosten van dien waerop het alsdan koomen zal. En 
5. ingevallen den voorsz[egde] heer Adriaen Matthijs Tem- 
6. mink ofte sijne nacomelingen ten eniger tijd eenige 
7. van de voorsz[egde] pointen quamen te verbreken en niet 
8. na te komen ofwel den erfpacht jaerlijks niet prompt 
9. en precies binnen den gestipuleerden tijd en betaelden 
10. zoo sal hij vervallen sijn van alle recht en toeseggens die hij 
11. aen dat voorsz[egde] land hadde, en hetselve quame alsdan 
12. los, vrij en ledigh weder aen onse convente om onsen vrije 
13. wille daer mede te doen, sonder imants tegenseggens, voorbe- 
14. houdens onse alsdan verschene en onbetaelde erfpacht, 
15. indien wij dat versuym also opnemen wilde en anders 
16. niet, alles sonder argh of list. Aldus gedaen binnen 
17. Utrecht onder onsen hieronder uythangende zeegele 
18. op den 19e feb[ruari] 1748. Was geparaph[eer]t J.A. van Renesse, 
19. Onder stond: Ter ordonnantie van mijne Hooggemelte 
20. Heeren Edelen en Ridderschappe, get[ekent] J.A. v[an] Cuylenborch. 
 
21. Renversael van negen dammaten 
22. lands onder Eembrugge ten behoeve 
23. van de heer Adriaen Matthijs Temmink. 
24. Ik Adriaen Matthijs Temmink, bekenne van de 
{folio 40 verso} 
1. Edelen Mog[ende] Heeren Edelen en Ridderschappe 
2. constituerende den tweede Staet van de Provincie 
3. van Utrecht in enen euwigen erfpacht ontfangen te 
4. hebben sekere negen dammaten of ses mergen lands, 
5. geleegen in den gerechte van Eembrugge, conform den 
6. erfpachtbrief daervan bij haer Ed[ele] Mogende uytgelevert, 
7. luydende van woord tot woord aldus: 
8. De Edelen en Ridderschappe constituerende den 
9. tweden Staat van de Provincie van Utrecht, als heb- 
10. bende de directie der goederen behorende aen de 
11. abdije en convente van Vrouwenclooster etc[etera] doen 
12. te weten dat wij in een euwigen erfpagte gegeven 
13. hebben, gelijk wij doen bij desen, aen den heer Adriaen 
14. Matthijs Temmink sekere negen dammaten of ses 
15. mergen zoo wey- als hoyland, gelegen onder den gerechte 
16. van Eembrugge, hebbende het recht daertoe verkregen 
17. volgens koop en koopconditiën in dato den 8e april 
18. deses jaers 1747 gepasseert binnen de stede Amersfoort 
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19. voor S. v[an] Brinkesteijn als secret[aris] en sekere getuygen 
20. daertoe versogt, en streckende voorsz[egde] land met een 
21. punte over den dijk uyt de riviere de Eem tot aen 
22. den Engkade, daer ten zuyden S[in]t Jan tot Amersfoort 
23. en ten noorden de heer Herbert Houwert of daer 
{folio 41 recto} 
1. sij het met recht gelaeten hebben naest geland sijn, 
2. in het caerteboek van onsen convente gecarteerd op fol[io] 
42 en geteekend met de letteren A.B.C.D.E.F., in  
3. hure gebruykt geweest bij Aartjens Aars en Jan Noll, 
4. en dat op eenen jaerlijksen canon van vier en twintigh 
5. Caroli guldens tot 20 stuyvers het stuk, commervrij 
6. te betalen binnen Utrecht aen den rentm[eester] van ge- 
7. melte convente in der tijd, op Corsmis in ider jaer 
8. of binnen ses maenden daernaer, en waervan het 
9. eerste verscheene zal sijn Corsmis 1747 en dat geheel en 
10. al vrij boven alle ongelden en onraeden die nu bereyds 
11. op dat land staen of namaels gesteld mogten worden,  
12. welke alle, geene uytgesondert en hoe genaemd, hij heer 
13. Adriaen Matthijs Temmink alleen lasten en ter goeder 
14. tijd betalen zal. Voorders sijn het voorwaerden dat dit 
15. land noyt gesplits nog gedeelt, veel min aen een ander 
16. zal mogen gebracht worden als met onse consente, en 
17. zoo wanneer hetselve verandersaet of versterft, dat dan 
18. telkens binnen 's jaers andere briven zullen moeten 
19. worden versogt, genomen en gegeven, spreekende als 
20. desen, tot lasten en kosten van dien waerop het alsdan 
21. komen zal. En ingevallen den voorsz[egde] heer Matthijs 
22. Adriaen Temmink of sijne naecomelingen ter eniger 
23. tijd enige van de voorsz[egde] pointen quamen te verbreken 
{folio 41 verso} 
24. en niet na te komen, oftewel den erfpacht jaer- 
25. lijks niet prompt en precies binnen den gestipuleerden 
26. tijd en betaelden, zoo sal hij vervallen sijn van alle recht 
27. en toeseggens die hij aen dat voorsz[egde] land hadde en 
28. hetselve quame alsdan los, vrij en ledigh weder aen 
29. onsen convente, om onsen vrijen wille daermede te doen, 
30. sonder imands tegenseggen, voorbehoudens onse alsdan 
31. verschene en onbetaalde erfpachte indien wij dat 
32. versuym also opnemen wilde en anders niet, alles 
33. sonder arg of list. Aldus gedaen binnen Utrecht on- 
34. der onse hieronder uythangende zegele op den 28e 
35. december 1747. Alle welke pointen en conditiën 
36. ik, ondergeschreve, belove te agtervolgen, naer te coo- 
37. men en te onderhouden. Ter oirconde deesen ge- 
38. teeckent binnen .... op den ... {beide niet ingevuld} december deses 
39. jaers 1747. Was geteeckent Adriaen Matthijs Tem- 
40. mink. 
 
25 september 1750 
Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Johan Carel Barchman Wuytiers, schout 
bij nacht van Holland en Westfriesland als voogd over Isabella Lucretia Barchman Wuytiers van 98 
morgen land bij de Nonnengroep en de Maartensdijkseweg te De Vuursche, alsmede een hofstede vanouds 
genaamd Warnards hofstede met 7 morgen veen. 
 
43 Erfpachtbrief voor de Wel- 
44 ed[el] Gestrenge heer, de heer 
45 Johan Carel Barchman Wuy- 
46 tiers, schout bij nacht van Holland en 
47 West Vriesland etc[etera] als vader 
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48 en voogd over sijne Ed[ele] dog- 
49 ter Jonkvrouwe Isabella 
50 Lucretia Barchman Wuytiers. 
{folio 42 recto} 
1 De Edelen Mogende Heren Edelen en 
2 Ridderschappe, constituerende den tweden 
3 Staet van den Lande van Utrecht doen kond 
4 dat wij in eenen euwigen erfpacht hebben 
5 gegeven aen en ten behoeve van den weled[el] 
6 gestrenge heer Johan Carel Barchman 
7 Wuytiers, als vader en voogd over sijn ed[ele] dog- 
8 ter jonckvrouwe Isabella Lucretia Barch- 
9 man Wuytiers, de gronden en landen die 
10 ten deele sijn uytgegraven en nog uytgegra- 
11 ven worden, groot omtrend acht en tnegen- 
12 tigh mergen, behorende aen onse convente 
13 Vrouwenclooster, geleegen onder den gerechte 
14 van Zeyst en de Vuurst, alwaer ten oosten 
15 de wegh van Kiliaen van Rentselaer, west- 
16 waerds de Nonnegroep of de erfgenamen 
17 van de heer van de Haer, zuydwaerds de 
18 Maartensdijcksewegh of de heeren Edelen 
19 en noordwaerts de heere van Drakesteyn 
20 naest geland en geleegen sijn, mits jaerlijks 
21 aen den rentm[eester] van voorschreve conven- 
22 te in der tijd betaelende acht stuyvers voor 
23 elk mergen, makende samen een somme 
{folio 42 verso} 
1 van negen en dertigh gulden vier stuyvers, den 
2 gulden tot 20 stuyvers gereekent, vrij geld van alles, 
3 niets uytgesondert, sonder eenige afkortinge of 
4 verminderinge des erfpachts voors[chreve], waervan 
5 het eerste jaer verschijnen sal den 19e juny 1750. 
6 Mitsgaders nog de hofsteede van oudsher genaemt 
7 Warnards Hofsteede, met seven mergen veens 
8 daeromme, geleegen aen den Nonnenland van 
9 het Vrouwenclooster tot Draekesteyn, op een 
10 jaerlijksen canon van twee capoenen en een 
11 pond penningen, ofte tien stuyvers in geld, te 
12 betalen jaerlijks op Martini avond, aen handen 
13 van den rentm[eester] voorschreve in der tijd, mede 
14 vrij geld van alles, niets uytgesondert, met voor- 
15 waerden dat bij aflijvigheyd of verandersating 
16 der voors[chreve] erfpacht, goederen, gronden en landen 
17 den sucesseur sal gehouden sijn dese erfpagten 
18 binnen het eerste jaer daernaer te versoeken, 
19 ook daervan te nemen en geven, nieuwe brie- 
20 ven, sprekende als deese, daervoor betalende 
21 de gewone leges, voorbehoudens en onvermindert 
{folio 43 recto} 
1 altijd voor onsen convente de alsdan verschee- 
2 ne en onbetaelde jaerlijkse canons als een 
3 igelijk sijn recht en gerechtigheyd tot de tien- 
4 den der voorschreve landen, alles naer erfpag- 
5 ten recht, sonder argh of list. T’eenen oirconde 
6 bij ons onderteekent en met onsen hieronder 
7 uythangende zegele bekragtigt, binnen Utrecht 
8 ter camere van hun Ed[ele] Mogende, den ...(niet ingevuld) no- 
9 vember 1750 {?? zie datum renversaal}. Was geparapheert J.A. van Renesse. 
10 Onder stond: Ter ordonnantie van mijne Hoogh- 
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11 gemelte heeren Edelen ende Ridderschappe. 
12 Geteeckent, A. v[an] Cuijlenborch. 
 
13 Renversael van 98 mergen 
14 lands tot Zeijst en de Vuurst 
15 ten behoeve van de heer Johan 
16 Carel Barchman van Wuytiers als 
17 vader en voogd van Jonkvrouwe 
18 Isabella Lucretia Barchman 
19 Wuytiers. 
20 Ik Johan Carel Barchman Wuytiers, schout 
21 bij nacht van Holland en Westvriesland, als 
{folio 43 verso} 
1 vader en voogt over mijne minderjaerige 
2 dogter, jonckvrouwe Isabella Lucretia Barch- 
3 man Wuytiers etc[etera], bekenne bij desen van de 
4 Edelen Mogende Heeren Edelen ende Riddenschap- 
5 pe, representerende den tweeden Staet van den 
6 Lande van Utrecht, in eenen onversuymelijcken 
7 erfpacht genomen te hebben, gelijk ik doe bij 
8 deese, ten behoeve van gemelte mijne dogter jonk- 
9 vrouwe Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, 
10 de gronden en landen die ten deelen sijn uytge- 
11 graven en nog uytgegraven worden, groot om- 
12 trend achtentnegentig mergen, behoorende 
13 aen den convente van het Vrouwenclooster, 
14 geleegen onder den gerechte van Zeyst en de 
15 Vuurst, waer ten oosten de wegh van Kiliaen 
16 van Renselaer, westwaerds de Nonnegroep of 
17 de erfgenamen van de heer van de Haer, zuyd- 
18 waards de Maertendijksevaert of hooggemel- 
19 te Heeren Edelen ende Ridderschappe, Noord- 
20 waerds den heere van Draekesteyn naest 
21 geland ende geleegen sijn, mits jaerlijks aen 
22 den rentm[eester] van voorschreve convente betae- 
{folio 44 recto} 
1 lende acht stuyvers voor elk mergen, 
2 maekende saemen een somme van 
3 neegen en dertigh gulden en vier stuyvers 
4 den gulden tot twintig stuyvers gereekent, 
5 vrij geld van alles, niets uytgesondert, sonder 
6 eenigerhande afcortinge of verminderin- 
7 ge des erfpachts voors[chreve], waervan het eerste 
8 jaer verschijnen sal den 19e juny 1750. Mits- 
9 gaders nog de hofsteede genaemd van ouds- 
10 her Warnards hofsteede, met seven mer- 
11 gen veens daeromme, geleegen aen den Non- 
12 nenland van het Vrouwenclooster tot Dra- 
13 kesteyn, op een jaerlijcksche canon van een 
14 pond penningen en twee capoenen, ofte 
15 tien stuyvers in geld, te betaelen op Martini- 
16 avond, jaerlijcks aen handen van den rent- 
17 meester voorschreve in der tijd, mede vrij 
18 geld van alles, niets uytgesondert, met voor- 
19 waerden, dat bij aflijvigheyd of verandersa- 
20 tinge der voorschreve erfpacht, goederen, 
21 gronden en landen, men gehouden zal 
22 sijn desen erfpachten binnen het eerste 
{folio 44 verso} 
1 jaer te versoeken, ook daervan te neemen 
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2 en geven nieuwe briven, sprekende als 
3 desen, daervoor betaelende de gewone leges, 
4 voorbehoudens en onvermindert altijd den 
5 voorschreve convente soo hare alsdan 
6 verscheenen en onbetaelde erfpachten 
7 als een igelijk sijn recht en gerechtigheyd 
8 tot de tienden der voorschreve landen, alles 
9 naer erfpachten recht en sonder argh. T’oir- 
10 conde der waerheyd bij mij onderteeckent en 
11 met mijnen aengeboren cachet bekragtigt 
12 binnen Utrecht, den 25e september 1750 {zie ook datering in akte}. 
13 Was geteeckent J.C. Barchman Wuytiers. 
 
10 december 1751. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Gijsbert Schouten van 
203 roeden erf en land aan de Steenstraat te De Bilt, in gebruik geweest als molenwerf en verhuurd aan de 
heer van Cockengen. 
 
14 Erfpachtbrief ten behoeve van 
15 Gijsbert Schouten wegens de 
16 molenwerf aen De Bild 
17 De Edelen Mogende Heeren Edelen ende 
18 Ridderschappe, constituerende den Tweden 
19 Staet van den Lande van Utrecht, doen te wee- 
20 ten dat wij aen Gijsbert Schouten in eenen 
21 euwigen erfpachte gegeven hebben gelijk 
22 wij geven bij desen, als het recht daertoe 
{folio 45 recto} 
1 verkregen hebbende door het overlijden van 
2 Anthony van Holten, sekere erve ende land groot 
3 omtrent twee hondert drie roeden, geleegen aen 
4 de Steenstraet onder den gerechte van De Bild, 
5 sedert veele jaeren gebruyckt geweest tot de Molen- 
6 werfs, en dat op een jaerlijksen canon van agtien 
7 Caroly guldens, tot twintigh stuyvers het stuck, 
8 te betaelen aen den rentm[eeste]r der voorschreve 
9 convente in der tijd, op den laatsten december 
10 in ider jaer en soo voorts, jaerlijks en euwiglijk 
11 gedurende, sonder daervan eenige kortinge 
12 ter saeke van ongelden, hoe die ook genaemd 
13 soude mogen worden en die nu bereyds op 
14 het voorschreve land staen of nog gesteld soude 
15 worden, te mogen maeken of pretenderen. 
16 Doch onder deese conditie, dat waert saeken 
17 dat den voors[schreve] erfpacht niet betaeld wierde 
18 op den voorschreve tijd of binnen ses maenden 
19 daernaer, hij vervallen sal sijn van den voor- 
20 schreve erfpacht, ofwel hetzelve met een 
21 dubbeld canon moeten redimeren op ider 
22 versuym, waervoor het gemelte erf en 
{folio 45 verso} 
1 opstal verbonden blijft. Dat hij ook tot 
2 sijnen lasten neemen de steegh boven de voor- 
3 schreve molenwerf geleegen, streckende van 
4 de Steenstraet tot aen den Veenwegh, den selven 
5 houdende uyt alle ongelden en schouwen. Dat 
6 binnen 's jaers naar versterf of veranderinge 
7 zal moeten genoomen en gegeven worden nieu- 
8 we brieven, spreckende als deesen, tot kosten van 
9 den geene waarop deselve alsdan comen sal, sullen- 
10 de deselve succederen als naer regten alle erf- 
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11 pachten doen, alles sonder argh of list. Aldus 
12 gedaen en gegeven en met onse uythangende  
13 zeegele becragtigt binnen Utrecht op den 10e 
14 december deeses jaers 1751. Was geparapheert 
15 J.A. van Renesse. Onder stond: Ter ordonnan- 
16 tie van Hooggemelte Heeren Edelen en Ridder- 
17 schappe 's Lands van Utrecht, get[ekend] A. van Cuylen- 
18 borch. 
 
19 Renversael van Gijsbert Schou- 
20 ten wegens de Molenwerf aen 
21 De Bild, Vrouwencloester. 
{folio 46 recto} 
1 Ik Gijsbert Schouten bekenne bij deesen 
2 van de Edele Mogende Heeren Edelen en Ridder- 
3 schappe 's Lands van Utrecht, in eenen euwigen 
4 erfpacht ontfangen te hebben als het recht 
5 daertoe verkreegen hebbende door het overlijden 
6 van Antony van Holten, seeker erf ende grond 
7 groot omtrent twee hondert drie roeden lands, 
8 geleegen aen den Steenstraat onder den gerechte 
9 van De Bild, ende behoorende aen den convente 
10 van Vrouwenclooster, sedert eenige jaeren ge- 
11 bruykt geweest tot de molenwerfs ende voor 
12 desen in hure gehouden bij den heere van] 
13 Cockengen, en dat op eenen jaerlijksen canon 
14 van agtien Caroly gulden, tot twintig stuyvers 
15 het stuck, te betaelen aen den rentm[eeste]r der 
16 voorschreeve convente in der tijd op den 
17 laetsten december in ider jaer en zoo voorts, 
18 jaerlijks en euwiglijk gedurende, sonder 
19 daeraen eenige cortinge ter saeke van on- 
20 gelden, hoe die ook genaemd mogten worden 
21 en nu bereyds op het voorschreve land staen of 
22 nog soude mogen gesteld worden, te mogen 
{folio 46 verso} 
1 maeken of pretenderen. Dog onder dese 
2 conditiën dat waert saeken dat deese erfpacht 
3 niet betaeld wierde op den voors[chreve] tijd of bin- 
4 nen ses maenden daernaer, ik vervallen sal 
5 zijn van den voorschreve erfpacht, of wel het 
6 selve met een dubbeld canon moeten redime- 
7 ren op ider versuym, waervoor het gemelte erf 
8 en opstal verbonden blijft. Dat ik ook tot mijnen 
9 lasten neeme de steegh boven naest de voors[chreve] 
10 molenwerf geleegen, streckende van de Steen- 
11 straet tot aen den Veenwegh, deselve houdende 
12 uyt alle ongelden en schouwen. Dat ook binnen 
13 's jaers naer versterfs of veranderinge zal moe- 
14 ten genomen ende gegeven worden nieuwe 
15 brieven, spreekende als deesen, tot kosten van 
16 die geenen waerop deselve alsdan komen zal, 
17 sullende deselve succederen als naer rechten 
18 alle erfpachten doen. Alle welke poincten 
19 en conditiën ik onderschreven aenneeme 
20 en belove naer te koomen ende te voldoen 
21 op peene daerinne ende bij gemelte. Tot teeken 
{folio 47 recto} 
1 der waerheyd hebbe ik deese met mijn eygen 
2 handen onderteekend, en bij gebreke mijns 
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3 zeegels den rentmeester m[eeste]r Julius van Cuylen- 
4 borch versogt deese voor mij te willen besegelen. 
5 Aldus gedaan ende gegeven binnen Utrecht op 
6 den 2e october deses jaers 1751. Was geteekend 
7 Gijsbert Schouten. 
 
11 maart 1752. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan jonkheer Eduard Joseph 
Ram van Schalkwijk van 6 morgen wei- en bouwland onder Cothen, thans gebruikt door Cornelis van der 
Horst. Met renversaal 27 december 1751. 
 
1 Erfpachtbrief ten behoeve van 
2 jonkh[ee]r Eduart Ram van 
3 Schalkwijck, weegens ses mer- 
4 gen landts onder Cothen. 
 
5 De Edelen Mogende Heeren, Edelen en Rid- 
6 derschappe, constituerende den tweeden Staet 
7 van den Lande van Utrecht, doen kont, dat 
8 wij in eenen euwigen erfpachte gegeven 
9 hebben, gelijck wij geven bij desen aen en ten 
10 behoeve van jon[khee]r Eduard Joseph Ram 
11 van Schalckwijk, volgens onse resolutie in dato 
12 1e november 1751, seekere ses mergen soo wey-  
13 als bouwland, gelegen onder den gerechte 
14 van Cothen, specterende aen den convente 
{folio 47 verso} 
1 van Vrouwenclooster in het caertenboek fol[io] 
2 22 geteeckend a:b:, streckende langens den 
3 Crommen Rhijn, en dat zoo groot en kleyn 
4 het selve weesen mochte sonder aen eenige 
5 onder- of overmate gehouden te weesen, op een 
6 jaerlijksen canon van ses en dertig Caroly gul- 
7 dens, den gulden tot twintig stuyvers gerekent, 
8 vrijgeld van alle ongelden, onraeden en lasten 
9 hoe die ook genaemt soude konnen of mogen 
10 worden, en nu al bereyds daerop sijnde of 
11 naemaals daerop soude mogen coomen, niets 
12 uytgesondert, die alle tot lasten van sijn ed[ele] of 
13 op wien deese erfpacht namaels soude moo- 
14 gen coomen, sijn en blijven sullen, alle jaar 
15 op den verschijndagh of ten allerlangste bin- 
16 nen ses weeken daernaer te betaelen aen den 
17 convente van Vrouwenclooster, of aen den 
18 rentm[eester] in der tijd van gemelte convente, en 
19 dat soo voort jaerlijks, euwiglijk en erflijk 
20 gedurende, waervan het eerste jaer verscheenen 
21 en omgecoomen sal sij ultimo december 
{folio 48 recto} 
1. des jaers 1751. Met deese expresse voorwaer- 
2. den, dat sijn ed[ele] sal gehouden sijn aen den 
3. bruycker Cornelis van der Horst, uyt te houden 
4. de twee jaeren 1752 en 1753 huur die gemelte 
5. Cornelis van der Horst daeraen nog is hebben- 
6. de. Is meede vorders nog geconditioneert dat 
7. sijn Ed[ele] Hoogwelgeb[oren], desselfs erfgenamen of 
8. nacomelingen, of op wien deese erfpacht coo- 
9. men mochte, deselve altijd sal moeten verbeteren, 
10. geensints verargeren, ook niet splitsen, ver- 
11. deylen, aen niemand anders brengen of over- 
12. doen buyten onsen wille en schriftelijke con- 
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13. sente, behoudens wel specialijk ons recht van 
14. nacoop{??} en naastingh dat wij ten euwigen 
15. daege sijn behoudende op den voorschreeve 
16. erfpachte. Vorders sijn het voorwaerden dat 
17. tot wat tijden gemelte erfpacht versterft of 
18. verandersaet, zal die weederom binnen de 
19. ses maenden daerna aen ons moeten worden 
20. versogt, neemende en gevende nieuwe 
21. brieven, spreekende als deesen, tot kosten van 
{folio 48 verso} 
1 den suppliant. Waer het saeke dat sijn Hoog- 
2 welgeboren, desselfs erfgenaemen of nacoo- 
3 melingen eenige van deese poincten verbra- 
4 ken en niet naer en quamen, so ware sijn 
5 Ed[ele] of wie deese erfpacht hadde, vervallen van 
6 alle recht en toeseggens die op gemelte erfpacht 
7 te pretenderen was, indien wij het versuym 
8 alsdan zoo opneemen wilde, dog anders niet, 
9 behoudens nogtans ons recht om de alsdan 
10 verscheenen en onbetaalde jaarlijkse canons 
11 te consequeeren, edog alles sonder argh of list. 
12 Aldus gedaen en gepasseert bij ons ondertee- 
13 kent en met onsen hier onder uyt in roode 
14 wasse hangende zeegele bekragtigt binnen 
15 Utrecht den 11e maert 1752. Was geparapheert 
16 J.A. van Renesse. Onder stond: Ter ordonnantie 
17 van mijne hooggemelte Heeren Edelen ende 
18 Riddenschappe, get[ekent] A. van Cuylenborch. 
 
19 Renversaal van Eduard Jo- 
20 seph Ram van Schalckwijk 
21 wegens ses mergen land tot 
{folio 49 recto} 
1 Cothen aen het convent van 
2 Vrouwenclooster. 
3 Ik Eduard Joseph Ram van Schalckwijck 
4 bekennen bij dese van de Ed[ele] Mogende Heeren 
5 Edelen en Ridderschappe, constituerende den 
6 tweeden Staet van den Lande van Utrecht, vol- 
7 gens resolutie in dato 1e november 1751 in enen 
8 euwigen erfpacht ontfangen en genomen 
9 te hebben seekere ses mergen, soo wey- als bouland, 
10 geleegen onder den gerechte van Cothen, spectee- 
11 rende aen den convente van Vrouwenclooster, 
12 in het caerteboek fol[io] 22 geteekent a.b., strecken- 
13 de langs den Crommen Rhijn ende dat soo 
14 groot en kleyn hetselve weesen mochte, sonder 
15 aen eenige onder- of overmate gehouden te 
16 sijn, op eenen jaerlijksen canon van ses en  
17 dertigh guldens, den gulden tot twintig stuyvers 
18 gereeckent, vrij geld van alle ongelden, onrae- 
19 den en lasten, hoe die ook genaemd soude 
20 konnen of mogen worden, en nu al be- 
21 reyds daerop sijnde of namaels daerop 
{folio 49 verso} 
1 soude mogen komen, niets uytgesondert, die 
2 alle ten mijnen lasten, of op wien deese erfpacht 
3 namaels soude mogen koomen, sijn en blijven 
4 sullen, alle jaer op den verschijndagh ofte ten aller- 
5 langste binnen ses weeken daerna, te betaelen 
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6 aen den convente van Vrouwenclooster, of aen 
7 den rentm[eester] in der tijd van den convente voorsz[eyt], 
8 en dat soo voorts, jaerlijcks, euwiglijk en erflijk 
9 gedurende, waervan het eerste jaer verscheenen 
10 en omgecoomen sal sijn ultimo december 
11 deeses jaers 1751, met deese expresse voorwaerden, 
12 dat ik sal gehouden sijn aen den bruyker Cor- 
13 nelis van der Horst uyt te houden de twee jaren 
14 1752 en 1753 huur, die gemelte Cornelis van der 
15 Horst daeraen nog is hebbende, ie mede verders 
16 nog geconditioneert dat ik Eduard Joseph Ram 
17 van Schalckwijk, mijne erfgenaemen, nacome- 
18 lingen, of op wien desen erfpacht komen mog- 
19 te, deselve altijd zal moeten verbeteren, niet  
20 verargeren, splitsen, deylen, aen niemant an- 
21 ders brengen of overdoen, buyten wille en 
{folio 50 recto} 
1 consente van Hoogstgemelte Heeren Edelen etc[etera], 
2 behoudens wel specialijk haer recht van voor- 
3 coop, dat zij ten euwigen daege ten behoeve van 
4 haer convente Vrouwenclooster sijn behoudende 
5 op den voorschreeve erfpachte. Vorders sijn't voor- 
6 waerden dat tot wat tijden gemelte erfpacht ver- 
7 sterft of verandersaet, sal die weederom binnen 
8 de ses maenden daarnaer moeten worden versogt, 
9 neemende en gevende nieuwe briven, sprekende 
10 als deesen, tot kosten van diegeene op welcken 
11 den erfpacht dan coomen mochte. En waer het 
12 saeke dat ik, mijne erfgenaemen of nacomelin- 
13 gen enige van deese poincten verbraeken en 
14 niet naquamen, soo waere of of wien deese 
15 erfpacht hadde vervalle van alle recht en 
16 toeseggens die alsdan op gemelte erfpacht te pre- 
17 tenderen was, indien Hooghgemelte Heeren 
18 Edelen het versuym alsoo opneemen wilde, ende 
19 anders niet, behoudens nogtans haer recht om- 
20 me de alsdan verscheenen en onbetaalde 
21 jaerlijckse canon te consequeren, edog alles 
{folio 50 verso} 
1 sonder argh of list. Ten oirconde der waer- 
2 heyd hebbe ik deese onderteeckent en met 
3 mijne aengeboorene zeegele becragtigt op 
4 den 27e december 1751. Ende was geteeckend 
5 E.J. v[an] Ram van Schalckwijk. 
 
13 maart 1752. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse Ridderschap aan Arent Sloet van Warmelo 
van 2 morgen land langs de Koppeldijk te Zeist. 
 
6 Erfpachtbrief ten behoeve van 
7 jon[kheer] Arent Sloet van't Warmelo 
8 weegens twee mergen lands gele- 
9 gen tot Zeyst. Vrouwenclooster. 
10 De Edelen Mogende Heeren Edelen ende 
11 Ridderschappe, constituerende den tweeden 
12 Staat van den Lande van Utrecht, doen kont dat 
13 wij in een euwigen erfpachte gegeven hebben 
14 gelijk wij doen bij desen aen jon[kheer] Arend Sloet 
15 van 't Warmelo, comparerende wegens de Edelen 
16 en Ridderschappe ter vergaderinge van de 
17 Ed[elen] Mogende Heeren Staten 's Lands van Over- 
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18 ijssel etc[etera], man en voogt van sijne huysvrouwe 
19 de Hooghwelgebore vrouwe Florentina Wil- 
20 lemina Borre van Amerongen, vrouwe van 
21 Karsbergen, Bergesteyn etc[etera], als het recht daar 
22 toe verkreegen hebbende door het ab intestato 
{folio 51 recto} 
1 overlijden van derselver moeye de Hoogwelgeb[oren] 
2 vrouwe Elisabeth Borre van Amerongen, vrouwe 
3 van Bergesteyn, douariere van de Hoogwelgeb[oren] 
4 heer Willem van Haersolte, heere van Staverden 
5 en Breedenhorst, landdrost van Vollenhoven, 
6 heerlijckheid Ceunder etc[etera] etc[etera] etc[etera], seeker twee 
7 mergen lands geleegen onder den gerechte van 
8 Zeyst, behoorende aen de convente van Vrou- 
9 wenclooster, op het kaarteboek daervan fol[io] 15 
10 geteekent met de letter P, leggende langens den 
11 Coppeldijk, en dat zoo groot en klyn hetzelven 
12 weesen mogten, sonder aen eenige {onder-?} of overmate ge- 
13 houden te weesen, en dat op een jaerlijcksen canon 
14 van twaelf Caroly gulden à 20 stuyvers het stuck, 
15 vrij geld van alle ongelden, onraeden, lasten, als 
16 anders, hoegenaemd bereyds er al op sijnde of die 
17 namaels daerop soude konnen of mogen comen,  
18 alle jaer op den verschijndagh precies te betalen 
19 aen den rentm[eeste]r in der tijd van gemelte convente 
20 Vrouwenclooster, en dat zoo voorts, jaerlijcks, eu- 
21 wigh en erflijk gedurende, waervan het eerste 
22 jaer verscheenen en omgecoomen is de laatsten 
23 december des gepasseerden jaers 1761. Onder 
{folio 51 verso} 
1 expresse conditiën dat sijn Hoogwelgeboren 
2 of nacomelingen altoos gehouden sullen wee- 
3 sen gemelte erfpacht te verbeteren en nie ver- 
4 argeren, niet splitsen, deylen, aan niemand an- 
5 ders brengen of overdoen, als met onsen wille, wee- 
6 ten en consente. En tot wat tijden gemelte erfpacht 
7 versterft of verandersaet, sal die wederom binnen 
8 de ses maenden moeten worden versogt, nemende 
9 en gevende nieuwe briven, spreekende als desen, 
10 tot costen van den suppliant. Waer het ook saeke 
11 dat sijn Hoogwelgeboren, desselfs erfgenaemen 
12 of nacomelingen eenige deeser pointen verbrake 
13 en niet naerquaemen, soo waere sijn Ed[ele] of wien 
14 deese erfpacht hadde vervallen van alle regt 
15 en toeseggints, die daeraen te pretenderen was, in- 
16 dien wij het versuym alsdan soe opneemen wilden 
17 ende anders niet, behoudens nogtans ons recht om 
18 de alsdan verscheenen en onbetaalde jaerlijkse 
19 canons te consequeren, edogh alles zonder arg of 
20 list. Aldus gedaen en gepasseert binnen Utregt 
21 den 13e maert 1752 en met onsen hieronder in 
22 roode wassche uythangende zeegele becragtigt. 
{folio 52 recto} 
1 Was geparapheert J.A. van Renesse. Onder stond: 
2 Ter ordonnantie van mijne Hoogstgemelte Heeren 
3 Edelen en Ridderschappe. Ende was geteeckend 
4 A.v. Cuylenborch. 
 
5 Renversael voor jon[kheer] Arent 
6 Sloet van 't Warmelo weegens 
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7 twee mergen lands tot Zeyst. 
8 Vrouwenclooster. 
9 Wij Arend Sloet van 't Warmelo, compareren- 
10 de wegens de Edelen en Ridderschappe ter ver- 
11 gaderinge van de Edele Mogende Heeren Staten 
12 's Lands van Overijssel etc[etera] etc[etera] etc[etera], man en voogd 
13 van mijne huysvrouwe de Hooghwelgeb[oren] vrouwe 
14 Florentina Willemina Borre van Amerongen, 
15 vrouwe van Karsbergen, Bergesteyn etc[etera] etc[etera] etc[etera], 
16 bekenne bij desen van de Ed[ele] Mogende Heeren 
17 Edelen en Ridderschappe, constituerende den 
18 tweeden staet van den lande van Utrecht, in 
19 een euwigen erfpacht ontfangen te hebben als 
20 het recht daertoe verkreegen hebbende door 
21 het ab intestato overlijden van onse moeye 
22 de Hooghwelgeb[oren] vrouwe Elisabeth Borre 
23 van Amerongen, vrouwe van Bergesteyn, 
{folio 52 verso} 
1 douariere wijlen den Hoogwelgeb[oren] heere 
2 Willem van Haersolte, heere van Staverden 
3 en Bredenhorst, landdrost van Vollenhoo[v]en, 
4 heerlijckheyd Ceunder etc[etera] etc[etera] etc[etera], seekere twee 
5 mergen lands geleegen onder den gerechte van 
6 Zeyst, behoorende aen den convente van Vrouwen- 
7 klooster, op het caerteboek van gemelte convente 
8 fol[io] 15 geteeckend met de letter P, leggende langens 
9 de Coppeldijk, en dat soo groot en kleyn het 
10 selve wesen mochten, sonder aen eenige onder- 
11 of overmaate gehouden te weesen, en dat op een 
12 jaerlijcksche canon van twaalf Caroly guldens 
13 à 20 stuyvers het stuck, vrij geld van alle ongelden, 
14 onraden, lasten als anders, hoegenaemt berijts 
15 er al op zijnde of die namaals daerop souden 
16 konnen of mogen koomen, alle jaer op den 
17 verschijndagh precies te betalen aen den rentm[eester] 
18 in der tijd van gemelte Vrouwenclooster, en 
19 dat soo voorts, jaarlijcks, euwiglijk en erflijk 
20 gedurende, waervan het eerste jaer verschee- 
21 nen en omgecomen is den laatsten december 
22 des gepasseerden jaers 1751, onder expresse 
{folio 53 recto} 
1 conditiën dat wij, onse erfgenaemen of nae- 
1. comelingen altoos zullen gehouden sijn ge- 
2. melten erfpacht te verbeteren, niet verargeren, 
3. niet splitsen, deylen, aen niemand anders bren- 
4. gen of overdoen, als met wille, weeten en consente 
5. van Hooggemelte Heeren Edelen. En tot wat  
6. tijden gemelte erfpacht versterft (versterft) of 
7. verandersaat, sal die weederom binnen de 
8. ses maanden moeten werden versocht, nemen- 
9. de en gevende nieuwe briven, spreekende als desen, 
10. tot kosten van den suppliant. Waer het ook 
11. saeke dat wij, onse erfgenamen of nacomelin- 
12. gen, eenige deeser pointe verbraake en niet 
13. naquame, soo waere wij of wie dese erfpacht 
14. hadde vervalle van alle recht en toeseggens 
15. die daeraen te pretenderen was, indien Hoogge- 
16. melte Heeren Edelen het versuym alsoo aen- 
17. neemen wilden en anders niet, behoudens nog 
18. tans haer recht om de alsdan verscheenen en 
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19. onbetaelde jaerlijcksche canons te consequeren, 
20. edog alles sonder arg of list. T’ oirconde der waerheyd, 
21. dese bij ons onderteekent en met onsen aengeboorene {zegel?} 
22. becragtigt. Aldus gedaan tot Karsbergen op den 11e 
23. maart des jaers onsen Heeren 1752. Was geteeckend: 
24. A. Sloet. 
 
7 februari 1753. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Willem Timmer van 560 
morgen en 50 morgen heetveld, waaronder het goed 'Blaesbalch', gelegen tussen de Maartensdijkseweg, 
het erf 'Huis ter Heide' en de Nonnengroep bij Den Dolder onder Zeist. 
 
{folio 53 verso} 
1 Erfpachtbrief voor Willem 
2 Timmer van 560 mergen 
3 tot Zeyst. 
4 De Edelen Mogende Heeren Edelen en Rid- 
5 derschappe, constituerende den Tweeden 
6 Staet van den Lande van Utrecht, doen cond 
7 dat wij aen Willem Timmer als in huwelijk 
8 hebbende Grietje Jansen van Schaick, oudste 
9 dogter van Jan Gosense van Schaik, in eenen 
10 euwigen erfpacht gegeven hebben, gelijk wij 
11 (wij) geven bij desen, seekere landerijen, vulli[n]ge 
12 en heetveld, te saemen groot omtrend vijf- 
13 hondert sestig mergen land, alsmeede nog 
14 sodanigh recht als wij souden connen of 
15 mogen hebben aen vijftigh mergen 
16 heetveld, voor deesen bij eenen heer Hoefs 
17 tot Dordrecht gepossideert, soo als alle de 
18 voorsz[egde] landen aen den anderen sijn 
19 leggende in den gerechte van Zeyst bij Den 
20 Dolre, streckende van de Maertendijkseweg 
21 en erve op de kaerte geteekent met de 
{folio 54 recto} 
1 naem van Stoffel Aertse zuidweerts op tot aen 
2 de erve van het Huys ter Heyde en andere daer 
3 naest geleegen, daer de sogenoemde Nonnegroepen 
4 oost- en westwaerds naest geleegen sijn, en sodanig 
5 als de voorschreve 560 mergen land bij Jan 
6 Gosense van Schaick in erfpacht sijn beseeten 
7 geweest, daerinne meede begrepen het goed 
8 genaemt de Blaesback, en dat op een jaerlijksen 
9 canon van hondert Caroly guldens tot 20 st[uve]rs 
10 het stuck, jaerlijks en ieder jaer prompt, precies 
11 en commerloos te betaelen aan den rentm[eeste]r 
12 van onsen convente Vrouwenclooster in der tijd, 
13 vrij van alle lasten en ongelden, soo nu op het 
14 voorsz[egede] land staande, of die namaels daerop 
15 soude mogen worden geset, geen uytgesondert, 
16 en waervan het eerste jaer in gangh genomen 
17 heeft Corsmisse des gepasseerde jaers 1752 en ver- 
18 schijnen sal Corsmis 1753 aenstaende. Vorders 
19 sijn het voorwaerden dat soo meenigmalen 
20 als desen voorsz[egde] canon van eenhondert 
21 gulden niet jaerlijks prompt en precies 
{folio 54 verso} 
1 ten minsten binnen ses maenden na den 
2 voorsz[egde] verschijndagh betaald wierde, hij bij 
3 ieder verzuym zal moeten betalen een dub- 
4 beld canon. Dat ook het voorsz[egde] land niet zal 
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5 moogen gesplist, gescheijd of verdeelt, veel min 
6 aen anderen overgebracht of overgedaen worden 
7 dan bij en met onse voorwetens en consente. Dat 
8 ook bij versterf of verandersatingh binnen drie 
9 maenden zullen moeten worden versogt nieu- 
10 we brieven, sprekende als desen, tot lasten en 
11 kosten van dien waerop de erfpacht coomen zal. 
12 En ingevalle de voorsz[egde] erfpachtgoederen na- 
13 maels mochten worden verkogt, soo behouden 
14 wij voor ons en onse nacomelingen ten eu- 
15 wige daege het recht van voorcoop en naes- 
16 tinge, waeromtrend wij in het aen ons be- 
17 houden of laten binnen twee maenden 
18 sullen verklaren nadat de conditie van 
19 koop aen ons zal gepresenteerd sijn. En inge- 
20 valle hij, Willem Timmer, sijne erfgenamen 
{folio 55 recto} 
1 of successeurs, eenige der voorsz[egde] poincten quae- 
2 men te verbreeken, over te treeden en niet te hou- 
3 den, soo verviel hij van alle recht en toeseggens 
4 die hij aen het voorsz[egde] land hadde, en het zelve 
5 quaeme vrij en leedigh weederom aen onsen 
6 convente voorschreve om onsen vrijen wille daar 
7 meede te doen, zonder imand teegenseggen, soo wij 
8 dat alsoo dan opneemen wilde, voorbehoudens 
9 en onvermindert onse alsdan verscheenen en 
10 onbetaalde jaerlijckse canons, al[le]s zonder arg of 
11 list. Aldus gedaen binnen Utrecht, den 7e februa- 
12 ry 1753 en met onsen hieronder uythangende 
13 zeegele becrachtigt. Was geparaph[eer]t J.A. van 
14 Renesse. Onder stond: Ter ordonnantie van mijne 
15 hoogstgemelte Heer en Edelen en Ridderschappe. 
16 Geteeckent A. v[an] Cuylenborch. 
 
17 Renversaal voor Willem Tim- 
18 mer wegens 560 mergen lands 
19 tot Zeyst. 
20 Ik, Willem Timmer, als in huwelijk hebben- 
{folio 55 verso} 
1 de Grietje Jansz[oon] van Schaick, oudste dogter 
2 van Jan Gosense van Schaick, bekenne bij desen 
3 van de Edele Mogende Heeren Edelen en Ridder- 
4 schappe 's Lands van Utrecht in eenen euwigen 
5 erfpacht ontfangen te hebben sekere landerijen, 
6 vullinge en heetveld, volgens den erfpachtbrief 
7 daervan sijnde, luydende van woorde tot woorde 
8 aldus: De Edele Mogende Heeren Edelen en Rid- 
9 derschappe van den Lande van Utrecht etc[etera] doen 
10 te weeten dat wij aen Willem Timmer, als in 
11 huwelijk hebbende Grietje Jansz[oon] van Schaick, 
12 in eenen euwigen erfpachte gegeven hebben 
13 gelijck wij doen bij deesen seekere landerijen, 
14 vullinge en heetveld, tesamen groot omtrend 
15 560 mergen, alsmede nogh soodanigh recht het- 
16 welk wij zoude connen ofte mogen hebben aen 
17 nog vijftigh mergen heetveld, voor deesen 
18 bij eenen heer Hoeust tot Dordrecht gepossideert, 
19 zooalls alle de voorsz[egde] landen aen den anderen 
20 sijn leggende in den gerechte van Zeyst bij Den 
{folio 56 recto} 
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1 Dolre, streckende van den Maartendijksewegh 
2 en erve op de kaert geteekent met de naem van 
3 Stoffel Aartse zuydwaerts, op tot aen de erven 
4 van het Huys ter Heyden en anderen daer naest 
5 geleegen, daer de sogenaemde Nonnegroepen oost- en 
6 westwaerts naestgeleegen sijn, en zodanig dat de- 
7 selve 560 mergen bij Jan Gosense van Schaik in 
8 erfpacht sijn beseeten geweest, daerinne mede be- 
9 grepen het goed genaemd den Blaesbalk, en dat 
10 op een jaerlijksen canon van eenhondert Caroly 
11 guldens tot twintigh stuyvers het stuck, jaerlijks 
12 en ieder jaer prompt, precies en commerloos te 
13 betaelen aen den rentm[eeste]r van onsen convente Vrou- 
14 wenclooster in der tijd, vrij van lasten en ongelden, 
15 soo nu op het voorsz[egde] land staende of die namaels 
16 daerop soude mogen worden geset, geene uytge- 
17 sondert, en waervan het eerste jaer inganck ge- 
18 nomen heeft Corsmis des gepasseerde jaers 1752 
19 en verschijnen zal Corsmis 1753 aenstaende. Vor- 
20 ders sijn het voorwaerden dat zoo meenigmaal 
21 als deese voorsz[egde] canon van eenhondert guldens 
{folio 56 verso} 
1 niet jaerlijks prompt en precies ten minsten 
2 binnen ses maenden na den voorsz[egde] verschijn- 
3 dagh betaald werden, hij bij ieder versuym zal 
4 moeten betaalen een dubbeld canon. Dat ook 
5 het voorsz[egde] land niet zal mogen gesplist, gescheurd 
6 of verdeelt, veel min aen anderen overgebracht 
7 of overgedaen worden dan bij en met onsen 
8 voorweetens en consente. Dat ook bij versterf of 
9 verandersaat, binnen drie maenden zal moet- 
10 ten worden versocht nieuwe briven, sprekende 
11 als deesen, tot lasten en kosten van dien waerop 
12 deselve coomen  zal. En ingeval de voorsz[egde] erfpacht- 
13 goederen namaels mogten worden verkoft, 
14 zoo behouden wij voor ons en onse nacomelin- 
15 gen ten euwigen daege het recht van voorcoop 
16 en naestinge, waeromtrend wij in het aen 
17 ons behouden of te laten binnen twee maenden 
18 sullen verklaeren nadat de conditie van 
19 koop aen ons zal gepresenteerd sijn. En inge- 
20 valle hij Willem Timmer of sijne erfgenamen 
21 en successeuren eenige van de voorsz[egde] pointen 
22 quamen te verbreken, over te treeden en niet te 
{folio 57 recto} 
1 houden, soo verviel hij van alle recht en toeseggens 
2 die hij aen het voorschreve land hadde, en hetselve 
3 quaeme vrij en leedigh weederom aen onsen 
4 convente voorschreve om onsen vrijen wille daer- 
5 meede te doen, sonder imands toeseggens, soo wij 
6 dat alsoo dan opneemen wilden, voorbehoudens 
7 en onvermindert onse alsdan verscheenen en 
8 onbetaelde erfpachten, alles sonder argh of list. 
9 Gedaen binnen Utrecht den 13 january 1753 {sec!}. Alle 
10 welke poincten, conditiën en articulen ik onder- 
11 geschreven belove te houden, nae te koomen en 
12 voldoen op de peene daerbij gemeld, mij selfs in 
13 de peene condemneerende, soo aen een van den- 
14 selve gebreekigh mochte bevonden worden. 
15 't Oirconde deeses geteeckend op den 13e january 
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16 1753. Was geteekend Willem Timmer. 
 
21 oktober 1756. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Pieter van Maurick van 
203 roeden land met de voormalige molenwerf aan de Steenstraat (=Utrechtseweg) te De Bilt. 
 
17 Erfpachtbrief voor Pieter 
18 van Maurick. 
19 De Edelen Mogende Heeren en Ridderschap- 
20 pe, representeerende den Tweeden Staet van 
21 den Lande van Utrecht, doen te weeten dat 
{folio 57 verso} 
1 wij uyt ende vrije wille aen Pieter van 
2 Maurick (als met onse consente het regt 
3 daertoe verkregen hebbende volgens coop 
4 en coopconditiën in dato den 15e maert 
5 1755) in een euwigen erfpacht gegeven hebben 
6 gelijk wij doen bij deesen seekere erve ende gront 
7 groot omtrend tweehondert drie roeden, 
8 geleegen aen de Steenstraat onder de geregte 
9 van De Bild ende behoorende aen den 
10 convente van Vrouwencloester, sedert ee- 
11 nige jaren gebruykt geweest tot de molen- 
12 werff, en voor desen in hure gebruyk geweest 
13 bij den heer Cockengen, en dat op eenen 
14 jaerlijcksen canon van achtien Caroly gul- 
15 dens tot twintigh stuyvers 't stuck, te betae- 
16 len aan den rentmeester der voorschreve 
17 convente in der tijd, op den laasten decem- 
18 ber in ieder jaer en zoo voorts, jaerlijcks en 
19 euwiglijck gedurende, sonder daer aen 
20 eenige kortinge ter saken van ongelden 
21 hoe die ook genaamt soude moogen 
{folio 58 recto} 
1 werden, en die nu bereyds op 't voorschre- 
2 ve land staen of nog gesteld zoude wer- 
3 den te mogen maeken of te pretenderen. 
4 Dog met dese conditiën dat waer’t saken 
5 dat den voorschreve erfpacht niet betaald 
6 wierde op den verschijndagh ofte binnen 
7 ses maenden daerna hij vervallen zal 
8 sijn van den voornoemde erfpacht, ofte 
9 wel hetselve met een dubbelden canon 
10 moeten redimeren op ider verschijndagh 
11 waervoor het gemelte erf en opstal verbonden 
12 blijft. Dat hij ook tot sijnen lasten neeme de 
13 steegh boven naest de voorsz[egde] molenwerff 
14 geleegen, streckende van de Steenstraat tot 
15 aan den Veenwegh, den selve houdende uyt 
16 alle ongelden en schouwen, dat ook binnen 
17 's jaers na versterf ofte veranderinge sal moe- 
18 ten genoomen en gegeven worden nieuwe 
19 brieven, sprekende als desen, tot kosten van 
20 diegeenen waerop deselve dan koomen zal, 
21 sullende deselve succedeeren als naer rechten 
22 alle erfpachten doen, alles sonder argh 
{folio 58 verso} 
1 of list. Aldus gedaen en gegeven en met on- 
2 sen uythangende zeegele becragtigt bin- 
3 nen Utrecht op den 21e october 1756. Was gepa- 
4 rapheert E.C. v[an] d[e] Capellen. Onder stond: ter 
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5 ordonnantie van mijne Hoogegemelde Heeren 
6 Edelen en Ridderschappe. Get[eekent] A. v[an] Cuylenborch. 
 
7 Renversaal van Pieter van 
8 Maurick wegens den erfpacht 
9 van 203 roeden lands, sijnde 
10 molenwerf aan De Bild. 
11 Ik, Pieter van Maurik, bekenne bij deesen 
12 van de Edele Mogende Heeren Edelen en 
13 Ridderschappe 's Lands van Utrecht, in enen 
14 euwigen erfpacht ontfangen te hebben, als 
15 het recht daertoe verkregen hebbende volgens 
16 koop en koopconditiën in dato den 15e maert 
17 1755, seekere erve en grond, groot omtrend 
18 tweehondertdrie roeden lands, geleegen 
19 aan de Steenstraat onder den gerechte van 
20 De Bild, en behorende aen den convente van 
21 Vrouwenclooster, zedert eenige jaren 
{folio 59 recto} 
1 gebruykt geweest tot de Molenwerff, ende 
2 voor desen in huure gehouden bij den 
3 heer van Cockengen, en dat op een jaerlijck- 
4 sen canon van achtien Caroly guldens 
5 tot twintigh stuyvers het stuck, te betalen 
6 aen den rentmeester der voorsz[egde] convente 
7 in der tijd, op den laesten december in ieder 
8 jaer en soo voorts, jaerlijks en euwiglijck 
9 gedurende, sonder daeraen eenige kortinge 
10 ter saeke van ongelden, hoe die ook genaemd 
11 mogte worden, en nu bereyds op het voorsz[egde] 
12 land staen of nog souden mogen gesteld wor- 
13 den te mogen maaken of pretenderen. Dog 
14 onder dese conditiën, dat waer het saake dat 
15 deese erfpacht niet betaald wierde op den 
16 verschijntijd of binnen ses maanden daarna, 
17 ik vervallen sal zijn van de voorschreve 
18 erfpachte, of wel hetselve met een dubbelde 
19 canon moeten redimeeren op ider versuym 
20 waervoor het gemelte erf en opstal verbon- 
21 den blijft. Dat ik ook tot mijnen lasten nee- 
{folio 59 verso} 
1 men de steegh boven naest de voorschreve 
2 molenwerff geleegen, streckende van de Steen- 
3 straat tot aen den Veenwegh, den selven hou- 
4 dende uyt alle ongelden en schouwen. Dat 
5 ik binnen 's jaers na versterf of verande- 
6 ring sal moeten genoomen ende gegeven 
7 werden briven, sprekende als deesen, tot lasten 
8 van diegeenen waerop deselve alsdan komen 
9 sal, sullende deselve succederen als naar regten 
10 alle erfpachten doen. Alle welcke pointen 
11 en conditiën ik ondergeschreven aennee- 
12 men en belove naer te koomen ende te vol- 
13 doen op peene daerinne ende bij 't gemeld. Tot 
14 teeken der waerheyd hebbe ik deese met mijn 
15 eygen hand onderteekent en bij gebreeke 
16 mijns zegels den rentmeester, Jan Kol, ver- 
17 sogt deese voor mij te willen besegelen. Aldus 
18 gedaen ende gegeven binnen Utrecht op 
19 den 21e october 1756. 
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Vrouwenklooster 79 

8 en 13 februari 1766. Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap van Utrecht, 2 stukken 
 
8 februari 1766. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Theodoor Fransiscus 
Stelting van 13 morgen en 47 roeden land te Achthoven tussen de Reijerscopperwetering en de 
IJsseloever, eigendom van Vrouwenklooster. 
 
{f. 1r.} 
Vrouweklooster 
8 febr. 1766 
 Erfpagtbrief voor do[cto]r Theo- 
 door Franciscus Stelting als 
 gesubstitueerde executeur van 
 den boedel van Hillegonda Schoor- 
 mond van 13 mor[ge]n 47 roeden  
 lands op Achtienhoven. 
 
1 De Edele Mog[ende] heren Edelen en Ridder- 
2 schappe representerende den tweden staat  
3 van den lande van Utrecht, doen kond dat wij  
4 vermits 't overlijden van wijlen Johan Gerard  
5 Borel, in leven mede-executeur van den boe- 
6 del van Hillegonda Schoormond ingevolge 
7 onze app[oi]nt[ement]e van 6e januarij 1766 aan Theo- 
8 door Franciscus Stelting, medicine doctor, 
9 als gesubstitueerde executeur van voorsz[egde] 
10 boedel van Hillegonda Schoormond, in  
11 een eeuwige erfpagt gegund en gegeven  
12 hebben zoals wij doen bij dezen, zekere  
13 omtrent dertien mor[ge]n zeven en veertig  
14 roeden land, behorende aan den convente 
15 van Vrouwenclooster en gelegen op Achthoven 
16 waarvan drie mor[ge]n onder de Baronnie 
17 van IJsselstein en 't resterende in dezen ge- 
18 stichte gelegen is, strekkende van de Reyers- 
19 kopperwetering zuydwaarts op tot aan  
20 Isseloever, daar den boedel van gemelde  
21 Hillegonda Schoormond en Marten Jacobs[soon] 
22 ten oosten, en ten westen de erfgenamen  
23 van Willem Jonasse of daar zijl[uyden] het met 
24 recht gelaten hebben, naast gelegen zijn, 
25 en dat zo groot en klijn onzen voorschreve 
26 convente hetzelve land van oudsher gecom- 
27 peteerd heeft, en dit jaarlijks en alle jaar 
28 voor een somme van 15 Caroli guldens à 20  
29 stuyvers 't stuk, te betalen op Corsmis in ieder 
{f.1v.} 
1 jaar, vrijgeld, zonder enige de minste 
2 kortingen hetzij ter zake van ondermate, 
3 kwade gewassen, inundatiën, ongelden of 
4 onraden, hoe die genaamd zoude konnen 
5 worden, zo nu bereids op het voorsz[egde]  
6 land zijn of wel namaals gesteld zoude mogen 
7 worden, ten zijnen kosten, pericule en arbeid,     
8 aan handen van den rentm[eeste]r van gemelden  
9 convente in den tijd. En waar 't zaken  
10 dat de voorsz[egde] erfpagt niet betaald ware 
11 op de hiervoor gestipuleerde tijd of bin- 
12 nen ses maanden daarna, zal hij in zijn  
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13 qualiteit wegens gemelden boedel vervallen  
14 zijn van voorschreve erfpagt of wel het 
15 zelve met een dubbelde canon moeten redi- 
16 meeren. Vorders zo en zal 't voorsz[eide] land 
17 niet mogen verdeeld of gesplitst worden    
18 maar ten allen tijden moeten komen aan  
19 enen erfgenaam die zo menigmaal dezelve 
20 komt te veranderzaten ofte te versterven, 
21 gehouden zal wezen binnen ses maanden  
22 te nemen en te geven nieuwe brieven, spre- 
23 kende als deze, ten hare kosten, gelijk ook  
24 bij overlijden van gemelden doctor Theodoor 
25 Franciscus Stelting, invoegen voorsz[eide] nieuwe 
26 brieven gegeven en genomen moeten worden,  
27 alles op poene van dezen erfpagt te zijn ver- 
28 vallen als voren en op poene van dubbelde  
29 zegels en leges, zonder arg of list. Gedaan  
30 binnen Utrecht in 't jaar onzes Heren een 
31 duyzend zevenhondert 66 op den 8e dag van  
32 de maand februarij. Geparapheert J. van 
33 Utenhove. Onder stond: Ter ordon[nantie] van de hoogge- 
34 melde heren Edelen en Ridderschappe, get[ekend] H. 
35 Brouwer. 
{f.2r.} 
1 Renverzaal van de bovenstaan- 
2 de erfpagtbrief 
3 Ik Theodoor Franciscus Stelting medicinae 
4 doctor, als gesubstitueerde executeur van den  
5 boedel van wijlen Hillegonda Schoormond, 
6 bekenne van de Edele Mog[ende] heren Edelen  
7 en Ridderschappe 's lands van Utrecht in 
8 een eeuwige erfpagt ontfangen te hebben 
9 omtrent 13 mor[ge]n 17 roeden land op Achthoven 
10 breder en ingevolge den erfpagtbrief luydende  
11 als boven:  
12 De Edele Mog[ende] etc. 
13 En belove ik alle pointen in den voorsz[eide] 
14 brief vervat in mijn qualiteit getrouwelijk 
15 te zullen nakomen en agtervolgen onder ver- 
16 band van den boedel en goederen van gem[elde] 
17 Hillegonda Schoormond met onderwerping als 
18 na rechten. Des 't oirkonde deze getekent 
19 in Utrecht den 14 februarij 1766, getekend 
20 T.F. Stelting. 
 
1766, februari 13. Akte van uitgifte in erfpacht door de Utrechtse ridderschap aan Jacobus van Straaten, 
kanunnik van St. Pieter te Utrecht, van een stuk land van 8 morgen en 71 roeden tussen de dijk en de 
'Ouwenaar' te Maarssenbroek, eigendom van het convent Mariëndaal. Met renversaal. 
 
{f.3v.} 
1 Mariëndaal.  Erfpagtbrief van 8 mor[ge]ns 
2 71 roeden lands ten behoeve  
3 van de h[ee]r m[eeste]r Jacobus van 
4 der Straten. 
5 De Edele Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschap- 
6 pe, representerende de tweden staat van den Lande  
7 van Utrecht, doen kond dat wij ingevolge onze 
8 appointemente van dato 6 januarij 1766 in een 
9 eeuwige erfpagt gegund en gegeven hebben,  
10 gelijk wij doen bij dezen, aan m[eeste]r Jacobus van  
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11 der Straten, canonicq in 't capittel van S[in]t Pieter 
12 t’ Utrecht, zeker stuk lands, specterende aan  
13 't convent van Mariëndaal, groot volgens de 
14 kaart daarvan zijnde agt mor[ge]n 71 roeden, dog  
15 zo groot en klijn 't zelve gelegen is in den ge- 
16 rechte van Maarssenbroek, strekkende van  
17 den dijk tot aan den Ouwenaar, daar aan de  
18 ene zijde …{opengelaten} en aan de andere 
19 zijde …{opengelaten} naest gelegen zijn ofte 
20 wie anders met recht daarnaast geland 
21 en gelegen mogten wezen, in voege Willem van  
22 der Kley 't zelve van ons laest gebruykt  
23 heeft, en dit op een jaarlijkse erfpagtcanon  
24 van 25 g[u]l[den]s à 20 st[uver]s 't stuk, te betalen binnen 
25 Utrecht aan handen van den rentm[eeste]r in der  
26 tijd van den convente van Mariëndaal, op p[rim]o  
27 januarij in elken jaar ofte ten langsten bin- 
28 nen een maand daarna, ende zulks eeuwig  
29 en erflijk, vrijgeld van alle lasten en ongelden  
30 die alreeds op 't voorsz[egde] land staan ofte bij 
31 vervolg daarop gesteld zouden mogen worden,  
32 genen uytgezondert, alle welke met aanvang van  
33 dezen jare 1766 komen voor reeckening van  
34 gem[elde] m[eeste]r Jacob van der Straten, zulks hij  
35 ook zal moeten lasten en voldoen hetgeen  
36 wegens de voorgeroerde agt mor[ge]n tot de nieuw  
37 te stellene watermolen onder voorsz[eide] gerechte 
38 zal moeten worden gegecontribueerd, met voorwaarde 
{f.4r.} 
1 dat dezen erfpagt niet zal mogen worden ge- 
2 splitst, maar dat dezelve bij overlijden van voorn[oemde] 
3 m[eeste]r Jacobus van der Straten zal komen op  
4 deszelfs oudste en wettige erfgenaam, die 
5 gehouden zal zijn dezen erfpagt aan ons bin- 
6 nen 's jaars te komen verzoeken, nemend  
7 en gevende nieuwe brieven van inhoud als 
8 dezen en dit zoo dikwils dezen erfpagt verster- 
9 ven zal. En zo wanneer gem[elde] m[eeste]r Jacobus van  
10 der Straten ofte zijne successeuren mogten  
11 resolveren dezen erfpagt te verkopen, zal  
12 hij of zijne successeuren ons daarvan den   
13 voorkoop moeten aanbieden en gunnen tot 
14 alzulken prijze als daarvoor bij een ander  
15 zal zijn uytgelooft. En indien wij 't zelve 
16 niet aannemen zal den originele koper binnen  
17 's jaars aan ons moeten verzoeken, nemen en  
18 geven nieuwe brieven in maniere als voren,  
19 alles ten zijn of haar kosten. Dan bij aldien  
20 m[eeste]r Jacob van der Straten zijn erfgenamen  
21 of nakomelingen den canon jaarlijks binnen  
22 de hiervoor gepraesigeerde tijd niet en betaal- 
23 de ofte enige conditiën verbrake en niet 
24 en hielde, zal hij en zijn nakomelingen ver- 
25 vallen zijn van dezen erfpagt met allen beter- 
26 schappe van dien en dezelve weder vrij en los  
27 komen aan onzen voorsz[egde] convente om onzen 
28 vrije wille daarmede te doen, indien wij  
29 alzulken verzuym opnemen willen en anders  
30 niet, behoudens nogtans onze onbetaalde en  
31 verschene erfpagtcanons en ons verder goed 



 138

32 recht, alles zonder argh. Des t' oirkonde deze 
33 met onzen uythangende zegele bekragtigt 
34 in 't jaar onsen Heren 1766 op den 13e dag der 
35 maand februarij. Geparapheert J. van Utenhove. Getekent 
36 H. Brouwer.  Renverzaal van bovenstaande 
37 .   erfpagt: 
38 Ik, m[eeste]r Jacobus van der Straten bekennen van  
39 de Edele Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschappe 's lands 
40 van Utrecht in een eeuwige erfpagt ontfangen te 
41 hebben zekere 8 mor[ge]n 71 roeden lands gelegen  
42 onder den gerechte van Maarssenbroek,  
43 breder ingevolge de erfpagtbrief luydende 
44 als boven: 
45 De Edele Mog[ende] Heren etc. 
46 Ende belove ik m[eeste]r Jacobus van der Straten 
47 alle pointen in den voorsz[egden] brief vervat, getrou- 
48 welijk te zullen nakomen en agtervolgen 
49 onder verband van mijn perzoon en goederen,  
50 dezelve onderwerpende als na rechten. 
51 Actum Utrecht den 13 februarij 1766. Getekent 
52 J.V.D. Straten. 
 

Vrouwenklooster 80 
31 mei 1457. Akte van overdracht door Kasyn van Oldenbernevelt en zijn vrouw Beerte aan Katherijn, 
weduwe van Reyner van Oldenbernevelt, van een halve hoeve land te Langbroek in het gerecht van 
Amerongen. 
 
1 Ic Kasijn van Oldenbernevelt en[de] Beerte mijn echte wijff bekenne[n] voer ons en[de] onse[n] erve[n] dat 

wij to goede  
2 gescouwen hebb[e]n Reyner van Oldenbernevelt seliger gedachten en[de] Katherine sijn echte wijff ende 
3 horen erven all alsulc recht en[de] toeseggen als Margrieten van Oldenb[er]nevelt seliger gedachten, 
4 Kosijns moeder, Kosijn en[de] Beerte angheërfft heefft van eenre halver hoven lantz gelegen in't 
5 Langhebroeck in 't gerichte van Amerongen, dat ick Kasijn en[de] Beerte voirs[eid] mijn echte wijff ende 
6 onse erve[n] daer gheen recht noch toeseggen meer an en hebb[e]n noch en behouden in geenre wijs  
7 en[de] sall Reyner van Oldenbernevelt seliger gedachten en[de] Katherijn sijn echte wijff dat 
 voirscr[even] 
8 erve hebben. Want dit aldus gescheet, soe heb ick Kasijn van Oldenb[er]nevelt voirscr[even] voer mij  
9 en[de] voer Beerte mijn echte wijff mijn segell an desen brieff gehangen. En[de] om meerre vest- 
10 nissen wille soe heb wij Kasijn en[de] Beert voirs[creven] gebede[n] Henrick Na[m]manss[oon] en[de] 

Ricolt Gerritss[oon] om desen 
11 brieff over ons te besegelen dat wij Henrick en[de] Ricolt voerscr[even] geerne gedaen hebb[e]n om 
12 hoerre beden wille en[de] hebb[e]n onse segelen an desen brieff gehangen. In den jaren ons He[re]n 
13 dusent vierhondert  seven en[de] vijfftich dess dinxdages nae ons He[re]n hemelvaersdach. 
 

Vrouwenklooster 81 
15 oktober 1466. Akte van overdracht door Ernst Reynerszoen van Oudenbernevelt, zijn moeder 
Katharijn, Alydt Claes Zoes weduwe, en Johan de Ridder ten behoeve van de priorin van 
Vrouwenklooster, zijn zuster, van een halve hoeve land van de Ameronger Wetering tot over de Lekdijk 
heen te Amerongen. 
 
1 Allen den ghene[n] die desen bryeff sulle[n] sien off horen lesen doe ick verstaen Ghijsbert va[n] Zulen, 

schout tot Ameronghe[n] va[n]wegen mijns He[re]n 
2 van Utrecht ende vanwegen mijns He[re]n des Domproesst t' Utr[echt] doe conde alle[n] luden dat voir mij 

voir de lantgenoten en[de] buere[n] die 
3 hierna bescreve[n] staen quame[n] in d[en] gerichte va[n] Amerong[en] voirs[creven] Eernst Reynerszoen 

van Oud[en]bernevelt ende Katharijn, wedu[we] Reyners va[n]  
4 Oudenbernevelt, Eernst moeder voirg[enoemd] en[de] Katharijn voirs[creven] myt Eernst hoe[re]n z[oon] 

en[de] mo[m]bair en[de] Jan Geertrudt Fije, Mechtelt Claes, Reyner Gerijt 
5 myt hore[n] vier virendelen en[de] myt Eernst voirs[creven] hore[n] brueder en[de] mo[m]bair 

voirs[creven], die hem alle voirg[noemde] dat gerichte stedichde bij wille en[de] 
6 c[on]sent va[n] hore[n] vier virendele[n] als Claes va[n] Oud[en]bernevelt, Aernt Ghijsb[er]tsz[oen], Aernt 
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van der Holle, Henric va[n] Bursteden ende Alijdt, Claes 
7 Zoes wedu, myt hore[n] gecore[n] mo[m]bair ende Eernst voir hemselve[n] en[de] begheerde[n] eens 

oirdels off die halve hoeve lants so die va[n] outs gelege[n] 
8 lijt in d[en] gerichte va[n] Amerong[en] strecken[de] uut Amerongher Weteringe over den Leckedijck myt 

also veel deels als hoir va[n] outs toebehoert, 
9 daer bove[n] allanges naest gelegen lijt Jan va[n] over de Vecht en[de] bened[en] allanghes der 

Joncfr[ouwen]cloester erve tot Wijck also vrij en[de] los hoir 
10 waren dat sij die vercope[n], versette[n] en[de] verselle[n] mochte[n] en[de] den vrijen eygend[om] daervan 

overgeve[n] mochte[n] wien sij woude[n] en[de] hem waertoe 
11 ghewijst myt recht en[de] myt oirdel dat sij 't wael doe[n] mochte[n], en[de] dat die vertichte en[de] 

overghifte vaste en[de] stedich wese[n] sal en[de] blive[n] ewelyck 
12 mytten rechte. En[de] daer so gave[n] over Eernst voirs[creven] voir hem selve[n] en[de] als voecht en[de] 

mo[m]baer voir Katharijn sijn moeder voirs[creven] en[de] mede voir dese 
13 ander voirg[enoemde] mundige en[de] onmundige kynde[re]n voirs[creven] en[de] Alijdt, Claes Zoes 

wedu, myt hore[n] mo[m]baer voirs[creven] Johan de Ridder tot behoeff der 
14 prioerinne van Vrouwencloester, sijnre suster, den vrijen eygend[om] van der halver hoeve[n] lants also als 

die voirg[enoemde] geleg[en] en[de] bepaelt lijt en[de]   
15 vertege[n] dair gesamentlijck voirg[enoemt] op myt hande en[de] myt monde als die lantgenote[n] en[de] 

bu[r]en wijsde[n] dat recht was en[de] mede va[n] alle[n] brieve[n]  
16 die daerva[n] spreke[n] en[de] geloveden 't hem jare en[de] dage te ware[n] en[de] te vrije[n] en[de] alle 

voircommer off te doe[n] na rechte en[de] gewoente va[n] de[n] 
17 lande en[de] de lantg[enoten] en[de] buere[n] wijsd[en] dat Eernst en[de] dest ander gesamelike[n] 

voirg[enoemde] so voir op gedrag[en] en[de] na verteg[en] hebbe[n] op dese voirg[enoemde] halve 
18 hoeve lants also dat sij dair myt recht of onterft sijn en[de] Joha[n] de Ridder tot behoeff de[r] prioerinne 

sijnre sust[er] voirg[enoemt] daer myt recht 
19 aen geërft sijn en[de] blive[n] sulle[n] mytte[n] recht. Alle dinck sonder argelist. Dair dit geschiede[n] 

ware[n] over en[de] aen lantg[enoten] en[de] bue[re]n in d[en] gerichte  
20 voirs[creven] Dirirck va[n] Broeckhusen, Zweersz[oen] en[de] Ghijsb[rech]t Scaey Aerntsz[oen] en[de] 

veel meer goeder lude die dit mede sage[n] en[de] hoerde[n]. In oirkonde 
21 der waerheit so hebbe[n] wij schout en[de] lantgenote[n] voirg[enoemt] onse zegelle[n] hier bened[en] aen 

desen bryeff gehange[n]. Ghegeve[n] in 't 
22 jaer onss He[re]n dusent vierhondert en[de] sesse en[de] tsestich op Sinte Gallen avont. 
 

Vrouwenklooster 82 
22 februari 1308. Akte van uitgifte door bisschop Guy van Avesnes aan Vrouwenklooster van 8 hoeven 
niet ontgonnen land tussen Overhees en De Bilt en tussen De Vuursche en De Bilt met de rechtsmacht en 
de tijns. Afschrift, [ca. 1470]. 
 
1 In no[m]i[n]e D[omi]ni, in Gods namen ame[n]. Wij, Ghie, bider ghenade[n] Gods byscop t' Utrecht doen 

kont alle[n] lude[n] dat wij aenghe- 
2 sien hebbe[n] d' armoede en[de] reynicheit va[n] goede[n] leve[n] der joncfrouwe[n] Vrouwenkloester des 

Godshuys dat bij Oesbroeke 
3 ghelegen is en[de] hebbe[n] hem ghegeven in devociën en[de] in rechter almoesen achte hoeven lants in 

onser wildernissen als 
4 voer onser zielen dat gheleghen is benede[n] an Overhese en[de] nederwerts te gaen totter Bilten wert 

en[de] daer 
5 die eynde[n] of beghinne[n] ter Vuerzen daer onse waerscap beghinnet en[de] opgaen als te wege toe an 

scoutgins- 
6 hegge gaet. En[de] elke hoeve sel breet wesen twe en[de] dertich roede[n] en[de] dit voirs[creven] 

Godshuys sel van desen voers[creven] erve ghe- 
7 ve[n] jaerlix twyntich scillinge tot ene[n] tijnse ons en[de] onsen nacomelingen die bisscop t' Utrecht sijn. 

En[de] desen 
8 voirs[creven] tijns sel dit voirs[creven] Godshuys jaerlix betale[n] des ande[re]n dag[es] nae su[n]te 

Martij[n]sdach in de wy[n]ter {12 november}. En[de] 
9 worde dese voirs[creven] tijns niet betaelt op de voirsc[reven] dach soe sel onse scoute van Zeist dien tijns 

uutpande[n] an al 
10 sulke[n] goede als dan ter tijt op den voirscreve erve is. Dit voirscreve erve hebbe[n] wij, Ghie 

voirs[creven], ghegeve[n] desen 
11 voirg[enoemde] godshuys mit den gherichte en[de] mitte[n] tiende, beyde groet en[de] cleyne[n] bij rade 

en[de] toedoen onser pre- 
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12 laten en[de] anders veel goeder lude als her Jan abts abt va[n] sente Pouwel t' Utrecht, her Willa[m] 
Claewert, doem- 

13 deke[n], her Jan Vysscher, deke[n] va[n] Oudemonster, van der clesie wegen haren Ghijsbrecht heer Uten 
Ghoye, 

14 borchgrave va[n] Utrecht, haren Hubrecht va[n] Schoennouwen, ridders en[de] anders veel goeder lude is. 
En[de] want 

15 wij Ghie voirg[enoemt] wille[n] dat dese voirg[enoemde] ghifte erflic gheduere[n] sel en[de] 
onverbreke[lijk] blive[n] sel.  Soe hebbe[n] wij 

16 onse zeghel an desen brief ghehangen. Ghegeve[n] in 't jaer ons H[er]en duse[n]t driehondert en[de] zeven 
op sente 

17 Petersdach ad cathedram. 
{in latere hand daaronder} 
18. Der nonnenveen van Vrouwencloester is een voerslaech  
19. in 't Ridderveen in den rechte ghewese. 
{opschrift buitenzijde:} 
 bysschop Gyen ... brief in 't veen 
 te Hesse die van Vrouwe[n]cloester ae[n] gae[n]de. 
 

Vrouwenklooster 83 
2 en 25 januari 1362. Akte van uitgifte in erfpacht door priorin en convent van Vrouwenklooster aan 
bisschop Jan van Arkel ten behoeve van het Sticht Utrecht van een stuk veen aan de De Vuursche tussen 
het veen van Werner van Drakenburg en Soest met de dagelijkse rechtmacht en tiend, met akte d.d. 2 
januari 1362, waarbij bisschop Jan van Arkel verklaart deze in erfpacht te hebben ontvangen. 
Afschriften, [ca. 1500]. 
 
Copie, 
1 Wij, priorinne ende ghemene convent van Vrouwencloester 
2 maicken condt allen luyden dat wij t' enen ewelicken  
3 erffpacht gegeven hebben onsen lieven heeren hee[re]n Johan 
4 van Arckel, bisscop t' Utrecht tottes gestichts behoeff, een  
5 stuck veens dat gelegen is aen dier Vuerzen streckende van  
6 Wernaers vene van Drakenborch dat hij van onsen lieven heere  
7 voirscreven ende van d[en] ghestichte te leene hout, tot Zoes-   
8 waerts langhes bijder Vuersen, alse van tzeventich roeden  
9 breedt ende van d[en] Vuersen tot Zeystwaerts tsestich roeden 
10 lang mit eenre hofstede die daerin ghelegen is, daer 
11 Wernaer voirseyt nu op getimmert heeft mitten daghelicxschen  
12 gerechte ende mitten tiende ende vrij van enighen tinzen, 
13 elcx jaers om een pont penninghen payments dat t'Utrecht 
14 gange ende gave is. Ende twee cappoene, the betalen  
15 alle jaere op sinte Martijnsavondt in den winter ende 
16 soe voirt jairlicx ewelicken mit sulcken voirwaerden waer't  
17 dat saicke,dat onse lieve he[er]e offt 't gestichte voirscreven 
18 ofte nacom[m]elinghen die betalinge des voirseyden pachts tot 
19 eniger tijt opten voirseyden termijnen verzuymden, soe 
20 vielen sij in eenre pene van tien scellinge welcke  
21 pachte ende pene voirscreven wij priorinne off onse  
22 ghewaerde bode dan uutpanden mogen mit ons heeren  
23 pander uut desen voirscrevene ghoede sonder enich weder- 
24 zegghen van hem ofte van hoiren nacom[m]elinghen ofte van  
25 anders yemant van hoiren weghen. Alle archeit  
26 uutgezeyt. In oirkonde des brieffs bezegelt mit onsen  
27 convents zegel. Gegeven in 't jaer ons Hee[re]n duysent 
28 drie hondert twee ende tzestich, des donredaghes nae 
29 sinte Pauwelsdach in den afterwinter. 
 
30 Gecoll[ati]oneert jegens d' origenale brieve  
31 uythangen[de] doersteken mit een[en] steert  
32 dat scheen besegelt geweest te zijn en[de]  
33 bevond[en] accorderen[de] bij mij. 
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34 {w.g.} .........{onleesbaar} 
 
{opschrift buitenzijde:}  Verley[n]ige van erffpacht ged[aen] 
   bij der vrouw va[n] Vrouwecloester  
   tot behouff bisscop Ja[n] va[n] Arckel. 
 
{afschrift brief bisschop Jan van Arkel} 
 Copie 
1  Wij Johan van Arkel, bij der genade Godts bisschop t' Utrecht,  
2 maken kondt allen luyden, dat wij voor ons en[de] voor onze  
3 nacomel[ingen], ontfangen hebben tot eenen eeuwelycken erff- 
4 pacht, van geestelijcken vrouwen der priorinnen ende  
5 van den gemeenen convente van Vrouwenclooster, tot 
6 ons Stichts behoeff, een stucke veens dat gelegen is  
7 onder Vuersen, streckende van Weernaerts vene  
8 van Drakenborch, dat hij van ons ende van onzen Stichte te  
9 leene houdt totte Zoeswaerts langes bij der Vuersen 
10 alse van tseventich roeden breedt, ende van der Vuersen 
11 tot Zeistwaerts tsestich roeden langh, mit eenre hoff- 
12 stede die daerin gelegen is, daer Weernaer voorgenoemt 
13 nu op getimmert heeft, mitten dagelicken gerechte, mitten 
14 thiende ende vrij van eenigen thinze, alzoo alse hem 
15 die priorinne ende convent van Vrouwenclooster 
16 voorgenoemt vermeten daerane te hebben, behoudelick 
17 ons ende onzes Stichts al ons rechts, elcx jaers om een  
18 pondt penninge payements, alse t' Utrecht genge ende  
19 gave is, ende twee cappoene, te betale op sente 
20 Martijnsavond in den wynter, ende alzoovoort 
21 eeuweliken, mit dusdanigen vorwaerden, waer dat 
22 sake dat wij ofte onse nacomelinghe, die betalinge 
23 des voorzeyden pachts tot eeniger tijdt van desen voorzeyden  
24 termijnen verzuymeden, zoo vielen wij in eenre pene  
25 van thien schellingen payements alse voors[creven] is. Welcke  
26 pacht ende pene die priorinne ofte haer gewaerde  
27 bode dan uytpanden mogen mit onzen pander volboden  
{blad 2} 
1 pande, mit allen rechte verwonnen vyt desen voorzeyden 
2 goede, zonder eenich wederzeggen van ons ofte van onzer 
3 naecomelinge, ofte van onzer wegen ofte van anders yemandts.  
4 Ende dit voorgenoemde goet hebben wij verlyet ende  
5 verleent Weernaer van Drakenborch voorgenoemt, bij 
6 wille ende consente der priorinnen ende des meens  
7 convents van Vrouwenclooster voorgenoemt, mit 
8 sulcken voorwaerden dat Weernaer voorgenoemt 
9 ofte sijne naecomelinge, desen voorzeyden pacht ende 
10 voorwaerden alse voors[creven] is voldoen sellen, sonder enich 
11 wederzeggen. All archeyt uytgeset. In oirconde des 
12 brieffs bezegelt mit onzen zegel. Gegeven in 't jaer 
13 ons Heeren dusen driehondert twee ende tsestich 
14 op onzer Vrouwenavond purificatio. Ende was  
15 bezegelt met uythangende zegel van rooden wasse 
16 om een dubbele steert. 
 

Vrouwenklooster 84 
18 juni 1424. Akte waarbij de rentmeester van het land van Utrecht, de maarschalk van Amersfoort en 
Eemland en de steden Utrecht en Amersfoort voor de geërfden de verdeling vaststellen van het veen 
gelegen in de Vuursche tussen de Oudegracht, de venen van Soest en Baarn, de Nieuwegracht en het 
Nonnenveen van Vrouwenklooster,. met aantekening van uitbetaling van onkosten, in het bijzonder aan 
Jacob Nennynck. 
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Blad 1 
1 Wij Hubert die Wolf rentmeyster van den lande van Utrecht, Aernt van Amerongen maerscalc 
2 van Amersfoert ende van Eemlant, bij goetduncken der ruwaerde des Stychs van Utrecht, 
3 wij, stadt van Utrecht ende stadt van Amersfoert doen cont allen luiden, dat wij dairbij  
4 aen ende over geweest hebben dair bij wille ende goetduncken der gemeenre  
5 lantgenoten die geërft sijn in den vene hiernae bescreven, also alst dat gelegen  
6 is strecken vander ouder graften, die gaet tusschen den venen van Zoest, Hees ende Overhees 
7 ende den veen van Baern noortwerts op tot aen Fredericks veen van Drakenborch, 
8 dat hij gepangelt heeft tegens Jacop Nennynck van den Voirbroeck ende strecket vander  
9 nijer graften die nu gegraven is in desen selven veen neffen der graften die  
10 achter Zoest enghe gaet westwairt op tot aen der nonnen veen van Vrouwencloester, 
11 voir oirbaer ende nutscap des gemeenen lants van Utrecht eenen gemeenen omme- 
12 slach gemaect is in desen voyrscreven veen in allen manieren als hiernae gescreven 
13 staet. Dat is te weten want onse genedigen heer van Utrecht in desen veen te 
14 hebben plach 16½ rode veens breet ende ontrent ses hondert roeden veens lanck 
15 dat lach van den graften. Dairvoir sel hij nu hebben opter graften 66 roeden breet 
16 ende strecken tot aen Fredericx veen van Drakenborch voirs[creven] ende dat is lanc hondert 
17 ende eenenvijftich roeden. Ende alsoe lange sellen wesen alle dese naebescreven veenen. 
18 Ende naist ons heren veen voirs[creven] is gelegen op die oestsijde, joncfrou Alijt Gheryt 
19 Pots wijf mit drie ende dertich roeden breet. It[em] dairnaist oestweerts is 
20 gelegen, Jacop Ne[n]nynck van den Voirbroeck mitten veen ende erve dat hij gecoft 
21 heeft tegens Steven Stael ende Willem Stael, 66 roeden breet. It[em] dairnaest 
22 oestwerts is noch gelegen Jacop Ne[n]nynck voirs[creven] mitten veen ende erve dat hij  
23 gecoft heeft tegens Frederick van Drakenborch, 21 roeden breet. It[em] dairnaist 
24 is gelegen Aelbert Dijer ende Jan Brant, drie ende vijftichste halve roede breet. 
25 It[em] dairnaist is gelegen Jacop Nennynck van den Voirbroech also hij dat van  
26 outs gehadt heeft, vijftich roeden breet. It[em] dairnaist sijn gelegen Gheryt Smyts 
27 erfnamen, vijftien roeden breet. It[em] dairnaist is gelegen Gheryt Janssoen 
28 31½ roeden breet. It[em] dairnaist is gelegen Bertout Claessoen 14 roeden breet. 
29 It[em] dairnaist is noch gelegen Jacop Nennynck van den Voirbroeck, dat hij van- 
30 outs dair gehadt heeft 44 roeden breet. It[em] dairnaist is gelegen Rutgert 
31 Meys Meynsensoen 14 roeden breet. It[em] dairnaist is gelegen Hille Flyps  
32 mit hoer kynder, negende halve roede[n] breet. It[em] dairnaist is gelegen Jacop  
33 Nennynck van den Voirbroeck mit dat Gheerkijnveens dat hem toegeslegen  
{blad 2} 
1 is voir sijnen oncost ende aerbeyt die hij voir dat gemeen gedaen heeft in desen 
2 ommeslach ende voirt behout Jacop Nenny[n]ck van den Voirbroeck dat veen 
3 dat gelegen is tusschen mijns heeren veen voirs[creven] ende der nonnenveen van 
4 Vrouwencloester, dair Steven Stael ende Willem Stael in gekent sijn ende dat 
5 hij tegens hem gecoft heeft ende die gemeen lantgenoeten hem te goede  
6 gescouwen hebben behoudeliken den genen die uutgrefte hebben op Steven Stael, 
7 ende Willem Staels veen voirs[creven] hoers rechts tot uutgreften voirs[creven]. Ende op- 
8 dat dit vaste ende stade blive, soe hebben wij, Hubert die Wolf rentmeyster 
9 ende Aernt van Amerongen maerscalck voirs[creven] bij goetduncken der ruwaerden  
10 voirs[creven] ende wij stadt van Utrecht ende stadt van Amersfoert voirs[creven] onse 
11 stadts segelen aen desen brief gehangen tot eenre vaster oirkonde. Deser 
12 brieve sijn twe. Gegeven in 't jare ons Heren dusent vierhondert vier ende  
13 twyntich op die beloken Pynxterdach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 Is voir sijnen oncost ende aerbeyt die hij voir dat gemeen gedaen heeft in desen ommeslach ende voirt 

behout Jacop Nennynck van den Voirbroeck dese veen dat … 
 
 1424 Beloken Pinksteren {18 juni} {moderne hand} 
 

Vrouwenklooster 85 
7 juli 1636. Akte van verkoop en overdracht door Coenraet Steck aan Johan Deutz, beiden koopman te 
Amsterdam, van het zesde deel van zijn goederen in de Vuursche, erfpachtgoed van Vrouwenklooster. 
 
1 Ick Bernart van Velthuysen, schout, Jan Hermanss[oon] Slompert en Gijsbert Aertss[oon], schepenen 
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2 van den weledelen jo[nke]r Ernest van Rheede, heere van de hoge heerlickheyt Vuyrse gerechte, doen 
condt dat voor ons quam in 't gerechte 

3 Coenraet Steck coopman tot Amstelredam soo voor hem selven ende als man ende voocht van zijn 
huysfrouw, daer hij levende geboorten bij heeft, 

4 en transporteerde en[de] gaff over ten behoeve van s[eigneu]r Johan Dutz, mede coopman tot Amstelredam, 
(naedien ons gebleecken is dat den veertichsten 

5 penning betaelt was) de portie die m[eeste]r Cornelis van Duvelaer, heer van Petten, is toegeloot voor het 
seste part in de goederen van de 

6 Vuyrsche, mette huysinge en[de] getimmer op 't selve part staende en[de] jegenwoordich bij Cornelis 
Joncker worden gebruyckt ende daer- 

7 toe het seste part van veertich mergen heetvelts mede in de Vuyrse gelegen, hem comparant op handen met 
het directum Dominum 

8 van dien getransporteert bij de voorn[oemde] m[eeste]r Cornelis van Duvelaer, die d' selve parthijen tegens 
d' andere geërffden in de voors[creven] Vuyrsche 

9 bij lootinge zijn toegevallen volgens de lootcedulle daervan, zijnde gementioneert in de acte van 
verclaringe bij m[eeste]r Cornelis 

10 de Viamen advocaet voor den Hove van Utrecht, gepasseert voor den cap[ittu]le van S[in]t Jans binnen 
Utrecht in novembri 1629. 

11 Gelijck hij comparant ten behoeve van de voors[creven] Johan Dutz noch overgaff het recht van 't seste part 
totte velden bij de Heeren 

12 gecommitteerden van [de] Mo[gende] Heeren Staten 's Lants van Utrecht vanwegen den convente van 
Vrouwenclooster buyten Utrecht ten erffpacht 

13 uutgegeven den sevenden decembris 1625 volgens de overkomst en[de] opgevolchde approbatie daervan 
zijnde, gementioneert in de 

14 voors[creven] acte bij den voors[creven] ad[vocaet] Viamen in novemb[ri] 1629 gepasseert, belovende hij 
comparant op de lasten van den jaerlixen canon 

15 die uut het seste part van de voors[creven] velden van den convente van Vrouwenclooster gecommen 
betaelt moet worden, de voors[creven] 

16 getransporteerde goederen te vrijen en waren als erffcoop recht is en[de] allen voorcommer ende 
voorplechten aff te doen, 

17 belovende hij comparant mede uut overvloet indien de voorn[oemde] Jan Dutz sulcx begeert de 
voors[creven] goederen te leveren bij 

18 willich decreet van den Hove van Utrecht, mits dat Johan Dutz betaelt de costen van 't zelve decreet met 't 
geene daeraen dependeert, 

19 gevende voorts hij comparant volcommen macht en[de] procuratie Jan van Overmeer not[ari]s en[de] Jan 
van de Water, borger binnen 

20 Utrecht, ende heml[uyden] yder bijsonder omme nopende het seste part van de Vrouwclooster veenen 
naerder transport te doen 

21 dair ...{?} sulcx bevonden soude mogen worden te behooren des noot zijnde. Alles sonder arch, des t' eenen 
oirconde heb ick, schout, over 

22 mijn selven en[de] ter beede van de schepenen van des gerechts wegen, desen brieff met mijn segel 
besegelt en[de] bij onsen secret[aris] doen 

23 beteyckenen. Gegeven in 't jaer ons Heeren duysent seshondert ses en[de] dartich op den sevenden dach 
july oude stijll. 

24 In kennisse van mij 
25 {w.g.:} Cor. van Asch, secret[aris] 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 7 juli 1636. 
 Voor schout Evert van Velthuysen 
 en schepenen Jan Herm[anssoon] Slompert en 
 Gijsbr. Aertsz[oon] schepenen van de hooge 
 heerlijkheid Vuursche 
 m[eeste]r Corn[elis] van Duvelaer heer van Petten 
 toegeloot 1/6 in de goederen der heerlijkheid 
 in gebruik bij Corn[elis] Joncker, ook 1/6 
 part van 40 morgen heetveld - 
 geeft het recht daarvan over aan 
 comp[arant] Coenraet Steck, koopman, en 
 s[eigneu]r Joh[an] Dutz, idem te Amst[elredam] 
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 adv[ocae]t m[eeste]r Corn[eli]s Viamen (Vianen), 
 geteek[end] door Corn[elis] Aertsz[oon] secret[aris] 
 

Vrouwenklooster 86 
4 september 1625, 6 maart1738, 25 mei 1785, 25 mei 1785. Akten van uitgifte in erfpacht door vrouwe en 
convent successievelijk de ridderschap van Utrecht van 9 dammaten of 6 morgen wei- en hooiland tussen 
de dijk langs de Eem tot aan de Engkade en de Haar te Eembrugge in het gerecht van Ter Eem, 1625-
1785,  met renversalen,  6 stukken.  
Betreft: -Dirrick Corneliszone van Muyden, 1625; -Diderik Cornelis Wijborch, 1738; -Arien Janszone, ten 
behoeve van de boedels van de gebroeders Hendrik en Dirk Janszone van de Vuurst, 1785 mei 25; -
Marritjes Jansdochter van der Vuurst, vrouw van Wurm Kreynen, 1785 mei 25 
 
{1e acte} 
{bladzijde 1 recto} 
1 In manieren en[de] voorwaerden naebes[chreven] 
2 heeft de eerw[aerde] Vrouwe ende gemeen 
3 conventuale van Vrouweclooster  
4 then overstaen van[de] E[del]mog[ende] Heere[n] 
5 uuyt de Ridderschappe ’s landts van 
6 Utrecht daerthoe gedeputeert in pachte 
7 in huyrweere gegeven Dirrick Cornelisz[oon] 
8 van Muyden neghen dammaten  
9 lants zoe groot en[de] cleyn d’selve geleghen 
10 zijn in Emelant zulx d’selve bij hem 
11 huyrder v[oor]s[creven] lest gebruyckt zijn ses 
12 jaren lanck geduyren[de] ingaen[de] prima 
13 januarii anno XVIe ses en[de] twyntich 
14 eerstcomen[de] jaerlix om 
15 {niet ingevuld} car[olus] gulden tot XX stuvers 
16 ’t stuck gereeckent vrij gelt te betalen  
17 d’een helft Victoris nae de huyre v[oor]s[creven] 
18 inganck eerstcomen[de] ende d’ander  
19 helft op den heyligen Corsavont 
20 daeraen volgen[de] off binnen veerthien 
21 dagen naer elcke der v[oor]s[creven] termijn ombegrepen 
22 en[de] zoe voorts jaerlix d’v[oor]s[creven] huyrjaren  
23 uuyt geduyren[de] all vrij suyver gelts van alle[n] 
24 ongelden, schattingen en[de] onraden hoedanich 
25 dye wezen off genaemt zoude moghen 
26 worden ’t welck d’huyrder all tezaemen 
27 op hem en[de] tot zijnen laste ghenomen 
28 ende belooft heeft die abdisse en[de] 
29 convente v[oor]s[creven] daervan te vrijen, indempnere[n]  
30 ende schaedeloos te houden uuytgesondert 
31 alleen oopen oorloch en[de] open waeye, in welcke 
32 gevalle, dat Godt v[er]hoede, die huyrder 
33 aengaen[de] zijn wettich ongebruyck daer- 
34 van hij zall cunnen bewijsen hem zall  
35 hebben te reguleeren naede ordonnantie 
36 ende decisie bij mijn Ed[ele] Heeren v[oor]s[creven] 
{bladzijde 1 verso} 
1 daervan te maecken, mit expresse 
2 conditiën dat hij huyrder voorn[oemt] gehouden 
3 zall zijn ’t landt te v[er]beteren en[de] nyet 
4 te verargeren ende sich in’t ghebruyck 
5 des landts in alles zall hebben te reguleeren 
6 in conformite ’t placcaet bij mijn E[del] Mog[ende] 
7 Heeren Staten ’s landts van Utrecht 
8 geëmaneert en[de] ghemaeckt ende 
9 naer expiratie deser huyrjaren. Soe 
10 compt ’t voors[creven] lant wederom vrij, los en[de] 
11 ledich aende abdisse en[de] convente 
12 v[oor]s[creven] omme alsdan haerl[uyden] vrijen wille  
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13 daermeede onbecroont van yemant 
14 te doen, zall oick d’v[oor]s[creven] huyrder gehouden 
15 zijn tot v[er]maninge den innehouden van  
16 desen te bekennen ende acte van condempnatie 
17 daervan passeeren voor den Hove van  
18 Utrecht off elders daer men des 
19 begeert op zijnnen costen, mitsghaders 
20 suffisante cautie stellen meede tot 
21 v[er]maninge voor de voldoeninge der v[oor]s[creven] 
22 huyrcedulle tot onderhoudenisse 
23 van alle ’t welcke d’v[oor]s[creven] huyrder v[er]bonden  
24 heeft ende v[er]bint mits desen zijn p[er]soon 
25 en[de] goederen d’selve stellende 
26 ende submitteren[de] allen heeren, hoven,  
27 rechten en[de] gerechten, met 
28 renunciatie van allen exceptiën 
29 desen eenichsints contrarierende. Sonder 
{bladzijde 2 recto} 
1 arch, des t’oirconde zijn hieroff 
2 gemaeckt twee huyrcedullen alleens 
3 luydende en[de] bij perthijen handt 
4 onderteyckent op den vierden 
5 septembris anno duysent ses 
6 hondert vijff en[de] twyntich oud[en] stijle 
 
{2e acte} 
{bladzijde 1 recto} 
1 In manieren ende voorwaerden naebeschreve[n] 
2 heeft de Eerw[aerde] Vrouwe ende gemeen 
3 conventuale van Vrouweclooster  
4 then overstaen van[de]  E[del]mog[ende] Heeren 
5 uuyt de Ridderschappe ’s lants van 
6 Utrecht daerthoe gedeputeert in pachte in 
7 huyrweere gegeven Dirrick Corneliss[oon] 
8 van Muyden negen dammaten lants  
9 soo groot ende cleyn d’selve geleghen sijn 
10 in Emelant zulcx d’selve bij hem 
11 huyrder v[er]ss[chreven] lest gebruyckt zijn  
12 ses jaren lanck geduyren[de] ingaen[de]  
13 prima januarii anno XVIe ses ende 
14 twyntich eerstcomen[de] jaerlix om 
15 hondert car[olus] gulden tot XX stuvers 
16 ’t stuck gereeckent vrij gelt te betalen  
17 d’een helft Victoris naede huyre v[oor]s[chreven] 
18 inganck eerstcomen[de] ende d’ander helft  
19 op den heyligen Corsavont daeraen 
20 volgen[de] off binnen veerthien dagen naer 
21 elcke der v[oor]s[chreven] termijn onbegrepen ende 
22 zoo voorts jaerlicx d’v[oor]s[chreven] huyrjaren uuyt geduyren[de] 
23 all vrij suyver gelts van alle[n] ongelden, schattinge[n] 
24 en[de] onraden hoedanich dye wezen off genaemt 
25 zoude moghen worden, ’t welck d’huyrder all 
26 te saemen op hem en[de] tot zijnen laste 
27 genomen en[de] belooft heeft die abdisse 
28 en[de] convente voors[eit] daervan te vrijen 
29 indempneren en[de] schaedeloos te houden uuyt-  
30 gesondert alleen open oorloch en[de] open waeye, in 
31 welcke gevalle, dat Godt v[er]hoede, die 
32 huyrder aengaen[de] zijn wettich ongebruyck  
33 daervan hij sall cunnen bewijsen, hem zall 
34 hebben te reguleren nae de ordonnantie 
35 ende decisie bij mijn Ed[ele] heeren v[oor]s[chreven] 
{bladzijde 1 verso} 
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1 daervan te maecken, mit expresse 
2 conditiën dat hij huyrder voorn[oemt] gehouden 
3 zall zijn ’t landt te verbeteren en[de] nyet 
4 te verargeren ende sich in’t ghebruyck des 
5 landts in alles zall hebben te reguleeren 
6 in conformite ’t placcaet bij mijn E[del] Mog[ende] 
7 Heeren Staten ’s landts van Utrecht 
8 geëmaneert en[de] ghemaeckt, ende 
9 naer expiratie deser huyrjaren soe 
10 compt ’t voors[chreven] lant wederom vrij, los  
11 ende ledich aen de Abdisse en de convente 
12 voors[chreven] omme alsdan haerl[uiden] vrijen wille  
13 daermeede onbecroont van yemant te doen. 
14 Zall oick d’v[oor]s[chreven] huyrder gehouden sijn 
15 tot v[er]maninge den innehouden van  
16 desen te bekennen ende acte van  
17 condempnatie daervan t’ passeeren   
18 voor den hove van Utrecht off elders  
19 daer men des begeert op zijnnen costen  
20 mitsghaders suffisante cautie stellen  
21 mede tot v[er]maninge voor de voldoeninge  
22 der v[oor]s[chreven] huyrcedulle, tot onderhoudenisse 
23 van alle ’t welcke d[e] v[oor]s[chreven] huyrder v[er]bonden  
24 heeft ende v[er]bint mits desen zijn  
25 p[er]soon en[de] goederen d’selve stellen[de]  
26 en[de] submitteren[de] allen heeren, hoven,  
27 rechten en[de] gerechten mit 
28 renunciatie van allen exceptien 
29 desen eenichsints contrarierende.  
{bladzijde 2 recto} 
1 Sonder arch, Des t’oirconde 
2 zijn hieroff gemaeckt twee huyr- 
3 cedullen all eensluydende en[de]  
4 bij perthijen handt onderteyckent  
5 op den vierden septembris 
6 anno duysent ses hondert vijff 
7 en[de] twyntich oud[en] stijle. 
 
{3e acte}    
{bladzijde 1 recto} 
1 6 maart 1738 
2 Vrouwenclooster 
3 Erfpachtbrief van neegen  
4 dammaten ofte ses mergen 
5 land in Eemland 
6 De Edelen en Ridderschappe, constitueerende 
7 den tweeden staat van de provincie van Utrecht, 
8 als hebbende de directie der goederen behoorende  
9 aen de abdije en convente van Vrouwenclooster, etc. 
10 doen te weeten, dat wij ingevolge onse resolutie van dato 
11 15e januarij 1738 in eenen euwigen erfpachte gegeven 
12 hebben, gelijk wij doen bij desen aen den heer Diderik 
13 Cornelis Wijborgh, sekere neegen dammaten, ofte ses  
14 mergen, soo wey als hoyland, geleegen onder den  
15 gerechte van Eembrugge, streckende met een punte 
16 uyt de reviere de Eem, over den dijck tot aen de  
17 Haercade, daer ten suyden Sint Jan tot Amersfoort, 
18 en ten noorden de erfgenamen van Michiel 
19 Bijlen, of daer sij het met recht gelaten hebben, 
20 naestgeland zijn, in het caerteboek van gemelte onse  
21 convente gecarteert, op fol. 43 en geteekent met de 
22 letteren A,B,C,D,E, F, jegenwoordig in huere 
23 gebruykt wordende bij Aertje Aarts, en Jan Mol 
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24 om een somme van vijftig gulden jaerlijks,  en die 
{bladzijde 1 verso} 
1 daer jaerlijks aen nog huere sijn hebbende tot 
2 Corsmisse 1742  inkluys,  welke huere hij zal moeten 
3 uythouden,  ten minsten onsen (onse) convente, van  
4 alle  namaninge diensaengaende vrij en ware en, dat 
5 op een jaerlijckse canon van vier en twintig caroly 
6 gulden tot xx stuyvers het stuk jaerlijks, commer- 
7 vrij te betaelen aen den rentm[eeste]r van opgemelde conven- 
8 te in der tijd, op Corsmisse in ider jaer ofte binnen ses 
9 maenden daernaer en waervan het eerste jaer 
10 verscheenen zal sijn Corsmisse 17c acht en dartigh, 
11 en dat geheel en al vrij geld, boven alle ongelden en onrade 
12 die nu bereyds op dat land staen, ofte namaels gesteld mog- 
13 ten worden, welke alle geene uytgesondert en hoe ook  
14 genaemt, hij heer Diderik Cornelis Wijborgh alleen 
15 lasten en ter goeder tijd betaelen zal, verder sijn’t 
16 voorwaerde, dat dit land noyt gesplits ofte gedeelt 
17 veel min aen een ander zal mogen gebragt worden  
18 als met onsen consente, en zoo wanneer hetzelve 
19 verandersaet ofte versterft, dat dan telkens binnen 
20 jaers andere brieven zullen moeten worden versogt, 
21 genomen en gegeven sprekende als dese, tot lasten  
22 en kosten van dien waerop het alsdan komen zal, 
23 en ingeval den voorsz[eide] h[ee]r Diderik Cornelis Wijborgh, 
{bladzijde 2 recto} 
1 ofte sijn nacomelingen ten eeniger tijd, eenige 
2 van de voorschreve poincten quamen te verbreken, 
3 en niet na te koomen, ofte wel den erfpacht niet 
4 jaerlijks prompt en precies binnen den gestipu- 
5 leerden tijd en betaalde, zoo sal bij vervallen sijn, 
6 van elk recht en toeseggens die hij aen dat voorschreve 
7 land hadde, en hetselve quame alsdan los vrij en 
8 ledigh weder aen onsen convente om onsen vrijen wille  
9 daermede te doen zonder imants teegenseggen, voor- 
10 behoudens onse alsdan verscheenen en onbetaelde los- 
11 pachte, indien wij dat versuym alsoo opneemen wilde, 
12 en anders niet, alles sonder erg ofte list, aldus gedaen 
13 binnen Utrecht onder onsen hieronder uythangende 
14 zeegel op den 6e maert 1738, geteeckend J.A. van Renesse   
 
{4e acte} 
{bladzijde 1 recto}  
1 Renversael voor de heer Diderik 
2 Cornelis Wijborgh van 9 damm[a]ten 
3 of ses mergen land in Eemland 
4 Ik Diderik Cornelis Wijborgh bekenne van de 
5 Ed[el] Moog[ende] Heeren  Edelen ende Ridderschappe constituee- 
6 rende den tweeden staet van de provincie van Utrecht, 
7 in eenen euwigen erfpacht ontfangen te hebben, seekere 
8 neegen dammaten ses mergen land, geleegen  in den  
9 gerechte van Eembrugge, conform den erfpachtbrief, 
10 daervan bij haer Ed[el] Moogende uytgelevert luydende 
11 van woord tot woord aldus: De Edelen en Ridder- 
12 schappe constitueerende den tweden staed van den  
13 provincie van Utrecht, als hebbende de directie der 
14 goederen behorende aen de abdije en convente van 
15 Vrouwenclooster etc., doen te weeten dat wij ingevolge 
16 van onse resolutie van dato 15e januarij 1738 in 
17 eenen euwigen erfpachte gegeven hebben, gelijk  
18 wij doen bij desen, aen den heer Diderik Cornelis Wij- 
19 borgh, seekere negen dammaten ofte ses mergen zoo 
20 wey als hoyland geleegen onder den gerechte van 
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21 Eembrugge, streckende met een punte uyt de riviere 
22 de Eem, over den Dijk tot aen de Engkade daer ten 
23 zuyden St. Jan tot Amersfoort, en ten noorden 
{bladzijde 1 verso} 
1 de erfgenamen van Michiel Bijlen ofte daer 
2 sij het met recht gelaten hebben naast geland zijn, 
3 in het caertenboek van onsen convente gecarteert op 
4 fol. 43 en geteekent met de letteren A,B,C,D,E,F, 
5 jegenwoordig in huere gebruykt wordende bij Aertgen 
6 Aerts en Jan Mol, om een somme van vijftig  
7 guldens jaerlijcks, en die daeraen nog huere zijn hebben- 
8 de tot Corsmisse 1742 inkluys, welke huere bij zal moeten  
9 uythouden, tenminsten ons en onsen convente van alle 
10 namaeninge diensaengaende vrijen en waeren, en dat 
11 op een jaerlijksen canon van vier en twintig car[olus] gulden 
12 tot twintig st[uuve]rs het stuk, commervrij te betalen aen 
13 den rentm[eeste]r van opgemelte convente in der tijd op 
14 Corsmisse in ider jaer ofte binnen ses maenden 
15 daernaer, en waervan het eerste jaer verschenen zal 
16 sijn Corsmisse 17 acht en dertigh, en dat geheel en al 
17 vrij geld  boven alle ongelden en onraden, die nu be- 
18 reyds op dat land staen ofte namaels gesteld mogten 
19 worden, welke alle geene uytgesondert, en hoe ook ge-  
20 naemt, hij h[ee]r Diderik Cornelis Wijborgh alleen 
21 lasten en ter goeder tijd betalen zal, verder sijn ‘t voor- 
22 waerden, dat dit land noyt gesplits ofte gedeelt, veel 
23 min aen een ander zal mogen gebragt  worden, als 
24 met onsen consente, en zoo wanneer hetzelve veran- 
{bladzijde 2 recto} 
1 dersaet ofte versterft, dat dan telkens binnen sjaers 
2 andere brieven zullen moeten worden versocht, geno- 
3 men en  gegeven, spreekende  als deese, tot lasten en 
4 kosten van dien, waerop het alsdan komen zal, en inge- 
5 valle den voorschreve h[ee]r Wijborgh ofte sijne naecomelingen 
6 ter eeniger tijd eenige van de voors[zeide] pointen quame te  
7 verbreeken en niet na te komen, oftewel den erfpagt 
8 jaerlijks met prompt en precies binnen den gestipu- 
9 leerden tijd en betaelde, zoo zal hij vervallen zijn  
10 van alle recht en toeseggens, die hij aen dat voors[zeide] 
11 land hadde, en hetselve quame alsdan los, vrij en ledig  
12 weder aen onsen convente, om onsen vrijen wille   
13 daermeede te doen sonder imands teegenzeggen, voor 
14 behoudens onsen alsdan verscheenen en onbetaelde 
15 erfpachte indien wij dat versuym alsoo opnemen 
16 wilde en anders niet, alles sonder arg ofte list, aldus 
17 gedaen binnen Utrecht onder onsen hieronder uythan- 
18 genden zeegele op den 6e maert 1738, alle welke poin- 
19 ten en conditiën ik ondergeschrevene beloven te agter- 
20 volgen, na te komen en te onderhouden, ten oirkonde  
21 deese geteekent binnen Utrecht op den 6e maert 
22 1738, geteeckend Diderik Wijborgh. 
 
{5e acte} 
{bladzijde 1 recto} 
{in de marge:} Erfpachtbrief voor Arien Jansz van de Vuurste 
   ten behoeve van den gemene boedels van Hen- 
   drik en Dirk Jansz van de Vuurst van nee- 
   gen dammaten land onder den gerechte van 
   ter Eem, erfpachtgoed van ‘t convent van  
   Vrouweclooster op een jaarlijkse canon 
   van 24 g[u]l[den]s  
   in dato 25 mey 1785 
1 De Edele en Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
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2 derschap representerende den tweeden staat  
3 van den lande van Utrecht, als hebbende 
4 de directie der goederen behorende aan den 
5 convente van Vrouweclooster doen cond, 
6 dat wij ten versoeke van Arien Jansz van 
7 de Vuurst als oudste broeder en suc- 
8 cusseur feudaal van wijlen Hendrik Jans 
9 van de Vuurst (die het na te meldene land 
10 zo voor zig, als ten behoeve van zijn broe- 
11 der Dirk Jansz van de Vuurst ten erf- 
12 pacht gehouden heeft en welke Dirk 
13 Jansz van de Vuurst weynig dagen voor  
14 gemelde Hendrik Jansz van de Vuurst  
15 was overleden, in een eewigen erfpacht 
16 hebben gegund en gegeven, so als wij gun- 
17 nen en geeven bij deezen, zo voor hem als 
18 ten behoeve van de gemeene boedels of 
19 eerdere erven van wijlen gemelde Dirk 
20 Jansz  van der Vuurst, sekere negen dam- 
21 maten of zes mergen wey en hoy landen 
22 gelegen onder den gerechte van ter Eem 
23 strekkende met een punt over den Dijk uyt 
24 de Riviere de Eem, tot aan de Engkade, 
25 daar ten zuyden die van St. Jan tot Amers- 
26 foort en ten noorden de heer Herbert Hou- 
27 wert, of daar zij het met recht gelaten heb- 
28 ben naast geland en gelegen zijn, in het  
29 caartenboek van onsen convente gecarteerd 
30 folio 43 en getekent met de letteren 
{bladzijde 1 verso} 
1 A.B.C.D.E. en F en dat op een jaar- 
2 lijkse canon van vierentwintig caroly guld[en] 
3 tot twintig stuyvers ’t stuk, kommervrij 
4 te betalen binnen Utrecht aan den rent- 
5 meester van welgemelde convente in der 
6 tijd op Corsmis in yder jaar of binnen 
7 ses maanden daarnaar, en dit geheel 
8 en al vrij boven alle ongelden en onra- 
9 den die nu berijds op dit land staan 
10 of namaals gesteld zouden mogen wor- 
11 den, welke alle geene uitgezonderd en 
12 hoegenaamt hij Arien Jansz. van de 
13 Vuurst alleen lasten en ter goeder tijt 
14 betalen zal, met verdere voorwaarden, dat 
15 dit land nooit gesplitst, nog gedeelt, 
16 veel min aan een ander zal mogen wor- 
17 den gebragt, als met onsen consente, en 
18 dat zo wanneer hij Ariën Jansz van de 
19 Vuurst komt te overlijden, of dat dit land 
20 bij vervolg verandersaat of versterft, dat  
21 alsdan telkens binnen ’s jaars nieu- 
22 we brieven zullen moeten worden versogt, 
23 gegeven en genomen, sprekende als deze 
24 tot lasten en kosten van dengeene waar- 
25 op dezelve alsdan komen zal, en ingevalle 
26 den voornoemde Arien Jansz van de 
27 Vuurst of zijn nakomelingen te eeniger 
28 tijd eenige van de voorverhaalde pointen 
29 kwamen te vebreken en niet en hielden 
30 of wel den erfpacht canon jaarlijks 
31 niet prompt en praecies binnen den 
{bladzijde 2 recto} 
1 gestipuleerde tijt en betaalde, so zal hij en 
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2 zijne nakomelingen vervallen wesen van 
3 alle recht en toeseggens die hij of zij 
4 aan ’t voorsz[eide] land hadde, en het zelve 
5 zal alsdan weder vrij, los en ledig koo- 
6 men aan onsen convente om onse vrijen 
7 wille daarmede te doen sonder ymands 
8 tegenzeggen, indien wij dat versuym al 
9 zo opnemen willen en anders niet, be- 
10 houdens ons alsdan verscheene en onbe- 
11 taalde erfpachten, alles zonder argh of 
12 list. In kennisse der waarheyd deze met 
13 ons uythangend zegel bevestigt in ’t jaar 
14 onses Heeren een duysend seven honderd 
15 vijf en tagtig op den  vijf en twintigsten dag 
16 van de maand may. 
17 was geparaph[eer]t van Hardenbroek etc. 
18 onderstond: 
19 ter ordonnantie van hooggemelde Heeren 
20 Edelen en Ridderschap 
21 was getekent E. Kol 
{in de marge}  in pede stond: 
   de quitantiën van t collaterael zijn van dato 5 
   april 1785 en geregistreerd den zelven dito  
   geëstimeerd op f 400,-- 
 
Renversaal 
22 Ik Arien Jansz. van de Vuurst beken- 
23 ne ten behoeve van den boedel van 
24 mijn broeder wijlen Hendrik Jansz. van de 
25 Vuurst van de Edele Mo[gende] Heeren Edelen 
26 en Ridderschap ’s lands van Utrecht 
27 in een euwigen erfpacht ontfangen te heb- 
28 ben negen dammaten lands aan de 
29 Eembrug gelegen, bieder en ingevolge den erf- 
30 pachtbrief luydende aldus 
{bladzijde 2 verso} 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridder- 
2 schap representerende den tweeden staat 
3 van den lande van Utrecht, als hebbende 
4 de directie der goederen behorende aan den 
5 convente van Vrouweclooster, doen cond, dat 
6 wij ten versoeke van Arien Jansz. van de 
7 Vuurst als oudste broeder en successeur 
8 feudaal van wijlen Hendrik Jansz. van de 
9 Vuurst die het natemeldene land zo voor 
10 zig als ten behoeve van zijn broeder Dirk 
11 Jansz. van der Vuurst, ten erfpacht gehou- 
12 den heeft, en welke Dirk Jansz. van de 
13 Vuurst weynig dagen voor gemelde Hen- 
14 drik Jansz. van de Vuurst was overleden, 
15 in een eeuwige erfpacht hebben gegund 
16 en gegeven, zo als wij gunnen en geven 
17 bij dezen, zo voor hem als ten behoeve van 
18 de gemene boedels of verdere erven  
19 van wijlen gem[elde] Hendrik en Dirk Jansz. 
20 van de Vuurst sekere negen dammaten 
21 of zes mergen wey en hoylanden gelegen 
22 onder den gerechte van ter Eem strekkende 
23 met een punt over den dijk uyt de riviere 
24 de Eem tot aan de Engekade, daar ten zuy- 
25 den die van St. Jan tot Amersfoort en 
26 ten noorden den heer Herbert Houwert 
27 of daar zij het met recht gelaten hebben 
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28 naast geland en gelegen zijn, in het  
29 kaartenboek van onsen convente gecar- 
30 teerd folio 43 en getekent met de letteren 
31 A.B.C.D.E. en F. en dat op een jaar- 
{bladzijde 3 recto} 
1 lijkse canon van vier en twintig caroly gul- 
2 dens tot twintig stuyvers ’t stuk commer- 
3 vrij te betalen binnen Utrecht aan den rent- 
4 meester van welgem[eld]e convente in der tijd op 
5 Corsmis in yder jaar of binnen ses maan- 
6 den daarnaar, en dit geheel en al vrij 
7 boven alle ongelden en onraaden die nu 
8 berijds op dat land staan of namaals 
9 gesteld zouden mogen worden, welke 
10 alle, geene uytgesonderd en hoegenaamd 
11 hij Arien Jansz. van de Vuurst alleen 
12 lasten en ter goeder tijd betalen zal, met 
13 verdere voorwaarden dat dit land nooyt 
14 gesplitst, nog gedeeld, veel min aan een 
15 ander zal mogen worden gebragt als met 
16 onsen consente. En dat zo wanneer hij 
17 Ariens Jansz. van de Vuurst komt te over- 
18 lijden, of dat dit land bij vervolg veran- 
19 dersaat of versterft, dat alsdan telkens 
20 binnen ’s jaars nieuwe brieven zullen moe- 
21 ten worden versogt, gegeven en genomen 
22 sprekende als deze tot lasten en kosten 
23 van dengeene waarop dezelve alsdan 
24 koomen zal. En ingevalle den voorn[oemden] Arien 
25 Jansz. van de Vuurst of zijn nakomelin- 
26 gen te eniger tijd enige van de voorver- 
27 haalde pointen quamen te verbreken en 
28 niet en hielden of wel den erfpacht ca- 
29 non jaarlijks niet prompt en praecies bin- 
30 nen den gestipuleerde tijd en betaalde, 
31 zo zal hij en zijne nakomelingen ver- 
{bladzijde 3 verso} 
1 vallen wesen van alle regt en toezeggens 
2 die hij of zij aan ’t voorsz. land hadde  
3 en hetzelve sal alsdan weder vrij, los 
4 en ledig komen aan onsen convente om 
5 onsen vrijen wille daarmeede te doen 
6 sonder ymands tegenzeggen, indien wij 
7 dat versuym alzo opnemen willen en an- 
8 ders niet, behoudens onse alsdan ver- 
9 scheenen en onbetaalde erfpachten, al- 
10 les sonder argh of list. In kennisse 
11 der waarheyd deze met ons uythangend 
12 zegel dese bevestigt in het jaar onses Hee- 
13 ren een duysend seven honderd vijf 
14 en tagtig op den vijf en twintigste dag van 
15 de maand may. 
16 En belove ik Arien Jansz. van de Vuurst 
17 alle pointen in den voorenstaande 
18 brief vervat getrouwelijk te zullen na- 
19 komen en agtervolgen, daarvoor verbin- 
20 dende mijn persoon en goederen, dezel- 
21 ve onderwerpende als naar regten. Des 
22 t’oirconde getekent tot ter Eem den 
23 25 may 1785. 
24 was getekent: 
25 Aart van de Vuurst 
26 was medegetekent 
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27 mij present G. Horst, 
28 gerechtsbode. 
 
{6e akte} 
{bladzijde 1 recto} 
{in de marge:} Erffpachtbrief: 
   Voor Wurm Kreijnen als in huwelijk hebbende 
   Marritje Jansdr. van de Vuurt, van negen 
   dammaten land onder den gerechte van 
   Ter Eem, zijnde erffpagtgoed van het  
   convent van Vrouweclooster op een 
   jaarlijkse canon van f. 24,- als het 
   recht van Arien Jansz. van de Vuurst 
   en verdere geïnteresseerden bij scheiding 
   bekomen hebbende. 
   In dato den 25 may 1785  
 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridder- 
2 schap representerende den tweeden staat  
3 van den lande van Utrecht als hebbende 
4 de directie der goederen behorende aan den 
5 convente van Vrouweclooster, doen cond, 
6 dat wij aan Marritje Jansdr. van de Vuurst 
7 huysvrouw van Wurm Kreijnen, als het recht 
8 bij scheydinge over de boedels van hares 
9 broeders wijlen Hendrik en Dirk Jansz. 
10 van de Vuurst, den 11 may 1785 ten overstaan 
11 van de notaris Bernardus Sluyterman 
12 en getuygen tot Ter Eem op gerecht, hier- 
13 toe bekomen hebbende, in een eeuwigen 
14 erfpacht gegund en gegeven hebben 
15 zoals wij gunnen en geven bij dezen, se- 
16 kere negen dammaten of ses mergen 
17 wey en hoyland gelegen onder den ge- 
18 rechte van Ter Eem, strekkende met een 
19 punt over den dijk uit de riviere de Eem 
20 tot aan de Engkade, daar ten zuyden die 
21 van St. Jan tot Amersfoort, ende ten noor- 
22 den den heer Herbert Houwert of daar 
23 zij het met recht gelaten hebben naast  
24 geland en gelegen zijn, in het kaarteboek 
25 van onse voorsz[eide] convente gecarteerd op 
26 folio B en getekent met de letteren A, 
27 B, C, D, E, en F en dat  op een jaarlijk- 
28 se canon van vier en twintig caroly gul- 
29 dens en twintig stuyvers ’t stuk, kom- 
30 mervrij te betalen binnen Utrecht aan 
31 den rentmeester van gemelde convente 
{bladzijde 1 verso} 
1 in der tijd op Corsmis in ieder jaar of 
2 binnen ses maanden daarnaar, en waar- 
3 van het eerste jaar verschenen zal zijn 
4 Corsmis 1785, en dat geheel en al vrij, 
5 boven alle ongelden en onraaden die nu 
6 berijds op dit land staan of namaals 
7 gesteld mogen worden, welke alle geen 
8 uitgezondert en hoegenaamt zij Marritje 
9 Jansdr. van de Vuurst alleen lasten en 
10 ter goeder tijd betalen zal, met verdere 
11 voorwaarden, dat dit land noyt gesplitst 
12 nog gedeeld veel in aan een ander ge- 
13 bragt zal mogen worden als met onsen con- 
14 sente, en zo wanneer zij Marritje Jansdr. van 
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15 de Vuurst komt te overlijden of dat dit 
16 land bij vervolg verandersaat of versterft 
17 dat dan telkens binnen s’jaars nieu- 
18 we brieven zullen moeten worden ver- 
19 sogt, gegeven en genomen, sprekende 
20 als deze tot kosten en lasten van den- 
21 geenen waarop hetzelve land als dan 
22 komen zal. En ingeval de voornoemde 
23 Marritje Jansdr. van de Vuurst of haar 
24 nakomelingen tot eniger tijd, eenige van 
25 de gezegde pointen quamen te verbreken 
26 en niet en hielde, en wel den erfpacht- 
27 canon jaarlijks niet prompt en praecies 
28 binnen den gestipuleerde tijd betaalde, 
29 zo zal zij en haare nakomelingen veval- 
30 len wesen van alle recht en toezeg- 
{bladzijde 2 recto} 
1 gens die zij aan het voors[zeide] land hadden 
2 en hetzelve alsdan weder vrij, los en  
3 ledig koomen aan onse convente om on- 
4 ze vrijen wille daarmeede te doen son- 
5 der imands tegenzeggen, indien wij dat 
6 versuym alzo opnemen willen en an- 
7 ders niet, behoudens ons alsdan ver- 
8 scheene onbetaalde erfpachtcanons en 
9 verder goed recht alles zonder argh en 
10 zodanig voornoemde Hendrik Jansz. van 
11 de Vuurst dit land zo voor zig als ten 
12 behoeve van zijn voor afgestorven broe- 
13 der Dirk Jansz. van de Vuurst van ons 
14 in erfpacht bezeten heeft. In kennisse  
15 der waarheyd deze met ons uythan- 
16 gend zegel bevestigt binnen Utrecht 
17 in ’t jaar onses Heeren een duysend se- 
18 ven honderd vijf en tagtig op den vijf 
19 en twintigste dag van de maand may, 
20 was geparapheert van Hardenbroek 
21 onderstond: 
22 Ter ordonnantie van hooggem[elde] Heeren 
23 Edelen en Ridderschap. 
24 was getekent: E. Kol 
{in de marge:} in pede stond: 
   de quitanciën van ’t collateraal zijn van 
   dato 5 april 1785 en geregistreerd den zelven 
   dito 
   geëstimeerd op f 400,- 
 
Renversaal 
25 Ik Wurm Krijnen als in huwelijk heb- 
26 bende Marritje Jansdr. van de Vuurst 
27 bekenne en ten behoeve van dezelve mijne 
28 huysvrouw, van de Edele Mog[ende] Heeren 
29 Edelen en Ridderschap ’s lands t’Utrecht, 
30 in een eeuwige erfpacht ontvangen te heb- 
31 ben negen dammaten s’lands onder de  
32 Eembrug bieder en ingevolge de erfpacht- 
{bladzijde 2 verso} 
1 brief luydende aldus 
2 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
3 derschap representerende den tweeden 
4 staat van den lande Utrecht als hebbende 
5 de directie der goederen behorende aan den 
6 convente van Vrouweclooster, doen cond, 
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7 dat wij aan Marritje Jansdr. van de Vuurst 
8 huysvrouw van Wurm Krijnen, als het  
9 recht bij scheydinge over de boedels van 
10 haare broeders wijlen Hendrik en Dirk 
11 Jansz. van de Vuurst, den 11 may 1785 
12 ten overstaan van d[e] notaris Bernardus 
13 Sluyterman en getuygen tot Ter Eem opge- 
14 recht, hiertoe bekomen hebbende, in een  
15 eeuwige erfpacht gegund en gegeven heb- 
16 ben, zoals wij gunnen en geven bij de- 
17 zen, zekere negen dammaten of ses mer- 
18 gen wey en hoyland gelegen onder 
19 den gerechte van Ter Eem, strekkende met 
20 een punte over den dijk uit de riviere de  
21 Eem tot aan de Engkade, daar ten zuyden 
22 die van St. Jan tot Amersfoort, en ten  
23 noorden den heer Herbert Houwert of  
24 daar zij met recht gelaten hebben naast  
25 geland en gelegen zijn, in het caarteb[oe]k 
26 van onsen voorsz[eide] convente gecarteerd, op fo- 
27 lio B en getekent met d[e] letters A, B,  
28 C, D, E, en F en dat  op een jaarlijkse canon  
29 van vier en twintig caroly guldens a twin- 
30 tig stuyvers ’t stuk, kommervrij te beta- 
31 len binnen Utrecht aan den rentmees- 
32 ter van gemelde convente in der tijd op  
{bladzijde 3 recto}  
1 Corsmis in ieder jaar of binnen ses maan- 
2 den daarnaar, en waarvan het eerste  
3 jaar verschenen zal zijn Corsmis 1785, en  
4 dat geheel en al vrij, boven alle ongel- 
5 den en onraaden die nu berijds op dit  
6 land staan of namaals gesteld mogen  
7 worden, welke alle geen uitgesondert en  
8 hoegenaamd zij Marritje Jansdr. van de  
9 Vuurst alleen lasten en ter goeder tijd  
10 betalen zal, met verdere voorwaarden, dat  
11 dit land noyt gesplitst nog gedeeld  
12 veel min aan een ander gebragt zal mo- 
13 gen worden als met onsen consente, en  
14 zo wanneer zij, Marritje Jansdr. van de  
15 Vuurst, komt te overlijden, of dat dit land  
16 bij vervolg verandersaat of versterft dat  
17 dan telkens binnen s’jaars nieuwe brie- 
18 ven zullen moeten worden versogt, ge- 
19 geven en genomen, sprekende als deze  
20 tot kosten en lasten van dengeenen waar- 
21 op hetzelve land alsdan koomen zal.  
22 En ingeval de voor[noemde] Marritje Jansdr. van  
23 de Vuurst of haar nakomelingen tot  
24 eniger tijd, eenige van de gesegde poin- 
25 ten quamen te verbreeke en niet hielde,  
26 ofwel den erfpachtcanon jaarlijks  
27 niet prompt en praecies binnen den ge- 
28 stipuleerde tijd betaalde, zo zal hij en  
29 haare nakomelingen vevallen wesen  
30 van alle recht en toezeggens die zij aan  
31 ’t voorsz[eide] land hadden en hetzelve als  
{bladzijde 3 verso} 
1 dan weder vrij, los en ledig komen aan onsen 
2 convente om onse vrijen wille daarmeede  
3 te doen zonder imands tegenseggen, in- 
4 dien wij dat versuym alzo opnemen willen 
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5 en anders niet, behoudens onse alsdan  
6 verscheenen en onbetaalde erfpachtcanons  
7 en verder goed recht, alles zonder argh, en 
8 sodanig voorn[oemd]e Hendrik Jansz. van de  
9 Vuurst dit land zo voor zig als ten behoe- 
10 ve van zijn voorafgestorve broeder Dirk  
11 Jansz. van de Vuurst van ons ten erfpacht  
12 beseten heeft. In kennisse der waarheyd  
13 deze met ons uithangend zegel bevestigt  
14 binnen Utrecht, in ’t jaar onses Heeren  
15 een duysend seven honderd vijf en tagtig  
16 op den 25 dag van de maand 
17 En belove ik Wurm Krijnen voor en van- 
18 wegens mijn echtgenoote Marritje 
19 Jansdr. van de Vuurst alle poincten in 
20 den vorenstaande brief vervat getrouwelijk 
21 te zullen nakomen en agtervolgen daar- 
22 voor verbindende onse persoonen en goe- 
23 deren dezen onderwerpende als na rech- 
24 ten. Des t’oirconde getekent tot Ter Eem 
25 den vijf en twintigste dag van de maand may 
26 onderstond: 
27 dit + merk is gesteld bij Wurm Krijnen 
28 mij present 
G. Horst, 
gerechtsbode 
 

Vrouwenklooster 87 
12 maart 1545. Akte waarbij abt Jacob van Baeren en het convent van Oostbroek verklaren in pacht te 
hebben ontvangen van het convent van Vrouwenklooster 31 morgen en 1 hond land tussen het 
Oostbroekerbos en de Dwarswetering te Beerschoterveld en een vierkant kampje land van 3 morgen en 2 
hond in Beerschoterveld te De Bilt. 
 
1 Wij, heer Jacop van Baeren abt end 't gemeyn conve[n]t van Oesbroeck doen kondt allen luyden dat wij in 
2 pacht end om huerweren entfangen hebbe[n] van den v[rouw] Hynryck van Erp vrouw end van 't gemeyn 

conve[n]t va[n] vroucloester 
3 buyten Utrecht geleg[en] an den Steenwech al zuylk[en] lant zij liggen[de] hebbe[n] in Beerschott[er]velt, 

streckende van onsen Oesbroeckerbosch tot an den Elbers{?} 
4 weterynge off sloet, dair 't conve[n]t van Vrouwcloest[er] myt ons[en] conve[n]t van Oesbroeck oestwert 

end noertwert naest gela[n]t zijn end zuytwert 
5 Oesbroeck. End is eynenddertych mergen end eyn hoent. Noch een vierkant kampke daerbij off naest 

geleg[en], dair ons[en] co[n]vent 
6 van Oesbroeck zuytwert end westwert, end 't conve[n]t van Vroucloest[er] voirss[creven] oest end noerden 

naestgelant zijn. End is drie merg[en]  
7 end twe hont, thyen jair lanck duyrende en[de] afftereenvolgende, ingaen[de] t' Sint Peters ad cathedra[m] 

a.d. vijffendeveyrtich end dair zelle  
8 wij h[eer] Jacop va[n] Baeren, abt va[n] 't gemeyn co[n]ve[n]t voirss[creven] jairlixcs voir geve[n] 

vijffendtwyntych Karolus g[uldens] off guydt {lees: goed?} ander payme[n]t 
9 men tot der betalynge die werd[en] dairvoir, the betalen de helffte van den gelde t' Sint Meert[en] in d[en] 

wy[n]ter nard[en] huyren inganck,  
10 end d' and[er] helffte t' Sint Peters ad cathedram dair naest volgende, off bynne[n] 14 dag[en] nae elken 

termyndach enbegrepen. Voort 
11 zuylke voirwerden, dat wij heer Jacop van Baere[n] abt, voirss[creven] de voirss[creven] lants oirber end 

profijt doen, zallet zijn myt messen .....{?} 
12 huyrenen end dergelyke, gelijck off het my[n] off ons eygen conve[n]ts lant waire, end wij en zellen oyck 

gyn{?} op ....{?} hout op noch aff 
13 houwen dair paetlick en knoetlick (na den costume van den lande). End men zal ons oyck nyt koirten dan 

oepen oirloch oepen ....{?} 
14 end off dair groete scattynge uythgeset woirde bijd[en] heere van d[en] lande uytten dreen Staet[en] s' Lants 

van Utrecht, zoe zal men 
15 ons doen gelyck men boeven end bened[en] doet, die oyck o[m]me vrygelt gehuyrt hebbe[n]. Voirts zoe en 

zelle[n] wij dat lant voirss[creven]  
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16 an nyma[n]t anders brengen noch verhuyren buyten consente ende wylle der v[rou] Hynrick van Erp vrou 
end gemeyn conve[n]t van 

17 Vroucloest[er] voirss[creven]. Indyen wij enych van desen voirss[creven] punten off voirwerden 
verbracken off nyt een helden, zuylle[n] wij alsdan vervallen 

18 zijn van den huyrweren end van alle rechts end toezeggens wij an 't voirss[creve] lant zouden moeghen 
hebben, end 't zelve lant voirss[creven] 

19 quame therstont losse end loedych an d[e] v[rouwe] Hy[n]rick van Erp vrou end gemeyn co[n]ve[n]t van 
Vroucloester voirss[creven] hoerren vrye 

20 wylle dairmede te doen, onbecroent van yema[n]t. Indien end alsoe verre zij het op minen wylle[n] end 
anders nyt, behoutlyken{?} 

21 dat wij h[eer] Jacob van Baren abt voirss[creven] op zuylle[n] leggen alle verschenen end onbepaelden 
pachten, alle dynck zonder arch end 

22 lyst. Th'oirkonde van des[en] zoe hebbe[n] wij h[eer] Jacop van Baeren abt voirss[creven] onsen zegell dat 
wij in d[en] gelijker zake gewoenlick  

23 zijn toe gebruyck[en] uythangen[de] an desen brieff gedaen. Geg[even] in 't jair ons Heeren duysent 
vijfhondert end vijffendvertich 

24 den XIIden marty. 
{opschrift buitenzijde:} 
 Huerbriff van 
 Beerschoterfelt. 
 Oesbroeck. 
 1545 12 maart {moderne hand}. 
 

Vrouwenklooster 88 
10 april 1623. Verzoekschrift van Herman Vincentszone Schijff te De Bilt aan de vrouwe van 
Vrouwenklooster en de gecommitteerden van Vrouwenklooster om aan Peter Huybertszone de pacht over 
te dragen van 3½ morgen land uit 23 morgen land aan de Steenstraat te De Bilt, ingewilligd. 
 
{1e blad} 
 Aen mijn eerweerdige  
 vrouwe van Vrouweclooster 
 ende de heeren ge[commit]t[eer]dens des 
 selve convents. 
1 Vertoont reverentelick te kennen gevende  
2 Hermen Vincentsz[oon] Schijff wonende aen [De] 
3 Bildt hoe dat hij suppl[ia]nt van U E[dele] 
4 in pachte is hebbende XXIII mergen landts, 
5 voor de voldoeninge van [de] pachtpen[ningen] hij suppl[ia]nt  
6 tot borch gestelt heeft Johan van Noort  
7 brouwer ende Jacob Jacobsz[oon] Vos, dan alsoo 
8 hij suppl[ia]nt tot accomodatie van Peter Huybertsz[oon] 
9 deselve geerne van [de] v[oor]s[creven] gehuyrde landen  
10 overdoen soude vierdalve mergen landts, soe 
11 deselve hem Peter Huybertsz[oon], seer gelegen  
12 ende dienstich soude sijn, ende yder 
13 mergen te prijse bij hem suppl[ia]nt gehuyrt. 
14 Ende dat deselve oversettinge niet can  
15 geschieden sonder U E[dele] consent, dat oock 
16 U E[dele] daer bij in 't minste niet en 
17 wordt v[er]cort, soe U E[dele] een goede betaelder  
18 sal crijgen, dat oock suppl[ia]nt 't vorder 
19 landt beter deech sal connen doen, dat oock  
20 sijns suppl[ia]nts gestelde borgen, voor de voldoeninge  
21 der huyrced[ull]e tusschen hem suppl[ia]nt 
22 ende U E[dele] opgerecht in de voors[creven] 
{blad 2}  
1 overdoeninghe mede consenteren, als bij de  
2 onderteeckeninge deses te sien is. Soo 
3 v[er]soeckt hij suppl[ia]nt dat U E[dele] in de  
4 overdoeninge der v[oor]s[creven] vierdalve mergen  
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5 landts gelieven consent te dragen, dit  
6 doen[de] r[e]ch[t] ende was onderteeckent  
7 Hermen Senten Schijf, Jacop Jacops[oon] Vos,  
8 Jan van Nordt. 't Merck get[eeckent]  
9 bij de v[oor]s[creven] Peter Huybertss[oon], J. van 
10 Merkerck a[nn]o 1623. 
11 In mergine stondt gheappoincteert: 
12 Aldus d' heeren gecommitteerdens. 
13 Hyerop gehoort 't advys van mijn E[dele] Vrou 
14 ende den rentm[eeste]r, consenterende 
15 in de oversettinge der vierdalve mergen 
16 in dese geroert, ordonneren[de] overzulcx, den 
17 rentm[eester] Peter Huybersz[oon] te geven en[de]  
18 te v[er]lenen huyrcedulle in behoorl[ic] forma, 
19 mits dat die borgen van Harmen  
20 Vincentsz[oon] Schijff voor de insolventie 
21 blijven vast staen. Actum 
22 den Xen aprilis 1623. Leger {lees: Lager} 
23 stondt geschreven: Aldus 
{blad 3} 
1 ter ord[onnanti]e van de v[oor]s[creven] heeren 
2 gecommitteerd[en]. Ende was ond[erteecken]t  
3 Jacob van Zuyllen van Nijvelt, 
4 Antho[nie] van Aeswijn, Walborch Bore 
5 van Ameronge[n] vrou tot Vrauclooster, 
6 gecollationeert jegens zijne  
7 principale requeste en[de] appoinc- 
8 temente, marginael ond[erteken]t als vorens, 
9 is dese daermede opten XX juny 
10 1623 stilo veteri accorderende 
11 bevonden. 
12 In kennisse van mij  
13 {w.g.:} Ant[on]ie 1623 van Deuticum not[ari]s 
14 20 juni s[tilo] v[eteri]. 
 

Vrouwenklooster 89 
1625. Akte van uitgifte in pacht door vrouwe Walborch Borre van Amerongen en conventualen van 
Vrouwenklooster aan Niclaes van Coesvelt van 2½ morgen land tussen de Bisschopswetering 
(Groenekanseweg) en de hofstede Nijenhagen (Meyenhagen) te De Bilt. 
 
1 In namen en voorwaerden naebes[chreven] soe heeft 
2 die eerw[aerd]e vrouwe Walborch Bor van 
3 Amerongh en[de] gemeene conventuale joffr[ouwen] 
4 van den convente van Vrouweclooster ten 
5 overstaen van [de] Ed[ele] Heeren uuten Ridderschappe 
6 's lants van Utr[echt] daertoe gedeputeert v[er]huyrt 
7 ende in pachte gegeven Niclaes van Coesvelt 
8 derd'halve mergh[en] lants soe groot en[de] cleyn d' selve 
9 gelegh[en] zijn op De Bildt streck[ende] van [de] Bisschops- 
10 weteringhe noortwerts op tot aen seeckere hoffstede, 
11 lant ende erve gen[aem]pt Nyenhaghe {lees: Meyenhagen) toecoemende de raesheer 
12 Syll, Wille[m] Janss[oon] oostwerts en[de] die hoffstede 
13 gen[aem]pt Den Eyck westwaerts, lest bij Jan van 
14 Noort gebruyckt voor de tijt van ses jaer[en] 
15 ingae[nde] 1o januarij XVIc vijff en[de] twyntich, jaerl[ix] 
16 voor vijff mudde rogghe vrij pacht, te betal[en] 
17 d' een helfte Victoris nae de huyringanck eerstcome[nde] 
18 ende d' ander helfte op heyligh[e] Corsavond daerae[n] 
19 volg[ende] en[de] soe voorts jaerl[ix] d' v[oor]s[chreven] huyrjaer[en] 
20 uuyt geduyr[ende], all vrij suyver pacht van all[en] ongeld[en], 
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21 schattingh[en] en[de] onrad[en], hoedanigh die sijn ofte gen[aem]pt 
22 souden mogh[en] word[en], 't welck d' huyrder alle te saem[en] 
23 op hem en[de] tot sijnen laste genomen en[de] belooft 
24 heeft die abdisse en[de] convente v[oor]s[chreven] daervan te 
25 vrijen, indempneeren en[de] schadeloss te holden uuyt- 
26 gesondert alleen open oirloch en[de] open waye, 
27 in welcke gevalle, dat Godt v[er]hoede, d' huyrder 
28 aengae[nde] sijn wettich ongebruyck daervan hij sall 
29 cunne bewijsen, hem sall hebben te reguleeren nae de 
30 orde en[de] decisie bij mijn Ed[ele] Heeren v[oor]s[chreven] daervan 
31 te maecken mit expresse conditien dat hij 
32 huyrder voorn[oemp]t gehouden sall sijn 't lant te v[er]beteren 
{achterzijde} 
1 ende nyet te v[er]argeren ende hem in gebruyck 
2 des lants in alles sall hebben te reguleeren in 
3 conformite 't plaecaet bij mijn Ed[el]Mog[ende] Heeren 
4 Staten 's lants van Utr[echt] geëmaneert ende 
5 gemaeckt. Ende naer expiratie deser huyr- 
6 jaeren soe compt 't v[oor]s[chreven] lant wederom vrij, los 
7 ende ledich aen abdisse en[de] convente v[oor]s[chreven] omme alsdan 
8 haerl[uyden] vrijwe wille daermede onbecroent van iemant 
9 te doen. Sall oock d' v[oor]s[chreven] huyrder geholden sijn tot 
10 vermaeckinghe d' innehouden van desen te bekennen en[de] 
11 acte van cond[uit]e{?} daervan passeeren voor den E[dele] Hove 
12 van Utr[echt] ofte elders daer men des begeert op 
13 sijnen costen. Mitsgaders suffisante burgh stellen 
14 mede tot v[er]maninghe voor de voldoeninghe der v[oor]s[chreven] 
15 huyrcedulle tot onderhoudenisse van alle 'twelcke 
16 d'v[oor]s[chreven] huyrder v[er]bonden heeft en[de] v[er]bindt mits desen sijn 
17 p[er]soon en[de] goeder[en] d' selve submitteeren[de] den E[dele] 
18 Hove van Utr[echt] en[de] all[en] ander[en] heeren, hoven, recht[eren] 
19 en[de] gerecht[en] mit renunchiatie van all[en] 
20 exceptien deser eenichsins contrarieeren[de], sonder 
21 arch. Des t' eene oirconde sijn hyervan 
22 gemaeckt twee huyrcedullen all eensluydens 
23 ende bij p[ar]thijen ond[er]t[eeckent] op den ...{niet ingevuld} 
24 {w.g.:} Antho[nie] van Aesewijn[en]. 
25 {andere hand:} Walborch Bore van Amerongen vrou tot Vroucloester. 
 

Vrouwenklooster 90 
21 mei 1763 en 19 juli 1783. Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap van een hoekje land van 
203 roeden aan de Steenstraat te De Bilt. 
Betreft: - Jasper van Maurik, 1763; - Gijsbert van Maurik, 1783. 
 
21 mei 1763. Aan Jasper van Maurik, met verkort renversaal. 
f.1r. 
{in marge:} 
 Vrouweclooster 
 21 may 1763. 
 Erfpachtbrief voor Jasper 
 van Maurik met een 
 hoekje lands groot omtrend 
 tweehondertdrie roeden 
 gelegen aan De Bild, spec- 
 teerende aan den convente 
 van VrouweClooster. 
 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en 
2 Ridderschappe representeerende den 
3 Tweeden Staad van den Lande van 
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4 Utrecht doen te weten dat wij met 
5 onsen vrije wille en consente aan 
6 Jasper van Maurik, als 't recht van 
7 Pieter van Maurik verkregen heb- 
8 bende bij coopcedulle in dato 26e fe- 
9 bruarij 1763, in een eeuwige erfpagt 
10 gegunt en gegeven hebben gelijk wij 
11 doen bij desen zeker erf en grond groot 
12 omtrend tweehondertdrie roeden ge- 
13 leegen aan de Steenstraat onder den 
14 gerechte van De Bilt en behoorende 
15 aan den convente van Vrouweclooster 
16 gebruykt wordende tot de moolen- 
17 werf en voor desen in huure gehou- 
18 den bij den heere van Cockengen 
19 en dat op een jaarlijkse canon van 
20 achtien Caroly guldens tot twintig 
21 stuyvers 't stuk, te betaalen aan den 
22 rentmeester van voorschreeve con- 
f.1v. 
1 vente in der tijd op den laatsten decem- 
2 ber in yder jaar en zoo voort, jaarlijks 
3 en eeuwiglijk geduurende, zonder daar- 
4 aan eenige cortinge ter sake van on- 
5 gelden, hoe die ook genaamd zoude 
6 mogen worden en die nu bereyds op 
7 't voorsz[egde] land staan of nog gesteld 
8 zoude worden, te mogen maken ofte 
9 preetendeeren, dog onder dese 
10 conditiën dat waare 't saken dat 
11 den voorsz[egde] erfpacht niet betaald 
12 wierde op den voorsz[egde] tijd ofte bin- 
13 nen ses maanden daarna, hij 
14 vervallen sal zijn van den voorn[oemde] 
15 erfpagt ofte wel 't selve met een 
16 dubbelde canon moeten redimeeren 
17 op yder versuym waar voor 't gem[elde] 
18 erf en opstal verbonden blijft, 
19 dat hij ook tot zijne lasten neme 
20 de steeg boven naast de voorsz[egde] 
21 molenwerff geleegen, strekkende 
22 van de Steenstraad tot aan de Veen- 
23 weg, den selven houdende uyt alle 
24 ongelden en schouwen. Dat ook bin- 
25 nen 's jaars naar versterff of ver- 
26 anderinge sal moeten genomen 
27 en gegeven worden nieuwe brieven 
f.2r. 
1 sprekende als desen tot costen van 
2 diegene waar op deselve dan komen 
3 sal, zullende dezelve dan succedee- 
4 ren als naar rechten alle erfpagten 
5 doen, alles zonder arch off list. 
6 Des t' oirconde dese met onsen 
7 uythangende zegule bekragtigt 
8 gedaan in 't jaar onses Heeren 
9 eenduysend sevenhondert drie 
10 en sestig op den 21e dag van de 
11 maand mey / Lager stond en was 
12 getekent / J. van Utenhove / Onder 
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13 stond / Ter ordonn[antie] van de Hoog [G]em[elde]  
14 Heeren Edelen en Ridderschappe 
15 H. Brouwer. 
 
16 Reversaal {Renversaal} van de voor- 
17 enstaande erfpagtbrief. 
 
18 Ik Jasper van Maurik bekenne 
19 van de Edele Mog[ende] Heeren Edelen 
20 en Ridderschappe 's Lands van 
21 Utrecht in een eeuwige erfpagte 
22 ontfangen te hebben seker erf 
23 en grond geleegen onder De Bild, 
24 breder en ingevolge den erfpagt- 
25 brief luydende als boven. 
26 En belove ik onderschreevene alle 
27 poincten in desen brief geschreven 
f.2v. 
1 getrouwelijk te sullen nakomen 
2 en agtervolgen, daarvoor verbin- 
3 dende mijn persoon en goederen 
4 deselve onderwerpende als na 
5 regte. Actum Utrecht den 21e 
6 may 1763 / Lager stond en was 
7 getekent / Jasper van Maurik. 
 
19 juli 1783. Aan Gijsbert van Maurik, met renversaal. 
 
f.1r. 
{in marge:} 
 Erffpachtbrief voor Gijsbert van Maurik 
 wegens seker erf en grond groot omtrent 
 203 roeden gelegen aan de Steenstraat on- 
 der den gerechte van De Bild en behorende 
 aan den convente van Vrouwe Clooster 
 gebruikt wordende tot de Molenwerf op 
 een jaarlijks canon van f 18.-.- in 
 dato 19 july 1783. 
 Geregistreert den 22. july 1783. 
 
1 De Edele Mogende Heeren Edelen en Rid- 
2 derschap representerende den Tweeden Staat 
3 van den Lande van Utrecht doen cond, dat wij 
4 vermits het overlijden van Jasper van Maurik, 
5 aan deszelfs oudste zoon en successeur feu- 
6 daal Gijsbert van Maurick in een eeuwigen 
7 erfpacht gegund en gegeven hebben, gelijk 
8 wij doen bij dezen, seker erf en grond groot 
9 omtrent tweehondert drie roeden, gelegen 
10 aan de Steenstraat onder den gerechte van 
11 De Bilt en behorende aan den convente van 
12 VrouweClooster, gebruykt wordende tot de 
13 molenwerf, zijnde voor deze in huure ge- 
14 houden bij den heere van Cockengen en 
15 dat op een jaarlijkse canon van agtien 
16 Caroly guldens à twintig stuyvers 't stuk, 
17 te betalen aan den rentmeester van voorsz[egde] 
18 convente in der tijd op den laatsten de- 
19 cember in ieder jaar, eeuwig en erfelijk 
20 gedurende, sonder daar aan eenige kortinge 
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21 ter zaake van ongelden hoe die ook ge- 
22 naamt zouden mogen worden en die nu be- 
23 rijds op het gemelde land staan of nog ge- 
24 steld zoude mogen worden, te mogen ma- 
25 ken of pretendeeren. En onder deze conditie 
26 dat waare het zaake dat den voorschreve 
27 erfpacht canon niet betaald wierde op de 
28 gemelde tijd ofte binnen ses maanden 
29 daarna, hij Gijsbert van Maurik ver- 
30 vallen zal zijn van de voornoemde erf- 
31 pacht ofte wel het zelve met een dubbel- 
32 de canon zal moeten redimeeren op 
33 ieder versuym waar voor het voorsz[egde] erf 
34 en grond met zijn opstal verbonden blijft. 
f.1v. 
1 Dat hij ook tot zijnen lasten neeme den 
2 steeg boven naast de voorschreve molen- 
3 werf gelegen, strekkende van de Steen- 
4 straat tot aan de Veenweg, dezelve houden- 
5 de uyt alle ongelden en schouwen. Dat 
6 ook binnen 's jaars naar versterf of ver- 
7 anderinge zal moeten genomen en gege- 
8 ven worden nieuwe brieven sprekende 
9 als dezen tot kosten van die geene 
10 waarop dezelve als dan koomen zal. 
11 Zullen dezelve succedeeren als naar  
12 rechten alle erfpachten doen, alles zon- 
13 der argh of list in voegen zijn voornoem- 
14 de vader dit van ons volgens brieven  
15 dato 21 mey 1763 laatst in erfpacht 
16 beseten heeft. In kennisse der waarheyd 
17 deze getekent en met ons uythangend 
18 zegel bekragtigt in het jaar onses Hee- 
19 ren eenduysend sevenhonderd drie en 
20 tachtig op den negentiende dag van 
21 de maand july. 
22 / was geparapheert / van Hardenbroek 
23 / onder stond / 
24 Ter ordonn[antie] van de hooggemelde Heeren Edelen 
25 en Ridderschap 
26 / was getekent / H. Brouwer. 
 
{in marge:} Renversaal 
27 Ik Gijsbert van Maurik eenige zoon 
28 en successeur feudaal van wijlen Jasper 
29 van Maurik, bekenne van de Edele 
30 Mog[ende] Heeren Edelen en Ridderschap 
31 's Lands van Utrecht in een eeuwigen 
32 erfpacht ontvangen te hebben seker 
33 stuk erfgrond onder De Bild groot twee 
34 honderd drie roeden, breder en ingevol- 
35 ge den erfpachtbrief luydende al- 
36 dus. 
f.2r. 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
2 derschap representerende den Tweeden 
3 Staat van den Lande van Utrecht, doen cond 
4 dat wij vermits het overlijden van Jasper 
5 van Maurik aan deszelfs oudste zoon 
6 en successeur feudaal Gijsbert van Mau- 
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7 rik in een eeuwigen erfpacht gegund en 
8 gegeven hebben, gelijk wij doen bij desen 
9 seker erf en grond omtrent tweehonderd 
10 drie roeden gelegen aan de Steenstraat 
11 onder den gerechte van De Bild en be- 
12 hoorende aan den convente van VrouweCloos- 
13 ter, gebruykt wordende tot de molen- 
14 werf, zijnde voor dezen in huure gehou- 
15 den bij den Heere van Cockengen, en dat 
16 op een jaarlijkse canon van achtien Caro- 
17 ly guldens tot twintig stuyvers 't stuk, 
18 te betalen aan den rentmeester van 
19 voorschreeve convente in der tijd op den 
20 laatsten december in yder jaar eeuwig en 
21 erfelijk gedurende, sonder daar aan ee- 
22 nige kortinge ter zaake van ongelden, 
23 hoe die ook genaamd zoude mogen worden 
24 en die nu berijds op het gemelde land 
25 staan of nog gesteld zoude mogen wor- 
26 den, te mogen maken of pretendeeren. 
27 En onder deze conditie dat waare het zaa- 
28 ke dat den voorschreven erfpachtcanon 
29 niet betaald wierde op de gemelde tijd of- 
30 te binnen ses maanden daarna, hij 
31 Gijsbert van Maurik, vervallen zal zijn 
32 van de voornoemde erfpacht ofte wel het 
33 zelve met een dubbelde canon zal moe- 
34 ten redimeeren op yder versuym waar 
35 voor het voorschreve erf en grond met zijn 
f.2v. 
1 opstal verbonden blijft. Dat hij ook tot 
2 zijnen lasten neeme de steeg boven, naast 
3 de voorschreeve molenwerf gelegen, strek- 
4 kende van de Steenstraat tot aan de Veen- 
5 weg den zelven houdende uyt alle ongel- 
6 den en schouwen. Dat ook binnen 's jaars 
7 naar versterf of veranderinge sal moeten 
8 genomen en gegeven worden nieuwe brie- 
9 ven sprekende als dezen tot kosten 
10 van die geene waarvan dezelve als dan 
11 koomen zal zullende dezelve succedee- 
12 ren als naar rechten alle erfpacht doen 
13 alles zonder argh of list en invoegen zijn 
14 voornoemde vader dit van ons volgens brie- 
15 ven dato 21 may 1763 laatst in erfpacht 
16 beseten heeft. In kennisse der waarheyd 
17 deze getekent en met ons uythangend 
18 zegel bekragtigt in 't jaar onses Heeren 
19 eenduysend sevenhonderd drie en tagtig 
20 op den negentiende dag van de maand 
21 july. 
22 En belove ik Gijsbert van Maurik alle  
23 poincten in den vorenstaande brief ver- 
24 vat getrouwelijk te zullen nakomen 
25 en agtervolgen, daarvoor verbindende mijn 
26 persoon en goederen, dezelve onder wer- 
27 pende als na rechten. Des t' oirconde 
28 getekent in Utrecht den 19 july 1783 
29 / Was getekent / 
30 Geijsbert van Mourik. 
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19juli 1783. Aan Gijsbert van Maurik, met renversaal. 
{in marge:} 
 Erfpachtbrief voor Gijsbert van Maurik 
 wegens seker erf en grond groot omtrent 
 203 roeden gelegen aan de Steenstraat on- 
 der den gerechte van De Bild en behorende 
 aan den convente van Vrouwe Clooster 
 gebruikt wordende tot de Molenwerf op 
 een jaarlijks canon van f 18.-.- in 
 dato 19 july 1783. 
 Geregistreert den 22. july 1783. 
35 De Edele Mogende Heeren Edelen en Rid- 
36 derschap representerende den Tweeden Staat 
37 van den Lande van Utrecht doen cond, dat wij 
38 vermits het overlijden van Jasper van Maurik, 
39 aan deszelfs oudste zoon en successeur feu- 
40 daal Gijsbert van Maurik in een eeuwigen 
41 erfpacht gegund en gegeven hebben, gelijk 
42 wij doen bij dezen, seker erf en grond groot 
43 omtrent tweehondert drie roeden, gelegen 
44 aan de Steenstraat onder den gerechte van 
45 De Bilt en behorende aan den convente 
46 van Vrouwe Clooster, gebruykt wordende tot de 
47 molenwerf, zijnde voor deze in huure ge- 
48 houden bij den heere van Cockengen en 
49 dat op een jaarlijkse canon van agtien 
50 Caroly guldens à twintig stuyvers 't stuk, 
51 te betalen aan den rentmeester van voors[creven] 
52 convente in der tijd op den laatsten de- 
53 cember in ieder jaar, eeuwig en erfelijk 
54 gedurende, sonder daar aan eenige kortinge 
55 ter zaake van ongelden hoe die ook ge- 
56 naamt zouden mogen worden en die nu be- 
57 rijds op het gemelde land staan of nog ge- 
58 steld zoude mogen worden te mogen ma- 
59 ken of pretendeeren. En onder deze conditie 
60 dat waare het zaake dat den voorschreve 
61 erfpacht canon niet betaald wierde op de 
62 gemelde tijd ofte binnen ses maanden 
63 daarna hij Gijsbert van Maurik ver- 
64 vallen zal zijn van de voornoemde erf- 
65 pacht ofte wel het zelve met een dubbel- 
66 de canon zal moeten redimeeren op 
67 ieder verzuym waar voor het voors[creven] erf 
68 en grond met zijn opstal verbonden blijft. 
69 Dat hij ook tot zijnen lasten naame den 
70 steeg boven naast de voorschreve molen- 
71 werf gelegen, strekkende van de Steen- 
72 straat tot aan de Veenweg, dezelve houden- 
73 de uyt alle ongelden en schouwen. Dat 
74 ook binnen 's jaars naar versterf of ver- 
75 anderinge zal moeten genomen en gege- 
76 ven worden nieuwe brieven sprekende 
77 als dezen tot kosten van die geene 
78 waarop dezelve als dan koomen zal. 
79 Zullen dezelve succedeeren als naar  
80 rechten alle erfpachten doen, alles zon- 
81 der argh of list in voegen zijn voornoem- 
82 de vader dit van ons volgens brieven  
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83 dato 23 mey 1763 laatst in erfpacht 
84 beseten heeft. In kennisse der waarheyd 
85 deze getekent en met ons uythangend 
86 zegel bekragtigt in het jaar onses Hee- 
87 ren eenduysend sevenhonderd drie en 
88 tachtig op den negentiende dag van 
89 de maand july. 
90 / was geparapheert / van Hardenbroek 
91 / onder stond / 
92 Ter ordonn[antie] van de hooggemelde Heeren Edelen 
93 en Ridderschap 
94 / was getekent / H. Brouwer. 
 
{in marge:} Renversaal 
95 Ik Gijsbert van Maurik eenige zoon 
96 en successeur feudaal van wijlen Jasper 
97 van Maurik, bekenne van de Edele 
98 Mog[ende] Heeren Edelen en Ridderschap 
99 's Lands van Utrecht in een eeuwigen 
100 erfpacht ontvangen te hebben seker 
101 stuk erfgrond onder De Bild groot twee 
102 honderd drie roeden, breder en ingevol- 
103 ge den erfpacht brief luydende al- 
104 dus. 
105 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
106 derschap representerende den Tweeden 
107 Staat van den Lande van Utrecht, doen cond 
108 dat wij vermits het overlijden van Jasper 
109 van Maurik aan deszelfs oudste zoon 
110 en successeur feudaal Gijsbert van Mau- 
111 rik in een eeuwigen erfpacht gegund en 
112 gegeven hebben, gelijk wij doen bij desen 
113 seker erf en grond omtrent tweehonderd 
114 drie roeden gelegen aan de Steenstraat 
115 onder den gerechte van De Bild en be- 
116 hoorende aan den convente van Vrouwe Cloos- 
117 ter, gebruykt wordende tot de molen- 
118 werf, zijnde voor dezen in huure gehou- 
119 den bij den Heere van Cockengen en dat 
120 op een jaarlijkse canon van achtien Caro- 
121 ly gulden tot twintig stuyvers 't stuk, 
122 te betalen aan den rentmeester van 
123 voorschreve convente in der tijd op den 
124 laatsten december in yder jaar eeuwig en 
125 erfelijk gedurende, sonder daar aan ee- 
126 nige kortinge ter zaake van ongelden, 
127 hoe die ook genaamd zoude mogen werden 
128 en die nu berijds op het gemelde land 
129 staan of nog gesteld zoude mogen wer- 
130 den, te mogen maken of pretendeeren. 
131 En onder deze conditie dat waare het zaa- 
132 ke dat den voorschreven erfpacht canon 
133 niet betaald wierde op de gemelde tijd of 
134 te binnen ses maanden daarna hij, 
135 Gijsbert van Maurik, vervallen zal zijn 
136 van de voornoemde erfpacht ofte wel het 
137 zelve met een dubbelde canon zal moe- 
138 ten redimeeren op yder verzuym waar 
139 voor het voorschreve erf en grond met zijn 
140 opstal verbonden blijft. Dat hij ook tot 
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141 zijnen lasten neeme de steeg boven naast 
142 de voorschreeve molenwerf gelegen, strek- 
143 kende van de Steenstraat tot aan de Veen- 
144 weg den zelven houdende uyt alle ongel- 
145 den en schouwen. Dat ook binnen 's jaars 
146 naar versterf of veranderinge sal moeten 
147 genomen en gegeven worden nieuwe brie- 
148 ven sprekende als dezen tot kosten 
149 van die geene waarvan dezelve als dan 
150 koomen zal zullende dezelve succedee- 
151 ren als naar rechten alle erfpacht doen 
152 alles zonder argh of list en invoegen zijn 
153 voornoemde vader dit van ons volgens brie- 
154 ven dato 23 may 1763 laatst in erfpacht 
155 beseten heeft. In kennisse der waarheyd 
156 deze getekent en met ons uythangend 
157 zegel bekragtigt in 't jaar onses Heeren 
158 eenduysend sevenhonderd drie en tagtig 
159 op den negentiende dag van de maand 
160 july. 
161 En belove ik Gijsbert van Maurik alle  
162 poincten in den vorenstaande brief ver- 
163 vat getrouwelijk te zullen nakomen 
164 en agtervolgen daar voor verbindende mijn 
165 persoon en goederen dezelve onder wer- 
166 pende als na rechten. Des t' oirconde 
167 getekent in Utrecht den 19 july 1783 
168 / was getekent / 
169 Geijsbert van Mourik. 
 

Vrouwenklooster 91 
7 september 1771. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Jan van Maurik van een stukje 
grond met twee huizen op de hoek van de Steenstraat en de Veenweg te De Bilt, met renversaal. 
 
{blad 1:} 
{in marge:} 
 Vrouwe Clooster 
 7 sept[ember] 1771 
1 Erfpagtbrief voor Jan van 
2 Maurik wegens zeker 
3 stukje grond gelegen aan 
4 De Bild. 
5 De Edele Mogende Heren Edelen en Rid- 
6 derschappe, representerende den Tweden 
7 Staat van den Lande van Utrecht doen 
8 kond, dat wij ingevolge onsen appointe- 
9 mente van dato 1 july 1771, aan Jan 
10 van Maurik in een eeuwige erfpagt ge- 
11 gund en gegeven hebben gelijk wij doen 
12 bij dezen, zeker stukje grond gelegen 
13 aan De Bild boven de kerke, daar zijn 
14 twee huyzingen op staan, makende de 
15 punt van de driehoek aldaar tusschen 
16 de Steenstraat en den Veenweg, welke 
17 Steenstraat ten zuyden en den Veenweg 
18 ten noorden daar neffens aan gelegen 
19 zijn, jaarlijks om de somme van twaalf 
20 Caroli guldens à 20 st[uyvers] 't stuk aan den 
21 rentm[eester] in der tijd van den convente van 
22 Vrouweclooster te betalen op Corsmis 
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23 in ieder jaar ofte binnen ses maanden 
24 daarna, waarvan 't eerste jaar vers[treken] 
25 en omgekomen zal zijn Corsmis dezes 
26 jaars 1771 ende zo voort jaarlijks erffe- 
27 lijk ende eeuwiglijk gedurende, vrijgeld, 
28 zonder enigerhande afkortinge wegens 
29 ongelden of onraden alreeds daarop 
30 zijnde ofte die namaals daarop zoude 
31 mogen komen, niets van allen uytge- 
32 zondert, met voorwaarden hij dezen erf- 
33 pagt niet zal mogen splitsen of deelen 
34 ook aan niemand anders mogen brengen 
35 tenzij met onze expresse believe en 
36 consente. En dat na overlijden van voorn[oemde] 
37 Jan van Maurik dezen erfpagt de 
{blad 2:} 
1 novo binnen 's jaars van ons zal moeten 
2 worden verzogt, gegeven en genomen moeten 
3 worden nieuwe brieven sprekende als dezen, 
4 ten kosten van den genen op wien dezelve 
5 met regt komen zal. En in gevalle hij 
6 Jan van Maurik ofte zijne nakomelingen 
7 t' eniger tijd enige van de voorsz[eide] poincten 
8 kwame te verbreken en niet en hielden 
9 ofte wel den erfpagt jaarlijks niet prompt 
10 en precies binnen den gestipuleerden tijd 
11 en betaalde, zo waren zij vervallen van 
12 den voorsz[eide] erfpagte en van alle recht en 
13 toezeggen dat zij aan dat voorsz[eide] hoekje 
14 land hadden en het zelve kwame alsdan 
15 vrij los en ledig weder aan onze voorsz[eide] con- 
16 vente om onze wille daar mede te doen 
17 zonder iemants tegenzeggen, voorbehou- 
18 dens onse alsdan verschene en onbetaal- 
19 de erfpagte, indien wij dat verzuym 
20 alzo zullen willen opnemen en anders 
21 niet en ons en een ieder zijn verder recht 
22 alles zodanig en invoege dezen erfpagt 
23 is gepossideert bij Dirk de Waal en hij 
24 Jan van Maurik 't regt daartoe met 
25 onse consente verkregen had volgens 
26 coopconditie van den 12 januarij 1771. 
27 Des t' oirkonde getekend en met onzen 
28 uythangende zegele bekragtigt in 't 
29 jaar onses Heren een duyzend zeven hon- 
30 dert een en zeventig, op den 7 september 
31 1771. Was geparapheert D.J. van Tuyl 
32 van Serooskerken (onder stond) Ter ordon[nantie] 
33 van de Hoogge[melde] Heren Edelen en Rid- 
34 derschap getekend H. Brouwer. 
35 Volgt 't renversaal van 
36 bovenstaande erfpagt. 
37 Ik Jan van Maurik bekenne van de 
38 Edele Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschappe 
{blad 3:} 
1 's Lands van Utrecht in een eeuwige erfpagt 
2 ontfangen te hebben zeker stukje grond 
3 gelegen aan De Bild, breder en ingevolge 
4 den erfpagtbrief luydende als boven: 
5 De Edele etc[etera]. 
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6 En belove ik Jan van Maurik alle 
7 poincten in den voorsz[eiden brief vervat getrou- 
8 welijk te zullen nakomen en agtervolgen 
9 daar voor verbindende mijn perzoon en 
10 goederen dezelve onderwerpende als na 
11 rechten. Actum in Utrecht den 7 september 
12 1771 getekend J.v. Mourik. 
 

Vrouwenklooster 92 
27 maart 1779. Akte van schuldbekentenis ten laste van Jan van Maurik te De Bilt ten behoeve van Jan 
Hendrik Morsch vanwege een lening onder verband van een huis met bakkerij en 5 kameren (of: 
woningen) gelegen op de punt van de driehoek tussen de Steenstraat en de Veenweg te De Bilt, afgelost 
1794. 
 
{in marge:} 
17 27 79 
      3     Plechtbrief 
 Convente van Vrouwenclooster. 
 Geregistreert 19 april 1779. 
1 De Edele Mogende Heeren 
2 Edelen en Ridderschappe, 
3 representeerende den Tweeden 
4 Staat van den Lande van Utrecht 
5 doen cond dat voor ons gekomen 
6 en gecompareerd is Jan van 
7 Maurik, wonende aan De Bild, 
8 zoo voor sig en als man en voogd 
9 van sijn huysvrouw waarbij hij 
10 levende geboorte heeft, dewelke 
11 verklaarde wel en deugdelijk 
12 schuldig te sijn aan ende ten 
13 behoeve van Jan Hendrick Mosch 
14 een capitale somme van drie 
15 duysend guldens a twintigh 
16 stuyvers het stuk, spruytende 
17 uyt saake van deugdelijke ge- 
18 leende penningen bij den com- 
19 parant ontfangen om ten sij- 
20 nen oirbaar te emplojeeren. 
21 Renuntiërende mitsdien van 
22 de exceptie van onaangetelde 
23 penningen en allen anderen 
24 desen eenigsints contrarierende, 
25 belovende van het voorschreve 
26 capitaal interessen te sullen 
27 betalen na advenand jegens 
28 vier percent in 't jaar, dog  
29 betalende precies op den verschijn- 
30 dag of binnen een maand daarna, 
{blad 2} 
1 sal den comparant kunnen vol- 
2 staan men den intrest van drie 
3 en een halff percent in 't jaar,  
4 ingang neemende met dato deser 
5 ende geduuren tot de dadelijke 
6 opbrenging en aflossing van 't 
7 voorschreve capitaal toe, het 
8 welk ten allen tijden sal konnen 
9 mogen en moeten geschieden 
10 mits elkanderen drie maanden 
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11 te vooren waarschouwende. Tot 
12 voldoening en nakoming van het- 
13 geene voorschreven is verbind 
14 den comparant sijn persoon en 
15 goederen, deselve onderwerpende 
16 aan de judicatieve van alle heeren, 
17 Hoven, rechteren en gerechten 
18 en wel specialijk den Edele 
19 Hove van Utrecht, en stelden 
20 bovendien tot meerder securi- 
21 teit van voorschreve capitaal 
22 en daarop te verschijne renten 
23 ten behoeve van den rentheffer 
24 tot een speciaal hypotheecq en 
25 onderpand zekere huysinge en 
26 bakkerije, met de annexe vijff 
27 kameren of woningen, staande 
28 op de punt van den driehoek op den 
29 dorpe van De Bild, tusschen de 
{blad 3} 
1 Steenstraat en de Veenwegh, 
2 welke Steenstraat ten zuyden 
3 en den Veenwegh ten noorden 
4 daarneffens aangelegen sijn, 
5 zijnde erffpaghtgoed van 
6 onsen convente van Vrouwen- 
7 clooster, alles zoo en invoegen 
8 den comparant daarmede 
9 op den 7 september 1771 is 
10 verleyd geworden, en dat met 
11 alle de staande en leggende 
12 plaaten zoo in de voorschreve 
13 huysinge en bakkerije 
14 als annexe kameren off 
15 woningen bevonden worden- 
16 de, mitsgaders al het 
17 bakkersgereedschap tot 
18 de voorschreve bakkerije 
19 behorende, en verders al 
20 het geene van wegen den 
21 comparant op de voorschre- 
22 ve grond aard- en nagel- 
23 vast is, omme in cas van 
24 wanvoldoening het gemelde 
25 capitaal en renten daar 
26 aan te kunnen verhaalen. 
27 Versoekende den comparant 
28 daarinne te worden gecon- 
29 demneerdt en dat het boven- 
30 gemelde hypotheecq voor het 
31 meergemelde capitaal en 
32 renten als de eerste plegt 
33 mag werden verklaard, ver- 
34 bonden pandbaar en exe- 
35 cutabel te zijn, hetwelk 
36 bij desen onverminderd onse 
37 jaarlijkse canon en verder 
38 ons en een iders goed reght 
39 bij desen is geschied. Des 
40 t' oirconde de minute 
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41 onder ons berustende 
42 den comparant onderte- 
43 kendt en dese voor den 
44 rentheffer met onsen 
45 hieronder uythangende 
{blad 4} 
1 zegul bekragtigt, binnen 
2 Utrecht in 't jaar onses 
3 Heeren een duysend seven 
4 honderd negen en seventig 
5 op den sevenentwintigsten 
6 dag van den maand maart. 
7 / was geparapheert H.G. 
8 van Nassau. 
9 / onder stond / Ter ordonnantie 
10 van de Hooggemelde Heeren 
11 Edelen en Ridderschap en 
12 was getekent H. Brouwer. 
{in marge:} 
13 de quitantie van den XL penn[ing] is in dato en gere- 
14 gistreerd den 20 maart 1779 en haar E[del] Mo[gende] ap[pointeme]nt 
15 van permissie dato 15 maart 1779. 
16 Plecht groot f. 3000,-. 
 
{inzake aflossing, in marge op eerste blad} 
1 Compareerde Jan van Maurik vertonende 
2 de originele plechtbrief met quitantie daar 
3 op staande van Maria Catharina Rençon, 
4 weduwe wijlen Jan Hendrik Mosch, en van 
5 derzelver kinderen, waarbij bleek dat het 
6 capitaal in desen vermeld met de renten 
7 voldaan en betaald waren, verzoekende dier- 
8 halven dat deselve ten Registre van Erfpachten 
9 en Plechten van de Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen  
10 en Ridderschap 's Lands van Utrecht mogten 
11 worden geroyeerd en gecancelleerd, het 
12 welk bij desen is geschied bij mij secretaris 
13 van Hooggem[elde] Heeren Edelen en Ridderschap 
14 op den 2 augustus 1794. 
15 {w.g.:} Jo. Fred. Gobius. 
 

Vrouwenklooster 93 
27 maart 1773. Akte van schuldbekentenis ten laste van Cunera de Greeff te De Bilt ten behoeve van 
Wouter van Zeijst, graanhandelaar te Utrecht, vanwege een lening voor geleverde koopwaar onder 
verband van 3 morgen land met huis en bakkerij tussen de Steenstraat en de Looydijk te De Bilt, 
erfpachtgoed van Vrouwenklooster, afgelost 1782. 
 
{f.1r.} 
{in marge:} 
 Plechtbrief  
 van een capitaal van f. 4000,-- ten 
 lasten van Cunera de Greeff, gevestigd 
 op 3 mergen land met d’ huyzinge  
 en bakkerij en 't getimmerte daar- 
 op staande onder De Bild, specterende 
 aan den convente van Vrouwencloos- 
 ter 
 ten behoeve van 
 s[eigneu]r Wouter van Zeijst, coopman in 
 granen 
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 in dato 27 maart 1773. 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen 
2 en Ridderschappe respresenteren- 
3 de den tweeden Staat van den Lan- 
4 de van Utrecht doen cond, dat voor 
5 ons verschenen en gecompareerd is 
6 Cunera de Greeff, meerderjarig en 
7 ongehuwd, wonende aan De Bild, 
8 dewelke verklaarde wel en deug- 
9 delijk schuldig te weesen aan en 
10 ten behoeve van s[eigneur] Wouter van 
11 Zeijst, coopman in granen alhier, 
12 een capitale somme van vier duy- 
13 zend Caroly guldens tot XX stuy[vers] 
14 't stuk, spruytende uyt zaake en 
15 wegens geleverde koopmanschap- 
16 pen sedert den 14 september 1771 
17 tot den 23 dec[em]b[e]r 1772 bij haar na ge- 
18 noegen ontvangen. Renuntiërende 
19 mitsdien van de exceptie, van her- 
20 rekening, reliëf en alle andere 
21 contrariërende uytvlugten, welke 
22 haar eenigzints te staade zoude 
23 kunnen koomen en beloofde om 
24 't voorsz[egde] capitaal interessen te zul- 
25 len betaalen na advenant vier guld[en] 
26 van yder honderd in 't jaar, edog be- 
27 talende binnen ses weeken na den 
28 verschijndag te kunnen volstaan met 
29 drie gulden tien stuyv[er]s van yder 
30 hondert in 't jaar, welke renten 
31 haren ingang reeds genomen hebben 
32 met den 1 maart deses jaars 1773 en 
33 geduuren zullen tot de volle en effec- 
34 tueele aflossinge van 't voorsz[egde] capi- 
35 taal toe, welke aflossinge door haar 
36 comparanten zal mogen geschieden 
37 jaarlijks met hondert guldens, teffens 
38 ofte zo veel meerder als zij zal koomen 
39 goed te vinden, dog niet minder dan met 
40 hondert guldens telkens en zal 
{f.1v.} 
1 den rentheffer het voorsz[egde] capitaal 
2 't zij geheel of gedeeltelijk niet 
3 moogen opeyschen dan na verloop 
4 van ses jaaren, en dus niet moogen 
5 gedenuntieerd worden, dan jegens den 
6 1 maart 1779 en mits in alle geval- 
7 len van aflossing 't zij geheel of ge- 
8 deeltelijk elkanderen drie maan- 
9 den te voren waarschouwende. Tot na- 
10 kominge van 't geene voorsz[egden] staat 
11 verklaarde de comparanten niet 
12 alleen te verbinden haar persoon 
13 en goederen deselve onderwerpende 
14 als na rechten, maar stelde boven- 
15 dien bij desen ten behoeven van den 
16 rentheffer tot een speciaal hy- 
17 potheecq en onderpand zekere drie 
18 mergen land met de huyzinge, 
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19 backerije en getimmerte daarop 
20 staande en allen toebehooren gele- 
21 gen aan De Bild, strekkende uyt  
22 het midden van de Steenstraat noord- 
23 waards tot aan de Loydijk toe, daar 
24 de weduwe Paulus Schijff van ouds 
25 oostwaards en den convente van Vrou- 
26 weclooster westwaards naast gele- 
27 gen zijn, ofte wie anders daar naast ge- 
28 erft of gelegen wesen mogte, invoegen 
29 zij hetzelve van ons wegens voorschre- 
30 ve convente van Vrouweclooster in 
31 erfpacht possideerd, volgens erfpagt- 
32 brief op den 18e februarij 1762 aan de 
33 zelve uytgeleverd, versoekende zij 
34 comparante hierin te moogen wor- 
35 den gecondemneerd en dat het voor- 
36 schreve hypotheecq voor het geseg- 
37 de capitaal en renten mag wer- 
38 den verklaard pandbaar en execu- 
39 tabel, 't welk bij dezen onvermindert 
40 ons recht van preferentie op de te 
{f.2r.} 
1 verschijne canons en verder recht 
2 mitsgaders yders gerechtigheyd 
3 bij dezen is geschied, nadat ons bij 
4 quitantie van den heer ontfan- 
5 ger van den Bogaard gebleken 
6 was, dat het regt van de XLe pen- 
7 ning op den 23 deser behoorlijk 
8 was voldaan en de quitancie daar 
9 van ten zelven dage ter secretarye 
10 dezer stad geregistreerd was gewor- 
11 den. Des t'oirconde de minu- 
12 te onder ons berustende bij de 
13 comparante ondertekent en dezen 
14 voor den rentheffer met onsen 
15 hier onder uythangende zegel be- 
16 kragtigt in 't jaar onses Heeren 
17 een duyzend seven hondert drie 
18 en seventig op den seven 
19 en twintigste dag van den maand 
20 maart. 
21 / was geparapheert / 
22 D. van Tuijll van Serooskerken, 
23 / lager stond: / 
24 Ter ordonnantie van den Hooggem[elde] Heeren 
25 Edelen en Ridderschap 
26 / was getekent: / 
27 H. Brouwer 
28 / in dorso stond / 
29 Van 't capitaal van vierduyzend 
30 guldens in 't witte dezer gemeld 
31 met vijf en een halve maand interessen  
32 verschenen 15 augustus 1782, tezamen ten 
33 somme van vier duyzend drie en ses- 
34 tig guldens drie stuyv[er]s bekenne ik 
35 ondergetekende, weduwe, boedelhou- 
36 ster van Wouter van Zeijst, voldaan  
37 en betaald te zijn, consenterende even- 
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38 zulks dat deze op de respect re- 
{f.2v.} 
1 gestens worden geroyeerd. Utrecht 
2 19 augustus 1782. 
{in marge} 
3 geregistreert den 20 december 1782 
4 / was getekent, / 
5 capitaal f. 4000,-,-  de weduwe Wouter van Sijst 
6 rente            63,3,-  mij present. 
7        f. 4063,3,-  J. Klemmé not[ari]s 
8     1782 
9 gesien sijnde de voorsz[egde] quitantie en ver- 
10 klaring in dorso van desen plegtbrief  
11 gesteld, is deselve plegtbrief alhier 
12 ten registere geroyeerd den 8 januarij 
13 1783 door mij 
14 H. Brouwer. 
 
 Vrouwenklooster 94 
10 april 1775 en 10 juni 1776. Verzoekschrift van Jan Hendrik de Wilt, schout van Odijk, aan de ridder-
schap om goedkeuring van de koop van 3 morgen land met huis en bakkerij te De Bilt, erfpachtgoed van 
Vrouwenklooster (1775), met akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Jan Hendrik de Wilt 
(1776). 
 
1775, april 10 (stuk 1) 
 
{In de marge, f.1r.} 
 
1. De Heeren Edelen en Ridderschap, representerende den tweeden staat 
2. van den lande van Utrecht, gelet op den inhoud deses, sien voor 
3. ditmaal af van de naasting van het erfpagtgoed in desen gemeld, 
4. en approberen de verkoop daarvan bij den suppliant aangegaan, 
5. mits hij van de uitgeloofde kooppenningen 
6. ten comptoire van het Convent van Vrou- 
7. wenclooster betale de quinquagesima, 
8. welke Hun Ed[el] Mo[gende] om bijsondere rede- 
9. nen Hun Ed[el] Mo[gende] daartoe bewegende, voor 
10. ditmaal bij moderatie stellen op de helfte, dat is, op sestig guldens; aan 
11. welke voorwaarde voldaan sijnde, authoriseren Hun Ed[el] Mo[gende] wijders J. Kol, 
12. rentmeester van het voorsz[eide] convent, om ten kosten van den suppliant, aan 
13. den selven, onder behoorlijk renversaal, van het erfpagtgoed in desen geroerd 
14. uit te leveren nieuwe 
15. erfpagtbrieven in 
16. forma, van inhoud 
17. als de vorige; alles 
18. onverminderd Hunner 
19. Ed[el] Mo[gende] en een ieders 
20. goed regt. 
21. Actum te Utrecht 
22. den 10 april 1775. 
23. Ter ordonnantie van 
24. de Hooggemelde Heeren 
25. Edelen en Ridderschappe 
26. H. Brouwer. 
 
f.1r. 
1. Aan de Edele Mog[ende] 
2. Heeren Edelen en Ridder- 
3. schappe ’s Lands van Utrecht. 
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4. Geeft zeer ootmoediglijk te kennen Jan Hen- 
5. drik de Wilt, schout van Odijk, dat hij sup- 
6. pliant van Cunera de Greeff in coop heeft aan- 
7. gestaan seekere drie mergen land met de huy- 
8. singe, bakkerije en verdere getimmerte daar 
9. op staande, gelegen onder den geregte van 
10. De Bild, voor en omme de somma van ses 
11. duysent guldens, volgens coopcedulle den 28e 
12. maart 1776 voor den notaris Willem Voorsteeg 
13. en seekere getuygen aan De Bilt gepasseert, 
14. welke drie mergen zijn erfpagtgoed van UEd[el] 
15. Mog[ende] weegens ’t convent van ’t Vrouweclooster 
16. op een jaarlijkse canon van twee en twintig 
17. gulden, en ten behoeve van gemelde convente 
18. nog belast met een thins van dertig stuy- 
19. vers jaarlijks, dat Ued[el] Mog[ende] nog aan het 
20. voorschreeve erfpagtgoed competeeren het recht 
 
f.1v. 
1. van naasting of voorkoop die hij wel onderda- 
2. niglijk was aanpraesenteerende, dan gemerkt 
3. den suppliant uyt hoofde van verwantschap 
4. en andere omstandigheden zig had laaten per- 
5. suadeeren ’t voorsz[egde] goed tot f.6000:-:-: aan te 
6. slaan, hetgeen verre boven de waarde is, en 
7. dat hij dus vertrouwt dat UEd[el] Mog[ende] ’t selve 
8. niet sullen accepteeren, zoo versocht hij nieuwe 
9. brieven, en bij zoo verre geoordeelt mogt worden 
10. de quinquagesima in desen plaats te hebben, 
11. dat UEd[el] Mog[ende] hem deselve goedgunstiglijk 
12. voor het geheel, en dat niet mogende zijn, dan 
13. ten deelen gelieven te remitteeren. 
14. ’t Welk doende 
15. J.H. de Wilt. 

 
  
1776, juni 10 (stuk 2) 
 
{linker marge, f.1r.:} Vrouweclooster 
   10 juni 1776 
1. Erfpagtbrief voor den 
2. schout Jan Hendrik de Wilt 
3. van 3 mor[ge]n land aan De 
4. Bild waarin begrepen 72 
5. roeden met de huyzinge 
6. en getimmer daarop staende. 
 
7. De Ed[el] Mog[ende] etc. doen kond dat wij in- 
8. gevolge de koopcedulle tusschen Cunera 
9. de Greef en Jan Hendrik de Wilt, schout 
10. van Odijk, den 28 maart des gepasseer- 
11. den jaars 1775 voor den not[ari]s W[ille]m Versteeg 
12. en getuygen aan De Bilt opgemaakt en 
13. onse opgevolgde app[oi]nt[ement]e van den 10e 
14. april 1775 waarbij wij voor ditmaal 
15. van 't recht [van] naasting, ons competerende, 
16. hadden afgezien en voorsz[egde] verkoop 
17. geapprobeerd aan opgem[elde] schout Jan 
18. Hend[ri]k de Wilt in een eeuwige erfpagt 
19. gegund en verleend hebben zoals 
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20. wij gunnen en verlenen bij dezen, zekere 
21. omtrent drie mor[ge]n land, gelegen aan 
22. De Bild, behorende aan onzen convente 
23. van Vrouweclooster, strekkende uyt 
24. het midden van de Steenstraat noord- 
25. waerds op tot aan de Loydijk toe, daer 
26. de wed[uw]e Schijf vanouds oostwaerds 
27. en voorsz[egde] convente westwaerds naest 
28. geland en gelegen zijn, of wie anders 
29. met recht daernaest etc[etera]. Zijnde 
30. hierinne mede begrepen 78 roeden 
31. land met de huyzinge en getimmerte 
32. daerop staende, zo die hierinne 
33. gelegen zijn en van ouds tot een erfpagt 
34. gemaekt is geworden, alles in voegen 
35. voorm[elde] Cunera de Greef dat van ons 
36. in erfpagt bezeten heeft, en dat op een  
37. jaarlijkse canon en erfpagt van 22 
38. 't 20 st[uver]s 't stuk, alsmede een jaerlijkse 
39. tins van 30 st[uver]s, ingang genomen hebbende 
40. met p[ri]mo januarij 1775, te betalen op ieder 
 
{f.1v.:} 
1 jaer op den verschijndag aan handen en 
2 ten huyze van den rentm[eeste]r van opgem[elde] 
3 convente in der tijd; op poene zo 't langer 
4 als een jaer onbetaald bleef, hij aan 
5 ons verbeuren zal een dubbelden canon, 
6 en zo eeuwiglijk en erflijk te geduren, 
7 en dat alles vrij geld zonder enige 
8 verminderinge of kortinge des pagts, 
9 't zij van enige ondermate, ongelden ofte 
10 onraden, hoe die genaamd mogten worden, 
11 zo die nu bereids op 't voorsz[egde] goed zijn, 
12 of namaals gesteld zoude mogen worden. 
13 Met verdere conditie dat hij, schout 
14 J.H.de Wilt, zijnen erfgenam[en] etc[eter]a. 
15 Utrecht den 10 junij, geparapheert 
16 D.J. v[an] T[uyl] v[an] S[erooskerke]. Lager stond: etc[etera] 
17 getekend H. B[rouwer]. 
 
18 Renversaal. 
19 Ik, J.H. de Wilt, schout van Odijk, beken- 
20 ne e[tceter]a, 
21 en belove ik onderges[chreven] etc.  Getekend 
22 op den 10 junij 1776. 
 

Vrouwenklooster 95 
8 maart 1790 en 6 november 1790. Verzoekschrift van Jan Hendrik de Wilt, schout van Odijk, aan de 
ridderschap om goedkeuring van de verkoop aan Anthony van Mijdrecht van 3 morgen land met huis 
tussen de Steenstraat en de Looydijk te De Bilt, erfpachtgoed van Vrouwenklooster, ingewilligd. Met 
renversaal van de akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Anthony van Mijdrecht. 
 
{blad 1:} 
1 Requeste 
2 van 
3 Jan Hendrik de Wilt 
4 en 
5 Anthony van Mijdrecht. 
{blad 2:} 
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{linker marge:} 
 De Heeren Edelen en Ridderschappe, representeerende 
 den Tweeden Staat van den Lande van Utrecht, 
 voor deeze rijze afziende van het recht van naasting, 
 hun ed[el] mog[enden] op het verkogte perceel in dezen requeste 
 gemeld en competerende, approbeeren den koop van hetzelve, authori- 
 seerende den rentmeester van den convente van Vrou-  
 wenklooster omme aan den 
 koper onder behoorlijk renversaal 
 uyt te leveren nieuwe erfpagt- 
 brieven, naer inhoude der 
 voirgen[oemde], mits dezelve betale 
 de volle quinquagesima der 
 kooppenningen van het errfpagtgoed 
 in dezen geroerd. Gedaan t' Utrecht 
 den 8 maart 1790. 
1 Ter ordonn[antie] van welgem[elde] Heeren Edelen 
2 en Ridderschappe, 
3 jo[nkheer] Fred[erik] Gobius 
4 {w.g.} 
 
5 Aan de Ed[el] Mog[ende] Hee- 
6 ren, Edelen en Ridderschap- 
7 pe, repraesenteerende den Tweeden 
8 Staat van den Lande van 
9 Utrecht. 
10 Geeven ootmoedig te kennen, Jan 
11 Hendrik de Wilt, schout van Odijk, en 
12 Anthony van Mijdrecht, 
13 dat de eersten suppl[ia]nt van Ued[el] Mog[enden] 
14 in erfpacht is hebbende zekere drie mer- 
15 gen land, met de huizinge en verder ge- 
16 timmerte daar op staande, geleegen aan 
17 De Bilt, behoorende aan den convente van 't 
18 Vrouwenklooster, strekkende uit 't midden 
19 van de Steenstraat noordwaards op tot aan de 
20 Looydijk toe, daar oostwaards Jan Pie- 
{ondermarge:}  Vermits betalende de volle quinquagesima 8/1/90 
{3e blad:} 
1 ter Muller, en westwaards den gem[elde] convente 
2 naast geleegen zijn, op een jaarlijksche 
3 canon van twee en twintig guldens en een 
4 thins van eene gulden tien stuivers, 
5 booven 't recht van nakoop ten behoeven 
6 van Ued[el] Mog[enden]. Dat de eersten suppl[ia]nt 
7 't voorsz[egde] goed verkogt heeft aan en ten 
8 behoeve van den tweeden suppl[ia]nt voor 
9 de so[mm]a van vier duizend guldens, vrij 
10 geld, blijkens geannexeerde koopcond[itie], 
11 waaromme de eersten suppl[ia]nte zich keerd 
12 tot Ued[el] Mog[gende], ootmoedig verzoekende dat 
13 Ued[ele] Mog[ende] de gedaane verkoop gelieven  
14 te approbeeren en ten behoeve van den 
15 tweeden suppl[ia]nt te verleenen nieuwe erf- 
16 pachtsbrieven in forma, terwijl de laatst- 
17 gem[elde] zich meede keerende tot Ued[el] Mog[enden] 
18 ootmoedig verzoekt, dat 't Ued[del] Mog[enden] be- 
19 haagen mogten, voor ditmaal van 't recht  
20 van nakoop aan 't voorsz[egde] erfpachtgoed 
21 af te zien en ten zijnen naame en 
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22 kosten te doen uytgeeven nieuwe erfpachts- 
23 brief, mitsgaders dat de quinquagesima bij 
24 moderatie en zonder consequentie mocht 
{blad 4:} 
1 werden gesteld op veertig guldens, 
2 't welk doende etc[etera]  
3 {w.g.:}   J.C. de Graaf, notaris. 
 
Renversaal 
{blad 1:}  
{linker marge:} 
 Renversaal 
 van Anthony van Mijdrecht, van 
 zekere ontrend 3 mergen lands (daar 
 inne begrepen 72 roeden land met 
 de huyzinge en getimmerte daar op 
 staande), gelegen aan De Bild, behoo- 
 rende aan den convente van Vrouwe- 
 clooster, op een jaarlijkse canon en 
 erfpacht van f 22:-:- en een jaar- 
 lijkse thins van dartig stuyvers, 
 te betalen de thins op Martini en 
 den erfpacht op Corsmis respectivelijk 
 in yder jaar. 
 in dato 6 november 1790. 
1 Ik Anthony van Mijdrecht bekenne 
2 van de Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen en 
3 Ridderschap 's lands van Utrecht 
4 in een eeuwige erfpacht ontfangen 
5 te hebben zekere ontrend drie 
6 mergen lands met zijn toebehoo- 
7 ren, geleegen aan De Bild, bre- 
8 der en ingevolge den erfpachtbrief 
9 luydende aldus: 
10 De Edel Mogende Heeren Edelen 
11 en Ridderschap, representerende 
12 den Tweden Staat van de stad, 
13 steden en landen van Utrecht, 
14 doen te weeten dat wij ingevolge 
15 de coopcedulle tusschen Jan Hen- 
16 drik de Wilt, schout van Odijk, en 
17 Anthony van Mijdrecht, den 20ste fe- 
18 bruarij 1790 voor den notaris Jacob 
19 Christiaan de Graaf en getuigen 
20 in Utrecht opgericht en onse opge- 
21 volgde appoinctemente van den 8e 
22 maart 1790, waarbij wij voor dit 
23 maal van 't recht van naasting, 
24 ons competeerende, hadden afgezien 
25 en voorschreeve verkoop geapprobeerd, 
26 aan opgemelde Anthony van Mij- 
27 drecht in een eeuwige erfpacht ge- 
28 gund en verleend hebben, zoals wij 
29 gunnen en verleenen bij dezen 
30 zekere omtrend drie mergen 
31 land geleegen aan De Bildt, 
32 behoorende aan onsen convente 
33 van Vrouweclooster, strekkende 
34 uit het midden van de Steenstraat 
35 noordwaards op tot aan de Lodijk 
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36 toe, daar oostwaards Jan Pieter 
37 Muller en westwaards voorschreve 
38 convente naast geland en gelegen 
39 zijn, of wie anders met recht 
40 daar naast geland en gelegen 
41 mogte weezen, sijnde hier inne 
42 mede begrepen twee en zeventig 
43 roeden lands met de huyzinge 
{blad 2:} 
1 en getimmerte daar op staande, 
2 zoo die hier inne gelegen zijn en van 
3 ouds tot eene erfpacht gemaakt is 
4 geworden, alles in voege voorn[oemde] Jan 
5 Hendrik de Wilt, schout van Odijk, 
6 dat van ons in erfpacht bezeten heeft 
7 en dat op een jaarlijkse canon 
8 van twee en twintig guldens tot 
9 twintig stuivers 't stuk, als mede 
10 een jaarlijkse thins van dartig 
11 stuyvers, te betalen de thins op  
12 Martini en den erfpacht canon 
13 op Corsmis, respectivelijk van dee- 
14 sen jaare 1790, en zoo vervolgens 
15 in yder jaar, eeuwig en erflijk, 
16 aan handen en ten huyze van den 
17 rentmeester van opgemelde con- 
18 vente in der tijd, op poene dat zoo 
19 die langer als een jaar onbetaald 
20 bleeven, hij aan ons telkens ver- 
21 beuren zal een dubbelde canon, 
22 en dit alles vrij geld zonder eenige 
23 verminderinge of kortinge des 
24 pachts, 't zij van eenige ondermate, 
25 ongelden of onraden, hoe die ge- 
26 naamd mogten worden, zoo nu 
27 bereyds op het voorschreeve goed zijn 
28 of namaals gesteld zoude mogen 
29 worden, met verdere conditien, dat 
30 hij, Anthony van Mijdrecht, zijne 
31 erfgenaamen en nakomelingen, 
32 't voorschreeve goed of ten deele 
33 aan nymand anders zal mogen 
34 overdoen of verhandelen als 
35 met ons en onser nakomelingen 
36 consente, en dat wij daaraan 
37 altoos 't recht van voorkoop en 
38 naasting behouden, en tot wat 
39 tijde deezen erfpacht versterft of 
40 verandersaat, zal dezelve wede- 
41 rom aan ons moeten worden versogt 
{blad 3:} 
1 neemende en gevende nieuwe brieven, spre- 
2 kende als deze, ten kosten van den 
3 suppliant, binnen 's jaars op poene 
4 van denzelven erfpagt vervallen 
5 te zijn, mitsgaders van alle recht 
6 en toezeggens, die men daar aan 
7 mogte te pretendeeren hebben. 
8 Alles zonder arch of list. Gegeven 
9 binnen Utrecht, onder ons uithan- 
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10 gende zegel, in 't jaar onses Hee- 
11 ren een duyzend seven hondert 
12 negentig, op den sesden dag 
13 van de maand november. 
14 En belove ik ondergeschreve alle 
15 poincten, in dezen brief vervat, 
16 getrouwelijk te zullen nakoomen 
17 en agtervolgen, daar voor ver- 
18 bindende mijn persoon en goede- 
19 ren, dezelve onderwerpende als 
20 naar rechten. Des 't oirconde 
21 getekend in Utrecht den .... {niet ingevuld}. 
22 (was getekend:) Antonie van Mijdregt. 
 

Vrouwenklooster 96 
8 augustus 1786. Akte van ruil door Jan Willem van Musschenbroek, burgemeester van Utrecht, met de 
ridderschap van Utrecht van 1 morgen bouwland tussen de Veenweg en de Looidijk en 3½ morgen ten 
westen van de Waterigesteeg te De Bilt tegen 4 morgen en 20 roeden bouwland tussen de Looydijk en de 
Bisschopswetering te De Bilt. 
 
{blad 1 recto:} 
1 De eerste deser geschreven op een zegel van vijff guldens. 
2 Dubbelt. 
3 Op conditiën nabeschreven bekennen den 
4 weledelen gestrengen heere mr. Jan Willem van 
5 Musschenbroek, raad en oud burgemeester der stad Utrecht 
6 etc[eter]a, aan de Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridderschap, 
7 representeerende den Tweede Staat van den Lande van 
8 Utrecht, bij ruylinge affgestaan te hebben een stuk 
9 bouland, groot ruym eene mergen, gelegen onder den 
10 gerechte van De Bild, tusschen de Veenweg en Lodijk, 
11 daar hoogstgemelde heeren Edelen wegens het convent 
12 van Vrouweclooster ten oosten en westen naast gelegen is. 
13 En dan nog omtrent drie en een halff mergen bouland, 
14 meede aldaar gelegen, streckende dus ingelijks van 
15 de Veenweg tot de Lodijk, belend ten oosten het voor- 
16 screve convent en ten westen de Wateringe Steeg, en 
17 dit respectivelijck ter somme van vijffhonderd vijfftig 
18 gulden, als waarop deselve bij schout en gerechte van 
19 De Bild den 24e may 1786 sijn geëstimeerd geworden, 
 
20 en Jan Kol, rentmeester van welgemelde Heeren 
21 Edelen en Ridderschap en als hier toe bij appoinctement van 
22 den 6 maart 1786 specialijk geauthoriseerd tegens de  
23 voorschreven twee parceelen aan voorn[oemde] heere oud 
24 borgemeester mr. Jan Willem van Musschenbroek 
25 affgestaan te hebben een stuk bouland almede gelegen 
26 onder den gerechte van De Bild en tot hier toe behoord 
27 hebbende aan 't genoemde convent van Vrouweclooster 
28 en volgens de kaarte van denselven convente groot 
29 vier mergen twintig roeden, gelegen voor de hofstede 
30 van den hoogedelgeboren heere van Lochorst en 
{blad 1 verso:} 
1 naast d' steeg van den heere coper strekkende van 
2 de Lodijk tot aan d' Bisschopswetering, en dat ter 
3 somme van elffhonderd gulden, waar op het stuk 
4 door schout en gerechte ten dage voormeld getaxeerd is. 
 
5 Dit over en weder zodanig die landen gepossideerd en 
6 met alzulke gerechtigheeden en servituten als daar 
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7 toe en aan van ouds specteerende sijn, sullende de 
8 twee eerste partijen met 't eyndigen van dit lopende 
9 jaar weesen uyt de huure, maar van 't laatstgenoemde 
10 door den heer burgemeester van Musschenbroek 
11 moeten worden uytgehouden zodanige huure als 
12 Reyer van Schaik daaraan tot den jaare 1791 
13 incluis om f.64-- in 't jaar is hebbende, 
14 en sal een yder in 't genot, en daartegens in d’lasten 
15 en ongelden treden met primo januarij 1787. 
16 Bekennende welgemelde rentmeester in sijn qualiteit 
17 van de meerdere waarde tot vijffhonderd vijfftig guldens 
18 voldaan te weesen, over sulx d’heeren contrahenten, 
19 zoo in privé als q[ualita]té, beloven eerstdaags van de in 
20 maniere als vooren aan den anderen verkogte 
21 landen te sullen doen behoorlijk transport en 
22 opdragt als na erffcoopregt en in den lande van 
23 Utrecht gebruykelijk is. 
24 Verbindende den heer eerste contrahent tot praestatie 
25 deses sijn persoon en goederen en den tweeden 
{blad 2, recto:} 
1 contrahent de goederen van hoogstgemelde Heeren 
2 Edelen, deselve onderwerpende als na rechten. 
3 Des 't oirconde getekent in Utrecht den 8e augustij 
4 1786. 
 
      J.W. van Musschenbroek 
      Jan Kol 
      1786. 
 

Vrouwenklooster 97 
18 augustus 1767 en 10 juni 1776. Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap van 6 morgen wei- 
en bouwland langs de Kromme Rijn te Cothen, met renversalen. 
Betreft: - Eduard Petrus Ram van Schalkwijk en Weerdestein, 1767; - Anna Catharina Ram van 
Schalkwijk, 1776. 
 
{f.1r.:} 
{linker marge:} 
1 Vrouweclooster 
2 18 aug[ustus] 1767. 
 
3 Erfpagt van ses mor[ge]n 
4 land onder Cothen ten behoe-                                  
5 ve van den hoog ed[el] ges[trenge] heer 
6 Ram van Schalkwijk, heer van 
7 Weerdestein. 
8 De Ed[el] Mo[gende] Heren Edelen en Ridderschappe re- 
9 presenterende den tweden Staat van den lande 
10 van Utrecht doen kond dat wij aan den heer 
11 Eduard Petrus Ram van Schalkwijk, here 
12 van Weerdestein {in de marge: als successeur feudaal van wijlen zijn vader den h[ee]r Eduard Joseph 
 Ram van Schalkwijk, in leven heer van Weerdesteij}  in een eeuwige erffpagt 
13 gegund en gegeven hebben zoals wij ge- 
14 ven bij dezen, sekere ses mor[ge]n, zo weij- als 
15 bouwland, gelegen onder den gerechte van 
16 Cothen, specterende aan den convente van 
17 Vrouweclooster, in het caarte boek f[oli]o 
18 22, getekent A:B, strekkende langs den 
19 Crommen Rhijn, en dat zo groot en klijn 
20 dezelve wezen mogte, zonder aan enige 
21 onder- of overmate gehouden te wesen, 
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22 op een jaarl[ijkse] canon van f36, de gulden 
23 tot 20 stuyvers gerekent, vrij geld van 
24 alle ongelden, onraden en lasten hoe 
25 die ook genaamd zoude kunnen ofte 
26 mogen worden en nu al bereids daar- 
27 op zijnde of namaals daarop zoude 
28 mogen komen, niets uytgesondert, die 
29 alle tot lasten van zijn ed[ele] off op wien dezen 
30 erfpagt namaals zoude mogen komen, 
31 zijn en blijven zullen, alle jaar op de 
32 verschijndag of ten allerlangsten ses  
33 weken daar na, te betalen aan den rent- 
34 meester in der tijd van voorsz[egde] convente, 
35 eeuwiglijk en erflijk gedurende, waar- 
36 van het eerste jaar verst[reken] en omgekomen 
37 zal zijn met ult[im]o december 1767. Met deze 
38 expresse voorwaarden dat zijn Ed[ele], des- 
39 zelfs erfgenamen of nakomelingen, op 
40 wien deze erfpagt komen mogte, dezelve 
41 altijd zal moeten verbeteren en geenzints 
{f.1v.:} 
1 verargeren, ook niet splitsen, verdijlen 
2 nog aan iemand anders brengen of over- 
3 doen buyten onsen wille en schriftelijk 
4 consent, in welk laast geval 
5 wij reserveren ons regt van voorkoop en 
6 naasting als 't gunt wij ten eeuwigen dage 
7 op de voorsz[egde] erfpacht zijn behoudende. 
8 Voorts zijn voorwaarden dat tot wat tijde 
9 gem[elde] erfpagt versterft of veranderzaat, 
10 zal die wederom binnen de ses maanden 
11 daarna aan ons moeten worden verzogt, 
12 nemende en gevende nieuwe brieven, 
13 sprekende als dezen, tot kosten van den 
14 suppliant. En waar 't zake dat zijn E[dele], 
15 deszelfs erfgenamen of nakomelingen, enige 
16 van deze poincten verbraken en niet naar 
17 en kwamen, zo ware zijn E[dele] of wie deze 
18 erfpagt hadden, vervallen van alle recht 
19 en toeseggens, die op den gemelden erfpagd 
20 te pretenderen was, indien wij 't verzuym    
21 alsdan opnemen wilden, doch anders niet, 
22 behoudens nogtans ons regt op de alsdan 
23 versc[henen] en onbetaalde jaarlijkse canon te 
24 consegneren, alles zonder argh of list. Des 
25 t' oirkonde deze met onsen uythangende 
26 zegele bekragtigt, gegeven in 't jaar onses 
27 Heren een duyzend 767 op den 18 dag der maand 
28 aug[ustus]. Was getekend J. van Utenhove. Lager 
29 stond: Ter ordon[nantie] etc., getekend H.Brouwer. 
 
30 Renversaal 
31 Ik, Eduard Petrus Ram van Schalkwijk, heer 
32 van Weerdestein, bekenne van de Edele Mog[ende]  
33 Heren Edelen en Ridderschappe 's Lands van 
34 Utrecht in een eeuwigen erfpagt ontfangen 
35 te hebben omtrent ses mergen land onder Cothen, 
36 breder ingevolge de erfpagtbrief luydende als 
37 boven: 
38 "De Edele etc."  
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39 En belove ik, onderget[ekende], alle pointen in dezen brief ver- 
40 vat getrouwelijk te willen nakomen en agtervolgen, 
41 daarvoor verbindende mijn perzoon en goederen, 
42 dezelve onderwerpende als na rechten. Actum Utrecht, 
43 den 7 september 1767, getekend E. Ram van Schalkwijk. 
 
{2e stukf.1r.} 
{linker marge:} 
 Vrouwe Clooster 
 10 juny 1776  
1 Erfpagtbrief voor jonk- 
2 vrouwe Anna Catharina 
3 Ram van Schalkwijk van        
4 ses mor[ge]n lands specterende 
5 aan 't convent van Vrouwe- 
6 clooster 
 
7 De Edele Mog[ende] Heren Edelen en Rid- 
8 derschappe representerende den Tweden Staat 
9 van den Lande van Utrecht doen kond, dat 
10 wij ten verzoeke van den not[ari]s Jan Tieleman 
11 Blekman, in qualité als door wijlen 
12 den heer Eduard Petrus Ram van Schalk- 
13 wijk, in leven here van Weerdestein, bij des- 
14 selfs testamentaire dispositie, den 28 
15 februarij 1775 voor den notaris Jan de Clefay 
16 en getuygen in Utrecht gepasseerd, gestelde 
17 voogd over zijn Edele minderjarige kin- 
18 deren, denzelven not[ari]s Jan Tieleman 
19 Blekman voor de oudste dogter en naas- 
20 te erfpagtvolgster van voorn[oemde] heer van 
21 Weerdestein, met name Anna Cathary- 
22 na Ram van Schalkwijk, ten behoeve van 
23 haar en hare twee susters, Margaretha 
24 Timothea Johanna en Timothea Maria 
25 Ram van Schalkwijk, voorbehoudens 
26 ons en een yders zijns goeden rechts in 
27 een eeuwigen erfpagt gegund ende gege- 
28 ven hebben, zoals wij gunnen en 
29 geven bij dezen, zekere ses morgen, zo 
30 wey- als bouwland, gelegen onder den 
31 gerechte van Cothen, specterende aan 
32 den convente van Vrouweclooster, 
33 in 't kaarteboek folio 22 getekend 
34 A,. strekkende langs den Crommen 
35 Rhijn, en dat zo groot en klijn dezelve 
36 wezen mogten, zonder aan enige onder 
{f.1v.:} 
1 of overmate gehouden te wezen, op een 
2 jaarlijkse canon van f36 caroli, den gulden 
3 tot 20 st[uiver]s gerekent, vrij geld van alle on- 
4 gelden, onraden en lasten, hoe die genaamd 
5 zoude kunnen worden en nu al bereids 
6 daarop zijnde of namaals daarop zoude 
7 mogen komen, niets uytgezonderd, die 
8 alle tot lasten van voorn[oemde] erfpagtvolgster 
9 of op wien dezen erfpagt bij vervolg zou- 
10 de mogen komen, zijn en blijven zullen,  
11 te betalen alle jaar op den verschijndag 
12 of alderlangste binnen ses weken daar- 
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13 na aan den rentmeester in der tijd van 
14 voors[zegde] convente, eeuwiglijk en erflijk 
15 gedurende, waarvan 't eerste jaar ver- 
16 schenen en omgekomen zal wezen met 
17 ultimo december dezes jaars 1776 met 
18 deze expresse voorwaarde, dat voorn[oemde] 
19 jonkvrouwe Anna Catharina Maria Ram 
20 van Schalkwijk, haar edele erfgenamen 
21 of nakomelingen, op wien dezen erfpagt 
22 komen mogte, dezelve altijd zullen moeten  
23 verbeteren en geenzints verargeren, ook 
24 niet splitsen, verdeylen nog aan niemand 
25 anders brengen off overdoen buyten onze 
26 wille en schriftelijk consent, in welk 
27 laatste geval wij reserveren ons recht 
28 van voorkoop en naasting als 't gunt 
29 wij ten eeuwigen dage op de voorsz[egde] erfpagt 
30 zijn behoudende. Voorts zijn voorwaarden   
31 dat bij overlijden van gem[elde] jonkvrouwe 
32 Anna Catharina Maria Ram van Schalk- 
33 wijk, of tot wat tijd gem[elde] erfpagt ver- 
34 sterft of veranderzaat, die wederom 
35 binnen de ses maanden daarna aan 
36 ons zal moeten worden verzogt, nemende 
37 en gevende nieuwe brieven, sprekende 
38 als dezen, tot kosten van dengenen waar- 
39 op die alsdan komen zal. En waar't 
40 zake dat voorn[oemde] jonkv[rouw]e, haar Ed[ele] erfgenamen 
{f.2r.} 
1 of nakomelingen enige van deze pointen 
2 verbraken en niet na en kwamen, zo 
3 ware haar Ed[ele], of wie deze erfpagt had- 
4 de, vervallen van alle recht en toeseggens 
5 die op den gem[elden] erfpagt te pretenderen 
6 was, indien wij 't verzuym als dan zo op- 
7 nemen wilden, dog anders niet, behou- 
8 dens nogtans ons recht over de alsdan 
9 vers[chenen] en onbetaalde jaarlijkse canons 
10 te consegneren, alles zonder arg of   
11 list. Des t' oirkonde dezen met onzen 
12 uythangende zegele bekragtigt, ge- 
13 geven in 't jaar onses Heren een duy- 
14 zend zeven honderd ses en zeventig, 
15 op den tienden dag van de maand junij. 
16 Geparapheert D.J. van Tuyl van Seroos- 
17 kerken. Onder stond: Ter ordonn[antie] van 
18 hooggem[elde] Heren Edelen en Ridderschap- 
19 pe, getekend: H.Brouwer. 
 
20 Renversaal van bovenstaen- 
21 de erfpagtbrief. 
22 Ik Jan Tieleman Blikman, not[aris] 's Hoofs 
23 van Utrecht in q[ualit]é als medevoogd over 
24 jonkv[rouwe] Anna Catharina Maria Ram 
25 van Schalkwijk, bekenne van de Edele 
26 Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschappe 
27 's lands van Utrecht in een eeuwigen erf- 
28 pagt ontfangen te hebben omtrent ses 
29 mor[ge]n lands onder Cothen, breder en ingevol- 
30 ge den erfpagtbrief luydende als boven. 
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31 Ende belove ik in mijn gem[elde] qualiteit 
32 alle pointen in dezen brief vervat getrou- 
33 welijk te zullen nakomen en agtervolgen 
34 onder verband als na rechten. Utrecht den 
35 10 junij 1776. Getekend  J.T. Blekman. 
 

Vrouwenklooster 98 
21 januari 1316. Akte waarbij priorin en convent van Vrouwenklooster verklaren van hun medezuster 
Wouborch van Suutphen bij haar intrede te hebben ontvangen 61 zwarte Tournooise ponden voor de 
aankoop van 6 morgen land te Gerverscop, met specificatie van de bestemmingen van de daaruit 
verkregen renten en aan de keerzijde een aantekening betreffende de bestemming van dit goed. 
 
1 Wi, priorinne en[de] ghemene convent van Vrouencloester doen cont en[de] te weten alle den ghenen die 

desen brief sellen sien ofte hoe- 
2 ren lesen dat wi van suster Wouborch van Suutphen begheven in onsen godshuse ontfangen hebben een 

ende sestich pont svarter Tor- 
3 noische, daer wi mede ghecoft hebben ses morgen lants die gelegen sijn in Gherverscoep in haren Sueders 

gerechte van Apecoude 
4 tuschen ons godshuus lande op d' ene side en[de] Albrecht Duerkants kinder lande op d' ander side die nu te 

tide renten ses pont svarte jaerlicx. 
5 Dit is ghesciet in deser manieren dat die vorseide suster Wouborgh innemen sel tot hare orbare selke rente 

alse coemt oft comen 
6 mach van den vorgenoemden lande die wile dat si levet.  Mar wanneer dat si niet langher en is, so sel die 

rente broeder Steven den 
7 minrebroeder, haren sone, volgen sine boeke mede te beteren en[de] sine noetdorfte die wile dat hi levet.  

Na sine doet sel se volgen Je- 
8 hanne haren sone.  Na Jehanne Aleyde hare dochter.  Na Aleyde Martijn, Aleyde sone.  Na Martijn Gerrede 

haren sone, also so wie dat 
9 langher leve dan d' ander van desen vorghenoemden, dat hem die rente anecoeme na des anders doet.  Mar 

na dat leste lijf van de- 
10 sen so sel die rente va[n] den vorbescrevene goede comen an ons en[de] an onse godshuus vorghenoemt, 

vrielike in dere wijs, 
11 dat men in onsen godshuse metten drien pont gelts van deser renten elkes jaers sel doen ses 

beghangbenissen va[n] jarichtiden 
12 te ses tiden van den jare X scillinghe te Stevens jarichtide, suster Wouborghe vader, X scillinge tot hare 

moeder jarichtide,  
13 Hillen, X scillinge tot haers mans jarichtijt Gerrets, X scillinge te broder Ambronys jarichtijt, X scillinge tot 

haers  
14 selves jarichtijt en[de] X scillinge tot al hare kinder jarichtijt, en[de] voir al die ghene die haer goet ghedaen 

hebben in desen  
15 live.  En[de] dese drie pont sellen die vrouwen die procureers sijn van der fermerien innemen en[de] vort 

den convente distri- 
16 bueren in den jarichtiden die vorghenoemt sijn.  En[de] die ander rente die daer boven is en[de] comen 

mach van den vorbe- 
17 screvenen ses morgen lants sel volgen en[de] gaen in den dienst van onsen kelre te helpen beghevene lude 

mede te bet t' onfa- 
18 ne en[de] te plegene die wile dat onse godshuus staet in salicheden en[de] in verhugenisse suster 

Wouborghe ziele en[de] hare vriende. 
19 In orconden hierof heb wi, priorinne en[de] ghemene convent van Vrouwencloester vorgenoemt, onse 

zeghel gehan- 
20 gen an desen brief.  Gegheven in den jare ons Heren dusent driehondert en[de] sestiene op sinte Agneten 

dach. 
{opschrift buitenzijde:} 
Dit ghoet daer dese brief of spreket sel blive[n] in den 
kelnaer alse langhe alse broeder Henric levet en[de] 
nae sine doet sal 't ghaen alse die brief hout. 
 

Vrouwenklooster 99 
8 maart 1766. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Barend van Rossem van 18 morgen 
en 402 roeden land te Gerverskop tussen de Gerverscopperdijk en de Hollandsche kade, met renversaal. 
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f.1r. 
{in de marge:  Vrouweclooster, 8 maart 1766} 
1 Erfpagtbrief ten behoeve 
2 van Barend van Rossem van 
3 18 mor[ge]n 402 roeden land aan 't  
4 convent van Vrouwe- 
5 clooster onder Gerverderskop. 
6 De Edele Mog[ende] heren Edelen en Ridder- 
7 schappe representerende den tweden Staat van 
8 den landen van Utrecht doen kond dat wij aen 
9 Barend van Rossem in een eeuwigen  
10 erfpagt gegund en gegeven hebben gelijk wij  
11 doen bij dezen, sekere 18 mor[ge]n 402 roeden 
12 land, specterende aan den convente van  
13 Vrouweclooster zoo groot en klijn die ge- 
14 legen zijn onder den gerechte van Gervers- 
15 kop, strekkende van de Gerverskopper- 
16 dijk tot aan de Hollandse Cade daar aan de  
17 eene zijde dezen convente en aan de andere 
18 zijde 't land gebruykt wordende bij Splinter 
19 van der Horst naast gelegen zijn, ofte wie 
20 met recht daarnaest gelegen mogten wezen 
21 invoege Jan Engels Groene- 
22 weg de landen van ons in gebruyk heeft 
23 gehad en dit op een jaarlijkse canon van 
24  80.-.- à 20 st[uver]s ’t stuck, dewelke zijne ingang 
25 reeds genomen heeft p[ri]mo januarij 1766 zulx 
26 't eerste jaar verst[reken] zal zijn en betaeld moeten 
27 worden op p[ri]mo januarij 1767 ofte ten langste 
28 binnen een maand daarna enzovoorts van  
29 jaar tot jaar eeuwig en erflijk gedurende,  
30 aan handen van den rentmeester van den 
31 convente van Vrouweclooster in der tijt 
32 binnen Utrecht, vrij geld van alle lasten  
33 en ongelden die alreeds op 't voorsz[egde] land 
34 staan, off bij vervolg daarop gesteld zouden  
{1 verso} 
1 mogen worden, gene uytgezondert, alle welke 
2 zedert p[ri]mo januarij 1766, komen voor reeckening  
3 van voorn[oemde] Barend van Rossem, met voorwaarde  
4 dat dezen erfpagt niet zal mogen worden ge- 
5 splitst, maar dat dezelve bij overlijden van 
6 voorn[oemde] Barend van Rossum komen zal op zijn 
7 oudste en wettige erfgenaam die gehouden zal 
8 zijn dezen erfpagt aan ons binnen 's jaars te 
9 komen verzoeken, nemende en gevende nieuwe 
10 brieven van inhoud als dezen en dit zo dikwils 
11 dezen erfpagt versterven zal. En zo wan- 
12 neer gen[oemde] Barend van Rossem of zijnen succes- 
13 seuren mogten resolveren dezen erfpagt te 
14 verkopen zullen zij ons daarvan de voorkoop 
15 moeten aanbieden en gunnen tot alzulken prij- 
16 zen als daarvoor bij een ander zal zijn uytge- 
17 loofd. En indien wij 't zelve niet aannemen, zal  
18 den originelen koper binnen 's jaars aan ons  
19 moeten verzoeken, nemen en geven nieuwe brieven 
20 in manieren als voren, alles ten zijne of hare  
21 kosten. Dan bij aldien Barend van Rossum  
22 zijne erfgenamen ofte nakomelingen den  
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23 erfpagtcanon jaarlijks binnen de hiervoor  
24 gepresigeerde termijn niet en betaalde ofte enige  
25 conditiën verbraken en niet hielde, zal hij en  
26 zijne nakomelingen vervallen zijn van de- 
27 zen erfpagt met allen toebehoren, en het  
28 zelve met het getimmer 't welk als dan op de  
29 grond voors[chreven] bevonden zal worden en dus 
30 met alle beterschappe van dien, vrij en  
31 ledig komen aan onze voors[chreven] convente 
32 om onzen vrije wille daarmede te doen, in-  
33 dien wij 't verzuym opnemen willen en an- 
34 ders niet (en anders niet,) behoudens nogtans 
35 onse onbetaalde en verst[reken] erfpagtcanons 
36 en ons verder goed recht alles zonder arg. 
f.2r. 
1 Des t' oirconde deze met onsen uythangende  
2 zegele bekragtigt, in 't jaar onses Heren een 
3 duyzend zeven hondert ses en sestig op den 
4 8en dag van de maand maart. Geparapheerd 
5 J.van Utenhoven. Onder stond: ter ordon[nantie] als 
6 boven.  Getekend: H.Brouwer. 
 
7 Renversaal tot bovenstaende  
8 erfpagtbrief. 
9 Ik Barend van Rossem bekenne van de  
10 Edele Mog[ende] heren Edelen en Ridderschappe 's Lands 
11 van Utrecht in een eeuwige erfpagt ontfangen 
12 te hebben zekere 18 mor[ge]n 402 roeden lands 
13 gelegen in den gerechte van Gerverskop breder 
14 in gevolge de erfpagtbrief luydende als boven. 
15 En belove ik Barend van Rossem alle poincten 
16 in dezen brief vervat getrouwelijk te zullen  
17 nakomen en achtervolgen onder verband van 
18 mijn perzoon en goederen, dezelve onderwer- 
19 pende als na rechten. Actum in Utrecht den 
20 15 maart 1766. Onder stond: dit merk is gesteld 
21 bij Barend van Rossum, mij present, W. Dop not[ari]s. 
 

Vrouwenklooster 100 
6 november 1475. Akte van afstand door Claes van Galencoep ten behoeve van het convent van 
Vrouwenklooster van zijn aanspraken op 11 morgen land in de Harmelerwaard. 
 
1 Alle den ghenen die desen brieff sellen syen off horen lesen doe ick verstaen Claes van Galencoep dat ick 

belye en[de] kenne voir mij 
2 en[de] voir mij[n] erfname[n], dat ick gheloeft heb en[de] ghelove mit desen mijnen tegenwordige[n] brieve 

dat convent van Vrou- 
3 wencloester schadeloes the houden, t'ontheffen, the vrijen en[de] wel the quijte[n] van allen cost, schade, 

kort, hynder, moeynisse  
4 ofte aenspraeck die hem gheschien mach tot eniger tijt roerende van die elff morgen lants die ghelege[n] sijn 

in den kers- 
5 pel van Hermelen, op Hermelreweert, dair mij dat voirs[creven] convent den vrijen eygendom op datu[m] 

des brieffs off over- 
6 ghegeven heeft. Ende wair't sake dattet convent voirs[creven] enich cort, moeynisse ofte aenspraeck 

ghedaen worde aen den selven 
7 lande voirsc[reven], dat gheloef ick hem voir mij en[de] voir mij[n] arfname[n] of te doen buten horen cost 

en[de] schade tot hairs selfs 
8 simpelen worden sonder eden, sonder argelist. In ke[n]nisse der wairheit soe heb ick Claes voirs[creven], 

ghebeden Splinter Taets desen  
9 brieff over mij te besegelen mit sine[n] segel om ghebreck mijns segels op dese tijt, dat ick Splinter Taets 

voirg[enoemt] gheern 
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10 om sijnre beden wille ghedaen heb. Ghegeve[n] in 't jair ons Heren dusent vyer hondert vijf en[de] 
tseventich op sinte Wil- 

11 boirts avont. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
1475 (nov. 6) Willebrordsavond. 
 

Vrouwenklooster 101 
10 mei 1336. Akte, waarbij Johan van Minden en zijn zoon Johan verklaren van de priorin en het convent 
van Vrouwenklooster in pacht te hebben ontvangen 12 morgen land op het Veen in het gerecht van 
Vrouwenklooster en in Aarnoud Proys gerecht (Herverscop). 
 
1 Alle den ghenen de desen brief sellen sien of horen lesen doe wi v[er]staen, Johan van Minden en[de] Johan, 
2 sijn sone, dat wi ghehuert hebben jeghens der priorinnen en[de] den convente van Vrouwen- 
3 cloest[er] tot onser twyer live, dre viertelen lands die gheleghen sijn op 't Veen in horen 
4 gherechte en[de] in Aernouds Proyes gherechte, uutghenome[n] een hofstede van eenre 
5 viertel breed die Ermbrecht daerin hebben sel, voer welke hofstede 
6 wi ene hofstede hebben sellen in deer viertel lands die aen de overside  
7 daernaest gheleghen is, die Ermbrecht van dien voerseyden convente in pachte heeft, 
8 also breed en[de] also lang alse die hofstede gheleghen is, elx jaers o[m]me dertien 
9 pont en[de] dertien scillinghe svart[er] tornoyse vrijs ghelts, enen goeden g[r]oten coninx 
10 tornoysen voer sestien pe[n]ninghe en[de] enen goeden hollantsche[n] voer tve pe[n]ninghe ghe- 
11 reke[n]t, de ene helft te betalen tot sinte Martijnsmisse in den wint[er] en[de] de ander 
12 helft tot sinte Petersmisse ad cathedra[m] naest toecome[n]de of binnen viertien daghen 
13 na elken daghe onbegrepen en[de] also voert jaerlix also langh alse onser enich van ons 
14 beden leeft son[der] enigherhande of cortinghe hoers pachts. Ende waer't dat wi dien 
15 pacht jaerlix nyet en betaelden ten voerscreven te[r]minen, so moghen si of hoer ghe- 
16 waerde bode dien v[er]setene pacht altoes panden van den reedoten ghoede dat si vinden 
17 op horen voerseyden lande. En[de] waer't dat si also vele goets daer nyet op en vonden, 
18 daer si horen ve[r]setene pacht ane verhalen mochten, so vellen wi van allen rechte dat 
19 wi aen horen voerseyden lande hebben en[de] nochtan souden wi hem horen v[er]setene 
20 pacht betalen. En[de] opdat dit vaste en[de] stade blive en[de] wi Johan van Minden en[de] 
21 Johan sijn sone vorghenoemde selve ghene seghelle en hebben, so hebben wi ghebeden Ocken 
22 van den Vene desen brief over ons te beseghellen mit sinen seghel. In kennisse 
23 deser dinghe en[de] ic, Ocke van den Vene, knape, hebbe doer bede wille Johans van 
24 Minden en[de] Johans sijns soens vorghenoe[m]t minen seghel aen desen brief ghedaen 
25 tot eenre orconde. Ghegheven in 't jare ons Heren dusent drehondert 
26 en[de] ses en[de] dertich des vridaghes na ons Heren Hemelvaert. 
{opschrift buitenzijde:}  
huerbrief  1336 
Jan van Minden 
 

Vrouwenklooster 102 
13 april 1357. Akte, waarbij Gherit Nellekiinszone verklaart van Vrouwenklooster in pacht te hebben 
ontvangen een halve hoeve land tussen de Bisschopswetering en de Hoofddijk te Herverscop.  
 
1 Alle den ghenen die desen brief sullen sien of hoeren lesen doe ic verstaen, Gherijt Nellekinnssone, dat ic in 

pacht hebbe 
2 ontfaen van eersamighen en[de] gheesteliken luden der priorinnen en[de] den ghemenen convent van 

Vrouwencloester ene halve 
3 hoeve lands also alsi gheleghen is in 't gherecht van Herbrechtscoep, opstreckende van des 

Bisscopsweteringhe tot an den Hoef- 
4 dijc, daer an die oeverside gheleghen is des goedshuus land van Vrouwencloester voerscreve[n], ende an die 

nederside des 
5 goedshuus land van Oudwijc, tot twintich jaren toe, om viertien pont 't sjaers, alsulkes payments alse 

ghengghe ende gave 
6 is in der tijd der betalinghe, en[de] ses hoenre, te betalen die ene helft tot sente Martinismisse in den winter 

naestcomende, 
7 ende die ander helft tot sente Petersmisse ad kathedram daernaest comende, ofte binnen viertien daghen na 

elken 
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8 termijn, onbegrepen en[de] also voert jaerlix, went die twintich jaren omme sine ghecomen. Mit 
dusdanighen vor- 

9 waerden dat ic dat voerseyde land verwaren sal van allen ouden werke en[de] van allen coste die daer op 
velle. Mar 

10 waer datter enich nie werke alse van merghenghelde ofte anders enich nie werc op velle datter nu niet en 
11 is in deser tijt, dat soud ic voer uut ligghen en[de] weder afslaen van den eersten pacht. Voert sijn ’t 

vorwaerde dat 
12 eykenhout datter opter hoefsteden staet, dat sal daer bliven totter vrouwen wille van Vrouwencloester 

vorscreve[n] 
13 ende dat sullen vrouwe[n] afhouwen, doen en[de] doen haer stoenste {?} mede doen alset hem gaet. Voert 

appelboom, peerboom en[de] noteboom  
14 die sal ic bruken, verbeteren en[de] niet verergheren. Voert eschen, elsen en[de] knoetbaer wilghen sal ic 

knoten tot hare  
15 tijd. Ende waer dat zake dat ic Gherijt voers[creven] dese voerscreven vorwaerden niet en hilde noch den 

vrouwen 
16 voers[creven] haren pacht niet en betaelde tot sulken terminen alse voerscreve[n] is, so viel ic van allen 

rechte dat ic 
17 hadde ander vrouwen land voers[creven], en[de] so quam dat voerseyde land vri en[de] commerloes an den 

vrouwen voers[creven] also 
18 verre alset die vrouwen voers[creven] ontfaen wouden, behoudelike den vrouwen voers[creven] haers 

versetens pachts. Ende 
19 opdat dit vaste en[de] stade blive, so heb ic ghebeden enen eersamighen en[de] (en[de]) vroeden man, 

h(a)[e]ren Ghisebrecht van 
20 Eyteren, prochipape der halver{?}kerken sente Jacobs t' Utrecht, dat hi desen brief over mi be[se]ghelde, 

want ic selve 
21 ghenen seghel en hebbe. Ende ic, haer Ghisebrecht voerscreven om bede wille Gherijt Nellekins 

voers[creven] minen se- 
22 ghel an desen brief hebbe ghedaen tot eenre oerconde en[de] in kennisse der warijt. Ghegheven in 't jaer ons 

H[er]en 
23 dusent driehondert seven ende vijftich, des manendaghes na beloken Paschen. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
1357 maandag na beloken Paasschen 
Gh[er]ijt Nelken huyrbrieff 
 
 Vrouwenklooster 103 
24 juni 1360. Akte van deling door Henric van Weede Stevenszone en zijn zoon Steven van het goed 
(Groot-)Weede, de boerderij en de warmoeshof en de lijfrente daaruit, leengoed van de heer van 
IJsselstein. 
 
1 Alle den ghenen die desen brief sellen sien of horen lesen doe ic verstaen, Henric van Wede Stevenssone, 

dat ic ghecomen bin vor des 
2 ghestichts manne, die hyr nae bescreven staen, ende hebbe gheloeft ende love mit goeden trouwen, dat ic 

van dien tachtich ponden 't sjaers, die 
3 nu in lijftuchten ghemaket sijn in den goede tot Wede, dat men hout van den he[re] van IJselsteine, jaerlijx 

niet meer hebben en sal noch opbo- 
4 ren tot vijf jaren toe naest toe comende dan twe ende vijftich pont penninge payments, dat in den ghestichte 

van Utrecht ghenge en[de] gheve 
5 is, te betalen een vyrendeel tot sinte Victoers misse nu naestcom[en]de, een vyrendeel tot midwint[er] daer 

naestcom[en]de, een vyrendeel tot Paesschen 
6 daer naestcom[en]de ende een vyrendeel tot sinte Johansmisse te midsomer daer naestcom[en]de, viertien 

daghe nae elken t[er]mine voerscr[even] ombegrepen. 
7 Ende den clenen slach alsoe als die gheleghen is after Snoedel. Alsoe lange als ic levende bin, ende 't eynts 

deser voerscr[even] vijf jaren soe sal ic, Hen- 
8 ric voerscr[even] tot mijnre lijftucht jaerlijx meer hebben tyen pont voerscr[even] payments tot den 

voers[eyts] twe ende vijftich ponden voert. Soe hebbe ic Henric 
9 van Wede voers[eyts] Steven minen sone vriliken ghegeven dat bouhues tot Wede, ende den Warmshof sal 

ik mit Steven minen sone deylen, hem  
10 die ene helft ende mi die ander helft, bi onser beyder vriende, maer de hofstede tot Wede sellen Steven mijn 

sone en[de] ic samentlijc oerbaren en[de] ghe- 
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11 bruken ende onser en ghene en sal des anders goet daer uut weren of keren. Ende waert sake dat ic, Henric 
voerghenoemt tot Wede, niet 

12 wonen en woude, soe soude Steven mijn sone hebben ende vriliken oerbaren alle mine husinghe mit der 
hofstede tot Wede, tot der tijt toe dat ic daer 

13 wederquame mit der wone. Voert soe sal ic, Henric voers[eyts], Stevens mijns soens landsaten ende boulude 
voert meer onbecroent, onghemoeyt ende 

14 onghelet laten, oec waren 't dat hi ze heeft behouden mit mijnre lijftucht, in allen manieren als 
voerbescreven is. In oerconde des briefs besegelt mit mi- 

15 nen seghele. Ende want wi Henric die Coninc, Everaed Goetscalc, Sweder van Wede ende Henric van 
Heemstede over dese voerscr[even] vorwarden 

16 gheweest hebben alse ghestichts manne, soe hebben wi desen brief om bede wi Henric van Wede 
voersc[reven], in kennisse de waerheit mit hem be- 

17 segelt mit onsen seghelen. Ghegeven in den jaer ons He[ere]n dusent driehondert ende t' sestich, op sinte 
Johansdach te middesomer. 

{opschrift buitenzijde:} 
1360 (juni 24) S[int] Johan te Midzomer 
IJselstey[n] ene lijfftuchtbrieff. 
 

Vrouwenklooster 104 
23 oktober 1612. Verzoekschrift door Frederik de Wael van Vronesteyn aan de ridderschap van Utrecht 
hem 4 hond bouwland bij de Jutphase wetering, eigendom van Vrouwenklooster en gelegen tussen zijn 
hofstad Vronestein en zijn overige landerijen aldaar, te verkopen, met gunstig advies van Walborch Borre 
van Amerongen, vrouwe van Vrouwenklooster. 
 
{marge:} 
Advys van [de] vrouwe van 
Vrouweclooster.  Gedaen 
t' Utrecht den 1en octobris 
1612. 
1 Aen de Ed[ele] Heeren Staten van 
2 het Ridderschap representerende 
3 het Tweede Lit van de Ed[ele] Heeren 
4 Staten 's Lants van Utrecht. 
5 Vertoont ende gheeft reverentelicken te kennen, 
6 jonckheer Frederick de Wael van Vronesteyn, hoe 
{marge:} 
ter ordonnancie 
van de Ridderschappe 
's Landts van Utrecht 
7 dat die ed[ele] vrouwe abdisse en de gemeene 
8 jofferen van Vrouclooster in 't Nederent van 
9 Jutfaes hebben sekere perceel hooylants, welcke 
10 met zijn suppliants hofstat Vronesteyn, ende 
11 die landen, hem suppliant daeraen toebehoorende, 
12 uut Jutfaesser wetering recht opstreckende is, 
13 sulx dat hij van zijne voorschreven hofstat op sijne 
14 andere landen niet commen en kan, dan mits 
15 't selve raeckende ende daerover gaende; waerom 
16 hij suppliant geerne van de voors[chreven] ed[ele] vroue abdisse 
17 sooveel lants coopen soude als van de wetering 
18 af in de lencte van sijne graften, tuschen de voors[chreven] 
19 sijne hofstat ende lant ghelegen is, 't welck be- 
20 dragen soude bij gissing ontrent vier hont lants, 
21 doen alsoo hij suppliant tot sulx niet en voorsiet 
22 te geraecken tenzij uwen ed[ele] daertoe alvoorens 
23 gedraegen hebben consent ende octroy. Soo versoeckt 
24 hij, suppliant dat Ued[ele] gelieve te consenteren, 
25 bewylligen ende octroyeren dat die voornoemde 
26 vrouwe abdisse hem suppliant van de voors[chreven] 
27 hunne landen vercoopen van de voors[chreven] wetering 



 189

28 of soveel lants, als in de lencte van de graften 
29 van sijn voorschreven hofstat, tuschen deselve sijne 
30 hofstat ende andere landen leggende is, wesende 
31 bij gissing als voors[schreven] ontrent vier hont 
32 lants.  'T welck doende etcetera. 
{blad 2} 
1 Gesien bij de vrouwe abdisse van Vrouweclooster 
2 d' requeste de E[dele] Ridderschap, representeren[de] het 2de Lith van de 
3 E[del] Moogende heeren Staten 's Landts van Utrecht, over- 
4 gegeven uuyten naem ende van wegen jo[nckheer] Frederick de 
5 Wael van Vronesteyn. Seyt d' voorsch[reven] vrouwe ab- 
6 disse, voor advys, voor soo veel in haer es wel 
7 te moegen lijden, dat de versochte vier hondt lants aen 
8 den voorn[oemde] jon[ckheer] Frederick de Wael van Vronesteyn 
9 vercoft worden tot redelycken ende billicken prijse, ofte tot 
10 soedanigen prijse, als mijn E[dele] Heeren van[de] Ridderschap be- 
11 vynden sullen het convent erboirlicxte te weesen, waeromme 
12 ick, d' vrouwe abdisse, haer in alles gedraecht 
13 tottet gene mijn E[dele] Heeren van[de] Ridderschappe be- 
14 vynden sullen in regard voirs[chreven] [ver]copinge best gera- 
15 den te zijn, haer daermede t' enenmael conform 
16 maeckende, sonderlinge uuyt oirsaicke dat die 
17 voorouders van [de] voorn[oemde] jo[nckheer] Frederick de Waell het 
18 voirs[chreven] landt aen den convente eertijts liberalycken hebben 
19 gegeven. Oircondt bij de [voorschreven] vrouwe onderteyckent 
20 op den 23en octobris anno 1612. 
21 {w.g.:} Walborch Bor van Amerongen, 
22 vrau tot Vrauclooster. 
 

Vrouwenklooster 105 
1623. Aantekening over ontvangst in pacht door Herman Janss van Bemmel van 3 morgen land te 
Langbroek, met verwijzing naar een verloren pachtregister betreffende pachtontvangst door Gijsbert 
Janszone te Doorn in 1444. 
 
1 Hermen Janss[oon] van Bemmell in Lamb[roek] bruyckt 
2 van mijn vrou van Vrouclooster …{?} m[or]g[en] lants 
3 daer zijn t’huis op staet 
4 die bepalinge es boven ende beneden 
5 volgens haer register a[n]no 1444 Ghijsbert  
6 Jans[soon] te Doorn. 
7 1623. 
 

Vrouwenklooster 106 
1683, januari 31 Bevelschrift door de ridderschap aan Justus van Ewijck, rentmeester van 
Vrouwenklooster, om met Diderick Borre van Amerongen, heer van Sandenburg, de afkoop te verrekenen 
van een erfuitgang (erfpacht van nieuw gewonnen land) van 4 morgen land te Nederlangbroek. 
 
1 Edelen ende Ridderschappe, represen- 
2 terende den Tweeden Staat van de stad, 
3 steden ende lande van Utrecht, ordon- 
4 neren Justus van Ewijck, rentm[eeste]r 
5 van [den] convente van Vrouwklooster, 
6 te betalen aan [den] here van Sandenburgh etc. 
7 de somme van achthondert vijftigh 
8 ponden, tot XL g[uld]en Vl[aem]s 't pond (in 
9 minderinge van XIIcXIII {1213} pond XIII s[tuivers], wegens 
10 achterstallige tractament, verschenen 
11 den lesten marty 1674, denselven volgens memorie 
12 daarvan zijnde, competerende) omme 
13 de voors[creven] VIIIcL {850} pond in conformite van 
{linker marge regel 13:} 
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reg[ist]r[at]a fol[io] 191 
14 onse resolutie van den VIIen december 
15 1682 te rescontreren jegens den afkoop 
16 van een erfuytgangh van vier m[e]r[ge]n 
17 lands, gelegen in Nederlanghbroeck, de 
{linker marge van regels 17-19:} 
den 8o juni 1683 den h[oog] ed[el] geb[oren] heere 
van Sandenborgh quitantie gegeven 
van de vier jaren erffpacht hier 
inne geroert, 't leste verschenen 
Corsmisse 1682. 
18 mergen jaarl[ix] om VIII pond X s[tuivers], nevens vier 
19 jaren verlopen pachts, het leste vers[chenen] 
20 Corsmis 1682 bij welgemelten heer van 
21 Sandenburgh, en[de] desselfs heren voorsaten 
22 volgens onse resol[utie] van den 11en febr[uary] 1637 
23 aan [den] voors[creven] convente van Vrouwklooster 
24 betaalt. Sullende de resterende IIIc 
25 LXIII pond XIII s[tuivers] werden betaalt bij Anthoni 
26 de Reuver, rentm[eeste]r van [den] convente van Oudwijck, 
27 volgens ordo[nnantie] daartoe op huyden verleend, 
28 ende overbrengende dese met behoorl[icke] quit[antie], 
29 so sullen u die voors[creven] VIIIcL pond in reeck[ening]e 
30 geleden en[de] gepasseert worden. Gedaan 
{linker marge:} 
s[umm]a VIIIcL pond. 
31 tot Utrecht den 31en ja[nua]ri 1683. 
32 {w.g.} Gerlach van der Capellen  H.J. ...{onleesbaar} 
33 1683. 
34 Ter ordonn[anti]e als boven 
35 {w.g.} J. v. Bl....{onleesbaar}  1683. 
{ondermarge} 
Den inhouden deses door den 
rentmeester Justus van Ewijck 
ontfangen op den 8 juny 1683. 
D.B. van Amerongen. 
 

Vrouwenklooster 107 
6 mei 1357. Akte van uitgifte  in erfpacht doorpriorin en convent van Vrouwenklooster aan  Johannes den 
Clover van twee morgen land te Linschoten. 
 
1 Wij priorinne en[de] ghemene convent van Vrouwencloest[er] doen verstaen alle denghene[n] die desen 

brief sullen sien 
2 of hore[n] lesen dat wi ghegheve[n] hebbe[n] t' enen ewelike[n] erfpachte Johanne den Clover tve morghen 

lands die 
3 gheleghen sijn te Linscoten ints proests gherecht van Oudemunst[er] tusschen lande haren Heinrix Covers 

van 
4 Montfoerde ridders an die oeverside en[de] tusschen Gheryts Coernelryns lande an die nederside, elcx jaers 
5 om tve pont goets ghelts, als die clesi van Utrecht ghemeenlike[n] neemt te pachte, die ene helft te betalen 
6 binne[n] viertien daghen na sente Martijnsdaghe in den wynt[er] en[de] die ander helft binnen viertien 

daghen 
7 na sente Petersdaghe ad cathedram, en[de] als voert jaerlix ewelike, mit dusdanighe vorwaerden waer 
8 dat sake dat Johan die Clover voersc[reven] ofte sine erfname[n], waer hi doet, haren pacht jaerlix niet en 

gaven 
9 tot desen voerghenoemden daghen, so vellen si van allen rechte dat si hadden an desen voerghenoemde[n] 
10 tveen merghen lants onsen vrijen wille mede te doen, sonder yemants wedersegghen. Voerts mit vor- 
11 waerde dat Johan vores[creven] ofte sine erfnamen ofte sine nacomelinghe[n] dese voerghenoemde tve 

morghen 
12 lants vri verwaern sullen van allen coste en[de] van allen werke dat daerop vallen mach, van ouden wer- 
13 ke en[de] van nieu werke, uut haer selfs budel en[de] ongheminret ons pachts. En[de] opdat dit vaste ende 
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14 stade blive, so heb wi priorinne en[de] ghemene co[n]vent van Vrouwe[n]cloest[er] voerghenoemt onsen 
seghel 

15 an desen brief ghedaen. Ghegheve[n] in 't jaer ons H[er]en dusent driehondert seven en[de] vijftich des 
16 saterdaghes na meyedach. 
{opschrift buitenzijde:} 
Zaturdag na meidag. 
 

Vrouwenklooster 108 
4 april 1745, 1 mei 1784, 16, april 1785 
Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap van 2 morgen bouwland bij de dijk of ’s-Heerenweg te 
IJsselveld onder Linschoten, met renversalen. 
Betreft: - Elisabeth Bijleveld, weduwe van Cornelis Mulder, 1745; - Jan Romijnders, echtgenoot van 
Agnita Overdam, 1784; Jan van Blokland, 1785. 
 
Akte 1, d.d. 4 april 1745 aan Elizabeth Bijleveld, weduwe van Cornelis Mulder (met renversaal) 
{pagina 1} 
1 Vrouwenclooster, 24 april 1745. 
2 Erfpachtbrief van Elisabeth 
3 Bijleveld weegens twee mergen  
4 lands op Isselveld. 
5 De Edelen Moogende Heeren Edelen ende 
6 Ridderschappe, representeerende den Tweeden 
7 Staat van den Lande van Utrecht, maeken kond  
8 en kenlijk alle dengeenen die jegenwoordige brief  
9 zullen zien of hooren leesen, dat wij voor ons en 
10 onse nacomelingen in eenen euwigen erfpachte 
11 gegeven te hebben en geven bij deesen aen Elisabeth 
12 Bijleveld, als het recht door overlijden van haer 
13 man Cornelis Mulder daertoe verkregen hebben- 
14 de, zeekere twee mergen lands, geleegen op Issel- 
15 veld in den gerechte van Linschoten, specteerende  
16 aen den convente van Vrouwenclooster, en dit 
17 om een Wilhelmi schild van twee Caroli gul- 
18 dens en sestien stuyvers, den gulden tot 20 stuyvers 
19 gereeckent, te betaelen jaerlijks en alle jaer aen  
20 den rentm[eeste]r van den voorsz[eide] convente in der tijd, 
21 de eene helfte Petri ad Cathedram, en de andere 
22 helft Martini desselven jaers, vrij geld, zonder eni- 
23 gerhande afkortinge of verminderinge des 
{pagina 2} 
1 pachts voorschreve van alle ongelden of 
2 onraden, die nu alreets op het voorschreeve  
3 land staan, of namaels daerop zoude konnen  
4 vallen, met alsulcke voorwaerden dat Elisabeth 
5 Bijleveld voornoemt het zelve land niet verar- 
6 geren maer verbeeteren zal, en naer haer beste  
7 vermoogen in goede staat houden als goede  
8 erfpachteren schuldich sijn te doen, en bij aflij- 
9 vigheijd van gemelte erfpachtaresse of bij veran- 
10 dersatinge s'lands voorschreve sal men hetzelve  
11 binnen het eerste half jaer daerna versoeke en daervan  
12 geeven en neemen nieuwe brieven, spreekende  
13 als deesen, en daervoor de gewoonlijcke leges en 
14 zeegels betaelen, behoudende altijd den convente voor 
15 geroert, haere alsdan verscheenen en onbetaalde  
16 pacht, ook onvermindert desselfs convents en  
17 een iders goed recht alles naer erfpachts recht. 
18 Edoch zonder arg of list. Gegeven t'Utrecht on- 
19 der onse hier onderuythangende zeegele op den 
20 ...{niet ingevuld}. april 1745. Was geparaph[eer]t J.A. van Renesse. 
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21 Onder stond. Ter ordonnantie van mijne voor- 
22 noemde Heeren Edelen en Ridderschappe, get[eekent] 
23 {w.g.:} A.v.Cuylenborch 
{pagina 3} 
1 Renversael van Elisabeth 
2 Bijleveld, wegens twee mergen 
3 op Isselveld. 
4 Ik Elisabeth Bijleveld, als het recht tot de  
5 nabeschreve erfpacht becomen hebbende door  
6 overlijden van mijn man Cornelis Mulder, beken- 
7 ne voor mij en mijne nacoomelingen van de Ed[el] 
8 Moog[ende] Heeren Edelen ende Ridderschappe, repre- 
9 senteerende den Tweeden Staat van den Lande van 
10 Utrecht, in eenen euwigen erfpacht genoomen  
11 te hebben, gelijk ik doe bij deesen, zeekere twee mergen  
12 lands gelegen op Isselveld, in den gerechte van 
13 Linschooten specteerende aen den convente van  
14 Vrouwenclooster, en dat om een Wilhelmi schild, 
15 van twee Caroli guldens en sestien stuyvers, den 
16 gulden tot 20 stuyvers gereeckent, te betaelen jaer- 
17 lijks en alle jaer, aen den rentm[eeste]r in der tijd van  
18 den convente voorschreve, de eene helfte Petri ad  
19 Cathedram, en de andere helft Martini desselven  
20 jaers vrij geld, zonder eenige afcortinge of ver- 
21 minderinge des pachts voorsz[eid] van alle ongelden  
22 of onraden die nu alreets op 't voorsz[eide] land       
{pagina 4} 
1 staan, of namaals daerop vallen mochten 
2 met zulcke voorwaerden, dat ik dat zelve land 
3 niet verargeren maar verbeteren, en in goeden 
4 staet houden sal naer mijn beste vermoogen, 
5 als goede erfpachteren schuldigh zijn te doen, 
6 en bij aflijvigheyd of verandersatinge 's lands 
7 voorschreve, zal men hetzelve binnen het eerste  
8 half jaer daerna versoeken, en daervan geven 
9 en neemen nieuwe brieven, spreekende als desen  
10 en daervoor betalen de gewoonlijcke leges en 
11 zeegels, behoudens altijd den convente voornoemt 
12 haere alsdan verscheenen en onbetaalde pacht, ook  
13 onvermindert desselfs convents, en een iders goed 
14 recht, edog alles zonder argh of list. T'oirkonde  
15 deeses onderteeckend binnen Utrecht, den 24e april 
16 deeses jaers 1745 ende bij gebrek mijnes zeegels, den  
17 rentm[eeste]r m[eeste]r Justus van Cuylenborch versocht deese 
18 voor mij te willen besegelen, ten jaere en daege als 
19 vooren, geteeckend: Elisabeth Bijleveld 
 
Akte 2, d.d. 1 mei 1784 aan Jan Romeinders, echtgenoot van Agnita Overdam. Met renversaal. 
{pagina 1} 
1 Vrouweclooster 
2 Erffpachtbrief 
3 Voor Jan Romeinders, als in huwelijk heb- 
4 bende Agnita Overdam wegens twee mor- 
5 gen bouland leggende op IJsselvelt onder 
6 den gerechte van Linschoten op een jaar- 
7 lijksche canon van  2-16-, in dato 1 
8 may 1784. 
9 geregistreerd den 10 may 1784 
10 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
11 derschap, representerende den Tweden Staat 
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12 van den Lande van Utrecht, doen cond 
13 dat wij ingevolge de requeste van Jan Ro- 
14 meinders als in huwelijk hebbende Agni- 
15 ta Overdam en dezelve Agnita Overdam,     
16 met exhibitie van scheyding van den boedel 
17 en nalatenschap van wijlen Jan Overdam 
18 en Mechteltje Snelderwaard, in der tijd echtelie- 
19 den, den 20 nov[em]b[er] 1783 voor den notaris 
20 Nicolaas Wilhelmus Buddingh en  
21 getuygen in Utrecht bij derselver gesamen- 
22 lijke kinderen en erfgenamen opgerecht, 
23 waarbij aan gemelde Agnita Overdam  
24 was toebedeelt twee mergen bouwland, leg- 
25 gende op IJsselveld onder den gerechte  
26 van Linschoten, strekkende voor van den 
27 dijk tot agter aan s[eigneu]r Frans van Grasvelt 
28 daar dezelve of zijn recht verkregen heb- 
29 bende zuydwaarts, en de heeren van 't 
30 capittel van Oudmunster t' Utrecht noord- 
31 waards naastgelegen zijn, met expresse  
32 renunciatie en afstand door ofte vanwe- 
33 gens haare suster Catharina Overdam 
34 van al zodanig recht als zij uit hoofde 
35 dat haar naam tijde haar vader Jan 
36 Overdam daarmede was verlijd. In den  
37 zelven erfpachtbrief wierd vermeld gron- 
38 den souden mogen competeeren, en in con- 
39 formite van den appoinctement den 8e  
40 maart 1784 op voorsz[eide] requeste verleend,  
41 bij desen onvermindert ons en een yders  
42 goed recht aan Agnita Overdam, huys- 
{pagina 2} 
1 vrouw van Jan Romeynders, in een eeuwige 
2 erfpacht gegund en verleend hebben, zoo- 
3 als wij gunnen en verleenen bij deezen, 
4 twee morgen land op IJsse[l]veld onder Linscho- 
5 ten, zulks die hierboven breder verhaald 
6 en bepaald staan, specterende aan onsen 
7 convente van Vrouweclooster, en dat op een  
8 jaarlijkse canon van een Wilhelmi schild 
9 van twee Caroli guldens en sestien stuy- 
10 vers, den gulden tot twintig stuyvers ge- 
11 rekent, te betalen ieder jaar aan 
12 den rentmeester in der tijd van voorsz[eide] 
13 convente, de eene helfte Petri ad Cathe- 
14 dramen de andere helfte Martini des- 
15 zelven jaars, vrij geld, zonder eeniger  
16 hande afkortinge of vermindering wegens  
17 ongelden ofte onraden, die nu alreeds  
18 op het gemelde land staan of namaals  
19 daarop komen mogten, met voorwaar- 
20 den dat zij Agnita Overdam hetzel- 
21 ve land niet verargeren maar verbe- 
22 teren zal en naar haar best vermogen  
23 in goede staat moeten houden als goede  
24 erfpachtenaren schuldig zijn te doen,  
25 en dat bij afleyvigheyd van dezelve Ag- 
26 nita Overdam of bij verandersatinge  
27 dezen erfpacht zal moeten worden ver- 
28 sogt binnen het eerste half jaar daar- 
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29 naar, gevende en nemende nieuwe  
30 brieven, sprekende als dezen, en daar- 
31 van betalende de gewonelijke zegels  
32 en leges, behoudens altijd den conven- 
33 te voorsz[eid] haar als den verschenen en  
34 onbetaalden erfpacht canons, alles naar 
{pagina 3} 
1 erfpacht recht. In kennisse der waar- 
2 heyd deze getekent en met ons uit- 
3 hangend zegel bekragtigt in 't jaar  
4 onses Heeren een duysend sevenhon- 
5 dert vier en tagtig, op den eersten dag  
6 van de maand mey. 
7 Was geparapheert: van Hardenbroek 
8 Onder stond:  
9 Ter ordonnantie van de Hooggemelde Heeren en  
10 Ridderschap. 
11 was getekent 
12 H. Brouwer 
{in marge:}  
Renversaal. 
13 Ik Jan Romeynders, in huwelijk hebbende 
14 Agnita Overdam, bekenne ten behoeve van de- 
15 zelve mijn huysvrouw van de Edele Mog[ende] 
16 Heeren Edelen en Ridderschap in een eeu- 
17 wige erfpacht ontvangen te hebben twee 
18 morgen land, gelegen op IJsselveld in den  
19 gerechte van Linschoten, breder en in- 
20 gevolge den erfpachtbrief luydende aldus. 
21 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
22 derschap, represen- 
23 terende den Tweeden Staat van den lande  
24 van Utrecht doen cond, dat wij ingevolge  
25 de requeste van Jan Romeynders, als 
26 in huwelijk hebbende Agnita Overdam, en 
27 dezelve Agnita Overdam, met exhibitie  
28 van de scheyding van den boedel en na- 
29 latenschap van wijlen Jan Overdam en  
30 Megteltje Snelderweerd, in der tijt echte- 
31 lieden, den 20 nov[em]b[er] 1783 voor den nota- 
32 ris Nicolaas Wilhelmus Buddingh 
33 en getuygen in Utrecht bij derselven  
34 gezamentlijke kinderen en erfgenamen  
{pagina 4} 
1 opgericht, waarbij aan welgemelde Agnita  
2 Overdam was toebedeeld twee mergen  
3 bouwland, leggende op IJsselvelt onder 
4 den gerechte van Linschoten, strekkende  
5 voor van den dijk tot agter aan s[eigneu]r Frans  
6 van Grasvelt daar dezelve of zijn recht  
7 verkregen hebbende zuydwaards, en de 
8 Heeren van 't capittel van Oudmunster 
9 t' Utrecht noordwaards naastgelegen  
10 zijn, met expresse renunciatie en af- 
11 stand door ofte van wegens haare zuster 
12 Catharina Overdam van al zodanig recht 
13 als zij uit hoofde dat haar naam tijde 
14 haar vader Jan Overdam daarmede was 
15 verleyd. In denzelven erfpachtbrief wierd  
16 vermeld gevonden zouden mogen compete- 
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17 ren en in conformite van den appoincte-  
18 mente, den 8 maart 1784 op voorsz[eide] reques- 
19 te verleend, bij dezen onvermindert ons 
20 en yders goed recht, aan Agnita Over- 
21 dam, huysvrouw van Jan Romeynders,  
22 in een eeuwigen erfpacht gegund en  
23 verleend hebben, zoals wij gunnen en  
24 verleenen bij dezen de twee mergen  
25 land op IJsselvelt onder Linschoten zulk 
26 die hierboven breder verhaald en be- 
27 paald staan, specterende aan onsen con- 
28 vente van Vrouweclooster, en dat op  
29 een jaarlijkse canon van een Wilhelmi 
30 schild, van twee Caroli guldens en ses- 
31 tien stuyvers, den gulden tot twintig  
32 stuyvers 't stuk gerekent, te betalen 
33 ieder aan den rentmeester in der tijd 
{pagina 5} 
1 van voorsz[eide] convente, de eene helfte Petri ad 
2 Cathedram, en de andere helfte Martini 
3 deszelven jaars, vrij geld, zonder eniger  
4 hande afkortinge of vermindering wegens  
5 ongelden ofte onraden die nu alreeds 
6 op het gemelde land staan ofte namaals  
7 daarop komen mogten, met voorwaarden 
8 dat zij Agnita Overdam hetzelve land 
9 niet verargeren, maar verbeteren zal, 
10 en naar haar beste vermogen in goede 
11 staat moeten houden als goede erfpag- 
12 tenaren schuldig zijn te doen, en dat 
13 bij afleyvigheyd van dezelve Agnita  
14 Overdam of bij verandersatinge dezen 
15 erfpacht zal moeten worden versogt 
16 binnen het eerste half jaar daarnaar, 
17 gevende en nemende nieuwe brieven, spreken- 
18 gewoonlijke zegels en leges, behoudens 
19 altijd den convente voorsz[eid] haar als  
20 dan verschenen en onbetaalde erfpacht  
21 canons, alles naar erfpacht recht. 
22 In kennisse des waarheyd deze getekent 
23 en met ons uythangende zegel bekrag- 
24 tigt in 't jaar onses Heeren een duysend 
25 sevenhondert vier en tagtig op den eer- 
26 sten dag van de maand mey. 
27 En belove ik Jan Romeinders, 
28 mijn huysvrouw Agnita Overdam, alle 
29 poincten in de vorenstaand brief vervat 
30 getrouwelijk te zullen naarkomen en ag- 
31 tervolgen, daarvoor verbindende mij  
{pagina 6} 
1 en mijner huysvrouw personen en goederen, 
2 dezelve onderwerpende als naar regten. 
3 Des t'oirconde getekent in Utrecht 
4 den 1 may 1784. 
5 (was getekent) 
6 Jan Romijnders 
 
Akte 3, d.d. 16 april 1785, aan Jan van Blokland. Met renversaal. 
{pagina 1:} 
1 Erffpachtbrief 
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2 voor Jan van Blokland van twee 
3 morgen bouland gelegen op IJssel- 
4 veld onder den gerechte van Linscho- 
5 ten, specterende aan den conven- 
6 te van Vrouweclooster op een  
7 jaarlijksche canon van  2-16- 
8 in dato 16 april 1785. 
9 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridder- 
10 schap, representeerende den tweede staat van  
11 den lande van Utrecht, doen cond dat ons  
12 geëxhibeerd zijnde de coopcedulle dato 24 
13 augustii 1784, waarbij Jan Romijnders en  
14 Agnita Overdam, echtelieden, voor de som- 
15 me van vierhonderd dertig gulden aan Jan  
16 van Blokland hadden afgestaan het 
17 recht, dat gemelde Agnita Overdam hadde  
18 tot twee mergen bouwland, leggende op IJs- 
19 selvelt onder den gerechte van Linschoten, 
20 strekkende van den dijk of 's Heerenweg 
21 tot agter tegens de landen door den heer  
22 Cornelis Wijkersloot, daar denzelven 
23 Cornelis Wijkersloot zuydwaards, en de 
24 heeren van het capittel van Oudmunster 
25 ten noorden naastgelegen zijn, wij voorts  
26 bij appoinctement op derselver request 
27 den eersten nov[em]ber 1784 verleend (onver- 
28 minderd ons en een yder zijns goeden 
29 rechts), aan gemelde Jan van Blokland 
30 in eenen eeuwigen erfpacht gegund en  
31 verleend hebben, zoals wij gunnen en ver-  
32 leenen bij deeze, de twee mergen bouland  
33 in voegen di hierboven verhaald en be- 
34 paald staan, en laatst door genoemde Ag- 
35 neta Overdam van ons in erfpacht beseten 
36 zijn, specterende aan onsen convente van Vrou- 
37 weclooster, en dat op een jaarlijkse canon 
38 van een Wilhelmus schild van twee Caroly 
39 guldens en sestien stuyvers, den gulden  
{pagina 2} 
1 tot twintig stuyvers gerekent, te betalen    
2 yder jaar aan den rentmeester in der tijd 
3 van voorschreve convente, de eene helfte Pe- 
4 tri ad Cathedram en andere helft Mar- 
5 tini desselven jaars, vrij geld, sonder eni- 
6 gerhande afkortinge, *met voorwaarden 
{in de marge:} 
*of verminderinge wegens ongelden ofte 
onraaden die nu alreets op het gemelde 
land staande ofte namaals daarop komen  
mogten]  
7 dat hij Jan van Blokland hetzelve 
8 niet verergeren maar verbeteren zal 
9 en naar zijn beste vermogen in goede staat 
10 moeten houden als een goed erfpachte- 
11 naar schuldig is te doen, en dat bij af- 
12 lijvigheyd van denzelven Jan van Blok- 
13 land of bij verandersatinge dezen erf- 
14 pacht zal moeten worden versogt binnen 
15 het eerste half jaar daarna, gevende 
16 en nemende nieuwe brieven, sprekende  
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17 als deze, en daarvan betalende de ge- 
18 woonlijke zegels en leges, behoudens  
19 altijd den convente voorsz[eid] haar alsdan 
20 verschenen en onbetaalde erfpacht canons, 
21 alles naar erfpachtrecht. In kennisse  
22 der waarheyd deeze met ons uythangend 
23 zegel bekragtigt in 't jaar onses Heeren  
24 een duysend sevenhondert vijf en tag- 
25 tig op den sestiende dag van de maand  
26 april.  (was geparapheert) 
27 van Hardenbroek.  
28 (onder stond) Ter ordonnantie van Hooggem[elte] 
29 Heeren Edelen en Ridderschap   
30 (was getekent) E. Kol 
{in marge:} 
in pede stond: 
De quitancie van den XL. penn[ning] 1 1/2 perc[en]t 
en 1/10 verhoging is in dato 30 augustus 
1784 en geregistreert ter secretarye van 
Montfoort op denzelven dito. 
31 Renversaal 
32 Ik Jan van Blokland bekenne van de  
33 Edele Mog[ende] Heeren Ed[elen] en  
34 Ridderschap 
{pagina 3} 
1 's Lands van Utrecht in eenen eeuwigen erf- 
2 pacht ontfangen te hebben twee mergen  
3 bouland, gelegen op IJsselveld onder den  
4 gerechte van Linschoten, breder en ingevolge 
5 den erfpachtbrief luydende aldus: 
6 De Edele Mog[ende] Heeren en Ridderschap 
7 representerende den Tweede Staat van den Lan- 
8 de van Utrecht doen cond, dat ons geëx- 
9 hibeerd zijnde de coopcedulle dato 24 aug[gus]ty  
10 1784, waarbij Jan Romijnders en Agnita  
11 Overdam, echtelieden, voor de somme van vierhon- 
12 dert dartig gulden aan Jan van Blok- 
13 land hadden afgestaan het recht dat 
14 gemelde Agnieta Overdam hadde tot twee 
15 mergen bouwland, leggende op IJsselvelt 
16 onder den gerechte van Linschoten, strekken- 
17 de van den dijk of 's Heerenweg tot agter  
18 tegens de landen van den Heer Cornelis Wij- 
19 kersloot, daar denzelven Cornelis Wijkersloot 
20 zuydwaards en d' 
21 heeren van 't capittel van Oudmunster ten 
22 noorden naast gelegen zijn, wij voorts bij ap- 
23 poinctemente op derzelver request den 
24 eersten november 1784 verleend, onvermin- 
25 dert ons in een yder zijns goeden rechts, aan  
26 gemelden Jan van Blokland in eenen eeuwi- 
27 gen erfpacht gegund en verleend hebben, 
28 als wij gunnen en verleenen bij deezen, 
29 de twee mergen bouland die hierboven ver-  
30 haald en bepaald staan en laatst door  
31 genoemde Agnieta Overdam van ons in  
{pagina 4} 
1 erfpacht beseten zijn, specterende aan onsen  
2 convente van Vrouweclooster, en dat op een  
3 jaarlijkse canon van een Wilhelmus schild 
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4 van twee Caroly guldens en sestien stuyvers, 
5 den gulden tot twintig stuyvers gerekend, 
6 te betalen yder jaar aan den rentmees- 
7 ter in der tijd van voorschreve convente, de  
8 eene helfte Petry ad Cathedram, en de an- 
9 dere helfte Martini deszelven jaars, vrij 
10 geld, zonder enigehande afkortinge of ver- 
11 minderinge wegens ongelden ofte onraa- 
12 den die nu alreeds op het gemelde land 
13 staan ofte namaals daarop komen mog- 
14 ten, met voorwaarden dat hij Jan van Blok- 
15 land hetzelve land niet verargeren maar  
16 verbeteren zal en naar zijn beste vermogen  
17 in goeden staat moeten houden, als een  
18 goed erfpachtenaar schuldig is te doen, en 
19 dat bij aflijvigheyd van denzelven Jan 
20 van Blokland of bij verandersating dezen 
21 erfpacht zal moeten worden versogt bin- 
22 nen het eerste half jaar daarnaar, geven- 
23 de en nemende nieuwe brieven sprekende  
24 als dezen, en daarvan betalende de ge- 
25 woonlijke zegels en leges, behoudens  
26 altijd den convente voorsz[eid] haar als dan 
27 verscheenen en onbetaalden erfpacht 
28 canons, alles naar erfpachtrecht. In 
29 kennisse der waarheyd dese met ons  
30 uithangend zegel bekragtigt in 't jaar  
31 onses Heeren een duysent sevenhonderd 
{pagina 5} 
1 vijfentagtig op den sestienden dag van de 
2 maand april. 
3 En belove ik, Jan van Blokland, alle  
4 pointen in den vorenstaande brief vervat ge- 
5 trouwelijk te sullen nakomen en agtervol- 
6 gen, daarvoor verbindende mijn persoon  
7 en goederen,  dezelve onderwerpende als na  
8 rechten. Des t'oirconde getekent t'Utrecht 
9 den 16 april 1785. 
10 (was getekent) 
11 Jan van Blokland.  
{in marge} 
in pede stond: 
de quitancie van den XL.penn[ing] 1½ perc[en]t 
en 1/10 verhoging is in dato 30 Augustus 
1784 en geregistreerd ter secretarye van  
Montfoort denzelven dito.  
 
 Vrouwenklooster 109 
1 november 1784. Verzoekschrift van Jan Romijnders aan de ridderschap om goedkeuring van de 
verkoop aan Jan van Blokland van 2 moregn land te IJsselveld onder Linschoten, erfpachtgoed van 
Vrouwenklooster, ingewilligd. 
 
{boven en linkermarge:} 
1 De Heeren Edelen en Ridderschap representeerende den Tweeden Staat van 
2 den Lande van Utrecht, gelet op den inhoude deses, acoorderen 
3 het versoek hierbij gedaan, authoriseerende mitsdien den 
4 rentm[eeste]r van het convent 
5 van Vrouweclooster om ten 
6 kosten van den koper, onder behoorlijk 
7 renversaal uit te leveren nieuwe 
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8 brieven in forma, mits alvorens ten behoeve van 
9 voorsz[egde] convente betaald werde de 50men{?} der cooppenningen. 
10 Dit alles nogthans onverminderd haar Ed[ele] Mog[ende] en aen ieder goed recht. 
11 Gedaan te Utrecht den 1 nov[ember] 1784. 
12 Ter ordon[nantie] van hoogstgem[elde] 
13 Heeren Edelen en Ridderschap 
14 {w.g.:} H. Brouwer. 
 
1 Aan de Edele Mog[ende] 
2 heeren Edelen en Ridder- 
3 schappe 's Lands van Utrecht. 
 
4 Geeft oodmoedilijk te kennen Jan Romijnders 
5 dat sijn huysvrouw Agneta Overdam van Ued[ele] Mog[ende] 
6 wegens 't convent van Vrouweclooster in erfpacht 
7 was houdende twee mergen land gelegen op IJsselvelt 
8 onder Linschoten op een jaarlijkse canon van 2.16.- 
9 waarvan hij met gemelde Agneta Overdams te samen 
10 bij coopcedulle van den 24 augusty 1784 voor een somme 
11 van  430.-.- het recht hadden afgestaan en verkogt 
12 aan Jan van Blokland blijkens ex annexis. 
13 Keerende zig dienvolgens tot Ued[ele] Mog[enden], oodmoediglijk 
14 versoekende dat daarvan aangemelde Jan van 
15 Blokland moge werde verleend nieuwe brieven 
16 't welk doende e[tcetera] 
17 {w.g.:} N. Dop not[ari]s 
18 1784. 
 

Vrouwenklooster 110 
24 maart 1490, Akte van overdracht door Alit van Drieberghen, weduwe van Lubbert de Waell, en 
Willem, Loyich en Tyman de Waell, haar zoons, aan Jan de Ridder ten behoeve van Vrouwenklooster van 
twee erven met een ‘voghelcuyll’ te Manderen. 
 
1 Alle den ghenen die desen brieff zellen zien off hoiren lesen doe ick verstain Willem de Wijse schout tot 

Manderen in mijns gnedichs heren gerecht van Utrecht dat voir 
2 mij ende voir die lantgenoiten ende bueren die hiernackes stain, quamen int gherecht joffer Alit van 

Drieberghen, Lubbert de Wail en wedue Willem de Waill, Laych 
3 de Waill ende Tijman de Waell hoir drie soenen.  Ende zij begheerden eens oirdels van ons off die twee 

erven mit allen hoeven, toebehoren, wilt ende tam, bosch ende 
4 broick, hoghe ende lage mit onze voghelcuyll ende die van outs ghelegen zijn in den gherechte dair boven, 

dat een erve Ghijsbert Tymanzsen ende beneden 
5 Henrick Janss[oon] ende boven dat ander erve Evert Coenenss[oon] ende beneden Dirck Bor van 

Amerongen naist gelant zijn ende Ghijsbert Tymansz[oon] ende Aernt 
6 Gerritsz[oon] nu ther tijt bruiken, alsoe vrie ende alsoe losse hem wairen, dat zij die mochten vercoipen 

versetten, versellen ende enen vrien eygendom dairoff 
7 overgheven willen wien dat zij wouden. Ende hem wert ghewijst mit recht ende myt oirdell dat zijt well 

doin mochten ende dattet metten rechte stedicheit 
8 hebben ende houden sell. Ende aldair soe gaff joffer Alit van Drieberghen voirs[chreven] mit hoirs 

ghecozens mombers hant als Gherrit Gayerss[oon] dair zij mit recht 
9 ende mit oirdell aenquam, Willem, Loych ende Tijman gaven elcx mit hem selfs hant voir hem selven ende 

zij gaven all mit gesamender hant also recht 
10 wijsde over Jan de Ridder tot behoiff des convents van Vrouwencloister gelegen buiten Utrecht bi den 

Steenwege den vrien eygendom van den tween erven 
11 ende mit allen hoeven, toebehoeren alse (alse) die hiervoir bescreven ende bepaelt stain.  Ende zij vertogen 

dairoff ende van alle rechts ende toeseggens dat zij dairaen 
12 hadden ende mede van allen brieven die dairoff rurende zijn tottes convents van Vrouwencloister behoiff 

voirg[enoemd] alsoe die lantgenoiten ende bueren voirscr[even] 
13 wijsden dat recht was ende zij mit recht schuldich waren the doin ende dat die Utrecht mitten rechte 

stedicheid hebben ende houden zell ende zij geloifdet 
14 ende selven convente jair ende dach the vrien ende the maenen als erfcoip recht is noden recht vanden lande 
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ende alle voircomen off the doin hyr wairen 
15 over ende aen dair dit geschiede Gherrit Geritssen, Ghijsbert Tijmanzs[oon], Gheryt Ruigss[oon], Jacop 

Gerritss[oon], Avint Gerritss[oon] ende Steven Daemss[oon], lantgenoiten ende bueren in den 
16 gherechte voirs[chreven] ende anders vaill goiden luyde sonder arch.  Des toirconde heb ick Willem de 

Wijse scout voirscreven deser brieff besegelt myt mijnen seghele van des 
17 gherechts wegen over mij selven ende mede over de landgenoiten ende bueren voirs[creven] om hare bede 

wille.  Dat wij lantgenoiten ende bueren voirs[creve] oirconden ende tuichen 
18 onder des scouten seghele voirs[creve] ende hebben hem ghebeden dien brieff mede over ons the besegelen 

mit zinen zegele want van dair mede over ende aen wairen dair 
19 dit geschiede gelijck hiervoir besc[reven] stait.  Gegeven{?} int jair ons Heren duisent vierhondert ende 

t’negentich op ons Heren Vrouwen Avont Annuntiatio. 
{opschrift buitenzijde:} 
Overgifft 
Lubbert de Wael, Maren 
1490    no. 2. 
 

Vrouwenklooster 111 
17 maart 1504. Akte van uitgifte in huur en pacht door abdis Henrica van Erp en het convent van 
Vrouwenklooster aan Jan van Grootenhuus van 16 morgen land te Maarssenbroek, waarvan 15 morgen 
in het gerecht van Jan van der Meer tussen de Stadwetering en de Thematerwetering en 1 morgen land 
tussen de Stadwetering en het Hogeland te Maarssenbroek. 
 
1 Wij, Henrick van Erpe, abdisse en[de] gemene convent va[n] Vrouwecloester buten Utrecht, gelege[n] aen 

die Steenwech, doen kenlick 
2 allen luden, dat wi in huerwere en[de] in pachte gegeven hebben Jan va[n] Groetenhuus sestien merge[n] 

lants, also die gelege[n] sijn 
3 in Meersenbroeck, dair die vijftien mergen off gelegen sijn in Jans van der Meer gerechte, opstreckende van 

der Statweteringe  
4 tot Temetterweteringe, dair boven naist gelant is dat convent van Sinte Servaes t' Utrecht en[de] benede[n] 

dat convent van De[n] 
5 Dael. Ende die ene merge[n] gelegen is in mijns heren gerechte van Utrecht tusschen der Statweteringe 

en[de] dat Hogelant, 
6 dair boven naist gelant is Loeff van der Hair mit sijne[n] brueders ende Wouter Vonck mit sijnre suster 

benede[n], tien 
7 jair lanc durende, anno vijftienhondert en[de] vier, ingaender tot sinte Peters misse ad cathedram {22 

februari} naistcomende na 
8 datu[m] des brieffs, elkes jairs om negen goude ecclesye Vrancricssche scilde, off payment dair voir hore 

weerden als  
9 die ecclesie van Utrecht voir hoir gouden Vranckricsche scilde van horen pachters nemen in elker tijt der 

betalinge  
10 en[de] om negen endtvogel {=eenden} des jairs te betalen jairlics, die ene helfte van den gelde mitte[n] 

negen endtvogel tot sinte 
11 Martij[n]s misse in den wynter {11 november} nu naistcomende, en[de] die ander helfte van den gelde 

voirs[creven] tot sinte Peters misse ad cathe- 
12 dram {22 februari} dair naist volgende, en[de] also jairlics dese tien jaren uut voirs[creven] vrij gelt, 

uutgeseyt off die here van den lande 
13 bi consente sijnre ecclesien, ridderen, knape[n], stat en[de] ste[den] ende goede luden van sijnen lande ene 

gemene scattinge 
14 vercrege als van mergengelt wes desen lande dair toe geboerde[n] te gelden. Dat sell Jan voirs[creven] te 

goeder tijt voir 
15 uutleggen en[de] verwaren ende cortent weder off van den eerste[n] toecomenden pacht voirs. ende anders 

niet. 
16 Voirt so sijn 't voirwairden dat Jan voirscr[even] off sijn nacomelingen en sellen dit voirs[creven] lant aen 

nyemant anders 
17 brengen, overgeven, noch voirt verhuren, tensij bij wille mijn vrou, die abdisse ende gemene convent 

voirs[creven]. 
18 Mede sijn 't voirwairden, wair 't dat Jan voirs[creven] of sijn nacomelingen die betalinge des pachts tot 

enigen ter- 
19 minen versumden en[de] niet en betaelden als voirs[creven] staet, soe vielen sij van deser huerweren ende 

claerliken 
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20 van allen rechts ende toeseggens dat sij hadden aen den lande voirs[creven]. En[de] ditselve lant en[de] goet 
coemt dan 

21 weder vrij ende ledich aen ons ende ons[en] godshuus voirs[creven] onsen vrien wille dair mede te doen, 
also verre 

22 als wij 't opnemen willen ende anders niet, behoudelic ons nochta[n]s tot alre tijt alle ons versetens ende 
onbe- 

23 taeldens pachts, sonder argelist. In kenisse der waerheit, soe hebben wij, vrou abdisse, en[de] gemene 
convente 

24 voirs[creven] desen brieff bezegelt mit onsen convents zegel. Gegeve[n] in 't jair ons Here[n] vijftienhondert 
ende vier  

25 op letare Jh[e]r[usa]l[e]m. 
{opschrift buitenzijde:} 
1504 (mrt. 17)  Laetare Jheruslem 
1504 huerbrieff 
Jan va[n] Groetenhuus in 
Mersenbroeck sestien m[or]g[en] 
 

Vrouwenklooster 112 
6 april 1759. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Hermannus van den Brink van een 
hoekje land aan de Veenweg of Blauwkapelsedijk te Oostveen, met renversaal. 
 
{blad 1} 
 Vrouwenclooster 
1 Erfpagtbrief voor Herman- 
2 nus van den Brink van zee- 
3 ker kleyn hoekje lands 
4 daar zijn huyzinge op staat, 
5 gelegen aan de Veenweg of 
6 Blaauwcapelsedijk. 
7 De Edele Mog[ende] heren Edelen en Rid- 
8 derschappe constituerende den Tweden Staat  
9 van den Lande van Utrecht, als hebbende de 
10 directie der goederen behorende aan den con- 
11 vente van Vrouwenclooster, doen te weten 
12 dat wij in een eeuwige erfpagt geaccordeert 
13 en gegeven hebben, gelijk wij accorderen 
14 en geven bij dezen aan Hermanus van den 
15 Brink, als het recht daartoe verkregen 
16 hebbende bij renuntiatie en afstand van 
17 de weduwe en voogden over de minderjaerige 
18 kinderen van Dirk Schouten, ten zijnen 
19 behoeve gedaan volgens acte de 4e october 
20 1757 voor den notaris Johan Swaving en ge- 
21 tuygen aan de Maertensdijk gepasseerd, 
22 zeker klijn hoekje lands daar zijn huy- 
23 zinge op staat, gelegen aan de Veenweg 
{blad 2} 
1 of Blaauwcapelsedijk onder den geregte 
2 van Oostveen aan de zuydzijde, zooals het  
3 zelve met een sloot gesepareerd is, daar ten  
4 oosten en westen deze convente van Vrouwe- 
5 clooster, en ten noorden gemelde Veenweg 
6 naast gelegen is, op een canon van drie 
7 gulden jaarlijks, commervrij te betalen 
8 aan den rentmeester van gem[elde] convente  
9 in der tijd, zonder afkortinge van enige 
10 ongelden of onraede reeds bekend, of die 
11 namaals zoude konnen of mogen worden  
12 ingevoert, gene uytgezondert, die alle en  
13 alleen ten zijnen laste zullen zijn en blij- 
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14 ven, waarvan het eerste jaar verschenen 
15 en omgekomen zal zijn Corsmis 1759 en  
16 zoo voorts jaerlijks eeuwig en erflijk ge- 
17 durende, met voorwaarde dat deze erfpagt 
18 niet gesplist, gedeelt, nog aan een ander 
19 gebragt zal mogen worden, dan met onzer 
20 believen en schriftelijken consent. En wanneer 
21 dezelve sterft ofte veranderzaat, zal den  
22 geene waarop die dan komen zal, gehou- 
23 den zijn binnen 's jaars te verzoeken  
24 ook te geven ende te nemen nieuwe  
25 brieven, spreekende als deze, ten zijn of 
26 hare kosten. En ingeval hij Hermanus 
27 van den Brink ofte zijne nakomelingen 
{blad 3} 
1 te eniger tijd enige van de voors[chreven] poincten  
2 verbraken, en niet en hielden, zoo was hij  
3 en zijne nakomelingen vervallen van de  
4 voors[chreven] erfpagt, ende van alle actie, regt 
5 ende toezeggens, dat zij aan dat voorn[oemde] 
6 hoekje lands hadden, en hetzelve kwame 
7 dan weder vrij, los en ledig aan onze con- 
8 vente, om onze vrije wille daarmede te  
9 doen zonder iemands wederzeggen, voorbe- 
10 houdens ons alsdan verschene en onbetaelde  
11 erfpachten, indien wij dat verzuym alzoo 
12 opnemen wilden en anders niet. Alles zonder  
13 arg of list, t' oirkonde der waarheid 
14 deze bij ons ondertekend en met onze uyt- 
15 hangende zegele bekragtigt in 't jaar onzes 
16 Heren een duyzend seven hondert negen 
17 en vijftig op den 6e dag van de maand 
18 april, was geparapheert J. van Utenhove. 
19 Onder stond: ter ordonn[antie] als boven. Getekend 
20 A. v[an] Cuylenborch. 
 
21 Renversaal van Hermanus  
22 van den Brink wegens de  
23 bovenstaande erfpagt. 
24 Ik Hermanus van den Brink bekenne bij  
25 dezen, vermits de renuntiatie en afstand 
26 van Anna van Wijnbergen te voren wed[uwe]  
27 van Dirk Schouten, mitsgaders van de  
28 voogden over de minderjarige kinderen 
29 van denzelven Dirk Schouten, van de Edele 
{blad 4} 
1 Mog[ende] heren Edelen en Ridderschappe 's Lands  
2 van Utrecht in een eeuwige erfpagt ontfangen 
3 te hebben, zeker klijn hoekje lands, daer 
4 mijn huyzinge op staande is, gelegen aan  
5 Veenweg of Blaauwcapelsedijk onder den  
6 gerechte van Oostveen, volgens den erfpagtbrief 
7 luydende als hierboven: De Edele etc[etera].  
8 En belove ik Hermanus van den Brink 
9 alle de poincten in den voorschreven brief 
10 vervat, getrouwelijk te zullen nakomen 
11 en agtervolgen onder verband van mijn per- 
12 zoon en goederen, dezelve onderwerpende als 
13 na rechten. Des t' oirconde bij mij getekend 
14 op den 11e april 1759. Onder stond: + De handt[ekening]? is bij Hermanus 
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15 van den Brink zelf gesteld, mij present, getekend 
16 Jan Kol. 
 

Vrouwenklooster 113 
28 augustus 1581. Akte van verkoop door Jan van der Does (Janus Dousa), heer van Noordwijk, en zijn 
vrouw Elisabeth van Zuylen aan abdis Catharina van Oostrum ten behoeve van het convent van 
Vrouwenklooster van een hof en erf op St. Jans Oudwijk tussen de Wittevrouwenbrug en de Plompetoren 
aan de westzijde van de Nieuwegracht bij het Begijnhof en naast de woning van de abt van de St. 
Laurensabdij van Oostbroek, met aan de keerzijde kwitantie door Jan van der Does voor abdis en 
convent voor de ontvangst van 300 Karolusgulden, 1582.  
 
{Het gehele blad is aan de rechterzijde afgeknipt, waardoor de laatste letters ontbreken} 
 
{f.1r.} 
1 In manieren en[de] voorwarden naebescreven hebben Jan ... 
2 Dous en[de] van Noortwijck, heere tot Noortwijck, ... 
3 Elizabeth van Zuylen, sijne huysfrou, voir haer en[de] ... 
4 uuyt goede mature deliberatie en[de] voorbedachten r... 
5 ewigen vasten en[de] stadigen erffcoop vercoft die ... 
6 en[de] vrouwe jouffrou Catherina van Oostrum ... 
7 vrouwe en[de] gemeen convente van Vrouweclooster ... 
8 aen[de] Steenwech den vrijen eygendom van die alinge ... 
9 hoff en[de] erve mit alle sijnen toebehoren en[de] alle ... 
10 en[de] toeseggen sij dairaen hebben, van voren tot acht... 
11 mit glasen glaesraempten en[de] mit alle 't gene eerst ... 
12 dairinne aen [ver]coper toebehoren[de] es, soe d'selve ... 
13 binnen Utrecht tusschen die Wittevrouwenbrugge- 
14 toern aen die westzijde der Nyergraften strecken 
15 grafte tot aen 't Bagijnhoff toe. Dair aen [de] zin ... 
16 van Oosbroeck en[de] aen[de] noortzijde Gryetgen G.... 
17 weduwe naestgelegen sijn. In sulcken vougen ... 
18 Frans van Nijenrode achtergelaten en[de] dairnae ... 
19 van Ratingen voer en[de] Corn[elis] van Malsen nae... 
20 bewoent is geweest. Ende dit voor die somm... 
21 Ca[rolus] gulden tot twintich stuvers den gulden ger... 
22 betalen driehondert gulden gereet bij d'overgift 
23 hondert gulden over een jair nae date van de ... 
24 a[nn]o 1582. Noch driehond[er]t gulden den ... 
25 1583 en[de] soe voort van jare te jare totte ... 
26 Des sal die vrouwe en[de] convente van Vrouwecloos... 
27 haren laste nemen 4 stuvers 12 penn[ingen] out eygen ... 
28 s[in]te Marien jairlicx uuyt die voirs[creven] huysinge ende erv ... 
29 noch 6 stuvers jairlicx out eygen die de heeren ... 
30 uuyt die selve huysinge en[de] erve competeren, ... 
31 heere van Noortwijck 't verloop van dyen tot Victoris 
32 op hem nemen en[de] 't convent dairvan vrijen. We... 
33 die heere van Noortwijck die voorn[oemde] huysinge ... 
34 21 gulden jairlicx erffrenten gefundeert tot ... 
35 gelegen in Nijenrodes cappelle, staen[de] in de buy... 
36 v[er]moegens den testamente van wijlen heeren Fran... 
37 in sijnen leven raidt ordinaris in d[en] Hove P[ro]vinci[ael] 
38 van date den 10en augusti anno 1559, ... 
39 jairlicxe renten bij d[en] testamenteurs van [den] selven ... 
40 uuyt die voirs[creven] huysinge gevesticht en[de] geamorti.. 
41 nae luyt desselven testaments. Ende op te ... 
42 twaelff penn[ingen] uut eygen competeren[de] die van ... 
43 is. En[de] ses stuvers toecomen[de] die heeren van ... 
44 heere van Noortwijck die voirs[creven] huysinge vrijen 
{f.1v.} 
1 erffcoop recht is na den rechte en[de] costume deser stadt en[de] anders 
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2 alle voircommer en[de] voirplechten offdoen. Den v[er]coper sal oick 
3 gehouden sijn d'overgifte te doene voor den gerechte deser stadt 
4 voir Victoris naestcomen[de] en[de] anno 1500 een en[de] tachtich en[de] 
5 die possessie en[de] 't ledige gebruyck van dyen alsdan te ruymen bij de betalinge 
6 van [den] ierste penn[ing]. Des sall die huyre dairvan Victoris 
7 toecomen[de] v[er]schijnen[de] geheven, ontfangen en[de] geprouffiteert 
8 worden bij d[en] voirseyden heere van Noortwijck tot voldoeninge 
9 van 't gundt voirs[creven] is, verbynden die voirs[creven] contrahenten hair p[er]sonen 
10 en[de] goederen, roeren[de] en[de] onroeren[de], in schuld[en], vruchten en[de] kuere 
11 van dyen, tot bedwanck van allen rechten en[de] rechteren, 
12 sonder arch. Des t'oorconde hebben p[ar]thijen voirs[creven] dit onder- 
13 teyckent opten 28en augusti anno 1500 een en[de ]tachtich. 
 
14 {w.g.:}  Jan van der Does   Catherina van Oestrum 
15    en[de] van Noortwijck.  vrau tot Vraucloester. 
16    Elysabet van Zuylen. 
 
17 Wij, Johan van der Dous en[de] van Noortw[ijck], heer tot Noortw[ijck], en[de] Elizabeth 
18 van Zuylen, mijn huysfrou, lien en[de] bekennen dat wij wittel[ijck] en[de] wel vol en[de] 
19 all op ons tijt v[er]nuecht, voldaen en[de] betaelt sijn vander e[dele] abdisse 
20 en[de] convente van Vrouweclooster van [den] driehondert Ca[rolus] guld[en] die ons v[er]mogens 
21 dese voirs[creven] coopcedulle belooft waren gereet te betalen. 
22 Bekennen[de] oick mede ten vollen betaelt te sijn en[de] ontfangen te hebben uuyt 
23 hand[en] Jan Janssoens van Buytendijck, ons[en] rentm[eeste]r, van wegen des voirs[creven] 
24 convents die somme van driehondert guld[en] van den eersten termijn 
25 die ons nae luyt der voirs[creven] coopcedulle v[er]schenen was den 8en augusti 
26 anno 1500 twe en[de] tachtich lestled[en]. Bedancken[de] dairvan den voorn[oemden] 
27 convente goede betalinge en[de] schelden daeromme den selven 
28 convente en[de] eenen ygelijcken des behoeven[de] dairvan clairl[icken] vrij en[de] 
29 quyt. Oircondt onse hand[en] hieronder gestelt den 16d[en] augusti  
30 anno 1500 twe en[de] tachtich. 
31 {w.g.:}  Jan van d[er] Does    
32    en[de] van Noortwijck. 
33    Elysabet van Zuylen 
 
{geen opschrift buitenzijde} 
 

Vrouwenklooster 114 
7 december 1581. Akte van overdracht door Jan Janssoen van Buytendijck namens Jan van der Does, 
heer van Noordwijk, aan Vrouwenklooster van bovengenoemd hof en erf op St. Jans Oudwijk, met 
ingelaste akte van machtiging door Johan van der Does d.d. 24 oktober 1581. 
 
1 Allen den geenen die deesen brieff sullen sien ofte hoeren leesen doen wij verstaen, schoudt ende schepenen 

der stadt  
2 Utrecht, dat voor ons quam in 't gerechte, Jan Janssoen van Buytendijck als gemachticht van joncker Johan 

van der Does, heer  
3 tot Noortwijck, volgende die procuratie voer schoudt, borgermeysteren ende gerechte der stadt Leyden 

gepasseert in date 
4 den vier ende twyntichsten octobris vijfthienhondert een ende tachtentich, hyernaer geïnsereert:  Wij schout, 

burgermeyst[eren]  
5 ende gerechte der stadt Leyden des graefschaps van Hollandt, doen cond een ygelick dat op huyden voer 

ons verscheenen es, 
6 joncheer Johan van der Does, heer tot Noortwijc, d'welcke onwederroupelick last ende beveell heeft 

gegeven zulcx hij gaff 
7 mits deesen Jan Janssoen van Buytendijck zijnen rentm[eeste]r voornemelick omme van zijnen weegen ende 

uuyt zijnen naeme te compareren  
8 voor den gerechte van Utrecht ende volgende de costuyme aldaer ten behouve van den coper te verlijden d' 

eygendomsbrieven  
9 van der huysinge ende erve staende ende leggende binnen der stadt Utrecht op Sint Jans Outwijck tusschen 

de Witte-  
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10 vrouwenbrugge ende den Plompentoorn, streckende van den Nyeuwe Grachte tot het Bagijnhoff toe, daer 
den abt van 

11 Oostbrouck zuytwaerts ende Grietgen Gijsbrecht van Zuijlens weduwe, noortwaerts naestgeleegen zijn. 
Ende diensaengaende 

12 voorts al te doen dat hij constituant aldaer jegenwoordich sijnde zelffs soude connen ofte mogen doen. 
Belovende hij constituant  

13 onder verbant van alle zijne goederen tot bedwanck van allen ts'heeren rechten ende rechteren van waerden 
te houden ende bij een  

14 yegelijck te doen houden alle t'gunt bij de voornoemde Jan Janssoen in de voorscreeven zaecke gehandelt 
ende bestelt zall worden. 

15 Des ten oirconden hebben wij 't zegel deser, dese letteren doen aenhangen, bij onssen secretaris doen 
onderteyckenen, ende bij de voernoemde 

16 heere van Noortwijck oock zelfs met zijn eygen zegel doen bevestigen, 't welck geschiede deesen vier ende 
twyntichsten octobris anno 

17 vijfthienhondert eenentachtig. Ende was onderteyckent, J. van Houte. Ende besegelt met twee uuythangende 
zegelen, 't eene in groenen ende 't ander 

18 in rooden wassche, beyde in dubbelden starten. Ende transporteerden ende gaff in dier qualité over, mijn 
vrouwe d' abdisse ende gemeen  

19 convent van Vrouwenclooster buyten bij Utrecht geleegen ende heuren naecomelingen zeeckere huyssinghe 
ende erve staende 

20 ende geleegen binnen der stadt Utrecht, op Sint Jans Outwijck tusschen die Wittevrouwenbrugge, ende die 
Plompen- 

21 toorn, streckende van de Nyeuwe Grafte tot het Bagijnhoff toe, daer den abt van Oostbrouck zuytwaerts, 
ende  

22 Grietgen Gijsbrecht van Suylens weduwe noortwaerts naest geleegen zijn. Ende verteege hij comparant in 
de voorscreven  

23 qualité daervan ende van allen rechts ende toeseggens hij daeraen hadde, ende meede van allen brieven die 
daer- 

24 off ruerende ende spreeckende zijn, tot behoeff van mijn vrouwe d'abdisse ende haeren naecomelingen 
voorscreeven. 

25 Beloovende d'selve te vrijen ende te waeren, erffelicken ende ewelicken ende als erffcoop recht es 
26 op vier stuvers een blanck outeygen, die de heeren van Sinte Mariën, ende zes stuvers outeygens die de 
27 heeren van Sint Jan daer jaerlicx op ende uuyt hebben. Ende anders alle voorcommer ende voorplechten 
28 off te doen sonder arch. Dit geschieden onder joncheer Niclaes van Suylen van Draeckenborch, heer van der 
29 Sevender etc. schoudt, Johan van Abcoude van Marthen, Peter Foeyt, Jacob de Eedell, Lubbert van Parijs 

van Suydoort 
30 Aelbert Foeck, Cornelis de Man, Willem van Bijler, Henrick van Suylen, Roetaert van Lanscroon, Thijman 

Slooth, Aert van 
31 IJselsteyn, Johan Spruyt, Floris van Wede ende Hans van Uffelen, schepenen t' Utrecht. Ende opdat dit vast 

ende stade blijven 
32 soe hebben wij, schoudt ende scheepenen voorgenoemt, deeser stadt groote zegell beneden aen desen 

uuythangende gedaen 
33 t' eenen oirconde. Gegeven in 't jaer ons Heeren, duysent vijffhondert een ende tachtentich, den sevenden 

dach in decembris. 
34 {w.g.:} Jan Spruijt. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
Jan van Buytendijck. 
 
 Vrouwenklooster 115 
5 mei 1495. Akte van machtiging door priorin Geertruida van Groenesteijn en het convent van 
Vrouwenklooster tot overdracht aan Egbert van Zuylen van de helft van het huis en de hofstede op St. 
Jans Oudwijk d.d. 4 maart 1494, gevidimeerd door het stadsgerecht van Utrecht. 
 
1 Alle den ghenen die desen brieff sellen sien off hoeren lesen doe wij verstaen, schout ende schepenen der 

stadt van Utrecht 
2 dat voir ons quam in 't gerecht Johan van Zijll, ende thoende ons eenen openen machtbrieff, gans ende gave 

ende well bezegelt mit zegele, 
3 hiernae bescreven, ende als 't geleeck, de wij bekennen mochte, ongecanceleert ende ongeraseert, sprekende 

van woirde the woirde aldus: 
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4 Wij, Geertruyt van Groenensteyn, priorinne ende dat gemeen convent van Vrouwencloester, gelegen aen 
den Steenwege buyten bij Utrecht, 

5 maecken kont allen luyden alsoe dat wij machtich gemaect hebben ende maecken machtich mit desen onsen 
brieve, Jan van Zijll van onser 

6 wegen ende in onsen name van den schout ende schepenen t' Utrecht in 't gerecht over the geven Egbert van 
Zuylen die rechte helfte 

7 van den alinghen huyse ende hofstede van voir tot after mit allen sijnen thoebehoeren, alzoe die gelegen is 
op Sinte Johans Oudwijck, 

8 dair Gerijt van Gruenenberch ende Jacop Willemszoen noirtwert ende die vrouwe van Schagen zuytwert 
naestgelegen sijn.  Ende 

9 aldair gemachtich van onser wegen off te verthien, ende van alle rechts ende thoeseggens dat wij dairaen 
hebben.  Ende mede van allen  

10 brieven die dairoff ruerende sijn, tot behoeff Egberts van Zuylen voirscreven.  Ende hem mede gemachticht 
te loven jair ende dach te wa[r]en 

11 op ons convents goeden op die helfte van alsulcke thien groten 's-jaers, als die hee[re]n van Sinte Jan, ende 
op die helft van alsulcke acht schillingh 

12 's-jaers als die hee[re]n van Sinte Marien t' Utrecht dair van oudts erffelijck uut hebben.  Ende op die helft 
van twaleff Rijnsch gulden current 

13 erfflijcke lossrenthen, den pe[n]ninck twaleff uutgeslagen.  In den jaire twe ende tachtich nae uutwijsinghe 
eenre plechte sprekende 

14 op Jan Stevenssoen.  Ende alle voirplechten off te doen.  Ende hier voir 't inne te doen ende the laiten 
gelijckerwijs ende in allen ma- 

15 nieren off wij daer tegenwoirdich ende voir oghen waren ende dat selve mit hand ende mit monde deden.  
Gelovende mede 

16 soe wes Jan van Zijll voirscreven gemachticht van onser wegen hierin doen en laiten sell vast, stade ende 
onverbrelijcke the 

17 houden sonder arch.  Des t' oirkonde hebben wij ons convents zegell aen desen brieff doen hangen.  
Gegeven in 't jair ons Heren 

18 duysent vierhondert vier ende t'negentich des dynsxdaghes nae Oculi {4 maart}. Ende doe wij den 
voirscreven opene machtsbrieff gesien 

19 ende well verstaen hadden, aldair soe begeerde Jan van Zijll eens oirdels van ons off hij overmits den 
voirscreven openen 

20 machtbrieff alzoe gemachticht wair dat hij van wegen ende in den name des priorinne voirscreven ende 
gemeen convent van  

21 Vrouwencloester voirghenoemt overgeven mochte Engbert van Zuylen, die rechte helfte van der alingher 
huyse ende hofstede, 

22 van voir tot after mit allen sijnen toebehoeren, alzoe die gelegen is op Sint Jan's Oudwijck, dair Gerijt van 
Gruenenberch ende Jacop 

23 Willemszoen noirtwert ende die vrou Schagen zuytwert naest gelegen sijn ende dair voirt gemachtich off 
verthien mochte ende  

24 van alle rechts ende toeseggens dattet voirscreven convent dairaen heeft.  Ende mede van alle brieven die 
dairoff ruerende zijn,  

25 tot Engberts behoeff voirscreven alse recht is.  Ende voirt gemach-ticht loven mochte optet voirscreven 
convents goede die helfte van den 

26 huysinghe ende hofstede jair ende dach the waren opten pacht van die helfte van thien groeten 's jaers als die 
hee[re]n van Sinte Jan   

27 ende op die helft van alsulcke acht schillinghe 's jaers als die hee[re]n van Sinte Marien t' Utrecht dair 
vanouts erffelijcke uut hebben. Ende 

28 op die helfte van twaleff Rijnssch gulden current erffelijck lossrenthen, den pe[n]ninck twaleff uutgeslagen 
in den jaire twe en[de] tachtich  

29 nae Sinte Lambertsdach {17 september} naestcomende.  Ende alle voirplechten off the doen nae innehout 
des openen machtbrieff voirscreven. Ende hem 

30 wert gewijst mit recht end mit oirdele dat hij dat well doen mochte behouden elcker malck(?) sijns rechts.  
Doe dat gedaen was aldair  

31 soe gaff Johan van Zijll voirscreven, alzoe hij gemachticht was, gelijck voirscreven staet, over tot onser 
antwoirde Egbert van Zuylen 

32 die helfte van der huysinghe ende hofstede van voir tot after, mit allen hoeren thoebehoeren, alzoe die 
gelegen is op Sint Jans Oudwijck, 

33 dair Gherijt van Gruenenberch ende Jacop Willemszoen noirtwert ende die vrou van Schagen zuytwert 
naestgelegen sijn. Ende hij 
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34 verteech dairoff gemachticht.  Ende van alle rechts ende toeseggens dattet voirsc[reven] conve[n]t dairaen 
heeft. Ende mede van allen brieven 

35 die dairoff ruerende zijn tot Egberts behoeff voirghenoemt alze recht ende oirdele wijsde dat hij schuldich 
was te doen. Ende 

36 hij geloefdet hem, mede gemachticht, die helfte van der huysinghe ende hofstede voirscreven optes 
voirscreven convents goede jair 

37 ende dach te waren optie helfte van alsulcke thien groite 's jaers, als die hee[re]n van Sinte Jans, ende op die 
helft van alsulcke acht 

38 schillinghe 's jaers als die hee[re]n van Sinte Marien t'Utrecht dair vanouts erffelijcke uut hebben.  Ende op 
die helfte van twaleff Rijnssch 

39 gulden current erffelijcke lossrenten, den pe[n]ninck twaleff uutgeslagen in den jaire twe en[de] tachtich nae 
uutwijsinghe. Eenre plechte 

40 sprekende op Jan Stevenszoen nae Sinte Lambertsdach naestcomende. Ende alle voirplechten off the doen 
nae innehout des openen 

41 machtbrieff voirs., sonder arch.  Dit geschiede onder Johan over de Vecht, schout, Heinrick van Voirde, 
Gerijt van Rijn, Gerijtssoen 

42 Loeff van Jutfaes, Gerijt Kruyff, Jan van Veen, Jacop Jacopszoen, Egbert van Gruenenberch, Goidscalck 
van Wijnsen, Aernt van der Maern, 

43 Weernair Braem, Aernt Taets ende jonghe Beernt Proeys Aelbertssoen, schepenen t' Utrecht.  Des t' 
oirkonde soe hebben wij, schout 

44 ende schepenen voirg[enoemt], onze stat groite segell aen desen brieff gedaen. Gegeven in 't jair ons 
Hee[re]n duysent vier hondert vijff ende 

45 tnegentich des dynsxdaghes nae des heylich cruys dach inve[n]tio.  
46 {w.g.:} Ja/ Ghijsbertsz[oen] 
{geen opschrift buitenzijde} 
 

Vrouwenklooster 116 
25 januari 1520. Akte van overeenkomst door abt Splinter van Dorssen, prior en convent van de St. 
Laurensabdij van Oostbroek met Margriet, Engberts weduwe, om haar huis te bouwen aan de gevel en de 
scheidsmuur van het huis van de abt van Oostbroek, opgetrokken op haar erf op St. Jans Outwijk bij de 
Wittevrouwenbrug te Utrechtte Utrecht. 
 
1 Wij Splinter van Dorssem, van d[en] onthenghenisse1 Goidts abt, prior ende 't ghemeen convent van 

Oistbroick buten 
2 bij Utrecht, doen condt allen luyden ende bekennen mits desen onssen openen brieve dat wij minlicken ende 

vrintlicken,  
3 mit joncfrou Margariet Engberts wedue van Zuijlen overcomen zijn dese naebescreven punten en[de] 

voirwaerden. 
4 In den eersten soe heefft die selve joncfrou Margariet onss ghegunt ende wilchlicken toeghelaten dat wij op 

hoer erve, 
5 ghelegen binnen Utrecht op sunte Johans Oudtwijck bij die Wittevrouwenbrugge ghety[m]mert ende 

upghevoirt 
6 hebben, voiraen die straete onsse ghevell van onsse huysinge alldair ghelegen mit die heyndingmure 

streckende 
7 van d[en] selver ghevell totaen huer affterste huys. Des sellen die selffde joncfrou Margariet ende huer 

erffghename[n]  
8 ende naicomelingen tot wat tijden zij ty[m]meren willen moeghen ty[m]meren aen onsen ghevell 

voirs[creven] ende erde- 
9 licken ende tamelicken dairin anckeren onverderfflicken derselver ghevell. Ende voert zall alle ander 

ty[m]meringe die op  
10 onss[er] beyder erve staen, blijven in hoer recht dair sij tot hier toe inne ghestaen ende gheweest hebben,. all 

dinck  
11 sonder arch offte list. In kennisse der waerheit hieraff zoe hebben wij, Splinter abdt, prior ende ghemeen 
12 convent van Oistbroick voirs[creven] onsse seghelen aen desen brieff ghedaen tot eenen oirkonde. 

Ghegheven in 't  
13 jair onss Heeren dusent vijffhondert ende twintich op sunte Pauwelsdach conversio. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
1520 St. Paulus conversio. 
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1 onthengenisse, betekent zoiets als "bij der genade Gods". 
 

Vrouwenklooster 117 
5 mei 1593. Akte van overdracht door Pieter Dircxzone Lap en zijn vrouw Elizabeth Laurensdochter alias 
Dammen te Utrecht aan het convent van Vrouwenklooster van het huis, erf en de hofstede bij het 
Begijnhof met de naastgelegen Poortweg op St.Jans Oudwijk, aan de westzijde van de Nieuwegracht 
tussen de Wittevrouwenbrug en de Plompetoren te Utrecht. 
 
Opschrift buitenzijde:  
…….. va[n] Vrouwecloester achtien stuvers.  
 
1 Allen den genen die deesen brieff sullen sien off hoeren leesen doen wij verstaen, schout ende      

schepenen der stadt Utrecht, 
2  dat voor ons quamen in ’t gerechte Peter Dircxz[oon] Lap, residerende binnen Utrecht ende Elisabeth 

Laurensdochter alias Dammen 
3  sijn huysvrou, ende hebben gesamenderhant voor heur ende heurluyden erfgenaemen getransporteert, 

gecedeert ende overgegeven, transporteren, 
4  cederen en[de] geven over mits desen, d’edele ende achtbare jouffrou, jouffrouwe Walburch Bor van 

Ameronghen abdisse tot 
5  Vrouwenclooster t ‘Utrecht hare gemeene jouffrouwen der selver abdije en[de] heurluyder nacomelingen, 

die alinge huysinge, erff ende  
6  hoffstede met den hoff daer achteraen, mit glaesen glaesraempten ende allen haren toebehoren, eerdtvast 

ende negelvast, streckende  
7  naer ’t Bagijnhoff toe metten poortwech daer besijden aen, staende ende gelegen aen St. Jans Oudtwijck 

op de westzijde der Nyeuwe- 
8  grafte binnen Utrecht, tusschen die Witte Vrouwenbrug ende die Plompentoorn, daer d’ voorscreven 

abdije zelver zuytwerts ende  
9  d ‘ weduwe van za[liger] joncheer Ernst Mulart noortwerts naestgelegen zijn, aen welcke zijde die muyre 

voor aen ’t huys van de ganghe 
10  tusschen jouffr[ou] Mulerts ende dese vercofte huysinge gemeen es halff ende halff, ten ware andere 

brieven daeraff gevonden mochten werden. 
11  Ende zij vertegen daeraff ende van alle rechts ende toeseggens zij daeraen hadden ende mede van allen 

brieven die daeraff spreeckende zijn 
12  tot behoeff van de voorscreven abdisse ende gemeen convent van Vrouwenclooster en[de] haren 

nacomelingen, ende zij gelooffdense 
13  haerluyden te vrijen ende waren als erffcoop recht es, nae recht ende gewoonte deser stadt Utrecht, op 

drie hondert guldens 
14  hooftsoms, staende op jaerlicxe losrenten naer advenant den penninck sestien, die Jan Gerritsz[oon] van 

Millingen noch twaelff gulden tien  
15  stuvers ’s jaers losrenten, te lossen mit twee hondert guldens hooftsoms die Jan Willemsz[oon] van 

Wayenoy ende noch een  
16  braspenninck jaerlicx oudteygen die d’ heeren van St. Jans t’ Utrecht volgentz heure brieven daerop ende 

uut hebben en[de] anders  
17  alle voorco[m]mer ende voorplechten aff te doen onder verbant van heurluyder comparanten personen 

en[de] goederen, d’zelve stellende tot 
18  heerlicke ende reale executie van desen gerechte en[de] allen hoven en[de] gerechten. Bekennende zij 

comparanten ter cause 
19  van desen transporte bij de voorn[oemde] abdisse ten vollen vernuecht ende betaelt te zijn, den lesten 

penninck mit den eersten. Sonder 
20  arch. Dit geschieden onder joncker Nicolaes van Suijlen van Draeckenborch, heere van[de] Sevender 

en[de] schout Dirck 
21  Jan Spruijt, Bernt Ansemsz[oon] en[de] Cornelis van Malsen, Jacob van Bemmel, Oth Jansz[oon] van 

Roon, Wouter 
22  van Zuijlen, Volcken van Schoordijk, Huijch Ruijsch ende Jacob Vermueth {?}, schepenen der stadt 

Utrecht. Ende opdat 
23  dit vast ende stade blijve soe hebben wij schout ende schepenen voorn[oem]t deeser stadts groote zegel 

beneden aen desen  
24  brieff uuthangen[de] gedaen t’enen oirconde. Gegeven in ’t jaer ons Heeren duysent vijffhondert drie 

ende tnegentich den 
25  vijffden dach der maendt may. 
 
{w.g.} …….. 1593  
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Vrouwenklooster 118 
9 december 1607. Akte van overdracht door Elisabeth Borre van Amerongen, weduwe van Ernst Mulert, 
aan het convent van Vrouwenklooster van huis, hofstede en erf op S. Jans Oudwijk tussen de 
Wittevrouwenbrug en de Plompetoren aan de westzijde van de Nieuwegracht en het Begijnhof te Utrecht. 
 
1 Allen den ghenen die desen brieff sullen sien off horen lesen, doen wij verstaen, schoudt ende schepenen der 

stadt Utrecht, dat voor ons quam in den gerechte 
2 Joff[er] Elisabeth Bor van Amerongen, weduwe van wijlen joncker Ernst Mulert, cum tutore electo, ende 

heeft getransporteert ende overgegeven, transpor- 
3 teerde ende gaff over bij desen, voor haer ende haere erffgenamen, die edele vrouwe Walborch Bor van 

Amerongen, abdisse ende vrouwe ende 
4 gemeen convente van Vrouweclooster t' Utrecht, ende haere nacomelingen, die alinge huyssinge ende 

hoffstede, hoff ende erve, mit allen sijnen toebehoren, 
5 in allen manieren als hetselve staende ende gelegen is op Sint Jans Outwijck alhier, tusschen die 

Wittevrouwenbrugge en de Plompentoorn, aen de 
6 westzijde der Nijegracht, streckende uuyt d' selve Nijegrachte westwaerts op tot aen het Begijnhoff toe, daer 

Willem van 
7 Drielenborch noortwerts ende 't voorschreven convent selver zuytwert naestgelegen ende geerfd zijn. Breder 

vermogens die coopvoorwaerden  
8 daervan zijnde in date den seven ende twyntichsten septembris anno sesthien hondert sess. Ende zij, 

comparante, verteeg daeroff ende 
9 claerlijck van allen rechts ende toeseggens zij daeraen hadde ende mede van allen brieven daeroff sprekende 

ten behouve als vooren. Ende zij 
10 gelooffden ‘t mede te vrijen ende te waren als erffcoop recht is, nae de rechte ende gewoonte der stadt 

Utrecht, op vierdalff loot goet 
11 Lodowijck silvers, dat die heeren van Sint Jans daeruyt hebben, ende anders alle voorcommer ende 

voorplechten off te doen, sonder arch. 
12 Dit geschieden onder joncheer Johan van Suylen van der Hair, heere van der Sevender etc. schoudt, 

joncheer Gerardt van Renesse, here van der 
13 Aa, Volcken Both, Laurens van Nijhoff, Willem van Drielenborch, Cornelis van Deuverden, Ellert van 

Helsdingen, Johan van Westrhenen, 
14 Fredrick van Baexen, meyster Jan van Werckhoven, Jan Gerritssoon van der Lith, Henrick van Nijenrode, 

Jan van Hemert ende Jan van Someren, 
15 schepenen t' Utrecht. Ende opdat dit vast ende stade blijve, soe hebben wij, schoudt ende schepenen 

voornoempt, deser stadts grote zegell beneden 
16 aen desen brieff doen hangen, t' eenen oirconde. Gegeven in 't jaer ons Heren sestienhondert ende seven, 

opten negenden dach in decembris. 
17 {w.g.}  J. Westrenen. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
Transport van Jouffer Mulers huysinge. 
Vrouwclooster vier ende dertich stuvers. 
 

Vrouwenklooster 119 
6 mei 1371 
Akte van uitgifte in erfpacht door deken en kapittel van St. Jan te Utrecht aan Johan Breye(r) te Utrecht 
van een hofstede op St. Jans Oudwijk, gevidimeerd door het stadsgerecht van Utrecht. 
 
1 Alle den ghenen die dezen brief zellen zien of horen lezen, doe wi v[er]staen scoute en[de] scepene der stat 

van Utrecht, dat voer ons quame[n] in 't gherechte Johan Breye en[de] 
2 Claes van Loenen, Johans Walenzoen en[de] aldaer zo toende ons Johan Breye voerzeyt, enen opene brief 

gans en[de] gave en[de] wel bezeghelt mittes capitels seghel van zinte 
3 Johanne t' Utrecht also alse gheldet en[de] wij 't bekennen mochten, sprekende van woerde te woerde aldus: 

"wi deken en[de] ghemeyne capitel der kerken van zinte Johans t' U- 
4 trecht, maken cont allen luden dat wi tot enen eweliken erfpachte ghegheven hebben en[de] gheven Johan 

Breye, borgher t' Utrecht, een hofstede gheleghen op zinte Johans  
5 Oudwijc aen die westside van der straten tusschen der hofstede daer Gherijd de Bole nu op woent an de 

overzide en[de] tusschen der hofstede daer Scade van Tulle nu op  
6 woent aen die nederzide, elx jaers om vierdehalf loet ghoets Lodewijcks zulvers, te betalen die een helfte tot 

Paschen nu naestcomende en[de] die ander helfte tot  
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7 zinte Victoersmisse daer naest comende of binnen viertien daghen na elken voerzeyden daghe onbegrepen, 
en[de] also voert, jaerlix, eweliken mit dusdanighen vorwarden dat wi noch 

8 onse nacomelinghe[n] nyet meer en moeghen vercopen noch wechgheven, noch verzetten noch verzellen aen 
dezer voerseyder hofstede dan dezen vorghenoe[m]den pacht, maer Johan  

9 Breye voerseyt, zijn erfnamen en[de] zijn nacomelinghe moeghen vrijliken vercopen of wechgheven of 
verzetten of verzellen deze voerzeyde hofstede en[de] die huzinghe  

10 die daer nu op ghety[m]mert staen, of hyr na ghety[m]mert warden, onder zulken pacht en[de] vorwarden 
alse hyrvoer en[de] na in dezen tiegenwordighen brieve be- 

11 screven staen. In zulken manieren waer 't dat Johan voerzey, ofte zijn erfnamen ofte nacomelinghen deze 
voerzeyde hofstede namaels tot enigher tijd vercopen 

12 wouden, zo zellen zi ons den voercoep daerof gheven en[de] bieden om dat zelve ghelt daer 't een ander om 
hebben zoude, also verre alse wi dien coep aennemen wou- 

13 den. En[de] zo wanneer dat zi ons dien coep gheboden hebben, zo zellen wi hem binnen viertien daghen 
daerna onze beraet wederzegghen, weder wi dien coep hebbe[n] 

14 willen ofte niet. En[de] waer't dat wi dien coep dan niet hebben en wouden ofte onze beraet niet en 
zegheden binnen dien voers[creven] viertien daghen, zo moghen zi die voers[creven] 

15 hofstede vrijliken vercopen wyen dat zi willen, en[de] zo wie dat die voerscr[even] hofstede dan coepe, die 
zel 't aen onzen capitel verzoeken en[de] gheven ons een marcke 

16 ghoets Lodewijcks zulvers voer die verzoekinghe, en[de] wi zellen hem dan weder gheven enen ande[re]n 
nywen brief mit ons capitels zeghel bezeghelt, sprekende 

17 op zinen name, in allen manieren en[de] vorwarden alse deze tieghenwordighe brief begrepen heeft. Voert 
so zijnt vorwarden, zo wanneer dat yemant deze voerzeyde  

18 hofstede zinen rechten erfnamen gheeft, ofte dat zi yemant in rechter erfnisse aenbestervet, ofte dat enich 
erfnamen opten ande[re]n van zinen andele daer of vertyet 

19 daer en zullen wi niet of hebben, maer wi zellen hem dan weder gheven enen ande[re]n nywen brief mit ons 
capitels seghel bezeghelt, sprekende opten ghenen die 't 

20 dan ontfaet, in allen manieren en[de] vorwarden alse in dezen tieghenwordighen brief bescreven staet. In 
orconde des briefs, bezeghelt mit ons capitels seghel ghegheven in 't 

21 jaer ons He[re]n duzent, drehond[er]t en[de] een en[de] tseventich, des vrijdaghes na der tienden dach". 
En[de] doe wi dezen voerseyden brief ghezien en[de] wel verstaen hadden, aldaer 

22 zo gaf Claes van Loenen voerseyt, Johan Breyen vorghenoe[m]t, alle rechts dat hi hadde aen der huzinghe 
en]de] hofstede daer die voerscreven opene brief of spreect, en[de] ver- 

23 teech daerof tot Johan Breyen behoef, alse recht en[de] ordele wijsde dat hi sculdich was te doen en[de] 
loefde hem mede, die voerzeyde huzinghe en[de] hofstede also alse zi hyrvoer in 

24 dezen voerseyden opene brieve bescreven en[de] ghepacht staen, op die voerseyde vierdehalf loet zulvers 's 
jaers, jaer en[de] dach te waren en[de] alle voerplechte of te doen, op alzulken pun- 

25 ten en vorwarden alse die voerscr[even] opene brief begrepen heeft. Dit ghesciede onder Gheryd Vrencken 
scoute, Herman van Lochorst, Johan van Groenenwoude, Wernaer van 

26 Drakenborch, Jacob de Cuper, Wernaer Braem, Henric de Witte, Alfaer van Nywendale, Johan de Bole, 
Willam Over de Vechte, Aernoud Proeys, Peter Johan Scoenheynenzoens soen ende 

27 Gheryd van Voerscoten scepene t' Utrecht. En[de] opdat dit vast en[de] stade blive, zo hebben wi scoute 
en[de] scepene vorghenoe[m]de onzer stat zeghel an dezen brief ghedaen t' enen orconde. 

28 Ghegeven in 't jaer ons He[re]n duzent drehondert een en[de] tseventich des dinxdaghes na des heylighen 
cruys dach inventio. 

 
{buitenzijde akte:}  
1371 dinsdag na heiligen Cruysdag inventio Johan Breye 
Jacob Bor van Ameronge[n]. 
 

Vrouwenklooster 120 
28 september 1436. Akte van verkoop door Gheertruut, weduwe van Pieter Mouwer, Jan Mouwer en Jan 
van Drijbergen aan Jacob Borre van Amerongen van een huis en hofstede op St. Jans Oudwijck, eertijds 
eigendom van Jan Breijer. 
 
1 Wij joncfrou Geertruut, die Pieter Mouwers wijff was, Jan Mouwer ende Jan van Drybergen, maken kondt 

allen luden dat wij Jacob  
2 Borre van Amerongen die husinge en[de] hofstede mit alle sinen toebehoren, gelegen op Sint Johans 

Oudwijck, an die westzijde van der graft 
3 en[de] in voirtijden Jan Breyen te wesen plach, wittelic en[de] wael vercoft heb[be]n voir een som[m]e 

gelts, die ons Jacob voirs[creven] wall betaelt heeft 
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4 den lesten penning mitten yersten, en[de] bedancken hem vander gueder betalinge.  Welke husinge op die 
zuytzijde op dese tijd naest ghe- 

5 ervet is Aelbert Zwanckert, ende op die noirtzijde Jacob Borre voirs[creven] zelve. Dairom[m]e wij 
vrientliken bidden den eerberen he[re]n deken 

6 en[de] capittel van Sint Johan voirs[creven] dat die in der voirs[creven] husinge, hofstede, mit alle sinen 
toebehoren Jacob voirs[creven] alsoe inne vestigen ende 

7 vaste maken willen, gelijck sie in voirtijden Jan Breyen gedaen hadden, alsoe dat Jacob voirs. dair wael 
ynne bewaert zij. Ende he ende 

8 zijne erffgenamen ende nacomelingen dairaen tot ewigen dagen gheërft zijn moegen, en[de] wij, onse 
erffgenamen en[de] nacomelinge dair   

9 aen onterfft zijn. En[de] omme dat alle dese punten aldus geschiet zijn en[de] oick onse rechte zijn, wille 
en[de] meyninge is, soe hebben wij onse 

10 zegelen aen desen brieff tot enen oirkonde gehangen. Gegeven in 't jair ons He[re]n dusent vierhondert zess 
ende dertich op Sinte Michiels  

11 avont. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
1436 sept[embe]r 28 S[int] Michiels- 
 avond. 
 

Vrouwenklooster 121 
17 oktober 1606. Akte van uitgifte in erfpacht door deken en kapittel van St.Jan te Utrecht aan het 
convent van Vrouwenklooster van genoemde hofstede op St. Jans Oudwijk. 
 
1 Wij deecken v[an] d[en] cap[ittu]le der kercken s[in]t Jans t' Utrecht doen kondt allen luyden dat wij tot 

enen ewelicken erff- 
2 pachte gegeven hebben en[de] gheven mitsdesen die eerwuerdighe vrouwe v[an] d[en] gemeen convente 

van Vrouwenclooster 
3 t' Utrecht en[de] haeren nacomel[ingen] van [een] hoffstede gelegen op s[in]te Johans Oudtwijck aen die 

westzijde van der Nyere 
4 grachten tusschen die Wittevrouwenbrugh en[de] den Plompentoorn, strecken[de] uuyt Nye graft westwerts 

op 
5 tot aen het Bagijnhoff toe, daer Willem van Drielenborch noortwerts en[de] 't voors[creven] convent van 

Vrouwenclooster 
6 zuytwarts naestgelegen en[de] geërft sijn, elcx jaers om vierd'alff lootgoots Lodowijcx silvers, te 
7 betaelen die een helfte tot sinte Victoirs misse en[de] die ander helfte tot Paeschen daernaest aen volgende 
8 off binnen veerthien dagen nae elcken voorseyden daghe onbegrepen, en[de] alsoe voort jaerlicx 
9 ewelicken mit dusdanighe voorwaerden dat wij noch onse naecomel[ingen] niet meer en mougen 

v[er]coopen 
10 noch wechgheven, noch v[er]setten noch v[er]sellen aen deser voorseyder hoffstede dan des[en] 

voorgenoomden pacht. 
11 Maer die e[dele] vrouwe en[de] gemeen convente van Vrouwenclooster voors[creven] en[de] haeren 

naecomel[ingen] moegen 
12 vrijel[ick] v[er]coopen off wechgeven off v[er]setten of v[er]sellen dese voorseyde hoffstede en[de] die 

huyssinghe 
13 die daer nu op getimmert staen off hiernae getimmert worden, onder sulcken pacht en[de] voorwaerden 
14 alse hiervoor en[de] nae in desen tegenwoordighen brieve beschreven staen, in sulcken maniere 
15 waer 't dat d' voors[eyde] vrouwe en[de] gemeen convent off haren naecomel[ingen] dese voorseyde 

hoffstede 
16 naemaels tot eniger tijt v[er]coopen wouden, soe sullen sij ons den voorcoop daeroff gheven en[de] bieden 
17 om dat selve gelt daer 't een ander om hebben soude, alsoe v[er]re alse wij dyen coop aen- 
18 nemen wouden. Ende soe wanneer dat sij ons dyen coop gebooden hebben, soe sullen wij hem 
19 binnen veerthien daghen daernae onse beraet weder seggen weder wij dyen coop hebben 
20 willen ofte niet. Ende waer 't dat wij dyen coop dan niet hebben en wouden, ofte 
21 onse beraet niet en seyden binnen dyen voors[eyde] veerthien dagen, soe moegen sij die voors[eyde] 
22 hoffstede vrijelicken v[er]coopen wyen dat sij willen. Ende soe wie dat die voors[eyde] 
23 hoffstede dan coopt, die sal 't aen onsen capittell v[er]soucken, en[de] geven ons een marcke 
24 goets Lodowijcx silvers voor die v[er]soukinghe, en[de] wij sullen hem dan weder geven 
25 eenen anderen nieuwen brieff mit ons capittels segell besegelt, spreeckende op sijnen 
26 name, in allen manieren ende voorwaerden als dese tegenwoordighen brieff begrepen 
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27 heeft. Voort soe sijn 't voorwaerden soe wanneer dat iemandt dese voorseyde 
28 hoffstede sijnen rechten erffgenaem gheeft ofte dat sij iemandt in rechter 
29 erffenisse aenbestervet ofte dat eenich erffgenaem opten anderen van sijnen 
30 aendeele daeraff v[er]tijet, daer en sullen wij niet off hebben, maer wij sullen hem 
31 dan weder gheven enen anderen nieuwen brieff mit ons capittels segell besegelt, 
32 spreeckende opten ghenen die 't dan ontfanckt in allen manieren ende voorwaerden 
33 alse in des[en] tegenwoordighen brieff beschreven staet. In oircon[de] des brieffs besegelt 
34 mit ons capittels segell. Gegeven in 't jaer ons Heren dyusent sesshondert ende 
35 sess, opten seventhienden dach in octobri. 
36 {w.g.:} Mij p[rese]nt Mr. ... Rodius, n[o]t[ari]s, U[trecht] 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 1606 17 october {moderne hand}  
Er[f]pachtbrieff van 't  
cap[ittul]e van S[in]t Jans. 
 

Vrouwenklooster 122 
12 september 1496. Akte van overdracht door Egbert Gerytssoen van Abstede aan Ghijsbert Jan 
Eerstenssoen ten behoeve van Vrouwenklooster van de hofstede in Tolsteeg aan de oostzijde van het 
water. 
 
1 Alle den ghenen die desen brieff sellen sien off horen lesen doen wij verstaen, Jan Gijsbertss[oen], scout, 

Dirck Jacobsz[oen] 
2 Willam Aertssoen, Jan Jacob Franssoen ende Thomas Willamss[oen], bueraide in die Tollesteghe bij 

Utrecht, dat voir ons 
3 quam in 't gerecht Egbert Gerijtssoen van Apsteden ende gaff over Ghijsbert Jan Eerstensoen tot behoeff des 
4 convents van Vrouwencloester buten Utrecht alle rechte ende toeseggen als hij in enigerwijs heeft aen dien 
5 alinghen hofsteden soe die geleghen sijn in die Tollestege in den selve[n] gerechten voirscr[even] aen 

oestzijde des waters, 
6 dair Bertout Wolterss[oen] boven ende Dirck Jacob Bottermanss[oen] beneden naest gelegen sijn, mit 

alsulck gety[m]mer 
7 als dairop staet ende mit allen hoe[re]n toebehor[re]n soe hij die voer tijden van den selven co[n]vent 

voirscr[even] in erfpacht 
8 gehad heeft ende verteech dairoff ende van allen recht ende toeseggen dat hij daeran hadde ende mede va[n] 
9 allen brieven die dairoff rue[re]nde sijn tot behoeff des convents voirscr[even] ende geloefden 't mede jair 

ende dach 
10 the waren ende the vrien ende alle voircom[m]er ende plechten of te doen sonder airgelist. Des t' oirkonde 

hebben wij 
11 Jan Gijsbertssoen, scout, Dirck Jacobss[oen], buerraet voirscr[even] desen brieff besegelt mit onse segelen 

van des gerechts 
12 weghen over ons selven ende mede over Willam Aertssoen, Jan Jacob Franssoen ende Thomas 

Will[am]ss[oen] mede beurade 
13 voirg[enoemd] om hore bede wille. Ende wij, Willam Aertssoen, Jan Jacob Franssoen ende Thomas 

Will[am]ss[oen] voirg[enoemd] tugen en[de] oirkonden 
14 dat onder des scouten ende beurraet segelen, want wij dairmede aen en[de] over waren dair dit gheschieden 
15 gelijck voirscr[even] staet. Gegheve[n] in't jair ons Hee[re]n dusent vurhondert sess ende 't negentich des 

manendaghes nae 
16 Onser Liever Vrouwendach nativitat[is]. 
 

Vrouwenklooster 123 
31 januari 1738. Voorwaarden en akte van verkoop door de ridderschap van Utrecht aan Johan Gerard 
Bosch van 15 morgen en 500 roeden buitendijks en binnendijks land van de Lek tot de 
Zandveldsewetering in de polder Zandveld te Vreeswijk. 
 
Vreeswijk op de Vaart. 
1 Conditiën en voorwaarde waar- 
2 na de Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen en Ridderschappe 
3 constituerende den Tweeden Staet van de provintie 
4 van Utrecht, als hebbende de directie der goederen 
5 behorende aen de abdije en convente van Vrouwenclooster 
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6 ingevolge van Haer Ed[el] Mog[ende] resolutiën in dato 14 julii 
7 1723 verkoft hebben aen s[eigneu]r Johan Gerard Bosch die 
8 ook bij sijne ondertekeninge deses bekent in coope 
9 aen te nemen sekere omtrent vijftien mergen vijff- 
10 hondert roede landt, gelegen onder het geregt van 
11 Vreeswijk anders genaamt de Vaart, in de polder van 't 
12 Santvelt, waarvan omtrent seven mergen buyten- 
13 en de reste binnendijks sijn, streckende uyt de 
14 revire de Leck over den dijk tot aen de Santveltse 
15 weteringe alwaar vanoudts Haafacker buyten- en 
16 Jo[ha]n van Schroyestijn binnensdijks ten oosten en 
17 Van Straten doorgaens ten westen naest gelandt 
18 sijn of die sij het met regt gelaten hebben, ende dit 
19 om een somma van twalef hondert Caroly guldens 
20 tot twintig stuy[vers] het stuck, mits dat capitael op intrest 
21 houdende den tijt van dartien jaare lang, voor welke 
22 tijt hij het alsdoen nog in huure hadde, en betalende 
23 daervan renten tot vier percento in 't jaar, en dat vrij 
24 gelt boven en behalven alle oncosten hoegenaamt 
25 die den gemelten s[eigneu]r Bosch alleen lasten en betalen 
26 sal, alsmede alle des heeren ongelden so nu berijts op 
27 (op) dit land staan ofte namaals mogte gestelt worden, 
28 mitsgaders alle verdere lasten en servituten dien 
29 het gemelte land schuldig en onderworpen conde ofte 
30 mogte sijn, met verdere conditiën dat so hij ofte 
31 sijne nacomelingen ten eeuwigen dagen van het 
32 binnendijkse land eenige aarde tot het backen van 
33 steen mogte coomen te gebruyken ofte af te graven 
34 sij alsdan nog voor ider mergen dat sij soude comen af te 
35 graven aen gemelte convente van Vrouwenclooster 
36 sullen moeten betalen een somma van eenduysent 
37 guldens, ofte wel so veel meer als de uyterweerden daar 
38 aarde tot steen backen in geweest is, om sijn steenoven 
39 ooyt gegolden hebben ofte verkoft sijn, voor en aleer 
40 men het sal mogen insteken, en sal na verloop 
41 van bovengemelte jaare en gedane betalinge der koop- 
42 penn[ingen] aen hem op de verdere conditie worden gedaen 
43 behoorlijk transport en opdragt, daar en so het behoort 
44 dog mede ten sijnen costen. 
{blad 2} 
1 Tot nacominge van 't gene voors[chreve]n is verbindt den koper 
2 sijn persoon en goederen, deselve onderwerpende de 
3 judicature van den weled[ele] Hove van Utrecht en 
4 alle andere regteren en gerigten, en omme dese 
5 te reïtereren en bekennen mitsgaders hem ofte sijne 
6 nacomelingen in den inhoude van de conditiën in 
7 regard der afgravingen gemaakt vrijwillig te doen en 
8 te laten condemneren, ten dien eynde onwederroepelijk 
9 magtig te maaken Jacob van den Doorslag en alle 
10 andere procureurs voor den welgemelte Hove ten 
11 dien tijde postulerende, te saamen en een ider van 
12 hun in 't besonder, belovende de rato onder verbant als na 
13 regten. Aldus gedaen 't Utrecht op den 31en jan[ua]rii 1738. 
14 {w.g.:} Johan Gerard Bosch 
15    J.A. van Renesse. 
 
*met twee gelijkluidende afschriften. 
 

Vrouwenklooster 124 
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15 maart 1622. Akte van uitgifte in pacht door Vrouwenklooster aan Jan Sanders van een halve hoeve aan 
de Blindeweg tussen de Reijerscopperwetering en de Hollandse IJssel te Achthoven. 
 
{pag. 1} 
{marge:} 
Abdije, 1622. 
1 In manieren en[de] voorwaerden naebes[creven] heeft 
2 die eerw[aerde] vrouwe en[de] gemeen convent als 
3 van Vrouweclooster, ten overstaen van [de] 
4 Ed[el] Mog[ende] Heeren uuyt den Ridderschappen  
5 's Lants van Utrecht daerthoe gedeputeert, 
6 en[de] in pachte en[de] in huyrweere gegeven Jan 
7 Sanderss[oon] een halve houve lants behoiren[de] aen de 
8 abdije, gelegen aen [den] Blindewech, strecken[de] 
9 uuyt Reyerkopper Weteringe zuytwerts op 
10 tot aen [den] IJsseloever toe, daer die heeren van 
11 Montfoort boven en[de] die heeren van Oude- 
12 munster t' Utrecht beneden naest gelegen zijn, 
13 ses jaeren lanck geduyren[de], ingae[nde] prima 
14 januari XVIc een en[de] twyntich, jaerl[ix] voor 
15 d' som[m]e van acht en[de] vijftich Carolus gul[den] 
16 tot twyntich stuy[vers] den gul[den] gereckent, vrij 
17 suyver gelt, te betaelen op heylige corsavont 
18 off binnen XIIII dagen daernaer ombegrepen,  
19 en[de] soo voorts jaerl[ix] d' v[oor]s[creven] huyrjaeren uut 
20 geduyren[de], all vrij suyver gelt, van alle 
21 ongelden schattinge en[de] onraden zoodanich  
22 die wesen ofte genaempt soude moogen  
23 worden, t' welck den huyrder altesamen{?} op 
24 hem en[de] tot zijnnen laste genoomen en[de] belooft 
25 heeft die abdisse en[de] convente v[oor]s[creven] daervan 
26 te vrijen, indempneeren en[de] schaedeloos 
27 te houden, uytgesondert alleen open oorloch 
28 en[de] open waeye, in welcke gevalle, dat 
29 Godt v[er]hoede, de huyrder 
{pag. 2} 
1 aengaen[de] sijn wettich ongebruyck daervan 
2 hij sall cunnen bewijsen, hem sal hebben te 
3 reguleeren na de ordonnantie en[de] decisie 
4 bij mijn Ed[ele] Heeren v[oor]s[creven] daervan te maecken.  
5 Mit expresse conditien dat hij huyrder 
6 voorn[oemt] gehouden sall zijn 't landt te v[er]beteren  
7 en[de] nyet te v[er]argeren en[de] zich in 't gebruyck 
8 des lants in alles zall hebben te reguleeren 
9 in conformite 't placcaet hij mijn Ed[el] Mog[ende] 
10 Heeren Staten 's Lants van Utrecht geëmaneert  
11 en[de] gemaeckt. En[de] naer expiratie deser  
12 huyrjaren soo compt 't v[oor]s[creven] landt wederom  
13 vrij, los en[de] ledich aen[de] abdisse en[de] convente 
14 v[oor]s[creven] omme alsdan haerl[uyder] vrijen wille daer- 
15 mede onbecroent van iemant te doen. Sall 
16 oick d' v[oor]s[creven] huyrder gehouden zijn tot v[er]maninge 
17 den innehouden van desen te becken[nen] en[de]  
18 acte van condempnatie daervan passeren 
19 voor den Hove van Utrecht offe elders  
20 daerinne des begeert op zijnnen costen, 
21 mitsgaders suffisante cautie stellen tot  
22 v[er]mani[n]ge voor de voldoeninchge der 
23 v[oor]s[creven] huyrcedulle. Tot onderhoudenisse van  
24 alle 't welck d' v[oor]s[creven] huyrder v[er]bonden heeft  
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25 en[de] v[er]bint mits desen sijn persoon en[de] goederen,  
26 d' selvige stellen[de] en[de] submitteeren[de] allen 
27 heeren, Hoven, rechten en[de] gerechten, mit renunti- 
28 atie van allen exceptiën desen eenighsins 
29 contrarieeren, sonder arch. Des t' oirconde 
30 zijn hyeraf gemaeckt twe huyrcedullen, 
{pag. 3} 
1 alleensluyden[de] en[de] bij perthijen hant ond[er]t[ekent] 
2 op den 15en mertij XVIc en[de] twe en[de] twyntich. 
3 {w.g.:} Jacob van Zuyllen van Nijvelt 
4    Antho[ni] van Aeswijn 
5    Walborch Bore van Ameronge[n]  
6    vrau tot Vroucloester. 
 
 
Buitenzijde: 
Jan Sanderss[oon] … solvit 
 

Vrouwenklooster 125 
15 maart 1622. Akte van uitgifte in pacht door Vrouwenklooster aan Gerrit Willems van een halve hoeve 
land en 4 morgen tussen de Reijerscopperwetering en de Hollandse IJssel te Achthoven. 
 
{blad 1 recto} 
1 In manieren en[de] voorwaerden naebes[chreven] heeft 
2 die erw[aerde] vrouwe en[de] gemeen conventuale 
3 van Vrouweclooster ten overstaen van [de] Ed[el] 
4 Mog[ende] Heeren uuyt den Ridderschappen 's Lants 
5 van Utrecht, daerthoe gedeputeert in pachte 
6 v[oor]s[chreven], in huyrweere gegeven Gerrit Willemss[oon] 
7 een halve hove lants van [den] convent mit noch 
8 een vierdel behooren[de] aen [de] abdije, strecken[de] 
9 van Reyerscopper Weteringe zuytwarts tot 
10 aen de Issell-over thoe, daer Willem Dullenb[urg] 
11 erstge[melde] oostwarts boven en[de] Jo[hannes] Fredrick van 
12 Bacxen heer van Coenicxvrij westwerts 
13 beneden naestgelegen zijn, ses jaeren lanck 
14 ingaen[de] primo januari XVIc XXI jaerl[icx] voor de zo[m]me 
15 van thachtentich Carolus gul[den] 
16 tot twyntich stuy[ver] den gul[den] gereckent, vrij 
17 gelt, te betaelen op heyligen corsavont off 
18 binnen XIIII dagen daernaer onbegrepen v[oor]s[chreven], 
19 zoe voorts jaerl[icx] d' v[oor]s[chreven] huyrjaeren uutged- 
20 uyrende, all vrij suyver gelt van alle 
21 ongelden, schattingen en[de] onraden hoedanig 
22 die wessen ofte genaempt soude mogen worden, 
23 't welck den huyrder all te zamen op hem en[de] tot 
24 zijnnen laste genomen en[de] belooft heeft die 
25 abdisse en[de] convent v[oor]s[chreven] daervan te vrijen, 
26 indempneeren en[de] schaedeloos te houden uuytgeso- 
27 ndert alleen oopen oorloch ende open waeye, 
{ondermarge:}   
't convents portie - als voorgaen[de] 
reeken[ing] beloept -53-6-7½ p.{?} 
{blad 1 verso} 
1 in welck gevalle (dat Godt v[er]hoede) die 
2 huyrder aengaen[de] sijn wettich ongebruyck 
3 daervan hij sall cun[nen] bewijsen hem zall hebben 
4 te reguleeren nae de ordonantie en[de] decisie 
5 bij mijn Ed[ele] Heeren v[oor]s[chreven] daervan te maecken. 
6 Mit expresse conditiën dat hij 
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7 huyrder voorn[oemt] gehouden sall zijn 't landt 
8 te v[er]beteren en[de] nyet te v[er]argeren en[de] sich in 't 
9 gebruyck des lants in alles zall hebben te 
10 reguleeren in conformite placcaet bij mijn 
11 Ed[el] Mog[ende] Heeren Staten 's Lants van Utrecht 
12 geëmaneert en[de] gemaeckt, en[de] naer expiratie 
13 deser huyrjaeren, soo compt 't v[oor]s[chreven] lant 
14 wederom vrij, los en[de] ledich aen de abdisse 
15 en[de] convente v[oor]s[chreven] omme alsdan haerl[ieden] vrijen 
16 wille daermede onbecroent van iemant 
17 te doen. Sall oick d' v[oor]s[chreven] huyrder gehouden 
18 zijn tot v[er]maninghe den innehouden 
19 van desen te beckennen en[de] acte van condempna- 
20 tie daervan passeren voor den Hove van 
21 Utrecht ofte elders daer men des begeert op 
22 sijnen costen mitsgaeders suffisant cautie 
23 stellen mede tot v[er]manige voor de voldoen- 
24 nicghe der v[oor]s[chreven] huyrcedulle, tot onder- 
25 houdenisse van all 't welck d' v[oor]s[chreven] huyrder 
26 v[er]bonden heeft en[de] v[er]bint mits desen sijn p[er]soen 
{blad 2 recto} 
1 en[de] goederen d' selvige stellen[de] en[de] 
2 submitteren[de] allen heeren, hoven, rechten en[de] 
3 gerechten mit renuntiatie van allen 
4 exceptiën desen eenichsins contrarieer[ende] 
5 sonder arch. Des t' oirconde zijn hier 
6 af gemaeckt twe huyrcedullen alleens 
7 luyden[de] en[de] bij perthijen hant ond[ertekent] op den XVen mertii 
8 XVIc twe en[de] twyntich. 
9 {w.g.:} Jacob van Zuyllen van Nijvelt 
10    Antho[ny] van Aesewijne 
11    Walberch Bore van Ameronge 
12    vrau tot Vrauclooster 
13    't merck van 
14    Gerrit Willemss[oon] 
15    Schinckel v[oor]s[chreven] 
{opschrift buitenzijde:} 
huyrcedulle van Gerrit Willemsz[oon]. 
 

Vrouwenklooster 126 
22 december 1764, 12 januari 1776, 3 december 1789. Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap 
van 13 morgen en 47 roeden land tussen de Reijerscopperwetering en de IJsseloever te Achthoven, 
waarvan 3 morgen in de baronie van IJsselstein en de rest in het gewest Utrecht, met renversaal. 
Betreft: - Johan Gerard Bosch, 1764; - Bernardus van Beeck, 1776; - Johan van Ceulen, 1789, renversaal 
 
1e acte 
{bladzijde 1 recto} 
{in de marge:}  Vrouweclooster  
 22 dec[ember] 1764 
1 Erfpagtbrief voor Johan Gerard 
2 Bosch van 13 mor[ge]n 47 roeden gelegen 
3 op Agthoven 
4 De Ed[el] Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschappe, 
5 representerende den tweeden staat van den lande 
6 van Utrecht, doen te weten dat wij ingevolge 
7 onze appointemente van den 9e november 
8 laestleden, voor ons en onse nakomelingen 
9 aan de heer Johan Gerard Bosch, in qualiteit 
10 als mede-executeur van den boedel van wijlen 
11 Hillegonda Schoormond, in eeuwige erfpagt 
12 gegund en gegeven hebben, zooals wij geven 
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13 mits dezen zekere omtrent 13 mor[ge]n 47 roeden 
14 lands, behorende aan den convente van Vrouwe- 
15 clooster gelegen op Acthoven waarvan drie 
16 mor[ge]n onder de Baronnie van IJsselstein en 
17 ’t resterende in dezen gesticht gelegen is, strek- 
18 kende van de Reyerskopper Weteringe zuyd- 
19 waerds op tot aan Isseloever daar den boedel 
20 van gemelde Hillegonda Schoormond en Maer- 
21 ten Jacobs, ten oosten, en westen de erfgenamen 
22 van Willem Jonasse, of daar zijlieden het met 
23 recht gelaten hebben naest gelegen zijn, ende 
24 dat zoo groot en klijn onze voorsz[eide] convente 
25 hetzelve land van oudsher gecompeteerd 
26 heeft en zulks jaarlijks en alle jaer voor 
27 eene somme van f. 15 caroli guldens à 20 
28 stuyvers ’t stuk, te betalen op Corsmis, 
29 vrijgeld zonder enige de minste kortinge, 
30 hetzij ter zake van ondermate, quade ge- 
31 wassen, inundatiën, ongelden ofte onraden, 
32 hoe die genaamd zoude mogen of konnen 
33 worden, zoo nu bereids op ’t voorsz[eide] land 
34 zijn of wel namaals zoude mogen gesteld 
35 worden ten zijnen kosten, pericule en arbeid, 
36 aan handen van den rentm[eester] van gemelden 
37 convente in der tijd. En waar het zake dat  
38 den voorsz[eide] erfpagt niet betaald ware op de 
{bladzijde 1 verso} 
1 hiervoor besch[reve] gestipuleerde tijd of binnen ses maanden 
2 daarna, zal hij in zijn qualiteit wegens ge- 
3 melden boedel vervallen zijn van voorschreve 
4 erfpagt oftewel het zelve met een dubbelde 
5 canon moeten remediëren vorders zoo en 
6 zal het voorsz[eide] land niet mogen verdeelt 
7 of gesplist worden, maar ten allen tijden 
8  moeten komen aan enen erfgenaam, die 
9 zoo menigmaal dezelve komt te veran- 
10 derzaten ofte te versterven, gehouden zal 
11 wezen binnen ses maanden te nemen en 
12 te geven nieuwe brieven sprekende als deze 
13 ten haren kosten, gelijk ook bij overlijden 
14 van gem[elde] Johan Gerard Bosch, in voege voorsz[eide] 
15 nieuwe brieven gegeven en genomen moeten 
16 worden, alles op poene van deze erfpagt te 
17 zijn vervallen als voren en op poene van 
18 dubbelde zegels en leges, zonder argh of list. 
19 Gedaan binnen Utrecht in ’t jaar onzes 
20 Heren een duyzend zeven hondert vier en 
21 sestig, op den 22 dag van de maand december 
22 (was geparapheert) J. J[ohan] van Utenhove lager 
23 stond ter {??} getekent [etceter]a. N Brouwer 
 
24 Renversaal tot bovenstaande 
25 erfpagtbrief 
26 Ik, Johan Gerard Bosch, in qualite alsmede 
27 executeur van den boedel van wijlen Hillegonda 
28 Schoormond, bekenne bij dezen ten behoeve van 
29 den boedel van de Edele Mog[ende] Heren Edelen en  
30 Ridderschappen ’s lands van Utrecht, in een 
31 eeuwigen erfpagt ontfangen te hebben zekere 
32 13 mor[ge]n, 47 roeden land gelegen op Achthoven 
33 breder en ingevolgen den erfpagtbrief luydende 
34 als boven. De Edele [etceter]a belove in mijne gem[elde] 
35 qualiteit alle pointen in dezen brief vervat, getrouwe- 
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36 lijk te zullen nakomen en agtervolgen onder verband 
37 en submissie als na rechten. Des ’t oirkonde deze bij mij 
38 getekend in Utrecht dato als boven, getekend Johan Gerard Bosch. 
 
{2e acte} 
{bladzijde 1 recto} 
{in de marge:} Vrouweclooster 
 12 januarij 1776 
1 Erfpagtbrief van Bernardus 
2 van Beek als gesubstitueerde exe- 
3 cuteur van den boedel van Hillegon- 
4 da Schoormond van 13 mor[ge]n 17 roeden 
5 lands gelegen op Achthoven 
6 De Edelen Mogende Heeren Edele en 
7 Ridderschappe representeerende den tweeden 
8 Staat van den lande van Utregt doen cond 
9 dat wij vermits ’t overlijden van doctor 
10 Theodoor Franciscus Hilting aan Ber-  
11 nardus van Beek als gesubstitueerde  
12 executeur van den testamente van wijle 
13 Hillegonde Schoormont in een eeuwige 
14 erfpagt gegund en gegeven hebben zoo 
15 als wij doen bij deesen sekere omtrent 
16 dartien morgen seven en veertig roede 
17 land behorende aan onze convente 
18 van Vrouweclooster en gelegen op Agt- 
19 hoven waarvan drie morgen onder de 
20 Baronnie van IJselsteyn en t overige 
21 in desen geregte gelegen is, strekkende 
22 van de Reynscopper Wetering zuydwaars 
23 op tot aan IJseloever daar de landen spec- 
24 terende tot den boedel van wijlen 
25 voornoemde Hillegonda Schoormond 
26 en vanouds Maarten Jacobs ten oosten 
27 en ten westen die erfgenaamen Willem 
28 Jonasse {?} of daar zij het met regt gelate 
29 hebben naast gelegen zijn en dat zoo 
30 groot en klijn onse voorschreeven  
31 convente het selve lant van ouds gecom- 
32 peteerd heeft en dit jaarlijks en allejaar 
33 voor en om de somma van vijftien caroly  
34 g{u}ld[en] à twintig stuyv[ers] ’t stuk te betaale  
35 op Corsmas in ider jaar vrij geld zonder  
36 eenige de minste kortinge, het zij ter  
37 saake van ondermaate kwaade gewass[e],  
38 inundatiën en geld en of onraden hoe die  
39 genaamt soude kunne worden  
40 zo nu berijds op het voors[zeide] land zijn  
41 ofwel namaals daarop gesteld zoude 
{bladzijde 1 verso} 
1 mooge worden ten zijne kosten, pericule 
2 en arbeyd aan handen van den Rentmee- 
3 ster van gemelde convente in der tijd, 
4 en waar ’t saake dat den voorschreve 
5 erfpagt niet betaalt ware op de hiervoor 
6 gestipuleerde tijt of binne zes maande 
7 daarna, zal hij in zijn kwalitijt  
8 wegens gemelde boedel vervalle zijn 
9 van dese erfpagt ofte wel het zelve me[t] 
10 een dubbelde canon moete redimeere, 
11 zullende vorders het voors[zeide] land niet 
12 mooge gedeelt of gesplits worde maar 
13 ten alle tijde moete komen aan een 
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14 erfgenaam die zo menigmaal de selve 
15 comt te veranderzaaten of te versterve 
16 gehouden zal weese binne sez maan- 
17 de te neeme en te geve nieuwe brieve 
18 sprekende als deese ten zijn of haare 
19 koste gelijk bij overlijden van voornoem- 
20 de Bernardus van Beek invoegen 
21 voorschreeve nieuwe brieve gegeve 
22 en genoome moete worde al o[p] poene 
23 van dese erfpagt te zijn vervalle 
24 als voore en op poene van dubbelde ze- 
25 gels en leges, zonder erg of list, gedaan 
26 binne Utregt in ’t jaar onses Heere 
27 1776 op de 12 dag van de maand jan[uarij] 
28 D.J. Tuijl van Serooskerke 
29 Ter ordonn[antie] van de Hoog 
30 gemelde Heeren Edele 
31 en Ridderschappe. 
H. Brouwer 
{bladzijde 2 recto} 
1 Renversaal van de vorenstaen- 
2 de erfpagtbrief  
3 Ik, Bernardus van Beek, als door wijlen 
4 Doctor Theodoor Franciscus Hilting bij acte 
5 den 5e maart 1772 door den notaris Hendrik 
6 van Dam en getuygen in Utrecht gepasseert 
7 gesubstitueerd tot executeur en administra- 
8 teur van den testamente van wijlen Hille- 
9 gonda Schoormond, bekenne in die qualite 
10 van de Edele Mog[ende] Heren Edelen en Ridderschap- 
11 pe ‘s lands van Utrecht in een eeuwige erf- 
12 pagt ontfangen te hebben 13 mor[ge]n 47 roeden 
13 land op Achthove breder ingevolge de erfpagt- 
14 brief luydende als voren 
15 de Edel etceter[a] 
16 En belove ik, Bernardus van Beek, in 
17 mijne qualiteit alle pointen in dezen 
18 brief vervat, getrouwelijk te zullen na- 
19 komen en agtervolgen, daarvoor verbinden- 
20 de den boedel en goederen van gem[elde] Hille- 
21 gonda Schoormond met onderwerpinge 
22 van alle heren, hoven, rechteren en ge- 
23 rechten en wel specialijk den Ed[ele] Hove 
24 van Utrecht. Des t‘oirkonde getekend in 
25 Utrecht den 12 januarij 1776, getekend B[ernardus] 
26 van Beek. 
 
{3e acte}  
{bladzijde 1 recto} 
{in de marge:} Renversaal 
  Van Johan van Ceulen, als gesubstitu- 
  eerde executeur van den boedel van 
  Hillegonda Schoormond, van 13 mergen 
  47 roeden land, gelegen op Achthoven 
  specterende aan den Convente van 
  Vrouweclooster, op een jaarlijkse 
  canon van f 15:-:- vrijgeld 
  in dato 3e december 1789 
1 Ik, Johan van Ceulen, als bij acte den 
2 25e augustus 1785 voor de notaris Adria- 
3 nus Booij, en getuigen in Utrecht ge- 
4 passeerd aan wijlen Bernardus van 
5 Beek gesubstitueerd tot mede-execu- 
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6 teur van den testamente, boedel 
7 en nalatenschap van wijle Hille- 
8 gonda van Schoormond, bekenne bij 
9 desen ten behoeve van denselven 
10 boedel van de Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen 
11 en Ridderschap s’lands van Utrecht 
12 in een eeuwige erfpagt ontvangen 
13 te hebben omtrend dartien mergen 
14 seven en veertig roeden land gelegen 
15 op Achthoven, breder en ingevolge den 
16 (den) erfpachtbrief luydende aldus: 
17 De Edel Mogende Heeren Edelen en Ridder- 
18 schap representerende den tweeden staat 
19 van den lande van Utrecht, doen cond 
20 dat wij vermits het overlijden van 
21 Bernardus van Beek, aan Johan van 
22 Ceulen, als gesubstitueerd executeur van 
23 den testamente, boedel en nalatenschap 
24 van wijlen Hillegonda van Schoormond 
25 in een eeuwige erfpagt gegund en 
26 gegeven hebben zooals wij doen bij deze 
27 zekere omtrend dartien mergen 
28 seven en veertig roeden land behoo- 
29 rende aan onsen convente van Vrouwe- 
30 clooster en gelegen op Achthoven, 
31 waarvan drie mergen onder de 
32 Baronie van IJsselsteyn en het overi- 
33 ge in desen gerechte gelegen is, strek- 
34 kende van de Reyerscopper Wetering 
35 zuydwaards op tot aan IJsseloever 
36 daar de landen specterende tot den 
37 boedel van wijle voornoemde Hillegon- 
38 da Schoormond, en van ouds Maarten 
39 Jacobs, ten oosten, en die erfgenamen 
40 van Willem Jonasse van ouds ten 
41 westen, of daar zij het met recht gela- 
42 ten hebben naast gelegen zijn, en  
43 dat zoo groot en klijn onse voorschreve 
44 convente van ouds gecompeteerd heeft 
{bladzijde 1 verso} 
1 En dit jaarlijks en alle jaar voor en 
2 om de somma van vijftien carolij 
3 guldens à twintigh stuivers ’t stuk, 
4 te betalen op Corsmis in ieder jaar 
5 vrijgeld zonder enige de minste 
6 kortinge hetzij ter zake van onder- 
7 maat, quade gewassen, inundatien, 
8 ongelden of onraden hoe die genaamd 
9 zouden kunnen worden, zoo nu be- 
10 reids op ’t voorschreeve land zijn of 
11 wel namaals daarop gesteld zouden 
12 mogen worden ten zijnen koste, pe- 
13 ricule en arbeid aan handen van den 
14 rentmeester van gemelde convente 
15 in der tijd, en waar het zake dat den 
16 voorschreeve erfpacht niet betaald 
17 waare op de hier voor gestipuleerde 
18 tijd of binnen ses maanden daar- 
19 na, zal hij in zijne qualiteit wegens 
20 gemelde boedel vervallen zijn 
21 van desen erfpagt, ofte wel het zelve 
22 met een dubbeld canon moeten 
23 redimeeren, zullende verders het  
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24 voorschreeve land niet mogen ver- 
25 deeld of gesplitst worden maar ten 
26 allen tijden moeten komen aan 
27 eenen erfgenaam, die zoo menigmaal 
28 deselve komt te verandersaten 
29 of te versterven gehouden zal wezen 
30 binnen ses maanden te nemen en 
31 te geven nieuwe brieven sprekende 
32 als deze ten zijnen of haaren koste 
33 gelijk bij overlijden van voornoemde 
34 Johan van Ceulen deselve nieuwe 
35 brieven ge[g]even en genomen 
36 moeten worden alles op poene van 
37 deesen erfpacht te zijn vervallen als 
38 vooren, en op poene van dubbelde 
39 zegels en leges; alles zonder arch 
40 of list, gedaan t’Utrecht in het jaar 
41 onses Heeren een duyzend seven 
{bladzijde 2 recto} 
1 hondert negen en tagtig op den 
2 derde dag van de maand december. 
3 En belove ik, Johan van Ceulen, in 
4 mijn voorschreeve qualiteit alle poinc- 
5 ten in den voorenstaande brief ver- 
6 vat getrouwelijk te zullen nakomen 
7 en agtervolgen, daarvoor verbinden- 
8 de den boedel en goederen van wijle 
9 Hillegonda van Schoormond, met 
10 onderwerping als na rechten, des 
11 t’oirconde dese getekend in Utrecht 
12 den 3e december 1789. 
13 was getekend 
14 Johan van Ceulen. 
 
 Vrouwenklooster 127 
9 oktober 1311. Akte van schenking door Aleyd, dochter van Yen Uter Loo, aan Vrouwenklooster van 108 
zwarte Tournooise ponden waarmee de 14½ morgen land Eykenbosch te Zeist zijn aangekocht. 
 
1 Wij priorinne en[de] gemene convent van Vrouwencloester doen te weten alle denghenen die desen brief 

sel- 
2 len sien ofte hoeren lesen, dat Aleyd Yendochter Uter Lo ons en[de] onsen godshuse heft gegheven in 

gerechter ale- 
3 mosen hondert pont svarter tornoische en[de] achte, dar wi mede gecoft hebben viftiendehalf morgen lants 

die ge- 
4 legen sijn te Zeyst tusschen ons heren des biscops lande van Utrecht op die nortside ende haren Sueders 

lande  
5 van Duursteden op die zuutside, en[de] is geheten Eykenebosch. Dit is gesciet in deser maniren en[de] in 

deser verwaerde,  
6 dat die vorseyde Aleyd alle die rente en[de] alle die orbare die coemt of comen mach van desen vorseiden 

lande heb- 
7 ben sel en[de] opboeren vrielike, alse lange alse si levet. En[de] wanneer dat si niet langer in [leven] is, so 

sel die  
8 selve rente Griten van Lopick, hare suster, die nonne is in onsen godshuse, volgen tot hoeren live, is dat sake 

dat si langer  
9 levet dat Aleyd hoer suster. Maer t' ende[n] hoere beider doet, so sel men dese rente van desen 

vorgenoemden goede  
10 half op der vorseider Aleyde jaerichtijt en[de] half op hoere suster Griten jaerichtijt onsen vorseiden 

convente  
11 van Vrouwencloester ministriren jaerlikes en[de] alle jare hoere tvier memorie doen en[de] begaen in onsen 

gods- 
12 huse mit zielmissen en[de] mit vigilien ewelike. In oir[c]onden hierof heb wi vorgenoemde priorinne en[de] 

geme- 
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13 ne convent van Vrouwencloester ons godshuus seghel gehangen an desen brief tenre vaster memorie. 
Geghe- 

14 ven in den jare ons Heren dusent driehondert ende elve op Sinte Dyonisius dagh. 
{opschrift buitenzijde:}  
1311 S[in]t Dionisiusdag 
va[n] Eyke[n]bosch. 
 

Vrouwenklooster 128 
27 november 1368. Akte, waarbij Soffye, weduwe van Ghisebrecht Willamsoen, en haar zoon Willam 
erkennen in pacht van Vrouwenklooster te hebben ontvangen 14½ morgen land Eykenbosch en het land 
Hedewegen te Zeist. 
 
1 Alle denghenen die desen brief sellen sien of horen lesen doe wij verstaen Soffye, die Ghisebrecht 

Willamssoens wijf  
2 was, en[de] Willam Ghisebertssone, dat wij ghehuert en[de] in pacht hebbe[n] van eersamen gheesteliken 

vrouwen van der  
3 priorinnen en[de] van den ghemenen convente van Vrouwencloester vijftiendehalf merghen lands gheheten 

Eykenbosch,  
4 egghen en[de] einden, also alst gheleghen is bi Zeyst, daer die here van Apcoude naeste ghelant is an den 

oeveren egghe, en[de] Eve- 
5 raet Goerman an den nederen egghe. Item een stuc lands gheheten Hedeweghen, daerbij gheleghen, also alst 

gheleghe[n] is  
6 mit egghen en[de] mit eynden, daernaest ghelant is des papen land van Zeyst, die indertijt is, an den oeveren 

egghe  
7 en[de] 't goedshuus land van Vrouwe[n]cloester voers[creven] an den nederen egghe. En[de] van desen 

voerseyden lande sel wij ghe- 
8 ven jaerlix de[n] convente voerscr[even] derdehalf marc sulvers, derdehalf loet sulvers, en[de] een half 

vierendeel loets of  
9 die weerde daervoer, in elker tijt der betalinghe te leveren ende te betalen hem binnen haren cloester vrij  
10 en[de] co[m]merloes sonder enich afcortinghe haers pachts, ten ware dat die here van den lande mitter 

clesyen mit 
11 den steden en[de] mitten ghemenen lande ene mene scattinghe dede in den lande alse van merghenghelde, 

dat soude 
12 wij voer uut legghen en[de] slaent weder af ten naesten pachte daghen. Die ene helft van desen 

voerseydenen 
13 pacht tot sente Martijns misse in den wynter naest comende na der daten des briefs. En[de] die ander helft 

tot 
14 sente Peters misse ad cathedram daer naest comende, ofte binnen eenre maent na elken terminen 

onbegrepe[n] 
15 en[de] also voert jaerlix. En[de] dit voerghenoemde goet sal wij tesamen bruken, of enich die van ons 

beyden in  
16 langhesten live blijft, tot vijftien jaren toe naest comende na der daten des briefs. Dit dusdanighen vorwaer- 
17 den waert zake dat wij of enich van ons beyden die langheste levet, desen voerghenoemden pacht niet en 

betael- 
18 den tot sulken terminen alse voerscreven is, so vielen wij van deser huer weren en[de] claerliken van allen 

rechte 
19 dat wij hadden an desen voerseyden lande en[de] so quaem ‘t vrij en[de] ledich weder aen hem haren vrijen 

wille daer mede te 
20 doen des sijt ontfaen wouden behouden haers versetens pachts daer die termine af verleden waren. Sonder 

arghelist. 
21 En[de] wa[n]t wij selve ghenen seghel en hebben, so heb wij ghebeden enen eersamen man, Wouter van 

Coelenberch, dat hi de- 
22 sen brief en[de] vorwaerde over ons beseghel. Ende ic Wouter van Coelenberch voerghenoemt hebbe om 

bede wil  
23 Soffyen en[de] Willams voerghenoemt minen seghel an desen brief ghedaen tot eenre oerconde. Ghegheven 

in ‘t jaer  
24 ons Heren dusent driehondert acht ende tsestich des manendaghes na sente Katherinen dach. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
Huerbrieff 
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Eykenbosch en[de] Hedewe- 
chen 
Eyke[n]boss 
1386{doorgehaald} maandag na S.Katharina 
 

Vrouwenklooster 129 
20 juni 1371. Akte, waarbij Herman Lambrechs Haecssoen aan het convent van Vrouwenklooster 
overdraagt 2 morgen 1½ hond 23½ roeden land in het Kroost en een akker in Zeisterbroek bij de 
Noordweg te Zeist, en deze vervolgens in erfpacht terugontvangt. 
 
1 Alle die ghene die desen brief sollen sien of hore[n] lesen, doe ic verstaen, Steven van Renen, Schout van  
2 Zeyst, dat voer mi ghecome[n] is in mijns he[re]n ghericht van Utrecht, Herman Lambrechs Haecssoen, 

ende gheghe- 
3 ve[n] heeft ene[n] vrien eyghendoem den con[v]ent van Vrouwen cloester van twe marghen anderhalf hont 

ende  
4 vier ende twentichstalf roede lands, ghelegen int Croest in Zeyst[er] gherecht, van de[n] wech die doer  
5 Croest ghaet tot[t]e[n] Noerd wech toe op ende neder, daer her Jacobs erfghenamen van Lichtenberch, 

ridders,  
6 naest gheleghen sijn bove[n] ende beneden.  Ende van ene[n] acker in Zeyster bruec in den selve[n] ghe-

richt, va[n] de[n]  
7 Noerd wech opghaende opt Eyghen, die houdt anderhalf merghen anderhalf hont ende dertien   
8 roeden lands, daer Peter Mouwer naest gheland is aen die overzide, ende 't ghoedshuys van Oestbruec  
9 aen die nederzide.  Ende heeft dese voers[creven] Herman dit voers[creve] lant al weder in ene erfpacht 

gheno- 
10 me[n] van desen voers[creven] convent van Vrouwen cloester om seven pont 't sjaers vries ghelds, alsulx 

payments  
11 als binne[n] Utrecht ghenghe ende ghave wes[e]n sal in der tijd der betalinghen ende daer men erf- 
12 pacht gemeenliken mede betalen mach in der Sticht van Utrecht, te betalen binne[n] hore[n] cloester, 
13 vri ende com[m]erloes, die een helft tot sente Martijne misse in den wynter ab naest comende, 
14 ende die ander helft tot sente Peters misse ad cathedram daer naest comende, of binne[n] eenre 
15 maent na elken [ter]mine[n] vorscr[even] ombegrepe[n], ende also voert jaerlix met desen waerden. 
16 Waer dat zake dat Herman voerghenoemt of sijn erfghenaem dese voers[creven] pacht niet en 
17 betaelden tot sulke[n] [ter]mine[n] als voerscr[even] is, soe vielen si van allen recht ende vorwaerden 
18 die si hadden aen den voers[creven] land.  Ende so quaem 't vri ende commerloes weder aen den 

voers[creven] 
19 convent, hor[en] vrien wil daermede te doen, sonder enech weder segghe[ns] van Herma[n] voers[creven]  
20 of sijnre erfghename[n], also ver alst dit voers[creven] convent aen neme[n] woude ende behouden. 
21 den voers[creven] convent al haers versetens pachts al ercheyt mit gheseghet.  Hier over hebbe ghe- 
22 weset als lantghenoten Aert Rievier, Heyn die Ghoyer ende Jacob Crommiken, ende als ghebuer  
23 Costijn van Heze ende anders vele goeder lude.  In orconde des briefs beseghelt met minen seghel;   
24 Ghegheven int jaer ons Heren dusent driehondert tseventich ende een des Vridaghes voer Sinte Jans dach 

Baptiste. 
{met zegel van de schout Steven van Renen in groene was} 
 

Vrouwenklooster 130 
27 december 1579. Akte van overdracht door vrouwe Catherina van Oostrum en het convent van 
Vrouwenklooster aan Cors Meynssoen te Soest van het recht om een halve morgen veen af te graven 
voorbij en aan de overzijde van de Nonnengroep in Den Dolder. 
 
1 Wij Catherina van Oostrum, vrouwe en[de] gemeen joffrouwen 
2 van Vrouweclooster gelegen aen [den] Steenwech buyten 
3 Utrecht bekennen, dat wij bij tijden van za[liger] joffre 
4 Maria van Zuylen, in hair leven vrouwe van onsen 
5 voirs[creven] convente, vercoft hebben Cors Meynsz[oon] t' Zoest 
6 den offgrift van een halve mergen veens, gelegen opten Dolder over die Nonnen-  
7 groep, voor de somme van hondert vijff en[de] twintich 
8 Carolus gulden, tot twintich stuvers den gulden 
9 gereeckent van welcke hond[er]t 25 gulden 
10 hij onsen voirs[creven] convente all bij tijd[e] van [de] voirs[creven] 
11 vrouwe van Zuylen wittel[yck] en[de] wel voll en[de] all 
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12 vernuecht, voldaen en[de] betaelt heeft den lesten 
13 pen[ning] mitten iersten. Bedancken[de] hem dair van 
14 goeder voldaet en[de] betalinge. Schelden[de] hem ende 
15 eenen ygel[ick] des behoeven[de] dair van claerlycken 
16 vrij en[de] quijt. Transporteren dairomme den voors[creven] 
17 Cors Meynszoon mits des[en] den vrijen eygendom van [den] 
18 voirn[oemde] halven me[r]gen mitsgaders alle actie, recht en[de] 
19 toeseggen wij dairaen hadden in enigerwijs. 
20 Beloven[de] den voirseyden Cors Meynsz[oon] dairvan vorder 
21 transport en[de] overgift te doen t' sijnder v[er]maninge  
22 dair en[de] alsoe sulcx behoren sal. In oorkonde 
23 van des[en] soe hebben wij Catherina van Oostrum voorn[oemd] 
24 vrouwe tot Vrouweclooster en[de] gemeen joffrouwen 
25 des[en] jegenwoordigen onderhanteyckent opten 27en 
26 dach decembris a[nn]o 15c negen en[de] tseventich 
27 {w.g.:} Catherina van Oestru[m]               Judit va[n] Eck 
28    vrau tot Vraucloester 
29    Heylwich de Vael va[n] Vronestein    
30    Mergriet van Merten                    
31    Wilhelma va[n] Odijck           Ghertrut Taets van Ameronge[n]      
32   Cornelia va[n] Ruven  Ja[co]ba van Zyulen  
33    Walborch Bor va[n] Ameroonge[n] vrau van Natewisch 
34    Teodoria van Holt  Mechtelt vaen Haerdenbroeck 
 
{opschrift buitenzijde:} 
Cors Meinss[oon] 

Vrouwenklooster 131 
7 februari 1780. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Coert Simon Sanders van 
Drakestein, van 98 morgen uitgegraven en nog uit te graven gronden aan De Vuursche in het gerecht van 
Zeist en De Vuursche, met renversaal. 
 
{blad 1} 
{linker marge:} 
Vrouwenclooster 
geregistreert 7 february 
1780. 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en 
2 Ridderschap, representerende den Tweeden 
3 Staat van den Lande van Utrecht, doen  
4 cond dat, gezien hebbende de coopcedulle 
5 van de na te meldene erfpachtgoederen 
6 den 19 novemb[er] 1779 voor den notaris 
7 Nicolaes Wilhelmus Buddingh en ge- 
8 tuigen in Utrecht gepasseerd, waarbij 
9 Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, 
10 douariere van den heer collonel Pieter 
11 Anthony Godin, voor de somme van een 
12 duizend guldens aan m[eeste]r Coert Simon 
13 Sander heeft afgestaan 't recht dat zij 
14 hadde tot de na te meldene erfpachtgoe- 
15 deren, dewelke aan ons geëxhibeerd is met 
16 en benevens de req[ueste] van m[eeste]r Coert Simon 
17 Sander, heere van Drakestein en de Vuur- 
18 sche, verzoekende daarbij dat aan hem 
19 verleent mogte worden nieuwe brieven, 
20 en denzelven ingevolge den appointe- 
21 mente van den 3 january 1780 de quin- 
22 quagesima voldaan hebbende, wij bij de- 
23 zen aan voorn[oemde] m[eeste]r Coert Simon Sander, 
24 heere van Drakestein en de Vuursche, 



 225

25 in een eeuwigen erfpacht gegund en 
26 gegeven hebben, de gronden en landen 
27 die ten deele zijn uitgegraven en nog uit- 
28 gegraven worden, groot omtrent agt 
29 en negentig morgen, behoorende aan 
30 onze convente van Vrouweclooster, 
31 gelegen onder den gerechte van Zeyst en  
{blad 2} 
1 de Vuurst, alwaar ten oosten de weg van 
2 Kiliaan van Rentzelaar, ten westen de 
3 Nonnegroep of de erfgenamen van de heer 
4 van de Haar, ten zuiden de Maartensdijkse 
5 weg of de Heeren Edelen en ten noorden de 
6 heer van Drakestein naast geland en 
7 gelegen zijn, ende dit op een canon van 
8 agt stuyvers voor elke morgen, maken- 
9 de tezamen negen en dertig gulden vier 
10 stuivers, den gulden tot twintig stuivers 
11 gerekend, te betalen jaarlijks aan han- 
12 den van den rentmeester van voorz[egde] con- 
13 vente in der tijd, vrij geld van alles, niets 
14 uitgesonderd, zonder enige afkortinge of 
15 verminderinge des erffpachts voorz[egd], 
16 waarvan het eerste jaar verschijnen zal 
17 den 19 juny 1780. Mitsgaders nog de 
18 hofstede van oudsher genaamd Warnards 
19 Hofstede, met seeven morgen veens daarom- 
20 me, gelegen aan der Nonnenland van het 
21 Vrouweclooster tot Drakestijn, op een 
22 jaarlijkse canon van twee capoenen en 
23 een pond penningen ofte tien stuivers in 
24 geld, te betalen ieder jaar op Martiniavond 
25 aan handen van den rentmeester voorsz[egd] 
26 in der tijd, mede vrij geld van alles, niet 
27 uitgezonderd, met voorwaarden dat bij af- 
28 lijvigheid off verandersating des voorsz[egde] 
29 erffpachtgoederen, gronden en landen, 
30 den successeur gehouden sal zijn deze erff- 
31 pachten binnen het eerste jaar daar- 
32 na te verzoeken en daarvan te nemen 
33 en te geeven nieuwe brieven, sprekende 
34 als deze, mitsgaders daarvoor te betalen 
35 de gewone leges, alles voorbehoudens 
{blad 3} 
1 en onverminderd altijd voor onsen con- 
2 vente de verscheene en onbetaelde jaar- 
3 lijkse canons en een ygelijk zijn recht 
4 en de gerechtigheid ook tot de thienden 
5 der voorz[egde] landen en voorts na erffpacht- 
6 recht, zonder arg of list. In kennisse 
7 der waarheid deze met ons uithangend 
8 zegel bekragtigd in 't jaar onzes Heeren 
9 een duizend seven honderd tagtig op den 
10 twintigsten dag van de maand january. 
11 Was geparaheerd 
12 H.G. van Nassau 
13 onder stond: 
14 Ter ordonnantie van de hooggemelde 
15 Heeren Edelen en Ridderschap. 
16 Was getekent: H. Brouwer 
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{linker marge:} 
in pede stond 
de quitantie van den XL penni[ng]en en 1½ p[ro]c[ent] 
is dato den 30 novemb[er] 1779 en geregis- 
treerd denzelven dito. 
17 Renverzaal. 
18 Ik Hendrik Blanke, secretaris van 
19 Werkhoven, als hiertoe bij procuratie 
20 geïnsereerd in de na te meldene coopce- 
21 dulle den 19 november 1779 voor de 
22 notaris Nicolaes Wilhelmus Bud- 
23 ding en getuigen in Utrecht gepas- 
24 seerd, specialijk gemagtigd van den heer 
25 m[eeste]r Coert Simon Sander, bekenne van 
26 de Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Ridder- 
27 schap, representeerende den Tweeden Staet 
28 van den Lande van Utrecht, ten be- 
29 hoeve van gemelde m[eeste]r Coert Simon 
30 Sander, in een eeuwige erffpacht ont- 
31 fangen te hebben sekere agt en negen- 
{blad 4} 
1 tig mergen lands onder Zeyst en de 
2 Vuursche, mitsgaders Warnards  
3 Hofstede met seeven mergen veens  
4 tot Drakesteyn, breder en ingevolge 
5 den erffpachtbrief, luydende aldus: 
6 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen en 
7 Ridderschap, representerende den Tweden 
8 Staat in den Lande van Utrecht, doen 
9 cond dat, gezien hebbende de coopcedul- 
10 le van de na te meldene erfpachtgoe- 
11 deren, den 19 novemb[er] 1779 voor notaris 
12 Nicolaes Wilhelmus Buddingh en  
13 getuigen in Utrecht gepasseerd, waarbij 
14 Isabella Lucretia Barchman Wuytiers, 
15 douariere van den heer collonel Pieter 
16 Anthony Godin, voor de somme van een 
17 duyzend guldens, aan m[eeste]r Coert Simon 
18 Sander heeft afgestaan, 't recht dat zij 
19 hadde tot de na te meldene erfpacht- 
20 goederen, dewelke aan ons geëxhibeerd is 
21 met en benevens de req[este] van m[eester] Court 
22 Simon Sander, heere van Drakesteyn 
23 en de Vuursche, verzoekende daarbij dat 
24 aan hem verleent mogte worden nieuwe 
25 brieven, en denzelven ingevolge den 
26 appointemente van den 3 january 
27 1780, de quinquagesima voldaan hebben- 
28 de, wij bij dezen aan voorn[oemde] m[eeste]r Court Si- 
29 mon Sander, heere van Drakestein en de 
30 Vuursche, in een eeuwigen erffpacht ge- 
31 gegund en gegeven hebben, de gronden en 
32 landen, die ten deele zijn uytgegraven 
{blad 5} 
1 en nog uitgegraven worden, groot 
2 omtrent agt en negentig morgen, be- 
3 hoorende aan onze convente van  
4 Vrouweclooster gelegen onder den 
5 gerechte van Zeyst en de Vuurst, al- 
6 waar ten oosten de weg van Kiliaan 
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7 van Rentzelaar, ten westen de Non- 
8 nengroep of de erfgenamen van de heer 
9 van de Haar, ten zuyden de Maartens- 
10 dijkseweg of de heeren edelen en ten 
11 noorden de heer van Drakestein naest 
12 geland en gelegen zijn, ende dit op een 
13 canon van agt stuyvers voor elke mor- 
14 gen, makende tezamen neegen en 
15 dartig gulden vier stuivers, den gulden 
16 tot twintig stuivers gerekend, te betalen 
17 jaarlijks aan handen van den rentm[eeste]r 
18 van voorz[egde] convente in der tijd, vrij 
19 geld van alles, niets uitgezonderd, 
20 zonder enige afkortinge of verminde- 
21 ringe des erffpachts voorz[egd], waar- 
22 van het eerste jaar verschijnen zal den 
23 19 juni 1780. Mitsgaders nog de 
24 hofstede van oudsher genaemt War- 
25 nards Hofstede, met seeven morgen veens 
26 daaromme, gelegen aan der Nonnenland 
27 van het Vrouweclooster tot Drakestijn, 
28 op een jaarlijksche canon van twe ca- 
29 poenen en een pond penningen, ofte 
30 tien stuivers in geld, te betalen yder 
31 jaar op Martiniavond aan handen van 
{blad 6} 
1 den rentmeester voosz[egd] in der tijd, 
2 mede vrij geld van alles, niet uitge- 
3 sonderd, met voorwaarden dat bij af- 
4 lijvigheid of verandersating des voorsz[egde] 
5 erfpachtgoederen, gronden en landen, 
6 den successeur gehouden zal zijn 
7 deze erfpachten binnen het eerste 
8 jaar daarna te verzoeken en daarvan 
9 te nemen en te geeven nieuwe brie- 
10 ven sprekende als deze, mitsgaders 
11 daarvoor te betalen de gewone leges, 
12 alles voorbehoudens en onverminderd 
13 altijd voor onzen convente de verscheene 
14 en onbetaalde canons en een ygelijk zijn 
15 recht en de gerechtigheid, ook tot de thien- 
16 den der voorsz[egde] landen, en voorts na 
17 erffpachtrecht, zonder arg of list. 
18 In kennisse der waarheid deze met ons 
19 uithangend zegel bekrachtigd in het jaar 
20 onzes Heeren een duyzend seeven hon- 
21 derd tagtig op den twintigsten dag van 
22 de maand january. 
23 En belove ik, Hendrik Blanke, voor 
24 mijn principael, alle pointen in den 
25 vorenstaande brieff vervat, getrouwe- 
26 lijk te zullen nakomen en agter- 
27 volgen, daartoe verbindende mijn prin- 
28 cipaels persoon en goederen, dezelve on- 
29 derwerpende als na regten. Des 't oir- 
30 conde getekent in Utrecht, dato als 
31 boven. Was getekent 
32 H. Blanken. 
{linker marge:} 
in pede stond / de quitantie van den XL pen[ningen] 
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en 1½ p[ro]c[ent] is in dato 30 november 1779 en 
geregistreerd denzelven dito. 
 

Vrouwenklooster 132 
4 november 1694. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Beernt van Beeckom van een 
stukje land te Cattenbroek. 
 
1 D' Edelen en Ridderschappe representerende den Tweeden Staat van stad, steden ende landen van Utrecht, 
2 doen cond dat sij volgens appoinctemente in date den 3en september 1694 in eenen eeuwigen erfpacht 
3 gegeven hebben, gelijck sij doen bij desen aan Beernt van Beeckom, seecker stuckje lants, specterende 
4 aan den convente van Vrouwenclooster en gelegen onder den geregte van Cattenbroeck bij Zeyst, 
5 voor desen bij Jacob Segers in huyre gebruyckt, groot in de lenghte dartigh en in de breete drie roeden, 
6 daar dit convent oostwaarts en …..{niet ingevuld} van Zijll westwaarts naast gelant sijn, en dat jaarlijcx om 
7 de somme van vijf guld[en] precies, te betalen aan den rentmeester ter inder tijd van den voorschreve 

convente, 
8 vrij, buyten last van eenige ongelden waar van het eerste jaar ingaan sal met prima january XVIc  
9 vijf en 't negentigh en te verschijnen den eersten january 1696 en soo voorts jaarlijcx eeuwighlijck 
10 en erfflijck geduyrende, met voorwaarden van desen erfpacht aan niemand te brengen of over 
11 te doen als met onsen of onser nacomelingen wille en consente. En tot wat tijde desen erfpacht ver- 
12 sterf ofte verandersaat sal deselve weder moeten worden versocht nemende en gevende nieuwe 
13 brieven spreeckende als desen tot haren coste op poene van van den selven erfpacht versteecken 
14 en vervallen te sijn, mitsgaders van alle recht en toeseggens die daar aan mochten pretenderen 
15 sonder arch off list, gegeven 't Utrecht onder onsen hier onder uythangende segel, op den vierden november 

XVIc vier en 't negentig. 
16 {w.g.} D.B. van Amerongen tot Sandenburch. 
{opschrift buitenzijde:}  
Erfpacht-brieff 
voor 
Beernt van Beeckom. 
 
 Vrouwenklooster 133 
6 april 1695. Publicatie van de ridderschap betreffende de openbare verkoop van een hofstede van 36 
morgen bouw- en weiland tussen de Zeister vaart en de Hakwetering bij Zeist, de hofstede en de boerderij 
Stoetwegen, de hofstede de Preekstoel, groot 21 morgen, en een hofstede van 49 morgen land bij de 
Herenweg te Zeist. Gedrukt, met kanttekeningen betreffende de veilingprijzen. 
 
1 Vier schoone en wel-gelegene 
2 hofsteden 
3 bestaende in kostelijcken 
4 wey en bouwlanden, 
5 onder den geregten van Kattenbroeck, 
6 Stoetwegen en Zeyst 
7 te koop. 
8 Men doet te weten een voer dat d' Ed[el] Mog[ende] Heeren Edelen 
9 en Ridderschappe, representerende den Tweden Staat van stad,  
10 steden en landen van Utrecht, van meyninge sijn publijckelijcke aen de 
11 meest-biedende te verkoopen de naebenoemde hoffsteden:  
12 Eerstelijck / een hoffstede, met ontrent ses-en-dartigh 
13 mergen soo wey- als bouwland, gelegen op Kattenbroeck bij Zeyst, streckende uyt 
14 de Zeyster-vaart zuydwaerts op nae de Hack-weteringe toe / daer den heer van Kersbergen boven /  
15 d' heer van der Aa, de weduwe van Cornelis Evertsz. en Jan Petersz. beneden naest geland sijn / soo als 
16 deselve bij Jacob Zegersz. in huyre gebruyckt wort. 
17 Item de hoffstede en bouwerije van Stoetwegen, groot een hondert 
18 en ses mergen soo wey- als bouwland, met de boomgaerden en steegh, streckende eens deels uyt de 
19 Zeyster-vaart van 't land dat Cornelis Jansz. van de heerlijckheyt Blickenburgh gebruyckt, zuyde- 
20 waarts op tot aen het land competerende d'heeren van St.Pieter, daar noordwaarts Cornelis Jansz., 
21 gemelte heeren van St. Pieter en d' heer Berck, met de weduwe van Antonis Jansz., en zuydewaarts 
22 het convent van Vrouwenclooster naast geland sijn / gebruyckt wordende bij Jan Gerritsz. Hartogh. 
23 Noch een hoffstede genaamt de Preeckstoel met huys, bergh en 
24 schuyr, mitsgaders eenen-twintigh mergen so wey- als bouwland, gelegen onder Zeyst, streckende 
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25 van het heetveld tot in de Zeyster-vaart daar het convent van Vrouwenclooster boven, en de Blicken- 
26 borghse-steegh beneden naast gelegen is, gebruyckt wordende bij Cornelis Hendricksz. en schout Damhof. 
27 Item noch een hoffstede, met het getimmer daar op staande, als boven 
28 gelegen, groot ontrent negen-en-veertich mergen lants / streckende uyt de heeren-wech tot aan't 
29 land van 't capittel van St. Pieter, daar het convent van Vrouwenclooster boven en beneden naast ge- 
30 land is / jegenwoordig gebruyckt wordende bij schout Damhof. 
31 Imand daar inne gadinge hebbende / kome op saturdagh / die wesen 
32 sal den 6en april 1695 ouden stijl, in de saal van haar Ed[el] Mog[ende] Camer des voornoens ten tien uyren 

precies. 
33 En die middellrewijle genegen mochten wesen, om de conditiën te lesen, 
34 addresseren sigh aan Justus van Cuylenborch, rentmeester van hoogh-gemelte heeren Edelen en 

Ridderschappe, 
35 woonende op het Predickheeren Kerckhof. 
36 Segget voort. 
 
37 Te Utrecht, gedrukt bij de weduwe van J. van Poolsum, ordinaris stads- 
38 drukster, woonende op de Pla[etse teg]enover 't Stadhuys, 1695. 
 

Vrouwenklooster 134 
24 april 1746 en 12 oktober 1782. Akten van uitgifte in erfpacht door de ridderschap van het 
Dinselaarsbos te Zeist, met renversalen. 
Betreft: - Florentina Willemina Borre van Amerongen, 1745-1746; - Floris Willem Sloet van Warmelo en 
Kersbergen, 1782. 
 
1746 
{blad 1} 
{bovenschrift:} 
 Erfpachtbrief voor ten behoe- 
 ve van jof[frouwe] F. W. Borre van 
 Amerongen wegens het Dinse- 
 laarsbos onder Zeijst. 
1 De Edelen Moogende Heeren Edelen en Ridder- 
2 schappe[n] constituerende den Tweeden Staat van den  
3 Lande van Utrecht, doen kond dat wij in eenen eu- 
4 wigen erfpacht gegeven hebben, gelijk wij doen bij desen  
5 aan jonkvrouwe Florentina Willemina Borre van  
6 Amerongen, vrouwe van Karsbergen etc[etera] als het recht 
7 daertoe verkregen hebbende door overlijden van haer 
8 vader, jonkheer Floris Willem Borre van Amerongen 
9 in zijn ed[ele] leven heer van Karsbergen etc[etera], seecker stuk 
10 lands genaemt het Dinselaarsbos, geleegen onder den  
11 gerechte van Zeijst, zo ende in dier voege het zelve  
12 in erfpacht is beseten geweest bij haer heer vader voor- 
13 noemd, behorende aen den convente van vrouwen- 
14 clooster, ende dat op een jaerlijksen canon van twintigh 
15 Carolij guldens à 20 stuyvers het stuk, vrij geld, te betalen 
16 op corsmis in ider jaer aen handen van den rentm[eeste]r 
17 der convente voorschreve in der tijd, ende dit jaerlijks 
18 euwiglijk en erflijk gedurende, zonder afkortingen  
19 van eenige ongelden of onraden, hoe ook genoemt  
20 daer bereyds op sijnde, of die namaels daerop konde 
{blad 2} 
1 ofte mochten koomen; met alsulke voorwaerden  
2 dat waert zaake zij jonkvrouwe tot eenige tijde 
3 quame aflijvig te worden of deese erfpacht aen imand 
4 anders over deede, zoo sal die geene op dewelke deselve  
5 alsdan koomen mochte, binnen ses maenden moeten  
6 versoeken aen deese convente nieuwe brieven ten hare 
7 of sijne kosten, deselve nemende en gevende naer  
8 inhoude deeses; Welverstaende dat zij jonkvrouwe  
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9 den voorsz[egde] erfpacht in 't geheel nogte ten deele zal 
10 mogen splitsen, deylen, nog aen imand anders brengen 
11 of overdoen tensij met onse vrije wille, weten en 
12 consente, ook niet verargeren maer verbeteren. Worden 
13 indien sij jonkvrouwe voornoemt ofte die haer quamen 
14 te succederen, eenige van deese pointen verhaeld te  
15 buyten gingen en niet en onderhielden, zoo was zij 
16 jonkvrouwe of op welke deese erfpacht quaeme van de  
17 selve vervallen ende van alle narecht ende beterschappen 
18 als zij of imand van haerentweege daeraen zoude heb- 
19 ben ofte konnen pretenderen. Ende dit voorschreven  
20 land met alle sijne toebehooren quaeme alsdan vrij  
21 ende los, ook sonder eenige gerechtelijke ontwaeringe 
22 aen onse convente om onse vrije wille daermede te 
{blad 3} 
1 doen, indien wij dat versuym alsoo opneemen  
2 wilde, ende anders niet; Edogh alles sonder arg of list. 
3 Ter oirkonde der waerheyd bij ons onderteekend en 
4 met onse hier onder uythangende zeegele bekragtigt 
5 binnen Utrecht den 24e april 1746. Was geparaph[eert] 
6 J.A. van Renesse.  Lager stond: ter ordonnantie  
7 van hooggemelte heeren Edelen. Was geteeckend: 
8 A. van Cuylenborch. 
 
Renversaal van de voorgaande akte. 
{blad 4} 
{linkermarge:} Vrouwenclooster. 
1 Renversael ten behoeve van  
2 jonckvrouw Florentina Willemina 
3 Borre van Amerongen, vrouwe  
4 van Karsbergen etc[etera] wegens het 
5 Dinselaers bos onder den gerechte 
6 van Zeijst, aen het convent van  
7 vrouwenclooster. 
8 Ik Florentina Willemina Borre van Ameron- 
9 gen vrouwe van Karsbergen etc[etera], bekenne van de ed[ele] 
10 moogende heeren Edelen en Ridderschappe constituerende  
11 den Tweeden Staat van den lande van Utrecht etc[etera] als het  
12 recht verkregen hebbende door het overlijden van mijne 
13 vader jonckheer Floris Willem Borre van Amerongen 
14 heer van Karsbergen etc[etera], in eenen euwigen erfpacht  
15 genoomen te hebben, gelijk ik doe bij deesen, seekere stuck 
16 lands genaemt het Dinselaers bos geleegen onder den  
17 gerechte van Zeijst, zoo en in dier voegen het zelve in 
18 erfpacht is bijsete geweest bij mijn vader voornoemd, 
19 behorende aen den convente van Vrouwenclooster ende  
20 dat op eenen jaerlijcksen canon van 20 Caroly guldens 
21 à 20 stuyvers het stuck, vrij geld, te betalen op corsmisse 
22 in ider jaer, aen handen van den rentm[eeste]r der convente 
23 voors[chreven] in der tijd ende dit jaerlyks, euwigh en erflijck gedurende.  
{blad 5} 
1 gedurende, zonder afkortinge van eenige ongelden 
2 of onraden, hoe ook genoemd, daer bereyds op sijnde, 
3 of die namaels daerop konde of mochte koomen. 
4 Met alsulke voorwaerden waer 't zaeke dat ik tot  
5 eenige tijden quame aflijvig te worden of dese erfpacht 
6 aan imand anders over deede, zo zal diegeene op welke 
7 deselve alsdan komen mochte, binnen de ses maenden 
8 moeten versoeken aen desen convente nieuwe brieven 
9 ten haren of sijnen kosten, deselve neemende ende gevende nae 
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10 inhoude deeses, welverstaende dat ik den voorschreven 
11 erfpacht in 't geheel nogh ten deele zal mogen splitsen 
12 deylen nog aen imand anders brengen of over doen, 
13 ten sij met wille, weeten en consent van deese convente, 
14 ook niet verargeren maar verbeteren. Waer 't ook  
15 zaeke dat ik of die mij koomen te suceederen eenige van 
16 pointen boven verhaeld, te buyten gingen ende 
17 niet en onderhielden, zoo waere of op welke die quae- 
18 me van de voorschreven erfpacht vervallen en van alle  
19 narecht en beteschappe als ik of imand van mijnent- 
20 weegen daeraen zoude hebben of konnen pretenderen. 
21 Ende dit voorschreven land met alle sijne toebehoren 
22 quaeme alsdan vrij ende los, ook sonder gerechtelijke 
23 ontwaringe, van meer gemelte convente om hare vrije 
{blad 6} 
1 wille daermeede te doen, edoch alles sonder erg of  
2 list. Des t' oirkonde der waerheyd bij mij onder- 
3 teeckend op den 29e novenber 1745. Was geteeckend 
4 F.W. Borre van Amerongen. 
 
1782 
{voorzijde:} 
 Erffpachtbrief  
 voor jonk[heer] Floris Willem Sloet heere 
 van 't Warmelo en Kersbergen van een  
 stuk lands genaamd het Dinselaars- 
 bosch gelegen onder den gerechte van  
 Zeyst, specterende aan den convente  
 van Vrouweclooster op een jaarlijk- 
 se canon van 20.-.- 
{blad 1} 
 in dato den 12e october 1782. 
1 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen  
2 en Ridderschap repraesenteerende 
3 den Tweeden Staat van den Lande 
4 van Utrecht, doen cond dat wij  
5 vermits het overlijden van vrouwe  
6 Florentia Willemina Borre van  
7 Amerongen, vrouwe van Kersbergen,  
8 douariere van jonk[heer] Arend Sloet 
9 van 't Warmelo, beschreven geweest 
10 in de Ridderschap van Overijsel, 
11 haar derzelver oudste zoon en  
12 successeur feudaal jonk[hee]r Floris 
13 Willem Sloet heere van Warmelo  
14 en Kersbergen, beschreven onder  
15 hoogstgemelde edelen en rid- 
16 derschap van Overijsel etc[etera] in eenen  
17 eeuwigen erfpacht gegund en ge- 
18 geven hebben gelijk wij doen bij  
19 deezen, seker stuk lands genaamd 
20 het Dinselaarsbosch, gelegen 
21 onder den gerechte van Zeyst, 
22 behorende aan onse convente van 
23 Vrouweklooster, invoegen hetzelve 
24 bij welgem[elde] zijne vrouws moeder van  
25 ons in erfpacht is bezeten geweest, 
26 en dat op een jaalijkse canon van 
27 twintig Caroly guldens à twintig 
28 stuyvers 't stuk vrij geld, te 
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29 betalen op Corsmis in ieder jaar bin- 
30 nen Utrecht aan handen van den rent- 
31 meester van voorschreeve convente 
32 in der tijd, eeuwig en erfelijk geduren- 
33 de, zonder afkortinge van eenige 
34 ongelden of onraden hoe ook ge- 
35 naamd, daar bereyds op zijnde 
36 of die namaals daarop komen 
37 mogten. Met voorwaarden dat 
38 waar het zaake, dat hij jonk[hee]r 
39 Floris Willem Sloet heere van 't  
40 Warmelo tot eenige tijden kwame 
41 aflijvig te worden ofte deeze 
42 erfpacht aan ymand anders over 
43 deede, zo zal die geene op de welke 
{blad 2} 
1 dezelve als dan koomen mogte bin- 
2 nen de ses maanden aan ons  
3 moeten versoeken nieuwe brieven, 
4 dezelve nemende en gevende naar 
5 inhoude dezes, ten zijn of haare 
6 kosten, welverstaande dat hij 
7 jonk[hee]r Floris Willem Sloet dezen 
8 erfpacht in 't geheel nog ten deele 
9 niet zal mogen splitsen, deylen 
10 nog aan ymand anders brengen 
11 of overdoen, tenzij met onsen vrij- 
12 en wille, weete en consente, zul- 
13 lende die ook niet mogen verer- 
14 geren maar moeten verbeteren. 
15 Item dat indien hij heere van  
16 't Warmelo ofte die zijn hoog w[el]g[e]b[oren] 
17 kwame te succedeeren, eenige van  
18 de poincten hierboven verhaald, 
19 te buyten gingen en niet onderhiel- 
20 den, hij heere van 't Warmelo of 
21 welke dezen erfpacht kwame van de   
22 zelve vervallen zal zijn ende van 
23 alle regt en beterschappe als 
24 zijn hoogwelgeb[oren] of ymand van  
25 zijnent wegen daaraan zoude  
26 hebben of konnen praetendeeren 
27 en dit voorschreeve land met al 
28 zijnen toebehooren, alsdan vrij, 
29 los en ledig koomen, ook zonder  
30 eenige gerechtelijke ontwaringe, 
31 aan onsen gemelden convente om 
32 onsen vrijen willen daarmeede  
33 te doen, indien wij dat versuym  
34 alzo opnemen wilde en anders  
35 niet. Alles zonder argh of list. 
36 In kennisse der waarheyd, deze met 
37 ons uythangend zegel bevestigt 
38 in 't jaar onses Heeren een duyzend  
39 seven honderd twee en tagtig op den  
40 twaalfden dag van de maand 
41 october.  Was geparapheert, 
42 Van Hardenbroek. 
 
Renversaal van voorgaande akte. 
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{blad 3} 
 Onder stond: Ter ordonantie van de hooggem[elde] 
 Heeren Edelen en Ridderschap, 
 was getekent,  H. Brouwer. 
 Renversaal 
1 Ik Floris Willem Sloet, heere  
2 van 't Warmelo en Karsbergen et[cetera] be- 
3 kenne van de Edele Mog[ende] heeren 
4 Edelen en Ridderschap's Lands van 
5 Utrecht, in een eeuwigen erfpacht 
6 ontvangen te hebben een stuk 
7 genaamd het Dinselaarsbosch 
8 gelegen onder den gerechte van 
9 Zijst, breder en ingevolge den erf- 
10 pachtbrief luydende aldus: 
11 De Edele Mog[ende] heeren Edelen  
12 en Ridderschap representerende 
13 den Tweeden Staat van den Lande  
14 van Utrecht doen cond, dat hij  
15 vermits het overlijden van vrouwe 
16 Florentia Willemina Borre van  
17 Amerongen, vrouwe van Kersber- 
18 gen, douariere van jonkh[eer] Arend 
19 Sloet van 't Warmelo, beschreven 
20 geweest in de Ridderschap van Ove- 
21 rijsel et[cetera] aan derselver oudste zoon 
22 en successeur feudaal, jonkh[eer] Flo- 
23 ris Willem Sloet heere van 't Warme- 
24 lo en Kersbergen, beschreven onder 
25 hoogst gemelde Edelen en Rid- 
26 derschap van Overijssel et[cetera] in een eeu- 
27 wigen erfpacht gegund en gegeven 
28 hebben gelijk wij doen bij dezen, 
29 seker stuk lands genaamt het 
30 Dinselaarsbosch gelegen onder 
31 den gerechte van Zeyst behoren- 
32 de aan onsen convente van Vrou- 
33 weclooster, invoegen hetzelve  
34 bij welgemelde zijne vrouws moe- 
35 der van ons in erfpacht is beseten 
36 geweest, op een jaarlijkse canon 
37 van twintig Caroli guldens à 
38 twintig stuyvers 't stuk, vrij geld, 
39 te betalen op Corsmis in yder jaar 

 {blad 4} 
1 binnen Utrecht aan handen van den 
2 rentmeester van voorschreeve con- 
3 vente in der tijd eeuwig en erfelijk 
4 gedurende, sonder afkortinge van 
5 eenige ongelden of onraden hoe ook 
6 genaamd daar berijds op zijnde, 
7 of die namaals daarop komen 
8 mochten. Met vorwaarden dat waar 
9 't zaake, dat hij jonkh[ee]r Floris 
10 Willem Sloet, heere van 't Warmelo 
11 tot eenige tijde kwaame aflijvig te 
12 worden, ofte deeze erfpacht aan 
13 ymand anders overdede, zoo zal  
14 die geene op dewelke dezelve als 
15 dan koomen mogte binnen ses 
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16 maanden aan ons moeten ver- 
17 soeken nieuwe brieven, dezelve ne- 
18 mende en gevende naar inhoud 
19 dezes, ten zijn of haare kosten, wel- 
20 verstaande dat hij jonkh[ee]r Floris 
21 Willem Sloet deezen erfpacht in 't 
22 geheel nog ten deele niet zal 
23 mogen splitsen, deylen, nog aan 
24 ymand anders brengen of overdoen, 
25 tenzij met onsen vrije wille,  
26 weete en consente, zullende die ook 
27 niet mogen verargeren maar moe- 
28 ten verbeteren. Item dat indien  
29 hij heere van 't Warmelo, ofte die  
30 zijn hoog welgeb[oren] kwaame te succe- 
31 deeren, eenige van de poincten hier- 
32 boven verhaald te buyten gingen en 
33 niet onderhielden, hij heere van 't 
34 Warmelo of op welke dezen erf- 
35 pacht kwaame, van deselve verval- 
36 len zal zijn ende van alle recht 
37 en beterschappe als zijn hoogwel- 
38 geb[oren] of ymand van zijnent wegen 
39 daaraan zoude hebben of konnen 
40 pretendeeren en dit voorschreve land 
41 met alle zijne toebehooren als 
42 dan vrij, los en ledig koomen, ook 
{blad 5} 
1 zonder eenige geregtelijke ontwarin- 
2 ge, aan onsen gemelden convente 
3 om onsen vrijen wille daarmeede  
4 te doen, indien wij dat versuym 
5 also opnemen wilde en anders 
6 niet. Alles zonder arg of list. 
7 In kennisse der waarheyd deeze  
8 met ons uythangend zegel beves- 
9 tigt in 't jaar ons Heeren een  
10 duyzend seven honderd twee ende 
11 tagtig op den twaalfden dag van 
12 de maand october. 
13 En belove ik Floris Willem 
14 Sloet, heere van 't Warmelo en 
15 Kersbergen, alle poincten in 
16 den vorenstaande brief vervat 
17 getrouwelijk te zullen nakomen 
18 en agtervolgen daarvoor verbin- 
19 dende mijn persoon en goede- 
20 ren, dezelve onderwerpende als 
21 na rechten. 
22 De t' oirconde getekent in  
23 Utrecht den 12 october 1782 bij 
24 mij, Wouter van Dam schout van  
25 Stoetwegen, als hiertoe door voor- 
26 noemde hoogwelgeb[oren] heer Flo- 
27 ris Willem Sloet bij procuratie 
28 in dato 6 october 1782 specialijk 
29 gemagtigt. Was getekent:  W. v[an] Dam. 
 

Vrouwenklooster 135 
12 oktober 1782. Akte van uitgifte in erfpacht door de ridderschap aan Floris Willem Sloet van Warmelo 
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en Kersbergen van 2 morgen land te Zeist, met renversaal. 
 
{blad 1} 
{linker marge:} 
Erffpachtbrief  
voor jonk[hee]r Floris Willewm Sloet van 't 
Warmelo en Kersbergen etc[etera] van twee 
mergen land onder den gerechte van  
Zeyst, specterende aan den convente 
van Vrouwenclooster, op een jaarlijks 
canon van twaalf gulden. 
In dato den 12 october 1782 
1 De Edele Mogende Heeren 
2 Edelen en Ridderschap, repreesen- 
3 terende den Tweeden Staat van den  
4 Lande van Utrecht, doen cond, 
5 dat zij, vermits het overlijden van 
6 vrouwe Florentia Willemina Bor- 
7 re van Amerongen, vrouwe van 
8 Kersbergen, douariere van jonk[hee]r 
9 Arend Sloet van 't Warmelo, be- 
10 schreven geweest in de Ridder- 
11 schap van Overijzel e[tcetera], aan dersel- 
12 ver oudste zoon en successeur foe- 
13 daal, jonk[hee]r Floris Willem Sloet, 
14 heere van 't Warmelo en Kersber- 
15 gen, beschreven onder hoogstge- 
16 melde Edelen en Ridderschap 
17 van Overijzel e[tcetera] in eenen eeuwigen 
18 erfpacht gegund en gegeven heb- 
19 ben, gelijk wij doen bij deezen, 
20 sekeren twee mergen land on- 
21 der den gerechte van Zeyst, be- 
22 horende aan onse convente van 
23 Vrouweclooster, op het baaten- 
24 boek van hetzelve convent, folio 
25 15, getekent met de letter P, leg- 
26 gende langs den Coppeldijk, en 
27 dat zoo groot en klein het zel- 
28 ve weesen mogte, zonder aan eeni- 
29 ge onder- of overmaate gehouden 
30 te weesen, invoegen welgemelde 
31 zijne vrouwemoeder dat van ons 
32 in erfpacht heeft beseten, en dat  
33 op een jaarlijkse canon van twaalf 
34 Caroly guldens à twintig stuyvers 
35 't stuk, vrij geld van alle ongel- 
36 den, onraden, lasten als anders 
37 hoegenaemd, bereyds daar op zijn- 
38 de of die namaals daar op koo- 
39 men mogte, alle jaar op den 
40 laatsten december precies te 
{blad 2} 
1 betalen aan handen van den rent- 
2 meester van gemelde convente 
3 in der tijd binnen Utrecht, 
4 eeuwig en erfelijk gedurende, 
5 onder expresse conditiën dat 
6 zijn hoogwelgeb[orene] ofte desselfs 
7 nakomelingen altoos gehou- 



 236

8 den zal of zullen weesen, de- 
9 sen erfpacht te verbeteren en 
10 niet te verargeren, niet splitsen, 
11 deylen, aan ymand anders bren- 
12 gen of overdoen, als met ons wille, 
13 weeten en consente. En dat tot 
14 wat tijde gemelde erfpacht ver- 
15 versterft of veranderzaat, dezelve 
16 wederom binnen ses maanden zal 
17 moeten worden versogt, nemende 
18 en gevende nieuwe brieven, spre- 
19 kende als dezen, tot kosten van 
20 den suppliant. En waar het 
21 zaake dat zijn hoogwelgeb[oren] 
22 deszelfs erfgenaamen of nako- 
23 melingen eenige dezer poincten 
24 verbraake en niet naar kwaame 
25 zo waare zijn hoog welgeb[orene] of 
26 wien deze erfpacht hadde, ver- 
27 vallen van alle recht en toeseg- 
28 gens, die daar aan te pretendee- 
29 ren was, indien wij het versuym  
30 alsdan op nemen wilde en an- 
31 ders niet, behoudens nogtans 
32 ons regt om de alsdan verscheene 
33 en onbetaalde jaarlijkse canon 
34 te consequeeren, alles zonder arg 
35 of list. In kennisse der waarheyd 
36 deze met ons uythangend zegel 
37 bevestigt in 't jaar onses Heeren 
38 een duyzend zeven honderd twee 
39 en tagtig, op den 12 dag van de maand 
40 october 
41 Was geparapheert: 
42 Van Hardenbroek 
{blad 3} 
1 onder stond: Ter ordonnantie van de hooggem[elde] Heeren Edelen 
2 en Ridderschappe: was getekent: 
3 H.Brouwer 
 
4 Renversaal.  Ik Floris Willem Sloet, hee- 
5 re van 't Warmelo, Kersbergen e[tcetera] 
6 bekennen van de Edele Mog[ende] Hee- 
7 ren Edelen en Ridderschap 
8 's Lands van Utrecht, in een eeu- 
9 wigen erfpacht ontfangen te 
10 hebben, twee mergen lands, ge- 
11 legen onder den gerechte van 
12 Zeyst, breder en ingevolge den erf- 
13 pachtbrief luydende aldus: 
14 De Edele Mog[ende] Heeren Edelen 
15 en Ridderschap, representeren- 
16 de den Tweeden Staat van den 
17 Lande van Utrecht, doen cond 
18 dat wij, vermits het overlijden 
19 van vrouwe Florentia Willemina 
20 Borre van Amerongen, vrouwe 
21 van Kersbergen, douariere van 
22 jonk[hee]r Arend Sloet van 't War-  
23 melo en geweest beschreven {lees: beshreven geweest} in 
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24 de Ridderschap van Overijssel, 
25 e[tcetera] aan derselver oudste zoon en 
26 successeur feudaal jonk[hee]r Flo- 
27 ris Willem Sloet, heere van 't 
28 Warmelo en Kersbergen, beschre- 
29 ven onder hoogst gemelde Edelen 
30 en Ridderschap van Overijzel e[tcetera], 
31 in eenen eeuwige erfpacht gegund 
32 en gegeven hebben, gelijk wij 
33 doen bij dezen, zekere twee 
34 mergen land onder den gereg- 
35 te van Zeyst, behorende aan 
36 onsen convente van Vrouwe- 
37 clooster, op het kaarteboek van 't 
38 zelve convent, folio 15, getekent 
39 met de letter P, leggende langs 
40 den Koppeldijk, en dat zo groot 
41 en kleyn hetzelve weese mogte 
{blad 4} 
1 zonder aan eenige onder- of over- 
2 maate gehouden te weesen, in- 
3 voegen welgemelden zijne vrouw- 
4 emoeder dat van ons in erfpacht 
5 heeft beseten, en dat op een jaar- 
6 lijksche canon van twaalf Caro- 
7 ly guldens à twintig stuyvers 't 
8 stuk, vrij geld van alle ongelden 
9 of onraden, lasten als anders 
10 hoegenaamd, bereyds daar op 
11 zijnde, of die namaals daarop 
12 zoude konnen of mogen koomen, 
13 alle jaar op den laatsten de- 
14 cember precies te betalen aan 
15 handen van den rentmeester 
16 van gemelden convente in der  
17 tijd binnen Utrecht, eeuwig en 
18 erfelijk gedurende, onder ex- 
19 presse conditiën dat zijn hoog- 
20 welgeb[orene] ofte deszelfs nakome- 
21 lingen, en altoos gehouden zal 
22 of zullen wezen dezen erfpacht 
23 te verbeteren en niet te verer- 
24 geren, splitsen, deylen, aan  
25 ymand anders brengen of over- 
26 doen als met onsen wille, wee- 
27 ten en consente, en dat tot wat 
28 tijde gemelde erfpacht ver- 
29 sterft of veranderzaat 't zelve 
30 wederom binnen de ses maan- 
31 den sal moeten worden versogt, 
32 nemende en gevende nieuwe  
33 brieven, sprekende als dezen, 
34 tot kosten van den suppliant. 
35 En waar het zaake dat zijn 
36 hoogwelgeb[orene], desselfs erfge- 
37 naamen of nakomelingen eeni- 
38 ge dezer poincten verbrake en 
39 niet naar kwaame, zoo waare 
{blad 5} 
1 zijn hoogwelgeb[oren] of wien deze erf- 
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2 pacht hadde, vervallen van  
3 alle recht en toezeggens die 
4 daaraan te pretendeeren was, 
5 indien wij het versuym alsdan  
6 zo opnemen wilde en anders 
7 niet, behoudens nogtans ons 
8 recht om de alsdan verschee- 
9 ne en onbetaalde jaarlijkse 
10 canon te consequeren, alles 
11 zonder arg of list. In ken- 
12 nisse der waarheyd deze met 
13 ons uythangend zegel beves- 
14 tigt in 't jaar onses Heeren 
15 een duyzend seven hondert 
16 twee en tagtig op den twaalf- 
17 den dag van de maand october. 
 
18 En belove ik, Floris Wil- 
19 lem Sloet, heere van Warmelo 
20 en Kersbergen, alle poincten 
21 in den vorenstaande brief ver- 
22 vat, getrouwelijk te zullen na- 
23 komen en agtervolgen, daarvoor 
24 verbindende mijn persoon en 
25 goederen, dezelve onderwerpen- 
26 de als na rechten. Des t'oir- 
27 conde getekent in Utrecht, den 
28 12 october 1782 bij mij, Wouter 
29 van Dam, schout van Stoetwee- 
30 gen, als hiertoe door voorn[oemde] 
31 hoogwelgeb[oren] heer Floris Willem 
32 Sloet bij procuratie in dato 
33 6 october 1782 specialijk ge- 
34 magtigt. 
35 was getekent 
36 W. van Dam. 
 

Vrouwenklooster 136 
22 april 1468. Akte van overdracht door Rutger Wouterszone aan Heynrick van der Wiersse ten behoeve 
van Geertruud die Ridder, vrouwe van Vrouwenklooster, van 4 morgen land in een halve hoeve 
gemeenschappelijk met Dirck Aertszone te Boeicop. 
 
1 Wij Gijsbert die Goyer scout, Hessel Petersz[oon], Claes Coenenz[oon] en[de] Adryaen Alfersz[oon] 

scepen[en] in Heycoop 
2 oirkonden en[de] kennen dat voir ons quam in 't gerecht Rutger Woutersz[oon] en[de] gaf over Heynrick 
3 van der Wierse tot behoef juffrou Geertruden, Jans die Ridders dochter, vrouwe van de[n] Vrouwenclooster 
4 buten Utrecht, enen vrijen eygendom van een vierdel lands gelegen in den selven gerechte voirsc[reven] op 
5 Boeycoop in ene halve hoeve lands gemeen mit Dirck Aertsz[oon] dairboven, Dirck voirsc[reven] in die 

selve 
6 halve hoeve lands en[de] beneden Claes Wesselsz[oon] en[de] Andries Goyvertsz[oon] erfnamen 

naestgelant sijn. 
7 Rutger voirsc[reven] verteech hier voirt op tot behoef juffrou Geertruden voirg[enoemt] mit allen den 
8 recht dat die scepen wijsden dat recht was ende hij geloifdet hoir te vrijen en[de] te waren als 
9 recht is en[de] allen voirco[m]mer dairvan of te doen, alle dinck sonder argelist. In oirkonde 's briefs 
10 bezegelt mit onsen zegelen. gegeven in 't jair ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich 
11 op sinte Jorys mont av[ont]. 
{opschrift buitenzijde:}  
1468   Heycop   St. Jorisavond 
Wijers 
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Vrouwenklooster 137 
15 januari 1465. Akte van overdracht door Rutger Wouterszone aan Heynrick van der Wiersse ten 
behoeve van Geertruud die Ridder, vrouwe van Vrouwenklooster, van 4 morgen land in een halve hoeve 
gemeenschappelijk met Dirck Aertszone te Boeicop, retroactum. 
 
1 Wij Gijsbert die Goyer scout, Hessel Petersz[oon], Lubbert Heynricxz[oon] en[de] Wouter Alartsz[oon] 

scepen[en] in Heycoop oirkonden 
2 en[de] kennen dat voir ons quam in 't gerechte voirg[enoemt] onsen lieven en[de] geboirtigen heer Reynolt, 

here tot Brederode, tot 
3 Vyanen, borchgrave t'Utrecht en[de] heer ter Ameyden ende gaff over Rutger Woutersz[oon] enen vrijen 

eygendom van 
4 ene vierdel lands gelegen in den selven gerechte op Boeycoop in ene halve hoeve lands gemeen mit Dirck 

Aertsz[oon], 
5 dairboven Dirck voirsc[reven] in die selve halve hoeve en[de] beneden Claes Wesselsz[oon] en[de] Andries 

Goyvert Loefsz[oon] naest- 
6 gelant sijn. Ende onse lieven he[er]e voirg[enoemt] verteech hier voirt op tot behoeff Rutgers voirsc[reven] 

mit allen den recht 
7 dat die scepen[en] wijsden dat recht was ende hij gelovedet hem te vrijen en[de] te waren als recht is en[de] 

alle voirco[m]mer 
8 dairvan of te doen, alle dinck sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit onsen zegelen. Ende wij 

Reynolt 
9 here tot Brederode, tot Vyanen, etc. voirg[enoemt], want dit warafteliken aldus gesciet is, hebben wij om der 

meer vesten- 
10 heit wille onsen zegel mede mit onsen gerechtsluden voirsc[reven] voir aen desen brieff doen hangen tot 

enen 
11 zekerre getuge. Geg[even] in 't jair ons Heren dusent vierhondert vijff en[de] tsestich op den vijftiensten 

dagh in 
12 januario. 
{opschrift buitenzijde:}   
Heycop. 1465, 15 january 
 

Vrouwenklooster 138 
22 april 1468. Akte van overdracht door Rutger Wouterszone aan Heynrick van der Wiersse ten behoeve 
van Geertruud die Ridder, vrouwe van Vrouwenklooster, van 4 morgen land in een halve hoeve 
gemeenschappelijk met Zweder Henrick Gijsbertssoen te Boeicop. 
 
1 Wij Gijsbert die Goyer scout, Hessel Petersz[oon], Claes Coenensz[oon] ende Adryaen Alfertsz[oon] 

scepen[en] 
2 in Heycoop, oirkonden ende kennen dat voir ons quam in 't gerecht Rutger Woutersz[oon] 
3 ende gaf over Heynrick van der Wierse tot behoef juffrou Geertruden, Jans die Ridders 
4 dochter, vrouwe van den Vrouwenclooster buten Utrecht, enen vrijen eygendom van  
5 een vierdel lands gelegen op Boeycoop in ene halve hoeve lands ghemeen mit Zweder Henrick  
6 Gijsbartsz[oon]soen, daerboven Zweder voirscr[even] in dieselve halve hoeve ende beneden Heynrick   
7 van der Wierse voirsc[reven] naest gelant sijn. Rutger voirg[enoemt] verteech hier voirt op tot 
8 behoef juffrou Geertruden voirsc[reven] mit allen den recht dat die scepen wysden dat recht 
9 was ende hij geloifdet hoir te vrijen en[de] te waren als recht is en[de] allen voircom[m]er 
10 dairvan of te doen. Alle dinck sonder argelist. In oirkonde des briefs bezegelt mit 
11 onsen zegelen. Gegeven in 't jair ons Heren dusent vierhondert acht ende tsestich op sinte 
12 Jorysavont. 
 

Vrouwenklooster 139 
15 januari 1465. Akte van overdracht door Rutger Wouterszone aan Heynrick van der Wiersse ten 
behoeve van Geertruud die Ridder, vrouwe van Vrouwenklooster, van 4 morgen land in een halve hoeve 
gemeenschappelijk met Zweder Henrick Gijsbertssoen te Boeicop, retroactum. 
 
1 Wij Gijsbert die Goyer, scout, Hessel Petersz[oon], Lubbert Heynricxz[oon] en[de] Wouter Alartsz[oon], 

scepen[en] in Heycoop, oirkonden en[de] kennen 
2 dat voir ons quam in 't gerecht voirsc[reven] onsen lieven en[de] geboirtigen heer Reynolt here tot 

Brederode tot Vyanen, borchgrave 
3 t'Utrecht en[de] here ter Ameyden en[de] gaf over Rutger Woutersz[oon] enen vrijen eygendom van een 
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vierdel lants gelegen op 
4 Boeycoop in een halve hoeve lants gemeen mit Zweer Heynrick Gijsbertsz[oon], dairboven Zweder 

voirsc[reven] in die selve halve 
5 hoeve en[de] beneden Heynrick van der Wierze naestgelant sijn. Ende onsen lieven here voirsc[reven] 

verteech hier voirt op 
6 tot behoeff Rutgers voirg[enoemt] mit allen den recht dat die scepen[en] wijsden dat recht was ende hij 

gelovedet hem te vrijen 
7 en[de] te waren als recht is en[de] alle voirco[m]mer dairvan of te doen, alle dinck sonder argelist. In 

oirkonde 's brieffs bezegelt 
8 mit onsen zegelen. Ende wij Reynolt here tot Brederode tot Vyanen etc. voirg[enoemt] want dit warafteliken 

aldus ge- 
9 sciet is, hebben wij om die meerre vestenheit wille onsen zegel mede mit onsen gerechtsluden voirsc[reven] 

voir aen 
10 desen brieff doen hangen t'enen zekerre oirkonde. Gegeven in 't jair ons Heren dusent vierhondert vijff 

en[de] tsestich. 
 

Vrouwenklooster 140 
3 mei 1521. Akte van attestatie dat Anthonis de Ridder pas in 1515 aan het convent van Vrouwenklooster 
de vier voorgaande charters betreffende 4 morgen land en nog eens 4 morgen land te Boeicop heeft 
overgedragen.  
Betreft: Henrica van Erp en de zes oudste nonnen van Vrouwenklooster. 
 
1. In nomine D[omi]ni Amen. Anno a nativitate Eiusde[m] millesimo qui[n]gentesimo vicesimoprimo 

indictione nona die vero vener[is] tercia mensis maij 
2. hora undecima ante meridiem vel quasi pontificatus sanctissimi in Chr[ist]o p[atris] et D[omi]ni n[ost]ri 

D[omi]ni Leonis divina providentia pape decimi anno nono ven[era]bilis et religiose 
3. d[omi]na Henrica de Erp, abbatissa Mechteldis de Gruenensteyn priorissa, Heylwigis van der Haer 

celleraria, Fensa van Natewis, Swana van Varick, Henrica de Solms 
4. et Adriana van Voerdt moniales conve[n]tus de Vrouwencloester ordinis sancti Benedicti prope et extra 

muros civitat[is] Trajecten[sis] situati, in mei not[ar]ii publici ac testi[um] 
5. infrascriptor[um] ad hoc vocatoru[m] specialiter et rogatoru[m] p[rese]ntia personaliter constitute, eadem 

d[omi]na Henrica abbatissa exposuit michi eidem notario referenti q[uod] 
6. licet quondam Henricus filius Regneri die Wilde d[omi]ni reddituarius conve[n]tus de Vrouwe[n]cloester 

p[re]dicti, n[u]nqu[a]m eidem d[omi]ne abbatisse exponenti aliquas l[itte]ras ab 
7. honesto viro Johanne die Ridder dicto suo conventui concessas et emanatas monstraverit aut ostenderit nec 

eandem d[omi]nam abbatissam desuper quid vel quo[modo] 
8. in et circa easdem agendum foret consuluerit, vel antedictam d[omi]nam abbatissam quare prelibatas 

l[itte]ras revelare aut in iure cum eisdem et juridice experiri 
9. ne[min]e curasset, interrogaverit aut quesierit nichilominus tame[n] idem quondam Henricus die Wilde 

reddituarus predictus, coram honestis] viris Johanne 
10. Alardi schulteto et iudice, IJsbrando filio Petri, Nicolao Johannis van der Maet et Gerardo Burgerss. in 

Ameyda  prov. Hollan. {doorgehaald en doorhaling herroepen} Trajecten[sis] dioc[esis] ut et tanq[uam] 
11. testit ad iurandum de perhibendo ac ad perhibendum veritati testimoniu[m] iudicialiter comparens, se eodem 

tempore quo cum prefata d[omi]na abbatissa de Vrouwe[n]cloester 
12. ut et tanq[ua]m ip[s]ius eiusq[ue] conventus predicti reddituarius constitutus moram traheret, predictas 

l[itte]ras ab antedicto Johanne die Ridder emanatas in dicto conve[n]tu 
13. de Vrouwencloester invenisse, et ad p[re]nominatam d[omi]nam abbatissam in vulgari dixisse “dees brieff 

wat beduyt dat me[n] hier gheen recht  mede en spreect” sepe 
14. dictamq[ue] d[omi]nam abbatissam eidem desuper respondisse consimiliter in vulgari: ‘Ick en bin dier 

saicke niet wijs, hoe so[m]mich luyden dit gemaict hebben”, 
15. deposuisse et ad sancta iurasse dicitur licet nostra injuria loquendo falso et iniqui, in grave[m] 

om[n]ipotentis Dei offensam, ip[s]ius[ue] anime salut[is] dampnabile periculu[m] necnon dicte D[omi]ne 
16. abbatisse exponent[is] et sui conve[n]tus predicti dampnu[m] non modicum pariter et iactura[m]. Quocirca 

eadem d[omi]na abbatissa exponens me no[ta]riu[m] publicu[m] infrascriptum 
17. q[ua]t[enu]s se ceterasq[ue] moniales prefatas ibidem p[rese]ntes ad futura[m] rei memoria[m] ne futuris 

casibus veritas occultetur et probation[is] copia fortuit[er] casibus 
18. subtrahatur ac processu temporis deperire posset ad jurand[um] de perhibendo ac ad perhibendum veritati 

testimoniu[m] in et super p[re]missis ex officio notariatus 
19. mei recipere et admittere necnon deinde interrogare et exami[n]are vellem debita cum instantia requisivit 

unde ego notarius publicus infrascriptus sic requisit[us] 
20. attenden[s] requisitione[m] h[uius]mo[d]i fore justam et consona[m] rationi, q[uod]q[ue] justa petens non sit 

denegandus assensus, prelibat[as] d[omi]nam abbatissam ceterasq[ue] moniales prefatas ibidem 
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21. ut prefertur p[rese]ntes, ad iurandum de perhibendo ac ad perhibendum veritati testimoniu[m] in et super 
p[re]missis, ad futura[m] rei memoria[m] ne fortuit[er] casibus veritas occultetur 

22. et probation[is] copia futur[is] casibus subtrahatur, ac processu tempor[is] deperire posset ex antedicto 
notariatus mei officio, admittens duxi et admisi que dum sic 

23. per me admissi fuerant, statim et inco[n]ti[n]enti? mediis earum prestit[is] iurame[n]t[us] que ibidem 
erect[us] per eas et earu[m] quamlibet ad pectora sua duobus anterioribus 

24. manuu[m] suaru[m] dexteraru[m] digit[is] ad sancta Dei evangelia prestiterunt et quelibet earum prestitit, in 
de et super p[re]missis per me notarium infrascriptis interogate et exa- 

25. minate deposuerumt et attestate sunt, prout proxime inferius in vulgari ydomate subsequitur, Henrica van 
Erp vroue en[de] abdisse, Mechteldis van Grue- 

26. nensteyn, priorisse, Heylwigis van der Haer, kelneerstersse, Fensa van Natewis, Swaen van Varick, Henrica 
van Solms ende Adriana van Voerdt als olste 

27. jonckfrouwen des convents ende cloesters van Vrouwencloester van Sunte Benedictus gelegen bij ende 
buyten die muere[n] der stade van Utrecht rectificeere[n] 

28. en[de] tuygen en[de] elck van ons tuycht ende rectificeert bij den eede die wij en elck van ons voer notario 
en[de] tuyge[n] hier tege[n]woerdich staende, als recht is gedaen hebbe[n] 

29. en[de] elck van ons gedaen heeft en[de] bij notarium van ons affgenomen is, als dat welneer Henrick de 
Wilde ons gemachtich rentmeyster was en[de] van ons 

30. ende onsen convent scheijde in ’t jaer van XVc ende xij. ende wij mit hem rekenden bij goeden manne[n] te 
weten Willem die Wael, Tymon die Wael ende 

31. Adriaen van Pallaes op sunt Annendach in’t selfde jaer, ende doe van ons scheyde als veel menschen wel 
kondich is, ende sint der tijt nit in ons 

32. convents dienste geweest en is. Ende seggen voert en[de] tuygen bij den selven ede voers[screven] dat 
Henrick die Wilde voirg[enoemt] niemant van ons vrouwe ofte jo[n]c- 

33. frouwen voirs[creven] getoent heeft enige brieve[n] ruerende van twee vierendel lants daer hij aff 
certificeert voer den gerechte van de[n] Ameyde. Ende noch nyema[n]t 

34. van ons vrouwe en[de] jonckfrouwe[n] voirscr[even] van dese brieve[n] geweten of gesien hebben voer der 
tijt eer dat Ghijsbert van Hardenbroeck, Ariaen van Pallaes 

35. en[de] Thuenis die Ridder mij Henrick van Erp vrou des convents voirg[enoemt] ontboeden in Langbroeck 
op Sandenborch in ’t jaer van XVc en[de] XVen op sunte Meerte[n]s 

36. translation[is] avondt, waer ick vrouwe voirs[creven] tot hem luyden des andere[n] daechs daeraen als opten 
dach translation[is] reysde die wellicke mij doe te kennen gave[n] 

37. ende thoenden dese brieve[n] die dus lange in Henrick die Ridder of den sijnen behalt geweest waeren 
buyten weten van mij en[de] ons jonckfrouwe[n] voirg[enoemt] 

38. ende in ’t selffde jaer van XVen ons ende onsen convent op sunte Marie[n] Magdalene[n]avondt daernaest 
volgen[de] die brieve[n] eyrst gelevert werden bij handen van 

39. Thuenis die Ridder in onsen convent van Vrouwencloester voirs[creven]. Ende en kunne[n] oeck niet weten 
hoe en[de] in wat maniere[n] dat Henrick die Ridder off den sijne[n] 

40. aen dese brieve[n] muegen gecome[n] wesen, seggende en[de] certificerende voert bij den selven ede 
voerscr[even] dat die rentmeyster noch ick vrouwe niet geloeft en zijn 

41. totter segel kiste te gaen noch sluetelen alleen daeroff te hebben mer daer moeten toe wesen en[de] komen 
ses jonckfrouwe[n] van de[n] alsten des co[n]vents voers[creven] en 

42. daer sluetelen aff hebben en[de] die een sonder die ander niet doen en mach, waerom ons vrouwe en[de] 
jonckfrouwe[n] voirg[enoemt] vervreemt hoe Henrick die Wilde 

43. dit seggen kan, waerduer wij seggen dat Henrick die Wilde voers[creven] dit ons en[de] onsen convent 
duechtelicken overseyt en[de] overtuycht. Super quibus p[re]miss[is] o[omn]ib[us] 

44. et sing[ulis] prefata d[omi]na abbatissa pro se et aliaru[m] monialu[m] predictaru[m] no[m]i[n]e sibi a me 
no[ta]rio publico infrascripto unu[m] vel plura publicu[m] seu publica fieri c[on]fici atque trad[i] petiit 

45. instr[umentu]m et instr[ument]a. Acta fuerunt hec in sup[radict]o monasterio seu conventu de 
Vrouwe[n]cloester et inibi in camera dicte do[min]e abbatisse sub anno indiction[is] mense, die, 

46. hora et pon[tific]atu prescript[is], p[rese]ntibus ibidem discretis viris Cornelio filio Ghijsberti et Henrica de 
Erp. Colonien[sis] et Trajecten[sis] respective dioc[esium] laicis testibus ad premissa 

47. vocat[is] special[iter] atque rogat[is]. 
48. Ego Cornelius Palynck clericus Trajecten[sis] dioc[esis] publicus sacris ap[osto]lica et imperiale 

auctoritatibus no[ta]rius 
49. Quia dicte expositioni, requisitioni, admissioni jurame[n]toru[m] prestationi et receptioni ac examini 
50. ceterisque p[re]miss[is] dum sicut p[re]mittitur fierent et coram me agerentur unacu[m] p[re]no[m]i[n]atis 

testibus presens 
51. interfui. Eaq[ue] om[n]ia et singula sic fieri vidi scivi et audivi ac in notam sumpsi et in parte respective 
52. peregi. Idcirco p[rese]ntes l[itte]ras sive hoc p[rese][n]s publicum instr[umentum] p[re]fataru[m] abbatisse 

et monialiu[m] testimonia et 
53. certificationes suas h[uius]mo[di]in se [con]tinen[tes] sive [con]tinens manu mea propia fidel[ite]r scriptas 

sive scriptu[m] exinde 
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54. confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam forma[m] redegi signoq[ue] et no[m]i[n]e meis solitis et 
c[on]suetis 

55. unacum p[re]libate domine abbatisse sigilli appens[at]ione signavi, rogatus et requisitus in fidem et 
testimonium o[mn]ium 

56. et singuloru[m] premissorum. 
 

Vrouwenklooster 141 
12 maart 1521. Akte van attestatie dat Anthonis de Ridder pas in 1515 aan het convent van 
Vrouwenklooster de vier voorgaande charters betreffende 4 morgen land en nog eens 4 morgen land te 
Boeicop heeft overgedragen.  
Betreft: Aryaen van Pallaes, maarschalk van het Overkwartier. 
 
1 Wij borg[er]meyste[re]n, scepe[nen] en[de] raide der stadt van Utrecht, maken kondt allen luyde dat op 

huyde date ‘s brief's voir ons gecomen is Aryaen 
2 van Pallaes, maerscalck van ‘t Oversticht, soe hij aldaer van weghen 't convent van Vrouwecloester mitten 

recht toegebrocht was, die 
3 welcke alsoe verscijnen[de] heeft aldaer bij sijnen eede, die hij lijfflick aen den heyligen mit opgerichten 

vinger[en] volstaefts eedts 
4 tot ons[er] vermaninge dede en[de] wij volcomelick van hem ontfenghen getuycht en[de] geseyt, dat 

Anthonis de Ridder, in 't bijwesen 
5 van hem en[de] Gijsbert van Herdenbroeck, gethoent heeft mijn vrou ende convent van Vrouwecloester op 't 

huys 
6 te Sandenborch die eyghendomsbrieven van de twee viertelen lants gelegen in Heycoep op Boeycoep, mijn 

vrou ende 
7 convent voirs[creven] eertijts gerechtelick aldaer overgegeven van Jan de Ridder. En[de] was op sunte 

Mertijnsdach anno 
8 vijftienhondert en[de] vijftien lestled[en]. Ende want dit gelijck voirs[creven] staet voer ons geschiet en[de] 

getuycht is, soe certificee[re]n 
9 wij dat enen yegelick[en], des behoeven[de], voer die rechte waerheyt. Ende hebben des t' oerkonde ons[er] 

stadt signet, 't welck 
10 wij, ingelijck[en] dagelicx gebruyck aen desen brieff doen hanghen.  Gegheve[n] in 't jaer ons Hee[re]n 

duysent vijffhondert 
11 en[de] een en[de] twyntich op sunte Gregorius dach. 
12 Cornelius de Vyanen 
13 secr[etaris] in absen[tie] … 
14 w.g. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
1521  
{latere hand:}  
m[aa]rt 12} s[int] Gregorius. 
 

Vrouwenklooster 142 
31 mei 1313. Akte waarbij priorin en convent van Vrouwenklooster verklaren te hebben ontvangen van 
Aleyd, dochter van Yen Uter Loo, 50 zwarte Tournooise ponden, waarmee 6 morgen land in het 
baljuwschap van Woerden zijn aangekocht van Dyderic Dydericskinderen van Zeyst. 
 
1 Alle den ghenen die desen brief sellen sien ofte hoeren lesen doe wi priorinne en[de] gemene convent van 
2 Vrouencloester te weten en[de] oerconden in desen brieve, dat joncfrou Aleyd Yen dochter Uter Lo, ons 

ende onsen 
3 godshuse in gerechter alem desen heft gegheven vijftich pont swarter Tornoische dar wi mede gecoft hebben 
4 jaerlicx vijf pont gelts swarter Tornoische in der baeljuscap van Woerden in den ses morgen lants die wi 
5 costen tiegen Otten en[de] Dyderic Dyderics kinder van Zeyst, en[de] leggen tuschen Andries lande der 

vorseider 
6 Otten en[de] Dyderics broeder op d'ene side en[de] haers selves lande op d'ander side.  In dere maniren 

en[de] in dere 
7 verwaerden dat die vorseide joncfrou Aleyd alse lange alse si levet dese vorseide vijf pont gelts innemen 
8 sel en[de] opboren tot haers selves behoef en[de] tot haers selves brukinge, alle jare te tueen tiden van den 
9 jare, die ene helft te Sinte Martins misse in den winter en[de] die ander helft te Sinte Peters misse die darna 
10 ierst volget.  Ende waer dat sake dat Griete van Lopicke, haer suster, nonne tot onsen cloester, langer le- 
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11 vede dan si, so soude die vorseide rente haer volgen en[de] an haer coemen alse lange alse si levede. En[de] 
na 

12 hare beider doet so sullen dese vijf pont gelts jaerlicx in die canterie gaen die boeke mede te beteren. 
13 Waer't also dat Sophie haere tuier suster langer levede dan si tue, maer na Sophien dode, so sellen 
14 van desen vorgenoemden vijf pont gelts ewelike elkes jaers drie pont gelts in die fermerie gaen, den 
15 convente te gheven op der vorgenoemder Sophien jaerichtijt, also dat onse convent avonts en[de] morgens 
16 haer memorie doen sel en[de] vor haer ziele bidden ewelike in onsen godshuse en[de] die ander tve pont 

gelts 
17 sellen volgen en[de] staen ewelike ter canterien tot ons godshus boeke beteringe. In oerconden hierof 
18 heb wi vorgenoemde priorinne en[de] convent van Vrouencloester ons godshus seghel gehangen an de- 
19 sen brief. Gegheven in den jare ons Heren dusent driehondert en[de] dertiene op Sinte Peternellen dagh. 
{opschrift buitenzijde:}  
Te Woerden 
1313 Peternellendag 
 

Vrouwenklooster 143 
5 maart 1742. Resolutie van de Ridderschap betreffende de benoeming van Johan Adolf van Renesse van 
Lockhorst tot president van de ridderschap, met opdracht aan de rentmeester van Vrouwenklooster tot 
uitbetaling van het daaraan verbonden traktement. 
 
1   Extract uyt de resolutiën 
2   van de Ed[el] Moogende Heeren 
3   Edelen en Ridderschappe 
4   ’s lands van Utrecht. 
5   Lunae den 5e maert 1742. 
6 Den heere van Zeyst, den 4e deeser zijnde over- 
7 leeden, is bij de Heeren Edelen en Ridderschappe 
8 goedgevonden den Heere van Lockhorst als oudtse 
9 van het lid der Heeren Edelen met de praesidie van 
10 derzelver vergaderinge te feliciteeren. 
11 Ende is vervolgens in conformité van haer Ed[el] Moo- 
12 gende resolutie den 24e october 1704 en de 3e novem- 
13 ber 1711 genoomen goed gevonden Justus van 
14 Cuijlenborch als rentmeester van ’t convent 
15 van Vrouwenklooster te authoriseeren de jaer- 
16 lijkse vierhondert gulden, in te gaen 1e april 
17 deses jaers, aen welgemelte heere van Lockhorst 
18 als president van haer Ed[el] Moogende te betaelen, 
19 ten welken eynde extract deeser aen voorgemelte 
20 heer van Lockhorst ende rentmeester Cuijlenborch 
21 zal worden ter hand gesteld. 
22   Accordeert met de voors[chreven] resolutie. 
{marge onder} 
rentm[eeste]r Cuijlenborch. 
 

Vrouwenklooster 144 
3 maart 1788. Resolutie van de ridderschap betreffende de opdracht aan Jan Kol, rentmeester van 
Vrouwenklooster, tot uitbetaling van het traktement van Joost Taets van Amerongen van Natewisch als 
president van de ridderschap. 
 
1   Extract uit de resolutiën van de Ed[el] Mo[gende] 
2   Heeren Edelen en Ridderschap repraesen- 
3   terende den Tweden Staat van den 
4   Lande van Utrecht. 
5   Lunae den 3 maart 1788. 
6 Ter vergadering opening zijnde gedaan van het overlijden van 
7 wijlen jonkheer Gijsbert Jan van Hardenbroek, heere van Lok- 
8 horst, beschreven in het lid der Heeren Edelen en Ridderschap 
9 enz. enz., door dit sterfgeval vacant geworden zijnde het pre- 
10 sidentschap van de Heeren Edelen en Ridderschap, is de  
11 heer van Natewisch (als in ordine de oudste heer zijnde) 
12 daarmede door hun Ed[el] Mo[genden] gefeliciteerd geworden. 
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13 En is wijders geresolveerd omme Jan Kol als rentm[eeste]r 
14 van den convente van Vrouweclooster te gelasten (ge- 
15 lijk dezelve gelast word bij dezen) omme het tractement 
16 dat wijlen den heer van Lochorst als president van 
17 hunner Ed[el] Mo[genden] vergadering heeft gecompeteerd, voortaen 
18 te betalen aan den heer van Natewisch. 
19 En zal extract dezer resol[utie] aan den voorn[oemde] rentm[eeste]r 
20 worden ter hand gesteld om zich daarnaar te ge- 
21 dragen. 
22         Accordeert met voorsz[egde] resolutiën 
23         Jo. Fred Gobius. 
{ondermarge} 
Rentm[eeste]r J[an] Kol. 
 

Vrouwenklooster 145 
23 mei 1778. Akte van schuldbekentenis door Wijnand Coopman, heer van Werkhoven, voor Cecilia 
Lucretia van Forden, echtgenote van Philippus Jacobus Streso, emeritis predikant te Krimpen aan de 
Lek, en Henrica van Forden van 4500 gulden vanwege afstand door Jan Rutger van Forden van het 
schout- en gadermeestersambt van Werkhoven. Aan de keerzijde akte van kwijting door Philippus 
Jacobus Streso en Henrica van Forden voor Jan Kol, rentmeester van de ridderschap, vanwege ontvangst 
van 4500 gulden, 1779, en aantekening van royering in het transportregister van Werkhoven, 1780. 
 
1 Wij, Jan van Beek in plaatse van den schout Carel Fredrik Kennedy 
2 en Willem de Bruijn, schepenen van Werkhoven, doen kondt dat voor ons 
3 quam in den geregte de heer Wijnand Coopman als ambagtsheer van Werk- 
4 hoven, ende bekende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan ende ten behoeve 
5 van vrouwe Cecilia Lucretia van Forden, huysvrouw van den weleerw[aarde] heer 
6 Philippus Jacobus Streso en juffrouw Henrica van Forden, als daartoe bij den 
7 welgeb[oren] heer generaal Robbertse opgegeven en benoemt, de somme van vier- 
8 duysend vijfhonderd guldens, spruytende ter sake van den afstand van de schout- 
9 en gadermeesterampten van Werkhoven, zoo en in dier voegen het selve door den weled[el] gestr[enge] 
10 heer en m[eeste]r Gerard Munniks, raad ordinaris in de Ed[ele] Camere van Justitie ’s Lands van Vianen en 
11 advocaat ’s Hoofs van Utrecht, in naam ende van wegens m[eeste]r Jan Rutges van Forden, gewesen schout 
12 en gadermeester van Werkhoven, vermogens speciale procuratie daartoe op sijn weled[el] gestr[enge] bij 

voorn[oemde] 
13 m[eeste]r Jan Rutger van Forden in dato 13 april 1778 voor den notaris Johan Vermasen en getuygen bin- 
14 nen Nijmegen gepasseert aan en ten behoeve van den heer comp[ara]nt bereyds dadelijk is geëffectueert 
15 breder de acte van conventie dienaangaande tusschen den heer comp[ara]nt en welgemelde weled[el] 

gestr[enge] 
16 heer en m[eeste]r Gerard Munniks in sijn weled[el] gestr[enge] voors[chreven] qualiteyt op den 16 may 

1778 voor den notaris Nico- 
17 laas Wilhelmus Buddingh en getuygen binnen Utrecht verleden, belovende den heer comp[ara]nt 
18 van gemelde capitale somme van vierduysend vijfhonderd guldens te zullen betalen renten tot 
19 twe en een half percento jaarlyx, welke haren aanvang genomen hebben met den 1e january 
20 deses jaars 1778 en geduren zullen tot de dadelijke aflossinge van voors[chreven] capitaal en welke 

aflossinge 
21 mits den een den ander drie maanden bevorens waarschouwende aan de sijde van den rentgever 
22 ten allen tijden zal kunnen en mogen geschieden dan van de sijde van de rentheffers en niet zal 
23 mogen nog kunnen gevergt worden dan na verloop van agt jaren ten ware den rentgever nalatig 
24 bleef de beloofde jaarlijkse renten op den verschijndag ofte een maand daarna te voldoen in 
25 welke gevalle ook geene restitutie van den betaalden XLe penning zal konnen worden gevordert 
26 tot meerdere securiteit van bovengemelde capitaal van vierduysend vijfhonderd guldens met 
27 de daarop bereyds verschenen en nog te verschijnen renten tot dye dadelijke aflossinge toe ver- 
28 klaarde den heer comp[ara]nt als een speciaal hypotheeck en onderpand ten behoeve van bovengem[elde] 
29 vrouwe Cecilia Lucretia en juff[rou]w Hendrica van Forden ofte haar regt verkrijgende te stellen 
30 en te constitueren de ambagtsheerlijkheyd van Werkhoven met alle regten en regalen daar- 
31 toe en aan specterende, zoo en in dier voegen deselve bij den heer comp[ara]nt beseten word en aan 
32 hem op den 12 maart 1778 voor den geregte van Werkhoven is getransporteert geworden, versoekende 
33 den heer comp[ara]nt dat deselve ambagtsheerlijkheyd also mogte worden verklaard, pand- 
34 baar en executabel, ’t welk bij desen is geschied sonder arch binnen Utrecht na verkregen ter- 
35 ritoir van den heer hooftofficier aldaar. En opdat dit vaste en stade blijve is dese door den secretaris 
36 besegelt en getekend op den 23e may 17c agt en seventig. 
37      In kenisse van mij 
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38      Joh. v[an] Overmeer, secr[e]t[ari]s 
{keerzijde} 
1 Wij ondergeschreven Philippus Jacobus Streso, rustend predikant 
2 te Krimpen op de Leck, als in houwelijk hebbende Cicilia Lucretia 
3 van Forden, en Hendrica van Forden, bekennen uyt handen van 
4 d’ h[ee]r  Jan Kol, als rentmeester van d’ edele Mog[ende] Heeren Edelen en 
5 Ridderschap ’s Lands van Utrecht, als tegenwoordig besittende 
6 de ambachtsheerlijkheid van Werkhoven ontfangen te hebben 
7 de somma van vierduysend vijfhonderd gulden in voldoe- 
8 ning van ’t capitaal in dezen gemeld, met nog eenhonderd- 
9 twaalf gulden tien stuyvers, voor een jaer renten te verschijnen 
10 1 januari 1780, hooggemelde ridderschap dus ter zaake van 
11 deze plechtbrief volkomen, zonder eenige reserve, quiteerende 
12 met versoek, dat deze mag worden gecancelleerd en ten regis- 
13 tre van Werkhoven werde geroyeerd, in Utrecht den 13e 
14 november 1779.   Philippus Jacobus Streso 
15       Hendrica van Forden. 
16  Deese geroyeerd ten 
17   registre van transporten en 
18   plegten van Werkhoven op 
19   deesen 2 maart 1780. 
20   H. Blanken. 
21   secretaris. 
 

Vrouwenklooster 146 
7 september 1789. Resolutie van de ridderschap van Utrecht bestemd voor de rentmeesters J. Kol en J.J. 
Kol betreffende de halvering van het recognitiegeld van Jan Hendrik Stoltenkamp voor de pacht van het 
bodenambt van Werkhoven. 
 

1 Extract uit de resolutiën van de  
2 Edele Mog[ende] Heeren Edelen en Rid- 
3 derschappe representerende den twee 
4 den staat van den lande van Utrecht. 
 
5 Lunae den 7 september 1789. 
6 Is gelezen den requeste van Jan Hendrik Stolten- 
7 kamp, gerechtsbode van Werkhoven, 
8 waarop gedelibereerd, en ingenomen zijnde de con- 
9 sideratiën van de rentmeesters Kol, hebben 
10 hun Ed[el] Mo[gende] geresolveerd, de recognitie van het bode- 
11 ampt van Werkhoven geduurende het leven van  
12 gem[elde] Jan Hendrik Stoltenkamp gratieuselijk 
13 te verminderen met 25 guldens jaarlijks, zulks 
14 dat dezelve in plaatze van vijftig guldens, jaar- 
15 lijks voor recognitie zal betalen vijf en twintig 
16 guldens in te gaan 1 january 1789. 
17 En zal extract dezer aan gem[elde] rentmeesters Kol 
18 worden ter hand gesteld, om zich daarnaar  
19 te reguleren. 
20 Accordeerd  met voorsz[egde] resolutiën. 
21 {w.g.:}  Jo[hannes] Fred[erik] Gobius 
 

Vrouwenklooster 147 (fragment) 
1594-1595. Rekeningen van Walborch Borre van Amerongen, vrouwe van Vrouwenklooster, als 
administrateur van de conventsgoederen.  
 
(alleen die betr. De Bilt, alleen de namen van de pachters) 
 
f.2r. Bilt 
Corn[elis] Dirckss. schout aende Bilt 
Jan Janss. Pater 
Anthonis Cor[ne]l[i]ss. Drost 
Anthonis Cor[ne]l[i]ss. Pluym  
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f.2v. 
Jan Willemss. 
Gerrit Vincantss. 
Marychgen weduwe van Anthonis Janss. Geylinck 
Jan Luyten 
Cors Willemss. 
f.3r. 
Aelbert Toniss. 
Anthonis Jan Meliss. (o.a. een bergh mit den Tolcamp) 
Johannis Hermanss. 
Andries Gijsbertss. van Schayck 
Jan Janss. de Wijs 
f.3v. 
Rijck Goessenss. 
Jacob Willemss. Schijeff als nazaat van Ariaen Gijsbertss. van Thoorn 
Jacob Gerritss. 
Willem Ariaenss. 
f.4r. 
Marijchgen weduwe van Corn[elis] Claess., wonende aen de Gildtbrugge 
Aris Gijsbertss. neve van Jacob Rutgerss. 
Herman Vincentss. (o.a. twee akkers op de Hoge Bilt) 
Lijsgen weduwe van Willem Albertss. 
Jan Goyertss. 
f.4v. 
Anthonis Jacobss. 
Cornelis Goyertss. Cynpres (een gaerken lants bij de poort en de Steenstraet 
Gerrichgen weduwe van Ewout Janss. 
f.5r. 
Weyntgen weduwe van Aert Hermanss. Vlas 
Egbert Janss. molenaar aen De Bilt 
f.18v. 
Cornelis Dirckss. schout van De Bilt 
Anthonis Corneliss. drost 
Anthonis Corneliss. Pluym 
Jan Willemss. 
Philips Hermanss. Luy 
Andries van Schayck 
Jan de Wijs 
f.19r. 
Rijck Goessenss. 
Cornelis Goyertss. 
Herman Senten 
 
f.39v (nog onbetaalde pacht). 
Cornelis Dirckss. schout 
Jan Janss. Pater 
Anthonis Corneliss. drost 
Anthonis Corneliss. Pluym 
Jan Willemss. 
Gerrit Centen 
Jan Luyten 
Marichgen weduwe van Anthonis Janss. Geylincx 
f.40r. 
Cors Willemss. 
Aelbert Toniss. Van Thoorn 
Anthonis Jan Meliss. 
Johannis Hermanss. 
Andries van Schayck 
Jan de Wijs 
Rijck Goessenss. 
Jacob Gerritss. 
Jan Goyertss. 
Jacob Willemss. Scheijff als nazaat van Ariaen Gijsbertss. van Toorn 



 247

f.40v. 
Willem Ariaenss. 
Marychgen weduwe van Cornelis Claess., nu huysfrou van Jan Corneliss. 
Herman Centen 
Weyntgen weduwe van Aert Hermanss. 
Jan Goyertss. 
Anthonis Jacobss. boumeester 
Cornelis Goyertss. Cypres 
Gerrichgen weduwe van Ewout Janss. 
Egbert Janss. moelenaer 
f.45r. (restanten van coornpacht) 
Anthonis Corneliss. drost 
Jan Willemss. 
Anthonis Corneliss. Pluym 
Jan Luyten 
Claes Willemss. 
Anthonis Willemss. 
Jan Goyertss. 
Dirck Jan Volckanss. 
Aert Janss. 
Henrick Janss. 
Jan Janss. bode vanwege Joost van Raveswaey 
Andries Gijsbertss. van Schayck. 
 
 Vrouwenklooster 148 (fragment) 
1596/1597. Rekeningen van Walborch Borre van Amerongen, vrouwe van Vrouwenklooster, als 
administrateur van de conventsgoederen. 
 
{voorblad} 
derde  Reekeninge des convents van Vrouwe 
  cloester van den jare Martini 1596 
  ende Petri [15]97. 
1597 
  Om den Ridderschappe 
 
{blad 1} 
Incommen des convente van Vrouwen- 
clooster van den jaere verschenen Martiny 1596 
ende Petri 1597. 
 
derde  Reeckeninge, bewijse ende reliqua 
  vrouwen Walborchs, Bor van 
  Amerongen, vrouwe tot Vrouwe- 
  clooster, van hair administratie, 
  ontfanck ende vuytgeven van alle 
  des convents goederen van enen 
  gehelen jare beginnende Martini {11 november} 
  anno 1500 ses ende t'negentich ende 
  Petri ad Cathedram {22 februari} daer aen  
  volgende anno seven ende  
  t'negentich 
den 1 january anno 1597 ende mede 
van Paschen Martiny verschenen, 
 
overgelevert bij vrouwe 
Walburchs van Amerongen, vrouwe 
van Vrouwenclooster, vuer mijn 
heeren gecomitteerden der Ridderschappen 
op den 15en augusti 1605. 
 
  Ontfanck 
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  Ierst van 't slot ende compensatie 
  van de voorgaende reeckening. 
 
  Alsoe die administratrice bij slot 
  ende compensatie der laester voorgaender 
  reeckening van de jare Martiny vijff 
  ende t' negentich ende Petri ses ende 
  t'negentich schuldich es gebleven 
  van meer ontfangen dan vuytge- 
  geven die somme van  {bovenstaande allinea doorgehaald} 
't slot van de vuerg. 
reeckeningen 
sal met 't slot  
van dese worden 
gecompenseert, 
daarom hier geroyeert. 
 
{blad 1, verso} 
  ......[aanvullen origineel] 
 
 Amerongen 
 Van Jan Aelbertszoon in plaetsche van Gerrit  
 van Gerrit van Harm, drost  
 tot Amerongen, die in huyren  
 heeft een hoffstede. Geduyrende den tijt  
 van 9 jaren. Ingaende Petri anno 92. 
 Jaerlicx om 2 gulden 6 stuver vrij gelt. Ende  
 4 pachthoenderen. Ontfangen 

 
 
 
 
 
 
2 gl. 6 st. 

{Achterschrift:} 6e 9e Jaer. 
dese es daen .. tegen parthyen van handen  
om de pachten accorderende met de reeckeninge  
nuyeuwe huyrcedulle hier opgesien  
vuutgesundert daer van anders genoteert es. 
Nae dat dese hoender ende voirt alle toepachten  
in de convente alwaer noch gemenen taeffel 
gehouden wordt geconsumeert zijn. 

 

 
 Achthoven 
 Van Willem Gerritszoon, die gebruyct een  
 halve houff landts. 9 Jaren  
 lanck geduyrende. Ingaende Petri anno  
 89. Jaerlicx om 30 gulden. Alhier  
 't 8e 9e jaer pachten ontfangen 

 
 
 
 
30 gl. 

 
 Behalven een viertel die hij oick  
 gebruyct. Behorende in de Abdije. Daer  
 van een ontfanck alhier geomitsaert  
 wordt omme redenen 't welck  
 hier gestelt wordt voor  

 
 
 
 
memorie. 

...... als in voirgaende reeckeningen.  
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{blad 2} 
 Van Jan Govertsoon van Royen die gepacht 
 heeft 6 mergen landts, den tijt van 
 vijff jaren geduyrende, ingaende Petri 
 95, die mergen jaerlicx om 6 gulden 
 vrij gelt. 

 
 
 
 
 
36 gulden 

gezien[?] de huyrcedulle 
2e 6e jaer 

 

 
 Bilt 
 Van Anneken vornoemt Dircksdochter, die gebruyct 
 een hoffstede, 9 jaren lanck geduerende, 
 ingaende Petri 95, jaerlicx om 6 gulden 
 vrij gelt 

 
 
 
6 gulden 

2e 9e jaer  
 
 Van Jan Jansoon Pater, die gebruyct een 
 hoffstede om 7 gulden en 2 acker landts 
 opte Hoge Bilt om 12 gulden 4 jaren 
 lanck geduyrende, ingaende Petri 94. 
 Alhier over die derde pacht 't 4e jaer 

 
 
 
 
19 gulden 

 
 Van Anthonis Cornelissoon Drost, die 
 gebruyct 35 mergen landts, 6 jaren 
 lanck geduerende, ingaende Petri 96, jaerlicx 
 om 80 gulden vrij gelt ende 6 mud roggen  

 
 
 
80 gulden 

nae dat 
van de recht 
hiernaer in 
des capittele 
apert werdt  
verantwierdt 
 

 

 Van Anthonis Cornelissoon Pluym die 
{blad 2 verso} 
 gebruyct 14 mergen landts 6 jaren lanck 
 geduyrende, ingaende Petri anno 96 jaerlicx om 
 30 gulden vrij gelt, 8 mud roggen ende een 
 pont gemgbers{?} 
Bij de nyeuwe huyrcedulle 
hier opgesien. 
Ses huren pacht 
werdt apart 
verantwiert 

 
 
 
 
 
30 gulden 

 
 Van Jan Willemssoon die in huyre heeft 32 
 mergen landts, 9 jaren lanck geduerende, 
 ingaende Petri anno 89, jaerlicx om 
 22 gulden vrij gelt ende 10 mudden roggen 

 
 
 
22 gulden 

8e 9e jaer 
.... huyr en pacht 
werd hier naer 
verantwiert 
 
 Van Gerrit Vincentsoon die gebruyct 
 10 mergen landts, 6 jaren lanck geduyrende, 
 ingaende Petri 94, jaerlicx om veertich 
 gulden vrij gelt 
3e 6e jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
40 gulden 
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 Van Marychgen d'weduwe van Anthonis Janssoon 
 Geylinck, die in huyre heeft een acker 
 landts om 4 gulden ende een viertel om 11 
 gulden vrij gelt, 6 jaren lanck geduyrende, 
 ingaende Petri 91 
leste jaer 
sijnde verdacht 
op nyeuwe 
huyr 

 
 
 
 
15 gulden 

 
 Van Jan Luyten die gebruyct 20 mergen 
 landts, 9 jaren lanck geduerende, ingaende 
 Petri anno 95, jaerlicx om 46 gulden 
 vrij gelt 
4e 9e jaer 
Bij de huercedulle 

 
 
 
46 gulden 

 
{blad 3} 
 Van Cornelis Willemssoon die in huere heeft vier 
 viertelen, ende een acker landts, 9 jaren 
 lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
 89, jaerlicx om 48 gulden vrijs gelts gulden 
8e 9e jaer 

 
 
 
48 gulden 

 
 
 Van Aelbert Thonissoon van Thoorn die gebruyct 
 3 viertelen landts, 8 jaren lanck ge- 
 duyrende, ingaende Petri 91, jaerlicx om 
 35 gulden vrijs gelts. 
6e 8e jaer 

 
 
 
35 gulden 

 
 Van Anthonis Jan Melissoon die gebruyct 
 het vrij hoff tot Beerschoten, mit den 
 engh en de tolcamp, 9 jaren lanck ge- 
 duyrende, ingaende Petri anno 89 
 jaerlicx om 28 gulden vrijs gelts 
8e 9e jaer 

 
 
 
 
28 gulden 

 
 Van Philips Hermanssoon die gebruyct 
 8 mergen landts mit een hoffstede 
 4 jaeren lanck geduyrende, ingaende 
 Petri anno 96, jaerlicx om 48 
 gulden vrij gelt ende 8 pachthoender 
{achtermarge:}  1e 4e jaer 
Bij de nyeuwe 
huyrcedulle 
hier opgesien 

 
 
 
 
48 gulden 

Sijnde verantwiert van 5 gulden 8 stuver{?} 
tot ...sten bedongen 
dese rendante verantwiert 
hier van hiernaer fol 19 ...... steden 44 stuver{?} 
 
{blad 3 verso} 
 Van Cornelis Janssoon ende die gebruyct 4 
 mergen landts en een geer mit een hoffstede 
 4 jaren lanck geduerende, ingaende Petri 
 95, jaerlicx om 26 gulden vrijs gelts 
2e 4e jaer 

 
 
 
26 gulden 
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 Van Jan Janssoon de Wijs, die gebruyct een 
 stuck landts bij de Noortwech om 30 
 stuvers 
sijnde als noch 
weder verhuyrt 

 
 
1 gulden 10 stuver 

 
 Van Rijck Goessenssoon die gebruyct een  
 mergen landts, 5 jaren lanck geduyrende, 
 ingaende Petri anno 96, jaerlicx om 10 gulden 
 vrij gelt 
Bij de nyeuste 
huyrcedulle 
hier opgesien 
1e 5e jaer 

 
 
 
10 gulden 

 
 Van Jacob Willemssoon Schijeff (?) die gebruyct 
 2 ackeren landts mit een hoffstede 
 8 jaren lanck geduyrende, ingaende  
 Petri anno 92, jaerlicx om 11 gulden 
 vrij gelt 
5e 8e jaer 

 
 
 
 
11 gulden 

 
 Van Jacob Gerritsoon die gebruyct een acker 
 landts mit een hoffstede, 5 jaren 
{blad 4} 
 lanck geduyrende. Ingaende Petri '96 jaerlicx  
 om 6 gulden 5 stuver vrij gelt   
bij de nyeuwe huyrcedulle hierop gesien 
sijnde verantwort van  3[?] 
op dese huyr te rusten[?] bedongen. 
verantwert hierbij hier naer sel 
19 vers.in een ..... van parthyen. 

 
 
 
 
6 gl. 5 st. 

 
 Van Willem Ariaenszoon die gebruyct 4 
 mergen lants. 6 jaren lanck geduyrende, 
 ingaende Petri '96. jaerlicx om  
Bij de huyrcedulle 

 
 
15 gl. 

 
 Van Jan Corneliszoon bij de Gildtbrugge 
 als nazaet van Cornelis Claeszoon. Die 
 gebruyct 3 viertelen landts. Gelegen in  
 Herwerscop tegenover Vreendael. 7 jaren 
 lanck geduyrende. Ingaende Petri '93. 
 Jaerlicx om 36 gulden vrijs gelts. 
4e 7e jaer. 

 
 
 
 
 
36 gl. 

 
 Van Aris Gijsbertsdochter weduwe van Jacob 
 Rutgertszoon, die gebruyct een viertel oick 
 aldaer. 3 Jaren lanck geduyrende. Ingaende 
 Petri 94. Jaerlicx om 10 gulden vrij gelt 
Leste 3e jaer.  
Sijnde verducht op nyeuwe huyren. 

 
 
 
10 gl. 
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 Van Herman Centen, die gebruyct 
{blad 4 verso} 
 6 mergen landts. 6 jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri 96 jaerlicx om 20 gulden 
 vrij gelt 
1e 7e jaer. Bij de nyeuwe huyrcedulle  
hierop gesien 

 
 
 
 
20 gl. 

 
 Van den selfden die gebruyct 2 mergen landts 
 gelegen op te Hoge Bilt. 4 Jaeren lanck  
 geduyrende. Ingaende Petri anno 93. Jaerlicx 
 om 6 gulden vrij gelt, hier over 't leste 
 jaer. 
Sijnde weder verhuyrt. 

 
 
 
 
6 gl. 

 
 Van Lijsgen Willem Aelbertszoon weduwe die 
 gebruyct een acker landts jaerlicx 
 om vijff gulden. 
 bij dueze 
Sijnde alsnoch weder verhuyrt 

 
 
 
5 gl. 

 
 Van Willem Senter in de plaets van Jan 
 Goyertszoon, die gebruyct 26 mergen 
 landts. 6 jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri anno 95. Jaerlicx om  
 131 gulden vrijs gelts 
2e 6e jaer. 

 
 
 
 
131 gl. 

 
 Van den selfden, die oick gebruyct een 
 hoffstede, 5 jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri anno 96. Jaerlicx  
 om 4 gulden 10 stuver vrijs gelts ende 4 
 pachthoender 
Conform die nieuwe huyrcedulle hierop gesien. 
1e 5 jaer. 

 
 
 
 
4 gl. 10 st. 

 
{blad 5} 
 Van Willem Janszoon in de plaets van 
 Anthonis Jacobszoon Boumeester, die gebruyct  
 42 mergen landts. 9 jaren lanck ge- 
 duyrende. Ingaende Petri anno 95, jaerlicx 
 om 200 gulden vrijs gelts. 
2e 9e jaeren. 

 
 
 
 
200 gl. 

 
 Van Jan Goyertszoon die gebruyct een  
 viertel landt gelegen in Herwerscop, 
 5 jaren lanck geduyrende. Ingaende Petri 
 95. Jaerlicx om 18 gulden vrijs gelts. 
 Noch van den huyr van zijn hoffstede 
2e 5e Jaer. 

 
 
 
18 gl. 
12 st. 

 
 Van Gerrichgen die weduwe van Ewout 
 Janszoon die gebruyct een acker landts, 
 mit een hoffstede. 5 Jaeren lanck ge- 
 duyrende. Ingaende Petri 92. Jaerlicx  
 om 6 gulden vrij gelt. 
leste 5e jaer. 
Sijnde verducht op nyeuwe huyr. 

 
 
 
 
6 gl. 
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 Van Wijntgen die weduwe van Aert 
 Hermanszoon Vlas, die gebruyct een 
 hoffstede. 7 Jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri anno 94. Jaerlicx om  
 4 gulden vrijs gelts. 
3e 7e Jaer. 

 
 
 
 
4 gl. 

 
{blad 5 verso} 
 Van Egbert Janszoon, moelenaer aen die Bilt 
 die gebruyct die Moelenwerve, jaerlicx  
 om 6 gulden duerende den tijt van 40 
 jaeren. Ingaende Paesschen anno 58 
39e 40e Jaer. 

 
 
 
6 gl. 

 
 Bagijnhoff 
 Van de meystersche van 't Begijnhoff t' Utrecht 
 die desz convente. In regard van anderhalf 
 hondt landts in Teccop. Jaerlicx uuytreijckende 
 ende betalende es. 

 
 
 
5 st. 3 penn. 

 
 Benscop 
 Van Jan Peterszoon Blom, die gebruyct 
 4 mergen landts 6 jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri 93. Jaerlicx die mergen  
 om 6 gulden 10 stuver 
4e 6e Jaer. 

 
 
 
26 gl. 

 
 Van Adriaen ende Vranck Andries Jacobszoon soe nen 
 die gebruycken 6 mergen landts  
 jaerlicx om 42 gulden  
Sijnde alsnoch weder verhuyrt. 

 
 
 
42 gl. 

 
 Van Aert Corneliszoon die gebruyct 
{blad 6} 
 2 mergen ende 5 hondt landts. 4 jaeren  
 lanck geduyrende. Ingaende Petri 96. 
 Jaerlicx om 19 gulden 2 stuver 8 penn. 
1e 4e jaer 
Conform die nyeuwe huyrcedulle. 

 
 
 
 
19 gl. 2 st. 8 penn. 

 
 Van Geertgen die weduwe van Cornelis Dirckszoon, 
 backer, die gebruyct 4 mergen landts 
 6 jaeren lanck geduyrende. Ingaende Petri  
 anno 93. Jaerlicx om 20 gulden 
4e 6e Jaer. 

 
 
 
20 gl. 

 
 Van Gerrit Jacob Jeliszoon, die gebruyct 
 7 hondt landts om  4 gl.
 bij verhuyrte en[??] 
Sijnde weder verhuyrt 

 
4 gl. 

 
 Coten 
 Van Cornelis Corneliszoon die gebruyct 
 6 mergen landts. 6 Jaeren lanck ge- 
 duyrende. Ingaende Petri anno 96. Jaerlicx 
 om 46 gulden vrij gelt ende 6 capoenen 
1e 6e jaer 
Bij de nyeuwe huyrcedulle hier opgesien. 

 
 
 
46 gl. 

 
 Doren 
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 Van Daem Toniszoon van Zijll, die gebruyct 
 16 mergen landts. 3 Jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri anno 96. Jaerlicx om 40 
 .. gulden vrijs gelts 
1e 3e Jaer conform die nyeuwe huyrcedulle. 
Sijnde bij dese rendante verantwort 
van uyt ..  rusten weder noch  
veruytwort de rendante.. .ese 
nyet hiernaer sel 19 .. in .. stuver 
van .... 

 
 
 
40 gl. 

 
{blad 6 verso} 
 Diemerbroeck 
 Van Claes Andrieszoon die gebruyct 12 
 mergen landts. 4 Jaeren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri 92. Jaerlicx om 42 gulden 
 vrij gelt. 42 gl.
8 mu....1e. 
Sijnde weder verhuyrt. 

 
 
 
42 gl. 

 
 Dinsele 
 Van Wouter Adriaenszoon die gebruyct 
 het Hoff ter Dinsele 4 jaren lanck 
 geduyrende, ingaende Petri 92. Jaerlicx 
 om 32 gulden vrij gelt, 4 mudden  
 boequeijts, 3 kuecken weers ende 8 
 hoender 
Sijnde als noch weder verhuyrt 
Uts. coernpacht   
wordt hiernaer in 
een capittele apart verantwort  
ende die toepachten zijn inden convente geconsumeert. 

 
 
 
 
 
32 gl. 

 
 Eembrugge 
 Van Roeloff Dirckszoon cum socio, die  
 gebruycken 9 dammaten lants. 6 Jaren  
 lanck geduyrende.Ingaende Petri 93. 
 Jaerlicx om 72 gulden vrij gelt  
4e 6e Jaer. 

 
 
 
72 gl. 

 
 Gerwerscop 
 Van Aert Janszoon die gebruyct 4 mergen  
 landts 4 jaren lanck geduyrende. 
 Ingaende Petri anno 95. Jaerlicx die mergen  
 om 5 gulden 5 stuver  
2e 4e Jaer. 

 
 
 
21 gl. 

 
{aanvullen.....} 
 Zeyst 
 Van Peter Gerritsz. die gebruyct het Hoff tot Stoetwegen, vijff jaren 
lanck geduyrende, ingaende Petri an0 XCV, jaerlicx IIIc gulden vrijs gelts ende 
voorde toepachte VI gulden 
IIe 6e jaer 
Dezelfde huyrcedullen. 

 
 
 
IIIc VI £ 

 
 Van Marychgen Jonge Jan Herbertsz. 's weduwe, die gebruyct een halve 
houff landts, jaerlicx om XCIII gulden 
Sijnde weder verhuyrt 

 
 
XVIII gulden 
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 Van Willem Damen die oick gebruyct een halve houff landts om gelijcke 
XVIII gulden 

 
XVIII gulden 

 
 Van Cornelis Andriesz. die gebruyct XVIII mergen landts, jaerlicx om 
XLV gulden 
Sijnde als noch weder verhuyrt en- 
de es dit perceel in voirgaende  
reeckeninge geweest ende die res- 
terende III½ mergen bruyckt Pieter 
Gerritsz. daer van hier naer folio 
sequenti XVI £ werdt verant- 
woort. 

 
XLV gulden 

 
 Van Jan Lambertsz. die gebruyct XLVIII mergen landts, VIII jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno XCI, jaerlicx om XC gulden vrijs gelts  
Ve VIIIe jaer 

 
 
XC gulden 

 
 Van Willem Dircksz. die gebruyct XI mergen landts, IIII jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri ano XCV.  Jaerlicx om IcXXXV gulden vrij gelts, V 
nudden roggen, een vet lam ende X capoenen 
IIe IIIIe jaer 
Uts. coernpacht werdt hiernaer in een capittele appart verantwoort. 

 
 
 
IcXXXV gulden 

 
 Van Daem Willemsz. die gebruyct VI mergen lants voer den tijd van zes 
jaeren compt hier vuer{?} het IIIe VIe jaer 

 
 
XXV gulden 

 
 Van Henrick Evertss. in Driebergerbroeck, die gebruyct II houven landts, 
V jaren lanck geduyrende, ingaende Petri ano XCII jaerlicx om LXX gulden vrij 
gelts 
IIIIe Ve jaer 

 
 
 
LXX gulden 

 
 Van Gijsbert Jacobsz. opte Horst die gebruyct XII mergen landts, V 
jaren lanck geduyrende, ingaende Petri ano XCVI.  Jaerlicx om XXIIII gulden 
Dezelfde huyrcedullen Ie Ve jaer 

 
 
XXIIII gulden. 

 
 Van Tonis Tonisz. die gebruyct III mergen landts, jaerlicx om III gulden 
X stuyver 
Sijnde als noch weder verhuyrt. 

 
III gulden X stuyver. 

 
 Van Henrick Cornelisz. die gebruyct II mergen landts V jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri ano XCIII.  Jaerlicx om III gulden 
IIIIe Ve jaer 

 
 
III gulden. 

 
 Van Jan Tonisz. van Zijll, die oick II mergen landts gebruyckt, VI jaren 
lanck geduyrende, ingaende Petri anno XCVI.  Jaerlicx om III gulden X stuyver 
vrij gelts 
Ie VIe jaer 
Conform die nyeuwe huyrdedullen 

 
 
 
III gulden X stuyver 

 
 Van Jan Woutersz. die gebruyct omtrent anderhalve mergen landts.  
Jaerlicx om V gulden vrij gelts 
Sijnde weder verhuyrt. 

 
V gulden 

 
 Van Aris Gijsberts d[ochte]r, wed[uw]e van Jacob Rutgertsz. die 
gebruyct zeeckere aengemaecte vullinge, VI jaren lanck geduyrende, ingaende 
Petri ano XCIII.  Jaerlicx om IIII gulden vrijs gelts 
IIIIe VI jaer 

 
 
 
IIII gulden 
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 Dselve gebruyct oick Draeckenborchs acker gelegen inden gerechte van 
Bairn jaerlicx om II capoen 
Die rendante verclaert deese ca- 
poenen inden convente geconsu- 
meert te zijn 

 

 
 Peter Gerritsz. voirs. bruyct II campgens groot omtrent IIII mergen, die 
hij over heeft van Cornelis Andriesz. V jaren lanck geduyrende.  Ingaende Petri ao 
XCV.  Jaerlicx om XVI gulden vrij gelt 
IIe VIe jaer 
Ende es inde voirgaende reecke- 
ninge bij Cornelis Andriessoen nef- 
fens XVIII mergen gebruyckt. 

 
 
 
XVI gulden 

 
 Van Marten Aelten moelenaer cum socio, die gebruycken een stuck erffs 
in Zeebeecx steech.  Jaerlicx III gulden compt hier het nye Ve jaer 

 
 
III gulden 

 
Anderen ontfanck van coornpacht 
 
 Dinsele 
 Van Wouter Ariaensz. voirs. die jaerlicxe topacht geeft IIII mudden 
boequeijts boven die gelt pacht 

 
 
IIII mudden boequeijts. 

 
 Zeijst 
 Willem Dircksz. die jaerlicxe te pacht geeft V mudden roggen, IIII jaren 
lanck geduyrende. Ingaende Petri XCV 

 
 
V mudden roggen 

 
 Noch werden hier tot laste vande rendante als inde voergaende 
reeckeninge vergeten ende van Willem Dircksz. ontfangen gebracht 

 
 
II mudden roggen 

 
 Van Eelgis Jansz. VI mudden roggen VI mud roggen 
 
 Idem IIII mudden boequeijts IIII mud boecq[weijts] 
 
Anderen extra ordinaris ontfanck 
 
 Seijst 
 Van Willem Damen IIII gulden VII stuyver IIII gulden VII stuyver. 
 
 Van Gerrit Damen XXV gulden de anno XCV XXV gulden. 
 
 Van Gijsbert Jacobsz. opte Horst XII gulden XII gulden. 
 
 Van Marijchgen Gijsbert Cornelisz. weduwe tot Driebergen XXII gulden 
in minderinge van IIIcLXIIII gulden XIII stuyver VI penningen, tleste gevallen 
Martini XCI ende Petri XCII 

 
 
 
XXII gulden 

 
Vrouwenklooster 149 (fragment) 

1602. Rekeningen van Walborch Borre van Amerongen, vrouwe van Vrouwenklooster, als administrateur 
van de conventsgoederen.  
 
Ontfanck (In de ierst van lantpachten) 
 
 Seyst 
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 Van Peter Gerritszoon die gebruyct het hoff ende bruycwere tot 
Stoetwegen jaerlicx om drie hondert gulden vrij gelt ende XVIII 
capoen ende voor de toepacht ses gulden 

 
 
 
IIIcVL gulden 

Sijn als noch weder verhuyrt. Die toepachten zijn inden convente 
geconsumeert. 

 

 Noch twe campgens om XIIII gulden 
 
 Van Marchgen Jonge Jan Herberts. weduwe die gebruyct een 

houff lants durende vijff jaren ingaende Petri XCVIII jaerlicx om 
tsestich gulden vrij gelt ende sestien pacht capoenen.  Alhier over 
't IIIIe - Ve jaer 

 
 
 
 
LX gulden 

Die capoenen zijn inden convente geconsumeert.  
 
 Van Jacob Evertsz. in plaets van Cornelis Andriesz., die gebruyct 

die bouwinge die de voornoemde Cornelis Andriesz. te ge-
bruycken plach mit huys boomgaert ende getimmer ses jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno XVIc een, jaerlicx om hondert 
vijff ende vijfftich ca(rolus) gulden vrij gelt ende een lam.  Alhier 
over 't Ie-Ve jaer 

 
 
 
 
 
 
 
IcLV gulden 

Bij de huyrcedulle hierop gesien  
sijnde door die onderteyckeninge 
van 't Ridderschap 
Van dese pacht es desen rendant  
bij mijn Vrouw ten regarde van  
zijn armoede geremitteert ende  
werden desen rendant in zijn Ve  
reeckeninge in uuytgeven gelevert (?) 

 

 
 Van Jan Lambertsz. die gebruyct omtrent veertich mergen lants IX 

jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc een, jaerlicx om 
tachtich gulden vrij gelt tien capoen ende ses gansen.  Alhier over 
't Ie-IXe jaer 

 
 
 
 
LXXX gulden 

 
 Van Willem Dircksz. die gebruyct veertich mergen lants ende 

noch enige ackeren rogge lants vier jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno XVIc jaerlicx om hondert vijff ende dertich 
gulden vrij gelt, een vet lam ende veertien capoen ende vijff mud 
roggen.  Alhier over 't IIe-IIIIe jaer 

 
 
 
 
 
 
IcXXXV gulden 

Die toepachten inden convente geconsumeert.  
 
 Van Gerrit Daemsz. die gebruyct ses mergen lants seven jaren 

lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc, jaerlicx om ses ende 
twyntich gulden tien stuvers vrij gelt ende vier capoen.  Alhier 
over 'tIIe-VIIe jaer 

 
 
 
 
XXVI gulden X stuver 

 
 Van Henrick Evertsz. in Driebergerbroeck die gebruict twe 

houven lants jaerlicx om tzeventich gulden vrij gelt XII pacht 
hoender ende een hamel off vier gulden voor den hamel 

 
 
 
LXX gulden 

Sijn als noch weder verhuyrt.  
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 Van Jan Cornelisz. opte Horst die gebruyct XII mergen lants 
jaerlicx om vier ende twyntich gulden vrij gelt 

 
 
XXIIII gulden 

 
 Van Henrick Cornelisz. die gebruyct twe mergen lants drie jaren 

lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc, jaerlicx om ses gul-
den vrij gelt.  Alhier over 't IIe-IIIe jaer 

 
 
 
VI gulden 

 
 Van Jan Willemsz. smit in plaets van Tonis Tonisz. die gebruyct 

drie mergen lants ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
XVIc een, jaerlicx om vijff gulden vrij gelt ende ses pacht 
hoender.  Alhier over 't Ie-Ve jaer 

 
 
 
 
V gulden 

Bij de nyeuwe huyrcedulle hier verthoont.  
 
 Van Jan Toniss. van Zijll die gebruyct twee mergen lants ses jaren 

lanck geduyrende, ingaende Petri anno 96, jaerlicx om drie gulden 
tien stuvers vrij gelt.  alhier over 't leste VIe jaer 

 
 
 
III gulden X stuvers 

Sijnde bedacht op nyeuwe huyr.  
 
 Van Jan Woutersz. die gebruyct anderhalff mergen lants om vijff 

gulden vrij gelt 
 
V gulden 

 
 Van Aris Gysberts weduwe van Jacob Rutgersz. die gebruyct des 

convents huys en getimmer in 't veen mit zeeckere aengemaecte 
bouwlanden, jaerlicx om vier gulden 

 
 
 
IIII gulden 

 
Anderen ontfanck van coornpacht. 
 
 Seyst 
 Van Willem Dircksz. die boven d'voorschreven geltpacht jaerlicx 

noch geeft vijff mudden roggen 
 
 
V mud rog 

 
Anderen extraordinaris ontfanck van restanten. 
 
 Zeyst 
 Van Peter Gerritsz. XXVI gulden XIII stuvers XII penningen in 

minderinge van VIIc LXXX gulden. 
 
 
XXVI gulden XIII stuvers XII 
penningen 

 
 Van Willem Dircksz. IcLX gulden op VIcXCVIII gulden III 

stuvers VIII penningen 
 
IcLX gulden 

 
 Van Jan Cornelissz. opte Horst ses gulden VI gulden 
 
 Van Jan Woutersz. V gulden op seven gulden tien stuvers  

V gulden 
 
 Van Marcelis Marcelisz. hondert gulden van offcoop van twyntich 

mudden roggen op gelt geset 
 
 
Ic gulden 

 
 Van Mathijs Egbertsz. XX gulden voor IIII½ mud roggen  

XX gulden 
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Uuytgeven tegens den voorsz. ontfanck van Martini XVIc een ende Petri twe. 
 
  Ierst van thins ende erffpachten  
 
 Op Sinte Martens avont anno 1601 bij Jan Eelgissz. des convents 

pachter tot Hees betaelt twe gulden aenden rentm[eeste]r genereal 
vande Demeynen 'slants van Utrecht van thins van de Venen 
gelegen in de jurisdictie van Zeijst, 'twelck hier gestelt wordt voor 

 
 
 
 
Memorie 

 
 Item bij den Rendant betaelt twe stuvers van thins uuyt twe 

mergen lants bij Zeyster moelen 
 
 
II stuvers 

 
 Noch van een stuck lants tot Zeyst genaempt Heerwegen bij Jan 

Lambertsz., pachter van 'tselve lant, betaelt VIII stuvers van thins 
aen de voors. rentmeester.  Ergo hier 

 
 
 
Memorie 

 
 Noch betaelt bij Gerrit Daemsz. tot Odyck een halve stuver uuyt 

ses mergen lants tot Zeyst ten behouve van de heere van Bever-
weert 

 
 
 
utsupra 

 
Anderen uuytgeven van cortinge bij de pachters gedaen van de schellingen op yder outschilt mitte verhoginge 
huysgelt etc. 
 
 Zijest 
 Peter Gerritsz. LXIIII½ outschilt XVI½ stuver 

XX gulden XI stuver VIII 
penningen 

 Verhoginge ... VII gulden XIII stuver V 
penningen 

 
 Marchen Jonge Jan Herbertsz. weduwe X outschilden  

III gulden III stuvers 
 Verhoginge 1 gulden III stuvers X penningen 
 
 Jan Lambertsz. XIX outschilden II stuver  

moet vrij gelt geven, ergo nihil 
 Verhoginge II gulden V stuvers utsupra 
 
 Jacob Evertsz. XI outschilden  

moet vrij gelt geven, ergo nihil 
 Verhoginge XXIIII stuvers XII penningen 

utsupra 
 
 Willem Dircksz. XXVI outschilden VIII stuvers 

moet vrij gelt geven, ergo nyet 
 Verhoginge III gulden 1 stuver XIIII 

penningen utsupra 
 
 Gerrit Damen IIII outschilden 

heeft om vrij gelt gehuyrt, ergo 
nihil 

 Verhoginge IX stuvers VIII penningen 
utsupra 
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 Henrick Evertsz. VI outschilden IX stuvers   
I gulden XVIII stuvers 

 Verhoginge XIIII stuvers X penningen 
 
 Jan Cornelissz. opte Horst IIII outschilden XXII stuvers XII 

penningen 
I gulden VII stuvers XII 
penningen 

 Verhoginge XI stuvers 
 
 Henrick Cornelissz. II carolus gulden 

is vrij gelt bedongen, daeromme 
nyet 

 Verhoginge utsupra 
 
 Jan Willemz. smit I outschilt 

is vrij gelt bedongen, ergo nihil 
 Verhoginge II stuvers XI penningen  utsupra 
 
 Jan Tonissz. van Zijll III stuvers XIIII penningen 
 Verhoginge I stuver XII penningen 
 
 Jan Woutersz. XX stuvers 

III stuvers XII penningen 
 Verhoginge I stuver 
 
 Aris Gysbertsdochter, weduwe van Jacob Rutgersz. voors., mit 

Anthonis Stael haer zwager een halff outschilt 
 
 
III stuver III penningen 

 Verhoginge I stuver II penningen 
 Huysgelt XV stuver XII penningen. 

 
 
 Vrouwenklooster 150 (fragment) 
1604. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
 Van Jacob Evertsz. die gebruyct die hoffstede ende bouwinge mitte 

huysinge ende getimmer daer op staende, die Cornelis Andriesz. te 
gebruycken plach, VI jaren lanck geduyrende, ingaende Petri 1601 
jaerlicx om hondert vijff ende vijftich gulden vrij gelt ende een lam.  
Alhier over 't IIIe-VIe jaer.  Dese huyr is geset op Ariaen die soen van 
Jacob Evertsz. voors. ende die pacht gediminueert op IcXX gulden, dus 
hier 

Conform die huyrcedulle off 
contract hier verthoont, doch bij 
de Riddenschap nyet ondertey- 
ckent 

 
 
 
 
 
 
 
 
IcXX gulden 

 
 Van Aris Gysbertsdochter, weduwe van Jacob Rutgertsz., die gebruyct 

zeeckere aengemaecte landen mit des convents huysinge ende getimmer 
bij haere veenen, VI jaren lanck geduyrende ingaende Petri anno 1602, 
jaerlicx om twaelff gulden vrij gelts. 

 Alhier over die IIe-VIe pacht 

 
 
 
 
 
XII gulden 

 
 Idem bij den rendant betaelt twe stuvers van thins uuyt drie mergen lants 

bij Zeyster moelen 
 
II stuvers 

 
 Noch van een stuck lants tot Zeijst genaempt Heerwegen bij Evert Jansz. 

Buys pachter in plaetsche van Jan Lambertsz. betaelt VIII stuvers van 
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thins aenden voornoemden rentmeester, daerom hier  
memorie 

 
 Aris Gijsbertsdochter, weduwe van Jacob Rutgersz. 
 heeft om vrij gelt gehuyrt, ergo 

 
XXI stuver 
nihil 

 
 Vrouwenklooster 151 (fragment) 
1606. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
Ontfanck (In de eerst van lantpachten verschenen tijde deser reeckeninghe utsupra) 
 
 Seyst 
 Van Peter Gerritsz. die gebruyct het hoff ende bouwinge tot Stoetwegen, 

daervan die huyr geexpireert es jaerlicx om drie hondert gulden vrij gelt 
ende achtien capoenen 

Sijn alsnoch weder verhuyrt. 

 
 
 
IIIc gulden 

 Die capoenen sijn inden convente geconsumeert, daer van hier 
Bij affirmatie van mijn vrouw 

 
memorie 

 
 Idem heeft noch mede gebruyct twe campgens die hij van Cornelis 

Andriesz. overgenomen hadde, jaerlicx om XIIII gulden, dan alsoe 
dselve twe campgens nu mede begrepen inde huyre van Gerrit Evertsz. 
hier na volgende, ende dat daer van van Peter Gerritsz. nu nyet meer off 
ontvangen en wordt. 

 Soe wordt 't selve alhier gestelt voor 

 
 
 
 
 
 
 
memorie 

 
 Van Marychgen Jonge Jan Herberts weduwe, die gebruyct een houff 

landts daer van die huyre geexpireert es, jaerlicx om tsestich gulden vrij 
gelt ende XVI capoenen 

Sijn als noch weder verhuyrt 

 
 
 
LX gulden 

 Die capoenen sijn inden convente geconsumeert, daer van hier 
Bij kennisse van mijn vrouw 

 
memorie 

 
 Van Gerrit Evertsz. in plaetsche van Adriaen Jacobsz. die gebruyct die 

hoffstede ende bouwinge mit het getimmer daer op staende, ende den 
convente toebehoorende, daer die preeckstoel te staen plach, 

 Met noch twee campiens die Peter Gerritsz. heeft gebruyckt ende 
hiervoor bij memorie gebruyct zijn drie jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno sestien hondert vijff, jaerlicx om hondert gulden vrij 
gelt, te betalen Victoris ende Kersavont.  Alhier over 't Ie-IIIe jaer  

Bij de nieuwe huyrcedulle hierop gesien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ic gulden 

 Van de selffde die d'voors. twee eerste jaren mede gebruycken sall een 
stuck lants genaempt Heerwegen, ende daer voor betalen twyntich gul-
den jaerlicx.  Verschijnende utsupra.  Alhier over 't Ie-IIe jaer 

 
 
 
 
XX gulden 

 
 Van Evert Jansz. Buys die gebruyct omtrent XL mergen lants negen 

jaren lanck geduyrende ingaende Petri anno XVI een, jaerlicx om 
tachtich gulden vrij gelt.  Te betalen Victoris ende Kersavont.  Alhier 
over 't Ve-IXe jaer 

 
 
 
 
LXXX gulden 

 
 Van Marychgen Willem Dircksz. weduwe die gebruyct veertich mergen  
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lants ende noch enige ackeren rogge lants daer van die huyr geexpireert 
es jaerlicx om hondert vijff ende dertich gulden vrij gelt, vijff mudden 
roggen, een vet lam ende tien capoenen 

Sijn als noch weder verhuyrt 

 
 
 
 
IcXXXV gulden 

 Die rog es mit gelt betaelt ende hier nae fol. 50 verso verantwoort, dus 
hier 

 
memorie 

 
 Die capoenen sijn inden convente geconsumeert, daer van  

memorie 
Bij affirmatie van mijn vrouw 
 Ontfangen het lam I gulden X stuver 
 
 Van Gerrit Damen die gebruyct ses mergen lants seven jaren lanck 

geduyrende, ingaende Petri anno XVIc, jaerlicx om ses ende twyntich 
gulden X stuvers, vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersmisse.  Alhier 
om 't VIe-VIIe jaer 

 
 
 
 
XXVI gulden X stuver 

 
 Van Henrick Evertsz. in Driebergerbroeck, die gebruyct twe hoven lants, 

ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno sestien hondert vier 
jaerlicx om vijftich gulden vrij gelt.  Te betalen Victoris ende Kersmisse.  
Alhier over 't IIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
L gulden 

 
 Van Jan Cornelisz. op te Horst, die gebruyct twaelff mergen lants, ses 

jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc vier, jaerlicx om vier 
ende twyntich gulden vrij gelt.  Te betalen Victoris ende Kersmisse.  
Alhier over 't IIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
XXIIII gulden 

 
 Van Henrick Cornelisz. die gebruyct twe mergen lants daer van die huyr 

geexpireert es, jaerlicx om ses gulden vrij gelt 
Sijn als noch weder verhuyrt 
ende die bepalingen in den 
text geexprimeert 

 
 
VI gulden 

 
 Van Jan Willemsz. smit die gebruyct drie mergen lants ses jaren lanck 

geduyrende, ingaende Petri anno XVIc een, jaerlicx om vijff gulden vrij 
gelt.  Te betalen Victoris ende Kersmisse.  Alhier over 't IVe-VIe jaer 

 
 
 
 
V gulden 

 
 Van Gijsbert Henricksz. in plaetsche van Jan Toenisz. van Zijll die 

gebruyct twe mergen landts, daer van die huyr geëxpireert es jaerlicx om 
drie gulden tien stuvers vrij gelt 

Sijn alsnoch weder verhuyrt 

 
 
 
III gulden X stuvers 

 
 Van Jan Woutersz. die gebruyct een mergen landts, jaerlicx om vijff 

gulden vrij gelt 
 
V gulden 

 
 Van Aris Gijsberts, weduwe van Jacob Rutgersz., die gebruyct zeeckere 

aengemaicte vullinge mit des convents huysinge ende getimmer bij haere 
veenen ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc twe, 
jaerlicx om twaelff gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersmisse.  
Alhier over 't IIIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
XII gulden 
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Uuytgeven tegens den voorscreven ontfanck van Martini 1605 ende Petri ses, mitsgaders Victoris ende 
Kersavont vijff. 
 
Ende eerst van thins ende erffpachten. 
 
 Op Sinte Martensdach anno 1605 bij Jan Eelgisz. des conventspachter 

tot Hees betaelt aen Cornelis Both als rentmeester generael van de 
Domeynen 's lants van Utrecht twe gulden van thuis van des convents 
veenen gelegen in de jurisdictie van Zeyst, 't welck hier gestelt wordt 
voor 

 
 
 
 
 
memorie 

 
 Ordinaris ende als in voorgaende reeckeninge, ende wordt op yder even 

gelijcke behoorlijcke quitancie.  Behalven daervoor anders genoteert 
staet 

 (geteeckent quitantie)

 

 
 Ende bij den rendant betaelt twe stuvers van thins uuyt drie mergen lants 

gelegen bij Zeystermoelen 
 
 
II stuvers 

 
 Noch bij Gerrit Daemsz. tot Odijck betaelt een halve stuver then 

behouve van de heere van Beverweert uuyt ses mergen lants gelegen tot 
Zeyst 

 
 
utsupra{memorie} 

 
Andere uuytgeven van cortinge bij de pachters gedaen van de schellinge[n] mitte verhoginge ende huysgelt 
 
 Zeijst 
 Peter Gerritsz.  XXVIII gulden VII stuvers 

I penning 
  
 Marychgen Jan Herberts weduwe IIII gulden VI stuvers X 

penningen 
 
 Gijsbert Hendricksz. V stuvers X penningen 
 
Anderen uuytgeven van timmeringe ende reparatie 
 
 Gerrit Evertsz. des convents pachter tot Zeyst heeft aen sijn pacht gecort 

tien gulden elff stuvers bij hem gedispendeert ende betaelt aen Willem 
Aelbertsz. timmerman van het schaepschot ende bergen aldaer te 
repareren 

Bij quitantie ende kennisse van 
mijn Vrouwen 

 
 
 
 
X gulden XI stuvers 

 
 Vrouwenklooster 153 (fragment) 
1607. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
ONTVANGSTEN 
 Zeyst 
 
 Van Daem Cornelisz. in plaetsche van Pieter Gerritsz. die gebruyct het 

hoff ende bouwinge tot Stoetwegen, houdende hondert twaelff mergen, 
suytoostwerts es naest gelegen, eensdeels den boomgaert ende hoffstede 
van den huyse Blyckenborch ende eensdeels convent selver, ende zuyt-
westwert joncheer Gijsbert van Hardenbroeck ende Marchgen jonge Jan 
Herbertszoon's weduwe; boven convent selver; beneden Henrick Botter 
van Snellenberch, vijff jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
XVIc ses, jaerlicx om twe hondert t'sestich gulden, vrij gelt.  Te betalen 
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Victoris ende Kersavont.  Alhier over 't eerst 5e jaer  
IIcLX gulden 

 
 Van Marchgen jonge Jan Herbertszoon's weduwe, die gebruyct een houff 

landts groot ses ende twyntich mergen, belent oostwerts eensdeels die 
Kathuysers ende eensdeels die heeren van Ste Marien, westwerts zuyden 
ende noorden 't convent selver, ses jaren lanck geduyrende, ingaende 
Petri anno XVIc ses, jaerlicx om tsestich gulden vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Kersavont.  Alhier over het eerste 6e jaer 

 
 
 
 
 
 
LX gulden 

 
 Van Gerrit Evertsz. die gebruyct die hoffstede ende bouwinge mit huys 

ende getimmer daerop staende, daer die preecstoel op te staen plach mit 
drye ende twyntich st'alve mergen landts daeraen behoorende, 
streckende van 't Heetvelt zuytwestwert op eensdeels tot des convents 
Elsenbosch toe ende eensdeels tot andere des convents landen die 
gebruyct worden bij Daem Cornelisz. voorscreven;  convent selver 
boven ende Blyckenborger steech beneden, drie jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno sestien hondert vijff, jaerlicx op hondert gulden, te 
betalen Victoris ende Kersavont.  Alhier over 't tweede 3e jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ic gulden 

 
 Van denselffden die d' voorschreven twee eerste jaren mede gebruycken 

sall een stuck lants, genaempt Heerwegen, groot omtrent acht mergen, 
gelegen tusschen die bovenwech ende nederwech boven Zeyst, die kerck 
van Zeyst zuytwert ende noortwert zeecker heetvelt, van outs genaempt 
Heerwegen, 't welck dit convent van de heere van den lande in thinswere 
gebruyckende ende daervan den thins jaerlycx betalende es St 
Mairtensavont aen de rentmeyster van de domeynen van den lande van 
Utrecht ende daervoor jaerlicx betalen twyntich gulden.  Alhier over 't 
tweede ende leste jaer 

Sijnde gedacht op nyeuwe huyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XX gulden 

 
 Van Evert Jansz. Buys die gebruyct omtrent veertich mergen landts, 

daervan die vijff ende dertich mergen strecken van 't heetvelt nederwert 
tot des convents andere landen toe, die heeren van Moersbergen boven 
ende 't convent selver beneden. 

 Ende vier mergen sijn gelegen zuytwestwerts boven die hoffstede daer 
Jan Bosch op woent, toecommende die weduwe van Jan van Wyck, 
streckende van de heere van Moersbergen lant zuytwestwerts op tot in 
den Rijn toe, daer die voorschreven weduwe boven ende beneden naest 
gelegen es, negen jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno sestien-
honderteen, jaerlijcks om tachtich gulden, vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Kersavont. 

 Alhier over 't zesde IX jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXXX gulden 

 
 Van Gysbert Jansz., als nasaet van Willem Dircksz., die gebruyct 

veertich mergen lants gelegen in Kattenbroeck ten beyden zijden van den 
Coppeldijck, streckende van joncheer Frederick van Baexen lant 
zuytwestwert op totte Hackweteringe toe, die voornoemde Baecx[en] 
zuytwert ende Jan Cornelisz. mit Peter Tonisz. noortwert. 

 Noch seven ackeren roggelants gelegen omtrent zijn hoffstede, 
streckende van de oude wagenwech besijden sijn hoffstede heengaende 
noortwert op, daer Oostbroeck ende Alphert Ruys tusschen in gelegen 
sijn. 

 Noch twe ackeren roggelandts gelegen tegenover die hoffstede van 
Gijsbert Henricksz., streckende van de Kroos zuytwestwert op tot aen 
die nederwech toe, responderende voorbij de hoffstede van de 
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voornoemde Gysbert Henricksz. nae Zeyst toe, daer Alphert Ruys mit 
een acker tusschen beyden in gelegen es ende oock an de beyde zijden 
boven ende beneden, vijff jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
XVIc ses, jaerlicx om honderttien Carolus gulden, vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Kersavont. 

 Alhier over t'eerste Ve jaer 

 
 
 
 
 
 
IcX gulden 

 Ende voor de rogpacht die zijn voorsaet plach te geven, ontfangen alhier  
XII gulden 

 
 Van Gerrit Damen die gebruyct ses mergen landts, streckende van de 

heer van Moersberges landt zuytwestwert op tot an den Rijn toe, convent 
selver boven mit twe mergen, die Henrick Cornelisz. gebruyct, ende 
beneden eensdeels den Duytschen huys ende eensdeels Gerrit Damen 
voorschreven ende oock Daem Cornelisz., seven jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno sestienhondert, jaerlicx om ses ende twyntich gulden 
tien stuvers vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersavont.  Alhier over het 
sevende, 't leste jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI gulden X stuver 

 
 Van Henrick Evertsz. in Driebergerbroeck, die gebruyct twe houven 

lants, groot twe ende dertich mergen, streckende van 't heetvelt zuytwert 
op tot in Lambroecker weteringe toe, daer convent selver mit acht 
mergen oostwerts boven ende die heere van de lande mit drie houven 
beneden naest gelegen sijn, ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri 
anno XVIc vier, jaerlijcks om vijftich gulden vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Kersavont. 

 Alhier over t'vierde VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
L gulden 

 
 Van Jan Cornelisz. op te Horst, die gebruyct twaelff mergen lants, 

streckende uuyt die Goyer weteringe zuytwert op tot in die Lambroecker 
weteringe toe, daervan acht mergen gelegen zijn naest d'voorschreven 
twe houven die Henrick Evertsz. gebruyct, daer die heeren van den Dom 
oostwerts naestgelegen sijn. 

 Noch twe ackeren genaempt die Molacker, groot vier mergen, 
streckende ut supra, daer convent van St.Pouwels boven ende 
Beverweert beneden naest gelegen sijn, ses jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno XVIc vier, jaerlicx om vier ende twyntich gulden 
vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersavont. 

 Alhier over t'vierde VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIIII gulden 

 
 Van Henrick Cornelisz. die gebruyct twe mergen lants, gelegen aen 

beyde zijde van Stoetweger tientwech, streckende van de heer van 
Moersberges landt tot aen Meus Claesz. lant toe, daer oostwert Henrick 
Cornelisz., voorschreven, selver ende westwert dit convent naest gelegen 
sijn, jaerlijcks om ses Carolus gulden.  Alhier bij continuatie 

Sijnde alsnoch weder verhuyrt 

 
 
 
 
 
 
VI gulden 

 
 Van Jan Willemsz., smit, die gebruyct drie mergen lants, gelegen bij 

Zeyster moelen, bepaelt oostwerts die erffgenamen van Willem van 
Rynevelt, westwerts den gemene wech, daer men naer Arnhem rijt, 
noortwert Zeyster moelen ende het heetvelt, zuytwert joncheer Beernt 
van Renesse, ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
sestienhonderteen, jaerlicx om vijff gulden vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Kersavont. 

 Alhier over t' leste seste jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
V gulden 
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 Van Gysbert Henricksz. die gebruyct twe mergen lants, gelegen op het 

Eygen achter die hoffstede van Marchgen Gerrit Jansz. weduwe, 
streckende twe ackeren breet van Bunnick tot die brinckacker toe, 
noortoostwerts es naestgelant Marchgen, voorschreven, noortwert 
Alphert Ruys ende zuyt-wert Jan Eelgisz., ses jaren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno XVIc ses, jaerlicx om drie Carolus gulden vrij gelt, 
te betalen Victoris ende Kersavont. 

 Alhier over het eerste VIe jaer 
Bij de nyeuwe huyrcedulle hergestelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III gulden 

 
 Van Jan Woutersz. die gebruyct een mergen landts, belent zuytoost die 

heer van de lande, noortoost Oostbroeck, noortwest ende noorden die 
heere van Sinte Pieters, ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
XVIc ses, jaerlicx om drie Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Kersavont. 

 Alhier over het eerste IIe jaer 

 
 
 
 
 
 
III gulden 

 
 Van Aris Gysbertsdr., weduwe van Jacob Rutgersz., die gebruyct 

zeeckere aengemaickte vullinge ende bouwlanden mit des convents huys 
ende getimmer (daer) daerop staende, gelegen bij des convents veen, ses 
jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc twe, jaerlicx om 
twaelff gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersavont.  Alhier over 
't vijfde VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
XII gulden 

 
 
Memorie van den oorspronck der veenen des convents 
Biscop Guido van Henegouwen, hooger memoriën, in sijn leven den XLIIen bischop van Utrecht, heeft eertijts 
desen convente gegeven acht houven veens in sijnder wildernisse, die aengaen souden ter Vuyrse wert, daer sijn 
waerschap beginnet ende opgaen then wege toe, die aen Schoutgeshegge gaet, mitten gerechte ende mitten 
thiende, groff ende small, mitsdien dat die van den convente daer jaerlicx uuyt betalen souden in des bischops 
hoff tot Zeyst des anderen daechs nae Sinte Meertensdage in den wynter twyntich schellingen tot eenen rechten 
thinse, breder vermoegens die brieven, daervan sijnde, in date op Sinte Pietersdage ad cathedram anno duysent 
driehondertseven. 
Ende zijn d'selve veenen nu bepaelt: die Nonnengroep ten oosten ende Wernaerswech ten westen ende 
streckende van 't harde van de Vuyrse zuytwert op over die Zantduynen tot an een ouden wagenwech, vanouts 
genaempt die Woutwech, die welcke van allen ouden tijden eertijts gestrect heeft voorbij Schoutgenshegge, 't 
welck naederhant genaempt es geweest Schoutgensbosch, gelegen hebbende bij Zeyst th'eynden die hoffstede 
van Alphert Ruys.  Dan es etlijcke jaren geleden bij zaliger Jan Ruys offgehouden.  Ende is loopende 
d'voorschreven Woutwech nae Woudenberch, Scherpenseel ende Renswoude. 
 Sijnde hiermede de orbaer gedaen. 
 
Anderen ontfanck van oude restanten. 
 
 Van Peter Geritsz. twehonderttweendevijftich gulden, negentien stuvers 

all ter cause ut supra 
Op dese parthije en es oock nyet 
mer ontfangen dan CXI f, XIX 
stuvers, 12 penningen, soo van- 
daer die resterende CXLI f, XIX  
stuvers daermede verhaelt als bo- 
ven. 

 
IIcLII gulden XIX stuvers 

 
Uuytgeven tegens den voorscreven ontfanck van Martini 1606 ende Petri 1607 mitsgaders Victoris ende 
Keravont 1606. 
 
 In de jurisdictie van Zeyst, 'twelck hier gestelt wordt voor  
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memorie 
 
 Ende bij de rendant betaelt twe stuvers van thins uuyt drie mergen landts 

gelegen bij Zeyster moelen 
 
 
II stuvers 

 
 Noch van een stuck landts tot Zeyst, genaempt Heerwegen, bij Evert 

Jansz. Buys, pachter van 't selve lant, betaelt acht stuvers van thins aen 
de voorschreven rentmeyster, ergo hier 

 
 
 
memorie 

 
Vrouwenklooster 154 

1608-1609. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
{alleen namen en bezit van Biltenaren} 
 
f.27v. 
Jacob Henricksz. hofstede “streckende van de Steenstraet zuytwerts op tot aan des convents geer toe”, 

belend: Oostbroeckersteech boven en ’t convent beneden. 
f.28r. 
Jan Stevensz. hofstede “streckende van de Steenstraet zuytwert op tot aan des voors[creven] 

convents geer toe”, belend: ’t convent. 
f.28v. 
Gijsbert Hermansz. en Rijck Goesz. “twe ackeren opte Hoge Bilt streckende van den hoolen wech 

noortwert op tot aen de Loydijck toe”, belend: akker van Ros Andriesz. van Schaick 
boven en beneden ’t convent en twee akkers gepacht door Jan Cornelisz. de Leuw. 

f.29v. 
Jan Anthonis Cornelisz. drost hofstede ”aen de noortsijde van de Steenstraet” “streckende noortwert op tot 

aen de Veenwech toe”, belend: ’t convent. 
id. 35 morgen  landts (een aan de westzijde van de hofstede) 
id. 1 akker van de Veenwech tot de Loydijck. 
id.  1 akker “opte Hooge Bilt streckende van den hoolen wech noortwert op tot aen de 

Loydijck toe”, belend: Outwijck boven en Oostbroeck beneden. 
id. ca. 30 morgen  ”in Buyrevelt, streckende van Oostbroeckersteech zuytwert op” tot het 

land van Herman Senten (gebruiker). 
 
f.32r. 
Marcelis Marcelisz. 40 morgen  land en hofstede, ½ hoeve “streckende van de Hooftdijck noortwert op 

over die Steenstraet tot aen die Veenwech toe” (hofstede tussen Steenstraet en 
Veenwech), convent boven en Oostbroeck beneden. 

id. 6 akkers tussen Veenwech en Loydijck. 
 
f.33r. 
id. 2 akkers “strecken[de] ut s[upra], Outwijck boven ende Jan Tonisz. van Toorn 

beneden”. 
id. 2 akkers “boven die Hesselsche Steech”, belend: Jan Cornelisz. boven en Gijsbert 

Cornelisz. beneden. 
 
f.34r. 
Jan Willemsz. 32 “morgen  landts streckende van de oude Steenwechweteringe noortwert op over 

die Steenstraet tot aen de Veenwech toe”, belend: ’t convent. 
 
f.35r. 
id. 2 akkers tussen Veenwech en Loydijck, belend Oostbroeck boven en ’t convent 

beneden. 
 

Henrick Tonisz. van Toorn 10 morgen  land, ½ hoeve daarvan ligt “in Buyrevelt, streckende van de 
Hooftweteringe noortwert op over die Steenstraet tot aen vrou Heylen pad toe”, 
belend: ’t convent boven en Oostbroeck met Herman Martensz. beneden. 

id. 6 korte akkers tussen Steenstraet en Veenwech, belend: ‘t convent. 
 
f.36r. 
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id. 4 akkers tussen Veenwech en Loydijck. 
 
f.36v. 
Jan Tonisz. van Toorn ca. 20 morgen  land en een hofstede, waarvan ½ hoeve “streckende es van de 

Hooftdijck noortwert op over die Steenstraet tot die Veenwech toe, daer die Biltsche 
moelen op staet”. Belend: Oostbroeck boven en ’t convent van Vredendael beneden. 

id. ½ hoeve, 2 akkers breed, “strecken[de] van de Hooftweteringe noortwert op tot aen de 
Steenstraet toe”, ’t convent van Vredendael boven en Vrouwenklooster beneden. 

id. 1 akker van de Steenstraet tot de Veenwech. 
id. 2 akkers “van de Veenwech noortwert op tot aen de Loydijck toe”, belend: Dierckgen 

Cornelis Aelbersz. weduwe boven en Aert Jansz. Luyten beneden. 
 
f.38v. 
Pouwels Tonisz. Geylinck 1 “viertel landts” tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend: het convent beneden 

en boven. 
 
f.39r. 
id. 1 akker van Loydijck tot Bisschopsweteringe, belend: boven de Hesselsche steech en 

beneden ’t convent van Jerusalem. 
 
f.39v. 
Anthonis Aelbertsz. 2 “viertelen lants” tussen Steenstraet en Veenwech, belend: Oostbroeck boven en 

Vrouwenklooster beneden. 
 
f.40r. 
id. ½ hoeve tussen Veenwech en Bisschopsweteringe, belend: boven ’t convent en 

beneden Peter Willemsz. 
f.40v. 
id.  1 akker tussen Veenwech en hofstede waar Tonis Aelbertsz. woont. 
 
Aelbert Tonisz. van Thoorn 3 “viertelen landts”, twee tussen Steenstraet en Veenwech en het derde 

tusschen Steenstraet en Bisschopsweteringe, belend: de eerste twee: ’t convent boven 
en Oudwijck beneden, en het derde Aelbert Tonisz. boven en ’t convent beneden. 

f.41v. 
id. 3”viertelen” tegenover Vredendael tussen de Steenstraet en de “Veenwech offte 

Dorpwech toe vanouts gen[aam]pt”, Vrouwenklooster boven en beneden. 
 
f.42r. 
Jan Thonisz. op ’t Hooge Landt 32 morgen land en een hofstede, vanouds genaamd “het Vrije Hoff tot 

Beerschoten”, belend: Oostbroeck oost, zuid en noord en ten westen de hoolen wech 
en Philips Hermansz. en de hofstede van Aert Jansz. in den Doorn. 

 
f.43r. 
Philips Hermansz. 8 morgen en een hofstede van de “Steenstraet zuytwerts op tot aen de Oostbroecker 

steech toe, die Moelenweteringe boven ende Oostbroeckersteech beneden”. 
 
f.43v. 
Gerrit Adriaensz. een hofstede van de “Steenstraet zuytwerts op tot aen des convents geer toe”, belend: 

Vrouwenklooster. 
f.44r. 
id. 2 akkers tussen de Veenwech en de Loydijck, belend: Vrouwenklooster. 
id. 5 halve akkers ”opte Hooge Bilt” tussen de hoolen wech en de Loydijck, belend: nw. 

Herman Senten, boven Oostbroeck en beneden Vrouwenklooster. 
f.44v. 
id. een geer van Loydijck tot aan de Bisschopswetering, Oostbroeck boven en de hoolen 

wech beneden. 
 
f.45r. 
Jan Rutgertsz. de Bruyn 6 akkertjes, groot omtrent een morgen, aan de westzijde van de Noortwech, belend: 

Oostbroeck zuid, west en noord. 
 
f.45v. 
Rijck Goesz.  1 akker tussen Steenstraet en Veenwech, belend bij ’t convent. 
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f.46r. 
Herman Claesz. d’Goyer 2 akkers en een hofstede van “de Steenstraet noortwert op tot aen de Loydijck toe”, 

belend bij het convent. 
 
f.46v. 
Anthonis Henricksz. 4 morgen land (3 aan de oostzijde van de hofstede van Alphert Ruys, 

strekkende van de Croes westwaards tot aan de Noortwech. 
 
id. een akker beneden naast de hofstede van Gijsbert Henricksz., beginnende evenals het 

achterste deel van de hofstede aan de zuid-oostzijde naar het zuiden tot aan het land 
genaamd den Eygen, Tonis Gijsbertsz. oostwaards en de heren van St. Peter 
westwaards. 

 
f.48r. 
Gijsbert Jansz. “een viertel lants streckende van de Steenwech tot aen de Veenwech toe”, belend het 

convent. 
 
f.48v. 
Herman Senten 6 morgen land gelegen in Buyrevelt, belend bij Oostbroeck in het oosten en de oude 

Steenwech in het zuiden, het convent ten noorden en westen. 
 
f.48v. 
Peter Willemsz.  “een viertel lants” tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend bij ’t convent. 
 
f.49r. 
Herman Senten 26 morgen land tussen de Steenstraet en de oude Steenwechsweteringe, belend bij ’t 

convent. 
 
f.49v. 
Willem Senten een hofstede tussen Steenstraet “zuytwerts op tot aen des convents geer toe”, belend 

bij ’t convent. 
 
f.50r. 
Willem Jansz. 42 morgen land tussen de Steenstraet “zuytwert op” tot aan de oude 

Steenwechsweteringe, belend bij ’t convent. 
 
f.50v. 
Dirck Adriaensz.  een akker land en een hofstede tussen Steenstraet en Loydijck, belend bij ’t convent. 
 
f.51r. 
Jacob Gerritsz. een akker met een hofstede tussen Steenstraet en Loydijck, belend bij Herman Senten 

boven en ’t convent beneden. 
 
f.51v. 
Jan Huyberden een hofstede tussen de Steenstraet “noortwert op” tot aan het land van het convent dat 

Herman Senten huurt, belend bij ’t convent. 
 
f.52r. 
Jan Goyertsz. een hofstede tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend bij ‘t “Vrouwenhuysken” 

(ten oosten) en ’t convent (ten westen). 
 
f.52v. 
Egbert Jansz. moelenaer aen de Bilt “die Moelenwerve daer die Biltsche moelen op staet” en een 

hofstede aan de Steenstraet op een halve hoeve land die Jan Tonisz. van het convent 
huurt. 

 
f.53v. 
Dirck Lubbertsz. “des convents hoffstede mit huys ende schaepschot” en grond in Ridderdorp bij de 

oude Voegelaer onder het gerecht van de Bilt, tussen de Oostbroeckersteech 
zuidwaards tot aan het Zeister zand “ofte duinen”, belend bij de heren van 
Beverweerd boven en de erfgenamen van Claes Henricksz. beneden. 
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f.54r. 
Lambert Jansz. een akker tussen de Loydijck en de Bisschopsweteringe, belend bij Oostbroeck boven 

en Daem Hermansz. beneden. 
 
f.54v. 
Willem Claesz. d’Goyer twee akkers gelegen “in den runnebeek” tussen de Loydijck en de 

Bisschopsweteringe, belend bij Oostbroeck boven en beneden. 
 
f.55r. 
Jan van Noordt brouwer anderhalve morgen land tussen de Bisschopsweteringe noordwaards tot aan het land 

genaamd Meyenhagen “toecommende den Raedtsheer Zijll”, belend bij Willem Jansz. 
in het oosten en de steeg van de hofstede genaamd “den Eyck” ten westen. 

 
f.55v. 
Anthonis Willemsz. zeven morgen land, waarvan twee akkers gelegen zijn op de oostzijde van zijn huis 

tussen de Amersfoortsche wech noordwaards tot aan “een oude wagenwech van oudts 
gen[aam]pt den ouden Weteringswech, die lantcommanduyr boven ende Oostbroeck 
beneden”. 

 
f.56r. 
Id. vier morgen op de Eng strekkende ut supra, belend bij Henrick Tonisz.van Toorn in 

het oosten en Oostbroeck in het westen. 
 
f.56v. 
Id. een akker aan de zuidzijde van de Amersfoortsche wech tot aan de hoolen wech, 

belend bij Oostbroeck boven en Gerrit Adriaensz. beneden. 
 
f.57r. 
Herman Senten twee halve akkers land “opte hooge bilt” tussen de hoolen wech noordwaards “tot 

halffwech aen de Loydijck toe”, belend bij ’t convent boven en de Amersfoortsche 
wech beneden. 

 
f.57v. 
Gijsbert Hermansz. een akker tussen de Loydijck en de Bisschopsweteringe, belend bij Willem Jansz. 

boven en Dirckgen Cornelis Aelbertsz. weduwe beneden. 
 
 
f.58r. 
Reyer Gerritsz. twee akkers op ’t Hoogelandt “streckende van de hoolenwech zuytwert op tot aen de 

Noortwech”, belend bij Gijsbert boven en Willem Govertsz. beneden. 
 
f.58v. 
Aert Jansz. in den Doorn  een akker land, belend oostwaards de duinen, zuidwaards de Amersfoortsche weg, ten 

noorden en westen Oostbroeck. 
 
 Vrouwenklooster 156 (fragment) 
1610. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
 Van Peter Thymansz. in plaetsche van Gerit Evertsz., die gebruyct die 

hoffstede ende bouwinge met huysinge ende getimmer daer op staende, 
van outs genaempt die Preeckstoel, mit drieendetwyntichshalve mergen 
landts daeraen behoo-rende, streckende van het heetvelt zuytwerts op 
eensdeels tot des convents elssenbosch toe ende eensdeels tot des 
convents andere landen die gebruyct worden bij Daem Cornelisz. .... t' 
convent selver boven ende Blyckenborger steech beneden, ses jaren 
lanck geduyrende, ingaende Petri anno sestienhondertacht, jaerlycx om 
vijffendetachtich Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende 
Kersavont. 

 Alhier over het derde 6e jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
85 gulden 

 
 Van Evert Jansz. Buys die gebruyct omtrent veertich mergen landts  
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daervan vijffendedertich mergen strecken van 't heetvelt nederwerts tot 
des convents andere landen toe, die heere van Moersbergen boven ende 
t'convent selver beneden. 

 Ende vier mergen sijn gelegen zuytwerts boven die hoffstede daer Jan 
Bosch op woent, toecommende die weduwe van Jan van Wijck, 
streckende van de heere van Moersbergens landt zuytwerts op tot in de 
Rijn toe, daer die voorschreven weduwe boven naest gelandt es, negen 
jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 1600 een, jaerlycx om 
tachtich Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victois ende Kersavont. 

 Dan soe d'voorschreven negen jaren geëxpireert zijnde d'sselve huyre 
hem gecontinueert es noch drie jaren, waervan dit jegenwoordige jaer 
het 1e es.  Ergo alhier over het eerste 3e van de gecontinueerde jaren 

Vide de huyrcedulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 gulden 

 
 Van denselffden die noch gebruyct een stuck landts genaempt 

Heerwegen, groot omtrent acht ofte negen mergen, gelegen tusschen die 
Bovenwech ende Nederwech, noortwert zeecker heetvelt, ofte plagvelt, 
oock van outs genaempt Heerwegen, hetwelck dit convent van de heere 
van den lande in thinswere gebruyckende es, daervan hij den thins 
jaerlycx betalende es Martini in de wynter aen den rentmeester van de 
domeynen 's lants van Utrecht, drie jaren lanck geduyrende, ingaende 
Petri anno 1600 seven, jaerlycx om tien Carolus gulden vrij gelt, te 
betalen Victoris ende Kersavont. 

 Welcke voorschreven drie jaren geëxpireert sijnde, is dese huyre mede 
gecontinueert ut supra. 

 Ergo alhier over het eerste 3e jaer 
Vide de huurcedulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 gulden 

 
 Van Gysbert Jansz., die gebruyct veertich mergen gelegen in 

Cattenbroeck then beyden sijden van den Coppeldijck, streckende van 
joncheer Frederick van Baexen landt zuytwert op totte Hackweteringe 
toe, die voornoemde Baex zuytwerts ende Jan Cornelisz. mit Peter 
Cornelisz. noortwerts. 

 Noch seven ackeren roggelandts, gelegen omtrent sijn hoffstede, 
streckende van de oude wagenwech neffens zijn hoffstede henegaende 
noortwert op, daer Oostbroeck ende die naecommelingen van Alpher 
Ruysch tusschenin gelegen sijn. 

 Noch twe ackeren roggelandts die gelegen sijn tegenover een hoffstede, 
toecommende Oostbroeck, die nu bij Jan Jansz. gebruyct wordt 
streckende van de Croeswech zuytwestwerts op tot aen die Noortwech 
toe, daer Alphert Ruysch mit eenen acker tusschen beyden in gelegen es, 
ende oock aen beyde zijden boven ende beneden, vijff jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno 1600 ses, jaerlycx om hondert ende tien 
Carolus gulden, te betalen Victoris ende Kersavont. 

 Alhier over t' vijfde ende leste jaer 
Sijnde gedacht op nyeuwe huyr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
110 gulden 

 
 Item geeft noch boven die voorschreven geltpacht vier mudden roggen, 

die de armen gegeven sijn, daeromme 
Bij kennisse van mijne vrouwe 

 
 
memorie 

 
 Van Henrick Cornelisz., die gebruyct twe mergen landts, gelegen ten 

beyden zijden van Stoetweger thiendtwech, streckende van de heer van 
Moersbergens landt tot aen Meus Claesz. landt toe, daer oostwerts die 
huyrman selver ende dit convent westwerts naest gelegen sijn, vijff jaren 
lanck geduyrende, ingaende Petri anno sestienhondert seven, jaerlicx om 
vier gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersavont. 
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 Alhier over t'vierde 5e jaer  
4 gulden 

 
 Van Cors Hermansz. die gebruyct drie mergen landts, gelegen bij 

Zeyster moelen, bepaelt oostwerts d'erffgenamen van Willem van 
Rynevelt, westwerts die gemene wagenwech die men nae Arnhem rijdt, 
noortwert Zeyster moelen ende het heetvelt, zuytwerts joncheer Beerndt 
van Renesse, ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri anno 
sestienhondertnegen, jaerlicx om vier gulden vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Kersavont. 

 Alhier over t'tweede 6e jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 gulden 

 
 Van Dirck Cornelisz. van Muyden die gebruyct zeeckere aengemaecte 

vullingen ende bouwlanden mit des convents huys ende getimmer 
daerop staende, bij de veenen van de convente, vijff jaren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno 1600 seven, jaerlicx om seventien 
Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Kersavont. 

 Alhier over het vierde 5e jaer 

 
 
 
 
 
 
17 gulden 

 
 Noch heeft het convent daeromtrent leggen zeeckere groote quantiteyt 

van veenen ende vullingen gelegen onder den gerechte van Zeyst, breder 
verhaelt ende bepaelt als in voorgaende reeckeninge, daervan hier 

Sijnde hiermede met consent van 
de ridderschap ende mijn vrouw  
des oorbaer gedacht 

 
 
 
 
memorie 

 
 
 Vrouwenklooster 157 (fragment) 
1611-1612. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
Uuytgeven tegens den voorscreven ontfanck van Victoris ende Kersmisse anno XVIc elff. 
 
Ende eerst van thins, erffpachten ende losrenthen 
 
 Op Sinte Martens dach anno XVIc elff bij Jan Eelgiss. des convents 

pachter tot Hees betaelt aen Cornelis Both rentmeyster van de 
Domeynen 's landts van Utrecht twe gulden van thins van des convents 
landen ende veenen gelegen inde juridictie van Zeyst, 't welck hier 
gestelt wordt voor 

Ordinaris ende als in voorgaende 
reeckeningen ende bij quitancie 
op elcx overgelevert 

 
 
 
 
 
 
memorie 

 
Bij affirmatie 
 Bij den rendant betaelt twe stuvers van thins uuyt drie mergen landts 

gelegen bij Zeyster moelen 
 
 
II st. 

 
 Noch van een stuck landts tot Zeyst genaempt Heerwegen bij Evert 

Jansz. Buys, pachter van 'tselve landt betaelt acht stuvers van thins aende 
voors. rentmeyster, daervan hier 

 
 
 
memorie 

 
 Noch bij Evert Damen tot Odijck betaelt acht penningen van thins tot 

behouff van de heere van Bevertweert uuyt ses mergen lants tot Zeyst 
 
 
utsupra 

 
Andere uuytgeven van dachhuyren ende arbeytsloon 
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 Betaelt aen Evert Janss., Dirck Corneliss. ende Tonis Toniss. 

dachhuyrders tot Zeyst twe ende dertich gulden van slooten te graven in 
des convents elsenbosch tot Zeyst, ten eynde het voors. bosch sijn water 
te beter soude mogen loosen 

 
 
 
 
XXXII £ 

 Betaelt om een halff vat biers bij de voors. arbeytsluyden op het werck 
gedroncken 

 
XX st. 

 
Anderen extraordinaris uuytgeven 
 
 Item geconsidereert van het achterhuys, staende op des convents 

hoffstede tot Zeyst, van oudts genaempt die Preeckstoel, van ouderdom 
vervallen was, sulcx dat die muyren aen d'een sijde van 't voors. 
achterhuys uuytwijckende waren, mitsgaders oock die sparren ende dack 
soe zeer vergaen waren, dat des pachters beesten nyet langer in de stallen 
drooch en mochten staen.  Waeromme hij clachtich was, dat hij hem 
aldaer soe armelijck nyet langer en conde behelpen.  Soe is den rendant 
op ten VIIen decembris anno XVIc twaelff met advys van meVrouw 
geaccompaigneert mit Willem Fredericksz., des convents timmerman, 
ende Harman Janss. haerluyder metselaer derwerts gereyst omme 'tselve 
te besichtigen ende delibereren hoe men het selve op te minste costen 
ende meesten orboor best soude mogen helpen ende repareren.  
Waerover die rendant te coste gehadt heeft 

Geleden bij kennisse van mijn Vrouwe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III £ VI st. 

 
Vrouwenklooster 158 (fragment) 

1612-1613. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. [de rekening is niet geheel 
compleet]. 
 
Uuytgeven jegens den voorschreven ontfanck van Victoris ende Kersmisse anno XVIc twaelff 
 
 Noch bij Gerrit Damen tot Odijck betaelt acht penningen van thins ten 

behoeve van de heere van Beverweerdt uuyt ses mergen landts tot Zeyst 
 
 
memorie 

 
 Vrouwenklooster 159 (fragment) 
1615-1616. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
Ontfanck 
Ende eerst van landtpachten, verschenen tijde deser reeckeninge 
 
 Seijst 
 
 Van Daem Corneliss. die gebruyct het hoff ende bouwinge tot 

Stoetwegen houdende hondert ende twaelff mergen lants, zuytoost is 
naestgelant den boomgaert ende hoffstede van de huyse Blyckenborch 
ende eensdeels het convent zelver, ende zuytwerts eendeels Jorr 
Ghijsbert van Hardenbroeck ende Marchgen Jan Harbertss. weduwe 
oostwert boven het convent zelver ende beneden Henrick Botter van 
Snellenberch, ses jaeren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc 
derthyen jaerlicx om drye hondert Carolus gulden vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Corsavont. 

 Alhier over het IIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIc gulden 

 
 Van Marchgen Jonge Jan Harbertssoos weduwe dye gebruyct een houff  
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landts groot ses ende twyntich mergen belendt oostwerts eensdeels die 
Carthuysers ende eensdeels die heeren van St. Marien westwerts; zuyden 
ende noorden 't convent zelver, ses jaeren lanck geduyrende, ingaende 
Petri anno XVIc zes jaerlicx om 'tsestich gulden vrij gelt.  Te betalen 
Victoris ende Corsavont.  Alhyer bij continuatie 

Sijn alsnoch weder verhuyrt. 

 
 
 
 
 
 
LX gulden 

 
 Van Gerrit Evertsz. die gebruyct die hoffstede ende bouwinge mitte 

huysinge ende getimmer daerop staende van oudts genaempt die 
Preeckstoel mit drye ende twyntich mergen landts daeraen behoorende, 
streckende van het heetvelt zuytwerts op, eensdeels tot het convent 
elssenbosch toe, eensdeels tot aen andere des convents landen, die 
gebruyct worden bij Daem Cornelisz. voorschreven, het convent selver 
boven ende Blyckenborgersteech beneden.  Ses jaeren lanck geduyrende, 
ingaende Petri anno XVIc ach[t] jaerlicx om vijff ende tachtich Carolus 
gulden vrij gelt.  Te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXXXV gulden 

 
 Van Evert Jansz. Buys die gebruyct omtrent veertich mergen lants, daer 

van vijff ende dertich mergen, streckende van 't heetvelt nederwerts tot 
aen des convents andere landen toe, die heere van Maersbergen boven 
ende dit convent selver beneden. 

 Ende vyer mergen zijn gelegen zuytwerts boven die hoffstede daer Jan 
Bosch op woent, toecommende die weduwe van Jan van Wijck, 
streckende van de heere van Moersbergens lant zuytwerts op tot in den 
Rijn toe, daer die voors. weduwe boven naestgelandt is.  Negen jaeren 
lanck geduyrende ingaende Petri anno XVIc een, jaerlicx om tachtich 
Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Dan zoo de voorscreven negen jaeren geëxpireert zijnde, is d'voors. 
huyre gecontinueert drye jaeren dye oock all geëxpireert zijn, daeromme 
hyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXXX gulden 

 
 Van den zelven die noch gebruyct een stuck lants genaempt Herwegen 

groot omtrent negen mergen gelegen tusschen die bovenwech ende 
nederwech noortwert seecker heetvelt van outs genaempt Herwegen, het 
welck die convent van de heere van den lande in thinsweere 
gebruyckende es, daervan men den thins jaerlicx betalende is, Martini in 
den wynter aen den rentmeyster van de Domeynen 's landts van Utrecht, 
drye jaeren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc seven jaerlicx 
thyen carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont, 
welcke voors. drye jaeren geexpireert zijnde is dese huyre mede 
gecontinueert utsupra.  Daeromme hyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X gulden 

 
 Van Machgen Ghysbert Janszoons weduwe die gebruyct veertich 

mergen landts gelegen in Cattenbroeck ten beyden zijde van de 
Coppeldijck, streckende van lande toecommende jo[nke]r Frederick van 
Baexen, heere van Conincxvrij, zuytwerts op tot den Hackweteringe toe, 
die voorn. Baecx[en] heere van Conincxvrij zuytwerts ende Jan 
Cornelisz. mit Pieter Cornelisz. noortwerts. 

 Noch zeven ackeren roggenlandts gelegen omtrent haer hoffstede, 
streckende van een ouden wagenwech neffens haer hoffstede, 
heenegaende gaende noirtwert op, daer Oostbroeck ende die naecomme-
lingen van Alphert Ruysch tusschen in gelegen zijn. 

 Noch twee ackeren roglants die gelegen zijn tegenover een hoffstede 
toecommende Oostbroeck, die nu bij Jan Jansz. gebruyct wordt, 
streckende van de Croeswech zuytwerts op tot aen die Noortwech toe, 
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daer Alphert Ruysch mit eenen acker tusschen beyden in gelegen is, 
ende aen beyde zijden boven ende beneden, vijff jaeren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno XVIc ses, jaerlicx om hondertthyen 
Carolus gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
IcX gulden 

 Eadem geeft noch boven d'voorschreven geltpacht vyer mudden roggen 
die den armen gegeven zijn, daeromme 

Bij affirmatie van mijn Vrouw 

 
 
memorie 

 
 Van Gherrit Damen die gebruyct ses mergen landts streckende van de 

heere van Maersbergens landt zuytwerts op tot in den Crommen Rijn toe, 
het convent zelve boven mit twee mergen landts, die Henrick Cornelisz. 
gebruyct ende beneden eensdeels den Duytschen huys ende eensdeels 
Gherrit Damen voorschreven selver ende oock Daem Cornelisz., jaerlicx 
om sesendetwyntich Carolus gulden, thyen stuiver, vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI gulden X stuiver 

 
 Van Henrick Evertsz. in Driebergerbroeck, die gebruyct twee houven 

landts, groot tweeendedertich mergen, streckende van 't heetvelt 
zuytwerts op tot in Lambroecker Weteringe toe, daer het convent selver 
mit acht mergen boven ende die heere van den lande mit drye houven 
beneden naest gelegen zijn, ses jaeren lanck geduyrende, ingaende Petri 
anno XVIc dertyen, jaerlicx om 'tsestich Carolus gulden, vrij gelt, te 
betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer over 't IIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
LX gulden 

 
 Van Cornelisz. op te Horst die gebruyct twaelff mergen landts 

streckende uuyt die Goyer Weteringe zuytwert op tot in Lambroecker 
Weteringe toe, daervan acht mergen gelegen zijn aen de oostzijde naest 
de voorschreven twee houven die Henrick Evertsz. gebruyct, daer die 
heeren van de Dom t' Utrecht oostwerts boven naest gelegen zijn. 

 Noch twee ackeren genaempt die molacker, groot vyer mergen, 
streckende ut supra, daer het convent van Sinte Pouwels t' Utrecht boven 
ende Beverweert beneden naest gelegen zijn, ses jaeren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno XVIc vyer, jaerlicx om vyer ende 
twyntich Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont.  
Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXIIII gulden 

 
 Van Henrick Cornelisz. die gebruyct twee mergen lants gelegen aen 

beyde zijden van Stoetweger Thyendtwech, streckende van de heere van 
Moersbergens landt tot aen Meus Claeszoons landt toe, daer oostwerts 
den huyrman selver ende dit convent westwerts naest gelegen zijn, vijff 
jaeren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc seven, jaerlicx om 
vyer gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
IIII gulden 

 
 Van Cors Henricxsz{?}, die gebruyct drye mergen lants gelegen bij 

Seyster moelen, bepaelt oostwerts d'erffgenamen van Willem van 
Rijnevelt, westwerts die gemeene wagenwech die men nae Aernhem 
rijdt, noortwerts Zeyster moelen, zuytwerts jonckheer Beerndt van 
Renesse, ses jaeren lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc negen, 
jaerlicx om vyer gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
IIII gulden 
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 Van Jan Jansz. in plaets van Ghijsbert Henricxsz. die gebruyct twee 

mergen lants gelegen op het eygen achter die hoffstede van Marchgen 
Gerrit Janszoons weduwe, streckende twee ackeren breet nae Bunnick 
tot aen dye Brugacker toe, noortoostwerts is naest gelandt Marchgen 
voorschreven, noortwert die naecommelingen van Al-phert Ruysch ende 
zuytwert Jan Eelgisz., ses jaeren lanck geduyrende ingaende Petri anno 
XVIc ses, jaerlicx om drye Carolus gulden, vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Corsavont. 

 Alhyer bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III gulden 

 
 Van Jan Woutersz., die gebruyct eenen mergen landts, belendt 

zuytoostwerts die heere van den lande, noortoost Oostbroeck, noortwest 
ende noorden die heeren van Sinte Pieters t'Utrecht, ses jaeren lanck 
geduyrende, ingaende Petri anno XVIc zes, jaerlicx om drye Carolus 
gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont, alhyer bij 
continuatie 

 
 
 
 
 
 
III gulden 

 
 Van Dirck Cornelisz. van Muyden, die gebruyct seeckere aengemaecte 

vullingen, landen ende bouwlanden mit des convents huys ende 
getimmer daer op staende, bij de veenen van den convente, ses jaeren 
lanck geduyrende, ingaende Petri anno XVIc derthyen, jaerlicx om vyer 
ende twyntich Carolus gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende 
Corsavont. 

 alhyer over 't IIIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
XXIIII gulden 

 
 Noch heeft het convent daeromtrent leggen seeckere grote quantiteyt van 

veenen ende vullingen, gelegen onder den gerechte van Seyst, breder 
verhaelt ende bepaelt in voorgaende reeckeninge, daervan hyer 

 
 
 
memorie 

 
Uuytgeven tegens den voorscreven ontfanck van Victoris ende Corsmisse anno XVIc vijffthyen. 
 
 Bij den rendant betaelt twee stuvers van thijns uuyt drye mergen landts 

gelegen bij Seyster moelen 
Bij affirmatie 

 
 
II stuvers 

 
 Noch van een stuck landts tot Zeyst, genaempt Heerwegen, bij Evert 

Jansz. Buys, pachter van 'tselve landt, betaelt acht stuvers van thijns aen 
den voorscreven rentmeester, daeromme 

Bij affirmatie 

 
 
 
memorie 

 
Anderen uuytgeven van contributiën ende cortinge van ongelden. 
 
 Betaelt aen Ghysbert Adriaensz., schout tot Seyst hondertseventhyen 

gulden, elff stuvers, twaelff penningen tot betalinge van een ordonnantie 
van den XXIIIIen februarii XVIc sesthyen over een derdendeel van de 
nieuwe clock, hangende tot Zeyst, ommegeslagen over die mergentalen 
dat dye eygenaers dragen moeten, die mergen ses stuvers, veerthyen 
penningen, 

 compt voor het convent over dryehondert twee ende veertich mergen 
 Bij ordonnancie ende quitinge als in de text. 

 
 
 
 
 
 
 
 
IcXVII gulden, XI stuvers, 
XII penningen. 

 
Anderen extraordinaris uuytgeven. 
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 Joris die Statenbode betaelt eene gulden, vijff stuvers van dat hij t'Zeyst 
is geweest ende den schout mit den gerechte geinsinueert omme ten 
overstaen van de commissaris ende in haerluyder presentie die voir 
vernieuwt soude werden van Dinsele 

Bij affirmacie 

 
 
 
 
 
I gulden, V stuvers 

 
 
 
 Vrouwenklooster 160 (fragment) 
1616-1617. Rekeningen van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster. 
 
 Zeyst 
 Van Daem Cornelisz., die gebruyct het hoff ende bouwinge tot 

Stoetwegen houdende hondert ende twaelff mergen landts, zuytoost is 
naest gelandt den boomgaert ende hoffstede van den huyse Blyc-
kenborch ende eensdeels het convent selver, zuytwerts eensdeels Joncker 
Gysbert van Hardenbroeck ende Marchgen Jan Herbertszoons weduwe, 
oostwerts boven het convent selver ende beneden Engelbert Botter van 
Snellenberch, ses jaren lanck geduyrende, ingaende den Ie januarii anno 
XVIc dertien, jaerlicx om driehondert Carolus gulden vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Corsavont, 

 alhier over het IIIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIc £ 

 
 Van Herbert Jansz. in plaetse van Marchgen Jan Herbertszoons weduwe, 

die gebruyct een houff landts, groot sesendetwyntich mergen, belendt 
oostwerts, eensdeels die Carthuysers ende eensdeels die heeren van Sinte 
Mariën t' Utrecht, westwerts, zuyden ende noorden het convent selver, 
jaerlicx om t'sestich gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhier bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
LX £ 

Sijnde alsnoch weder verhuyrt  
 
 Van Gerrit Evertsz. die gebruyct die hoffstede ende bouwinge mitte 

huysinge ende getimmer, daerop staende, van outs genaempt die Preeck-
stoell, mit drieendetwyntich mergen landts daeraen behoorende, strec-
kende van het Heetvelt zuytwerts op eensdeels tot het convents Elsen-
bosch toe, ende eensdeels tot aen andere des convents landen, het 
convent selver boven ende Blyckenborgersteech beneden, ses jaren lanck 
geduyrende, ingaende den Isten januarii anno XVIc sestien, jaerlicx om 
tachtich gulden vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 alhier over het Ie-VIe jaer 
Bij de nyeuwe huyrcedule hier verthoont 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LXXX £ 

 
 Van Evert Jansz. Buys, die gebruyct omtrent negen ende veertich 

mergen landts, daervan vijffende dertich mergen streckende van 't 
Heetvelt nederwerts op tot aen andere des convents landen toe, die heere 
van Moersbergen boven ende dit convent selver beneden ende, Ende vier 
mergen sijn gelegen zuytwerts boven die hoffstede van Jan Bosch, 
toecommende die weduwe van Jan van Wijck, streckende van de heere 
van Moersbergens landt zuytwerts op tot in den Crommen Rijn toe, daer 
die voorscreven weduwe boven naest gelandt is. 

 Noch een stuck landts genaempt Heerwegen, groot omtrent negen 
mergen, gelegen tusschen die Bovenwech ende Nederwech noortwert 
zeecker heetvelt van outs genaempt Heerwegen, hetwelck dit convent 
van de heere van de lande in thinswere gebruyckende is, ses jaren lanck 
geduyrende, ingaende den Ie januarii anno XVIc sestien, jaerlicx om vijff 
ende t' negentich Carolus gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende 
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Corsavont. 
 Alhier over het Ie-VIe jaer 

 
 
XCV £ 

 
 Van Henrick Tonis Henricksz., als man ende voocht van Marchgen 

Gijsbert Janszoons weduwe, die gebruyckt veertich mergen landts, 
gelegen in Cattenbroeck ten beyden sijden van de Coppeldijck, strecken-
de van landen, toecommende joncker Frederick van Baexen, heere van 
Conincxvrij, zuytwerts op tot in die Hackweteringe toe, de voornoemde 
Heere van Conincxvrij zuytwerts ende Jan Cornelisz. mit Pieter 
Cornelisz. noortwerts. 

 Noch seven ackeren roggelandts, gelegen omtrent haer huysinge ende 
hoffstede, streckende van den ouden wagenwech neffens haer hoffstede 
noortwert op, daer Oostbroeck ende die naecomelingen van Alphert 
Ruysch tusschen in gelegen sijn. 

 Noch twe ackeren roglandts die gelegen sijn tegenover een hoffstede 
toecommende Oostbroeck, die nu bij Jan Jansz. gebruyckt wordt, 
streckende van de Croeswech zuytwerts op tot aen die Noortwech toe, 
daer die naecommelingen van Al-phert Ruysch mit een acker tusschen 
beyden in gelegen is.  Ende oock aen beyde sijden boven ende beneden, 
ses jaren lanck geduyrende, ingaende den Ie januarii XVIc sestien, 
jaerlicx om hondert vijffendeveertich Carolusgulden, vrij gelt, te betalen 
Victoris ende Corsavont. 

 Alhier over het Ie-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IcXLV £ 

 
 Ende geeft noch boven die voorscreven geltpacht vijff mudden roggen 

die den armen gegeven sijn, daeromme 
 
 
memorie 

Bij kennisse van mijn Vrouwe  
 
 Van Gerrit Damen die gebruyct ses mergen landts streckende van de 

heere van Moersberges landt off zuytwerts op tot in den Crommen Rijn 
toe, het convent selver boven mit twee mergen landts die Henrick Corne-
lisz. gebruyct, ende beneden eensdeels den Duytschen huys ende 
eensdeels Gerrit Damen, voorscreven, selver ende oock Daem Cornelisz. 
jaerlicx om sesende twyntich Carolus gulden, tien stuvers, vrij gelt, te 
betalen Victoris ende Corsavont 

 Alhier bij continuatie 
Sijnde alsnoch verhuyrt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXVI £, X stuvers 

 
 Van Henrick Evertsz. in Driebergerbroeck die gebruyct twe houven 

landts, groot tweendedertich mergen, streckende van 't Heetveld 
zuytwerts op tot in Lambroecker weteringe toe, daer het convent selver 
mit acht mergen boven ende die heere van den landen mit drie houven 
beneden naest gelegen sijn, ses jaren lanck geduyrende, ingaende Petri 
anno XVIc dertien, jaerlijcx om t'sestich Carolus gulden, vrij gelt, te 
betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhier over 't IIIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
 
LX £ 

 
 Van Jan Cornelisz. opte Horst, die gebruyct twaelff mergen landts, 

streckende uuyt die Goeyer Weteringe zuytwert op tot in Lambroecker 
Weteringe toe, daervan acht mergen gelegen sijn aen de oostzijde naest 
d'voorscreven twe houven die Henrick Evertsz. gebruyct, daer die heeren 
van den Dom oostwerts boven naest gelegen sijn. 

 Noch twe ackeren genaempt die Molackeren, groot vier mergen, 
streckende ut supra, daer het convent van Sinte Pouwels t' Utrecht boven 
ende die heere van Beverweert beneden naest gelegen sijn, jaerlijcx om 
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vierendetwyntich gulden, te betalen Victoris ende Corsavont. 
 Alhier bij continuatie 
Sijnde alsnoch weder verhuyrt 

 
 
 
 
XXIIII £ 

 
 Van Henrick Cornelisz., die gebruyct twe mergen landts, gelegen aen 

beyde zijde van Stoetwegertiendtwech streckende van de heere van 
Moersberges landt zuytwerts op tot aen Meus Claesz. landt toe, daer 
oostwerts den huyrman selver, ende dit convent westweerts naest 
gelegen sijn, jaerlijcx om vier gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende 
Corsavont. 

 Alhier bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
IIII £ 

 
 Van Cors Henricksz.{?}, die gebruyct drie mergen landts gelegen bij 

Zeyster moelen, bepaelt oostwerts die erffgenamen van Willem van 
Rynevelt, westwerts die gemene wagenwech die men nae Aernhem rijet, 
noortwert Zeystermoelen, zuytwerts joncker Beerndt van Renesse, 
domddeecken, jaerlicx om vier gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende 
Corsavont. 

 Alhier bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
IIII £ 

 
 Van Jan Jansz., die gebruyct twe mergen landts, gelegen op het eygen 

achter die hoffstede van Marchgen Gerrit Janszoons weduwe, streckende 
twe ackeren breet nae Bunnick toe, tot aen een acker, genaempt die 
Brugacker, noortoostwert is naest gelandt Marchgen voorscreven, 
noortwert die naecomelingen van Alphert Ruysch ende zuyt-wert Jan 
Eelgisz., jaerlijcx om drie Carolus gulden, vrij gelt, te betalen Victoris 
ende Corsavont. 

 Alhier bij continuatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
III £ 

 
 Van Jan Woutersz., die gebruyct een mergen landts belendt 

zuytoostwerts die Heeren van den Lande, noortoost Oostbroeck, 
noortwest ende noorden die heeren van Sinte Peters t' Utrecht, jaerlicx 
om drie Carolus gulden, vrij gelt, te betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhier bij continuatie 

 
 
 
 
 
III £ 

 
 Van Dirck Cornelisz. van Muyden, die gebruyct zeeckere aengemaecte 

vullingen, landen ende bouwlanden, mit des convents huys daer op 
staende, bij de veenen van den convente, ses jaren lanck geduyrende, 
ingaende den Ien januarii anno sestienhondert ende dertien, jaerlicx om 
vierendetwyntich Carolus gulden, vrij gelt, mitte groven tiendt, te 
betalen Victoris ende Corsavont. 

 Alhier over 't IIIIe-VIe jaer 

 
 
 
 
 
 
 
XXIIII £ 

 
 Noch heeft het convent daeromtrent leggen zeecker groote quantiteyt 

van veenen ende vullingen, gelegen onder den gerechte van Zeyst, 
breeder verhaelt ende bepaelt als in voorgaende reeckeninge, daervan 
hier 

 
 
 
 
memorie 

 
Somma van landtpachten 
 VmIIIcLIIII £ XII stuver, VII groten 
 
Uuytgeven tegens den voorschreven ontfanck van Victoris ende Corsmisse anno 
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 Noch van een stuck landts tot Zeyst genaempt Heerwegen, bij Evert 

Jansz. Buys, pachter van 't selve landt, betaelt acht stuvers van thins aen 
den voorschreven rentmeyster van de domeynen, daeromme 

 
 
 
memorie 

 
 Zeyst 
 Daem Cornelisz. heeft aen zijn pacht gecort ten regart van hondert 

mergen, die mergen twe stuvers, van Hynderdam-gelt, verschenen 
Martini 1617 

 
 
 
X £ 

 
 Evert Jansz. Buys heeft gecort vijff gulden, twaelff stuvers van acht ende 

twyntich mergen Hynderdam, die mergen ut supra, over twe jaren, 
namentlijck den jare 1616 ende 1617, als blijct bij de quitantie ende 
attestatie 

 
 
 
 
V £, XII stuver 

 
 Henrick Evertsz. heeft gecort in regart van vijftien mergen drie gulden 

van de Hynderdam, die mergen twe stuvers, van twe jaren, verschenen 
Martini 1616 ende Martini 1617 

 
 
 
III £ 

 
 Die heere van Bredenrode heeft aen sijn betalinge van een jaer renten 

gecort verschenen Victoris anno 1616 van de verpondinge 
 
 
XVIII stuver 

gelegen als in bijgaende reeckeningen. 
 
 

Vrouwenklooster 180 (fragment) 
1633-1634. Rekening van de rentmeester of thesaurier van Vrouwenklooster, rendantexemplaar 
 
{alleen namen en gebruik uit De Bilt, samenvatting} 
 
f.30r. 
Jo[nke]r Ernst van Reede, “marschalck van Eemlandt, naesaet van Berndt Joriaensz. van [den] Ham”: een 

hofstede tussen Steenstraat zuidwaards tot des convents geer, boven de Oostbroecker 
steegh en beneden ’t convent. 

 
Jan Stevensz. een hofstede tussen Steenstraat en des convents geer, belend: het convent boven en 

beneden. 
 
f.30v. 
Jan Henricksz. van Suerbeeck, als naesaet van Goort van Rhijn anderhalve morgen land gelegen aan 

De Bilt. 
 
f.31r. 
Jannichjen Lauwen ende Jan Jansz. van Toorn twee akkers op de Hoge Bilt “streckende van de Holen- 

wech noordwerts op tot aen de Loydijck toe”, belend bij Korsch Adriaensz. van 
Schaeyck boven en beneden de weduwe van Jan Cornelisz. de Leeuw. 

 
f.31v. 
Claes Cornelisz. aen de Bilt een hofstede gelegen tussen de Steenstraat en de Veenwech, belend bij ’t 
  convent boven en beneden. 
 
f.32r. 
Idem 35 morgen land, waarvan een morgen gelegen aan de westzijde van de voorschreven 

hofstede, tussen Steenstraet en Veenwech, ’t convent westwaards. 
 
Idem 3 akkers tussen de Veenwech en de Loydijck, belend bij ’t convent. 
 
f.32v. 
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Idem 1 akker gelegen op de “Hooch Bilt”, tussen de Holenwech en de Loydijck, belend bij 
Oudwijck en Oostbroeck beneden. 

 
Idem omtrent 30 morgen land in ’t Buyrevelt “streckende van Oostbroeckersteegh 

zuydwaerts op tot aen zeeckere zes mergen landts toe”, die Herman Senten van het 
convent in bruikleen heeft; vier akkers strekken tot aan de Steenwechsweteringe, 
belend bij Oostbroeck boven en Vrouwenklooster beneden. 

 
f.33v. 
Cornelis Petersz. aen de Biltsche molen naesaet van Marcelis Marcelisz.  14 morgen land met een 

hofstede, een halve hoeve streckende van de Hooftdijck noordwaards over de 
Steenstraat tot aan de Veenwech toe, de hofstede ligt op dit stuk land, tussen de 
Steenstraat en de Veenwech, belend bij ’t convent boven en Oostbroeck beneden. 

 
f.34r. 
Idem 6 akkers tussen de Veenwech en de Loydijck, waarvan twee akkers belend bij Jan 

Tonisz. van Toorn oostwaards en Cornelis van Deuverden westwaards. 
 
f.34v. 
Idem   2 akkers ut supra, belend bij Oudwijck boven en Jan Tonisz. van Toorn beneden. 
 
Idem 2 akkers gelegen boven de “Helselschesteech”, strekkende ut supra, belend bij de 

weduwe en de erfgenamen van Jan Cornelisz. de Leeuw boven en Gijsbert Cornelisz. 
beneden. 

 
f.35r. 
Herman Jansz. 32 morgen land van de “Oude Steenweghsweteringe noordwaerts op over die 

Steenstraet tot aen de Veenwech toe”, belend: ’t convent. 
 
f.35v. 
Idem 2 akkers tussen de Veenwech en de Loodijck, belend: Oostbroeck boven en het 

convent beneden. 
 
f.36r. 

Henrick Tonisz. van Toorn 10 morgen land, ½ hoeve daarvan in ’t Buyrevelt 
tussen de Hooftweteringe “tot aen vrouw Heylenpadt”, belend: ’t convent oostwaards 
boven en Michiel Sem westwaards beneden. 

 
f.36v. 
Idem   6 korte akkers tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend: ’t convent. 
 
Idem 4 akkers tussen Veenwech en Loodijck, 2 akkers van Oostbroeck er tussenin, en waar 

“des huysmans huysinge ende getimmer op staen[de] is”, belend: ’t convent boven en 
de voorz. akkers en Henrick Tonisz. zelf beneden. 

Idem 6 morgen land in ’t Buyrevelt, tussen de Hooftweteringe en de Steenstraet, belend: 
Vredendael boven en ’t convent beneden. 

 
f.37r. 
Jan Jansz. van Toorn 6 morgen land tussen Hooftweteringe en Steenstraet, belend: Oostbroeck boven en 

Vredendael beneden. 
 
f.37v. 
Tonis Jansz. 5 morgen land, waarvan 1 morgen tussen Steenstraet en Veenwech, “streckende van 

de hoffstede die Egbert Cornelisz. molenaer van den convente is gebruyckende, daer 
die Biltsche molen op staet noordwaerts op tot aen de Veenwech toe daer die 
Molensteegh (dit convent mede toebehorende) boven en Vredendael beneden 
naestgelandt zijn.” 

 
f.38r. 
Idem 1 akker tussen Steenstraet en Veenwech, belend: Vredendael boven en ’t convent 

beneden. 
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f.38v. 
Idem 2 akkers tussen Veenwegh en Loodijck, belend: de erfgenamen van Dirckjen Cornelis 

Aelbertsz. weduwe boven en Jan Henricksz. beneden. 
 
f.39r. 
Pauwels Tonisz. van Eyck  “een viertel landts” tussen Steenstraet en Veenwech, belend: ’t convent. 
 
f.39v. 
Idem 1 akker tussen Steenstraet en Bisschopsweteringe, belend: de Helselschesteech boven 

en ’t convent van Hierusalem beneden. 
 
f.40r. 
Antonis Aelbertsz. aen de Bilt 2 “viertelen landts” tussen Steenstraet en Veenwech, “daer het goet van Over 

de Vecht, nu Oostbroeck, boven ende dit convent selver beneden naestgelegen zijn.” 
 
Idem ½ hoeve tussen Veenwech en Bisschopsweteringe, belend: ’t convent boven en de 

erfgenamen van Peter Willemsz. beneden. 
 
f.40v. 
Idem 1 akker tussen Veenwech noordwaards op tot aan de hofstede waar de pachter op 

woont. 
 
f.41r. 
Jan Gijsbert Tonisz. aen ’t Voordorp “vijff viertelen landts daervan een viertel gelegen is tusschen die 

Veenwech ende die Bisschopsweteringe”, belend: de pachter zelf boven en dit convent 
beneden. 

 “Ende die vier viertelen zijn gelegen tegens over Vredendael” (tussen Steenstraet en 
Veenwech), belend: dit convent boven en het convent van Oudwijck beneden. 

 
f.41v. 
Tonis Dircksz. van Broeckhuysen  “een viertel landts” tussen Steenstraet en Veenwech, belend: dit 

convent boven en beneden. 
 
f.42r. 
Evert Gerritsz. “een viertel landts gelegen in Herwerscop” tussen Steenwech en Bisschopsweteringe, 

belend: dit convent boven en het convent van Oudwijck beneden. 
 
f.42v. 
Jan Gijsbertsz. aen ’t Voordorp “een viertel landts gelegen in Herwerscop” tussen Veenwech en de 

Bisschopsweteringe, belend: het convent van Oudwijck boven en dit convent beneden. 
 
f.43r. 

Willem Gijsbertsz. op ’t Hoochlandt 32 morgen land met een hofstede vanouds genaamd “het vrijhoff 
van Beerschoten, mette thienden, groff ende smal, daer Oostbroeck oock zuyden ende noorden ende aen de 
westzijde eensdeels den Holenwech ende eensdeels Phlips Hermansz. ende oock eensdeels die hoffstede van 
Aert Jansz. in den Doorn met een geertjen landts naaest gelegen zijn”. 

 
f.44r. 
Huybert Rutten op de Bilt  8 morgen land met een hofstede tussen de Steenstraet en de Oostbroecker 

steegh. 
 
f.44v. 
Gijsbert Meynsz. een hofstede tussen de Steenstraet en des convents geer, belend: het convent. 
 
f.45r. 

Joachim Jansz. twee morgen land aan de Veenwech tussen Veenwech en Loydijck, belend: het 
convent. 

 
f.45v. 
Willem Claesz. de Goyer “vijffhalff ackeren landts op de Hoochbilt” tussen de Holenwegh en de Loodijck, 

belend: Oostbroeck boven en dit convent beneden. 
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f.46r. 
Idem twee akkers gelegen ut supra, belend: dit convent oostwaards boven en de Holenwech 

beneden. 
 
Idem een geer tussen de Loydijck en de Bisschopsweteringe, belend: Oostbroeck boven en 

de Holenwech beneden. 
 
f.46v. 
Cornelis Fredericksz. acht hond land, gelegen “aen ses ackertjens leggende aen de noortzijde van de 

Noordwegh, Oostbroeck zuyden, west ende noorden”. 
 
f.47r. 
Jacob Adriaensz. van Beeck, borger t’Utrecht, naesaet van Rijck Goorkensz. een akker tussen de Steenstraet 

en de Veenwech, belend: dit convent. 
 
f.47v. 
Herman Claesz. de Goyer opte Bilt  twee akkers met een hofstede tussen de Steenstraet en de Loydijck, 

belend: dit convent boven en beneden. 
 
f.48r. 
Anthonis Henricksz. vier morgen land, waarvan drie gelegen aan de oostzijde van de hofstede van Alphert 

Ruysch genaamd Croesestijn tussen de Croesewech en de Noordwech, belend: de erfgenamen van Alphert 

Ruysch boven. 

f.48v. 
Idem een akkertje gelegen aan de oostzijde de hofstede van Oostbroeck tussen de 

Noordwech en zeker land genaamd het Eygen, waar Tonis Gijsbertsz. ten oosten en 
Sr. Peters te Utrecht ten westen gelegen zijn. 

 
f.49r. 
Jan Gijsbertsz. “een vierndell landts” tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend: het convent. 
 
f.49v. 
Tijman Hermansz. de With “een viertel landts” tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend: het 

convent. 
 
f.50r. 
Claes Cornelisz. drost op de Bilt zes morgen land in Buereveldt, belend: Oostbroeck ten oosten, de oude 

Veenwechsweteringe ten zuiden en dit convent ten westen. 
 
f.50v. 
Tonis Corsz. 26 morgen land waarvan Geurt van Rhijn, naesaet van Jan van Noordt drie morgen 

genaamd “de Gheer” en Peter Huyberden 3½ morgen hebben overgenomen, tussen de 
Oostbroeckersteech en de oude Steenweghsweteringe, belend: het convent boven en 
beneden. 

 
f.51v. 
Geurt van Rhijn in plaats van Jan van Noort  drie morgen van het voorafgaande land. 
 
Idem een hofstede tussen de Steenstraet en des convents geer, belend: dit convent. 
 
f.52r. 
Aert Petersz. in plaats van Peter Huyberden  3½ morgen land, overgenomen van Herman Centen. 
 
f.52v. 
Cornelis Willemsz. in plaats van de weduwe van Willem Jansz. 42 morgen lands tussen de Steenstraet en 

de Steenwechsweteringe, belend: het convent. 
 
f.53r. 
Idem de boomgaard van het convent. 
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f.53v. 
Dirck Adriaensz. van Vechten een akker met een hofstede tussen de Steenstraet en de Loydijck, belend: het 

convent boven en beneden. 
 
f.54r. 
Aert Petersz. in plaats van Geurt van Rhijn  een akker met een hofstede tussen de Steenstraet en de 

Loydijck, belend: Jacob Jacobsz. Vosch boven en het convent beneden. 
 
f.54v. 
Jan Huyberden een hofstede tussen de Steenstraet en het land van het convent dat Herman Claesz. de 

Goyer gebruikt. 
 
f.55r. 
Idem de haag tussen de Brechpoort (?) en de steeg voor het convent “met beyde die 

hophoven metten groten thiende”. 
 
f.55v. 
Joachim Jansz. een hofstede tussen de Steenstraet en de Veenwech, belend: ’t Vrouwenhuysken 

oostwaards en het convent westwaards. 
 
f.56r. 
Willem Gerritsz. een molenwerf waar de Biltse molen op staat, met een hofstede aan de Steenstraet op 

een morgen land die Tonis Jan Luyten van het convent gebruikt (zie f.38). 
 
f.56v. 
Daem Gerritsz. zes roeden velds in ’t Ridderdorp tussen de Oostbroecker landen en het Zeister zandt 

“ofte duynen”, belend: de erfgenamen van Cornelis Henricksz. boven en het convent 
van St. Pauwels beneden. 

 
f.57v. 
Cornelis Eelgisz. Borreman in ’t Ridderdorp hofstede met huis en schaapschot, bouwland, velden en 

gronden gelegen in het Ridderschap bij de oude Vogelaer in het gerecht van De Bilt, 
tussen de Oostbroeckersteech en het Zeister zand, belend: Jonker Johan van de Vecht 
(’t recht hebbende van de heer van Beverweert) boven en de erfgenamen van Claes 
Henricksz. beneden. 

 
f.58v. 
Lambert Jansz. een akker tussen de Loydijck en de Bisschopsweteringe, belend: Oostbroeck boven en 

Daem Hermansz. beneden. 
 
Willem Claesz. de Goyer  twee akkers in Runnebeeck, tussen de Loydijck en de Bisschopsweteringe, 

belend: Oostbroeck boven en beneden. 
 
f.59v. 
Claes van Coesvelt 2½ morgen land tussen de Bisschopsweteringe en Meyenhagen “toecomende den 

raedtsheer Zijl, belend: Willem Jansz. oostwaards en de hofstede genaamd den Eyck 
westwaards. 

 
f.60r. 
Aert Dircksz. zeven morgen land: twee akkers aan de oostzijde van zijn huis tussen de 

Amersfoortsche wech en de Oude Weteringswech, belend: de landcommandeur boven 
en Oostbroeck beneden. 

 vier morgen op de Engh, strekkende ut supra, belend: Henrick Tonisz. van Toorn 
oostwaards en Oostbroeck beneden. 

 een akker aan de zuidzijde van de Amersfoortsche wech, tot aan de Holenwech, 
belend: Oostbroeck boven en Dirck den Hoeven (?) als ’t recht hebbende van Gerrit 
Adriaensz. beneden. 

 
f.61v. 
Cornelis Henricksz. een akker tussen de Loydijck en de Biscopsweteringe, belend: Willem Jansz. boven en 

Jan Cornelisz. beneden. 
 
f.62r. 
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Reyer Gerritsz. twee akkers op ’t Hoochelandt tussen de Holenwech en de Noordwech, belend: 
Marichjen Gijsberts boven en Willem Cornelisz. beneden. 

 
f.62v. 
Cornelis Aertsz. in den Doorn een morgen land, belend: oostwaards Zeyster duynen, zuidwaards de 

Amersfoortsche wech, ten noorden en zuiden Oostbroeck. 
 
 Vrouwenklooster 250 
1511-1560. Register van inkomsten en uitgaven betreffende processen over De Vuursche en 
werkzaamheden aan de abdijgebouwen. 
Betreft: - processen tegen het kapittel van St. Jan over de venen in de Vuursche, 1512-1558 (3r-41v); - de 
afbraak en de nieuwbouw van de beide torens van de abdijkerk, 1518-1519 (44r-49r); - het herstel van de 
bekapping van de beide torens, 1560 (49v-50r); - het herstel van de slaapzaal en aangrenzende gebouwen, 
1533-1536 (54r-61r). 
 
Processen over de venen in de Vuurse 
{folio 3 recto:} 
1 Item dit is dat gelt dat wij ghebuert hebben tot dat recht 
2 van saeken dat wij hebben tegens dat capittel van S[int] 
3 Jan om onser vene[n] wil a[nn]o XVc ende XVI {1516}. 
4 Item LXXII R[ijns] g[ulden] curre[n]t gebuert van dat gelt dat Loeff 
5 van der Haer gaff doe me[n] sijn dochter hier cleeden. 
6 Item Joncfrou van Steenberge[n] gaff ons convent LX goud[en] 
7 enckel gulden fac[it] hondert R[ijns] g[ulden] ende V R[ijns] g[ulden] curre[n]t. 
8 Item den ouden Jan van Toern heeft ons convent 
9 gheleent XV R[ijns] g[ulden]. 
10 Item Vroenesteyn die oude priorinne heeft ons ghedaen 
11 XXII R[ijns] g[ulden] curre[n]t. Dat is dat gelt dat sij van den proest 
12 van OudeMu[n]ster hadt ghebuert. 
13 Item noch ghebuert des sonnedaechs nae S[int] Odulphus dach 
14 a[nn]o XVc ende XVII {16 augustus 1517} van den torff die Thonis van Baern 
15 van ons co[n]vent weege[n] hadt bove[n] aan die Vuernse 
16 vijf Holl[andse] g[ulden] fac[it] VI R[ijns] g[ulden] V st[uivers] Uters gels. 
17 Summa IIc  R[ijns] g[ulden] ende XIX R[ijns] g[ulden] XV st[uivers]. 
18 Item wij vercofften IIII silvere[n] scaelen die dat convent 
19 thobehoerden ende wij buerde[n] van ellike scael XII R[ijns] g[ulden] 
20 curre[n]t fac[it] XLVIII R[ijns] g[ulden] curre[n]t. 
21 Item ghebuert op S[int] Mathijsavo[n]t a[nn]o XVc ende XIX {20 september 1519} 
22 van die heere[n] van Sinte Johans hoer pachters LIX R[ijns] g[ulden] 
23 current. 
{folio 3 verso:} 
1 Item ghebuert van den torff die Willam Stael ons co[n]vent 
2 ten halve[n] groeft over die Oude Graff XLI R[ijns] g[ulden] curre[n]t, 
3 summa hondert R[ijns] g[ulden] curre[n]t. 
4 Item ghebuert doe Henrick Valkenaer sijn dochter hier cleede[n] 
5 LIX  R[ijns] g[ulden] ende XVIII st[uivers] IX wyt van dat gelt dat hier in dat 
6 cloester gaff. 
7 Item ghebuert van joffer A[n]na van Ent mij[n] vrouwe[n] dyenst- 
8 joffer te Paesschen XVc XXII {20 april 1522} anderhalff hondert Holl[antse] g[ulden]. 
9 Daer geve[n] wij hoer jaers losrente[n] aff die pennynck XVIII. 
10 Item ons kerck heeff ons gedaen a[nn]o XVc ende XXII {1522} XXXII R[ijns] g[ulden] 
11 current. 
12 Item a[nn]o XVc ende XXV {1525} gaff ons fabryck tot dat recht tho Romen 
13 drie angelotten, facit XII R[ijns] g[ulden] en[de] 7 1/2 st[uivers]. 
14 Summa twe hondert gulden en[de] eenen- 
15 tnegentich, XVI st[uivers] drie wit. 
16 Summa su[m]maru[m] ses hondert Rinsche guldens 
17 en[de] XI R[ijns] g[ulden] XV st[uivers] drie wit. 
18 Item dit is dat die kelre ampt tot dat recht gegeven heeft 
19 gerekent tot dat jaer toe van XVc en[de] XXVII {1527} vijff hondert gulden 
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20 en[de] eene[n] vijftich g[ulden]. 
{folio 4 t/m 13 onbeschreven} 
{folio 14 recto} 
1 Dit is dat ons recht gecost heeft dat wij hebbe[n] 
2 tegens dat capittell van Sint Jan t' Utrecht 
3 aengaende ons veen dat wij leggende hebben 
4 over die Oude Graft 
5 In 't jaer ons Heeren XVc en[de] XII {1512} in die mey so wort ons geseyt 
6 dat in ons veen bij die Vuernse dat veen was bereyt om 
7 daer in te graeven. So seynden wij ons convents graevers daer 
8 en[de] lieten in die selven sloeyten graeven die daer gemaeckt 
9 waren om te graeven des manendaechs voer pynsterdach {24 mei}. 
10 Anno XVc en[de] XII {1512}, so quam Geerloff Corneliss[oon] en[de] Henryck 
11 Botter hier opten pynsteravond {29 mei} hier en[de] seyde hij dat veen 
12 gecoft hadden tegens den heeren van S[int] Jan t' Utrecht 
13 en[de] dat capittell en[de] den heeren te kennen gegeven hadden 
14 dat ons convents graevers in dat veen dat sij van hem 
15 gecoft hadden groeven. So hadden die selven heeren bevoe- 
16 len dat sij ons graevers daer uut souden heeten gaen en[de] dat 
17 Geerloff en[de] Henryck voers[creven] hoer graevers daer in[ne] setten sou- 
18 den en[de] laten graeven. So seynden wij ons graevers den eerste[n] 
19 donderdach na pynsterdach {3 juni} mit twe van ons convents joffe- 
20 ren, geheten Heylwych van d[er] Haer en[de] Jan van Lanscroen 
21 daer boven an die Vuernse in ons veen en[de] daer hadden 
22 Geerloff en[de] Henrycks graevers voers[creven] twe off drie uren in ons 
23 veen gegreven. So heeten ons jofferen die graevers daer uut ga[en] 
24 en[de] als sij deden en[de] dat selven dat sij gegreven hadden 
25 traden ons jofferen mitten scuppen en[de] voeten ontwe. Doe dit 
26 gedaen was des dy[n]sdages daer nae als na beloken py[n]sterdach {8 juni}. 
{folio 14 verso} 
1 So seynden ons dat capittel van S[int] Jan voers[creven] een inhibith en[de] 
2 boeden ons op een peen van hondert merck silvers en[de] bij 
3 mij[n] g[enadigen] h[eere] {=bisschop Frederik van Baden} hoechste boeten ende op den peen van d[en] 

ban 
4 dat wij ons handen van dat veen souden houden en[de] geboe- 
5 den ons convent te recht te comen des vrijdages daer 
6 nae {11 juni} voer d[en] deken van S[int] Peter. 
7 Item soe was doe meyster Evert van[den] Koddenoert ons ad- 
8 vocaet en[de] schenckten hem mitten eersten XXX st[uivers]. 
9 Item wij aten tot Willem die Waell mitten vrunden als 
10 heere Jan van Reness, Ariaen van Pallaes, Loeff van der Haer, 
11 Ghijsbert van der Haer, Thijman die Waell daer wij ons mede 
12 beryeden, dat costen XXI st[uivers]. 
13 Item aen huessheyt daer gescencket VII 1/2 st[uivers]. 
14 Item doe wij toe Wijck tot mij[n] genadigen heere waren en[de] 
15 hem baden dat geesteliken recht op had willen stellen, coste[n] 
16 aen huessheyt so wij doe tot Bernt Uuteneng en[de] anders 
17 gene[n] cost dede dan huessheyt, so gaven wij boden X st[uivers]. 
18 Item Hertzelieff die secretarius toe Wijck gescenckt omdat hij 
19 dat register doersach XV st[uivers]. 
20 Item ons boumeyster en[de] die poertyers toe Wijck ellicks gesce[n]ct 
21 1 st[uiver]. 
{folio 15 recto} 
1 Item Bart Janss[oen] gescenct II st[uivers] III wit. 
2 Item doe aten wij weder tot Willem die Wael mit den abt 
3 van Oesbroeck en[de] mit die vrunden voers[creven] en[de] Meerten 
4 Hoeyer en[de] meer ander costen, costen aen spijse XXXVIII stuivers. 
5 Item aen wijn die doe gedronken wort VIII kannen, XXVIII st[uivers]. 
6 Item die boden daer van d[en] huyss gescenct V st[uivers]. 
7 Item gegeven van copyen uut ons brieven te samen V st[uivers] 
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8 Item meyster Evert voers[creve] weder gescenct II Badensche g[ulden]. 
9 Item Meerten Hoeyer ons procuratoer gescenct I Badensche g[ulden]. 
10 Item doe lyeten wij voel oude luyden tuygen in dat weer- 
11 like recht, dat costen ons hier te brengen mit en wagen 
12 en[de] weder om te brengen XVII st[uivers]. 
13 Item die luyden te tuegen te byeden costen IX st[uivers]. 
14 Item verteert mit die tuygen XXXI st[uivers], noch VI [st[uivers]. 
15 Item die getugenisse brieff te bezegelen heeft gecost XXV st[uivers]. 
16 Su[m]ma XVI g[ulden] ende IIII st[uivers] IX wyt. 
{folio 15 verso} 
1 Dit is uutgegeve[n] anno XVc en[de] XIIII {1514}. 
2 Item wij seynden ons rentemeyster te Vollenhoeve tot mij[n] g[enadige] h[eere] 
3 mit eenen brieff, die costen te scrijven VIII st[uivers] en[de] verteert XXXVI 1/2 
4 st[uivers]. 
5 Item doe wij mit ons h[eeren], raeden en[de] mitten abt van Oesbroeck en[de] 
6 mit die vrunden op den venen waren op S[inte] Peternellendach {31 mei}, 
7 verteert die raede, mijns g[enadige] h[eere] op dat Hoff II R[ijns] g[ulden] en[de] XII st[uivers] en[de] aen 

cost en[de] aen haver. 
8 Item op dat veen verteert aen spijsen en[de] aen dranck V R[ijns] g[ulden]. 
9 Item doe die heeren van S[int] Jan weder in ons veen aen die 
10 Vuernse graeven boven vorwaerden, doe seynden wij mij[n] 
11 g[enadigen] h[eere] een supplicatye, die costen te scrijven X st[uivers] en[de] ons 
12 rentmeyster verteert XXVI 1/2 st[uivers]. 
13 Item den pander Brakel gegeven XV st[uivers] dat hij die luyde 
14 boey die die sodssen gesleten hadden op ons veen. 
15 Item die scout van Zoest gegeven IIII g[ulden] en[de] IIII stuivers dat hij ons 
16 een copye auttenttyc liet scrijven uuten graff brief. Die scout 
17 hyet Henrick Ghijsbertsoen. 
18 Item te Wijck gereyst, dat costen XXI st[uivers]. 
19 Su[m]ma XVII R[ijns] g[ulden] XIII st[uivers]. 
{folio 16 recto} 
1 Dit is uutgegeven anno XVc en[de] XIIII {1514}. 
2 Item wij lieten oude mannen van Zoest en[de] van Baern en[de] van 
3 Zeyst tugen in dat geestelijken recht, dat costen die te byeden 
4 VII st[uivers]. 
5 Item den voerman die dye mannen hier brochten XV st[uivers]. 
6 Item die goey ma[n]nen gescenckt die getuecht hadden te same[n] 
7 II R[ijns] g[ulden] en[de] XIII st[uivers] III wit. 
8 Item die notarius heer Henrick Beyer en[de] Goswinus die die getugenisse 
9 hoerden, hem gescenckt voer hoeren arbeyt en[de] van die tugenisse 
10 te bescrijven te samen XXV R[ijns] g[ulden] en[de] XII st[uivers]. 
11 Item wij mosten die inhibith weder laten scrijven, dat costen 
12 XI stuivers III wit. 
13 Item tho Wijck gereyst mit Ghijsbert van Lanscroen en[de] meer 
14 vrunden om mij[n] g[enadigen] h[eere] te spreken, dat costen II R[ijns] g[ulden] en[de] IIII 
15 st[uivers]. 
16 Item doe ick die vrunden hier te gast had mit hem te berae- 
17 den, dat costen XXVI st[uivers]. 
18 Item doe ick mit Loeff V[er]haer en[de] mit Thijma[n] die Waell en[de] 
19 Ghijsbert Verhaer op dat veen was om die watergangen te 
20 besyen, dat die heere van S[int] Jan off spreken, die van Baern 
21 gescenckt en[de] die van Zoest XVI st[uivers]. 
22 Su[m]ma XXXIIII R[ijns] g[ulden] ende IIII st[uivers]. 
{folio 16 verso} 
1 Anno XVc en[de] XV {1515} 
2 Item doe wij the Montfoert tot mij[n] heere rijsden mit 
3 Ariaen van Pallaes en[de] Willem die Waell, Loeff van der Haer 
4 en[de] gaven sij[n] edelheyt te kennen dat heer Jacop van 
5 Apelteren, domdeken 't Utrecht, bij ons had geweest en[de] hadde[n] 
6 ons saken in mij[n] g[enadig] h[eere] en[de] domdekens handen geset 
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7 so en had die domdeken all ons copyen van ons brieff 
8 van die venen in sijnen handen. En[de] had ons geloeft {=beloofd} 
9 ons recht op een goeden eyndt te brengen. Mer hij 
10 was buten gereyst en[de] en quam niet weer, daer wij 
11 groot achterdeell bij hadden. Doe verteerden wij daer mit- 
12 ten vrund[en] XXVIII st[uivers]. 
13 Item in den eersten Thonis Janss[oen] off Thonis scouten, hoe me[n] 
14 hem heeten will, die bouluyden die op die Vueryse woe[n]ne[n] 
15 hoer scapen gescuct op ons veen en hij borcht se die scout va[n] 
16 Zeyst, en[de] dat vervollichden wij twe reysen. Mit recht en[de] 
17 daer verteert VI st[uivers] III wit. 
18 Item die heeren van S[int] Jan seyde dat Thonis Janss[oen] op dat 
19 blijff veen niet gescut had, doe lyet Thonis Janss[oen] voers[creven] die 
20 manne[n] die hem die scaep hadden helpen scutten aen Die 
21 Bilt besetten om getuegenisse der waerheyt dar off te 
22 geven. Doe wort daer verteert VII st[uivers] 
{folio 17 recto} 
1 Item doe lyeten wij daer brieven off maken die costen 
2 VII½ st[uivers]. 
3 Item doe reysden wij to Wijck tot mij[n] genadigen heere 
4 mit mijn heer den abt van Oesbroeck, hee[r] Jan van Reness, 
5 Willem die Waell en[de] Loeff van der Haer en[de] gaven sij[n] genaeden 
6 te kennen wat onrecht ons gescieden en[de] dat zij[n] genaeden 
7 den scout to Zeyst verboden had dat me[n] geen recht mit ons 
8 houden sou van die scuttingen van den scapen. Dat costen 
9 dat wij verteerden III R[ijns] g[ulden] en[de] IIII stuvers. 
10 Item opten palmavont daer nae lieten ons die heeren va[n] 
11 S[int] Jan tho Coelen te recht dagen en[de] die copie lieten wij 
12 uutscriven. Die costen II R[ijns] g[ulden] en[de] II st[uivers]. 
13 Item wij lieten die supplicacye in Dueyts oversetten uuten 
14 Latij[n] die die heeren van S[int] Jan te Romen geseynt hadde[n]. 
15 Dat costen 1 R[ijns] g[ulden] en[de] IX st[uivers]. 
16 Item doe reyssden wij to Wijck des dynssdages na den heyli- 
17 gen paessdach mitten vrunden en[de] gaven 't mij[n] g[enadigen] h[eere] te ke[n]- 
18 nen dat dat capittell van S[int] Jan ons te Coelen gecyteert had. 
19 Doe verteerden wij I R[ijns] g[ulden] IIII st[uivers]. 
20 Item doe seynden wij die leesmeyster Crisstoffell to Coelen om 
21 daer advocaten en[de] procroeren aen te nemen die ons recht daer 
22 verwaren souden. Die gaven wij tot sij[n] teringe III rins g[ulden]. 
{folio 17 verso} 
1 Item doe hij weder quam van Coelen scenckten wij hem twe kanne[n] 
2 wijns fac[it] V st[uivers]. 
3 Item doe lyeten wij generaell capittell leggen, doe gaven wij 
4 Symon Symonss[oen] van een supplicacye aen mij[n] genaedigen heere 
5 en[de] voer een supplicacye die me[n] in 't capittell voer den drie 
6 Staten lass en[de] oeck van brieve[n] die men tot twe reysen aen 
7 die Rydderscappen sey[n]den, dat costen te samen II R[ijns] g[ulden] en[de] VIII st[uivers]. 
8 Item doe men dat eerste capittell hyelt den voerspraeck die o[n]s 
9 woerd voer dat capittell dede, hem gescenckt V st[uivers]. 
10 Item doe men dat derdenden capittell hielt Jacop Uuittenbroec 
11 gescenckt XV st[uivers] dat hij ons woerd dede. 
12 Item die poertyers van die Wittenvrouwenpoert gescenckt 
13 II½ st[uivers] dat sij ons die poert op deden. 
14 Item doctor Clappus, ons advocaet, gehadt IIII gouden g[ulden] 
15 fac[it] VII R[ijns] g[ulden]. 
16 Item meyster Bernt van Harderwijck heeft van ons ge- 
17 hadt IIII gouden g[ulden], fac[it] VII R[ijns] g[ulden]. 
18 Item wij lyeten meyster Bernt van Harderwijck een macht- 
19 brieff scrijven, die costen I R[ijns] g[ulden] en[de] IX st[uivers]. 
20 Item wij scencten Meerten Hoeyer I Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] I R[ijns] g[ulden] 
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21 XI st[uivers] III wit. 
{folio 18 recto} 
1 Item wij hebben ouden mannen van Zoest, van Baern, van Zeyst 
2 laten tugen in dat geestelike recht en[de] wij lieten se hier mit 
3 eenen wagen brengen en[de] weder om brengen en[de] hem ge- 
4 scenct, dat costen t'samen 1 R[ijns] g[ulden] IX st[uivers]. 
5 Item meyster Henryck Beyer en[de] Goswin[us] hebben die 
6 getugenisse te same[n] gehoert en[de] dat heeft ons gecost mit 
7 dat scriven XXVIII R[ijns] g[ulden] en[de] XII st[uivers]. 
8 Item doe reyssden wij mitten abt van Oessbroeck do[m]de- 
9 ken en[de] die deken van S[int] Peter en[de] mit heere Jan van 
10 Reness, heer Jan van Solmis, Ariaen van Pallaes, Loeff va[n] d[er] 
11 Haer, Willem die Waell en[de] meer vru[n]den, dat costen aen 
12 spijse en[de] aen wij[n] en[de] aen waegenhuer te samen II R[ijns] g[ulden] en[de] 
13 XVII st[uivers]. 
14 Item Jan die bode gegeven van brieve[n] te Coelen te dra- 
15 gen van VI reysen 1 R[ijns] g[ulden] V st[uivers]. 
16 Item, ons kermissavont daer na waren wij weder mit die 
17 vru[n]den op ons veen, dat costen aen spijse en[de] aen wij[n] I R[ijns] g[ulden] 
18 III st[uivers]. 
19 Item doe Henryck die bode eerstwerf om onss will te Coelen 
20 ginck doe had hij van ons II R[ijns] g[ulden] en[de] XIX st[uivers]. 
21 Item doe Henryck die bode anderwerff te Coelen ginck had 
22 hij I R[ijns] g[ulden] en[de] XI st[uivers] en[de] III wit. 
23 Su[m]ma LXXIIII R[ijns] g[ulden] XIII st[uivers] IX wyt. 
{folio 18 verso} 
1 dit is uutgegeven anno XVc en[de] XVI. 
2 Item doe die bode Pauwels die ons (die ons) die cart mit die 
3 copyen van Coelen brocht die die heere[n] van S[int] Jan in't 
4 recht overgelevert hadden, hem gegeven VII½ st[uivers]. 
5 Item doe seynden wij Henryck die bode weder te Coelen. 
6 Daer had hij off I R[ijns] g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
7 Item des donredages voer S[int] Pontiaen {10 januari} voeren wij mit die 
8 vrunden in't Oestveen, dat costen ons van die scuten te huere[n] 
9 en[de] aen spijse XIX st[uivers]. 
10 Item doe liet ick alle die landtgenoeten van dat gerecht va[n] 
11 (van) dat Oestveen en[de] van dat Ridderveen laeyen in den 
12 Dom, dat costen VIII st[uivers], die hadt een stadtdy[n]ere. 
13 Item ick gaff opten selven dach meyster Jan van Malsen 
14 die capittels boede II½ st[uivers]. 
15 Item doe meester Meerten Hoeyer doot was mosten wij meys- 
16 ter Bernt van Harderwijck weder een machtich brieff sey[n]den 
17 die costen I R[ijns] g[ulden] en[de] XVIII st[uivers]. 
18 Item gegeven van eenen brieff te scrijven die me[n] te Coelen 
19 seynden doe die Goetsshuysen dat recht te Coelen op lieten set- 
20 ten tot meydach {1 mei} toe, die costen XII st[uivers]. 
21 Item wij seynden meyster Bernt van Harderwijck toe Coele[n] 
22 één hondert pont stockvys, die costen IIII R[ijns] g[ulden] en[de] VII1/2 st[uivers]. 
23 Item noch hem geseynt een kynken aels dat costen II R[ijns] g[ulden]. 
{folio 19 recto} 
1 Item gegeve[n] van d[en] stockvys en[de] van d[en] ael toe Coelen te brenghen 
2 I R[ijns] g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
3 Item nae Paesschen {23 maart 1516} hadden wij die lantdgenoten van Oestveen en[de] 
4 van dat Ridderveen ten Heyligen Cruyss laten leyen, dat cos- 
5 ten IIII½ st[uivers]. 
6 Item in die Pynster heylich dage {Pinksterdag 1516: 11 mei} lyeten wij alle die lantgenote[n] 
7 weder ten Heyligen Cruyss leyen, dat costen IIII st[uivers]. 
8 Item meyster Rutger Verkerck ons advocaet gescenckt IIII Ph[ilip]s g[ulden] 
9 fac[it] VI R[ijns] g[ulden] en[de] VI st[uivers]. 
10 Item meyster Ariaen Bort gescenckt V Badensche g[ulden] fac[it] VI R[ijns] g[ulden]. 
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11 Item die poertyers van die Witte[n]vrouuen gescenct van IIII rey- 
12 sen IIII st[uivers]. 
13 Item ons advocaten en[de] procroeren te Coelen en[de] van scrijven te sa- 
14 men geseynt XVII gouden g[ulden] en[de] VII½ Hollantsche st[uivers] fac[it] XXX R[ijns] g[ulden] en[de] 

IIII st[uivers] IIII½ wit. 
15 Item Henrick die bode gegeven I R[ijns] g[ulden] en[de] I st[uiver]. 
16 Item wij hebben die meyster als prioer van den vrouwenbroers- 
17 cloester toe Coelen geseynt een paer messen, die hebben gecost XIX½ st[uivers]. 
18 Item noch die meyster v[oer]s[creven] geseynt VI beneyde snutteldoecken mit 
19 spaenze steecken en[de] mit fraengen, hebben te samen gecost I R[ijns] g[ulden] en[de] 
20 XII½ st[uivers]. 
{folio 19 verso} 
1 Item meyster Franss Beyer quam hier mit meyster Ariaen Bort om dat  
2 convent hoeren te spreken en[de] over te geven den machbrieff die me[n] 
3 ons procroers te Coelen seynden, daervoer bet[aelt] 1 R[ijns] g[ulden] en[de] XV st[uivers]. 
4 Item noch gegeven om die copyen van der verbant brieff die 
5 men ellike landtgenoten seynden en[de] van een supplicacy, te- 
6 samen 1 R[ijns] g[ulden] XV st[uivers]. 
7 Item Henrijck die bode gegeven 1 R[ijns] g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
8 Item Aebert van Sconenborch gegeven van twe carten te 
9 maken IIII st[uivers]. 
10 Item Goswinus die notarius gegeven van die acten toe scrijve[n] 
11 die men toe Coelen seynden XVIII R[ijns] g[ulden]. 
12 Item Beyer gegeven van een instrument toe scrijven 1 R[ijns] g[ulden] 
13 XIII st[uivers] IX wit. 
14 Item Henrick die bode gegeven II Badensche g[ulden] fac[it] II R[ijns] g[ulden] 
15 en[de] VIII st[uivers]. 
16 Item geseynt to Coelen VI gouden g[ulden] van gewichten den 
17 meyster van den Vrouwenbroers bij mij[n] heer den abt van 
18 Oessbroeck, fac[it] X R[ijns] g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
19 Item Jan die bode gegeven VIII st[uivers] IX wit van brieven 
20 to Coelen te brengen. 
21 Item Ebbe Willems[zoon] gegeven VII st[uivers] dat hij ons te lieff van 
22 Baern hier quam. 
23 Item Ghijsbert Vercuell verteerden II st[uivers] toe Baern Ebbe 
24 Wittems[zoon] haelden. 
{folio 20 recto} 
1 Item gegeven van die getugenisse te scrijven die men te Coelen 
2 most seynden 1 R[ijns] g[ulden] en[de] XI st[uivers] III wit. 
3 Item Cornelis ons knecht gegeven IIII st[uivers] die hij verteert 
4 heeft aen twe reysen doe hij toe Amersfoert en[de] toe Zeyst 
5 ende to Baern die luyde badt om mit ons op dat veen te co- 
6 men doe me[n] die Nonnegroep in ons cart te recht soude[n] 
7 setten. 
8 Item Ariaen Bort ons procroer gegeven omdat hij ons woert 
9 voer de Goetshuysen en[de] voer die lantgenoten dede doe wij te 
10 kennen gaven van die XXXIII articulen en[de] van die copyën 
11 die die here van S[int] Jan te Coelen in't recht overgegeven had- 
12 den, daer hebben wij hem voer gegeven VI R[ijns] g[ulden]. 
13 Item Jan die bode gegeven op ons[s] Vrouwendach presentacio {21 november} 
14 VI st[uivers] van brieff te dragen. 
15 item gegeven van vijff copyën die men die vier Goetshuy- 
16 sen seynden X st[uivers]. 
17 Item gegeven van IIII brieven te scrijven die die landtgeno- 
18 ten bezegelen souden I R[ijns] g[ulden]. 
19 Item Henryck die bode gegeven II R[ijns] g[ulden] en[de] XVI st[uivers]. 
20 Item meyster Rutger van der Berck reysden om onsen wil 
21 to Loenen den eersten dach van december en[de] qua[m] weder 
22 den XIIIIte dach van derselver maent en heeft verteert VII 
23 gouden g[ulden] van gewichten fac[it] XII R[ijns] g[ulden] en[de] V st[uivers]. 
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{folio 20 verso} 
1 Item meyster Rutger heeft gesubarreet twe advocaten te Loenen 
2 voer ons convent, die heeft hij gegeven II goud[en] enckel g[ulden] fac[it] 
3 III½ R[ijns] g[ulden]. 
4 Item Ghijsbert Warddynck voer een procroer gegeven 1 gouden 
5 enckel g[ulden] fa[cit] 1 R[ijns] g[ulden] en[de] XV st[uivers]. 
6 Item Jan van der Moer voer ons convent een notarius gegeve[n] I gou- 
7 den enckele g[ulden] fac[it] I R[ijns] g[ulden] XV st[uivers]. 
8 Item gegeven van een supplicacy te scrijven die me[n] den paeus 
9 sell geven IIII st[uivers] Hollantsch. 
10 Item die knecht van Ghijsbert Warddynck gegeven omdat hij 
11 die advocaten en[de] procroeren vergarderden IIII st[uivers] Holl[antsch]. 
12 Item heer Jan, caenonyck van Breda gegeven om te deryge- 
13 ren ons brieven tot Romen sonder weet van naerder wy[n]c- 
14 kel proest S[int] Jan I gouden g[ulden] van gewichten fac[it] I R[ijns] g[ulden] en[de] 
15 XV st[uivers]. 
16 Item gegeven die poste die dese brieven dragen sell IIII st[uivers] 
17 Hollantsch. 
18 Item gegeven Jan die potisbanckier om die dingen te doen 
19 expediren op rekeni[n]g XII gouden enckel g[ulden] fac[it] XXI R[ijns] g[ulden]. 
20 Item heer Willem ons cappelaen gegeven van die articu- 
21 len uut te scrijven II st[uivers]. 
22 Sum[m]a anderhalff hondert R[ijns] g[ulden] ende III g[ulden] 
23 XV st[uivers] VI doeytgens. 
{folio 21 recto} 
1 Dit is uutgegeven anno XVc en[de] XVII. 
2 Item wij hebben meyster Rutger van der Berck geseynt bij Ghijsbert 
3 van der Haer XII gouden enckell g[ulden] omdat hij ons gedyent had fac[it] XXI R[ijns] g[ulden]. 
4 Item wij hadden Thonis en[de] zij[n] zwager torff in ons veen boven 
5 die Vueryse later graeven en[de] doe rede was wech te voeren qua- 
6 men die heere van S[int] Jan mit die Husenars ut Goeylant en[de] 
7 voerden den torff wech en[de] brochten se in Goylant in dat dorp va[n] 
8 Huysen. Doe seynden wij twe jofferen en[de] lieten besyen wat sij 
9 mit den torff dede. Doe verteerden sij III Hollantsche st[uivers]. 
10 Item doe reysden wij to Wijck en[de] gave[n] mij[n] g[enadige] h[eere] ee[n] supplica- 
11 cye en[de] claechden wat gewelt die heere van S[int] Jan ons gedaen had- 
12 den. Verteert III st[uivers] IIII½ wit. 
13 Item doe quam mij[n] g[enadige] h[eere] t' Utrecht. Daer reyssden wij tot hem en[de] bleve[n] 
14 des nachts tot Willem die Waell, daer gaven wij tot huessheyt, 
15 want die boden ons boetscaep alden dach hadden gedaen, die sce[n]ck- 
16 ten wij IX st[uivers] III wit. 
17 Item de poertyers van die Wittenvrouwen gescenckt to VI rey- 
18 sen VI st[uivers]. 
19 Item doe reyssden wij weder to Wijck om ons antwoert aen mij[n] 
20 genaedigen heere toe geven off wij ons saken aen sij[n] g[enaedigheit] wou- 
21 den laten blijven, en[de] die heeren van S[int] Jan en quamen nyet (wij). 
22 Wij bleven daer twe dagen en[de] nachten na die heere van 
23 S[int] Jan, mer sij en quamen niet. Dat costen ons van huessheyt 
24 en[de] dat die peerd verteert hadden XVI st[uivers]. 
{folio 21 verso} 
1 Item doe seynden ons mij[n] g[enadigen] h[eere] die antwoert van die heren van S[int] 
2 Jan, die bode gegeven V st[uivers]. 
3 Item daer quam een bode van Loenen tot ons en[de] brocht ons brieff 
4 van ons gemachtigen van Loenen en[de] hij most eene[n] dach nae onss 
5 antwoert wachten, dat costen ons te samen XV st[uivers]. 
6 Item doe mij[n] genaedigen heere sij[n] eersten rechtdach hielt doe 
7 waren Natewys en[de] Zuelen to Wijck en[de] claechden van des conve[n]ts 
8 wegen en[de] dat gewelt die heere van S[int] Jan in onsen torff gedaen 
9 hadden. En[de] doe overquamen ridderen en[de] knechten dat sij onss sca- 
10 den op rechten souden en[de] die wijsinge uut te scriven, dat costen XV 
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11 st[uivers]. 
12 Item doe seynden wij to Wijck tot Natewys en[de] Zulen, dat coste[n] 
13 VII½ st[uivers]. 
14 Item doe het mij[n] genaedigen heere vier gescicte van ridder en[de] 
15 buecht die scade van den torff to werderen, to weten dat was Fre- 
16 deryck Uutenham, Guert die Coni[n]g, Melis Uuteneng den ouden, 
17 Willam van Oestru[m], die seynden mij[n] g[enaedigen] h[eere] doe ons joffere[n] 
18 over gewelt van die heere van S[int] Jan claechden ellicxs eenen 
19 brieff, die costen ons van scrijven en[de] van haelen te samen[n] XVI 
20 st[uivers]. 
21 Item Evert Speyer, die voerspraeck, gegeven I Badensche g[ulden] dat hij 
22 ons woert hiellt voer mij[n] g[enaedigen] h[eere] doe ons jofferen over gewelt 
23 van die heere van S[int] Jan claechden. 
24 Item mij[n] heer van Oessbroeck gegeven VI gouden g[ulden] die hij 
25 die meyster van Coelen brocht, fac[it] X R[ijnse] g[ulden] X st[uivers]. 
26 Item Valentijn gegeven 1½ R[ijns] g[ulden] van een supplicacye te scrijven die 
27 wij mij[n] g[enaedigen] h[eere] dickwil gepresenteert hebben aengaende die 
28 heren van S[int] Jan. 
{folio 22 recto} 
1 Item He[n]ryck die bode die ons boetscap breng to Coelen aen ons 
2 advocaten gegeven 1½ R[ijns] g[ulden]. 
3 Item op S[int] Barberenavont XVc en[de] XVII {3 december 1517} seynden ons die Heere[n] 
4 van S[int] Jan een inhybicye en[de] verboeden ons van den peen va[n] 
5 den ban en[de] IIId[uizend] gouden g[ulden] en[de] oeck allen ridderen en[de] knech- 
6 ten dat men geen cyetacy souden doen van die wijsinge 
7 die tho Wijck op mij[n]s g[enaedigen] h[eere] iersten rechtdach gescyet 
8 was. En[de] thoe reyssden ick tot Montfoert tot mij[n] heere 
9 van Montfoert bij mij[n] heere van M[on]tfoert {Jan III van Montfoort} en[de] gaff sij[n] edelh[ey]t 
10 dat te kennen, en[de] dat costen mit dat scyp en[de] aen hueyssheyt 
11 en dat die scippers verteert hadden te same[n] XXXI st[uivers]. 
12 Item wij gaven die vrund die antwoert van mij[n] lieff heere 
13 van Montfoert te kennen en[de] doe word hij vrund Raet ene[n] 
14 brieff geordineert die men mij[n] g[enaedigen] h[eere] soude seynden en[de] 
15 den brieve word eerst mij[n] h[er]e van Montfoert geseynt om 
16 dat sijn edelheyt die souden laten lesen en[de] visiteeren, die 
17 bode gegeven VI st[uivers]. 
18 Item doe seynden me[n] Jan die Saedelmaker mitten brieff 
19 voers[creve] tot mij[n] genaedigen heere die welcken mij[n] heer va[n] 
20 Montfoert gesyen had, dat costen III R[ijns] g[ulden]. 
21 Item doe Jan voers[creven] weder quam doe most hij mit die brieff 
22 ierst bij mij[n] heere van Montfoert rijen om hem die ant- 
23 woert va[n] mij[n] h[eer] te brengen, dat costen VIII½ st[uivers]. 
24 Su[m]ma XLV R[ijnsche] g[ulden] ende XXI st[uivers] ende IIII½ wyt. 
{folio 22 verso} 
1 Dit is uutgegeven anno XVc en[de] XVIII. 
2 Item ons vrund te laeyen om mij[n] g[enaedigen] h[eere] die antwoert te geven op 
3 dat compromiss dat die heere van S[int] Jan ons gescreven hadden, 
4 van laeyen IIII st[uivers]. 
5 Item wij lieten dat concept van dat co[m]promiss dat die heere van 
6 S[int] Jan uutgeset hadden uutscrijven, dat costen XV st[uivers]. 
7 Item ons antwoert costen te scrijven II½ st[uivers]. 
8 Item tot Herman van Lockhorst die doe vicari[us] was, deken van 
9 Amonster {kapittel Oudmunster} was, ick drie nachten die boden tot hoessheyt {=gratificatie} gege- 
10 ven XXIIII st[uivers]. 
11 Item ick seynden tho Amerssvoert op S[int] Agnietenavont {20 januari} om 
12 die duigwerder Jacop van Dolre te haelen, costen III½ st[uivers]. 
13 Item die wijsinge die gescyet was op mij[n]s g[enaedigen] h[eere] rechtdach, lyet 
14 ick in parcament scrijven, costen VII½ st[uivers]. 
15 Item Valontyen gescenct van supplicacyen en[de] brieven te scrijve[n] 
16 1½ R[ijns] g[ulden]. 
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17 Item weder een bode geseynt tot mij[n] heere van Montfoert 
18 die die domdeken geen capittell hadden laten leggen 
19 dat gaven wij mij[n] heere van Montfoert te kennen, dat 
20 costen VII st[uivers]. 
21 Item meyster Rutger Verkerck gegeven IIII Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] VI R[ijns] g[ulden] ende 
22 V st[uivers]. 
{folio 23 recto} 
1 Item doe mosten wij to Wijck reysen, verteert VIII st[uivers]. 
2 Item die bode die ons dat co[m]promiss brocht van mij[n] g[enaedigen] h[eere] ge- 
3 scenckt V st[uivers]. 
4 Item gegeven van dat co[m]promiss te scrijven in Franscyn dat 
5 ons convent bezegelden en[de] wij mij[n] g[enaedigen] h[eere] brochten, dat coste[n] 
6 X st[uivers]. 
7 Item Jan die bode gegeven IIII½ st[uivers] dat hij ons boetscap te Coe- 
8 len had gedaen. 
9 Item des dages na S[int] Lambertsdach XVc en[de] XVIII {27 mei? 1518} soe reyssden 
10 mij[n] heere van Montfoert mit sij[n] vrou toe Wijck tot mij[n] g[enaedigen] 
11 h[eere] en[de] wij reyssden daer oeck en[de] wij hadden meyster Rutger Ver- 
12 kerck ons advocaet me, en[de] wij waren II nachten to Wijck en[de] 
13 wij gave[n] mij[n] g[enaedigen] h[eere] ons saken to kennen soe sij[n] g[enaedigen] wel indach- 
14 tich was dat die heere van S[int] Jan dat co[m]promiss sij[n] g[enaedigen] gecon- 
15 cepeert hadden en[de] ons beyden geseynt met nagaen offte after- 
16 volgen woude. Begeerden daerom van s[ijn] g[enaedigen] die execucye woude 
17 laten gescyen die rydder en[de] knecht gewesen hadden op sij[n] 
18 g[enaedigen] iersten rechtdach en[de] wij gaven sij[n] g[enaedigen] oeck te kennen 
19 dat die heeren twe maell hoer graevers in ons veen had- 
20 den geset. Mer meer ander reden en[de] saken wij van 
21 s[ijn] g[enaedigen] begeerden, dat costen ons an wij[n] en[de] spijse, aen huess- 
22 heyt en[de] die peerden verteerden te same[n] II½ R[ijns] g[ulden]. 
{folio 23 verso} 
1 Item gegeven V st[uivers] van den brieff uut te scrijven daer die 
2 scade van die heeren van S[int] Jan sij ons gedaen hadde[n] 
3 op ons veen in ons[en] torff in gewerdeert was van 
4 die vier ryddermannen als Frederyk Uutenham, 
5 marscalck van dat Nedersticht en[de] Guert die Koninck, 
6 baeljow van Apkoude en[de] Melis Uutenenge en[de] Willem 
7 van Oestru[m]. 
8 Item op S[int] Symo[n] en[de] Judas avont XVc en[de] XVIII {27 oktober 1518} heyt mij[n] 
9 g[enaedigen] h[eere] recht doe, wagen wij voer't recht en[de] begeerde[n] 
10 dat men ons execucye wolt laten doen als ridderknecht 
11 gewesen hadden op sij[n] genaden iersten rechtdach 
12 van [den] schaede die ons die heere van S[int] Jan gedaen hadde[n] 
13 in ons[sen] torff dat welcke ridder en[de] knecht nu weder 
14 wess[en], dat die pander doer bevele mij[n]s g[enaedigen] h[eere] van den 
15 heeren van S[int] Jans goede haelen salde, daer liet ick een uut- 
16 scryft uut mij[n]s genaedigen heere[n] register uutscrijven. 
17 Daer gaff ick den secretarius aff VII½ st[uivers]. 
18 Item ick was twe nacht to Wijck, dat costen aen spijs en[de] 
19 aen wijn en[de] aen huessheyt en[de] die poertyers gescenct en[de] 
20 daer die peerdt stonden XXXV st[uivers]. 
21 Item ick schenckten heer Melis van Nijevelt sij[n] knecht 
22 die dat peertke[n] verwaert had dat ick mij[n] genaedige 
23 heere schenckten 1 Beyerssche g[ulden]. 
{folio 24 recto} 
1 Item Guert Speyer die voerspraeck die ons woert voer dat 
2 rech hyelt gescenckt XIIII st[uivers]. 
3 Item Dirck van Broeckhuysen en[de] Jan van Voerd, van sture[n] 
4 die twe panders reden panden der heeren goet van S[int] 
5 Jan, daer gave[n] wij aff die panders IIIII g[ulden]. 
6 Item doe reyssden wij op S[int] Katherij[n]ne[n]avont {24 november} op mij[n]s 



 294

7 g[enaedigen] h[eere] sij[n] rechtdach to Wijck, to begeerden [mijn] g[enaedigen] h[eere] mit 
8 die goedshuysen dat wij ons saken een maent op setten 
9 wouden om wat goets tuschen den heere[n] van S[int] Jan en[de] o[n]s 
10 co[n]vent moegen te doen dat also een maent op geset wer- 
11 den. In mij[n]s g[enaedigen] h[eere] sij[n] register geset daer nam ick (ick) een 
12 uutscrift aff, dat costen VII½ st[uivers]. 
13 Item aen huessgelt en[de] verteert op die tijt XVII st[uivers]. 
14 Item Jan die bode die ons boetscap te Coelen dede, he[m] 
15 gegeve[n] V st[uivers]. 
16 Item die poertyers van die Wittevrouwepoert gesce[n]ct 
17 III st[uivers], dat sij ons die poerd weder op sloeten. 
18 su[m]ma XXV R[ijns] g[ulden] VI st[uivers] III wyt. 
{folio 24 verso} 
1 Dit is uutgegeven anno XVc en[de] XIX. 
2 Item doe wij dat recht een maent lanck op geset hadden 
3 terstont lieten die heere van S[int] Jan Goeyssen Ghijsberts[z] 
4 en[de] Cornelis Henricks[z] te Baern die wij mit die panders 
5 dat gelt van den tijden toe hadden laten staen, die sij van 
6 die heere van S[int] Jan gekocht hadden voer die dumproest 
7 [con]cistorij daegen, doe seynden wij ons[en] scout van De Bilt 
8 mit die ma[n]nen voers[creve] en[de] lyeten 't mij[n] g[enaedigen] h[eere] te kenne[n] 
9 geven. Doe verteerden die scout III st[uivers]. 
10 Item wij hebben die meyster van die Vrouwe[n]broers te 
11 Coelen geseynt XV goud[en] enckel g[ulden] van gewycht en[de] IIII 
12 roder alb[en] die hij ons daer verleyt had aen ons ad- 
13 vocaet en[de] procroers, fac[it] XXVI R[ijns] g[ulden] ende V st[uivers]. 
14 Item meyster Rutger Verkerck ons advocaet gescenc 
15 VI Ph[ilipp]us g[ulden], facit IX R[ijns] g[ulden] VII st[uivers] VI wyt. 
16 Item op S[int] Juliaensdach {16 februari} doe hiel mij[n] g[enaedigen] h[eer] weder 
17 recht, doe lieten wij ons voerspraeck seggen. Sij[n] gena- 
18 den geen recht solde halden ons waer eerst execucye 
19 gedaen van die schade die die heere[n] van S[int] Jan ge- 
20 daen hadden nae overkenne[n] ridder en[de] (en[de]) knecht 
21 op sij[n] genaeden eersten rechtdach en[de] wij duigden dat 
22 recht heel neder dat daer geen rechtdach gehalden 
23 en wert, want die maerscallick Frederyck Uuten Ham 
24 ryep aff dat hij voer recht wees dat sij[n] genaed[en] geen 
{folio 25 recto} 
1 recht an solde halden eer die jofferen van Vrouwecloester 
2 execucye gedaen waer, doe gaven wij die voerspraeck XIIII 
3 st[uivers]. 
4 Item ick liet die wijsing scrijve[n] uuth mij[n] g[enaedigen] h[eer] register, dat 
5 costen VIII st[uivers]. 
6 Item doe bevoel mij[n] g[enaedigen] h[eer] die panders dat sij solden rijden 
7 panden als wij hem dat bevolen. Daer hadden sij aff IIII½ R[ijns] g[ulden]. 
8 Item wij waren toe twe nacht toe Wijck, dat costen aen wij[n] 
9 en[de] aen huessheyt en[de] die peerde verteert en[de] poertyers 
10 gescenckt te same[n] II R[ijns] g[ulden] en[de] XIII st[uivers]. 
11 Item doe sonden wij die panders en[de] lyeten die heere pach- 
12 ters van S[int] Jan panden en[de] sij panden VI pachters, daer had- 
13 den sij aff IIII½ R[ijns] g[ulden]. 
14 Item Cornelis Ghijsberts[z] die scout aen Die Bilt reydt mit hem 
15 en[de] doe verteert XII st[uivers] VI wyt. 
16 Item sij hadden Thonis van Toern mede, die brocht die ge- 
17 panden peerdt toe Wijck, daer gave[n] wij hem aff VI st[uivers]. 
18 Item des manedaechs te Vastelavont {7 maart} doe reedt die scout 
19 to Wijck en[de] halden dat gelt van die pachters die daer 
20 gepandt waren. Doe verteerden hij XXV st[uivers]. 
21 Item meyster Ffrans Beyer gegeve[n] XII st[uivers] va[n] scrijve[n]. 
{folio 25 verso} 
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1 Item wij hadden Jan die postbanckier gegeven XII gouden enckell 
2 g[ulden] van gewychten, omdat hij ons brieven soude verwerven va[n] 
3 Romen om dat recht van Coelen te loeve[n] toe kerken, dat 
4 en cost hij niet om die priester wij[n]belo will, die beletten dat 
5 altoes, en[de] doe seynden hij ons die XII enckell goud[en] g[ulden] weder. 
6 En[de] die sellfen hebben wij meyster Rutger Verkerck gege- 
7 ven omdat hij ons saken t' Utrecht ve[r]waert en[de] helpt ons raede[n], 
8 fac[it] XXI R[ijns] g[ulden]. 
9 Item op o[n]ser Vrouwenavont nativitas a[nn]o XVc en[de] XIX {7 september 1519} doe 
10 seynden meyster Bernt van Harderwijck ons die articulen 
11 die die heere van S[int] Jan t' Utrecht te Coelen gerechtiliken 
12 overgegeve[n] hadden. Die bode mosten wij geve[n] XXXV st[uivers]. 
13 Item doe reyssden wij to Wijck en[de] presentyerde[n] sij[n] g[enaeden] die ar- 
14 ticulen. Daer verteert en[de] aen huessheyt te samen X st[uivers]. 
15 Item doe lieten wij mij[n] g[enaedigen] h[eer] secretarius die articulen uutscrijve[n] 
16 die wij sij[n] g[enaeden] lieten dat scrijven XII st[uivers]. 
17 Item doe reyssden wij voert toe Montfoert tot mij[n] h[eer] va[n] 
18 M[ontfoert] en[de] presentyerden hem oeck die articule[n], daer gege- 
19 ven tot huyessgelt XVIII st[uivers]. 
20 Item doe seynden doctoer Clappus ons weder articulen 
21 mit een appellacy van Coelen. Die bode moste wij geve[n] 
22 XX st[uivers]. 
23 Item gegeven van die brieven en[de] copyen die mij[n] g[enaedigen] h[eer] 
24 seynden van ons convents wegen aen die biscop van Coele[n] 
{folio 26 recto} 
1 en[de] aen den officiael van Coelen, die costen toe scrijven XXIII st[uivers] 
2 It[em] doe huerden wij Jan die bode dat hij die brieven die mij[n] g[enaedigen] 
3 h[eer] aen die biscop van Coelen en[de] aen den officiael gescreven had 
4 daer brocht, daer gave[n] wij Jan off II R[ijns] g[ulden]. 
5 It[em] doe mosten wij weder een bode hueren die wij seynden over 
6 IJsell toe Campen tot mij[n] g[enaedigen] h[eer] mit die antwoert die die biscop 
7 van Coelen en[de] den officiael van Coelen sij[n] g[enaeden] seynden, dat cos- 
8 ten XXV st[uivers]. 
9 Su[m]ma LXXXI R[ijns] g[ulden] IX st[uivers]. 
10 Dit is uutgegeven a[nn]o XVc en[de] XX om des veens will. 
11 Item Jan die bode gegeven VI st[uivers] van brieve[n] toe Coelen toe 
12 brengen. 
13 Item des dynssdach nae beloken Paesschdach {17 april} hielt mij[n] g[enaedigen] h[eer] 
14 recht en[de] doe liet mij[n] g[enaedigen] h[eer] al dat Ridderscip en[de] steden v[er]- 
15 scrijven om onsen will op sijne[n] rechtdach toe Wijck te coemen. 
16 Daer had die secretarius aff XIIII st[uivers]. 
17 Item die bode die die brieven droech hadt oeck XIIII st[uivers]. 
18 Item wij reyssden to Montfoert en[de] bade mij[n] h[eer] van 
19 Montfoert me toe Wijck te reysen, daer gesce[n]ct ae[n] huessh[ey]t X st[uivers]. 
{folio 26 verso} 
1 Item wij waren op mijn[s] g[enaedigen] h[eer] sij[n] rechtdach en[de] wolden dat gewelt 
2 aff gedaen hebben dat die heere[n] van S[int] Jan aen sententy[en] hadden 
3 gecregen op ons convent, omdat ridder en[de] knecht daer ge- 
4 wesen en[de] overcome[n] waren op sij[n] rechtdach, dat wouden wij 
5 affgedaen hebben, off wij wouden dat recht neder dingen, daer 
6 verteert t'same[n] met dat wij daer des vrijdages weder waren 
7 mit die gescickten van dat Ridderscip en[de] steden XXIIII st[uivers]. 
8 Item Guert Speyer gegeven dat hij ons woerd op mij[n]s h[eeren] recht- 
9 dach hielt XVI st[uivers]. 
10 Item wij lieten Valentij[n] brieven scrijve[n] aen dat Ridderscip en[de] 
11 aen die vru[n]dt die buten der stadt woenden, dat costen XXV 
12 st[uivers]. 
13 Item daernae seynden wij een bode mit een peerdt toe Amers- 
14 voert om die overste[n] en[de] die gescickten t' Utrecht toe haelen, 
15 dat costen XIII st[uivers]. 
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16 Item des saterdages post sacramentu[m] {21 april} had mij[n] g[enaedigen] h[eer] mit die 
17 heere[n] van 't Sint Jan v[oer]s[creve] toe Wijck te comen bij sij[n] g[enaedigen] als wij 
18 deden, dae droncken wij des middages II kanne[n] wij[n]s, daer 
19 voer bet[aelt] VI st[uivers] en[de] die peerdt verteert II st[uivers]. 
20 Item opten selven dach reysden wij to Montfoert tot mij[n] h[eer] 
21 van M[ontfoert] en[de] wij bleven 's nachts, daer verteert in die herberge 
22 XVI st[uivers] en[de] wij slyepen op dat huyss en[de] daer gescenckt en[de] 
23 die peerdt verteert II st[uivers]. 
24 Item des mane[n]dages voer S[int] Jan seynden wij Wessel die 
25 bode mit brieve[n] toe Hermelen, ter Aa ende aen die Vecht 
{folio 27 recto} 
1 om die vrundt te leyen tegens des woenssdages in den Dom te come[n] 
2 en[de] hij brocht ellicxs eenen brieff, dat costen VIII stuivers. 
3 Item Valentij[n] die secretarius had van brieven to scrijven XIIII st[uivers]. 
4 Item op Onser Vrouwenavont Visitatio XVc en[de] XX {2 juli 1520} seynden die 
5 heeren van S[int] Jan ons een cytacye en[de] lieten ons convent 
6 toe Romen dagen opten LXI[ten] dach daernae en[de] doe was ick 
7 to wel en[de] voert toe Wachttendonck, daer lieten die jofferen mij 
8 haelen, dat costen XIII st[uivers]. 
9 Item die cytacye lieten wij drie mael uutscrijven, dat costen XXIII 
10 st[uivers]. 
11 Item doe lieten wij Valentij[n] ene[n] brieff aen meyster Evert van 
12 Ensch toe Wijck scrijven en[de] doe ene[n] brieff aen mij[n] g[enaedigen] h[eer] en[de] aen 
13 die joncker van Boelre en[de] een aen doctoer Clappus ons ad- 
14 vocaet te Coelen, die costen te samen XXVI st[uivers]. 
15 Item wij gaven den bode die mij[n] g[enaedigen] h[eer] den brieff brocht IIII 
16 st[uivers] Holl[ants]. 
17 Item wij seynden een bode over IJsell aen meyster Rutger va[n] 
18 der Kerck, ons advocaet, dat costen II R[ijns] g[ulden] en[de] V st[uivers], want hij 
19 was uut 9 dagen en[de] hij had alle dage V st[uivers] Uters. 
20 Item wij gaven Henryck die bode die ons die acten en[de] 
21 scryften va[n] Coelen brocht en[de] die brieve[n] toe Coelen brocht 
22 bet[aelt] VII R[ijns] g[ulden]. 
{folio 27 verso} 
1 Item die scout ons rentmeyster was III mael toe Wijck, 
2 verteert VI st[uivers] en[de] II toe Amersvoert geseynt, dat costen III st[uivers]. 
3 Item die scout was drie mael toe Montfoert, verteert VIII st[uivers]. 
4 Item die acten hebben gecost toe scrijven die van Coelen 
5 quame[n] XXIII gouden enckel g[ulden] en[de] XIX½ st[uivers] Holl[ants], die had die 
6 notarius meyster Ghijsbert, fac[it] XLI R[ijns] g[ulden] en[de] V st[uivers]. 
7 Item meyster Bernt van Harderwijck bet[aelt] VI goud[en] enc- 
8 kel g[ulden] X R[ijns] g[ulden] X st[uivers]. 
9 Item meyster Meerten van Oed, die officiael van Coelen 
10 bet[aelt] II gouden enckel g[ulden]. 
11 Item ons sollicitoer te Coelen bet[aelt] I gouden enckel g[ulden]. 
12 Item bet[aelt] van II machtbrieven toe scrijven die wij 
13 meyster Hijnke Voerd mit die anderen toe Romen 
14 ons recht machtich maecken te beware[n], dat costen 
15 III goud[en] enckel g[ulden], want het was een instrume[n]t. 
16 Item doe most die officiael twe brieff bezegelen over die 
17 notarius, daer had die vicarius, die deken van S[int] Peter off 
18 eenen goud[en] enckelen g[ulden] van gewicht. 
19 It[em] op S[int] Stevens dach XVc en[de] XX seynden wij een bode en[de] 
20 hyet Ghijsbert toe Bruggen aen die banckier om ons mach- 
21 tich brieff te Romen aen meyster Willem Hinckvoert als 
22 ons convent volmachtich, die bode was uut XIII dagen 
23 en[de] hij had van elliken dach IIII st[uivers] Holl[ants], fac[it] III R[ijns] g[ulden] 
{folio 28 recto} 
1 en[de] V st[uivers] en[de] wij mosten hem noch geven XXX st[uivers] van dat hij 
2 to scepe gevaren had. 
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3 It[em] Valentij[n] die secretarius gegeven van die brieffe to scrijven 
4 die wij te Romen seynden en[de] anders waer XXV st[uivers]. 
5 Ende wij seynden op die banck van Brug XII goud[en] enckel 
6 g[ulden] van gewicht die die banckier toe Romen souden seynde[n], 
7 fac[it] XXI R[ijns] g[ulden]. 
8 Item mij[n] g[enaedigen] h[eer] liet ons drie brieven scrijve[n] aen advocate[n] 
9 en[de] procroers to Romen, dat costen XXIIII st[uivers]. 
10 Item wij scenckte(m)[n] meyster Rutger van der Kerck op Nye- 
11 wejaersdach XV en[de] XXI {1 januari 1521} VI enckel Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] IX R[ijns] g[ulden] 
12 current en[de] VIII st[uivers]. 
13 Summa hondert R[ijns] g[ulden], XIII R[ijns] g[ulden] ende XIIJ st[uivers]. 
14 Item weder uutgegeven van 't Nyewejaer voert anno XVc 
15 en[de] XXI. 
16 Item doe wij weder antwoert cregen van Romen, dat 
17 was des dy[n]sdages nae Palmdach {26 maart}, die brieven hier 
18 te brengen, dat costen V Reinsche g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
19 Item doe seynden wij weder brieven te Romen, dat costen 
20 XIIII st[uivers] Brabants. 
21 Item die secretarius Valentij[n] bet[aelt] van brieff toe scrijven 
22 XXXII st[uivers]. 
{folio 28 verso} 
1 Item meyster Joest van der Eem bet[aelt] III g[ulden] Holl[ants] van brieve[n] 
2 toe seynden na Romen en[de] van brieff die wij van daer 
3 hebben gecregen. Fac[it] III R[ijns] g[ulden] XV st[uivers] 
4 Item op S[int] Jelisavont XVc en[de] XXI {=31 augustus 1521} seynden wij to Romen 
5 in 't recht XX ducaten fac[it] LII R[ijns] g[ulden]. 
6 Item op S[int] Servaesdach XVc en[de] XXI {=13 mei 1521} lieten wij die Nonne[n]- 
7 groep repare(re)ren gerechtelycken bij dat gerecht van 
8 Zeyst en[de] van Baern, die gaven ons ellicxs enen beze- 
9 gelden brieff. Dat zegelen costen III R[ijns] g[ulden] en[de] V st[uivers] en[de] va[n] 
10 scrijven bet[aelt]. 
11 Item die actem die toe Coelen waren gescreven die most 
12 me[n] weder hier uut scrijven die me[n] to Roeme[n] soude zeynd[en], 
13 dat costen XI R[ijns] g[ulden] en[de] XIII st[uivers]. 
14 Item doe most men die actem weder toe Coelen en[de] laete[n] 
15 die visiteren en[de] onderhantteykenen, dat costen VIII Ph[illip]s 
16 g[ulden], fac[it] XIII R[ijns] g[ulden]. 
17 Item Henryck die bode bet[aelt] XXX st[uivers] dat hij die actem te 
18 Coelen brocht en[de] weder hier brocht. 
19 Item van brieff toe Romen te seijnden en[de] weder hier te 
20 same[n] XXV st[uivers]. 
21 Item wij hebben meyster Rutger van der Kerck gesce[n]ct 
22 III engellotten {gouden munten} op nyewejaersavont XVc en[de] XXII {31 december 1921}, fac[it] XII 

R[ijns] g[ulden] 
23 X st[uivers]. 
{folio 29 recto} 
1 Item meyster Bernt van Harderwijck geseynt op alder ky[n]der- 
2 dach {=28 december?} II Em[m]er g[ulden] fac[it] III R[ijns] g[ulden] X st[uivers]. 
3 Item 
4 Su[m]ma hondert g[ulden] ende IX R[ijns] g[ulden] ende XI st[uivers] VI wyt. 
5 Item weder uutgegeven van Nijjaer voert anno XVc ende XXII. 
6 Item meyster Joest van der Eem gescenct II Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] III R[ijns] g[ulden] VII½ st[uivers]. 
7 Item gegeven van brieven die van Romen quame[n] V st[uivers] 
8 III wit. 
9 Item wij seynden Claes die stadtsbode toe Ca[m]pen tot mij[n] g[enaedigen] h[eer], 
10 daer had hij off III R[ijns] g[ulden]. 
11 Item noch bet[aelt] VIII R[ijns] g[ulden] van die tugenisse toe scrijven die dat 
12 Ridderscip dede doe die heere[n] van S[int] Jan toe Rome[n] hem 
13 vorweerren wouden en[de] seyden dat sij niet{?} in die opsettingen 
14 le lieff{?} hadden, die t' Utrecht gesciet was in tegenwoerdicheyt 
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15 van[de] mij[n] g[enaedigen] h[eer] en[de] die drie staten op sijn Hoff ons Vrou  
16 Nativitas {=8 september}. 
17 Item die secretarius Valentij[n] van scrijve[n] gegeve[n] XXV st[uivers]. 
18 Item die actem toe Brug to brengen hebben gecost II R[ijns] g[ulden]. 
19 Item gecost een mael daer me[n] die actem en[de] brieve[n] me 
20 te Romen seynden, costen VIII st[uivers]. 
{folio 29 verso} 
1 Item die pater van Goedelieven seynden hier ee[n] bode, 
2 die had II Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] III R[ijns] g[ulden] VII½ st[uivers]. 
3 Item to Romen geseynt voer advocaten en[de] procroers en[de] 
4 sollicitatoers die ons recht daer bewaren vijftich ducaten, fac[it] 
5 hondert R[ijns] g[ulden] ende XXXIIII g[ulden] en[de] VII½ st[uivers]. 
6 Item gegeven die banckier toe Brug Ariaen 
7 van ons processen te Rome[n] to seynden XLII Holl[ants] g[ulden], facit LII R[ijns] g[ulden] 
8 X st[uivers]. 
9 Item gegeve[n] van brieve[n] te Rome[n] te brengen VII½ st[uivers]. 
10 Item meyster Rutger Verkerck gescenct op S[int] Jacopsavo[n]t 
11 XVc en[de] XXII {=24 juli 1522} een gouden croen en[de] een keysers pe[n]ni[n]c 
12 van XXXII st[uivers] Brabants fac[it] to same[n] IIII½ R[ijns] g[ulden]. 
13 Item meyster Joest van der Eem gescenct op S[int] Peteravo[n]t  
14 ad vincula XVc en[de] XXII {=31 juli 1522} doe hij na Rome[n] reet III goud[en] cro- 
15 nen, fac[it] V R[ijns] g[ulden]. 
16 Item gegeve[n] die bode van brieff die van Rome[n] quame[n] 
17 V st[uivers]. 
{folio 30 recto} 
1 Item weder uutgegeven van 't Nywejaer anno  
2 XVc en[de] XXIII: 
3 Item meyster Rutger Verkerck gescenckt op die Nyewejaers- 
4 avont {=31 december (1922)} III engellotten en[de] VI st[uivers] Holl[ants] voer sij[n] boden, fac[it] to 

same[n] 
5 XII R[ijns] g[ulden] ende XV st[uivers]. 
6 Item ghegeve[n] van brieve[n] tho scriven die wij toe Rome[n] hebbe[n] 
7 gheseynt II R[ijns] g[ulden] en[de] XVI st[uivers]. 
8 Item ghegeve[n] XXV st[uivers] van Boey Loen die ons brieve[n] brochte. 
9 Item ghegeve[n] XV st[uivers] van een dolmess dat wij meyster Rutger 
10 van der Kerck sijn soenke[n] gave[n]. 
11 Item wij seynden Claes ons knecht op S[int] Thomasavo[n]t {=20 december} tho Eyndove[n] 
12 tot die deecken van Eyndove[n], doe verreys[de] ende verteerde hij 
13 XXX st[uivers]. 
14 Item meyster Rutger van der Kerck ghescenckt op Nijjaers- 
15 avo[n]t III engellotten fac[it] XII R[ijns] g[ulden] VIII st[uivers]. 
16 Summa XXXI R[ijns] g[ulden] ende VIII½ st[uivers]. 
17 Item weder uutgegeve[n] van nyjaer voers[creve] XVc ende XXIIII 
18 Item te Rome[n] ghesceynt XX ducaten, fac[it] XLIII g[ulden] Holla[nt]s. 
19 Item Valentijn die secretarius gegeve[n] van brieve[n] tho scrive[n] 
20 die wij tho Rome[n] seynde[n] II R[ijns] g[ulden] ende V st[uivers]. 
{folio 30 verso} 
1 Item noch Valentijn betaelt van scrijven brieven die men to Rome 
2 seynden II Rijnsch gulden. 
3 Item die bode die meister Cornelis van Haemstede hier seynden 
4 van Romen, die schencten wij eenen goud[en] enkele gulden van 
5 gewichten, fac[it] XXXVIII st[uivers] IX wit. 
6 Item van bodeloen gegeven die ons brieven in die banck 
7 gebrocht hebben XVI st[uivers]. 
8 Item meyster Rutger van der Kerck geschenckt drie engeloten 
9 tot zijn nieuwejair facit XII Rijnsch guld[en] en[de] VIII st[uivers]. 
10 Item meyster Jan van Goch gegeven van die tugeniss te scriven 
11 tusschen die heeren van S[in]t Jans en[de] ons convent X Rijnsch g[ulden]. 
12 Somma LXXXII R[ijns] g[ulden] en[de] XII st[uivers] III wit. 
13 Item weder uutgegeven van nieujaer voert 
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14 a[n]no XVc ende XXV: 
15 Item Pauwels die boede die ons brieven van Romen brocht en[de] daer- 
16 na bescheyt had gewacht hem gegeven V Rijnssch[en] g[ulden] en[de] XIII st[uivers]. 
17 Item Valentijn van brieven te scrijven gegeven XXV st[uivers]. 
18 Item Sinte Peter ad Vincula seynden wij te Romen X ducaeten. 
{folio 31 recto} 
1 En[de] voer elcken ducaet gaeven wij XLV stuivers Hollan[t]s facit 
2 XXVIII Rijnsch guld[en] III st[uivers]. 
3 Item die bode gegeven die dat gelt in de banck brocht VIII st[uivers]. 
4 Item doe seynden wij eenen boede te Godelieven, die gaven wij 
5 twee Ph[ilip]s, facit IIII g[ulden]. 
6 Item doe moesten wij ons principael brieven die he[er]en van S[int]e Jan 
7 gerechtelicken laeten zien eer wij die naer Romen seynden copien daer 
8 uut, dat costen ons van scrijven en[de] van die notarius te ond[er]- 
9 hanteickenen te saemen VII Rijnssch guld[en] en[de] XVI st[uivers] III wit. 
10 Item heer Jan van Zolms, den officiael, was ons rechter, die schencten 
11 ons twee zegelen, dat zoude ons gecost hebben twee goud[en] ecclesie schilt. 
12 Item in 't jaer van XVc en[de] XXVIII schencten ons heer Jan van Zolms twee 
13 zegelen, dat was ooc twee gouden ecclesie schilt, die hadden hem toe- 
14 behoirt, maer hij en woude van ons convent niet hebben. 
15 Item Guert van Voerd maeckten ons een cleyn vatken die wij te Romen 
16 seynden, daer voeren betaelt IX stuivers. 
17 Item op S[int]e Katrijnen avondt {24 november} senden wij toe Romen XXV ducaeten 
18 en[de] wij gaven voir elcken ducaet XLV st[uivers] Hollants, facit XX 
19 Rijnsch guld[en] en[de] VI st[uivers] III wit. 
20 Item die bode die dat gelt in die banck brocht betaelt XV st[uivers]. 
21 Item Ewout die ons den brieff van d[en] cardinael Hynckvoert brocht 
22 geschenckt IX st[uivers]. 
{folio 31 verso} 
1 Item Valentijn die secretaris van brieven te scrijven II g[ulden]. 
2 Item meyster Rutgher van d[er] Kerck ons advocaet geschenckt 
3 drie angeloten tot zijn nieujair, facit XII Rijnssch en[de] VIII st[uivers]. 
4 Som[m]a hondert Rijnsch g[ulden] en[de] XXII R[ijns] g[ulden] 
5 X st[uivers] VI wit. 
6 Item weder uutgegeven van nieu jaer voert a[nn]o XVc en[de] XXVI: 
7 Item meyster Rutger van d[er] Kerck ons advocaet gegeven VI R[ijns] g[ulden] 
8 ende XVIII st[uivers] die hij (die hij) die banckier seynden, die hij uutgeleit 
9 had van boyenloen te Romen te seynden. 
10 Item meyster Rutger van d[er] Keerck geschenct tot zijn nieujair 
11 drie angeloten, facit XIIII Rijnssch gulden. 
12 Item die notaris gegeven van brieven te scrijven VI Rijnssch guld[en]. 
13 Som[m]a XXV g[ulden] en[de] XVIII st[uivers]. 
14 Item weder uutgegeven van nieujaer voirt a[nn]o XVc en[de] XXVII: 
15 Item te Romen geseynt vier roesen nobelen elcke nobele voer 
16 vijff gulden Hollants en[de] XII st[uivers], facit tesamen XXIJ gulden VIIJ st[uivers]. 
17 Item van bodeloen gegeven VI st[uivers]. 
{folio 32 recto} 
1 Meyster Rutger Verkerck gescent tot sijn nyjaer IX gul[den]. 
2 Weer uutgegeve[n] van nyjaer voert jaer XVc en[de] XXVIII: 
3 van brieve[n] en[de] copie[n] te scrijven gegeve[n] III gul[den] XVI st[uivers]. 
4 Van boyenloot gegeve[n] VIII st[uivers]. 
5 Meyster Rutger Verkerck gescent tot sijn nyjaer VIII gul[den]. 
6 So[m]ma XI gul[den] XIII st[uivers]. 
7 It[em] weer uutgegeve[n] van nyjaer voert jaer XVc XXIX: 
8 Ghegeve[n] van scrive[n] III gul[den] V st[uivers] 
9 als wij ons besceyt in der hee[re]n handen mosten brenge[n] 
10 die die k[eizerlijke] m[ajestei]t daertoe gheordineert had, the weten 
11 die stathouder van Utrecht, mij[n] h[eer] van Borngevael, 
12 den president m[eyste]r Jasper Kruensz[oon]{?} van de[n] Hogelande, 
13 m[eyste]r Vincent Cornelisz[oon], eerste rekenm[eyste]r in den Haech. 
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14 M[eyste]r Cornelis Tonis[zoon], rentm[eyste]r der k[eizerlijke] m[ajestei]t gegeve[n] 
15 van scrijven II gul[den] X st[uivers]. 
16 Ghegeven van die tuge[n] op die Bilt te besette[n] VIII st[uivers]. 
17 Doe wort die Non[n]engroep gereparee[r]t en[de] v[er]nyt, 
18 dat coste van zegelen en[de] mede verteyrt II gul[den]. 
19 Den lantmater voer sijn dachhuer gegeve[n] VI st[uivers]. 
{folio 32 verso} 
1 Meyster Zander van Boemel gegeve[n] II gul[den]. 
2 Meyster Evert van Kodden[n]oort gesceynt XXXVII st[uivers]. 
3 Meyster Rutger Verkerck ghesceynct tot sijn nyjaer vijf Ph[ilip]s guld[en]. 
4 Som[m]a XVII guld[en] en[de] XI st[uivers]. 
5 Weer uutgegeve[n] voer't jaer van XVc en[de] XXX: 
6 Seelborch den pander gegeve[n] om dat hij mit ons op 't 
7 veen was gereden en[de] die lantgenote[n] geboden om bij 
8 ons op 't veen te comen XVI st[uivers]. 
9 Ghegeven van die brief te scrijve[n] van d[e] Non[n]nengroep XXXIIII st[uivers]. 
10 Ghegeve[n] van ene[n] machtbrief XII st[uivers]. 
11 Meyster Rutger Verkerck tot sijn nyjaer VI gul[den]. 
12 So[m]ma IX guld[en] II st[uivers]. 
13 Weert uutgegeve[n] voer 't jaer va[n] 
14 XVc XXXI: 
15 Ariaen Bouwensz[oon], secretarius tot Baern gegeve[n] om 
16 dat hij uut haer protecol een copie gescreven had XIII st[uivers] I oert. 
17 Noch gegeve[n] van scrijven XXXIX st[uivers]. 
{folio 33 recto} 
1 Den lantmeyter gegeve[n] van meyte[n] I guld[en]. 
2 Ghegeven Jan van Barey omdat hij dat veen had 
3 ghemete[n] en[de] van dat cartge[n] te mak[en] XIX g[ul[en] X st[uivers]. 
4 Zander van Boemel gegeve[n] va[n] ee[n] jaerwedden VI guld[en]. 
5 Meyster Rutger Verkerck ghescenct tot sijn nyjaer V guld[en]. 
6 Meyster Evert van Codde[n]noort en[de] Zander va[n] Boemel 
7 elx tot haer nyjaer gescenct I Hoerns guld[en] f[acit] XXIIII st[uivers]. 
8 So[m]ma XXXV gul[den] VI st[uivers] I oert. 
9 Weert uutgegeve[n] voer't jaer van XVc en[de] XXXII: 
10 Meyster Evert van Codde[n]noort gescenct tot sijn 
11 nyjaer I Hoerns gul[den]. 
12 Zander van Boemel gescenct tot sijn nyjaer I Hoerns gul[den]. 
13 Fox den doerweyrder gegeve[n] XVI st[uivers]. 
14 Ghegeve[n] van requeste te scrijven XVIII st[uivers]. 
15 Ghegeve[n] van ee[n] getuychnis te scrijven VIII st[uivers]. 
16 Ghegeven van brieve[n] te Rome[n] te senden II guld[en] VII st[uivers]. 
{folio 33 verso} 
1 Sander van Boemel bet[aelt] voer ee[n] jaerwedden VI gul[den] Holla[n]ts. 
2 Meyster Rutger Verkerck gegeven tot sijn nyjaer VI g[ulden] Holla[n]ts. 
3 So[m]ma XVII gul[den] XIII st[uivers] Hollants. 
4 Weer uutgegeve[n] voer't jaer van 
5 XVc en[de] XXXIII. 
6 Meyster Evert van Kodde[n]noort en[de] Zander va[n] Boemel 
7 elx gesceynt tot haer hoechtijt van kersavont ene[n] Hoerns 
8 gul[den] f[acit] XXIIII st[uivers]. 
9 Op S[int] Symonis en[de] Juda avo[n]t a[nn]o XXXIII {27 oktober 1533} qua[m] Dichte[re]n 
10 die pander en[de] verdaechden ons voer 't Hoff va[n] Utrecht 
11 van weygen der k[eizerlike] m[ajes]teyt, ruerende van ons veenen 
12 om ons besceyt in te breng[en], costen ons van 
13 getugenis en[de] tuygen te bieden ende van tugenisse 
14 te scrijven en[de] van copien te scrijve[n] tsame[n] IX g[ulden] XVI stuivers. 
15 Op S[inte] Jans pildach{?} reysden wij mit die co[m]missarien 
16 op ons veen als Frans va[n] Nijenroy, m[eyste]r 
17 Jan van Woerden, m[eyste]r Evert va[n] Kodde[n]noort, Zander 
18 van Boemel en[de] den pander, en[de] costen ons aen spijs 
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19 en[de] wijn III gul[den]. 
20 Ghegeven ene[n] vrachtwag[en] die die co[m]missarien 
21 op 't veen vuerde XVI st[uivers]. 
22 Ghescent Frans van Nijenroy en[de] m[eyste]r Jan va[n] Woerde[n] 
23 omdat sij op ons veen ware[n] gewest III g[ulden] VIII st[uivers]. 
{folio 34 recto} 
1 Den scrijver die alle dinck screef hoe onsse veene[n] lagen 
2 gegeven X st[uivers]. 
3 Den pander gegeve[n] omdat hij verdachvaert hadde die 
4 buerluy van Zoest, van Baern en[de] van Zeyst om te come[n] 
5 voer co[m]missarien op ons veen II gul[den]s. 
6 Ghegeven van ee[n] co[m]missi om getugenisse te horen VI st[uivers]. 
7 Ghegeven van ee[n] copie van der Soestergraft XXIIII st[uivers]. 
8 Ghegeven van copie[n] van die van Baer haer brieven XVIII st[uivers]. 
9 Die getugen gescent VI ka[n]nen wijns f[acit] (f[acit]) XV st[uivers]. 
10 Ghegeven va[n] XIIII copien uut te scrijve[n] uut dat register 
11 van Baer II gul[den]. 
12 Ghegeven Ariaen Bauwensz[oon] van copien te scrijven uut 
13 oude brieve[n] van luyde van Zoest XXV st[uivers]. 
14 Sander van Boemel gegeven van een jaerwedde[n] VI gul[den]. 
15 Meyster Rutger Verkerck gescenct tot sijn nyjaer VI gul[den]. 
16 So[m]ma XXXVIII gul[den] XII st[uivers] Hollants. 
17 Weer uutgegeve[n] voer't jaer van  
18 XVc en[de] XXXIIII. 
19 Ghegeven van copien te scrijve[n] XX st[uivers]. 
20 Als die co[m]missarien en[de] advo[ca]te[n] hier ate[n] coste 
21 aen spijs ende aen wijn XXV stuivers. 
{folio 34 verso} 
1 Doen die ghetugen ghehoert worden van Frans va[n] Nijenroy 
2 en[de] m[eyste]r Jan van Woerden van den gericht van Zoest, 
3 Zeyst en[de] Bilt, verteyrden in die stat van Utrecht 
4 behalven dat sij hier verteyrt hadden XXV Karolus gul[den]s. 
5 Den griffier bet[aelt] van scrijve[n] en[de] van copien te onder- 
6 teyckenen XII gul[den] IX st[uivers]. 
7 Thonis die ondergriffier oeck bet[aelt] van scrijve[n] vijf gul[den]. 
8 Meister Rutger Verkerck gescenct VI guld[en]. 
9 Meister Evert van Kodde[n]noort en[de] Fox elx ghescenct 
10 tot haer nyjaer I Hoerns guld[en] f[acit] XXIIII st[uivers]. 
11 So[m]ma LII guld[en] en[de] XVIII st[uivers]. 
12 Weer uutgegeve[n] voer't jaer 
13 van XVc en[de] XXXV: 
14 Frans van Nijenroy en[de] m[eiste]r Jan van Woerden hebben 
15 tsamen ghehadt van ghetugenis te hore[n] XXI g[ul[en]s II st[uivers]. 
16 Frans van Nijenroy had een half vat botteren dat 
17 coste VIII gul[den]. 
18 Meyster Jan van Woerden had ee[n] half van heyrinx 
19 dat coste II gul[den] XV st[uivers]. 
20 Ghegeve[n] Daniel des p[re]sidents knecht van dat hij gescrev[en] 
21 had die copie van die getugenis VI gul[den]s VI st[uivers]. 
{folio 35 recto} 
1 Den doerwerder gegeve[n] vijf g[u]l[dens] XVI st[uivers]. 
2 Ghegeve[n] Jan, m[eyster] Everts knecht, omdat hij die reprose 
3 en[de] salvatien gescreve[n] had III g[u]l[den]s VIII st[uivers]. 
4 Ghegeve[n] m[eyste]r Jacop die Wildens knecht omdat hij die 
5 consulstatie gescreve[n] had II gul[den]s. 
6 Meyster Jacop die Wilde bet[aelt] voer sijn arbeyt VI g[u]l[den]s. 
7 Ghegeve[n] Jan IJsbrantsz[oon] Fox voer sijn loon VI g[u]l[den]s. 
8 Meyster Rutger Verker[ck] ghescenct tot sijn nyjaer 
9 VI gul[den]s. 
10 Meyster Ever[t] van Kodde[n]noort en[de] Fox elx gescenct 
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11 tot haer nyjaer I Hoerns gul[den] f[acit] XXIIII st[uivers]. 
12 So[m]ma XXVIII gul[den]s st[uivers]. {doorhaling} 
13 Tonis die ondergriffier bet[aelt] van scrijve[n] vijf gul[den]s. 
14 Op S[in]te Servaesdach a[nn]o XVc XXXV {13 mei 1535} doe voeren 
15 die raetsheere[n] van Mechelen, raet der coni[n]ginne 
16 van Ongarie als heer Fransoys van Cranevelt 
17 en[de] m[eyster] Evert Niclaes mit ons co[m]missarien, advocate[n] 
18 en[de] procuruers op ons veene[n], dat costen ae[n] wijn 
19 en[de] aen spijs VI g[u]l[den]s IX st[uivers]. 
20 Opt[en] XVIIen dach in junio a[nn]o XVc XXXV word ons 
21 sententie gegeve[n] van ons proces tege[n] ... {niets vermeld} 
22 in den raet van Utrecht en[de] word ons toegeweesen. 
23 God sij gedanct in der ewicheyt. En[de] gaven tot 
24 boyen broot dat wij scencten VI g[u]l[den]s III st[uivers]. 
{folio 35 verso} 
1 Ghegeve[n] van die sentencie te scrijve[n] en[de] te zegelen 
2 tsamen V gul[den]s XIX st[uivers]. 
3 Doe mosten wij die taert geven die president, 
4 raetshee[re]n, advocate[n] en[de] procuruers en[de] costen 
5 ons aen spijs, cruyt en[de] wijn VI gul[den]s XII st[uivers]. 
6 Den pasteybacker voer sijn loon I g[u]l[den] XVI st[uivers]. 
7 So[m]ma Ic gul[den]s. 
8 Weer uutgegeve[n] voer't jaer va[n] 
9 XVc XXXVI: 
10 Ghescenct m[eyste]r Evert van Koddenoort, m[eyster] 
11 Jacop die Wilde en[de] Fox elx I Hoerns g[u]l[den] f[acit] XXXVI st[uivers] 
12 tot haer nyjaer. 
13 M[eyste]r Rutger Verkerck gescenct tot sijn nyjaer 
14 IIII g[u]l[den]s XVI stuivers. 
15 Ghegeven van procuracie in die griffie voer  
16 Fox XII stuivers. 
17 Op alle zielendach a[nn]o XXXVI {2 november 1536} worden wij 
18 te Romen gesyteert van die hee[re]n van Sunt 
19 Jans t' Utrecht, costen ons van procuracie 
20 te laten maken om te Rome[n] te senden ende 
21 van miscyven III g[u]l[den]s X st[uivers]. 
22 Ons rentm[eyste]r Jan van Kuicks[oon] reysden om die 
23 zake wil te Bruesel aen den canselier, den 
24 bisscop van Palarme[n] en[de] 25 verteyrde III g[u]l[den]s V st[uivers]. 
{folio 36 recto} 
1 Aernt van Helmont gesonden tot Mechelen mit 
2 die procuracie van Rome[n] aen m[eyste]r Jan Rutten, 
3 banckier. Hem gegeve[n] voer sijn loon XXV st[uivers]. 
4 Op nyjaersavo[n]t a[nn]o XXXVI {31 december 1536} te Romen gesonde[n] 
5 XII Karol[us] gul[den]s. 
6 Op selfden dach m[eyster] Jan Rutten ghesonden dat 
7 hij verleyt had ae[n] die procuratie te Romen 
8 te senden XII st[uivers]. 
9 Opten selfden dach den boy gegeve[n] dat hij die 
10 brieve[n] en[de] het gelt h[eer] Jan Rutten bracht XII st[uivers]. 
11 So[m]ma XXVIII gul[den]s VIII st[uivers]. 
12 Weer uutgegeve[n] voer 't jaer van 
13 XVc XXXVII: 
14 Meyster Rutger Verkerck gescenct tot sijn 
15 nyjaer VIII Karolus g[u]l[den]s. 
16 Jan, sijn diener, gescenct I snaphae[n] {munt t.w.v. 5 à 6 stuivers}. 
17 M[eyste]r Evert van Koddenoort en[de] m[eyste]r Jacop 
18 die Wilde gescenct elx I Karolus, f[acit] II gul[den]s. 
19 M[eyste]r Cornelis va[n] Hamsteden gescenct ae[n] X ellen 
20 linne[n] lakens, aen ses noesdoecken, aen koeck 
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21 en[de] cruyt tsame[n] IIII g[u]l[den]s XVIII st[uivers]. 
{folio 36 verso} 
1 Ghescenct Jan IJsbrantsz[oon] Fox tot sijn  
2 nyjaer XII st[uivers]. 
3 Noch weeder te Rome[n] gesonden en[de] dat doer 
4 handen van m[eyste]r Rutger Verkerck XII g[u]l[den]s. 
5 Die boy die dat gelt op die banck brocht tot 
6 Mechelen gegeve[n] VI st[uivers]. 
7 So[m]ma XXVIII g[u]l[den]s IIII groot. 
8 Weer uutgegeve[n] voer 't nyjaer 
9 anno XVc XXXVIII. 
10 Meyster Rutger Verkerck gescenct tot sijn 
11 nyjaer IIII gouden crone[n] f[acit] VIII g[u]l[den]s. 
12 Jan, m[eyste]r Rutger Verkerck sijn knecht, gescenct 
13 I snaphae[n]. 
14 Meyster Evert van Koddenoort gescent tot 
15 sijn nyjaer I Karo[lus] g[u]l[den]. 
16 Ende Jan sijn knecht gescenct I snaphae[n]. 
17 Ghescenct Fox tot sijn nyjaer I Hoerns g[u]l[den]. 
{folio 37 recto} 
1 It[em] Jelis die boey ghesche[n]ckt I Carol[us] g[ulden] en IIII ka[n]ne[n] wij[n]s fac[it] X st[uivers]. 
2 doe hij va[n] Roeme[n] qua[m]. 
3 It[em] meister Cornelis van Hae[m]stede[n] ghesey[n]t IIII messen op een scey 
4 die costen XIIII st[uivers]. 
5 Su[m]ma XII Carol[us] g[ulden] en VIII st[uivers]. 
6 It[em] weer uutghegeve[n] van nyjaer voer 't a[nn]o XXXIX: 
7 It[em] meister Rutger Verker[ck] gheschenckt VI Carol[us] g[ulden] en sij[n] dy[n]ere IIII st[uivers]. 
8 It[em] meister Evert van Koddenoort gheschenckt ene[n] Karol[us] g[ulden] en[de] 
9 sijn dy[n]ere IIII st[uivers]. 
10 It[em] Fox gheschenckt XII st[uivers]. 
11 It[em] wij sey[n]den Jan van Koessvelt ons re[n]tmeister thoe Bruesel om onsen 
12 saek thoe haelen van ons recht hier in die gryft dat wij hadden 
13 ghehad tege[n]s die key[serlijke] mae[jestei]t van ons vene[n], dat costen IIII Carol[us] g[ulden] 
14 en XVII st[uivers]. 
15 It[em] weer gereyst ons re[n]tmeister in den Haeghe om den selffe[n] saek 
16 tot die boede den brantmeister en voert thoe A[m]sterdam, dat costen 
17 XXVI st[uivers]. 
18 It[em] die boede die den saek haelden thoe Bruesel ghegeve[n] XXVIII st[uivers] 
19 en die gryffhier gheschenckt VI st[uivers] dat hij den saek soude visentiere[n]. 
20 It[em] Thonis die secretari[us] gheschenckt XXV st[uivers] doe hij ons co[n]ve[n]t die 
21 saek leverden, en doe worden hier gedroncke[n] IIII st[uivers] f[acit] aen IIII ka[n]ne[n] wij[n]s. 
22 It[em] weer ghegeve[n] VI st[uivers] va[n] ene[n] brieff thoe scrijve[n] die me[n] thoe Bruesel 
23 sey[n]den. 
24 Su[m]ma XVII Carol[us] g[ulden] en[de] XI st[uivers]. 
25 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] nyjaer voer 't a[nn]o XL: 
26 It[em] meister Rutger Verkerck gheschenckt VI Carol[us] g[ulden] tot nyjaer en sij[n] 
27 dy[n]ere IIII st[uivers]. 
28 It[em] meister Evert van Kodde[n]noerd I g[ulden] en sij[n] die[n]re VI st[uivers]. 
29 It[em] Foeckss gheschenckt I Hoer[n]s g[ulden] tot sij[n] nyjaer. 
30 Su[m]ma VIII g[ulden] en II st[uivers]. 
{folio 37 verso} 
1 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] nyjaer voer 't a[nn]o XLI: 
2 It[em] meister Rutger Verkerck gheschenckt IIII Ph[ilip]s g[ulden] tot sij[n] nyejaer 
3 en sij[n] dye[n]re III s[tuiver[s]. 
4 It[em meister Evert van Koddenoerd gheschenckt I keysers g[ulden] en noch he[m] 
5 oeck gheschenckt VI Karol[us] g[ulden] voer sij[n] dye[n]st en sij[n] knecht IIII st[uivers]. 
6 It[em] Foeckss ons procroer gheschenckt (gheschenckt) I Hoer[n]s g[ulden] tot ny jaer 
7 en he[m] bet[aelt] XII Karol[us] g[ulden] voer II jaer loens. 
8 Su[m]ma XXIIII g[ulden] en VII st[uivers]. 
9 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] nyjaer voer 't a[nn]o XLIII: 
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10 It[em] meister Rutger Verkerck (Verkerck) ghesche[n]ckt V g[ulden] Carol[us] tot sijn ny 
11 jaer en sij[n] dy[n]ere III st[uivers]. 
12 It[em] meister Evert van Kodde[n]oert ons advocaet gheschenckt I keysers 
13 g[ulden] tot ny jaer en sij[n] knecht IIII st[uivers] en he[m] noch bet[aelt] VI g[ulden] voer sij[n] dienst. 
14 It[em] Foecss geschenckt I Hoer[n]s g[ulden] tot ny jaer. 
15 It[em] betaelt va[n] I brieff II st[uivers] die van Roeme[n] qua[m]. 
16 Su[m]ma XIII g[ulden] en I st[uiver]. 
17 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] ny jaer voer 't a[nn]o XLIIII: 
18 It[em] meister Rutger Verkerck gheschenckt V keysers g[ulden] en sij[n] dy[n]ere 
19 III st[uivers] tot hoer ny jaer. 
20 It[em] meister Jan van Leent ons advocaet gheschenckt I keysers g[ulden] tot 
21 sij[n] ny jaer. 
22 It[em] Foeckss ons procroer gheschenckt I Hoer[n]s g[ulden] tot sij[n] ny jaer. 
23 It[em] doe heer Cornelis die paeter van Wesep thoe thoe Roeme[n] gyng hem gesche[nck]t 
24 I kan wij[n]s fac[it] IIII st[uivers] en meister Cornelis van Hae[m]steden gesche[nck]t 
25 ghesey[n]t I paer messen die coste[n] VI st[uivers]. 
26 It[em] doe heer Cornelis weer va[n] Roeme[n] qua[m] gheschenckt ene[n] gelaessche rijder voer 
27 XXII st[uivers] en hier worden ghedroncke[n] II ka[n]ne[n] wij[n]s dat wass VIII st[uivers]. 
28 It[em] doe meister Rutger Verkerck en meister Jacop Stoep ons advocaet hier 
29 aete[n] dat coste aen spijss en aen wij[n] XVII st[uivers]. 
30 It[em] doe meister Jacop hier wass om dat instrume[n]t {=akte} thoe maeke[n] dat costen aen 
31 spijss en aen wijn XI st[uivers] en hij had va[n] dat instrume[n]t thoe scrijve[n] een goude 
32 croen van XXXVIII st[uivers] en hij had oeck VI st[uivers] va[n] I copy uut thoe scrijve[n]. 
33 It[em] meister Cornelis va[n] Hae[m]steden thoe Roeme[n] ghesey[n]t XII ducaete[n] die hij ons co[n]ve[n]t 
34 had ghelent. 
35 It[em] doe meister Rutger Verkerck en meister Jan van Leent ons advocaet en Foeckss 
36 ons procroer met die raetsshere[n] hier aete[n] dat costen aen spijss en aen wij[n] II g[ulden] 
37 en XVI st[uivers]. 
38 Su[m]ma XXXIX Carolu[s] g[ulden] en VI st[uivers]. 
{folio 38 recto} 
1 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] nyjaer voer 't a[nno] XLV: 
2 It[em] meyster Rutger Verker[ck] gheschenck[t] en meister Jan va[n] Lee[n]t 
3 en Foeckss saeme[n] thoe hoer nyjaer ghegeve[n] VI Carol[us] g[ulden] en 
4 XV st[uivers]. 
5 It[em] meister Thomas die doe[m]dekens cappelae[n] bet[aelt] ene[n] keyserss ... {niet ingevuld} 
6 die hij ons co[n]ve[n]t had verleyt op die banck. 
7 Su[m]ma VII Carolu[s] g[ulden] en XV st[uivers]. 
8 It[em] weer uutghegeve[n] va[n] nyjaer voer 't a[nno] XLVI: 
9 It[em] meyster Rutger Verkerck en meister Jan va[n] Lent en Foeckss 
10 hoer nyjaer saeme[n] gheschenckt VII Carol[us] g[ulden]. 
11 It[em] Jan, meister Rutger Verkerck sij[n] bastersoen, brocht ons die bul van 
12 Roeme[n] dat ons vene[n] ons thoe Roemen gerechtelike[n] thoegewesen 
13 wass en doe schenckte[n] wij he[m] voer boeyen broet I goude Croen van 
14 XXXVIII st[uivers], en VIII st[uivers] va[n] II ka[n]ne[n] wij[n]s. 
15 It[em] die boey die ons die bul va[n] die banckier hier brocht had VII st[uivers]. 
16 It[em] Coenraet Rentman ghegeve[n] (ghegeve[n]) va[n] die bul uut thoe scrijve[n] 
17 IIII Karol[us] g[ulden]. 
18 It[em] procroers huyssvrou die ons die XXXIIII ducaete[n] van oncost 
19 va[n] ons vene[n] en[de] va[n] ons recht tege[n]s die heren va[n] S[int] Jan op die banckt 
20 nae Roeme[n] sey[n]den aen meister Cornelis van Haemsteden, hoer ghesche[n]ckt 
21 II doeken die costen XXX Carol[us] st[uivers]. 
22 It[em] noch thoe Roeme[n] ghesey[n]t LII elle[n] cley[n] sulxelyck hemdlake[n], ellike ell coste[n] 
23 XII st[uivers], fac[it] XXX Carol[us] g[ulden] en[de] XVIII st[uivers], dat hadden die raetsshere[n] en[de] 

ons 
24 advocaete[n] van Roeme[n]. 
25 It[em] wij liete[n] S[int] Jan capittel leggen en gaeven't die here[n] thoe ke[n]ne[n] va[n] die 
26 oncosten va[n] ons rechte, dat costen ons IIII st[uivers]. 
27 It[em] Dirck Wolff notari[us] ghegeve[n] va[n] die relatienss en incinuacie the doe[n] 
28 in't capittel voer die here[n] van S[int] Jan, dat costen II Carol[us] g[ulden]. 
{folio 38 verso} 
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1 It[em] ghegeve[n] III st[uivers] twe notarie die tuge[n] souden van heer Hoechlant 
2 die ons co[n]ve[n]t gheen execusy wouden doen, daer wordt een acty op 
3 ghemaeckt, die costen VI st[uivers]. 
4 It[em] ons re[n]tmeister verteert om des rechtswijs XVIII st[uivers]. 
5 Su[m]ma I Carol[us] g[ulden] en XIX Carol[us] g[ulden]. 
6 It[em] weer uutghegeve[n] van nyjaer voer 't a[nn]o XLVII: 
7 It[em] meyster Rutger Verkeerck die raetssheer gheschenckt 
8 V Carol[us] g[ulden] en sijn dy[n]ere III st[uivers] tot hoer nyjaer. 
9 It[em] meyster Jan van Lee[n]t ghesche[n]ckt I croe[n] va[n] XXXVIII st[uivers] sij[n] knecht II st[uivers]. 
10 Item Fox gheschenckt I Hoer[n]ss g[ulden] tot sij[n] nyjaer. It[em] uwe{?} z'n{?} dael gegeve[n] I croen 
11 van I request te maken tegen die{?} heren van S[int] Jan, en zijn knecht III st[uivers] van scrijve[n]. 
12 It[em] meister Thomas bet[aelt] XIX st[uivers] van sekere[n] brieve[n] die hij toe Roeme[n] 
13 van ons co[n]ve[n]ts wegen had besickt en bestelt. 
14 It[em] die p[ro]croer generael bet[aelt] XXI st[uivers] va[n] dat cley[n] lijd laeke[n] thoe Roeme[n] 
15 thoe bestellen. 
16 It[em] noch meyster Tomas V st[uivers] va[n] II briefve[n]. 
17 It[em] Coenaert Eerstma[n] gegeven va[n] die appellaci te copiere[n] va[n] die here[n] 
18 van S[int] Jan IX st[uivers]. 
19 It[em] noch van ene appelasy uut te copiere[n] III g[ulden]. 
20 It[em] meyster Tomas van II copie[n] I g[ulden]. 
21 It[em] noch VIII g[ulden] van te Romen. 
22 It[em] noch te Rome[n] gesonde[n] III ducate[n] doe wij va[n] die here[n] va[n] S[int] Jan 
23 gedaecht worden. 
24 Summa XXVI g[ulden] VII st[uivers]. 
25 It[em] weer uutgegeve[n] van nyjaer voer 't a[nno] XLVIII: 
26 It[em] meyster Rutger Verkerck geschenckt V g[ulden] sij[n] knecht IIII st[uivers]. 
27 It[em] Fox XII st[uivers]. 
{folio 39 recto} 
1 It[em] meyster Tomas gegeve[n] van briefve[n] op te seynde[n] XIIII st[uivers]. 
2 It[em] Ter Hoeck gegeve[n] va[n] een sertificacy te make[n] en(m)[n]e van II getuge[n] te 
3 hore[n] IX st[uivers] en van die te besegelen die vicarius VI st[uivers] en van decreet II st[uivers]. 
4 It[em] Dirck Wolff va[n] een instrum[en]t van die intimacy gegeve[n] X st[uivers]. 
5 It[em] noch opgesonden bij die prockruer generael tot Rome[n] XXV crone[n]. 
6 So[m]mma LVI g[ulden] XVII st[uivers]. 
7 It[em] weer uutgev[en] in 't jaer van XLIX: 
{in marge:} 
 Ja[n]na va[n] Herdenbroeck heeft dyt uut- 
 gegeve[n] va[n] XLIX doe wort sij vrou. {Johanna van Hardenbroeck abdis vanaf 1549} 
8 It[em] meyster Willem van Diemen II g[ulden] VIII st[uivers]. 
9 It[em] doe dat recht te Rome[n] weder aengeleyt wert doe sonden wij 
10 Ic g[ulden] na Rome[n] en[de] XXXVIII st[uivers] van op- seynden. 
11 It[em] noch VIII st[uivers] van II briefve[n] die ons va[n] Rome[n] quame[n]. 
12 It[em] noch te Rome[n] geschenckt XXIIII elle[n] lakens, die el VIII st[uivers] 
13 fac[it] X g[ulden] IIII st[uivers]. 
14 It[em] wie lieten een request make[n] aen die prins va[n] Spaenge[n] 
15 doe wij va[n] die here[n] va[n] St.... {er staat niets} weder te Rome[n] gedaecht worde[n] 
16 om hier te blijve[n] dat costen ons II g[ulden] VIII st[uivers]. 
17 It[em] Peter frau gegeve[n] XXXII st[uivers] van dat request te Bruesel te 
18 brengen. 
19 It[em] noch II g[ulden] en XII st[uivers] same[n] va[n] dat in't Hooff te levere[n]. 
20 Somma Ic g[ulden], XXI g[ulden] XI st[uivers]. 
{folio 39 verso} 
1 It[em] weder uutgegeve[n] in't jaer van vijftichgen: 
2 It[em] die heren tot Bruesel gegeve[n] van die stucke[n] te visitiere[n] 
3 en geschenckt same[n] en[de] verteert V g[ulden VIII st[uivers]. 
4 It[em] gegeve[n] van een instrument te make[n] dat me[n] te Rome[n] seynde[n] 
5 XI st[uivers] en[de] noch IIII st[uivers] van die execucy uut te scrijven[n] en[de] noch een 
6 boey die dat in[s]trument tot Sutpheen brocht om te onderteykene[n], die 
7 had XXVI st[uivers], den doerwerde(n)[r] V st[uivers], die griffier va[n] dat appodement 
8 II st[uivers] noch dat te werck te stelle[n] III st[uivers], die griffier dat te presentiere[n] 
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9 III st[uivers], noch va[n] dat replyck II st[uivers], noch va[n] die stucke[n] te copiere[n] die te Rome[n] 
10 gesonden worden IIIII st[uivers], noch den doerwerder van die here[n] va[n] S[int] 
11 Jan die weet te doen aen te Hoeff te co[m]me[n] III st[uivers]. 
12 It[em] noch gegeve[n] van briefven XIII st[uivers] op te seynde[n]. 
13 It[em] Ter Hoeck gegeve[n] van een machtingbrieff te make[n] die wij 
14 te Romen seynden XXXVII stuivers. 
15 It[em] meyster Willem van Erp heft hier gesonden van Romen 
16 II sautraet van perlemoeder, die boey gescenckt III g[ulden]. 
17 So[m]ma XIIII g[ulden] I st[uivers]. 
18 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer van LI: 
19 It[em] te Rome[n] gesonde[n] LXIII g[ulden] VIII st[uivers] I st[uiver]. 
20 It[em] noch gegeve[n] om XXXIII ellen lakens die el XII st[uivers] min I oertge[n], 
21 fac[it] XIX g[ulden] VIII st[uivers] I oertgen, dit is te Rome[n] gesonden. 
22 It[em] noch gegeve[n] va[n] een kart te maken XVII st[uivers], noch die proc- 
23 kruer[s] XII st[uivers]. 
24 It[em] gegeve[n] van boeygeloen V gulden III st[uivers]. 
25 It[em] doe die prockruer generael hier at ae[n] spijs en wijn II g[ulden] IX st[uivers]. 
26 So[m]ma XCIII g[ulden] XVI st[uivers] I oertge[n]. 
{folio 40 recto} 
1 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer van LII: 
2 It[em] wij hebbe[n] op dat veen geweest met die prockruer generael 
3 en mit dat gerecht van Baern en van Soest en van Zeyst en[de] 
4 vel meer ander goeder goeyder luyden en Evert van Scaeyck 
5 om ny kaerten te maken en[de] me die te betugen voer die 
6 co[m]missarius van den Hove om te Romen te seynden, dat 
7 heft ons same[n] gecost XC g[ulden] VI st[uivers]. 
8 So[m]ma XC g[ulden] VI st[uivers]. 
9 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer va[n] LIII: 
10 It[em] weder gesonden tot Rome[n] XXV crone[n]. 
11 It[em] noch XX elle[n] lakens voer X g[ulden] IIII st[uivers] va[n] 
{rechtermarge:} 
 een kalffsvel daer dat 
 lake[n] ingepackt wort. 
12 It[em] noch XVI st[uivers] va[n] II briefve[n]. 
13 It[em] noch V g[ulden] XV st[uivers] doe Gabriel va[n] Rome[n] quam. Noch III g[ulden] III st[uivers] 
14 van onkost. 
15 It[em] noch VIIII g[ulden] die die gerechtsluy verteert hebbe[n]. 
16 So[m]ma LXXVIII g[ulden] VIII st[uivers]. 
17 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer van LIIII: 
18 It[em] die prock[r]uer generael gegeve[n] va[n] scryftuere[n] te Rome[n] te 
19 seynden IIII g[ulden]. 
20 It[em] noch gewest te Baern mit co[m]missarius om tuych te hore[n] 
21 en scrijve[n] en[de] dachgelde[n] en[de] verteert, samen XVII g[ulden] I st[uiver]. 
22 It[em] noch te Rome[n] gesonden XXII elle[n] laken, die el XI st[uivers] facit XII g[ulden] II st[uivers]. 
{folio 40 verso} 
1 It[em] noch gegeve[n] Cornelis stattro[m]per va[n] carte[n] te make[n] II g[ulden] VIII st[uivers]. 
2 It[em] Evert van Scaeyck gegeve[n] XI g[ulden] en II st[uivers] va[n] dachgelde[n]. 
3 It[em] die schout van Soest gegeven II g[ulden] van segelen. 
4 It[em] die raetshere[n] hier ware[n] ete[n], aen spijs en aen wijn XI g[ulden] XIIIII st[uivers]. 
5 So[m]ma LIX g[ulden] XV st[uivers]. 
6 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer van LV: 
7 It[em] doe meyster Wille[m] va[n] Eerp ons advocaet van Romen 
8 hier quam hem geschenckt XXIIII g[ulden] en noch XII elle[n] lake[n]s 
9 tot II he[m]de[n] voer VII g[ulden] en IIII st[uivers] en noch hem geschenckt 
10 een glaeske[n] mit silver dat costen VI g[ulden]. 
11 It[em] Drols{?} Hagens knecht brocht ons een brief va[n] Rome[n] IIII st[uivers]. 
12 It[em] wij reysden mit meyster Wille[m] van Erp op dat veen om he[m] 
13 dat veen late[n] te besien, daer v[er]teert XII st[uivers]. 
14 It[em] doe wij die sentesy te Rome[n] gewonne[n] hadde[n] doe quam 
15 meyster Willem van Erp hier mit II heren van Luyck 
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16 die een die hete[n] heer Vogels en die ander Castro, doe gave 
17 wij hem IIIc g[ulden] om die costen me te betalen en[de] daer worden 
18 gedroncken IcX kanne[n] wij[n]s fac[it] XIX g[ulden] V st[uivers]. 
19 So[m]ma IIIc VII g[ulden] V st[uivers].{optelling klopt niet} 
20 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer van LVI: 
 
21 It[em] wij seynden te Luyck Yeff ons ma[n]demaker doe wij ons 
22 brachiu[m] secularis gewo[n]nen hadden om dat te halen, hem 
23 gegeven IIII g[ulden] V st[uivers]. 
{folio 41 recto} 
1 It[em] meyster Wille[m] va[n] Erp gegeve[n] doe hij dat brachiu[m] secularis 
2 brocht, hem gegeve[n] IcLXXIIII g[ulden] II st[uivers]. 
3 It[em] gegeve[n] va[n] ons brachiu[m] secularis uut te scrijve[n] VIII g[ulden]. 
4 It[em] noch gegeve[n] van een request te maken dat wij dat Hoff 
5 overleer werden om ons brachiu[m] secularis te werck te stellen en 
6 die execucy te doen samen II g[ulden] VI st[uivers]. 
7 It[em] meyster Wille[m] van Erp bruer hier was, he[m] geschenckt VI g[ulden]  
8 II st[uivers]. 
9 It[em] noch in't Hoff gesonde[n] IIII crone[n]. 
10 It[em] doe wij die sente[n]sy wo[n]n[en] dat wij die execucy doen mochte[n] 
11 tege[n] die heren van S[int] Jan tot boeygenbroet {brood voor de bode} XXVI st[uivers]. 
12 It[em] noch IIII st[uivers] van een bryeff. 
13 So[m]ma IIc g[ulden] XIIII st[uivers] I oertge[n]. 
14 It[em] weer uutgegeve[n] in't jaer va[n] LVII: 
15 It[em] meyster Wille[m] va[n] Erps moeder gesonden II doecke[n] daer 
16 voer bet[aelt] II g[ulden] VII st[uivers]. 
17 It[em] gegeve[n] van Duytsse brieff uut Duytss in't Latij[n] te sette[n] 
18 IIII g[ulden] XII st[uivers] I oertgen. 
19 It[em] noch gegeve[n] XVII st[uivers] om die oncoste[n] weder te 
20 crijge[n] voer dat Hoff van die here[n] van S[int] Jan en die 
21 pander I g[ulden]. 
22 Summa VIII g[ulden] XVI st[uivers] I oertge[n] 
{folio 41 verso} 
1 It[em] gegeve[n] in't jaer va[n] LVIII: 
2 It[em] gegeve[n] aen boey die tot Luyck ginck om bescheyt te 
3 vragen meyster Wille[m] va[n] Erp van die Ic g[ulden] XII st[uivers], die 
4 wij weder hebben souden, off die te Romen bet[aelt] waren off 
5 nyt, dat costen same[n] XI g[ulden] X st[uivers]. 
6 It[em] noch gegeve[n] van II briefve[n] te copiere[n] VII st[uivers], noch IIII st[uivers] 
7 van I sinsi, noch XV st[uivers] I oertge[n] va[n] 1 machtbrieff te scrijven. 
8 It[em] gerekent mit die banckier van Antwerpen en[de] van 
9 Bruesel en[de] van Mechgele[n] same[n] doe wij ons recht gewo[n]ne[n] 
10 hadde[n], dat hem quam LI g[ulden] die hebbe wij hem gesonden 
11 bij die prockruer] generael. 
12 It[em] die prockruer generael gesconcke[n] vijftich g[ulden] dat 
13 hij ons gerade[n] heft en[de] me ons dinge[n] bestelt en op 
14 gesonden heft te Romen. 
15 So[m]ma IcXIII g[ulden] XVI st[uivers] I oertgen. 
{folio 42-43 onbeschreven} 
 
Afbraak 2 torens en bouw nieuwe toren van abdijkerk 
{folio 44 recto} 
1 In't jaer ons Here[n] doe me[n] screeff duse[n]t hondert en[de] XXXIX doe wass 
2 dat co[n]ve[n]t van Vrouwe[n]cloester ghety[m]mert en[de] doe worden die joffere[n] hier in't 
3 cloester geset, en[de] doe waere[n] hier twe kercktoer[n]nen. En[de] doe me[n] screeff duse[n]t 
4 vijffhondert en[de] XVIII doe waere[n] die toer[n]ne[n] alsoe gereke[n]t en[de] vergaen dat 
5 ellixs sorchden en[de] beduchte[n] dat die toernen vallen en inestorte[n] souden datter 
6 groet ongheluck off had moeghe[n] coeme[n] soe sprack die vrou Hey[n]ryck van 
7 Erp met al hoer co[n]ve[n]ts joffere[n] en[de] met die co[n]ve[n]ts vru[n]de[n], raede en[de] over 
8 quaeme[n] alsoe dat me[n] beyde die toerne[n] off soude breke[n] en[de] dat co[n]ve[n]t be- 
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9 staeden die toer[n]ne[n] aen heeren metzelaer, Jelis Lievenss[oen] gheheyte[n], dat hij beyde 
10 die toerne[n] off soude breke[n] va[n] bove[n] tot beneden in't fu[n]dament, mer nyet 
11 laete[n] stortte[n] off vallen, mer hij soude dat fu[n]dame[n]t uutneme[n] en[de] leyen en[de] 
12 hout en[de] steen ellixs offneme[n] en[de] uut soude breke[n] naer den profijt en[de] orbaer va[n] 
13 den cloester. En[de] daervoer soude Jelis voirs[creven] hebben vijff en veertich gulden 
14 current, dat is thoe weten XVI Baedense braspe[n]ninck gereke[n]t voer den 
15 gulden. 
16 It[em] dese vorwaerden worden ghemaeckt bij Ghijssbert Verhaer en[de] bij den re[n]t- 
17 meister Cornelis Ghijsberts[oen], doe worden daer ghedroncke[n] VI ka[n]ne[n] wij[n]s, die 
18 kan wass III st[uivers], fa[cit] XVIII st[uivers]. 
19 Item doe liet me[n] die toerne[n] onderscoeren met swaer baliken en[de] boemen, 
20 dat costen van dachhuere[n] XXXII st[uivers]. 
21 Item doe sey[n]den Jelis Lieve[n]ss[oen] hier leydeckers en[de] liet die leyen va[n] die 
22 toer[n]ne[n] off neme[n] en[de] lyet dat hout va[n] tymmerluyden va[n] die toerne[n] neme[n] 
23 en[de] sij naeme[n] den berchvreden {=toren} oeck uutten toern en[de] Jelis v[oer]sc[reven] qua[m] hier 
24 selff des daeges nae S[int] Petersdach ad Vincula {= 1 augustus}, dat wass doe op ene[n] 
25 mane[n]dach en[de] hij brack die pijlerss beneden uutten toerne[n] en[de] snee die 
26 toerne[n] bove[n] va[n]een, tegen des co[n]vents will en[de] des donredaeges voer  
27 S[int] Lauweresdach {Laurentiusdach = (dinsdag) 10 augustus (1518)}, dat wass op Su[n]te Dominicusdach 

{4 augustus?, viel in 1518 op een woensdag} des sawons 
28 thoe acht ure[n] soe viel den ene[n] toere[n] neder en[de] Jelis dede dat co[n]ve[n]t groete 
29 wa[n]t daer viel een groet fack en[de] een groet deel va[n] dat choer nie neder 
30 dat Jelis weel had moeghen verhueden en[de] keerren dat die scaede 
31 nyet had ghescyet. 
32 Item doe den toern neder viel doe waere[n] in't afterchoer onder den 
33 toern XI manss en[de] twe va[n] onsen joffere[n], die costery[n] gheheyten Zulen en[de] die 
34 ander joffer hiet Voert, die ondercostery[n]. Ende vrou Hey[n]ryck van Erp stont 
35 in den doer dat sij die op hielt met Goedss hulp, anders had sij daer 
36 allegaeder onder den toern moete[n] blijve[n]. En[de] me[n] hoerde[n] den val va[n] den [toern{?}] 
37 thoe Oudwijck in't cloester en[de] oeck op dat Oestveen, mer God behueden 
38 die luyde datter nyema[n]t he[m] seer off wee deden. 
{folio 44 verso} 
1 Item des andere[n] daeges doe woude Jelis v[oir]sc[reve] den ander[en] toern nederwynden 
2 met ghewelt, mer dat co[n]ve[n]t liet wyese ma[n]ne[n] van Utrecht haelen en[de] die .... 
3 met wijssheit over, wa[n]t die heel sijde va[n] den cloester soude daer mede ghebroe- 
4 ke[n] hebben worden, en[de] bruer Bernt van die Mynrebruers ende bruer Jan  
5 van die Prekerbruers, die holpe[n] Jelis den toern onderscoere[n] en[de] doe 
6 brack Jelis den toern met sijn knechts off tot in dat fu[n]dame[n]t toe, en[de] 
7 daer wass hij over met vijff knechte[n] van Su[n]te Dominicusdach tot Su[n]te 
8 Gallendach {16 oktober} thoe en[de] wij gaeve[n] hem veertich gulden curre[n]t en[de] den  
9 cost mit sij[n] knechts. 
10 Item doe moste[n] wij dat choer thoe laete[n] luten {met leem of klei bestrijken} met stroe en[de] 
11 wij hadden daer derdehalff vierdel kercksparre[n], daer 
12 gaeve[n] wij voer IIII g[ulden] en[de] XIX st[uivers]. 
13 Item wij gaeve[n] om sess bossen latten, XV st[uivers]. 
14 Item wij gaeven om spijkere[n] daer me[n] die latten me naegelden XXX st[uivers]. 
15 Item ghegeve[n] om VIIc teen en[de] II bossen, VI st[uivers]. 
16 Item ghegeve[n] aen dachhuere[n] van dat choer te luten en[de] van dat pandt 
17 voer die vrou die huyss, dat wass oeck een stuck weges ontwe gevalle[n], 
18 te saemen gecost XVIII st[uivers]. 
19 Item Jan Lutert, ons ty[m]merman ghegeve[n] van dachhuere[n] dat me[n] dat 
20 choer affer{?} weder dicht maekte[n] III R[ijns] g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
21 Su[m]ma LIIII R[ijns] g[ulden] VIII st[uivers], ellike gulden ghereke[n]t voer XLI st[uivers] Hollans. 
22 Item dat nyewe ty[m]merhuyss, dat men die loetze heet, wert 
23 doe ghety[m]mert a[n]no XLc en[de] XVIII en[de] dat heeff aldus veel 
24 gecost. 
25 Item wij cofften daer thoe VII duse[n]t backsteen ellike duse[n]t 
26 voer XLVIII st[uivers] met die vracht thoe sceep thoe bre[n]ghe[n] bij 
27 Vreendael, fac[it] XVI g[ulden] en[de] IX st[uivers]. 
28 Item ghegeve[n] om een halff ho[n]dert kercksparre[n] en[de] om een 
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29 halff hondert dubbelde sparren te saeme[n] VIII gulden 
30 en[de] III st[uivers]. 
31 Item ghegeve[n] die houtzaegers van VIII daege[n] XXXII st[uivers]. 
{folio 45 recto} 
1 Item Jan Lutrus{?} knechts ty[m]merden over dat huyss XLV daeghe[n] en[de] 
2 sij hadden va[n] elliken dach IIII st[uivers], facit IX g[ulden]. 
3 Item Jan Roeloffs ons smyt had va[n] spijkere[n] en[de] anckere[n], henczele[n] 
4 en[de] haeken VII g[ulden] en[de] V st[uivers]. 
5 Item ghegeve[n] o[m] een sclot en[de] scluetelen VIII st[uivers]. 
6 Item ghegeven o[m] vier vy[m]men {stapel, hoop} dacks II g[ulden] en[de] VIII st[uivers]. 
7 Item ghegeve[n] o[m] teen en[de] lecgerden {lechgaerde=teen gebruikt voor het maken van daken} 

XXXVII st[uivers]. 
8 Item ghegeve[n] den daeker va[n] die loetze toe decken XV st[uivers]. 
9 Item Jelis ons metzelaer bet[aelt] va[n] die loetze toe metselen II g[ulden] en[de] XV st[uivers]. 
10 Item ghegeve[n] van XVIIIc latnegelen XVIII st[uivers]. 
11 Item ghegeve[n] o[m] ghelaesen in die loetze off ty[m]merhuyss III g[ulden]. 
12 Su[m]ma dat dat ty[m]merhuyss heff gecost 
13 in als LIIII g[ulden] en[de] XVIII st[uivers], ellike gulden 
14 ghereke[n]t voer XVI st[uivers] Holla[n]s. 
15 Item tege[n]s dese twe so[m]me[n] voerscreve[n] buerden wij XC gulden 
16 van Nathevys hoer cledy[n]ge, ellike gulden ghereke[n]t voer XVI 
17 st[uivers] Hollans. 
18 Item noch ghebuert van ons fabryck XIX g[ulden] en[de] VI st[uivers]. 
19 Su[m]ma Ic g[ulden] en[de] IX R[ijns] g[ulden] en[de] VI st[uivers] ellike 
20 gulden ghereken[t] voer XVI st[uivers] Hollans. 
{folio 45 verso} 
1 Item dit heff den toern ghecost thoe metzelen en[de] ty[m]meren: 
2 Item wij bestaeyden den toern te metzelen aen meister Rutger 
3 Wollefs des daeges nae Sunte Agnyete[n]dach XVc ende XIX {=22 januari 1519} en[de] hij 
4 had alle daeghe IIII st[uivers] Ho[l]lans en[de] sij[n] knechts en daer met- 
5 zellenden hadden ellix alle daeghe IIII Uterssche st[uivers] en[de] al die 
6 opperknechts hadde[n] alle daeghe ellix II stuvers Uters. 
7 Item doe wij meister Rutger aennaeme[n] doe schenckte[n] wij he[m] 
8 IIII st[uivers] tot een goetss pe[n]nick. 
9 It[em] doe werden hier gedroncke[n] IIII ka[n]ne[n] wij[n]s facit XII st[uivers]. 
10 Item den toern wert aengheleyt op S[int] A[m]brosiusdach XVc en[de]  
11 XIX {=4 april 1519} en[de] dat was toe des daeghes nae Letare Jh[e]r[usa]l[em] en[de] dat co[n]ve[n]t 
12 had ghebeden byscop Phylippus van Burgo[n]gyen, onsen g[enaedige] h[eere], doe 
13 wass dat sij[n] ghenaeden den iersten steen van den thoern woude 
14 legge[n] en[de] sij[n] gesey[n]den hier Greeff Bernt van Bee[r]tem en[de] die 
15 leyden den iersten steen van den toern va[n]weghe[n] onsen g[enaedige] h[eere] 
16 en[de] hij ley drie gouden croene[n] onder den steen, die had- 
17 den die metzelaerss tot drynckgelt. 
18 Item opte[n] selve[n] dach hadden wij aen begoete[n] en[de] aen vys 
19 te same[n] III g[ulden]. 
20 Item daer werden oeck ghedroncke[n] XVII ka[n]ne[n] wij[n]ss, ellike 
21 kan wass III st[uivers], fac[it] II g[ulden] en[de] XI st[uivers]. 
22 Item den nyen toern wert langer utgeset dan den ouden 
23 toern hadde ghestaen, doe wort dat after oeck langer dan 
24 dit plach te wesen. 
25 Item wij coffte[n] XIIII duse[n]t stee[n] ellike duse[n]t voer II g[ulden], fac[it] 
26 XXVIII g[uldnen]. 
27 Item den steen toe bre[n]ghe[n] va[n] den ove[n] bij dat co[n]ve[n]t van 
28 Vreendael costen III g[ulden] en[de] XII st[uivers]. 
{folio 46 recto} 
1 Item wij cofften oeck van Willam Tijmans[soen] XLIIII duse[n]t steen ellike 
2 duse[n]t voer XLI st[uivers] fac[it] Xc g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
3 It[em] ellike duse[n]t costen ons toe bre[n]ge[n] met scep bij Vreendael V st[uivers], 
4 facit XIII g[ulden] en[de] II st[uivers]. 
5 Item noch van Willam Tijma[n]ss[oen] gecofft LVII duse[n]t steen en[de] IIIIc 
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6 steen, ellike duse[n]t voer XLIII st[uivers] fac[it] Ic g[ulden] en[de] XXII g[ulden] XVIII st[uivers]. 
7 Item Meyss die scypper bet[aelt] van XLI duse[n]t steen in die weert 
8 thoe bre[n]gen ellike duse[n]t voer IIII st[uivers], fac[it] IX g[ulden] en[de] IIIII st[uivers] en[de] 
9 den andere[n] steen haelden wij voert met waegens. 
10 Item wij hebbe[n] noch van Willam Tijma[n]ss[oen] gecoft LXV duse[n]t steens 
11 ellike duse[n]t voer LXV st[uivers], fac[it] Ic g[ulden] ende LXVI g[ulden] V st[uivers]. 
12 Item Meyss die scypper bet[aelt] va[n] XIIII dusent steen bij Vreendael 
13 thoe bre[n]ge[n] en[de] hij had va[n] ellike duse[n]t V st[uivers] Hollans, fac[it] IIII 
14 g[ulden] en[de] VIII st[uivers]. 
15 Su[m]ma IIIIc g[ulden] en[de] XLIII g[ulden] XIX st[uivers] VI wyt, 
16 XVI st[uivers] Ho[l]lans gereke[n]t voer den gulden. 
17 Item wij coffte[n] va[n] den boumeister van Vreendael XI duse[n]t 
18 steen en[de] VIII hondert steen ellike duse[n]t voer III g[ulden], fac[it] 
19 XXIX g[ulden VII st[uivers] VI wyt. 
20 Item gecoff III duse[n]t estricke[n] dat duse[n]t XLVIII st[uivers] fac[it] VII 
21 g[ulden] en[de] III st[uivers]. 
22 Item gecoff Vc loep kallixs en[de] LXXXV loep dat loep voer 
23 III Holla[n]sche st[uivers], fac[it] Ic g[ulden] en[de] VI g[ulden] X st[uivers] wa[n]t ellike wass VI 
24 dueytge[n]s meer. 
25 Item ghegeve[n] va[n] ellike loep te besclaen I dueyt, fac[it] III g[ulden] 
26 en[de] XII st[uivers]. 
27 Item noch gecoff IIIc loep kallix en[de] LXXXI loep, ellike loep 
28 voer IIII st[uivers] my[n] I deuyt fac[it] LXXI g[ulden] en[de] XIX st[uivers]. 
{folio 46 verso} 
1 Item noch gecoff Ic loep kallixs en[de] XXXVI loep ellike loep voer  
2 IIII st[uivers], fac[it] XXVII g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
3 Item alle desen voirsc[reve] kallix is al gecoff va[n] Jacop Lam. 
4 Item ghegeve[n] van LII loep steenkallix ellike loep voer V st[uivers], 
5 fac[it] XIII gulden. 
6 Item ghegeven van dat kallix uut dat scyp op 
7 die waegen te draegen XIX st[uivers] VI wyt. 
8 Item ghehuert zeylen daer me[n] dat kallix me hier brocht 
9 op die waegens, daer voer bet[aelt] XVI st[uivers]. 
10 Su[m]ma IIc g[ulden] en[de] LX g[ulden] XI st[uivers], XVI 
11 st[uivers] Hollans voer ellike g[ulden] gereke[n]t. 
12 Item ghegeve[n] va[n] den duyfsteen {=tufsteen} toe behouwe[n] en[de] te leveren 
13 XII g[ulden] en[de] V st[uivers]. 
14 Item ghegeve[n] van den duyfsteen en[de] pueyn eweech toe crueyen 
15 en[de] bij die stee[n]houwers thoe bre[n]ge[n] II g[ulden] en[de] XIX st[uivers]. 
16 Item doe me[n] meister Clemens en[de] die metzelaers hier liet haelen 
17 doe me[n] den toern soude ordinyere[n] en[de] aenlegge[n] die boede ghegeve[n] 
18 VII st[uivers]. 
19 Item doe sij hier waere[n] wert hier ghedroncke[n] VI ka[n]ne[n] wij[n]s, 
20 ellike kan III st[uivers] fa[cit] XVIII st[uivers]. 
21 Item ghegeve[n] van ons fu[n]dame[n]t van den toern toe greve[n] en[de] die 
22 eerde weech toe bre[n]gen costen I g[ulden] en[de] XII st[uivers]. 
23 Item doe wij meister Clemens onsen duyfstee[n] vercoffte[n] worden 
24 daer ghedroncken IIII ka[n]ne[n] wij[n]s, fac[it] XII st[uivers]. 
25 Item wij leverden meister Cleme[n]s XXIIc to[n]ne[n] duyfsteen en[de] XXXII  
26 to[n]ne[n] en[de] wij gaeve[n] van ellike ton te meten III deuytke[n]s en[de] wij gaeve[n] 
27 den meter die cost en[de] onder en[de] over, anders soude hij van ellike 
28 ton hebbe[n] ghehadt VI deyutke[n]s. Dat mete[n] coste VII g[ulden] I st[uiver] IIII wyt. 
{folio 47 recto} 
1 Item wij cofften van meister Cleme[n]s Ic ende LX voet wytten lijsten en[de] ver- 
2 kere[n] Brabans steen en[de] wij gaeve[n] voer ellike voet ene[n] Braba[n]ss braspe[n]nick, 
3 fac[it] XII g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
4 Su[m]ma XXXVIII g[ulden] III st[uivers] X wyt, XLII st[uivers] Holla[n]ss 
5 voer ellike g[ulden] ghereke[n]t. 
6 Item gecoft aen die vaert een vloet houts, daer waeren lijstucke[n] daer 
7 me[n] dat after en[de] den berchvrede in den toern off maeckte[n]. Wij gaeve[n] 
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8 daer voer LXV Ph[ilips] g[ulden] en[de] ene[n] I Ph[ilip]s tot wy[n]coep en[de] verreyst doe me[n] dat 
9 hout coft II, fac[it] te saeme[n] Ic g[ulden] en[de] II g[ulden] VIIII st[uivers]. 
10 Item wij cofften van Ghijssbert Pauw den balck die in dat afterchoer 
11 leyt, daer voer bet[aelt] V Ph[ilip]s g[ulden], fac[it] VII g[ulden] XVI st[uivers] III wyt. 
12 Item verteert aen die vaert doe me[n] dat hout daer haelden met ons 
13 buerluy va[n] die Bilt I g[ulden] en[de] III st[uivers]. 
14 Item Jacop Lam die kerckmeister van S[int] Jacop 't Utrecht coff ons toe A[m]ster- 
15 dam een ho[n]dert gross waegescot voir XXVII g[ulden] Holla[n]ss, fac[it] XXXIII g[ulden] XV st[uivers]. 
16 Item noch coft Jacop v[oi]rs[creve] ons oeck Ic gross kercksparre[n] daer men mede stey- 
17 gerden, daer voer bet[aelt] VI g[ulden] V st[uivers]. 
18 Item Jacop Lam ghegeve[n] van dat hout in't scyp te draeghe[n] en va[n] vracht 
19 en verteert tsaeme[n] II g[ulden] XIII st[uivers]. 
20 Item wij coffte[n] t' Utrecht oeck tot steygery[n]g Ic ende XXV gross kerck- 
21 sparre[n] daer voer bet[aelt] VIII g[ulden] en[de] XIII st[uivers]. 
22 Item gheschenckt va[n] die stee[n]ballick op te sclepen die in die Leck wass 
23 ghesoncke[n] XV st[uivers]. 
24 Item noch gecoft XV waegescotte[n] dat stuck voer VI st[uivers] fac[it] IIII g[ulden] 
25 III st[uivers]. 
26 Su[m]ma Ic g[ulden] LXVII g[ulden] X st[uivers] IX wyt, ellike g[ulden]  
27 gherecke[n]t voer XVI st[uivers] Holla[n]s. 
{folio 47 verso} 
1 Item noch gecoft VIII waeghescot, dat stuck voer VII st[uivers] Holla[n]s, fac[it] III g[ulden] 
2 X st[uivers]. 
3 Item noch gecoft IX waegescotte[n] dat stuck voer VIIII st[uivers], fac[it] III g[ulden] XIII st[uivers]. 
4 Item noch gecoft drie kanaer houte[n] dat stuck voer XV st[uivers] fac[it] II 
5 g[ulden] VIII st[uivers]. 
6 Item gecoft XX ryestleijen ellike reyst voer XXV st[uivers], fac[it] XXV g[ulden]. 
7 Item gecoft XXV duse[n]t leynegel ellike duse[n]t voer VII st[uivers], fac[it] VIII g[ulden] 
8 III st[uivers]. 
9 Item Jan Oesterly[n]g ons leydecker en[de] sij[n] knechts bet[aelt] va[n] die leyen toe 
10 berijen en[de] thoe decke[n] XIIII g[ulden] en[de] IX st[uivers]. 
11 Item Jan ons cuper bet[aelt] va[n] tobbe[n] daer me[n] die kallix me op want 
12 ene[n] g[ulden] VIII st[uivers]. 
13 It[em] bet[aelt] van XVI manden daer me[n] den steen mede op want I g[ulden] 
14 XIII st[uivers]. 
15 Item bet[aelt] van wyge koeffne[n] daer me[n] die steygery[n]g me bant VI st[uivers] 
16 IX wyt. 
17 Item den beeltsnijder (vormsnijder) die die soryen sneyt in dat ghewullift 
18 op dat affterchoer bet[aelt] I g[ulden] V st[uivers]. 
19 Item wij huerden zeylen van Jan van Rijn die men voer dat stroe 
20 op dat afterchoer voer die wynt hy[n]g een jaer lang, daer voer 
21 bet[aelt] I g[ulden] IIII st[uivers]. 
22 Item Ryckout ons scloetmaeker bet[aelt] va[n] scloet en[de] scluetelen en henc- 
23 zelen in't affterchoer en[de] op dat affterchoer saeme[n] II g[ulden] en[de] 
24 X st[uivers]. 
25 Su[m]ma LXV g[ulden] VIII st[uivers] IX wyt 
26 ellike g[ulden] ghereke[n]t voer XVI st[uivers] 
27 Holla[nts. 
{folio 48 recto} 
1 Item Dirck den upperknecht die hier doot viel in den thoern met 
2 eene[n] steenmant, sijn huyssvrou gheschenckt I Ph[ilip]s g[ulden], facit I g[ulden] XI st[uivers] III wyt. 
3 Item ghecoft VIIIc voet solreplancken en[de] X voet daer dat afterchoer 
4 me ghesoldert is en[de] wij gaeve[n] voer ellike ho[n]dert voet XXI st[uivers] Holla[n]s, 
5 facit X g[ulden] en[de] XII st[uivers]. 
6 Item die houtzaegers bet[aelt] va[n] dat hout te snijen va[n] ballike[n], van  
7 waegescot te saeme[n] XXVI g[ulden] XIII st[uivers]. 
8 Item ghegeve[n] va[n] IIII vy[m]me[n] dacks daer me[n] den toern me deckten 
9 II g[ulden]. 
10 Item ghegeve[n] va[n] teen en[de] latten XVI st[uivers]. 
11 Item den solre op dat affter toe ...drieve[n] heff gecost met 
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12 plancke[n], met neghele[n], met dachhuere[n] te saeme[n] II g[ulden] II st[uivers] III wit. 
13 Item die ghelaessmaekersknechts, die ons die ghelaess brochte[n] die 
14 ons gheschenckt waere[n] ghegeve[n] X st[uivers]. 
15 Item meister Rutger ons metzelaer bet[aelt] met al sij[n] knechts en[de] upper- 
16 knechts en[de] va[n] den steen te behouden saeme[n] IIc g[ulden] en[de] LXXXI g[ulden]. 
17 Item meister Aert Loeffsen onsen ty[m]merman bet[aelt] met al sijn knechts 
18 LXXVIII g[ulden] en[de] II st[uivers]. 
19 Item Jan Roeloffs onsen smyt bet[aelt] va[n] anckere[n] en[de] ijsere[n] banden 
20 en[de] groete roeyen daer den toern me ghebonden wass en[de] va[n] ijsere[n] 
21 tralyen in die ghelaesen en[de] haeke[n], plaete[n], neghele[n] te saeme[n] XCVIII  
22 g[ulden] en[de] VI st[uivers]. 
23 Item noch heff Jan Roeloffs v[oir]sc[reven] ons ghemaeckt II groete[n] ijsere[n] banden die 
24 in die rondelen sij[n] ghemaeckt en[de] ghemetzelt in beyde die ghewulffel 
25 van den toern en[de] dat is daer o[m] ghemaeckt alss me[n] die klocke[n] op off 
26 e... moet wy[n]den dat me[n] se dan daer doer sel wy[n]den, soe sel me[n] dan 
27 den steen die in den ronden ryng staet utsclaen, dan weder toe 
28 metzelen, die hebben gecost II g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
29 Su[m]ma Vc g[ulden] en[de] IIII g[ulden] III st[uivers] gereke[n]t voer XVI st[uivers] 
30 Hollans den g[ulden]. 
31 Su[m]ma su[m]mar[um] va[n] al dat totten toern uutghegeve[n] is dat iss 
32 XIIIIc g[ulden] en[de] LXXIX g[ulden] XV st[uivers] X wyt ellike g[ulden] gereke[n]t voer 
33 XVI st[uivers] Holla[n]s. 
{folio 48 verso} 
1 Item dat yss dat wij opghebuert hebbe[n] en[de] dat 
2 ons gheschenckt iss totten toern. 
3 Item die lantco[m]emelduer va[n] den Duytschen huyss gheheten heer 
4 Steve[n] van Nijevelt schenckte[n] ons II duse[n]t steen, doer voer ghe- 
5 geve[n] IIII g[ulden] X st[uivers]. 
6 Item die vrou van Oudwijck, gheheten Aleyt van Lewe[n]berch 
7 schenckte[n] ons X duse[n]t steen, daervoer bet[aelt] XXIII g[ulden]. 
8 Item die vrou va[n] den Dael ghehete[n] Leyn Teynden schenckte[n] 
9 ons VI Holla[n]sche g[ulden], VII g[ulden] en[de] X st[uivers]. 
10 Item joffer Muoy van Voerd, Fredrycks dochter schenckte[n] ons IIII loep 
11 kallix, daervoer bet[aelt] XV st[uivers]. 
12 Item Wreyn, Jan va[n] Toern sij[n] huyssvrou, schenckte[n] ons III g[ulden]. 
13 Item joffer Heynryck van Erp, vrou van dit co[n]vent schenckte[n] 
14 hondert loep kallixss, daervoer bet[aelt] XII Ph[ilip]s g[ulden] fac[it] XLIII 
15 g[ulden] en[de] XV st[uivers]. 
16 Item ons co[n]ve[n]t vercoft II silvere[n] scaelen en[de] die woege[n] ellixs XII 
17 loet, die een scael had joffer Jan van der A hier ingeborcht en[de] 
18 die ander scael joffer A[n]na van Bylant, daervoer ghebuert 
19 XXIIII g[ulden]. 
20 Item ghebuert van die weduwe Belygen die Boey dat sij ons sulx 
21 wass, noch va[n] dat veen dat sij van ons gecoft had, ghelegen in 
22 Westbroeck XL g[ulden]. 
23 Item die stat van Utrecht had van ons gecoft XXIII to[n]nen 
24 duysteen, ellike ton voer VI st[uiver] Holla[n]s fac[it] VIII gulden VIIII st[uivers]. 
25 Su[m]ma Ic g[ulden] XXIX g[ulden] XVIII st[uivers] ellike g[ulden] 
26 voer XVI st[uivers] Hollans gherekent. 
{folio 49 recto} 
1 Item meister Cleme[n]s had va[n] ons co[n]ve[n]t gecoff XXIIc to[n]nen 
2 duyssteen en[de] hij gaff voer ellike ton IIII st[uivers] Holla[n]s, fa[cit] VIc g[ulden] 
3 en[de] XIII st[uivers] Uters gelts. 
4 Item wij buerden van Ghijssbert va[n] Cueyl onsen ouden bou- 
5 meister Ic g[ulden] Utres gelts, daer gaff hem dat co[n]ve[n]t 'sjaer 
6 voer VIII Ph[ilip]s g[ulden] also lang alss hij leeffden, mer hij en buerden 
7 dat nyet lang. 
8 Item wij buerden van Ghijssbert Eersten IIc g[ulden] en[de] LII g[ulden] currents 
9 gelts, daer gaeve[n] wij he[m] voer XVI gouden g[ulden] va[n] ghewichte[n] sijn 
10 leve[n] langt. 
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11 Item heer Cravin van Lewe[n]berch, een kanu[n]nyck in den Doem, lende[n] 
12 ons co[n]ve[n]t Ic gouden enckel g[ulden] van ghewichte[n] fac[it] Ic gulden en[de] LXXV 
13 g[ulden] curre[n]t. 
14 Item ghebuert doe me[n] joffer A[n]na va[n] Walke[n]naer hier 
15 cleden, van gelt dat sij hier inborcht XVIII g[ulden] en[de] III st[uivers] X wyt. 
16 It[em] dat co[n]ve[n]t op die spuey thoe Amersfoert vercoffte[n] wij XVIII 
17 to[n]nen dueyssteen, en[de] wij buerden voer ellike ton VII st[uivers] Hollans 
18 fac[it] VII g[ulden] en[de] XVI st[uivers]. 
19 Item wij buerden va[n] joffer A[n]na van Rut doe mij[n] vrou 
20 Heynryck van Erp hoer dyenstjoffer wass Ic en[de] XXV g[ulden], daer 
21 sel dat co[n]ve[n]t joffer A[n]na sjaers voer geve[n] hoer leve[n] lang X Holla[n]sche 
22 g[ulden] fac[it] XIII g[ulden] XVI st[uivers] Hollans gereke[n]t voer die g[ulden]. 
23 Item ghebuert van joffer Cornelia van Zulen saliger X g[ulden] Uterss. 
24 Su[m]ma XIIc g[ulden] en[de] XXXVIII g[ulden] XII st[uivers] IIII 
25 wyt, ellike g[ulden] ghereke[n]t voer XVI st[uivers] Hollans. 
{folio 49 verso} 
1 Item die kerckmeisters van E[m]meness coften va[n] ons co[n]ve[n]t LXXII 
2 to[n]ne[n] duysteen en[de] sij gaeve[n] ons voer ellike ton VI st[uivers] Holla[n]s, fac[it]  
3 XXVII g[ulden] Utres. 
4 Item ghebuert uut ons kerck VII g[ulden] en[de] III st[uivers]. 
5 Item ghebuert van ons fabryck LXXVII g[ulden] en[de] IIII st[uivers]. 
6 Su[m]ma Ic g[ulden] XI g[ulden] VI st[uivers]. 
7 Su[m]ma summar[um] va[n] dat opbuere[n] iss XIIIIc g[ulden] en[de] 
8 LXXIX g[ulden] en[de] XV st[uivers] X wyt, ellike g[ulden] gereke[n]t voer 
9 XVI st[uivers] Hollanss. 
 
Bekappen toren 
10 Anno D[omi]ni dusent vijfhondert ende LX 
11 des woensdaechs nae Pinxsteren {29 mei 1560}, 
12 item geset van nye cap op onsen toern gemaeckt van ons selffs 
13 handt, gegeven om ijserwerck VII hondert pont en[de] XLIII pont, 
14 elcke pont VII deyts, facit XXXII g[ulden] ende X st[uivers] een deyt; vijfensuve[n]tich span- 
15 spijkeren, het stuck een st[uiver], facit III g[ulden] XV st[uivers]; Vierhondert dubbelde 
16 ribnegelen, het hondert XXXII st[uivers], facit VI g[ulden] VIII stuivers; XIIII hondert 
17 ende XXV ribnegelen, het hondert vijftien st[uivers], facit XI g[ulden] III st[uivers] een 
18 blanck; XXIIII hondert dubbelde negelen elcke hondert VIII st[uivers], facit 
19 IX g[ulden]; XXI hondert ende XXV middelnegelen, het hondert III st[uivers]  
20 een blanck, facit IIII g[ulden] X st[uivers] een deyt; Twaleftehallef dusent {11500} ende 
21 een half hondert decknegelen elcke hondert V st[uivers], facit XXVIII g[ulden] 
22 XVIII st[uivers]; Twalef hondert lastnegelen, het hondert II st[uivers] min een deyt 
23 facit XXIII st[uivers]; Item XXXVIIII st[uivers] ijserwerck aen die klocke[n], su[m]ma 
24 XCVIII g[ulden] ende VII st[uivers]; Item gegeve[n] om vierhondert pont en[de] 
25 (ende) XCIIII pont rolloets, V g[ulden] en[de] V st[uivers] facit aen gelt XXV g[ulden] XVIII 
26 st[uivers] een duyt; XLVIII dusent gemeen leynegelen, het dusent IX st[uivers] een oert 
27 min, facit XXI g[ulden]; IIIII dusent grote leynegelen, het dusent voer 
28 X st[uivers] facit II g[ulden] V st[uivers]. Item noch gecoft VIII dusent latnegelen, 
29 het dusent voir XI st[uivers] een oert, facit IIIII gulde[n]. Noch VI 
{folio 50 recto} 
1 hondert lastnegelen, het hondert II st[uivers], facit XII st[uivers]; Item II 
2 pont sandeyr, het pont III st[uivers] facit VI st[uivers]. Su[m]ma facit LIIII g[ulden] 
3 ende XIII st[uivers] een oert; Noch gegeven om LIXI{?} rijstleyen ende 
4 twe voet, hondert gulden ende drie gulde[n] vijftien stuvers. 
5 Aen sparren ende aen delen aen steygerhaudt XXVIII guldens; 
6 Noch gegeve[n] van arbeyt hondert gulden ende VIII guldens, 
7 getymmert op onse cost, ende gehadt XXXII vaten biers. 
{folio 50 verso t/m 53 verso onbeschreven} 
 
Herstel dormitorium e.a. 
{folio 54 recto} 
1 Dit ys aldus ghesciet als hyrna bescreve[n] staet in't jair ons Here[n] vijftie[n]hondert 



 314

2 drie ende dartig dat den dormiter thoe Vrouwencloester alsoe aut en[de] vergaen 
3 was dat me[n] hem niet langer dackdicht moecht houden wa[n]t alset yet seer rege[n]de 
4 soe moesten die joeffere[n] des snachts van hoer bedden op staen omdat dat water 
5 van den regen op hoer bedden liep.  Soe name[n] die jufferen mit hoir vrau raet 
6 hoe me[n] hyr in doen souden aenghesien sij den dienst Goets des nachts souden 
7 volbrengen, soe moeste[n] sij oock slaepsteden hebben dair sij droech mochte[n] leg- 
8 gen.  Soe overdroegen sij alsoe meteen dat sij eene[n] nye[n] dormiter souden laten  
9 tymmere[n]. 
 
10 Doe yset gheboert op sinte Symon ende Judas avont in dat selfde jair van 
11 drie ende dartich {27 oktober 1533} dat die vrau Hey[n]ryck van Erp, vrau van dat convent ende 
12 joffer Mechtelt van Grunestey[n] pryorin ende joffer Heylwich van der Haer ende 
13 joffer Leoen van Zulen ende van Hermelen ende joeffer Aleyt van Veen ende joff[er] 
14 Heynrick van Solmis ende joeffer Jan van Hardenbroeck, kelwersters doe inder tijt 
15 wesende ende all die conve[n]tuaellen die doe in't cloester ware[n] den dormiter bestae- 
16 den mit Daem Templaer, reyntmeyster van dit conve[n]t ende mit Jacop Lam ende 
17 Cornelis Gijsbertss[oen] scout op Die Bilt aen meyster Peter Goesen woene[n]de thoe 
18 Amersfoert ende me aen meyster Rutger Janss[oen] van Baern ende dair selle sij 
19 voer hebben van dat offbreken een mud weyts ende een mud roggen ende sij 
20 sellen hebben van den dormiter wederom op the tym[m]ere[n] van onse[n] haut. Sij sulle die 
21 bome[n] die hyr inden haech in ons hoff sij[n] ghewassen die sij totten dormiter thoe 
22 ty[m]mere[n] behoeffte[n] sullen als balcken, ribben ende plancke[n], raemten, leydack, 
23 solre plancken ende aldat haut dat me[n] tot dat werck behoeve[n] sel behalven 
24 wagenscot, dat sullen sij al off laten houden, uutroeye[n], sagen, snijden ende al 
25 op horen cost.  Ende dair sullen sij voir hebben eens hondert Ph[ilipp]us ende drienses- 
26 tichste halven Ph[ilipp]us gulden ende vijff ende twyntich groene[n] vaten biers en[de] 
27 wij sullen hem een huys ende een plaets wijsen ende opene[n] dair sij vuer in 
28 moegen hebben ende wij sullen hem oeck bedden ende decken ende slaeplae- 
29 ken besorgen ende soe veel brandts als sij behoeve[n]. 
{folio 54 verso} 
1 Op onser Vrouwen presentatiensavontanno vijfthienhondert ende drie ende 
2 dartich {20 november 1533}  bestaeden wij dat niwe werck van den dormiter met die Vrau van den 
3 cloester ende joffere[n] ende goede man[n]en alset voir bescreve[n] staet aen meyster 
4 Rutger Wollefsoen ende meyster Hey[n]rick ende meyster Gijsbert, ghebroeders, 
5 dat sij den dormiter off souden breken. Dair hadden sij voer een mud weyts ende 
6 een mud roggen. Ende van die muere[n] weder op thoe metzelen hebben sij ghehadt 
7 eens hondert Ph[ilipp]us gulden ende vijff Ph[ilipp]us gulden ende vijfthien groest? vaten biers, 
8 ende wij openden hem een huys dair sij in ware[n] end sliepen ende hoer eten koecte[n] 
9 want sij selden op hoer selfs cost ware[n], mer wij deden hem bedden ende deken en[de]  
10 slaeplaken ende soe veel brandts als sij behoeffden. 
 
11 Item die metzelaers scheenck ons conve[n]t een halliff aem wijns. Die woert in den 
12 reventer ghedroncken met all die joeffere[n] ende met die metzelaers. 
 
13 Item wij bestaeden al dat ijserwerck dat wij aen den dormiter souden behoeve[n] 
14 aen Jan Roelofss[oen], onsen smit, ende hij heeft ons ghelevert ellicke Lb {pond} ijsers voir 
15 ene[n] halve[n] braspennick, ende al dat oude ijserwerck dat wij hem hebben gelevert 
16 dair hadden wij voer ellicke Lb ene[n] halve[n] braspen[n]ick ende Jan Roelofss[oen] sche[n]cten 
17 ons co[n]vent oeck XX kanne[n] wijns. Die woerden oeck in den reve[n]ter gedroncke[n] 
18 met al die joffere[n] ende met Jan Roelofss[oen] met sijn huysvrau. 
 
19 Item wij bestaeden onsen dormiter met leye[n] thoe decken des vrijdages na sinte 
20 Jan thoe midsoemer XVc ende XXXIIII {25 juni 1534} aen Vollicke[n] Verborch. Ende hij sel ons levere[n] 
21 al die leye[n] ende leynegellen {=leinagels} ende dachhuiren.  Dair sel hij voir hebben voir ellicke 
22 roeyde te decken VI goude[n] enkelgulden. Ende wij gaeve[n] hem die leydeckers die 
23 den dormiter decten op ellicke vijff roeye[n] dacks een ton biers ende een scepel rog- 
24 gen. Ende die deckers hadden ellick hoer selfs cost. Ende op korsavont XXXIIII {24 december 1534}  
25 worden die leeste leye[n] dair op gedect, doe wasset al gedect. 
 
26 Item wij bestaeden ene[n] nye[n] kelder thoe make[n] en[de] thoe metzele onder den vleys- 
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27 reve[n]ter daechs na sinte Laurensdach XVc ende XXXIIII {16 november 1534} aen meyster Rutger ende 
28 meyster Hey[n]rik Wollefs[oens], ghebrueders, ende sij sullen die erd uut laten grave[n] ende 
29 wech voeren ende weder opmetzelen ende al make[n] als ee[nen] kelre hoert the wesen. 
30 Ende sij zellen oeck me die kelre onder die sacrysty me metzelen ende rede ma- 
31 ken. Ende daer sellen sij eens voir hebben XXXVI Karolus gulden ende vir tonne[n] 
32 biers ende twe mud rogge[n].  Mer sij selle[n] die kelre op maken op hoer selfs cost, 
33 mer beddinge ende een huys ende brant sellen wij hoer besorg besorge[n]. 
{folio 55 recto} 
1 Ende wij bestaden oeck die sellen opte[n] dormiter thoe bescyete[n] van ons wage[n]scot 
2 aen Hermen Janss[oen] die kistenmaker opten XX dach in den april anno XVc 
3 ende XXXV. Ende sij me souden maken in ellicke sel ee[nen] bedsteden ende een glas- 
4 raempt ende een blyckvenster beneden ende voert sel hij se al rontom bescie- 
5 ten na meysters prijs, ende dit sel wesen al op sine[n] cost, dat haut al laten snijen 
6 op sine[n] cost ende dair sel Herme[n] eens voir hebben viventseventich Karolus gul- 
7 den, X vaten biers.  Mar al die nagelen die hij behoefft die sellen wij hem all  
8 leveren. Ende wij sellen hem een huys doen dair in mogen wonen, koken ende slape[n]. 
9 Wij sullen hem oeck doen bedden deken ende laken ende all den brant die sij behoeve[n]. 
10 Meyster Herme[n] had ons geloeft dat werck op thoe leveren op sinte Laurens- 
11 avont {14 november} ende hij leverdent o[n]s op den sesten donderdach in die vasten a[nn]o XVc en[de] 

XXXVI {13 april 1536}. 
 
12 Dit is dat wij totten dormiter me op 
13 the timmeren hebben gheboert: 
14 Item gheboert van Gerit Roelofss[oen] thoe IJselstey[n] voir acht mergen lants die hij van 
15 ons conve[n]t heeft ghecoft, gelegen in den Hoghen Byesen, vijffhondert Karolus 
16 gulden ende ses en[de] vertich gulden. 
17 Item gheboert doe Dyrck van Rij[n] sijn dochter hyr cleden negen ende zeventich 
18 gulden. 
19 Item gheboert doe Eerst van Merten sijn dochter hyr clede[n] achte[n]seve[n]tich gulden 
20 ende achtiendalven stuvers. 
21 Item gheboert doe Willim van Oestru[m] saliger sijn dochter hyr woert ghecleedt 
22 tnegentich gulden ende VIII stuvers tot vijftienen toe. 
23 Item gheboert doe Heynrick van Tuyll sijn dochter hyr cleden tnegentich gul- 
24 den ende vijf stuvers. 
25 Item die Joeffer van Gaessbeeks wedue van salige Jacop van Gaessbeek 
26 scencten ons vijftheyn gulden. 
27 Item wij hadden siaers II Ph[ilipp]us gulden erff pond aen die stadt van Utrecht, die mos- 
28 ten wij vercopen. Daer boerden wij voir achtendedartich Karolus gulden ende ses 
29 stuvers ende een oertge. 
 
30 Item Brant Janss[oen] saliger besprack ons doe hij ster{f?} ses gulden. 
31 Item heer Jan Slachheeck, domproest t'Utrecht, schencten ons twee groeten 
32 eykelbome[n] uut sijn bosch the Doern. 
33 Item die selve domproest scencten ons oeck een som leynegelen. 
{folio 55 verso} 
1 Item gheboert doe Herme[n] van Kuyck saliger sijn dochter hyr woerdt ghecleet eene[n] tnege[n]- 
2 tich Karolus gulden ende XI stuvers een oertgen. 
3 Item geboert doe Eerst van Amerongen sijn dochter hyr ghecleet woert oeck 
4 eenentnegentich Karolus gulden ende XI stuvers e[n]e oertgen. Bey die kynder  
5 woerden hyr op eenen dach gecleet. 
6 Su[m]ma XIc gulden XXVII gulde[n] en[de] XIII st[uvers] e[n]e[n] blanc 
7 Item geboert doe Willam van Ruven hyr sijn dochter cleden eenentnegentich Karo- 
8 lus gulden ende VIII stuvers VI wit. 
9 Item geboert van heer Jan van Bloeckhoeven, pastoer thoe Viaenen, twe hondert 
10 Karolus gulden ende XXV gulden.  Dair geve[n] wij Jan sijn bruer sjaers voir vijff ende 
11 twyntich Karolus gulden lijffrenten. 
12 Item geboert van joeffer van Hemsteden saliger vir gulden. 
13 Item wij vercoften Peter Keyser op die Vaert vijffhondert tonne[n] duysteen ende ses 
14 tonne[n] elleke ton voir IIII½ stuvers facit enentnegentich Karolus gulden ende VII st[uvers]. 
15 Item Claes van Halderen thoe Amsterdam dair wij dat wagenscot aff hadden die 
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16 had van ons anderhalffhondert tonne[n] duysteen, ellicke ton voir IIII½ st[uvers] facit 
17 XXXIII gulden ende vijffthie[n] st[uvers]. 
18 Item die prior van die Vrauwenbruers had van ons XXXVI tonne[n] duysteen ellicke  
19 ton voir V st[uvers] facit IX gulden ende V st[uvers]. 
20 Item die Mi[n]rebruers thoe Amersfoert hadden van ons vijff tonne[n] duysteen dair voir 
21 betaelt eene[n] gulden ende vijff st[uvers]. 
22 Item noch geboert va[n] Peter Keysers wegen ene[n] Ph[illip]us gulden van der herfdste[d]e die mij[n]re 
23 jofferen camer staet. 
24 Item geboert van Hey[n]rick van Bronckhorst mij[n] neeff van out hout XV st[uvers]. 
25 Item geboert va[n] Jelis Janss[oen] van out hout eene[n] gulden ende XIII st[uvers]. 
26 Item geboert van Jan Jacopss[oen] die steenbacker van eyken posten II gulden ende X st[uvers]. 
27 Item geboert van Tijs die timmerma[n] in Wesbroeck van dat out hout dat in den 
28 boegaert lach vijff gulden ende X st[uvers]. 
29 Su[m]ma IIIIc gulden ende LXVII g[u]lde[n] ende XIII½ st[uvers]. 
{folio 56 recto} 
1 Item geboert van die kerckmeysters van Amero[n]gen van XVIII tonne[n] duysteen 
2 vijff gulden ende acht stuvers. 
3 Item geboert van meyster Peter Goesen ende van meyster Rutger Janss[oen] 
4 van XVI eykelboeme[n] ses ende vertich Karolus gulden ende vijff stuvers. 
5 Item meyster Peter ende meyster Rutger voirscreve[n] hadden oeck van ons al dat scu- 
6 temakershout dat van al ons boemen was ghevallen, dat wij aen den dormiter 
7 vertymmert hadden, daer boerde wij twintich Karolus gulden voir. 
8 Item noch geboert van die meysters voirscreve[n] van aykentacken VII gulde[n]. 
9 Item geboert van twee silveren scalen XVIII gulden. 
10 Item heer Jan, onsen cappellaen, heeft ons geleent seventich Karolus gulden. 
11 Item geboert van meyster Herme[n], onsen kistenmaker, van eyken tacke[n] II g[u]ld[en] 
12 ende XIIII stuvers. 
13 Item geboert van meyster Hey[n]rick onsen metselaer van VIII tonne[n] duysteen 
14 enen gulden ende XVI stuvers. 
15 Item geboert van oude leye[n] enen gulden. 
16 Item geboert van Jan van Toern van out haut XV stuver. 
17 Item geboert van Jelis die den duysteen hir haelden van out haut XVIII stuvers. 
18 Item geboert van die rent van joeffer Proeyss hoer kyndere[n] hondert Karolus gulden ende LXIII gulden 

ende XII½ stuvers. 
19 Su[m]ma IIIc gulden ende XXXVII gulde[n] ende VIII st[uvers]. 
20 Su[m]ma su[m]marii XIX hondert Karolus gulden ende XXXII gulden en[de] XV st[uvers] I bla[n]k. 
 
{folio 57 recto} 
1 Dit is dat wij weer uutgegeve[n] hebben tot den  
2 dormiter weer op te metzelen en[de] op the ty[m]meren 
3 Item inden eersten seyden wij Daem saliger, onsen ren[t]meyster doe was mit 
4 meyster Heynrick Wollefss[oen], onsen metzellaer thoe Dordrecht ende daer coften sij 
5 enentseve[n]tich hoet kallix ende sij gaven voir ellicke hoet kallix X st[uvers] ende 
6 een oertken facit XXXVI gulden ende VII st[uvers] een blanck. 
7 Item gegeve[n] van ellicke hoet the meten ene[n] halven braspen[n]ick facit 
8 II gulden ende IIII st[uvers] een hallif blanck met die. 
9 Item gegeven van ellicke hoet van vracht van Doert aen die vaert te bre[n]gen 
10 drie stuvers facit X gulden ende XIII st[uvers]. 
11 Item Daem saliger ende meyster Heynrick verterden II gulden ende X st[uvers]. 
12 Item gegeve[n] van die kallic op die vaerdt in ee[n] ander scip te dragen want me[n] 
13 die s[ce]pen doe niet moecht wynden om dattet water soe leech was ende doe 
14 most men dat kallic t' Utrecht weer op die wagen dragen, dat costen samen mit 
15 die terringe III gulden ende XIII st[uvers]. 
16 Item gegeven van zeylen die wij huerden dair al ons kallick dat wij behoeff 
17 hebben me van Utrecht hyr is gebracht saeme[n] III gulden VIII st[uvers]. 
18 Item gegeve[n] van die LXXI hoet kalx thoe beslaen II gulden XII st[uvers] e[n]e blanck. 
19 Item wij hebben van Peter Keyser gecoft IIc loep steenkalx ende XXXVI loep 
20 ende wij gave[n] voer ellick loep III st[uvers] ende een halliff blanck, facit XXXIX gul- 
21 den ende XIIII½ st[uvers]. 
22 Item wij hadden van Alfer onder die scute makers LXXX loep kalx, te wete[n] stee[n]- 
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23 kallick ellick loep voer III braspen[n]ick, facit XV gulden VI wit. 
24 Item wij hebben gegeve[n] van die IIIc ende XVI loep kalx thoe beslaen die wij van 
25 Peter Keyser ende Alfer hadden, II gulden ende XII stuvers. 
26 Item noch Alfert betaelt van die IX½ loep steenkalx ellicke loep voir III braspe[n]- 
27 nick facit enen gulden ende XV½ stuuvers. 
28 Su[m]ma Ic gulden ende XX gulden XI st[uvers] IIII½ wit. 
{folio 57 verso} 
1 Item wij hebben gehadt van Jacop Lam Vc loep ende XII loep kalx ellicke loep 
2 voer drie stuvers een oertken, facit LXXXIII gulden ende ene[n] st[uver]. 
3 Item Jacop scencten ons V loep kalx. 
4 Item wij hebben gegeve[n] van die Vc ende XII loep kalx thoe beslae[n] III gulde[n] 
5 ende XI st[uvers]. 
6 Item wij koften van Peter Keyser XXXV dusen[t] oude steen ellicke dusent 
7 voer XXXVIII½ stuvers, facit LXVII gulden ende achtalve stuver. 
8 Item wij hebben gehadt van Willam Tyma[n]ss[oen] hondert ende LXI dusent 
9 backsteen ende wij gave[n] voer ellicke dusent II Ph[illip]us gulden, facit IIIc 
10 gulden ende Xc VI Karolus gulden, want hij sce[nc]ten ons II duse[n]t steens. 
11 Item Cornelis van IJselstey[n] die ons die steen tot die werdt hir bracht had VI gulden en[de] XIX stuvers. 
12 Item wij hebben gegeven voor die werff in die werdt dair die steen lach van Pe- 
13 ter Keyser drie gulden ende V st[uvers]. 
14 Item meyster Jan, onsen leydecker, heeft gehadt van die leye[n] van den ouden dor- 
15 miter aff te brecken ende weer een deel leyen thoe bereyden daer was over mit 
16 sijn knecht ende mit sijn jongen XXI dagen ende hij had alle daech VII st[uvers], facit 
17 acht gulden ende acht stuvers. 
18 Item noch heeft meyster oeck gehadt van die gevel bij dat choer thoe decken 
19 ende met die leye[n] goet thoe leggen II gulden ende XVI st[uvers]. 
20 Item noch heeft meyster Jan ons gedect van ons leye[n] XVIII roye[n] leydarts ellic 
21 roy ene[n] gulden, facit achthye[n] gulden. 
22 Item Vollicke Verborch heeft op onsen dormiter laten decken XXXIX roye[n] ende 
23 een halliff roy mi[n] XIIII enkel voeten ende hij had voer ellicke roy dar van leye[n], 
24 van nagellen, van dachhuer te same[n] V½ gouden enkelgulden, facit IIIc ende  
25 drie gulden ende III st[uvers]. 
26 Item meyster Jan heeft oock gehadt van dat pandt voer dat capittelhuys weer 
27 thoe decken V gulden III st[uvers]. 
28 Su[m]ma VIII hondert gulde[n] ende XCVII gulden 
29 ende XIII½ stuver. 
{folio 58 recto} 
1 Item meyster Peter Goesen ende meyster Rutger Janss[oen] hebben gehadt van den dormi- 
2 ter weer op thoe timmeren hondert Ph[illipp]us gulden ende LXII½ Ph[illipp]us gulden, facit  
3 IIc gulden ende III gulden II½ st[uvers]. 
4 Item noch heeft meyster Peter ende Rutger same[n] gehadt van dat cappelicken dy 
5 tussen den dormiter muer staet ende vuerhuysmuer staet XII gulden. 
6 Item meyster Rutger heeft oeck ghehadt van die dormiter plancken the verdu- 
7 nen XX gulden. 
8 Item noch heeft meyster Rutger van die vir cellen toe bescieten die bove[n] dat vuerhuys staen X gulden. 
9 Item noch heeft meyster Rutger gehadt dat hij die ganck maecten daer me[n] van  
10 den dormiter na op die secreet gaet I gulden ende XVIII st[uver]s. 
11 Item meyster Rutger en[de] meyster Heynrick en[de] meyster Gijsbert Roellofss[oen], 
12 gebruerders, hebben gehadt van den dormiter die mueren weder op the metze- 
13 len hondert Ph[ilipp]us gulden ende vijff Ph[ilipp]us gulden, facit hondert gulden 
14 ende ene[n] dartich gulden V stuvers. 
15 Item sij hebben oock gehadt (sij) XII gulden daer wij om twisten ende scelden. 
16 Item sij hebben oock gehadt van den kelre onder den vleysreve[n]ter ende van 
17 die kelre ondie sacristy uut te grave[n] ende weder op thoe metzelen XXXVI 
18 Karolus gulden.  
19 Item doe sij dat aenname[n] worden hyr verdroncken aen wij[n] XV st[uvers]. 
20 Item Jan Roelofss[oen], onsen smit, heeft ons gelevert IIII dusent Lb {=pond} ijsers ende 
21 ses hondert Lb ende XXII Lb, facit Ic gulden ende XLV gulden XI st[uvers] 
22 ende wij hadden ellicke Lb voer VII½ wit dat is ene[n] halven braspennick. 
23 Su[m]ma Vc gulden en[de] LXXII gulden en[de] XI½ st[uvers]. 
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{folio 58 verso} 
1 Item Jan Roelofss[oon] heeft ons oeck gelevert XIIII uutgesteken haken die wegen 
2 XIIc Lb ende XXII Lb ellicke pont enen halve[n] braspennick, facit XXXVIII gulden  
3 ende drie stuvers negen wit. 
4 Item wij hebben oeck van Jan Roelofss[oon] gehadt II½ dusent dubbelde middelnagele[n] 
5 dat dusent voir III gulden. 
6 Item noch Vc ribnegel dat hondert voir XII st[uvers]. 
7 Item dusent middelnegel voir XXX st[uvers]. 
8 Item II dusent vey[n]sternegel dat dusent voir VII½ st[uvers]. 
9 Item IIII dusent solrenegel, dat dusent voir XXX st[uvers]. 
10 Item II dusent lassnegel dat dusent voir VII½ st[uvers].  Item I dusent spounegel, dat 
11 hondert I blanck.  Item IXc negel van. 
12 Item VIc anckernegel, dat hondert VIII st[uvers]. 
13 Su[m]ma van die negelen XII gulde[n] XIX st[uvers]. 
14 Su[m]ma LXI gulden II st[uvers] een blanck. 
{folio 59 recto} 
1 Item wij hebben ontfangen van Dirck Fonck XXXIIII dusent dacknagelen ellick du- 
2 sent voir XVI½ st[uvers] facit XXVIII gulden ende ene[n] st[uver]. 
3 Item wij hebben oeck ontfangen van den selven Dirck Fonck VI dusent dubbelde 
4 middelnagel dat dusent II gulden ende XV st[uvers]. 
5 Item noch II½ dusent end XIV negel dat hondert X st[uvers]. 
6 Item noch II dusent sollrenegel dat dusent XVII½ st[uvers]. 
7 Item VI½ dusent lassnegel dat dusent XIIII st[uvers]. 
8 Item VIII dusent sponnegel dat dusent VII st[uvers]. 
9 Item VII dusent vey[n]sternegel dat dusent VII st[uvers]. 
10 Item noch II dusent cleyn vey[n]ster negel dat dusent III st[uvers] IX wit. 
11 Item noch heeft Dirck Fonck ons gelevert hondert Lb ijsers 
12 ende XVIII Lb voir VII½ wit. 
13 Su[m]ma van die negelen LIIII gulden XVII st[uvers] I blanck 
14 Item noch XXVIII gulden ende I st[uver] oeck van negele[n]. 
15 Item wij hebben gecoft tegens Claes van Halderen die coepman van Amsterd[am] 
16 IIIc wagescot ende wij gaven voir elke hondert XXXIII gulden facit XCIX gulde[n]. 
17 Item noch van den selve[n] Claes gecoeft hondert wagescot oeck voir XXXIII gulde[n] 
18 ende daer op verteert en[de] verreyst XVI st[uvers]. 
19 Item gegeve[n] XV st[uvers] van die kelre daer die IIIc wagescotte[n] in hadden gestaen. 
20 Item noch van Claes van Haldere[n] gecoeft vijftich wagescot XXII½ 
21 gulden ende daer om verreyst ende verteert XV st[uvers]. 
22 Summa lateris IIc gulden LXVII gulden X st[uvers] 1 bla[n]c. 
{folio 59 verso} 
1 Item wij hebben noch van Claes gecoeft vijftich wagescot voer XXVII gulden en 
2 XV st[uvers] van vracht en[de] teeringe. 
3 Item gecoft van Peter Back XVI wagescot ellicke stuck voer VII st[uvers] facit IX g[u]ld[en] XII st[uvers]. 
4 Item noch van Peter Back gecoeft VIII wagescot dat stuc voir XI st[uvers] facit IIII g[u]lde[n] 
5 ende VII st[uvers].  Item noch van Peter gecoeft II wagescot dy stuc voir XI st[uvers] facit I guld[en] 1 

st[uver]. 
6 Item gecoft van meyster Dirck Heynricks[soon] XXX wagescot voir XV gulde[n] en[de] V st[uvers]. 
7 Item wij hebben Peter Back betaelt XXX gulden van sparren en[de] van steygerhout. 
8 Item wij hebben gehadt XV dusent geloyde estricken en[de] wij gave[n] voir ellicke du- 
9 sent XLII st[uvers] facit XXXI gulden ende X st[uvers]. 
10 Item wij hebben oeck gehadt IX dusent persusen{?} ellick dusent persusen voer 
11 XXX st[uvers] facit XIII gulden ende X st[uvers]. 
12 Item wij hebben gehadt XIII dusent vechteen ellicke dusent voir XXVII st[uvers] facit 
13 XVII gulden ende XI st[uvers]. 
14 Item wij hebben gehadt van Jan van Zwoll XIXc Lb loets ellicke 
15 voir III gulden ende V st[uvers] facit LXI gulden ende XV st[uvers] ende wij hadden gele- 
16 vert IIIIc ende XXIX Lb aut was dat hadden wij al affglegen{?}. 
17 Item wij hebben oeck van Jan van Zwoll gehadt XXXII dusent ley negelen 
18 ellicke dusent voer een snaphaen facit IX gulden ende IIII st[uvers]. 
19 Sum[m]a IIc gulden ende X (st[uvers]) gulde[n] en[de] XI st[uvers]. 
{folio 60 recto} 
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1 Item noch van Jan van Zwoll gehadt IIII dusent sponnegel facit een guldenn ende X st[uvers]. 
2 Item noch van Jan Zwoll gehadt XIII Lb fan dese{?} facit 1 gulden ende VI½ st[uvers]. 
3 Item meyster Joest Trant{?} saliger gegeve[n] voer dat harnas{?} dat int capittel- 
4 huys ende in die sacrysty staet XXVIII gulden. 
5 Item meyster Herme[n] die kistemaker betaelt van die cellen opten dormiter 
6 thoe bescieten LXXV Karolus gulden. 
7 Item noch meyster Herme[n] g betaelt dat hij had gemaect ae[n] rae[m]ten ende aen 
8 ander dingen VIII gulden. 
9 Item gegeve[n] van ons besceyt tussen meyster Herme[n] ende  ons te scrive III st[uvers]. 
10 Item geschenct tot goedss pen[n]inge VIII st[uvers] 
11 Item Meys[soon] die scipper betaelt van die steen uut die vaerdthyz bij Vre[d]e[n]daell  
12 thoe brengen IIII gulden ende XIIII st[uvers] 1 oertg[en] 
13 Item betaelt van achthien st[uvers] van ons steygerplanck[en] thoe seynden {woord doorgestreept} snye[n] 
14 Item Jelis Jans[soon] gegeve[n] van dachhuren doeme[n] onsen dormiter brack ende 
15 me van alle dage dat hij ons heeft geholpen V gulden ende XVI st[uvers]. 
16 Item Egbert Aert van Aambrosius{?} meyster Cornelis toe same[n] gegeve[n] 
17 van dachhuren XII gulden ende XVIII st[uvers]. 
18 Item gegeve[n] om pectonne[n] IX st[uvers]. 
19 Item gegeve[n] van den rentbrieff van Jan van Blockhove[n] thoe scriven en[de] beze- 
20 geelen II gulden ende X st[uvers]. 
21 Item gegeve[n] van de[n] rentbrieff van Joffer Proys thoe scriven XII stuvers. 
22 Item gegeve[n] van dat transfix brieff thoe scriven XII st[uvers]. 
23 Item mij[n] heer die vicarius gegeve[n] va[n] dat thoe bezegellen XXVIII st[uvers]. 
24 Su[m]ma hondert gulde[n] en[de] XLIIII gulde[n] 
25 ende VII st[uvers] een blanck. 
{folio 60 verso} 
1 Item gegeven van royverive II½ st[uvers]. 
2 Item Willem Hermens[soon] gegeven dat hij die bedstede ont sloepten II st[uvers]. 
3 Item gegeve[n] van dat oude ijserwercke thoe wege I gulden X st[uvers]. 
4 Item gegeve[n] van manden daer m[en] steen mede in droich I gulden X st[uvers]. 
5 Item gegeve[n] voir lijm V st[uvers]. 
6 Item hier sij gedroncken alss Thonis Beefflant hier geten heeft voer  
7 ende nae XII kannen wijnts die kan II½ st[uvers] facit I gulden ende X st[uvers]. 
8 Item gegeve[n] van de coeperen tralye[n] die inden nye[n] kelre staen XV st[uvers]. 
9 Item geschenct die glaessmakers dyenders die ons die IIII glaessen hebben 
10 gebroecht in die sacristy int capittelhuys in die ny camer 
11 opten nye[n] reventer thoe same[n] 1 gulden ende III st[uvers]. 
12 Item wi lieten thoe Deventer halen ende coepen LXXII dusent leynagelen 
13 ellicke dusent voer een snaphaen facit XX gulden 
14 ende XIIII st[uvers] met die vracht. 
15 Item gegeve[n] om bier ende om coern XXII gulden ende XIX st[uvers]. 
16 Item Rijck ons sloetmaker aen glaeshenxellen XV gulden ende XIII st[uvers]. 
17 Item noch Rijck sculdich aen glaesroye[n] ende sloet XII gulde[n] en[de] X st[uvers]. 
18 Item Jan Roelofs[soon] onsen smit XXVIII gulden van glaesroeye[n] 
19 daer waren IIIc glaesroeyen dat stuck ene[n] halven st[uvers] 
20 ende voert van spijkeren ende tralyen. 
21 Sum[m]a hondert end VI gulden XII½ st[uvers]. 
22 Sum[m]a summaru[s] XXIIIcLXXX gulden XVIII st[uvers] 1 ...{?} 
23 dat me[n] aen dit werck noch te cort coempt  
24 ende rest te betalen IIIIc XLVIII gulden II st[uvers]. 
{folio 61 recto} 
1 Dit is ons convent noch sculdich vanden dormiter 
2 Item Vollicken Verborch sijn wij noch sculdich hondert gulden ende acht gulde[n] {in ander schrift: al 

bet[aeld] bij joffer van Heynrick saliger} 
3 Item meyster Heynrick onsen metzelaer sijn wij sculdich LXXXVII gulden {al bet[aeld]} 
4 Item wij sijn Willam Tijma[n]s[soon] sculdich L gulden. 
5 Item Jacob Lam X gulden ende V½ stuvers {al bet[aeld]}. 
6 Item noch ene[n] vrient sculdich van geleent gelt hondert gulden {dat is niet ....{?} 
7 Item heer Jan on cappelaen sijn wij sculdich LXX gulden {all  bet[aelt]}. 
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Vrouwenklooster 252 (fragment) 
1623-1629. Manuaal van de vaste inkomsten en uitgaven van Johan van den Bongaerdt, rentmeester en 
ontvanger van Vrouwenklooster. 
 
NB Alleen de namen van Biltenaren genoteerd 
 
ff. 3v.-20r. 
Bernt Juriaensz. van de Ham 
Jan Stevensz. 
Cors Lauwerensz. schrijnwerker 
Claes Cornelisz. in plaats van zijn schoonvader Anthonis Cornelisz. drost 
Ghijsbert Harmensz. ende Rijck Goessensz. 
Marcelis Marcelisz. 
Harmen Jansz. in plaats van Jan Cornelisz. 
Henrick Thonisz. van Thoorn 
Jan Thonisz. van Thoorn 
Thonis Jansz. in plaats van Gryetyen weduwe van Jan Luyten 
Pouwels Thonisz. Geyllinck 
Anthonis Aelbertsz. 
Jan Ghijsbertsz. Thonisz. in plaats van Aelbert Thonisz. van Thoorn 
Thonis Dircxz. van Broeckhuyssen 
Lambert Ghijsbertsz. 
Jan Ghijsbertsz. in plaats van Joost Cornelisz. 
Jan Anthonisz. op’t Hoochlandt (hofstede vanouds genaamd die Vrije Hoff tot Beerschoten) 
Willem Ghijsbertsz. in plaats van Jan Thonisz. 
Philips Harmensz. 
Ghijsbert Meynsz. 
Rijck Goessensz. 
Willem Claesz. de Goyer 
Marrichgen Ghijsberts 
Rijck Goessensz. 
Harmen Claesz. d’Goeyer 
Anthonis Henricxz. 
Jan Ghijsbertsz. in plaats van zijn vader Ghijsbert Jansz. 
Thijmen Harmensz. de With 
Claes Cornelisz. in plaats van Jan Cornelisz. Stultingh 
Harmen Senten 
Jan van Noirt (hofstede en land genaamd die Gheer, gecomen van Harmen Senten) 
Goort van Rhijn in plaats van Jan van Noirt 
Peter Huyberden 
Willem Jansz. 
Dirck Adriaensz. van Vechten 
Jan van Noirt in plaats van zaliger Jacob Henricxz. 
Jan Huyberden 
Joachim Jansz. (hofstede tussen de Steenstraet ende die Veenweg) 
Henrick Gerritsz. moelenaer in plaats van Sybert Cornelisz. (gebruikt de Moelenwerff en hofstede) 
Daem Gerritsz. (zes roeden in ’t Ridderdorp) 
Cornelis Eelgisz. Borremas (huis etc. in ’t Ridderdorp bij de oude Vogelaer) 
Lamberts Jansz. 
Willem Claesz. d’Goeyer (twee akkers in Runnebeek) 
Jan van Noirdt brouwer t’Uytrecht 
Niclaes van Coesvelt in plaats van Jan van Noirdt 
Aert Dircxz. 
Ewidt Ghijsbertsz. 
Reyer Gerritsz. 
De weduwe van Aert Jansz. in den Doorn. 
 
 Vrouwenklooster 253 (fragment) 
1632. Manuaal van de vaste inkomsten uit goederen van Vrouwenklooster. 
 
 Dinssele 
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Gerrit Jacobsz. voort gebruyck van een halve hoff ende bauwinge ter Dinsele met 
de huysinge, schaepsschoth ende getimmer den convente toebehorende, groot 
negen hoeven lants wesende thient-ende thinsvrij met het dagelicx gerecht ende 
het bosch, de somme van ses ende dertich gulden ses jaren langh, ingaende Ia 
january anno 1628.  Comt hier over het Ve VIe jaer verschenen Corsmisse 1632 
de somme van 

 
 
 
 
 
 
 
XXXVI £ 

 
Sijnde de voorscreven landen gescheyden van hare nabuyren landen met een voor 
rontsomme gaende, die alle thien jaren ten overstaen vande gerechten van Seyst 
eens vernieut wort voor 

 
 
 
Memorie 

 
 Seyst 
Daem Cornelisz. voort gebruyck van de bauwinge van Stoetwegen groot IcXII 
mergen lants de somme van drie hondert gulden, ses jaren langh geduyrende, 
ingaende Ia january anno 1631.  Comt hier over het IIe VIe jaer verschenen 
Corsmisse 1632 de somme van 

 
 
 
 
IIIc £ 

 
Daem Cornelisz. heeft belooft alle jaer dry vette lammeren aenden Thesauriers 
inder tijt te betalen, mits dat hij vrij sal sijn vande maeltijt die hij alle twe jaeren 
doen moet ende dat hij gehouden blijft de steech vande hey aff tot aen Stoetwech 
toe alle jaer neven Cornelis Haertsen ten anderen behoorlijck te maecken ende 
uuyt de schouwe te houden ende dit alles bij provisie.  Actum den XIXen mey 
1633 plach noch een lam te geven aende Vrouwe. 

 

 
Isaac Hendrickszoen nasaet van Herbert Janszoen voort gebruyck van een hoeve 
lants groot XXVI mergen de somme van twee ende tzeventich gulden ses jaren 
langh geduyrende, ingaende Ia january 1631.  Comt hierover het IIe VIe jaer, 
verschenen Corsmisse 1632 de somme van  

 
 
 
 
 
LXXII £ 

 
Rutger Aelbertszoen nasaet van Gerrit Evertszoen voort gebruyck van een 
hoffstede, bauwinge mette huysinge ende getimmer daerop staende, van oudts 
genaemt die Preeckstoel, met XXIII mergen lants daeraen behoorende, de somme 
van twee ende tzeventich gulden.  Ses jaren langh geduyrende.  Ingaende Ia 
january 1628.  Comt hierover het Ve VIe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de 
somme van 

 
 
 
 
 
 
 
LXXII £ 

 
Cornelis Evertszoen voort gebruyck van ontrent LXII mergen lants, daer van vijff 
ende dertich mergen streckende zijn vant Heetveldt nederwaerts op tot aen de 
andere des convents landen toe, de somme van tnegentich gulden, ses jaren lang 
geduyrende, ingaende Ia january anno 1628.  Comt hierover het Ve VIe jaer, 
verschenen Corsmisse 1632 de somme van 
Nota: de huyrcedulle ende reeckeninge seggen maer XLIX mergen. 

 
 
 
 
 
 
XC £ 

 
Cornelis Everts heeft belooft alle jaer twe vette lammeren aen de Thesauriers 
indertijt te betalen, mits dat hij vrij sal sijn vande maeltijt die hij alle twe jaren 
doen moet ende dat hij gehouden blijft de steech vande hey off tot Stoetwech alle 
jaer nevens Daem Cornelis ende anderen behoorlijck sal moeten maecken ende 
uuyt de schouwe houden.  Ende dit alles bij provisie.  Actum den XIXen mey 
1633. 
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Thonis Hendrickszoen voort gebruyck van verscheijde percelen:  eerstelijck 
veertich mergen lants.  Item seven ackeren ende noch twee ackeren roglants, 
gelegen in Cattenbroeck, ten beyden zijden van den Coppeldijck, streckende 
vande landen toecommende Jor Frederick van Baexen, heere van Coninxvrij 
Zuytwaerts tot inde Hackweteringe toe, de somme van hondert ende tzeventich 
gulden, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia january 1628.  Comt hierover het 
Ve VIe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de somme van  

 
 
 
 
 
 
 
 
IcLXX £ 

 
Cornelis Gerritszoen, nasaet van Gerrit Damen zijn vader, voort gebruyck van ses 
mergen lants de somme van XXX gulden, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia 
january 1631.  Comt hierover het IIe VIe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de 
somme van 

 
 
 
 
XXX £ 

 
 In Driebergen 
Hendrick Evertzoen, voort gebruyck van twee hoeven lants groot ontrent XXXII 
mergen, streckende uut het Heetvelt Zuytwaerts op tot inde Langbroecker 
Weteringe toe, de somme van tzestich gulden, ses jaren langh geduyrende, 
ingaende Ia january anno 1627.  Comt hier over het VI leste jaer, verschenen 
Corsmisse 1632 de somme van 

 
 
 
 
 
 
LX £ 

 
 Opte Horst tot Driebergen 
Jan Cornelis opte Horst voort gebruyck van twaelff mergen lants, streckende uute 
Goyer Weteringe zuytwaerts op tot inde Langbroecker Weteringe toe, noch twee 
ackeren genaemt den Molacker, groot vier mergen, de somme van vijff en 
twyntich gulden, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia january 1627.  Comt 
hierover het leste VIe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de somme van 

 
 
 
 
 
 
 
XXV £ 

 
Hendrick Cornelis voort gebruyck van twee mergen lants gelegen aen beyde 
zijden van den Stoetweger Thientwech, streckende vanden heere van 
Moersbergens lant zuytwaerts op tot aen Meeus Claeszoens lant toe, de somme 
van vier gulden, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia january anno 1627.  
Comt hierover het leste VIe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de somme van 
tsamen 12 mergen. 

 
 
 
 
 
 
IIII £ 

 
 Achter de Seijster molen 
Cors Hermanszoen, voort gebruyck van drie mergen lants de somme van vier 
gulden thien stuyvers, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia january 1625.  
Comt hierover het jaer gebruycks bij continuatie, verschenen Corsmisse 1632 de 
somme van 

 
 
 
 
IIII £ X S[tuyvers] 

 
 
 bij Seyst 
Jan nu Willem Janszoen, voort gebruyck van twee mergen lants de somme van 
drie gulden, ses jaren langh geduyrende, ingaende Ia january 1632.  Comt hier 
over het Ie VLe jaer, verschenen Corsmisse 1632 de somme van 

 
 
 
III £ 
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Dirck Cornelis van Muijen alias Stael, gebruyckt zeeckere aengemaeckte landen 
ende vullingen, met des convents getimmer daerop staende, gelegen bijde Veenen 
vanden convente, voor de somme van vier ende twyntich gulden XII jaren langh 
geduyrende, ingaende Ia january anno 1627.  Comt hierover het VIe XIIe jaer, 
verschenen Corsmisse 1632 de somme van 

 
 
 
 
 
 
XXIIII £ 

 
Noch heeft het convent leggen zeeckere groote quantiteyt van veenen ende 
vullingen gelegen onder den gerechte van Seyst, breder verhaelt ende bepaelt in 
voorgaende reeckeninge.  Comt hier 

 
 
 
Memorie 

 
Vrouwenklooster 255 

10 oktober  1790. Verkoopvoorwaarden en rekening van de veiling van houtgewas te Vreeswijk door de 
rentmeesters van Vrouwenklooster en Wittevrouwen in opdracht van de ridderschap. 
 
{blad 1} 
1 Extract. 
2 Conditiën en voorwaarden 
3 waarna de heeren Jan en 
4 m[eeste]r Jan Jacob Kol, rentmeesters 
5 van de Edele Mog[ende] Heeren Edelen en 
6 Ridderschappe ’s lands van Utrecht 
7 verkopen sullen ’t nabeschreven hout- 
8 gewasch. 
 
9 Eerstelijk sal men dese verkopinge doen om guldens van twee en 
10 twintig stuyvers ’t stuk. 
11 Edog die sijn kooppenningen voor den 1e mey 1791 komt te voldoen sal 
12 alsdan en anders niet kunnen volstaan met guldens van twintig stuyvers 
13 ’t stuk boven eene stuyver op de gulden, tot randsoen contant, een 
14 halve stuyver per gulden voor de 2 p[ro]cent ten behoeve van ’t gemeene 
15 land, etc. {?} 
16 en dat aan handen en ten huyse van voornoemde heeren rentm[eeste]rs 
17 Kol off desselfs ordre binnen Utrecht, zonder dat eenige compensatie 
18 plaats sal hebben off dat eenige kortinge sal mogen geschieden. 
19 De respective kopers sullen datelijk bij den slag voor hunne koop- 
20 en verdere penningen moeten stellen twee goede suffiante borgen, etc. {?}. 
21 Dese verkoping geschied voetstoots, dat is zoo groot en klijn, goed en 
22 quaad d’ parceelen gelegen sijn. 
23 De kopers sullen ’t hack hout dese winter struyk oirbaar moeten hacken 
24 sonder aan de stommelen off stek eenige schaden toe te brengen off 
25 sullen sijlieden zodanige schaden moeten vergoeden tot taxatie van 
26 twee schepenen van ’t gerecht met d’ kosten vandien en sullen de 
27 grienden van ’t hout ontbloot moeten sijn voor den 1 april aanstaande, 
28 edog de elsegrienden een maant later, off sullen de heeren verkopers 
29 in hunne q[ualitey]t ‘t selve ten haaren kosten laaten doen, waartoe de 
30 respective kopers in dien gevalle bij staat ondertekening verstaan 
31 worden de heeren verkopers te hebben geauthoriseerd. 
32 De kopers sullen de elsegrienden dat geen span off greep is mogen 
33 hacken maar moeten laten staan. 
34 En zoo, wanneer ’t stuk dat de copers in de parceelen allhier nabe- 
35 schreven staat moeten laten niet goed bevonden wierd, sullen de 
36 kopers voor yder duysend moeten betalen vijff gulden, etc. {?} 
37 Op alle welke en verdere conditiën men 
38 dan op veylen en verkopen sal 
39 op donderdag den 28 october 1790 
40 onder Vreeswijk op de Vaart, 
{blad 2} 
1 14 m[orgen] stoep off weerdenhout onder Vreeswijk off 
2 de Vaart, specteerende aan d’ conventen van 
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3 Vrouweclooster en Wittevrouwen, bij parceelen: 
4 No. 1.  Eerstelijk ‘t 4-jarig weerden- en elsenhack hout van 
5 2 mergen boven ’t Haagje, beginnende aan de oost- 
6 zijde van des Broekwetering tot aan de dwarssloot. 
7 Den coper moet hierin laaten 6000 stek. 
8 Ingeset bij Jan Both op ƒ 100,- 
9 Coper Wouter Westerveld met 32,- ƒ 132,- 
10 2.  Twee mergen dito tot de tweede dwarssloot. 
11 Den coper moet hier in laten 6000 stek. 
12 Ingeset bij Frans Smits op ƒ 142,- 
13 Coper Hendrik van Dorssen met 42,- ƒ184,- 
14 3.  Drie mergen dito daaraanvolgende in twee kampen 
15 tot aan den Hogendijk. 
16 Den coper moet hierin laten 9000 stek. 
17 Ingeset bij Hendrik van Dorssen op  ƒ 250,- 
18 Coper Wouter Westerveld met  32,- ƒ 282,- 
19 4.  Drie mergen dito naast ‘t voorz[egde] parceel, zijnde 
20 twee kampen, strekkende van den Hogendijk 
21 tot d’ dwarssloot. 
22 Den coper moet hier in laten 9000 stek. 
23 Ingeset bij Gerrid van Veldhuysen op ƒ 270,- 
24 Coper Hendrik van Dorssen met 54,- ƒ 324,- 
25 5.  Twee mergen dito van d’ eerste tot de tweede dwars- 
26 sloot. 
27 Den coper moet hier inlaten 6000 stek. 
28 Ingeset bij Hendrik van Dorssen en coper 
29 om  ƒ 170,- 
30 6.  Twee mergen dito daaraanvolgende tot de 
31 Broekwetering. 
32 Den coper moet hier in laten 6000 stek. 
33 Ingeset bij Gerrid van Veldhuysen en coper om   ƒ 105,- 
34    ƒ 1197,- 
35 ‘t 4-jarig hout van de Rijswaard voor ’t land dat 
36 s[igneu]r Aldert Leen gebruykt. 
37 Den coper moet hier in laten 2500 stek en 
38 500 willigepooten lang 6 à 7 voet en dik 
39 in den omtrek 6 duym. 
40 Ingeset bij Gerrid van Veldhuysen op ƒ 74,- 
41 Coper Otto de Coole met ƒ 24,- ƒ 98,- 
42    ƒ 1295,- 
{blad 3} 
1   transport   ƒ 1295,- 
2 No. 8.  Item de stukken uyt den Rijsweerd voor 
3 gemelde 14 mergen gelegen 
4 bij de Vimdebosse, dik 30 duym Stichtse maat. 
5 Ingeset bij Jan Both op ƒ 10,- 
6 Verhoogt bij Gerrid Plas met 1,- 
7   11,- de 
8 Vim dus voor 7 Vimmen 1 bos, bedragende  ƒ 77-3 
9 9.  Item de slikteen uyt 2 mergen boven ’t Haagje  
10 aan de Broekwetering, 
11 bij de Vumdebosse dik als boven. 
12 Ingeset bij Hedrik Plas op ƒ 8,- 
13 Verhoogt bij Adrianus Lakerveld met 0-5 
14  8-5 de 
15 Vim, dus voor 3 vimmen 87 bossen tot  ƒ 31-14 
16 Onder Schalkwijk. 
17 10.  De stekteen uyt 2 mergen weerden, willige en 
18 elsehout, gelegen agter den Bothol 
19 bij de Vumdebosse, dik als vooren. 
20 Ingeset bij m[eester] Aart de Groot op ƒ 7,- 
21 Verhoogt bij Hendrik Plas met 0-10 
22   ƒ 7-10 de 
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23 Vim, dus voor 3 Vimmen 57 bossen  ƒ 26-12 
24 Bedragende te samen  ƒ 1430-9 
 
25 Aldus opgeveyld en verkogt ten overstaan van mij Willem 
26 Dop, notaris ’s Hoofs van Utrecht etc., nevens Daniël 
27 Rother en Jan Finje als getuygen, en was met verschijde 
28 panden door kopers en borgens en mij notaris en getuygen 
29 behoorlijk ondertekent. 
30        Accordeert tot dusverre met zijn 
31        principaal bij mij,  
32        W.{?} Dop, not[ari]s 
33        1791. 
{blad 4} 
1 Extract. 
2 Coopconditiën 
3 van 4-jarig weerden en elsenhout 
4 mitsgaders slikteen, door de heeren 
5 Jan en m[eeste]r Jan Jacob Kol als 
6 rentmeesters van de Ed[el] Mog[ende] Heeren 
7 Edelen en Ridderschappe ’s lands van 
8 Utrecht 
9 in dato den 28e october 1790. 
 
10 verantwoord op ’t Vrouweclooster 
11 Folio 25 verso ƒ 26-12 
12 Folio 26 ------- ƒ 1197- 
 
13 en op de rekening van Wittevrouwen 
14 Folio  20 ƒ 98 

a. 20 verso ƒ 77-3 
15 en folio 21 ƒ 31-14 

a. ƒ 1430-9 
 
 Vrouwenklooster 256 
30 januari 1466.. Akte van afstand door Gerijt Gerijtzone, Willam Gerijtzone, Wouter Janszone, 
Anthonis Dircszone, Henric Gijsbertszone en Peter Willam aan het convent van Vrouwenklooster van de 
nalatenschap van hun nicht Nelle van Oeyic. 
 
1 Alle den genen die desen brief zellen sien of horen lesen doe ic verstaen, Lubbert Poncyaensz[oen] scout op 

die Bilt, in des  
2 abts gerechts van Oestbroeck, dat voir mij en[de] voir die buere die hierna bescreve[n] staen quame[n] in 't 

gerechte voirsc[reven]  
3 Gerijt Gerijtsz[oen], Willam Gerijtsz[oen], Wouter Jansz[oen], Anthonis Dircsz[oen], Henric 

Gijsb[er]tsz[oen] en[de] Peter Willam en[de] 
4 sij vertegen al voir hem en[de] voir hore wijve[n] dair sij tot deser tijt wittelike geboirte bij hebbe[n] tot 

behoef 
5 des convents van Vrouwencloesters, bute[n] Utrecht gelegen, van alle goets, erfnisse en[de] besterfnisse als 

hem 
6 elx aengecome[n] en[de] bestorve[n] moege[n] wesen van dode Nelle van Oeyic, hore nychte[n] saliger 

gedachten  
7 alse recht en[de] oirdele wijsde dat sij sculdich waren te doen ende dat die vertichte mitte[n] rechte 
8 stedicheit hebben sel sonder argelist. Hier ware[n] over en[de] ane dair dit gesciede Jan Mertensoen en[de] 
9 Jan Poncyaenssoen, buere in d[en] gerechte voirsc[reven] en[de] anders vele goeder lude. In kennisse der 

wair- 
10 heit, so heb ic Lubbert Poncyaensz[oen] scout voirs[creven] desen brief besegelt mit mijne[n] segel van des 

gerechts 
11 wege[n] over mij selve[n] en[de] mede over die buere voirsc[reven] om hore beden wille. Ende wij buere 

voirs[creven] oir- 
12 conden dit en[de] tugen onder des scoute[n] segel voirs[creven] en[de] hebben hem gebeden desen brief 

mede over 
13 ons te besegelen mit sijnen segel. Gegeve[n] in 't jair ons He[re]n] dusent vierhondert zes en[de] tsestich 
14 des donredages na sinte Pouwelsdach conversio. 
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{opschrift buitenzijde:}   
Vrouwencloester Nellichge va[n] Oey. 
1466, donderdag na sint Pauls dag conversio. 
 

Vrouwenklooster 257 
11 maart 1522. Testament van Adriaen Aerntszone, bakker en brouwer van Vrouwenklooster, met legaten 
voor zijn natuurlijke dochter Jutgen van 40 Rijnse gulden, en voor Peter en Willem, kapelaans van 
Vrouwenklooster, van 1 gouden Rijnse gulden uit zijn vorderingen op het convent waarvan hij verder 
afziet. 
 
1 Allen den ghenen die desen brief sellen sien of horen lesen doen wij verstaen Cornelis Gijsbertzoen 
2 schout, Hermen Ghijsbertszoen ende Ghijsbert Cornelissoen scepenen op Die Bilt indes abts 
3 gherechte van Oestbroeck dat voer ons gecomen is in 't gherechte voirscreven Adriaen 
4 Aerntszoen, backer ende brouwer tot Vrouwencloester, ende ghaff ende maicte Jutgen, 
5 zijne natuerlicke dochter, veertich Rynsche gulden, twintich stuver currents gelts 
6 voer elken gulden voirscreven gerekent, heeren Peter ende heeren Willem, cappellanen tot 
7 Vrouwencloester elcx eenen gouden Rynsche gulden, Jutgen zijnre dochter, heeren Peter 
8 ende heeren Willem cappellanen voirscreven elcx hoir ghelden voirscreven vrijliken the hebben ende 
9 erflicken the behouden therstondt nae Adriaen Aerntszoens doot voirscreven van die somme 
10 van penningen die de eerwerdige abdisse ende convent van Vrouwencloester denselven 
11 Adriaen sculdich zyn van zyn verdyende loen. Ende voert alle dat gheen dat mijn vrouwe 
12 ende convent van Vrouwencloester voirscreven den selven Adriaen Aerntszoen boven 't geen dat 
13 voirscreven staet noch sculdich zijn sellen die eerweerdige abdisse ende convent van Vrouwe- 
14 cloester voirgenoemt hebben ende houden tot een ewich testament ombecroent ende sonder enich 
15 wederseggen van yemant in enigerwijs sonder enigerhande argelist. In kennisse der 
16 waerheyt hier of soe hebbe ick Cornelis Ghijsbertszoen, schout voirscreven, mynen segell uuthangende 
17 aen desen brief ghedaen vandes gherechts weghen over my selven ende mede over die 
18 scepen voirscreven, om hore beden wille. Dat wy scepen voirscreven konden ende tughen onder des 
19 schouten segel voirscreven ende hebben hem ghebeden desen brief mede over ons the besegelen 
20 mit synen zegell want wy daer mede over ende aen waren daer dit gheschiede gelijck 
21 hier voer bescreven staet. Gegeven in't jaer ons Heeren duysent vijfhondert tweendetwintich 
22 opten elfften dach van meerte. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
Adriae[n] ....{?} backer 
testament 
{latere hand:} 
1522 11 maart  
 

Vrouwenklooster 258 
1 januari 1307. Akte van schuldbekentenis door Alphaer, zoon van Jacob van Lichtenberg, aan het 
convent van Vrouwenklooster van 25 zwarte Tournooise ponden onder verband van zijn pachtgoed in het 
Ondiep bij Utrecht. 
 
1 Al den ghenen die desen brief sullen sien ofte horen lesen doe ic Alphaer 
2 haren Jacobssoene van Ligtenbergh te weten en[de] orconde in desen brieve 
3 dat ic sculdich bin den convente van Vrouwencloester bi Oestbroeke 
4 XXV lib[era] suarter Tornoische die ic hem geloevet hebbe en[de] love in desen b[ri]eve 
5 met goeden trouwen, te betaelne binnen V jaren die na der date des b[ri]eves 
6 ierst volgen sullen, elkes jaers V lib[era] telken sinte Peters misse alss die len- 
7 ten beginnet. En[de] op dat 't convent dat voirgenoemet is te sekerre si, so heb 
8 ic Alphaer vorgenoemt hem dese V lib[era] elkes jaers te vijf jaren toe bewiset 
9 te nemen ute minen pachtgoede dat oppet Ondiepe gelegen is en[de] voren 
10 Berten kinder uten Henpe van nu te pachte hebben. In orconden hierof 
11 heb ic mijn seghel gehangen an desen brief. Gegheven in den jare ons 
12 Heren dusent driehondert en[de] sevene op den jaersdach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1307 Jaarsdag 
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XXV lib[ere] dat hier beset 
was. 
 

Vrouwenklooster 259 
25 juni 1364. Akte van kwijting door knaap Aernt Loef Ghijsbrechtssoen voor de vrouwe van 
Vrouwenklooster van een vordering van 11 schepel rogge en 4 pond, en van een vordering van 2 hoenders 
en 3 pond. 
 
1 Allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen doe ic verstaen Aernt Loef Ghijsbrechtssoen, 

knape, dat ic quijtghesconden 
2 hebbe ende quijtschelde den vrouwe[n] van Vrouwencloester voer mi en[de] voer minen nacomelinghe ende 

voer den ghenen die se om 
3 minen wille ontseyt hebben alse van elf scepel rogghen, apsche mu[n]te ende vier pont Utrechts payments 

van pacht ende twe hoen- 
4 re ende van drien ponden van cost en[de] van scade. Ende voert van allen cost en[de] scade die ic op hem te 

segghe hadde tot desen 
5 daghe toe. Ende waer’t sake dat he[m] enighe[n] scade ghescyede ruerende van diere saken die ic op he[m] 

te segghe[n] hadde tot 
6 desen daghe toe, dien scade belije ic nu en[de] bekenne Aernt Loef Ghijsbertssoen voersc[reven] dat ic en 

he[m] oprichten soude. 
7 In oerkonde des briefs beseghelt mit mine[n] seghel. Ghegheven in ’t jaer ons He[re]n dusent dryehondert 

vier en[de] tsestich 
8 op sente Lebuynsdach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1364  St. Lebuynsavond 
 

Vrouwenklooster 260 
18 maart 1371. Akte van kwijting door Johan Slewe voor priorin en convent van Vrouwenklooster wegens 
ontvangst uit handen van Willem Overdevecht van zijn loon van 100 pond en 45 pond penningen. 
 
1 Alle den ghenen die dezen brief zellen zien of horen lesen doe wi v[er]staen Gheryd Vrencke scoute, Johan 

van 
2 Groenenwoude, Henric de Witte, Aernoud Proeys en[de] Peter Johan Scoenheynenzoens soen, scepene t' U-

trecht, 
3 dat voer ons quam in 't gherechte Johan Scewe en[de] belyede dat hi ontfanghen hadde van der pryorinnen 
4 en[de] den convente van Vrouwencloester bi hande Willams over de Vechte hondert pont en[de] vijf en[de] 

viertich pont 
5 penninghe alse van zinen verdienden lone, ende scout daer mede claerliken qwijt der priorinnen en[de] den 

convente 
6 voerseyt van alre scout, tichte en[de] aentale en[de] van allen zaken die hi ofte yemant van zine weghen 

opter 
7 priorinnen en[de] den convente voerscreven ofte op hoer ghoet te zegghen hebben mochte tot dezen daghe 

toe 
8 in enigher manieren. In orconde dezer dinghe zo hebben wi scoute en[de] scepene vorghenoe[m]de onse 

zeghelle 
9 aen dezen brief ghedaen. Ghegheven in 't jaer ons He[re]n dusent drehond[er]t een en[de] tseventich des 

dinxdaghes 
10 na zinte Gheertrudendach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
Willam over de Vecht 
quyt sculdyser 
1371 m[aa]rt18 
dingsdag na s[int] Geertruidendag. 
 
 Vrouwenklooster 261 
20 december 1372. Akte van afstand door Lisebet Scoen Johansdochter, en haar man Lambrecht aan 
Johan Coman van de erfenis van haar vader Scoen Johan, en ontheffing door Gherijt van Vloeten, 
maarschalk in het land van Utrecht, voor priorin en convent van Vrouwenklooster, van betalingen aan 
Johan Coman uit deze erfenis. 
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1 Ic Gherijd van Vloeten, knape, maerscalc in den lande van Utrecht, make kenlic allen luden 
2 dat voer mi quam Lisebet Scoen Johansdochter. En[de] gaf op en[de] scout qwijt mit horen vrijen 
3 wille mit Lambrechts hoers mans en[de] hoers witteliken mombaers hant tot Johan Comans be- 
4 hoef alle erfnisse, ghoet en[de] ghelt en[de] claerliken alle rechts en[de] toezegghens dat Lisebetten 
5 voers[creven] en[de] Lambrecht horen man in erfnisse aenghecomen was en[de] is van Scoen Johans doot 
6 der voerseyder Lizebetten vader. Doe dat ghedaen was, doe scout ic rechtevaert qwijt 
7 van der heerlicheyt weghen, der priorinnen en[de] convente van Vrouwencloester, van allen 
8 ghelde dat si dezen voerseyden Johan Coman gheven van des voerseyden Scoen Johans goede, 
9 ghelde, en[de] erfnisse. In orconde des briefs bezeghelt mit minen zeghel, ghegheven in 't jaer 
10 ons He[re]n dusent drehond[er]t twe en[de] tseventich op Zinte Thomaes avont. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
Vloete[n] 
1372 S[in]t Thomasavond. 
 
 Vrouwenklooster 262 
28 maart 1373. Akte van kwijting door Johan Coman voor priorin en convent van Vrouwenklooster 
wegens betaling van een schuld van 50 pond aan Scoen Johan, in leven knecht van het klooster. 
 
1 Alle den ghenen die dezen brief zellen zien of horen lesen doe ic v[er]staen Johan Coman en[de] 
2 belye mit dezen teghenwordighen brieve, dat mi die priorinne en[de] convent van Vrouwencloester 
3 goede rekeninghe en[de] bewizinghe en[de] al voldaen hebben van vijftich ponden payments dat ghen- 
4 ghe en[de] gave is binnen Utrecht die zi Scoen Johan horen knaep daer God die ziele of hebben 
5 moet sculdich waren en[de] hebbe mede qwijt gesconden en[de] scelde qwijt mit dezen opene brieve 
6 der priorinnen en[de] den ghemenen convente voerscreven van alle ghoets en[de] erfnisse dat Scoen 
7 Johan voers[creven] after hem ghelaten heeft in allen manieren alst in Lisebet des voerscreven Scoen 
8 Johans dochter opghedraghen en[de] ghegheven heeft. Ende hebbe hem mede gheloeft en[de] ghelove 
9 mit goeden trouwen, alse waer dat sake dat hem van des voerseyden Scoen Johans erfnamen 
10 enighe moeynisse ofte aentale ghedaen worde, dat ic hem daerof scadeloes houden zel en[de] ontheffen 
11 zonder archeyt, behoudelic mi en[de] minen nacomelinghen, alse waer dat zake dat wi namaels enich 
12 ghoet vonden dat den voerseyden Scoen Johan toebehoerde boven die vijftich pont voerscreven, 
13 dat wi daer om spreken mochte mit rechte voer minen h[er]e van Utrecht of voer zinen officiael, 
14 alle archeyt uutghezet. In orconde des briefs en[de] ic zelve ghenen zeghel en hebbe zo heb 
15 ic ghebeden Henric van Hermalen dezen brief over mi te beseghellen mit sinen zeghel. 
16 En[de] ic Henric van Hermalen hebbe om bede wille Johan Comans vorghenoe[m]t minen zeghel an 
17 dezen brief ghedaen 't enen orconde. Ghegheven in 't jaer ons He[re]n duzent drehond[er]t dre 
18 en[de] tseventich des manendaghes na Onser Vrouwendach an[n]unciatio. 
 
{opschrift achterzijde:} 
1373 Maandag na O[nze] V[rouwen] annun- 
tiatio. 
quyt sceldy[n]ge. 
 

Vrouwenklooster 263 
29 oktober 1381. Akte van kwijting door Ebe Ottensoen voor de vrouwe van Vrouwenklooster wegens 
betaling van schade en onkosten die hij had geleden van Henric Coppier en die waren overgegaan op 
Vrouwenklooster. 
 
1 Ic Ebe Ottensoen doe verstaen allen luden die desen brief sullen sien ofte horen lesen als dat 
2 ic voer mi en[de] voer mijn erfnamen waer ic doet lije en[de] tughe in desen jeghenwoerdighen 
3 brieve als van sulken scade en[de] cost die ic gheleden hebbe als van Henric Coppier en[de] mi 
4 roerende is van den vrouwen van Vrouwencloester van hoere weghen als dat ic darmede 
5 vertyet en[de] ghezoent bin van allen stoet en[de] scade die ic gheleden hebbe van hoere weghen tot de- 
6 sen daghe toe om een summe van ghelde die si mi vol en[de] al en[de] wittelic ghelevert hebben en[de] 
7 betaeld den lesten penninc mitten eersten. Hier waren over en[de] aen deser vorwaerden goede luden 
8 als Ghisebrecht van Wijc, Dirck Heynensoen en[de] Jacob Crommeken en[de] anders boel goeder 
9 lude. En[de] went is Ebe Ottensoen voerscr[even] op dese tijt en ghenen seghel en heb so hebbe ic 
10 ghebeden Steven van Renen desen brief  over mi te beseghelen mit sinen seghel t’enen orconde. 
11 En[de] ic Steven van Renen hebbe om beden wil Ebe Ottensoens voerscr[even] en[de] deser goeder kna- 
12 pen voerghenoemt minen seghel aen desen brief ghedaen t’enen orconde. Ghegheven in ’t jaer 
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13 ons Heren dusent driehondert een en[de] tachentich des dinxdaghes na Sinte Symon in den 
14 dach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1381 dingsdag na S[int] Symon {St. Simon = 28 oktober} 
 

Vrouwenklooster 264 
27 april 1386. Akte van kwijting door Johan Wantenaar te Utrecht voor priorin en convent van 
Vrouwenklooster wegens restitutie van schade en ontvangst van achterstallige vorderingen. 
 
1 Allen denghenen die desen brief zellen zien of horen lesen doe ic verstaen, Johan Wantenaer, borgher 

t’Utrecht, dat ic voer 
2 mi en[de] voer mijn erfnamen en[de] nacomelinghen claerliken quut gesconden hebbe en[de] quutscelde mit 

desen opene 
3 brieve der priorinnen en[de] ’t ghemene convent van Vrouwencloester van allen sculde die ic bi hem 

gheleden mach 
4 hebben en[de] van allen cranc en[de] ghebrec dat ic op hem of op horen goedshuse te segghen mach hebben 

in enigher 
5 manieren tot desen daghe toe. En[de] kenne dat zi mi claerliken daerof betaelt en[de] wel voldaen hebben 

den lesten 
6 pen[n]inc metten eersten also dat ic se daerof bedancke. En[de] opdat dit vast en[de] stede blive en[de] ic 

selve gheen seghel 
7 en hebbe op dese tijd, so hebbe ic ghebeden Peter Uten Boemgaert minen zwagher en[de] Johan van Roemst 
8 minen neve desen brief over mi te beseghellen t’ enen orconde. En[de] wi Peter Uten Boemgaert en[de] 

Johan van Roemst 
9 voerseyt hebben om bede wille Johan Wantenaers voers[creven] onse seghelle aen desen brief ghedaen t’ 

enen orconde went het 
10 ons kenliken is dat hi dese quutsceldinghe ghedaen heeft alse voersc[reven] is. Ghegheven in ’t jaer ons 

He[re]n dusent driehond[er]t 
11 ses en[de] tachtich des vrijdaghes na Paeschdach. 
 
 Vrouwenklooster 265 
4 april 1388. Akte van kwijting door Johan van der Goude voor de priorin en het convent van 
Vrouwenklooster wegens de ontvangst van de snuisterijen en de huisraad van wijlen Aliit van der Goude, 
zijn zuster, in leven non van Vrouwenklooster. 
 
1 Alle den ghenen die desen brief zellen zien of horen lesen doe ic verstaen, Johan van der Goude, dat 
2 ic ontfaen hebbe van der priorinnen enten ghemenen convente van Vrouwencloester bi Utrecht 
3 al alsulc ghelt, cleynoet ende inghedoemt ende alle goets dat joncfrou Alijt van der Goude, mijn zuster, 
4 daer God de ziele of hebben moet, after hoer ghelaten heeft ende zi hadden in horen convente. 
5 Ende scelde die priorinne ende dat convent vorscreven claerliken daerof quijt voer mi ende voer mijn 
6 erfnamen. Ende ghelove dat ic joncfrou Lisebethen mijnre dochter voldoen sel van allen goede ende 
7 cleynoet dat hoer joncfrou Alijt min zuster voerscreven in horen testament beset of besproken 
8 heeft. Ende ghelove mede in goeden trouwen voer nu ende voer mijn erfnamen der priorinnen 
9 ende den convent voerscreven hyr of nummermeer hynder noch aentale te doen in gheenre wijs. 
10 In oirconde des briefs beseghelt mit minen seghel. Ghegheven in 't jaer ons Heren dusent drie 
11 hondert acht ende tachtich op sinte Ambrosiusdach. 
 

Vrouwenklooster 266 
24 januari 1394. Akte van kwijting door Yzebrant Splinter Gherijdszoon en zijn vrouw Gheertruyd van 
den Enghe voor priorin en convent van Vrouwenklooster wegens betaling van 100 pond. 
 
1 Alle den ghenen die dezen brief zellen zien of horen lezen doe wi v[er]staen Yzebrant Splinter Gherydszoon 

en[de] Gheertruyd 
2 van den Enghe zijn wijf, dat wi belijen en[de] kennen dat ons die priorinne en[de] dat convent van 

Vrouwencloester bi Utrecht 
3 betaelt hebben hondert pont die zi ons voertijds in enen opene brieve gheloeft hadden en[de] sculdich waren 

also alse die 
4 voerseyde opene brief daerof inhielt die zi mi Gheertruden van den Enghe vooers[creven] daerop ghegheven 

en[de] beseghelt hadden 
5 ende scelden der priorinnen en[de] den convente voerscreven daerof claerliken qwijt en[de] belijen hem 

goeder betalinghe. Welken 
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6 opene brief van den hondert ponden voers[creven] wi op deze tijd verloren hebben en[de] hebben gheloeft 
en[de] gheloven mit zamender 

7 hant en[de] elc voer al voer ons en[de] voer onse erfnamen als waer dat zake dat der priorinnen uuten 
co[n]vente voerscr[even] 

8 namaels mitten voerseyden opene brieve enighen hinder, lette {=beletsel} ofte aensprake ghedaen worde zo 
wat cost of stade zi daerbi leden, 

9 dat wi hem dat oprichten zellen en[de] ghelden tot hore vermaninghe zonder arghelist. In orconde dezer 
dinghe zo hebben wi 

10 ghebeden Alfaer van den Enghe onsen broeder, desen brief over ons te beseghellen, want wi op deze tijd 
selve ghene zeghelle en 

11 hebben en[de] ic Alfaer voers[creven] hebbe om bede wille Yzebrants en[de] Gheertruden voerscr[even] 
minen zeghel an dezen brief ghedaen 

12 t’enen orconde. Ghegheven in ’t jaer ons He[re]n dusent drehond[er]t vier en[de] tneghentich op zinte 
Pauwels avont in den afterwint[er]. 

 
Opschriften buitenzijde: 1394  quytsceldy[n]ge 
   1394 (jan.24) S. Paulusavond in den achterwinter. 
 
 

Vrouwenklooster 267 
16 november 1395. Akte van kwijting door Johan van der Velde en zijn vrouw Hildegonde voor priorin en 
convent van Vrouwenklooster wegens aflossing van hun aandeel in de lening die zij samen met Riquin 
Optenoort aan Vrouwenklooster hadden verstrekt. 
 
1 Alle denghenen die dezen brief zellen zien of horen lezen doe ic verstaen Johan 
2 van den Velde dat ic belije voer mi en[de] voer Hildegonden minen wive alze dat wi die 
3 priorinne ende convent van Vrouwencloester betaelt hebben zulc aendeel  
4 ende alle rechts alze Hildegont min wijf voerscreven en[de] ic hadden aen vijftich 
5 oude gulden Vrancrijcsche scilden die dat goedshuys van Vrouwencloester 
6 voerscreven voertijds onder hadden van haren Ryquyn opten Oort 
7 ende scelde hem daerof claerliken qwijt ende belije hem goeder betalin- 
8 ghe. In orconde dezer dinghe zo hebbe ic gheboren {ghebeden?} Pilgrim den Wale dezen 
9 brief over mi te beseghellen mit zinen zeghel want ic op deze tijd zelve 
10 ghenen zeghel en hebbe. Ende ic Pilgrim de Wale voerscreven hebbe 
11 om bede wille Johans van den Velde voirghenoemt minen zeghel an dezen 
12 brief ghedaen t'enen orconde. Ghegheven in 't jaer ons Heren duzent 
13 drehondert vijf en[de] tneghentich des dinxdaghes na zinte Martinusdach 
14 in den winter. 
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20 augustus 1415. Akte van kwijting door Jacob de Wilde Ghiisbertssoen voor priorin en convent van 
Vrouwenklooster wegens ontvangst van achterstallige vorderingen. 
 
1 Alle denghenen die desen brief zellen sien of horen lesen doe ic verstaen Jacob de Wilde Ghijsbertssoen dat 

ic 
2 belije en[de] kenne dat ic mit minen vrijen moetwille en[de] bi rade en[de] goetduncken mijnre maghe 

en[de] vriende 
3 claerliken vertct(?) en[de] ghesceyden bin van den eerbaren joncfrouwen der pryorinnen en[de] ghemenen 
4 convente van Vrouwencloester van zulker loste en[de] ontfangnisse alse zi mi in horen cloester ontfan- 
5 ghen hadden. Ende belije en[de] bekenne mede mit minen vrijen moetwille dat zi mi daerof wel vernoecht 
6 en[de] voldaen hebben en[de] mede van alre scout, laffenisse, tycht en[de] aentale die ic  
7 opten  voerseyden joncfrouwen  
8 ofte op horen goeden te zegghen hebben mochte in enigher wijs, en[de] scelde hem daerof claerliken qwijt 

en[de] 
9 hebbe mede gheloeft en[de] ghelove in goeden trouwen voer mi en[de] voer mijn erfnamen en[de] voer mijn 

kyn- 
10 dere die ic nu hebbe ofte namels crighen mach den eerbaren joncfrouwen voers[creven] noch horen goeden 
11 noch horen boden nochte pachteren die si nu hebben ofte namels crighen moeghen nummermeer hin- 
12 der, lette {=belemmering}, crot {=belemmering}, moeynisse noch aensprake te doen, ic noch nyemant van 

mijnreweghen heymelic noch 
13 openbaer. In gheenressins zonder arghelist. In orconde des briefs beseghelt mit minen seghel. En[de] 
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14 om die meerre orconde en[de] vestennisse deser dinghe so heb ic ghebeden Dirc Willam en[de] Bertout de 
Wilde 

15 minen neven desen brief mede over mi te beseghellen mit horen seghellen. En[de] wi Dirc Willam ende 
16 Bertout de Wilde voers[creven] om bede wille Jacob de Wilden ons neven voers[creven] en[de] want wi 

daermede 
17 over en[de] ane waren daer hi dese loste en[de] qwijtsceldinghe dede ghelijc voersc[reven] is, so hebben wi 

onse 
18 seghelle mede aen desen brief ghedaen t'enen orconde. Ghegheven in't jaer ons He[re]n dusent vier- 
19 hondert en[de] vijftien des dinxdaghes na onser Vrouwendach Assumptio. 
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17 augustus 1420. Akte van kwijting door Engelbert Zonderlant voor priorin en convent van 
Vrouwenklooster wegens betaling van zijn vorderingen op de nalatenschap van wijlen Jan van Lente. 
 
Buitenzijde akte:  
Zaturdag na O[nze] V[rouwe] assumptio 
 
1 Ic Engelbert Zonderlant belije en[de] bekenne mit desen tegenwoerdigen brieve dat ic der  
2 priorinnen en[de] gemene convent van den joncfrouwen van Vrouwencloester bij Utrecht 
3 quijtgescouden hebbe en[de] quijt scelde en[de] belije hem goeder betalinge van al alsulken gebreke 
4 als ic op den convent en[de] joncfrouwen voerscr[even] te seggen hadde ruerende van dode Jans  
5 van Lente, die God genadich sij, of anders enige tichten die ic daerop te seggen mochte 
6 hebben tot deser tijt toe sonder enigerhande argelist en[de] want ic Engelbert voerscr[even] op 
7 dese tijt gheen zegel en heb, so heb ic gebeden tot enen getuge Willem van Brouchuy-  
8 sen he[re] tot Geyster, erfhoefmeyster der lande van Gelre, desen brief over mij te besegelen 
9 en[de] ic Willem van Brouchuysen vuerscr[even] hebbe om beden wille Engelberts voerscr[even] desen 
10 brief over hem besegelt tot enen orkonde. In ’t jaer ons He[re]n dusent vierhondert en[de] 
11 twintich des saterdages na onser Vrouwendach assumpcio. 
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2 maart 1490. Akte van kwijting door Claes Heynrickszone, Dirck Heynrickszone en Scouwe 
Heynrickszone, voor Gheertruyt die Ridder, abdis van Vrouwenklooster, wegens betaling van het kwart 
zoengeld dat hun toekwam wegens doodslag door Adriaen Aerntszone, bakker en brouwer van de abdij, 
op hun neef Claes Moye.  
 
1 Wij Claes Heynricksoen, Dirck Heynricksoen ende Scauwe{?} Heynricksoen gebrueders lien ende kennen 

mit de onse 
2 quitancie dat onss joncfrouwe Ghartruyt Ridders eerwaerdige abdisse tot Vrouwecloister wel voldaen, 

betaelt 
3 ende vermuecht heeft van alsulcke vierendeel van den gelde als ons ghebuert te hebben ende gebueren sel 

van den ongevalle 
4 ende nederslaege als Adriaen Aerntssoen handadige ghedaen heeft aen Claes Moye onsen neve saliger 

ghedachten 
5 dair wij dat een vierendeel off sijn. Ende wij stellen der eerbaere abdisse voirscreven ende alle die ghene die 
6 hier off quitancie behoevende van dat vierendeel van den gelde voirscreven claerlijcke qwijt ende wij 

dancken 
7 der eerbaere abdisse voirscreven ende alle die ghene die hier off quitancie behaven sijn der goeder betae-

linge den 
8 besten penninc mitten eersten sonder argelist. Ende voir dese voirscreven gelden heeft gheloeft ende 

ghelove ick Armbrecht 
9 Splinterssoen des thenen oirkonde sal hebben. Wij Claes Heynricksoon, Dirck Heynrick, Scauwe 

Heynricksoen gebrueders ende Armbrecht Splinterssoen als borge samentlijck ghebieden Pauwelt Janssoen 
dese quitancie 

10 over ons te segelen mit sinen segel om ghebreck onser segelen op dese tijt. Ende ick Pauwels Jans voirscre-
ven 

11 heb ter bede der personen voirscreven dese quitancie besegelt mit minen segel. Gegeven in’t jaer ons Heren 
12 dusent vierhondert ende tnegentich des dinxdages nae groete vastellavont. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
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1490 dingsdag na groote 
vastenavond {in potlood:} februari 23 {??} 
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26 november 1623. Akte van schuldbekentenis ten laste van Philips Janssen te Werkhoven, pachter van 
Vrouwenklooster, ten behoeve van Johan van den Bongaerdt, rentmeester van Vrouwenklooster, mMet 
akten waarbij Johan van den Bongaerdt Dirck Kip, timmerman, aanwijst om genoemde schuld te 
ontvangen, en Philip Janssen belooft daaraan te voldoen. 
 
{pag. 1} 
1 Ick Johan van den Bongardt, rentmeyster van Vrouwe- 
2 clooster, assignere Dirck Kip, timmerman, omme 
3 van mijnentwegen te ontfangen van Philips Janssen 
4 wonende in 't gerecht van Werckhoven, medepachter 
5 van Vrouweclooster goet, de somme van vier 
6 hondert vijftich guldens, in minderinge van de landtpachten 
7 die Philips Janssen mij schuldich is {doorhaling} 
8 {doorhaling} ende dat in betalinge 
9 van 't gundt hem Dirck Kip van Vrouweclooster 
10 competeert van aengenome wercken ende anders 
{in de marge} 
in dese jare XVIc  
drie en[de] twyntich 
v[er]dient, ende noch te verdienen aen de hoffstede van Jan Eelgesz. 
op Hees volgende aengenomen besteck. 
11 T’ oirconde ond[erteyckent] den 26en novembris XVIc drie 
12 ende twyntich. 
 
13 Ick Philips Janssen als medepachter van Vrouwe- 
14 clooster goet, belove de voorschreve vierhondert 
15 ende vijftich gl. {doorhaling;}  
{marge:} 
in minderinge van [de] 
landtpachten die 
ick de rentm[eyster] van 
Vrouweclooster 
schuldich ben 
16 {doorhaling} te betalen 
17 aen handen van Dirck Kip, als cessie van actie 
18 hebbende van de rentm[eyster] van Vrouweclooster, 
19 sijnen erffgenamen ofte toonder deses, ende 
20 dat binnen een jaer eerstcomende, onder 't v[er]bandt 
21 van mijn persoon ende goederen, roerende en[de] onroeren[de], 
22 p[rese]nt ende toecomende, deselve submitterende d' exe[ptiën] 
23 van den Hove ende gerechte van Utrecht, mit 
24 renuntiatie van allen exceptiën desen elichsins {?, voor enichsins?} 
25 contrarierende. Ten oirconde bij mij onderteyckent 
26 den XXVIen novembris XVIc drie ende twyntich. 
{pag. 2} 
1 Ick Philips Janssen wonende in 't gerecht van 
2 Werckhoven bekenne op huyden mit Johan 
3 van den Bongardt, rentm[eyster] van Vrouweclooster, 
4 suyvers ofgereeckent te hebben van alle 't gundt 
5 ick de voors[creven] rentm[eyster] van landtpachten 
6 schuldich ben, vervallen tot Corsmisse 
7 XVIc twee ende twyntich, ende is bij 
8 suyvere ofreeckeninge becomen dat ick de 
9 v[oo]rs[creven] rentm[eyster] noch suyvers schuldich ben 
10 boven de vierhondert vijftich gl. die de rentm[eyster] 
11 Dirck Kip geassigneert heeft om van mij te ontfangen 
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12 ende ick op huyden aengenomen hebbe te voldoen 
13 de somme van hondert ses ende tseventich gl. 
14 twaelff st[uivers] die ik belove te betalen aen 
15 (aen) handen van de voors[creven] rentm[eyster] ofte toonder 
16 deses tot vermaninge alsulcx dat het 
17 jaer van XVIc drie ende twyntich noch 
18 suyvers onbetaelt blijft staen, onder 't v[er]bandt 
19 van mijn persoon ende goederen, deselve submitteren[de] 
20 d'exe[ptiën] van [den] Hove en[de] gerechte van Utrecht 
21 mit renuntiatie van de exceptie van 
22 herreeckeninge. Ten oirconde bij mij onderteyckent 
23 den XXVIen novembris XVIc drie en[de] twyntich. 
24 't Merck ges[telt] bij de v[oo]rs[creven]  
25 Philips Janssen     mij p[rese]nt 
26         J. van Merkenk{?} 
27         a[nn]o 1623. 
 
{opschrift:} 
affreeeckeninge 
van Ph[i]l[ip]s Janss. van 't jaar 
1622. Blijft noch schuldich 
boven d' assaignatie bij hem 
aengenomen van 450 gl. an Dirck 
Kip te betalen. 
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28 september 1730. Memorie van de ridderschap van Utrecht over de beslaglegging door de rentmeester 
van Vroouwenklooster op een huis van Helmert Jansen van Weert, staande op 31 roeden land aan de 
Steenstraat te De Bilt, eigendom van Vrouwenklooster, wegens achterstallige betaling van pacht over 30 
morgen land. 
 
 Memorie 
1 Helmert Jansen van Weert bruyker van 30 m[orge]n land 
2 behorende aen den convente van Vrouwenclooster, is 
3 daervan verschuld verschijde jaaren pagt, waarvoor  
4 hij in sijne meubele goederen geëxecuteert geworden 
5 is, die maar in de seventig gulden hebben afgedragen. 
6 Denselve is eygenaar van een huys en getimmerte staende 
7 op één en dartig roeden land behoorende aen den  
8 convente van Vrouwenclooster, gelegen aen De Bildt 
9 streckende uyt de Steenstraat noortwaarts op tot 
10 aen het land dat Cornelis (nu Gerrit) de Greef mede  
11 van desen convente in erfpagte heeft, daar Henderik  
12 Jansen van Ingen oostwaarts, en den voors[egde] De Greef 
13 westwaarts naast geland sijn, waarvan den lesten 
14 erfpagtbrief is uytgegeven, op de naam van 
15 Weyntien Gijsbertsen de Bruyn #, met wien den 
{in marge regel 15:} 
 # in dato maiy 1710 
16 gemelten Helmert getroudt is geweest, daervan 
17 weduwenaar is en kindere bij heeft 
18 Op de gemelte huysinge doet den rentm[eeste]r van  
19 van den convente van Vrouwenclooster hantstelling 
20 doen omme daeraen sijne ten agteren staande 
21 lantpagte te verhaalen. 
22 Geïnsinueert  28/9  1730. 
 
 Vrouwenklooster 273 
30 september 1747. Akte van schuldbekentenis ten laste van Justus van Cuylenborgh, rentmeester, ten 
behoeve van Nicolaas van Culemborg onder verband van de inkomsten van de conventen Mariëndaal, 
Vrouwenklooster en Wittevrouwen, afgelost 1790. 



 334

 
 Fol. 139 
1 Ik, m[eeste]r Justus van Cuylenborgh 
2 in q[uali]te als rentm[eeste]r der conventen Mariendaal, 
3 Vrouwenclooster en Wittevrouwen, bekenne mits deze 
4 ontfangen te hebben, uit handen van den heer Nico- 
5 laas van Cuylenborgh, een zomme van twaalf hon- 
6 dert ponden tot XL groten vlaams het pond, volgens 
7 authorisatie van de Ed[el] Mog[ende] Heeren Ed[elen] en Ridder- 
8 schappe 's Lands van Utrecht, van den 12 mey  
9 1747 op interessen geligt, tegens drie en een half 
10 van 't hondert in 't jaar, welke ik in den voors[egde] q[uali]te  
{marge:} 
ingaande den 12 mey des jaars 1747 
11 aan den toonder dezes belove te betalen van jaar tot 
12 jaar, zonder eenige reductie of cortinge, het zij onder wat  
13 pretext het ook zoude mogen wezen, tot de effectuele 
14 aflossinge toe, welke ten allen tijden zal mogen en  
15 ook moeten geschieden, mits dat dezelve drie maan- 
16 den voor den verschijndag worden gedenuntieert en  
17 opgezegd. Ende tot meerder versekerheid zo is deze bij Hoog- 
18 gemelde Heeren Edelen en Ridderschappe geaggreerd; 
19 en t' eene oirconde bij mij ondertekend den 30 september 
20 des jaars 1747.      J.V.Cuijlenborgh 
{marge:} 
1200--"--" 
21 Alzo  de voors[egd]e zomme, door last als voren, is gelegt 
22 op interessen en ten dienste onzer conventen 
23 verstrekt, zo is 't dat de Heeren Edelen en Ridder- 
24 schappe dezen hebben geaggreerd, en tot meerder verse- 
25 kerheid der betalinge van voors[egd]e zomme, met den 
26 interessen van dien tot de effectuele aflossinge toe, 
27 verbonden hebben en verbinden bij deze het income 
28 van den voors[egd]e conventen; Gedaan t' Utrecht den  
29 4 october 1747. 
30 J. Athlone  
31 ter ord[onnan]te van Hooggemelde Heren  
32 Edelen en Ridderschappe 
33 J.V. Cuylenborgh (1747) 
{pag 2} 
1 Ingevolgen de resol[utie] van den 1 maart 1751e 
2 de renten lopende tegens drie en een half p[ro]c[en]to  
3 gereduceerd tot drie percento, in te gaan den 12 may 
4 dezes jaars 17c een en vijftig 
5   den 18 may 1751 
6   J.v.Cuylenborch. 
7 volgende 's Ridderschaps resolutie dato 13 februarij 1769 loopt 
8 dit capitaal voortaan tegens 2¾ pr[o]c[ento] 
9   Jan {....?} 
10   1769 
11 Bekenne ik ondergeschreeve als het recht tot de vorenstaande 
12 obligatie bekomen hebbende bij transport van de erfgenamen 
13 van de heer Nicolaas van Cuylenborch van dato 10 september 1770 
14 van het capitaal van twaalfhondert ponden bij deselve verm[eerder]t met 
15 het laatste jaar renten ter somme van drie en dertigh gulden 
16 verscheene den 12e may deses jaars 17c en 't negentigh voldaan en  
17 betaalt te zijn in Utrecht dese 12 may 1790 
18   J.A.C. Thiens 
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31 mei 1313. Akte waarbij het convent van Vrouwenklooster verklaart van Aleyd van Utrecht, priorin 
van Vrouwenklooster, 30 zwarte Tournooise ponden te hebben ontvangen, waarmee een rente van 3 
zwarte Tournooise ponden uit 6 morgen land in het baljuwschap van Woerden is aangekocht.  
 
1 Alle den ghenen die desen brief sullen sien ofte hoeren lesen, doe wi, gemene convent van 
2 Vrouencloester, te weten en[de] oerconden in desen brieve, dat vor Aleyd van Utrecht, onse priorinne, 
3 ons en[de] onsen Godshuse in gerechter alemoesen heft gegheven, dertich pont svarter Tornoische, 
4 dar wi mede gecoft hebben jaerliex drie pont gelts svarter Tornoische in der baeliuscap van  
5 Woerden, in den ses morgen lants die wi coften tiegen Otten en[de] Dyderic, Dyderics kinder 
6 van Zeyst en[de] leggen tuschen Andries lande der vorseider Otten en[de] Dyderics broeder op d' ene side 
7 en[de] haers selves lande op d' ander side. In dere maniren en[de] in dere verwaerden dat die vorseide 
8 priorinne vor Aleyd, alse lange alse si levet, dese vorseide drie pont gelts innemen sel ende  
9 opboren tot haers selves behoef, en[de] tot haers selves brukinge, alle jare te tveen tiden van den 
10 jare, die ene helft te sinte Martins misse in den winter, en[de] die ander helft te sinte Peters misse 
11 die dar na ierst volget. Maer wanneer dat sie niet langer en is, so sellen dan na hare doet dese 
12 vorgenoemde drie pont gelts gaen in die fermerie, tve pont elkes jaers tot hare memorie op  
13 haers selves jarichtijt en[de] een pont op voren Odilien jarichtijt van Voerne, den convente te  
14 gheven also dat si op die vorseide jarichtide avonts en[de] morgens haers verhuegen en[de] tot haren 
15 grave gaen. In oerconden hierof heb wi vorgenoemde convent van Vrouencloester ons Gods- 
16 hus seghel gehangen an desen brief. Gegheven in den jare ons Heren dusent driehondert ende  
17 dertiene op sinte Peternellendagh. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
Te Woerden   Woerden 
1313 S[int] Peternellendag {moderne hand} 
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11 april 1352. Aket van attestatie door Steven van Assche, dat priorin en convent van Vrouwenklooster 
hem in zijn hoedanigheid van kapelaan, schoolmeester en rentmeester van het klooster een rente hebben 
toegewezen uit een halve hoeve land te Achthoven aan de Hollandse IJssel bestemd voor een altaar in de 
kerk van Vrouwenklooster. 
 
1 Alle den ghenen die desen brief sellen sien of horen lesen doe ic verstaen, her Steven van Assche priester, 

dat gheestelijc lude die .... {puntjes in tekst} priorinne 
2 en[de] 't ghemene convent van Vrouwencloester overmits ghebrec eens capellaens en[de] eens 

scolemeysters dies si sonderlinghe te doen hadden in hoere[n] 
3 godshuse en[de] dies si nyet ontberen en mochten, eendrachtelijc met ghoeder voerzienicheit des te rade 

gheworden sijn alse dat si nu versien 
4 hebben puerliken om Gods wille met eenre gheesteliker reinten in hoeren godshuse daer si nu toe bewijst 

hebben jaerlijc uut te reyken van 
5 hoere convents goede een en[de] twintich pont te reynten swarter Tornoyse oft payment daervoer uut eenre 

halver hoeven lants ghelege[n] 
6 th'Achthoeven opter Ysel in gherichte t''sheren van Yselstein en[de] des borcgreven van Montfoerde, die 

Willem Amelraet en[de] joncfrouwe Aernelt 
7 sijn wijf ghegheve[n] hebben in hoeren godshuse tot enen outaer en[de] voert bewijst hebben uut hoers 

godshuus ghoede tot tween pachtdaghe[n] 
8 die een helft te gheve[n] tot sunte Martynis misse en[de] d'ander helft tot sunte Peters misse daernaest 

volghende en[de] daertoe eenre nonnen pro- 
9 vende van brode en[de] daghelix een halve take biers en[de] een eersamelijke hofstede daer ic mine 

woninghe op mach doen maken na mine[n] ghenoe- 
10 ghe, en[de] hyrom sel ic die irste misse lesen of doen lesen op minen cost in hoere[n] godshuse tot sulker tijt 

als 't gheboert, alsoe dat si gheen 
11 ghebrec daeraf en hebben. Oec soe sel ic altoes bereet wesen in hoers godshuus orbaer te riden en[de] te 

varen daer si nu seiyden{?} ende 
12 rekeninghe en[de] brieve te scriven als 't convent behoeft en[de] op des godshuus cost. Voert meer soe sel ic 

hoere scolekyndre, isser luttel 
13 ofte vele, instrueren ende leren alse een scolemeyster sine scolekyndre sculdich is te doen, sonder arghelist. 

En[de] daerom soelen si nu jaerlix 
14 gheven voer minen arbeyt van elken kynde een pont des voerghenoemts payements. En[de] waer oec dat 

sake dat ic alsulke saken han- 
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15 teerde daer der ....{puntjes in tekst} priorinnen en[de] der meerre partijen hoers ....{puntjes in de tekst} 
convents dochte dat yemant van hoerre derden mede ghescent 

16 ware, soe waer ic in deer daet ghepriveerd van deser voerghenoemder reynten en[de] alles rechts quijt dat ic 
daeraen eyschen moch- 

17 te. In orconde des briefs beseghelt met minen zeghel. Ghegheven in 't jaer ons Heren dusent driehondert 
en[de] twee en[de] vijftich des 

18 woensdaghes na Paesdach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
van Asz. cappellaen 
{moderne hand:} 
1352 woensdag na Paaschdag 
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25 maart 1417. Akte van schuldbekentenis door priorin Effemy van den Berghe en convent van 
Vrouwenklooster voor het Minrebroederklooster te Utrecht van een rente van 1 oude Frankrijkse schild 
uit 6 morgen land te Cothen, in erfpacht ontvangen van Gheertruid van Malsen, dochter van Daem 
Overdevecht. 
 
1 Wij Effemy van den Berghe pryorinne en[de] ’t ghemene convente van den Vrouwencloester maken cont 

en[de] kenlic allen luden en[de] belijen en[de] kennen mit dezen 
2 brieve als dat wi jaerlix sculdich zijn den convente van den Mynrebroederen t’ Utrecht enen goeden ouden 

Vrancrijcschen scilt die joncfrou Gheertruyd van 
3 Malsen Daemsdochter Over de Vechte den zelven convente tot enen ewighen testament bezet heeft uut zes 

morghen lants gheleghen tot Coten 
4 in des Doemproessts gherechte van Utrecht daer die zelve joncfrou Gheertruyd ons en[de] onsen convente 

den erfpacht of overghegheven heeft 
5 alzo als die brieve die wi daerof hebben inhouden en[de] begrepen hebben. Welken ouden scilt 

voors[creven] of payment daervoer alze die ecclezie van Utrecht 
6 jaerlix nemen zel in der tijd der betalinghe. Wij pryorinne en[de] ghemene convente van den 

Vrouwencloester voers[creven] ghelovet hebben en[de] gheloven 
7 mit dezen brieve nadoen dat joncfrou Gheertruyd voors[creven] oflivich gheworden is alle jaer tot ewighen 

daghen wael te betalen den convente 
8 van den My[n]rebroederen voers[creven] op Sinte Petersdach ad cathedram of binnen eenre maent daerna 

onbegrepen, vrij ghelt zonder ofcortinghe 
9 van enighen onrade of last die op dat voers[creven] lant nu leyt of namels daerop comen mach in enighe 

wijs. En[de] opdat dit vaste en[de] stade 
10 blive, zo hebben wi pryorinne en[de] dat ghemene convente ons convents zeghel aen dezen brief 

ghehanghen tot eenre ewigher orconde. 
11 Ghegheven in ’t jaer ons He[re]n dusent vierhond[er]t en[de] zeventiene op onzer Vrouwendach 

annunciatio. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
 Minrebroeders al affgelost 
{andere tekst buitenzijde onleesbaar} 
 
 Vrouwenklooster 277 
11 juni 1460. Akte van uitgifte van een erfrente door priorin Geertruida van Groenesteyn en het convent 
van Vrouwenklooster, aan Lysbeth van Scoenouwen en Otte van Scoenouwen, hun medezusters, uit een 
halve hoeve land tussen de Steenstraat en de Molensteeg te De Bilt. 
 
1 Wij, Geertruudt van Groenesteyn, pryorynne, ende gemene convente van Vrouwecloister gelegen buten 

Utrecht aen De Bilte,  
2 doen kenlic allen luden, dat wij eendrachtelick mit gemenen rade vercofft hebben joncfrou Lysbeth van 

Scoenouwen ende  
3 joncvrou Otte van Scoenouwen onse medesusteren, om een seker somme van gelde als om vier ende 

twintich gouden overlan- 
4 sche Rijnsche gulden, die si ons vol ende all wel betaelt hebben den lesten penni[n]c mitten eersten, en[de] 

wij voirt in ons  
5 cloisters oirbair geleit ende gekeert hebben als ons cloisters scout mede te betalen die ons aengecomen is 

overmids  
6 onvrede ende oirloge die geweest is tusschen der statt van Utrecht ende der statt van Amersfoirde.  In welker 
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onvrede  
7 die van Amersfoirt ons uuthove tott Heess ende ter Dinslo verbrant hebben ende onse beesten genomen 

en[de] dairtoe  
8 overmids grote scattinge die in den lande oppstaet, eene goeden gouden overlanschen Rijnsche gulden sjairs 

erffli- 
9 ker renten off ander payment datter goet voir is in elker tijt der betalinge, uut een halve hoeve lants gelegen  
10 aen die Bilte, van den Steenwech voirt zuytwert tott aen die Molenstege, dair dat convent van Oisbroeck 

boven  
11 naist gelegen is ende die stege totten Brenck streckende beneden.  Te betalen jairlics tott Sinte Mertijns 

misse  
12 in den winter nu naist comende, ende alsoe voirt jairlics ewelick ende erfflick duerende alsoe lange alse ons  
13 cloister voirgenoemt bi der genaden Goids staen sell.  Ende desen Rijnssche gulden voirscr[reven] hebben 

joncfr[ou] Lys- 
14 beth ende joncvrou Otte voirgen[oemd] voirt gekeert ende gegeven in die costerije van onsen cloister tott 

ewigen  
15 dagen tott hoirre beider ewige memorie, mit sulken voirwairden, dat men mit desen Rijnschen gulden 

voirs[creven]  
16 een wasskeerse bernende houden sell voir dat Heilige Sacrament Gode van hemelrijck to eeren, als op ten 

dach des  
17 Heiligen Sacraments tott allen seven getiden, ende voirt jairlics tott alre tijt soe wanneer dat men misse doet  
18 in onser kerken, alsoe si dat om salicheit hoirre sielen aen ons pryorynne ende convente voirgen[oemd] 

begeert  
19 hebben. Ende wij pryorynne ende convente voirgen[oemd] loven voir ons ende onsen nacomelingen dit 

voirs[creven] tot e- 
20 wigen dagen vaste ende onverbreckelick te houden, zonder all argelist. In oirkonde der wairheit soe hebben  
21 wij pryorynne ende convente voirgenoemt desen brieff besegelt mit onsen convents segell, die wij samentlic  
22 in deser sake gebruken. Gegeven in't jair ons He[r]en dusent vierhondert ende tsestich opp des Heiligen  
23 Sacraments avont. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1460  sacramentsavont 
 
 Vrouwenklooster 278 
10 april 1464. Akte van uitgifte van een erfrente door priorin Geertruida van Groenesteyn en het convent 
van Vrouwenklooster aan Peternelle, dochter van Jan van Oy, met gespecificeerde bestemmingsregeling 
van de rente na haar dood. 
 
1 Wij Geertruudt van Groenesteyn, pryorynne, ende gemene convente van Vrouwencloister 
2 gelegen buten Utrecht aen die oude Bilte doen kenlick allen luden dat wij eendrachte- 
3 lick vercoft hebben Peternelle Jans dochter van Oy om een seker somme  van gelde 
4 die sij ons vol ende all well betaelt heeft den lesten peninc mitten eersten ende wij in 
5 ons cloisters oirbair voirt geleit ende gekeert hebben anderhalven gulden jairlics te 
6 renten als vijftien cromstert gerekent voirden gulden, te betalen die een helfte 
7 tott Alre Heiligen dage in den winter nu naistcomende ende die ander helfte tot 
8 Meye dage dair naistcomende ende alsoe voirt jairlics ewelick duerende alsoe lange 
9 als ons cloister voirs[creven] bider genaden Goids staen sell, mit dusdanigen voirwairden 
10 dat Peternelle voirs[creven] dese voirscr[even] rentt jairlics boren ende heffen sell alsoe lange 
11 als sij in levende live is.  Ende soe wanneer si oflivich geworden is soe sellen wij 
12 mit dese voirscr[even] rent hoir jairlics drie missen nae doen (doen) als een misse op 
13 alre zielen dach voir alle gelovige zielen die gestorven sijn, ende noch een misse 
14 opten dach jairlics dat sij oflivich geworden is voir hoir selven ende die derde 
15 misse jairlics voir hoir ouders ziele soe wanneer ons dat goet duncken sell, voirt 
16 soe sellen wij een urgellkeers bernde houden voir Onser Liever Vrouwen ter Noot 
17 Goids tott alre tijt alsmen in onser kerken voirs[creven] misse doet duerende tot ewigen 
18 18 dagen alsoe si dat om salicheit hoirre zielen aen ons priorynne ende  convente voirs[creven] 
19 begeert heeft, welke rentt voirs[creven] wij utreyken sellen in manyren voirscr[even] ut 
20 onsen tymmer ampt zonder argelist. In kennisse der wairheit soe hebben wij 
21 priorynne ende convent voirs[creven] desen brief besegelt mit onsen convents segell. Gege- 
22 ven int jair ons Heren dusent vierhondert vier ende tsestich des dinxdages nae 
23 beloken Paesschen. 
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{opschrift buitenzijde:} 
1464 dinsdag na Paschen 
Peternel va[n] Nooy 
 

Vrouwenklooster 279 
26 oktober 1491. Akte van uitgifte van een erfrente aan gardiaan Lambert Gout, lector Jan van Woirde en 
het convent van de minderbroeders te Utrecht voor priorin Geertruida van Groenesteyn en het convent 
van Vrouwenklooster uit 6 morgen land te Cothen op grond van het testament van Gheertruyt van 
Malsen Daemsdochter Overdevecht, non van Vrouwenklooster. 
 
1 Wij, brueder Lambert Gout, gardiaen, brueder Jan van Woirde, leesmeyster, ende voert dat ghemeen 

co[n]vent van den mynrebrue- 
2 deren binnen Utrecht maken kondt allen luyden alse dat witteliken en[de] wel wij vercoft hebben joffrouwe 

Gheertruyt van 
3 Gruenesteyn, priorynne, ende dat ghemeen co[n]vent van Vrouwecloester, ghelegen buten Utrecht aen den 

Steenweghe, enen 
4 gouden ouden Vranckerijsen scilt des jaers erffelijke renten die ons dat selve co[n]vent van Vrouwecloester 

sculdich was 
5 ende joffer Gheertruyt van Malsem Daemsdochter Over die Vecht, onsen voirscreven convent tot enen 

testament beset had 
6 uut zess merghen lants, ghelegen te Coten, om een seker somme van pennynghen die sij ons vol ende al 

betaelt hebben 
7 den lesten pennynck mitten eersten. Ende wij scelden den voirscreven convent Vrouwecloester en[de] haer 

nacomelinghe 
8 voer ons ende voir onse nacomelinghe van die alinghe gelden van den voirscreven ouden schilt ende van 

allen renten ons ende 
9 onse convent van den mynnebruederen daer off verschenen sijn ende scelden hem daer claerlyken off quijt 

ende lijen ons daer- 
10 of goeder betalinge den lesten pennynck mitten eersten zoe wij die selve gelden in ons convents oirbaer 

en[de] profijt weder 
11 omgeleit ende ghekeert hebben alle dinck sonder arghelyst. Des tot eenen oirconde soe hebben wij onse 

convents zegell aen 
12 desen brief ghehangen. Ghegheven in ’t jaer ons Heren duysent vierhondert een ende tneghentich opten sess 

ende twintich- 
13 sten dach in octobris. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
my[n]rebruers, die is al affgelost. 
 
 Vrouwenklooster 280 
3 januari 1527. Akte waarbij Dirck Dirckszone en zijn vrouw Geertruyt aan de abdis van 
Vrouwenklooster beloven om het bedrag te betalen, dat het kapittel van St. Jan te Utrecht erfelijk 
ontvangt uit een huis en hofstede van het convent en een daaraan grenzend huis te Utrecht.  
 
1 Alle den gene[n] die desen brieff selle[n] sien off horen lesen, doe wij verstain, Melis 
2 Uuthen Eng, schout, Gosen van Voird, Davidt van Zelck, Heynrick van der Borch 
3 en[de] Joost van Scroyenstey[n], scepen[en] t' Utrecht, dat voir ons quamen in 't gerechte 
4 Dirck Dirckss[oen] en[de] Geertruyt, sijn wijff, ende geloiffd[en] mit gesame[n]der hant, 
5 aen hand[en] die eersame vrou en[de] abdisse van Vrouwencloester en[de] hore[n] 
6 nacomeli[n]g[en], alse dat zij dat een pont statpaey, dat den eersame[n] hee[re]n en[de] 
7 deecke[n] van Sint Jans t' Utrecht jaerlicx erffelicke[n] heb[be]n uutter huysinge en[de] 
8 hoffstede sij op datu[m] van desen van d[en] eersame convent va[n] Vrouwe[n]cloest[er] 
9 ontfangen heb[be]n en[de] uuter ander huysinge en[de] hoffstede, het convent voers[creven] 
10 daer besijden heeft en[de] aen hoir behoirt mede jaerlicx gaen altijt ter goid[er] 
11 tijt betalen selle[n] op hoir ofte hore[n] erstg[enoemde] cost buyte[n] des convents voirs[creven] 
12 cost en[de] scade en[de] dat all ten ewygen daegen zonder arch. Des t' oirkonde 
13 soe heb[be]n wij, schout en[de] schepene[n] voirg[enoemt] onse segelen ain desen brieff 
14 gedaen. Gegeven in 't jaer ons Hee[re]n duysent vijffhondert zeve[n] ende twyn- 
15 tich des donredaiges nae nye jairs dach. 
 
{opschrift buitenzijde:}  
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die rentmeyst[er] va[n] Vrouwe[n]- 
cloester 
{moderne hand} 1527  donderdag na 
nieuwjaarsdag 
 
 Vrouwenklooster 281 
20 april 1574. Akte van uitgifte van een losrente door abdis Maria van Zuylen en het convent van 
Vrouwenklooster voor Jannike van Buijtendijck, weduwe van Peter Peterszone Crucht, vanwege een 
schuld van 220 gulden voor de aankoop van koren onder verband van de vrij eigen goederen van 
Vrouwenklooster in het Sticht, afgelost, 1587. 
 
1 Wij Marie van Zuylen, vrouwe, abdisse ende gemeen convent van Vrouwecloester buyten bij Utrecht belijen 

ende bekennen mits dese voor 
2 ons ende onsen naecomelingen dat wij mit goede voiregaende co[m]municatie, tractaet ende rijpen raede, 

wittelick ende wel vercoft hebben uut alle 
3 onse voirs[creven] convents goederen, roerende ende onroeren[de], die 't zelffde convent nu ter tijt heeft 

ende naemaels vercrijgen mach die wed[uwe] ende erffgen[amen] 
4 van sal[iger] Peter Peterss[oon] Crucht ofte houder 's brieffs bij hoerluyder blijckende wille om die som[m]e 

van twee hondert ende twyntich Carolus gulden 
5 van XX stuvers Brabants den gulden gereeckent, die wij den voirn[oemden] Peter Peterss[oon] ende Jannike 

va[n] Buytendijck zijn huysfrau duechdelicke schuldich 
6 gebleve[n] sijn bij slote van rekeninge, op den XXIIen mey anno LXXIII uut saecke va[n] coop en[de] 

leveringe van coorn bij heml[uyden] in onsen convente gelevert, 
7 welcke som[m]e van pen[ningen] die wedue ende erffgen[amen] ons t' onser begeerte op losrenten 

ondergelaten hebben soe wij op dese tijt geen raedt en weten die pen[ningen] 
8 op te brengen. Derthien goede gouden Carolus gulden ende vijftien stuvers 's jaers erffelicke losrenthen, te 

betalen d' een helfte der renten 
9 voirs[creven] op sinte Victoersdach nu naestcomen[de] ende d' ander helfte Paesschen XVc vijff ende 

tzeventich daer naestvolgende, ende soe voirts 
10 jaerlicx erffelick ende ewelick, all vrijs gelts sonder enigerhande affcortinge ofte verminderinge der renthen 

voirs[creven] in enigerwijs nyet uutgesond[ert], 
11 mits dat wij abdisse ende gemeent convente van Vrouwecloester voirs[creven] ende onsen naecomelingen 

dese derthien Carolus gulden ende vijftien stuvers 
12 's jaers losrenten voirs[creven] tot alden tijt als 't ons belieft op enich termijn der betalonge van de wedue 

ende erffgename[n] va[n] Peter Peterss[oon] 
13 ofte houder 's brieffs voirs[creven] geheel ende all tot eenemael teffens sullen moegen vrijen ende offcopen 

mitte so[m]me van eens twee hondert ende 
14 twyntich Carolus gulden payements voirs[creven] daer den minsten penninck off wesen sal eenen 

Brabantsche gesalveerde stuver ende mitten 
15 renten dan daeroff verschene[n] ende onbetaelt wesende. Voort soe geloven wij abdisse ende gemeen 

convent van Vrouwecloester voor ons en[de] 
16 onsen naecomelingen mits desen tegenwoirdigen brieve dat wij tot vermani[n]ge van de weduwe ende 

erffgen[amen] va[n] Peter Peterss[oon] ofte houder 
17 's brieffs die voirs[creven] jaerlixe renthe ende hooftso[m]me vandyen verder sullen bevestigen en[de] 

hypotheceren oft doen bevestigen aen en[de] uut goet vrij 
18 eygen goedt in den gestichte van Utrecht gelegen, geen dijckgoedt, tijnsgoet noch erffpachtgoedt zijnde, 

daer zijluyden wel ae[n] gehouden mede 
19 tevreden ende die voirs[creven] jaerlixe rente mitte hooftsom[m]e vast ende seecker sulle[n] mogen zijn, 

ende hier toe oick te verwerffven en[de] 
20 te leveren behoirlick consent, approbatie ende confirmatie van onsen conservatoir ofte andere overheyt des 

noot zijnde soe haest sulcx begeert 
21 wordt all op onse convents coste. Belovende mede desen brieff te belijen ende acte va[n] cond[i]tie daeroff 

op onse ende onse goederen te passeren ofte 
22 doen passeren voir den Hove van Utrecht ofte elders daer men des begeert t' onsen costen, onder 't verbant 

ende submissie va[n] alle onse convents goederen, 
23 roeren[de] en[de] onroeren[de], tegenwoirdich en[de] toecomen[de], tot reael executie 's Hoofs 

voirs[creven] en[de] allen anderen hove[n], rechteren en[de] gerechten, renu[n]ciëren[de] allen exceptiën, 
gratiën, 

24 privilegiën en[de] deffusiën ter c[on]trarie ende sonderling den rechte seggen[de] g[e]n[e]r[a]le renu[n]ciatie 
va[n] geenre weerden te zijn daer en sij eerst speciael voirgegaen sonder arch. 
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25 Des t' oirconde hebben wij onse convents segel hier beneden uuthangen[de] gedaen. Ende tot meerder 
sekerheyt hebben wij Marie va[n] Zuylen, abdisse, Elysabeth van Tuyl,  

26 priorinne, Heylwich va[n] Vronesteyn, Judith va[n] Eck, Caterina va[n] Oostrum, Margriet va[n] Merthen, 
Gertruyt va[n] Amerongen, Cornelia va[n] Ruyve[n], Wilhelma va[n] Cuyck, 

27 Johanna va[n] Suyle[n] va[n] Natewisch, Margriet Grauwers, Othe va[n] Paver, Walborch va[n] 
Amero[n]gen, Dirck va[n] Holt ende Mechtelt va[n] Hardenbroeck voir ons selven ende 

28 vervangende joffrou va[n] Cralingen innocent ende joffrou Anna va[n] Bylant nu ter tijt absent en[de] ons 
daervoir sterck maecken[de], altesamen joffrouwen va[n] Vrouwencloester 

29 voirs[creven], elcx dit ond[er]s[creven] mit ons selfs hant. Gegeven in 't jaer Ons Heeren XVc vier en[de] 
tzeventich den XXen aprilis. 

{w.g. (volgorde namen in charter niet overzichtelijk):} 
Marie van Zuylen vrau tot Vraucloester 
Elyzabet van Tuyll priorin 
Heylwich de Wael va[n] Vronestey[n] 
Judit va[n] Eck 
Mergriet van Merten 
Katheryna van Oostern 
Wilhelma va[n] Cuyck 
Gheertruyt van Ameronghen 
Cornelia van Ruven 
Joh[anna] van Zulen van de Natewys 
Teodorica van Holt 
Met van Haerdenbroeck 
Walborch Bor van Ameronghen 
Mergreyt Grauert 
Otho van Paedvort 
 
{opschrift buitenzijde}: 
dese voirs[creven] hooftsomme mit een jaer 
renten heb ic onders[creven] ontfangen uuyt 
handen van der Eerwaerdiger vrouwen 
abdissen jouffr[ou] Catherina van Oostrum 
abdisse en[de] vrouwe tot Vrouweclooster 
bedancken[de] hair dair van goede betalinge. 
T'enen oorconde heb ic dit onderhanteyckent 
opten IIIIen aprilis an[n]o 1587. 
Walborch van Bor Amerongen. 
 

Vrouwenklooster 282 
10 oktober 1598. Akte van uitgifte van een losrente door Cornelis Andriesz. te Zeist en zijn vrouw 
Adriana ten gunste van Anthonis Dominicuszoen te Utrecht vanwege een lening onder verband van zijn 
hofstede aan de Vernijesegaerdeberge te Zeist, erfpachtgoed van Vrouwenklooster, afgelost, 1608. 
 
1 Wij Walborch Bor van Amerongen vrouwe en[de] gemeen convente van Vrouwenclooster t’ Utrecht doen 

kondt anen ygelijcken 
2 die dese jegenwoordige sien ofte horen lesen sullen, dat voor ons gecomen en[de] gecompareert is in 

p[er]sone Cornelis 
3 Andriess[oen] woenen[de] tot Zeyst en[de] heeft mit ons[en] oirloff, will en[de] consent beleden en[de] 

bekent, gelijck hij belede en[de] bekende 
4 bij des[en], voor hem en[de] Adriana sijn huysfr[ouwe] daer hij geboorte bij heeft, en[de] voor sijne 

naecomelingen uuyt een 
5 hoffstede daer sijn huys, berch en[de] getimmer op staet, eggen en[de] eynden, en[de] allen haren 

toebehoren gelegen aen Vernijese 
6 gaerdeberge, mit haren uuyt- en[de] ingangen, daer zeeckeren acker van outs gen[aam]pt Evert Goeremans 

acker 
7 boven en[de] wij selver beneden naest gelandt zijn, gelegen tot Zeyst, dewelcke hij van ons in erffpacht 

houdt 
8 Anthonis Dominicuszoen burger t’ Utrecht en[de] sijne erffgen[amen] een jaerlicxe lossrente van achtien 

K[arolus] keysers 
9 gulden en[de] vijftien stuvers, tot twintich stuvers elcken Ca[rolus] gulden gereekent, te betalen d’ een helft 

van den 
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10 renten voirs[creven] Paesschen toecomen[de] an[n]o duysent vijffhondert an[n]o negen en[de] tnegentich, 
ende d’ander helfte Victoris 

11 daeraen volgen[de], en[de] soe voort jaerlicx totten afflossinge toe geduyren[de], welcke offlossinge hij off 
sijne 

12 naecoemelingen gehouden sullen wesen te doen binnen tien ofte ten langsten twaelff jaren op enich termijn 
der 

13 betalinge aen Anthonis Dominicusz[oen] voirs[creven] ofte sijne erffgen[amen] met die somme van 
driehondert Ca[rolus] gulden 

14 paeyments voirs[creven] en[de] mit d[en] renten dan daeroff verschenen en[de] onbetaelt wesen[de] 
heercomen[de] uuyt saecke van 

15 gelijcke iijc gulden, die hij comparant bekende uuyt handen van [den] voirs[creven] Anthonis 
Dominicusz[oen] ontfangen 

16 te hebben, stellen[de] met onsen consente then behouve van [den] voirs[creven] Anthonis Dominicusz[oen] 
en[de] sijne erffgenamen 

17 tot onderpande vandyen, ’t  voirs[creven] erffpachtgoet, met die beterschap en[de] allen rechts vandyen, 
en[de] qualycken 

18 alle sijne andere goederen, rueren[de] en[de] onrueren[de], jegenwoordige en[de] toecomen[de], d’selve 
submitteren[de] d’ ex[ecuti]e van  

19 allen Hoven en[de] gerechten ende belooffden mede des[en] te belijden [en[de] acte van condempnatie te 
passeren 

20 voor de voldoeninge deser jaerlicxe renten voor den Hove van Utrecht ofte elders daer men des begeert 
21 terstont tot vermaninge, ende dit all behouden ons en[de] een yder sijns rechts. Sonder arch. Des 
22 t’ oorconde hebben wij dit onderhanteyckent opten Xen octobris anno XVc acht en[de] tnegentich. 
 

Walborch Bor van Amerongen 
vrau tot Vroucloester 

 
{buitenzijde:} 

Ick Anthonis Dominicus bekenne ont- 
fangen te hebben uuyt handen van Jan van 
Buytendijck als rentm[eeste]r van Vrouweclooster 
die somme van driehondert gulden tot 
offlossinge van [de] hooftsomme en[de] renten 
vandyen hierinne gementioneert, beken[n]e 
mede van ’t v[er]loop vandyen tot des[en] dage 
toe voldaen en[de] betaelt te zijn. Oirconde 
mijn handt hieronder geset den VIIen may 
anno XVIc acht. 

 
Anthonis Dominicus 

 
 Vrouwenklooster 283 
4 juli 1612. Akte van uitgifte van een losrente door Walborch Borre van Amerongen, abdis van 
Vrouwenklooster, Johan van Buijtendijck, rentmeester, Aert Verhorst, Lubbert Gerritszone, lakenkoper 
te Amersfoort, Aart Dircxszone te Zeist en Looch Thoniszone te Soest ten behoeve van Johan Rutgerszone 
de Bruyn en zijn vrouw Jutgen Jansdochter vanwege een lening onder verband van al hun goederen, 
afgelost, 1617. 
 
1 Wij, Walborch Bor van Amerongen, abdisse ende vrouwe tot Vrouweclooster ende Johan van 

Buijtendijck, ons[en] rentm[eeste]r, mitsgaders Aert Verhorst, Lubbert Gerritsz[oon] laecken- 
2 coper tot Amersfoort, Aert Dircxz[oon] wonen[de] in 't gerecht van Seyst bij Pijnenborch ende 

Looch Thonisz[oon] tot Soest, doen condt ende bekennen mits dese tesamen ende elcx 
3 besonder ende een voor al als principael voor ons en[de] onse respective naecomelingen, abdissen 

en[de] vrouwen indertijt van [den] v[oor]s[creven] clooster ende erffgen[amen], vercoft te hebben 
en[de] schuldich te wesen uut 

4 alle onse ende een yder van onse besonders goederen, roeren[de] en[de] onroeren[de], 
jegenwoordighe ende toecomen[de], Johan Rutgersz[oon] d' Bruijn ende Jutgen Jansd[ochte]r zijn 
huysfr[ou], ende haer erffgen[amen] ofte den 

5 houder ‘s brieffs bij haerlieder blijckende wille {omme d' hooftsomme van driehondert Carolus 
gulden van twyntich gepermitteerde stuvers 't stuck die wij tenemael van hemlieden  
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6 ontfangen ende in onsen affairen gekeert en[de] geëmploieert hebben) een jaerlicxe losrenthe van 
achtien Carolus guld[en], den guld[en] ten prijse voirs[creven], off ander goet payement dier 
weerden,  

7 daervoor in der tijt der betalinge, te betaelen die een helfte van [de] selve renthe commervrij aen 
handen van Johan d'Bruijn, Jutgen Jans zijn huysfr[ou], haer erffgen[amen] ofte houder deses als 
vorens 

8 den vierden dach januarii naestcomen[de] anno XVIc en[de] derthien ende d' ander helfte den 
vierden julii in den selven jaere daernaest volgende. Ende soe voorts jaerlicx al geheel vrijs gelts 

9 sonder cortinge van vijftichsten, XL, XX, XII, Xen meer ofte minder pen[n]in[gen] ende voorts van allen 
anderen impositiën jegenwoordich bij placcate, ordonnantie ende andersins op de cortinge 

10 van de renthen ingewillicht, ende die noch in toecomenden tijden ingewillicht moegen werden, 
egeen uutgesondert, alle d'selve wij teniet doen ende daervan renunciëren mits dese. Soe  

11 wij beloven dat wij noch onse naecommeren ende erffgenamen ons noch zijluyden met geenre 
hande cortinghe in rechten noch daerbuyten en zullen behelpen, noch doen behelpen. Mit 

12 voorwaerden dat wij ende onse respective naerco[m]mers en[de] erffgen[amen] dese renthe tot allen 
tijden als 't ons belieft, op eenich termijn der betalinge voorn[oem]t wederom zullen moegen 

13 lossen en[de] offcopen, tenemael teffens mitte hooftsomme van eens driehondert Carolus gulden in 
goeden gouden ofte silveren gangbaren gelde als dan lest bij publicatie van  

14 placcate binnen Utrecht gepermitteert, ende mitten renthen dan daeroff verschenen ende onbetaelt 
wesende. Voorts beloven wij elcx een voor all als vorens tot vermaninge  

15 op ons ende onse respective successeurs ende erffgenamen selffs costen zoe van den veertichsten 
penninck ende andere penningen, vrijbrieffven ende andersins d' voors[creven] renthen vorder  

16 te vestigen ende verseeckeren uuyt vrij eygen goet den Hove van Utrecht subject daer men well aen 
gehouden ende mede tevreden wesen zal, in welcke gevalle wij, onse naeco[m]mers 

17 ende erffgenamen, respective evenwel vrij gelt geven sullen sonder cortinge als voren. Item oick 
acte van condemnatie te zellen passeren, voor den Hove voors[creven] ofte elders daer men zulcx 

18 begeren zal, al op onse ofte onse naeco[m]melingen ende erffgen[amen] respective costen, tersto[n]t 
tot vermaninge. Tot voldoeninge van al't geene voors[creven] staet verbynden wij onse personen 
ende 

19 alle onse goederen, roeren[de] en[de] onroerende, jegenwoordighe ende toecomende, tot reale 
executie s' Hooffs voors[creven] ende allen anderen heeren, hoven, rechteren ende gerechten, renun-
ciërende  

20 d'exceptiën van gheen gelt ontfangen te hebben, mitsgaders divisie, excussie ende discussie die 
crachte van dien wel verstorende, soe dat men een yder van onse p[er]soen en[de] goederen voor 
den 

21 geheelen inhouden van dese zal moegen aenspreecken ende verwinnen ende voorts generalicken van 
allen anderen exceptiën, gratiën, benefitiën, privilegiën ende defentiën van rechten soe 

22 geestelick als weerlick, desen eenichsins contrariërende, sonder arch. Des t'oorconde hebben wij 
Walborch Bor van Amerongen, abdisse en[de] vrouwe v[oor]s[creven], Johan van Buytendijck 
ons[en] rentm[eeste]r, 

23 Aert Verhorst, Lubbert Gerritsz[oon], Aert Dircxz[oon] ende Looch Thoenisz[oon] desen brieff elcx 
onderteeckent. Ende tot meerder seeckerheyt hebben wij Walborch, vrouwe voorn[oem]t, Johan van 
Buytendijck en[de] Aert Verhorst 

24 des[en] elcx met onse respective zegel hieronder uthangen[de] bezegelt over onse selven ende mede 
over d'andere drie p[er]sonen, alsoe zij op dese tijt gheen segel hebben. Gegeven in 't jaer ons Heren 
duysent 

25 seshondert en[de] twaelff, opten vierden dach julii stilo veteri. 
 
26 Walborch Bor van Amerongen vrou tot Vraucloester 
27 Jan van Buytendijck   Aert Dircx malperdus 
 
{keerzijde} 
1 Ick Jan Rutgerts[oon] de Bruijn bekenne  
2 ontfangen te hebben uuyt handen van  
3 Jan van Buijtendijck, rentmeyster 
4 van Vrouweclooster, die somme van  
5 driehondert seven ende tachtich gulden  
6 seven stuvers acht penningen, tot 
7 redemptie ende offlossinge van dese  
8 rentebrieff, mitte verloopen renthen 
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9 van dien. Orcondt mijn handt desen 
10 lesten februarij XVIc seventien. 
11 Jan Rutgers[oon] 
12 d' Bruijn. 
 

Vrouwenklooster 284 
21 mei 1621 en 1 februari 1638 
Akte van uitgifte van een losrente door abdis Walborch Borre van Amerongen en het convent van 
Vrouwenklooster voor Aefgen Meertensdochter van den Poll te Utrecht vanwege een lening onder 
verband van alle conventsgoederen, 1621; met akte van overdracht door Dignum Jacobs te Willige-
Langerak en zijn vrouw Jannichgen Jacobs, begunstigde, voorts door Willemtgen van de Poll, weduwe 
van Jacob Cornelis Holler, aan Johan van Zuylen van de Haar van voorgaande akte van losrente, 1638. 
 
{charter 1621} 
1 Wij, vrouwe Walborch Borre van Ameronghen, vrouwe abdisse ende ghemeene joffrouwen van den 

Convente van Vrouwe- 
2 clooster in der tijt, nu woonen[de] binnen Utrecht, doen condt ende bekennen mits desen voor ons en[de] 

onsen naecommelinghen,vrouwen en[de] ghemeene 
3 joffrouwen conventuaelen in elcker tijt well ende duechtelick schuldich te wesen en[de] vercoft te hebben 

uuyt allen onsen jegenwoordighe en[de] toecomen[de] 
4 conventuaelen goederen Aeffgen Meertensdochter van [de] Poll woonen[de] binnen U[trecht] en[de] haere 

erffghenamen ofte houder s’ brieffs bij haere blijcken[de] wille 
5 uuyt zaecke van vierhondert Cr[olus] gulden hooftzoms van XX gef[aloriseerde] stuvers ’t stuck d’welcke 

wij t’eenemaell van haer ontfangen en[de] met consent van [de] E[del] 
6 Mog[ende] Heeren Staeten ’s landts van Utr[echt] daervan zijnde opgenomen en[de] in onsen convents 

oirbaer geëploieert te hebben, een jaerlicxe losrenthe van vier 
7 en[de] twyntich Cr[olus] gulden teghens ses gulden van ’t hondert, te betaelen die een helfte der 

v[oor]s[creven] renthe aen handen van[de] v[oor]s[creven] Aeffgen Meertensdochter 
8 ende haere erffgen[amen] ofte houder deses als voorens op den een ende twyntichsten novembris nu 

naestcomen[de] ende d‘ander helfte op den een en 
9 twyntichsten may anno XVIc  twee en[de] twyntich daernaest volgen[de] ende zoe voorts jaerlicx all geheell 

vrijs gelts zonder cortinghe van [de] hondersten LXL 
10 XX. XI. X. en[de] allen anderen meer ofte minder penn[ingen], item van huys ende schoorsteengelt  ende 

voorts generalicken van allen anderen impositien ofte schattingen 
11 jegenwoordich bij de Heeren Staeten placcaete en[de] ordonnan[tiën] ofte anders[in]ts ingewill[igt] ende die 

noch in toecomen[de] tijden staende dese renthen ingewill[igd] moegen werden 
12 egheen ter werelt uuytgesondert alle d’selve wij voor ons en[de]  onsen naecommelinghen te niet doen ende 

daervan renunciëren mits desen, soe wij voornaempde 
13 constituanten beloven dat wij noch onsen naecomel[inghen] ons met geenrehande cortinghe en zullen 

behelpen noch doen behelpen in rechten noch daerbuyten, mit 
14 zulcker voorwaerden dat wij en[de] onse naecommelingen, vrouwen, abdyssen en[de] conventuaelen, 

joffrouwen indertijt voors[creven] dese renthe tot allen tijden als’t 
15 ons belieft zullen moeghen lossen en[de] offcoopen geheell all en[de] t’eenemaell teffens mitte somme van 

eens vierhondert Car[olus] gulden then prijse voors[creven] en[de] 
16 dat in goeden gouden ofte zilveren gangbaren gelde en[de] munte alsdan lost bij placcate binnen Utr[echt] 

gepermitteert ende zijn volcomen loop ende ganck 
17 hebbende ende altijt mitten v[er]scheenen  en[de] ombetaelde renthe van dien. Voorts beloven wij vrouwen 

abdissen en[de] gemeene conventuaelen joffrouwen voorn[oem]t 
18 tot v[er]manin[g] op ons en[de] onsen naecommelingen vrouwen en[de] conventuaelen zelffs costen zoe van 

[de] veertichsten pen[n]in[g]  als andere meer ofte minder pen[n]in[gen] 
19 vrijbrieven en[de] anderss[in]ts d’voirs[creven] renthen vorder te vestyghen en[de] verseeckeren uuyt vrij 

eyghen goet den Hove van Utr[echt] subject egeen dijckthins noch 
20 erffpacht goet zijnde daer men well aengehouden meede tevreeden ende d’voors[creven] hooftzomme met 

die renthen van dien well vast en[de] zeecker aen  
21 wesen zullen, in welcken gevalle wij constituanten ende onsse naecommelinghen evenwell vrij gelt geven 

zullen zonder cortinghe als vooren. 
22 Tot dien eynde verbynden wij onse persoonen en[de] allen onsen convents goederen roerende ende 

onroerende, present en[de] toecomen[de], egeen van dien uuytges[onder]dt, 
23  alle d’selve ende die huere van dien stellende onder die heerlicke ende reale executie s’Hooffs 

voors[creven] en[de] allen anderen heeren, Hoven, rechteren 
24 en[de] gerechten, renunciëren[de] over zulcx d’exceptie non numeratae pecuniae mitsgaders allen anderen 

exceptien deesen eenichsints obsteren[de]. Sonder arch. 
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25 t’Eenen oirconde hebben wij, vrouwe abdisse en]de] gemeene joffrouwen van [de] voirs[creven] convente 
indertijt voor ons en[de] onsen naecommelinghen desen 

26 brieff elcx mit onsse eyghen respective handen onderteeckent ende tot meerder seeckerheyt hebben wij 
vrouwe abdisse onse convents 

27 zegell hieronder uuythangen[de] gedaen ende bezegelt. Gegeven in ’t jaer ons Heeren duysent seshondert 
een en[de] twyntich, op den een ende 

28 twyntichsten dach des maendts may, stylo veteri. 
29 In mijn not[ari]s presentie verclaerde me 
30 d’Vrouwe voorn[oem]t desen brieff met haer 
31 eygen handt ond[er]t[ekent] te hebben quod attestor 

{w.g.:}  Ant. van Deuticum1632 not[ari]s  
 
{charter 1638} 
1 Op huyden den eersten february nae d’oude stijle des jaers XVIc  acht ende dartich  compareerden voor mij 
2 Gerrit Houtman, openbaere notaris bij den Ed[ele] Hove provinciael van Utrecht, geadmitteert in’t bijwesen 

der naebenoemde 
3 getuygen Dignum Jacobs[oon] woonende in Willigen Langeraeck voor hem selven ende als man ende 

voocht van Jannichgen Jacobs- 
4 dochter, sijn huysvrou, ende in dier qualite t’recht tot den naebeschreven rentebrieff bij donatie inter vivos 

van Willemtgen van de 
5 Poll, weduwe van za[liger] Jacob Cornelis[oon] Holler, sijn huysvrouwen moeder, den achtienden februarij 

1637 vercregen hebbende, ende 
6 verclaerde dienvolgende gecedeert, getransporteert ende overgegeeven te hebben als hij dede bij deesen den 

Well Ed[ele] Heere Jo[ncke]r 
7 Johan van Suylen van de Haer, heere van de Haer, Draeckenborch, Cockengen, Spengen ende Montfoorts 

gerechte, ende sijn Ed[ele] 
8 erffgenamen den op eenen beseegelden coopmansrentebrieff metten vierhondert ghulden capitael ende 

renten van dien 
9 daerin begreepen, bij vrouwe Walborch Borre van Amerongen, vrouwe abdysse ende gemeen joffer van den 

convente van 
10 Vrouclooster binnen Utrecht op den XXIen may 1621 ten behouve van Aeftgen Meertens van de Poll 

gepasseert, hem comparant 
11 als vooren aengecomen ende hij comparant renuncieerden van den voorschreven brieff, hooftsom ende 

renten van dien mits- 
12 gaders van allen actie ende recht hem daeraen competerende, oock van allen bescheyden daervan roerende 

ende spreeckende, 
13 alles ten behouve voornoemt. Belovende deselve te vrijen ende waeren voor allen comer ende actie die 

ymant daerop soude 
14 mogen ofte willen pretendeeren. Bekende hij comparant ten regarde van deesen transporte  door handen van 

de ed[ele] here 
15 van de Haer voornoemt, vernoecht, voldaen ende betaelt te sijn mettet voorschreven capitael ende 

verschenen onbetaelde 
16 renten van dien, Zijn e[ele] daervan quiterende sonder erch, versoeckende den comparant hiervan acte. 

Aldus gedaen 
17 t’Utrecht ten comptoire mijns notaris aen de Grafte bij S[in]t Jansbrugh,ter presentie van Johan van Noort 

ende Johan  
18 van Muyden, borgers t’Utrecht, getuygen hiertoe versocht,die de minute deeses mette comparant ende mij 

notaris en 
19 mijnen prothocoll onderteeckent hebben ten jaere, daege ende plaetsche voorschreven. 
20 {w.g.:} in kennisse van mij 
21    G. Houtman  not[ari]s 
 
{Opschrift buitenzijde} 
Vrouwenklooster inv.nr. 284, 1638. febr 1 {moderne hand} 
 
{opschrift buitenzijde} 
Dignum Jacobs[soon] 
4c gul[den] hooftsoms 
hebben dese stucken ge… op de  

derde reeck[eninge] van Vrouclooster 
folio 105 [ver]so ende sijn aldaer 
(volgens het ... postille) vertoont.  
tot de 4den rel… 
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{onderste boven staat} 
Het convent van  
Wroucloster  400 g[u]l[den] 
 
 Vrouwenklooster 285 
17 juni 1626. Akte van uitgifte van een erfrente ten laste van Godert van Reede van Amerongen, 
thesaurier van de conventen van Oudwijk en Vrouwenklooster, ten behoeve van Peter Schaide, advocaat 
voor het Hof van Utrecht, vanwege een lening tot betaling van de aannemers en werklieden van de 
veengriften van Vrouwenklooster onder verband van het vrij eigen goed van Vrouwenklooster in het 
gewest Utrecht. Afgelost 1649. 
 
1 Ick Godert van Reede, heere tot Amerongen ende Zuylesteyn, als tresaurier der jouffrouwenconventen van 

Oudtwijck ende 
2 Vrouwencloosteren, in crachte van aucthorisatie bij de heeren Edelen ende Ridderschappe 's Lants van 

Utrecht tot 't geene naebescreven 
3 op mij verleent, in date XXIIen aprilis deses jegenwoordigen jaers 1626, doe condt, belijde ende bekenne 

mits desen deuchdel[yc] schuldich 
4 te wesen ende vercoft 't hebben uuyt alle der voors[creven] conventen ende mijne eygene goederen, 

roerende, onroerende, present en[de] toecomende aen  
5 ende ten behouve van [de] e[dele] hoochgeleerde m[eeste]r Peters Schade, advocaet 's Hooffs van Utrecht, 

sijnen erffgen[amen] ofte 't recht deses hebbende, 
6 om d' somme van eens veerthienhondert Car[olus] gul[den] payements naebes[creven], bij mij t' eenemael 

ontfangen ende tot betalinge  der aennemeren ende 
7 werckluyden der veengriften van Vrouwenclooster geëmployeert; d' ene jaerlicxe erffelijcke lossrenthe van 

sevenendetachtich Car[olus]  
8 gul[den] ende thien stuyvers den gul[den] ad XX stuyvers off ander goet payement dier weerdig daervoor is, 

elcker tijt die betalinge d' een helfte der 
9 selver renthe te betalen ten behouve voors[creven] op den X decembris naestcomende, ende d' ander helfte 

op den X juny a[nn]o XVIc seven en[de] twintich 
10 daernaest volgende ende soo voorts jaerl[icx] erffel[ic] ende eeuwel[ic], all geheel vrijs gelts, sonder 

eenigerhande offcortingen van[de] XL, XXe,  
11 XIIe, Xe, min off meer penn[ing] huysgelt, mitte verhoogingen van dyen ende voorts general[ic] van allen 

anderen impositiën off schattingen, tegenwoordich 
12 ende toecomende. Oock nyettegenstaende dese renthe naemaels gevesticht soude mogen worden ofte nyet, 

tot dyen eynde van  
13 allen placcaten van cortingen voor nu alsdan bij deses renuntiërende, alles ter offlossinge inwendich toe 

geduerende, die ick mijnen  
14 naecomelingen ofte erffgen[amen] ten behouve voors[creven] sal off sullen mogen doen, t' eenemael teffens 

ende nyet bij gedeelten, mitte hooftso[mm]e 
15 van eens veerthien hondert Car[olus] gul[den] payements voorn[oem]t, alles in goeden gouden off silveren 

gelde nae de leste evaluatie ten tijde 
16 der lossinge binnen Utrecht bij clockluydinge gepubliceert ende mitten v[er]schenen onbetaelde renthen. 

Belove mede inde qualite voors[creven] 
17 als in mijn privé tot vermaninge vrij van [de] XLe pen[ning], scrijven ende segelen van brieven als 

anderssints d' voors[creven] hooftso[m]me mitte jaerlicxe 
18 renthen suffisantel[ic] te v[er]seeckeren in ende op vrij eygen goet in den lande van Utrecht gelegen ende 

den Hove t' Utrecht subject, gheen dijck 
19 thins off erffpachtgoet sijnde daer d' selve hooftso[m]me mitte jaerlicxe renthen vast ende seecker aenwesen 

sall, gelijck ick mede  
20 in privé belove op de eerste convocatie der voors[creven] Edelen ende Ridderschappe deses aengaende 

t'doen resolveren, ende acte van approbatie  
21 der lichtinge van t' voors[creven] capitael t' doen expediëren, mitsgaders in mijne eerste reeckeninge des 

voors[creven] convents van Vrouwenclooster 
22 goederen verantwoorden. Alles onder 't verbant ende submissie van alle des voors[creven] convents ende 

mijne goederen tot reale executie s' Hooffs 
23 voors[creven] ende allen anderen rechteren, mit vertichte der exceptiën van gheen gelt getelt t' zijn ende 

allen anderen exceptiën deses contrarie, 
24 sonderlinge t' recht seggende algemeyne vertichte nyet te valideren tenzij speciale voorgaet, sonder arch 

hebbe ick desen onderteeckent 
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25 ende tot meerdere seeckerheyt mit mijnen segel hier beneden uuythangende bevesticht opten 17en juny 
a[nn]o XVIc ses en[de] twintich ouden stijls. 

{w.g.:}  Godert van Reede   mij present 
  tot Amerongen   J.J. van Galen  
  1626                 n[o]t[ari]s 
 
{achterzijde rechtsboven:} 
1 Ontf[angen] bij mij onders[creven]  handen van [de].... 
2 Ed[ele] heere van Wulven alse 't gesament.... 
3 van [de] convente van Vrouweclooster de  
4 som[m]e van veerthynhondert g[u]l[den] in volle 
5 afflossynge van insgelijcke som[m]e in de 
6 rentebrieff hier in dorse van geroert 
7 en[de] daerenboven noch de som[m]e van ses 
8 en[de] tachtig g[u]l[den] van een jaer renthen min  
9 acht dagen v[er]schenen den 10 july 
10 1649. 
11 Oircond my op den 2 juny{?} 1649. 
12 Pet[rus] Scade. 
{achterzijde links:} 
1 Ick onders[creven] Merreghen Gisbers, weduwe 
2 wijlen Arent Verhell, kenne en[de] belijde mits 
3 dese dat dese rentebrieff m[eeste]r Peter Scade 
4 van mij heeft overgekomen{?} mette v[oor]waarden{?} van 
5 dyen, belovende des noot zijnde d' selve ten .... 
6 van [de] v[oor]noemde m[eeste]r Peter Scade te andren daer 
7 en[de] als .... behoren sall. Oirconde mij hant 
8 en[de] bekenne ...... 
9 Merritgen Ghijsberts. 
 
10 Het Vrouweclooster aen den heere 
11 van Amerongen als borge. 
 

Vrouwenklooster 286 
17 mei 1627. Akte van ontvangst van een erfrente door Godert van Reede van Amerongen, thesaurier van 
Oudwijk en Vrouwenklooster, van Agniet ter Straten vanwege een lening, met aan de keerzijde verklaring 
van ontvangst van de lening door Agniet ter Straten, 1628, afgelost, 1649. 
 
1 Ick Godert van Reede heere tot Aemerongen Suylsteyn etc., als tresorier der abdijen van Oudwijck en[de] 

Vrou[en]clooster 
2 in crachte van outhorisatie bij de heeren ed[elen] en[de] ridderschappe ’s landts van Utrecht tot ‘tgeene nae 

beschreven op mij v[er]leendt is date 
3 den negenthienden april deses tegenwoordigen jaers 1627, doe condt, belije en[de] belije midts deesen 

deuchdel[ick] schuldich te weesen en[de] v[er]cocht 
4 te hebben in qualiteyt en[de] uuyt crachte voors[creven] uuyt alle des convents van Vrouclooster goederen 

roer[ende] en[de] onroer[ende], present en[de] toecomende, 
5 waer die sijn en[de] bevonden soude mogen worden, geene daervan uuytgesondert, aen en[de] ten behoeve 

van Agnis ter Straten mage (?) dochter 
6 haeren erffg[enam]en ofte ’t recht deeses hebben[de] bij haer blijcken[de] wille om de somme van eens 

tweehondert caro[lus] gul[den] paiements naebeschreven 
7 bij mij t’eene maell ontfangen en[de] is des convents van Vroucloosters oerbaer geenployeert,  eene 

jaerlijcxe erffelijcke losrente van 
8 twaelff gulden X st[uvers] den gul[den] tot XX st[uver]s ofte ander goet paiement dier loeerden daervoor in 

elcker tijt der betalinge de een helfte 
9 derselver renthe te betael[en] ten behoeve voors[creven] op den XVIIen novemb[er] naestcoom[ende] en[de] 

de ander helfte op den XVIIen meij sesthien hondert 
10 acht en[de] twyntich daernaest volg[ende] en[de] soo voorts jaerl[icxs] erffel[ick] en[de] eeuwel[ick] alle 

geheell vrijs gelts sonder eenigerhande offcortinge 
11 van XL.XX.XIJ.X min ofte meer penn[ingen] huysgelt met de v[er]hooginge vandien, voorts general[ick] 

van allen anderen impositien ofte 
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12 schatting[en] tegenwoordich en[de] toecoom[ende], oock niettegenstae[nde] deese renthe naemaels 
gevesticht soude mogen worden off niet 

13 tot dien eynde van alle placcaten van cortingen voor nu alsdan bij deesen renunchieeren en[de] alles ter 
afflossingen inwendich toe? 

14 geduer[ende] die ik mijnen naecomelingen als tresoriers ofte rentm[eeste]rs ten behoeve voors[creven] sall 
off sullen moog[en] doen t’eenemaell 

15 teffens en[de] niet bij gedeelte met de hooftsomme voer eens tweehondert carolus guldens paiements 
voorg[enoem]t, alles in goede gouden 

16 ofte sulver[en] gelde nae de qualuatie ten tijde der lossinge binnen Ut[recht] bij clockluydinge gepubliceert 
en[de] met de v[er]schenen leste 

17 onbetaelde renthen, belov[ende] meede in qualitee voorn[oem]t tot v[er]maninge vrij van [de] XL penn[ing], 
schrijven en[de] seegelen van brieven als 

18 andersins, de voors[creven] hooftsomme met de jaerlijcxe rente suffisantel[ick] te v[er]seeckeren in op vrij 
eygen goet in [den] landen van Utr[echt] 

19 gelegen en[de] den hoove van Utrecht subject, geen dijck-, tijns- ofte erffpachtgoet sijnde daer dieselve 
hooftsomme van jaerlicx[e] 

20 renthen vast en[de] seecker aen weesen sall. Alles onder ’t v[er]bant en[de] submissie van alle des 
voorn[oemden] convents goeder[en] tot 

21 reale executie s’hooffs voors[creven] en[de] allen anderen rechteren, mit v[er]ticht der exceptie van geen 
goet getelt? te sijn en[de] alle 

22 andere exceptie deeses contrarie, sonderlinge ’t recht segg[ende] algemeyne v[er]tichte niet te valideer[en] 
tensij speciale voor- 

23 gaet. Sonder erch hebbe ick deesen ond[erteecken]t en[de] tot meerder seeckerheyt met mijnen seegell hier 
beneden uuythang[ende] bevesticht 

24 op den XVIIen meij anno XVIc seven en[de] twyntich ouden stijls.  
 
Godert van Reede tot Amerongen 1617 
 
Achterzijde 
1 Ontvangen bij mij onderget[ekende] uut 
2 handen der wel ed[ele] heere mijn 
3 heere van Gulick (?) als thesaurier 
4 van ’t convent van Vrouwenklooster 
5 die hooftsomme van tweehondert 
6 car[olus] gulden in ’t witte deeses geroert 
7 mitsgaders noch seventwintich 
8 gul[den] vijff st[uvers] over twee jaaren 
9 en[de] vijff weekenrenten tot deesen 
10 daage toe v[er]vallen en[de] bedancke (?) 
11 zijn goeder betalinge. In oirconde 
12 get[ekent] den 30en junij 1649. 
 
Wil[lem] Bogaert, 1649 
 
226:5:0 
 
Daarnaast: 
1 Rentenbrieff van tweehondert 
2 gul[den] hooffsoms te v[er]..enten tegens 
3 ……. {onleesbaar} penn[ingen] sesthien op het convent 
4 van Vrou Clooster ten behoeve 
5 van Agnies ter Strat[en] in 
6 dato den XVIIen meij 1627. 
 
B. 
 
Daarnaast: 
1 Ick Agnies ter Strate bekenne 
2 door handen van Dominicus Bogaerdt 
3 oudt cameraer ende schepen der stadt 
4 Utrecht ontfangen te hebben de twee 
5 hondert g[u]l[den] hoofsoms in ’t witte 
6 van deesen brieff geroert mitsg[aders] 
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7 renten daervan tot date deses v[er]schenen 
8 sedert den XVIJen meij lestleden. 
9 Iedere (?) mits dien renten mitte 
10 jaerlicxe renten vandien tot behoeve 
11 van [de] v[oor]rs[creven] Bogaerdt, sijne erfg[enamen] ofte 
12 vetteren houder deses mitsg[aders] alle 
13 alsulcke gerechtelicheyt als ick uyt 
14 crachte deses ………….. gehadt hebbe 
15 op de goederen van ‘t convente van 
16 Vrouweclooster. Onder ’t verbandt, 
17 submissie en[de] renunciatie als nae 
18 rechten. ………….. bij mij onderg[escreven] 
19 a[nn]o XVIc julij XVI achtende- 
20 twyntich. 
 
……………. 
21 J. van Merkenk 1627 
 

Vrouwenklooster 287 
19 april 1627. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente ten laste van Godert van Reede van Amerongen, 
thesaurier van Oudwijk en Vrouwenklooster, ten behoeve van de kerk van Amerongen vanwege een 
lening onder verband van het vrij eigen goed van Vrouwenklooster in het gewest Utrecht, met een 
verklaring van aflossing onder de pliek, 1643. 
 
1 Ick Godert van Reede, heere tot Amerongen, Suylesteyn etc[etera], als tresorier der abdijen 
2 van Oudwijck ende Vrouwenclooster in crachte van authorisatie bij de Heeren Ed[elen] ende Ridderschappe 

s’landts 
3 van Utrecht, tot ’t geene naebescheven op mij v[er]leent in date den XIXen  aprilis deses jaers 1627, doe cont, 

belije ende  
4 bekenne mits desen deuchtel[ick] schuldich te sijn ende v[er]cocht te hebben in qualiteyt ende uuyt crachte 

voors[creven] uuyt alle des 
5 convents van Vrouwencloosters goederen roerende ende onroeren[de] present en[de] toecomende, waer die 

sijn ende bevonden 
6 soude mogen worden egeene daervan uuytgesondert aen en ten behoeve van de kercke tot Amerongen ofte 

t’recht deses hebb[ende] 
7 bij haer blijckende wille om de somme van eens vijffhondert ses ende seventich gul[den] paiements 

naebeschreven bij 
8 mij t’eenemaell ontfangen ende in des convents van Vrouwencloosters eerbaer geëmploieert, eene jaerlycxe  
9 erffelycke losrente van ses ende dertich Carolus guldens, den gulden tot twyntich st[uiver]s, ofte ander goet 

paiement die 
10 weerden daervoor in elcker tijt der betalinge, de een helfte derselver renthe te betaelen ten behoeve 

voors[creven] 
11 op den XIX en octob[er] 1627 ende de ander helfte op den XIXen  aprill sesthien hondert acht ende twyntich 

daernaest- 
12 volgende ende soo voorts eeuwel[ick] ende alle, geheell vrijs gelts sonder eenigerhande affcortinge van 

XL,XX, 
13 XII, X,  min ofte meer penn[ingen] huysgelt mit de v[er]hoginge van dien, voorts general[ic] van allen 

anderen impositiën 
14 ofte schattingen tegenwoordich ende toecomende, oock niettegenstaende deese rente naemaels gevesticht 
15 soude mogen worde ofte niet, tot dien eynde van allen placcaten van cortingen voor nu alsdan bij deesen , 
16 renunchieerende alles ter afflossinge inwendich toe gedurende die ick mijnen naecomelingen als tresorier 

ofte rentm[eeste]r 
17 ten behoeve voors[creven] sall off sullen mogen doen t’eenemaell teffens ende niet bij gedeelte met de 

hooftsomme 
18 van eens vijffhondert ses ende tseventich Car[olus] guldens paiements voorn[oem]t, alles in goeden gouden 

ofte sulveren  
19 gelde na de leste evaluatie ten tijde der lossinge binnen Utrecht, bij clockluydinge gepubliceert ende met den 
20 v[er]scheenen onbetaelde renthen, belovende mede in qualitee voorn[oem]t tot v[er]maninge vrij van [de] 

XL penn[ingen], schrijven 
21 ende segelen van brieven als andersins, de voors[creven] hooftsomme met de jaerlycxe rente suffisantel[ic] 

te verseeckeren 
22 in op vrij eygen goet in den lande van Utrecht gelegen ende den Hoove van Utrecht subject, geen dijck, tins 

off 
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23 erffpachtgoet sijnde daer deselve hooftsomme van jaerlycxe renthen vast en seecker aen weesen sall, 
24 alles onder ’t v[er]bant ende submissie van alle des voorn[oemde] convents goederen tot  reale executie ‘s 

Hooffs voorsc[reven], 
25 ende allen anderen rechteren, mit v[er]tichte der exceptie van geen gelt getelt te sijn ende alle andre exceptie 
26 deeses contrarie, sonderlinge t’recht seggende algemeyne v[er]tichte mit te valideeren tensij spetiale voor 
27 gaet, sonder erch hebbe ick deesen ond[erteken]t ende tot meerder seeckerheyt mit mijnen segell hier 

beneden uuyt- 
28 hangende bevesticht op den XIX en  aprillis XVIc seven ende twyntich ouden stijll 
29           Godert van Reede 
30           tot Utrecht. 
 
{onder de pliek} 

’t bovenstaende capit[ae]l is mij door de 
h[ee]r rentm[eeste]r Cuylenborgh affgelost 
den 19 octob[er] 1693 

 Johan Wilbrenninck 
 

Vrouwenklooster 288 
1 maart 1628. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente door Dierck Corneliszone Stael te 
Vrouwenkloosterveen, Jan Ghijsbertszone, Henrick Lambertszone te Maartensdijk en Jan Aertszone te 
Zeist ten gunste van Balthasar van Putten, chirurgijn te Utrecht, en zijn vrouw Jannegen Lombaerts, 
vanwege een lening. Aan de keerzijde verklaringen van ontvangst door Dierck Corneliszone Stael en 
anderen van deze lening, 1628, en door Johan van Zuylen van der Haar, 1637, afgelost door Philibert van 
Tuyll van Serooskerken, thesaurier van Vrouwenklooster, 1649. 
 
1 Wij Dierck Cornelisz[oon] Stael woonende op Vrouwecloosterveen principael, Jan Ghijsbertsz[oon], 

Henrick Lambertsz[oon] woenende 
2 aende Martensdijck ende Jan Aertsz[oon] woenende in den gerechte van Seijst als borger, medeprincipalen 

en[de] elcx een voor al, bekennen mits des[en] 
3 gesamenderhandt elcx een voor al ende als p[ri]n[cipa]len voor ons ende onsen erffgenamen wettel[ick] 

ende wel deuchtel[ick] schuldich te zijn en[de] vercoft  
4 te hebben uut alle onse anderen nagel[aten] van ons bysonders goederen, roeren[de] ende onroeren[de], 

present ende toecomende, m[eeste]r Balthasar van 
5 Putten chirurghijn binnen Utr[echt] ende Immegen Lombaerts echteluyden, haeren erven ende 

naecommelingen ofte houders brieffs mit haeren 
6 blijckenden wille, omme een seeckere somme van penningen naebescreven die sij ons vol ende al aengetelt 

hebben den lesten penn[ing] mitten eersten die som[m]e 
7 van vijff ende twintich gul[den], den gul[den] tot twintich gevalueerde stuvers gereeckent ofte ander goet 

gevalueert payement daer voor, 
8 in yeder tijt der betalinge s’jaers erffelicke losrenten te betaelen, d’een helfte op den eersten septembris ende 

d’ander helfte op den 
9 eersten martii, daervan den eersten septembris toecommende het eerste halff jaer wesen zal ende soo voorts 

erffel[ick] en[de] enwel  
10 totter afflossinge toe, algeheel vrij gelt ‘tsij van den CL, XL, XII, X min ofte meer penningen ofte van 

eenige andere ongelden en[de] onraden 
11 alrede bij de heeren Staten van den lande op gel[ijcke] renten gestelt ende die noch naemaels daerop gestelt 

zullen moegen worden egeen van allen  
12 uutgesondert. Renunchiërende daeromme van allen ordonnantiën van cortinge ende andere clausulen 

derogatoir, alrede geëmaneert en[de] alsnoch  
13 te emaneren, mit sulcke conditien nochtans dat wij ofte onse erffgenamen tot allen tijden als ’t ons belieft 

ende op eenich termijn der betal[inghe] 
14 voorss[creven] die voorgeroerde jaerlicxe rente sullen mogen vrijen, lossen en[de] affcopen tot eenemael 

teffens ende met aenpaerten ofte deelen 
15 mitte hooftsomme van vierhondert gul[den] payements voors[creven], mitten renten alsdan daeraff 

v[er]schenen ende onbetaelt zijnde, alles in goeden gouden 
16 ende silveren munte binnen der stadt Utr[echt] geadmitteert, daervan den minsten penn[ing] wesen zal eenen 

gevalueerden stuver. Bekennende gel[ijke] 
17 somme op huyden voor de constitutie deses ontfangen te hebben uut handen als voorens. Voorts soe geloven 

wij gesamenderhandt elcx een voor al 
18 ende als principael die voors[creven] hooftsomme en[de] jaerlicxe renten van dien tot vermaninge van de 

voornoemde echteluyden ofte haere erffgen[amen] 
19 vorders te vestigen ende verseeckeren aen ende uut vrij eygen goet inde landen en[de] gestichte van 

Utr[echt] gelegen, geen dijckthins nochte erffpacht- 
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20 goet zijnde daer die voors[creven] echteluyden ende haere erffgenamen wel aen gehouden mede tevreden 
ende die voors[creven] jaerlicxe rente ende 

21 hooftsomme van dien vast ende seecker wes[en] zullen, en[de] dat op ons ende onser erffgenamen costen 
soe wel van ’t recht van den XLen penn[ing] het  

22 passeren van de brieven als anderssints, niet jegenstaende het placcaet ofte eenige costumen ter contrarie 
van den effecte van dien vertijende 

23 mits desen, ende sullen oock gehouden zijn in de brieven van vestenisse te doen insereren die clausule van 
vrij gelt als boven, mitsgaders oock den 

24 inhouden van desen te doen belijden ende acte van condemnatie daerop te passeren voor den Hove van 
Utr[echt] ofte elders daer men des begeert 

25 oock tot v[er]maninge ende tot onsen costen als voorens, tot voldoeninge van alle ‘twelcke wij Dierck 
Cornelisz[oon] Stael p[ri]n[cipae]l, Jan Ghijsbertsz[oon], 

26 Henrick Lambertsz[oon] ende Jan Aertsz[oon] borgen, mede p[ri]n[cipa]len en[de] elcx een voor al 
verbonden, hebben en[de] v[er]bynden bij desen onse ende een yegelick 

27 van ons bysonders persoonen en[de] goederen, roerende en[de] onroeren[de], present ende toecommende, 
die selve submitterend de exc[eptiën] van den Hove van Utr[echt] 

28 ende allen anderen heeren, Hoven, rechteren ende gerechten mit renunchiatie van der exceptiën van geen 
gelt ontfangen te hebben, mitsgad[er]s  

29 van excussie ende divisie die crachten van dien ons beduyt sijnde alse dat men een van ons vieren alleen 
voor de geheele voldoeninge sal moegen 

30 aanspreecken, v[er]winnen en[de] executeren, is’t noot sonder dat die aengesproocken wort, hem mit eenige 
portie ofte uut pandinge van d’anderen 

31 sal moegen behelpen, ende generalick van allen anderen exceptiën, weeren en[de] defensie desen ter 
contrarie, alles sonder arch. In oorconde 

32 der waerheyt hebben wij deser elcx mit onse eygen handen onderteykent, en[de] tot meerder oorconde 
gebeden Jacob van Steenre notaris 

33 bij de Hove van Utr[echt] geadmitteert desen mede te willen onderteykenen ende mit sijne segelen vermits ‘t 
gebreck ons segels over ons te willen 

34 besegelen, ‘twelcke ick notaris voorn[oemt] geerne gedaen hebbe. Gegeven in’t jaer ons Heeren duysent ses 
hondert acht en[de] twintich den eersten dach in meerte. 
 
Dirck Corneliss[oon] Stael 
Jan Ghijsbertsen      J[acob) van Steenre 1/3 1628 
Heinrick Lambertss[oon] 
Jan Aertsen        notaris pub[lique] 
 

{keerzijde charter} 
1. Op de voors[creven] eersten martii 1628 in’t witte van 
2. desen geroert bekennen wij boven vierhondert 
3. gul[den] aen d’ander sijde geroert noch ontfangen 
4. te hebben die somme van hondert gul[den] omme 
5. daervan mede renten te betaelen jegens den 
6. penn[ing] sestien en[de] dat mede elcx een voor al en[de] 
7. als principael op termeynen, conditie, verbyntenisse  
8. en[de] renunchiatie als bij witte van des[en], des 
9. tot eene oirconde. Is des[en] bij ons te voors[creven] 
10. daege onderteyckent. In ’t bijweesen van Jacob 
11. van Steenre openbare notaris d…..{?} tot  
12. onse versoecke mede ond[er]teycent. 
13. {was ondertekend}  Dirck Cornelis[soon] Stael Jan Ghijsberts[oon] 

Heinrick Lamberts[oon]  Jan Aertsen  
1/3 1628 J[acob] van Steenre  
noth[aris] pub[licus] 

 
 

1. Ontfangen bij mijn onders[creven] van den weled[ele] gestrenge heere jo[nker] 
2. Johan van Suylen van de Haer, heere van de Haer, Draeckenborg {? slecht leesbaar} 
3. Cockengen, Spenge, Montfoorts gherechte etc[etera] door handen van Jan 
4. van Everdingen de somme van vijffhondert gulden capitaels 
5. hierbooven en[de] aen de ander sijde deses respective geroert, met 
6. noch vijff ende tzestich gulden twee stuyvers van de renten 
7. daervan tot date deses {? slecht leesbaar} v[er]scheenen en onbetaelt, daeromme ick 
8. gegeven hebbe als ick geve bij desen den voorgemelte heere 
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9. van de Haer, Drakenb[org] etc[etera] cessie van de actie die ick in 
10. crachte deses brieffs hadde daervan thijns …..{?} bij des 
11. renuntieerende ……erende{?} bij desen oirkondt mijn handt en  
12. ondergestelt ….opten …{? onleesbaar} april 1637 
13. mijn present 
14.     R.V.C. Aerts[oon]  
15.     va[n] Putten 
16.     1632 

 
{naast het voorgaande} 
1. Ontfangen uut handen van den weled[el] gest[renge] heer van  
2. als thesaurier van den convente van Vrouwclooster 
3. de somme van vijffhondert gul[den] in voldoeninge van’t capitael 
4. in desen geroert ende noch een en veertig gul[den] dertich stuvers 
5. in voldoening van [de] rente en[de] intereste verschenen tot dat ge…..{?} deser 
6. incluys en ders……{?} daeromme alle rente en actie 
7. deses ten behouve van [den] gemelten heer voorn[oem]t ten oirconde 
8. desen ond[erscreven] op den 27 julii 1649. 
9. Joh[annes] Macharis 
 
*sommige gedeelten slecht leesbaar 
 

Vrouwenklooster 289 
1 september 1638. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente door Vrouwenklooster ten behoeve van Jan 
Claesz. van Swartzenborch te Utrecht vanwege een lening. 
 
Buitenzijde akte:  
Ontfangen bij mijn onders[creven] van [de] wel ed[ele] heer van Wulven als thresorier van 
Vrouweclooster, de somma van vierhondert gulden in voldoeni[n]ge van desen in ’t witte geroert met noch 
twe en twintich gulden intrest verloopen tot datto toe. Actum den 2en aprill 1650. Jan Claess[oon] van 
Sw[artzen]burg. 
 
1 Wij Johan van Suylen van der Haer, heer van de Haer, Draeckenborch, Cockengen, Spengen 

en[de] Montfoorts gerecht, en[de] thesaurier van d[en] convente 
2 van Vrouclooster binnen Utrecht, doen cont allen luyden dat wij in dier qualité uut crachte van den 

appoinctemente der heer[en] edelen en[de] Ridderschappe 
3 ’s lants van Utrecht, dat op 14en junii 16 honderd acht ende dartich ontfangen hebben tot last van 

des voors[creven] convents goederen uut handen van Jan Claess[oon] van  
4 Swartsenborch won[ende] binnen Utrecht, de somme van vierhondert K[arolus] gulden tot 

twyntich st[uver]s ’t stuck warv[an] ick in de voors[creven] qualité vercoft, geconstitueert 
5 hebbe ende schuldich ben uut alle des convents goederen ten behouve van den voors[creven] Jan 

Claess[oon] sijnen erven een jaerlycxe erffel[ijcke] lossrente van vijff en[de] twyntich gulden 
6 tot twyntich st[uver]s ’t stuck waervan ‘t erste halff jaer v[er]schijnen sall den eersten december 

en[de] d’ander helft den eersten junii beyde naestcom[ende]. Alsoo  
7 voorts jaerlycx van termijn tot termijn geheel en[de] all vrij gelt, sonder eenige cortinge der renten 

gedur[ende] ter datel[icke] offlossinge toe die wij offe 
8 onse nacomel[ingen] t’allen tijden en[de] t’onsen believe sullen mogen doen mette voors[creven] 

hooftsom van vierhondert gulden ’t stuck payement als vooren geheel en[de] all 
9 t’enemael teffens daerbij leggen de… en[de] v[er]schenen onbetaelde rente, alles in goeden 

gouden ofte silveren gevalueerden gelden en[de] munt en[de] verbynd[ende] in voors[creven]  
10 qualité en[de] uut crachte als vooren voor ‘t voldoen de … als des voorscr[even] convents 

goede[ren], beloven[de] dat wi tot v[er]maninge speciale v[er]seckeringe te doen 
11 en[de] het op acte van condempnatie te passeren daer en[de] soo sulcx behoort, alles tot des 

convents costen op reale executie mits ’s Hoffs en[de] gerechte van Utr[echt] 
12 en[de] allen anderen rechter[en], renunciërende de exeptie van geen gelt ontfangen te hebben 

en[de] allen anderen weeren en[de] uutvluchten ter contrari sonder arch. t’ Oirconde 
13 bij ons met onse gewoonl[yken] signature ond[er]t[ekent] en[de] met onsen uuthang[enden] segele 

beseegelt. Gegeven in ’t jaer onses Heren sestienhonderdacht 
14 en[de] dartich op den eersten september. 
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Io[annes] van Zuijlen. 
 

Vrouwenklooster 290  
1 september1638. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente door Johan van Zuylen van der Haar, 
thesaurier van Vrouwenklooster en superintendent van de Armen aan de Haar, ten behoeve van 
Vrouwenklooster vanwege een lening aan de Armen van de Haar. 
 
Buitenzijde akte: 
Ontfangen bij mij uut onderschreven handen en[de] van de edele heere van heer als thesorier van 
Vrouwenclooster de somme van honderd .. gulden tien stuijvers als 
voller betalinge van capitaels in ’t witte deses ge- 
mitt .. twee st[uijvers]  
interesse hem .. ov[er]gegeven juni 1649. Actum den 29en junii 1649 
A. van Liesvelt. 
 
1 Wij Johan van Suylen van der Haer, heere van de Haer, Draeckenborch, Cockengen, Spengen, en[de] 

Montfoorts gerechte, thesaurier van den convente van Vrouwen- 
2 clooster binnen Utrecht, doen cont allen luyden dat wij in die qualité, uut crachte van den appoinctemente 

van [de] heren edelen Ridderschappe ’s lants van Utrecht 
3 in date den 14en junij 1638 uut onsen handen als superintendent van den armen  aen de Haer voors[chreven] 

vanweegen deselven armen ontfangen hebben een hooftsom van hondert k[arolus] 
4 gulden tot twyntich st[uvers] ’t stuck, waervan wij in de voors[chreven] qualité als thesaurier van 

Vrouwenclooster en[de] ten laste van ‘t selven convent v[er]coft, geconstitueert hebben ende  
5 schuldich sijn uut alle de convents goederen ten behouve van de voors[chreven] armen een jaerl[icxe] 

erffelijcke lossrente van ses K[arolus] gulden en[de]vijff stuyvers tot twyntich st[uyver]s den 
6 gulden te betaelen ’t eerste halff jaer vandien, de vijffden december deeses jaers 16 honderd  acht en[de] 

dartich en[de] d’ander helft den vijffden junii anno 1639 en[de] soo 
7 voorts jaerl[ijcxe] van termijn tot termijn geheel en[de] all vrij gelt sonder eenige cortinge der renten 

gedurende ter datel[ijcke] offlossinge toe die wij off onsse  
8 nacomelingen t’allen tijden ende t’onsen believe sullen mogen doen mette voors[chreven] hooftsom van 

honderd gulden ’t stuck payement als vooren geheel en[de] all t’enemael 
9 teffens en[de] mette verscheenen en[de] onbetaelde renten vandien in goet gevalueert gelt, verbynd[ende] 

voorts in voors[chreven] qualité uut crachte van den voors[chreven] apponctemente 
10 tot voldoening van deesen alle des convents van Vrouwenclooster goederen, onroeren[de] ende roeren[de], 

acten, crediten geen uutgesondert beloven[de] daer uut t’allen tijden tot ver-  
11 maninge speciaele v[er]seeckeringe te doen en[de] het op acte van condempnatie te passeren daer en[de] soo 

sulcx behoort, alles tot des convents costen op reale executie 
12 s‘Hoffs en[de] Gerechte van Utrecht en[de] allen anderen rechteren, en renunieren[de] de exeptie van geen 

gelt ontfangen te hebben en[de] allen anderen weeren en[de] uutvluchten ter con- 
13 trarie, sonder arch. t’Oirconde hebben wij desen met onse gewoonlijcke signature ondertekent en[de] met 

onsen uuthangen[den] segell beseegelt. 
a. Gegeven in ’t jaer 

14 ons Heeren duysent ses hondert acht en[de] dartich op den eersten september. 
 
Jo[han] van Zuijlen 

Vrouwenklooster 291 
1 september 1638. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente ten laste van Vrouwenklooster ten behoeve 
van de Armen Godts te Kockengen vanwege een lening onder verband van alle goederen van 
Vrouwenklooster, afgelost, 1649. 
 
1 Wij Johan van Suylen van der Haer, Heere van den Haer, Draeckenborch, Cocken- 
2 gen, Spengen ende Montfoorts gerechte etc., thesaurier van den convente van Vrouwen- 
3 clooster binnen Utrecht, doen cont allen luyden dat wij in dier qualité uut crachte van den 
4 appoinctemente van den heeren Edelen ende Ridderschappe ’s lants van Utrecht 
5 in date den XIIIIe  juny 1638 uut onsen handen als superintendent van den Armen der 
6 Godts tot Cockengen voorschreven vanweegen den selven armen ontfangen hebbe den 
7 hooftsom van tweehondert K[arolus] gulden tot twyntich st[uver]s ’t stuc, waerom wij in de voors[eide] 

qualité 
8 als thesaurier van Vrouclooster ende ten laste van den selven convente vercoft, geconstitueert 
9 hebben ende schuldich zijn uut alles des convents goederen ten behouve van den voors[eide] armen 
10 een jaerl[ijckse] erffelijcke lossrente van twaelff K[arolus] gulden ende tien stuyvers tot twintich s[tuyvers] 

den 
11 gulden, te betaelen ’t eerste halffjaer van dien den vijffden december deses jaers XVIc acht ende 
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12 dartich ende d’ander helft den vijffden juny anno 1639, ende soo voorts jaerlijcx van termijn  
13 tot termijn geheel ende all vrij gelt sonder eenige cortinge der renten gedurende ter datel[ic] off 
14 lossinge toe die wij ofte onse nacomelingen t’allen tijden ende onsen believe sullen mogen doen mette 
15 voorschreven hooftsom van tweehondert gulden ’t stuc payement als vooren geheel ende all t’enemael 
16 teffens ende verscheenen  ende onbetaelde  renten van dien in goet gevalueert gelt. Verbyndende voort 
17 in voors[eide] qualite uut crachte van den voors[eide] appointemente tot voldoeninge van desen alle des 

convents 
18 van Vrouclooster goederen, onroeren[de],  roerende, actien, crediten, geen uutgesondert, beloven[de] 

daeruut t’allen 
19 tijden tot vermaninge speciale verseeckeringe te doen ende hierop acte van condempnatie te passeeren 
20 ende soo sulcx behoort alles  tot des convents costen op reale executie ’s Hoffs ende gerechte [van] 
21 Utrecht ende allen anderen rechteren, renunciëren[de] de exceptie van geen gelt ontfange[n] te hebben 
22 ende alle[n] anderen weeren ende uutvluchte[n] ter contrarie. Sonder arch. T’ oirconde hebben wij dese[n] 

met 
23 onse gewoonlijcke signature ond[er]t[ekent] ende met onsen uuthangen[de] segel beseegelt Gegeeven in’t  
24 jaer ons Heeren duysent sesshondert acht ende dartich op den eersten september. 

Jo[han] van Zuylen 
{achterzijde:} 
1 1638 1 september {moderne hand} 
 
2 Ontfangen bij mijn onderges[eide] van[de] weledele Heere van 
3 ….ven {?} van de somme van tweehondert gulden int witte van 
4 desen verwoort, mitsgaders de renten [ver]schenen de Ve  juny 
5 1647 ….{?} en[de] dartien gulden twee stuyvers  voor dartien maenden 
6 rente [ver]scheenen 5e  juny 1645. Actum den V july 1649. 
7 losrente f 12:10:   P.C. van Liesvelt 
 
8 1649 {moderne hand} 
 

Vrouwenklooster 292 
1 september 1638. Akte van uitgifte van een erfelijke losrente door Vrouwenklooster ten behoeve van 
Johan van Zuylen van der Haar als collator van kerk en pastorie te Kockengen vanwege een lening aan de 
kerk van Kockengen onder verband van alle goederen van Vrouwenklooster, afgelost, 1649. 
 
1 Wij Johan van Suylen van der Haer, heere van der Haer, Draeckenborch, Cockengen,  
2 Spengen ende Montfoorts gerechte etc[etera], thesaurier van den convente van Vrouwenclooster binnen 
3 Utrecht, doen cont allen luyden dat wij in dier qualité uut crachte van den appoinctemente van den 
4 Heeren Edelen ende Ridderschappe ’s lants van Utrecht in date den XIIIIen junii 1638 uut handen 
5 als patroon ende collator der kercke ende pastorie van Cockengen voors[chreven] van weegen de 
6 selve kercke ontfangen hebben een hooftsom van hondert K[arolus] gulden tot twyntich stuyvers 
7 ’t stuc, waerom wij in de voors[chreven] qualité als thesaurier van Vrouclooster ende ten laste van den 
8 selven convente vercoft, geconstitueert hebben ende schuldich sijn uut alle des convents 
9 goederen ten behouve van den voorschreven kercke een jaerl[ijcxe] erffelijcke lossrente van 
10 ses K[arolus] gulden ende vijff stuyvers tot twyntich stuyvers ’t stuc den gulden, te betaelen ’t eerste 
11 hallff jaer van dien den vijffden december deeses jaers XVIc acht ende dartich, ende 
12 d’ander helft den vijffden junii anno 1639 ende soo voors jaerlijcx van termijn tot termijn 
13 geheell ende all vrij gelt sonder eenige cortinge der renten gedurende, ter datel[ijcke] offlossinge 
14 toe die wij ofte onse nacomelingen t’allen tijden ende t’onsen believe sullen mogen doen 
15 metten voorschreven hoofftsom van hondert gulden ’t stuc payement als vooren geheel 
16 ende t’enemaell teffens ende mette verscheenen qualité ende uut crachte van den 
17 voorschreven appoinctemente tot voldoeninge van deesen alle des convents van 
18 Vrouclooster goederen, onroerende, roerende, actiën, crediten, geen uutgesondert. Beloven[de] 
19 daeruut t’allen tijden tot vermaninge speciale verseeckeringe te doen ende hierop 
20 acte van condempnatie te passeeren daer ende soo sulcx behoort, alles tot des convents 
21 costen op reale executie ’s Hooffs ende Gerechte v[an] Utrecht ende allen anderen rechteren, 
22 renunciërende exceptie van geen gelt ontfangen te hebben ende allen 
23 weeren ende uutvluchten ter contrarie. Sonder arch. T’oirconde hebben wij desen 
24 met onse gewoonlijcke signature ond[er]t[ekent] ende met onsen uuthangende segell beseegelt. 
25 Gegeeven in ’t jaer ons Heeren duysent ses hondert acht ende dartich op den eersten 
26 september. 
27 {w.g.} Jo[hannes] van Zuylen 
 
Opschriften buitenzijde: {moderne hand:} 
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 1638 1 september 
   {oude hand} 

Ontfangen bij mijn onderschreven weledele heer van Tiesvelt. 
als thesaurier van Vrouwclooster, de somme van een hondert guld[en] 
uut crachte van desen gerecht mitsgaders een jaer …. v[er]schenen 
den Ven junii 1648 en[de] dartien v[er]scheenen den 3 julii 
1649. Actum den vijffden julii 1649. 
 

Vrouwenklooster 293 
1 mei  1654. Akte, waarbij de Staten van Utrecht verklaren, dat het Utrechtse leenhof de uitgifte heeft 
geregistreerd van een losrente ten laste van Gerrit van Dijck namens Otto de Gelder ten behoeve van 
Johan Heuft vanwege een lening onder verband van een huis, hofstede en percelen van 88 morgen land 
geheten Ruemelaer of Ringelpoel te Woudenberg, Stichts leengoed, afgelost door Alard van Wijck, 
rentmeester van Vrouwenklooster, 1662. 
 
1 Die Staten van den lande van Utrecht doen kundt allen luyden dat op huyden date  
2 ondergeschreven voor onsen lieven ende getrouwen joncheer Gerard van Rheede, heere van Drakesteyn 

ende de Vuyrs, stadthouder van de  
3 Leenen ’s lants van Utrecht, ende leenmannen nae genoemt, gecomen ende gecompareert is Gerrit van Dijck 

not[ari]s ’s Hooffs van Utrecht 
4 als speciale ende irrevocabel gemachtichde van jo[nke]r Otto de Gelder, heere van[de] Velle  etc. 

vermogens speciael procuratie voor Peter Lieffs 
5 mede not[ari]s ende getuygen op den XXIXe april 1654 binnen Utrecht bij zijn Ed[ele] gepasseert, alhier 

verthoondt ende geregisteert, ende 
6 bekende hij comparant in crachte van dien, ende vanwegen sijne voorn[oemde] heere principael, dat 

denselven aen ende ten behoeve van heere Johan 
7 Heuft, heere van Fonteyne  le  Courte  etc. ende desselffs er[f]genamen, om een hooftsomme van seven 

duysent gul[den] die sijn principale den lesten 
8 penningh met den eersten ontfangen hadde, wel ende wettelijcke vercoft, gecons[    ]t{?} hadde ende 

schuldich was uyt alle zijne principale goederen 
9 een jaerl[icxe] erffel[ijke] losrente van driehondert ende vijftich guldens, tot XX  st[uivers] ’t stuck, 

waervan het eerste halff jaer verschijnen sal den eersten novemb[er] 
10 deses jaers 1654 ende d’ander helfte den 1en  may 1655 binnen Utrecht te betalen, vrij gelt, sonder eeniger 

hande cortinge ten dien fine allen placcaten ende 
11 ordonnantien van cortinge, oock d’clausule derogatoir ter contrarie voor nu als dan ende dan als nu 

renunciërende bij desen alles tot d’effectuele afflossinge 
12 toe de sijn comp[aran]ts  p[ri]n[cip]ale ende sijnen erven t’allen tijden sullen mogen doen mette 

v[oor]s[creven] hooftsomme van seven duysent gul[den] ende verschenen rente van  dien geheelijck 
13 all t’enemael teffens in goeden harden groven gevalueerden goude ofte silveren specie van gelde. Stelde 

voorts zij comp[aran]t voor speciael hypoteecq ende 
14 onderpande tot verseeckeringe der voors[creven] hooftsomme ende jaerl[icxe] v[er]schijnende rente van 

dien, seeckere huysinge, hoffstede ende landen gelegen in den gerechte 
15 van Woudenberch groot acht ende tachtich  mergen  wesende leengoet dat hij van ons te leen is houdende 

genaemt Reumelaer anders den Ringelpoel, des comp[aran]ts  
16 p[ri]n[cip]ael in eygendom onbelast competerende met oock de jaerl[icxe] pachtpenningen van dien deselve 

jaerlicxe rente uytte voors[creven] pachtpenningen specialick assignerende 
17 ende aenwijsende meer bij dese, renunciërende uyt den naeme van sijn voorn[oemde] heere p[ri]n[cip]ael 

d’exceptie non numerate pucunie, ende allen anderen exceptiën ende 
18 benefitiën, desen ter contrarie, versoeckende hij comp[aran]t dat sijn voorn[oemde] heere p[ri]n[cip]ael 

int’gene voors[creven] is, gecondemneert ende ’t voors[creven] speciael hypoteecq 
19 ende de jaerl[icxe] pachtpenningen van dien voor de voldoeninge van t’gene voors[creven] staet, verclaert 

mochte worden pantbaer ende executabel mette costen, alles 
20 in crachte der voors[creven] procuratie, gelijck bij dese is geschiet, sonder ergh ofte list. Hier waren over 

ende aen daer dit geschiede, Johan van Haeften, 
21 Balthasar van de Veene, ende Nicolaus van Beusichum, onse mannen van Leen, ende meer goede luyden 

genouch: In oirconde ‘s brieffs besegelt 
22 met den segel onses Leenhoffs van Utrecht gegeven binnen der stadt Utrecht, op den eersten dagh may in’t 

jaer ons lieffs Heeren, ende eenigen 
23 Salighmakers Jesu Christi XVIc vier ende vijftich 
 
{keerzijde links:} 
1 Ick onders[creven] bekenne ontfangen te hebben 
2 uyt handen van Alard van Ewijck de 
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3 somme van sevenduysent gul[den] en dat 
4 in aflossinge van’t capitael met rentte 
5 deses gemelte met acht hondert sestien 
6 gulden voor twee jaren en vier maenden 
7 verlopen interesse ’t leste verschenen den ersten 
8 september 1662 en belove ick tot verminderin- 
9 ge t’allen tijden dese ter leen registere te laten 
10 casseeren ten orconde bij mij ondertek[ent] op den 
11 vijften september 1662. 

 
{keerzijde midden:} 
1 Plechte van seven duysent gulden gevesticht [op] Gerrit 
2 van Dijck not[ari]s  s’Hooffs van Utrecht  als speciale ge- 
3 machtichde van jonk[e]r Otto van Gelder Heere van de Velle 
4 op seecker huyssinge ende landen gelegen in den gerec[h]te 
5 van Woudenberch  genaemt Reumelaer anders Ringel- 
6 poel etc. ten behouve van de heere Johan Heuft heere 
7 van Fonteyne le Courpte etc. 

 
{keerzijde rechts} 
1 Op huyden den XXVIIen  decemb[er] 1662 compa- 
2 reerden voor mij onderges[creven] griffier van de 
3 Leenen s’lands van Utrecht de here Johan  
4 Heuft, here van Fontaine le Courte, ende 
5 bekende de hooftsomme van sevenduysent 
6 guldens in’t witte van dese plechten begrepen 
7 ende de renten van dien tot desen dage toe v[er]lopen 
8 ten vollen ende al ontfangen te hebben 
9 uyt handen van Alard van Ewijck: 
10 versoukende ende consenterende mits dien 
11 dat dese plechte gecasseert ende ten regt 
12 geroyeert werde, ‘twelck dienvolgende 
13 bij mij gedaen is ten dage ende jare als 
14 boven.  
 

Vrouwenklooster 294 
1 januari 1626. Lijst van de uitgaven wegens alimentatiebetalingen aan de conventualen. 
 
Buitenzijde acte: Betalinge aen [de] Joffrouwen van ’t Vrouwenclooster over de[n] jare 1626 
 
 
{blad 1r.} 

Alimentatie over de[n] jare 1626. 
 
In plaets van d’eerw[aarde] vrouw zijn  
bij d’ Staten geconfereert desen 
navolg[ende] p[er]sonen: 
inga[ande] 1e ja[nua]rii 1626, 
 
Nicolai van Baexen jaerlix 166-13-4 
daerop bet[aelt] ‘t halff jaer v[er]schenen 
ultima junii 1626 83-6 
noch ’t leste halff jaer bet[aelt] 
 
Catrina Duyck gelijcke 166-13-4 
jaerlix 
daerop bet[aelt] halff jaer v[er]schenen 
den 1en julii 1626 82-16 
noch ’t twede halff jaer 83-6 
 
Joffr[ouw]e Maria van Rossum gelijcke 166-13-4 
daerop bet[aelt] ’t 1e vierendel jaers 
v[er]schenen 1en april 1626 
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en[de] noch ’t vierdel  jaers  v[er]schenen 1en julii facit  82-16 
noch ’t leste halff jaer 83-4 
 
Agatha van Zuylen van Nijvelt gel[ijcke] 166-13-4 
’t halff jaer 1en julii 1626 v[er]schenen bet[aelt]  83-6 
 
Joffr[ou] Anna van Boetselaer {toegevoegd:} v[er] sch[enen]  gel[ijcke] 116-13-4 
’t halff jaer v[er]s[chenen] 1en julii 1626  83-6 
 
 666-12 
 
{blad 1v.} 
 
Joff[rou] Agatha van Zuylen van Nijvelt 
bet[aelt] ’t halff jaer alimenta[t]ie v[er]schenen   83-6 
den lesten junii 1626 is jaerlix 
116-13-4 facit d’helft {toegevoegd:} bet[aelt] tot    83-6 
’t lest halff jaer niet bet[aelt]. 
 
Joff[rou] Merode gel[ijcke] 116-13-4 
 
Joffrou Maria van Essen comt een  
derdendeel van een prebende 106 g[u]l[den] 13 
bet[aelt] 100-.- 
dese joff[rou] moet hebben een gehele prouv[ende] 
met d’ accidentaliën t’zamen 320 -. – 
 
Joffrou Joanna van Zuylen van  
Nijvelt gelijcke derdendele van 
een prouv[ende] tot 106. – 13 -3 
den 23en julii 1627 100. -. - 
 
U[t] s[upra] 
  --------------- 
 379-19- 
 
{blad 2r.} 
 
Joffrou Anna Ooms met haer alimentatie 
’t vierendel jaers v[er]schenen ultima  310 - . – 
marti 1626 bet[aelt] 77. – 10. – 
‘t 2e  77. – 10. – 
3e  77. – 10. – 
‘t 4e oock 
 
en haer accidentaliën   40. - . – 
‘t 1e halff jaer v[er]schenen ultima junii 1626 
‘t 2e oock 20 . - . – 
 
Joff[rou] Elysabeth van Hartevelt 280 . - . – 
1e vierendel jaers v[er]schenen jan/apr. 1626 70 . – . - 
2e 70 .- .- 
3e  -            - 70 . - . – 
4e  -            -              -  
 
d’accidentaliën   40. - . – 
‘t 1e halff jaer v[er]schenen 1e julii 1626 20 .- . – 
2e    halff jaer    -      - 
 
 ----------------- 
 670 . - . - 
 
{blad 2v.} 
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Joffrou Wilhelma Preijs 280 -.- 
‘t 1e vierendel jaers 70 -.- 
‘t 2e vierendel jaers 70 -.- 
‘t 3e vierendel jaers 70 -.- 
 
haer accidentaliën   40 -.- 
1e halff jaer  tot 20 -.- 
’t leste halff jaer 
 
Joffrou Beatricx de Wael van  
Vronesteijn 280 -.- 
‘t 1e vierendel jaers v[er]schenen 1e april 1626  70 -.- 
‘t 2e      -               -             -  70 -.- 
‘t 3e      -               -             -  70 -.- 
’t leste vier[endel] 
 
haer accidentaliën   40 -.- 
‘t 1e halff jaer v[er]schenen 1e julii, bet[aelt]  20-.- 
 
Joffrou Agneta van Eck          280 -.- 
‘t 1e vierendel jaers tot  70 -.- 
aen apoteecquer den 19en  augusti 1626 28 – 12 
aen Dirck de Zwart - 40- 
den 28e october 1626 betaelt 1 g[u]l[den] in geld 
in betalinge van ‘t 2e vierendel jaers 
v[er]schenen ultima junii 1626  
dito noch 70 g[u]l[den] in bet[alinge] van ‘t 3e    
vierendel jaers v[er]schenen 1en october 1626 
noch aen [de] …… 26 g[u]l[den] op minderinge     
aen …. volgens quita[ntie] 
aen feijt? sijde laken op suff[isante] gua[ra]n[tie]  9.1.1 
   
 ---------- 
 960 - . - 
{blad 3r.} 
 
Voor haar accidentalia   40 -.- 
 
Joffrou Anna van Souden  - - - -  280 -.- 
‘t 1e vierendel jaers 70 -.- 
‘t 2e vierendel jaers 70 -.- 
haer accidentaliën   40- .- 
 
Joffrou Cornelia P ? van 
Steenhuysen 280 -.- 
’t halff jaer van [de] lesten junii 1626       140 -.- 
noch ‘t 3e vierendel jaers   70 -.- 
’t leste v[ier]d[el] 
 
haer accidentaliën   40 -.- 
‘t halff jaer accidentaliën   20 g[u]l[den] 
 
Joffrou Johanna van Renesse van Bael 280 -.- 
‘t 1e vierendel jaers  70 -.- 
‘t 2e vierendel jaers  70 -.- 
‘t 3e   70 -.- 
‘t 4e   70 -.- 
 
haer accidentaliën   40 -.- 
 --------------- 
’t hele jaer bet[aelt] 960-.- 
 
{blad 3v.} 
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Joffrou Elysabeth van Hackfort 280 -.- 
Aen Anna ten Hooft in mindering   24 
Den 19 junii 1626   70 -.- 
1.4 en .. noch   30 -.- 
1. 5 .. noch  16 -.- 
‘t 3e vierende[l] jaers bet[aelt] 
 
haer accidentaliën   40 -.- 
 
ander uutgeven van aelmissen 
 
{blad 4r.}  
Jonge Joffrouen: 
 
Catrina Duyck 116 –13 – 4 
Anna va[n] Boetselaer 116 –13 – 4 
Claesgen van Baexen 116 –13 – 4 
Joff[rou] van Rossum 116 –13 – 4 
Agatha van Zuylen van Nijvelt 116 –13 – 4 
Joff[rou] Merode 116 –13 – 4 
 ---------------------- 
 999 –19 – 1 
Joffrou Johanna van Zuylen van Nijvelt 
Van drie vierendel jaers allimenta[tie] v[er]schenen 
den lesten december1623 van[de] preben[de] van Joffrou 
van Wijngaarden 39 – 19 – 14 
 
Deselve voor haer portie in de 
preben[de] daer v[oor]c[creven] joff[rou] van Wij[n]gaarden mede 
gebeneficieert is geweest voor 2 jaren 
ingaa[nde] 1e jan[uari] 1624 en[de] geëxpireert den 
lesten december 1625  106 – 13 - 4 
 
 Vrouwenklooster 295 
25 november 1654. Betalingslijst door de rentmeester van de prebenden van de jufferen van het convent. 
 
{blad 1} 
1 Lijste van [de] Juffrouwen van [den] 
2 convente van Vrouweclooster 
 
3 Juffr[ouw] Willemina Proeys 
4 outste conventuale       320-0-0 
5 Noch van wegen haer huyshuyr en[de] 
6 brantgelt         75-0-0 
7 Noch voor de incompste des 
8 bogaerts         10-0-0 
9 Juffr[ouw] Elisabeth van Harte- 
10 velt         320-0-0 
11 Noch voor haer huyshuyr ende 
12 brantgelt         75-0-0 
13 Noch van wegen de incompste des 
14 boomgaerts         10-0-0 
15 Juffr[ouw] Cornelia van Pinsen 
16 van Steenhuysen       320-0-0 
17 Juffr[ouw] Elisabet van Hackfort    320-0-0 
18 Juffr[ouw] Hester van der Does   320-0-0 
 
{ondermarge:}  
25 novembris 1654 geëxtraheert uutte 3e rekeninge van [de] heer van Wulven etc. rak[ende] Vrouweclooster. 
 
{blad 2} 
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1 Juffr[ouw] Maria Anna van Lennip   320-0-0 
2 Juffr[ouw] Maria van Merode    320-0-0 
3 deselve juffr[ouw] Maria van Merode   600-0-0 
4 Juffr[ouw] Catharina Duyck    320-0-0 
5 Juffr[ouw] Maria van Rossem    320-0-0 
6 Juffr[ouw] Clara van Eck    160-0-0 
7 Juffr[ouw] Agnes van Loon    320-0-0 
8 Juffr[ouw] Adriana Geertruyt 
9 van Renesse       320-0-0 
10 Juffr[ouw] Lucia van Raesvelt    320-0-0 
11 Juffr[ouw] Anna Sibilla van 
12 Sevenaer       320-0-0 
{blad 3} 
1 Juffr[ouw] Maria van der Does    320-0-0 
2 Juffr[ouw] Mechtelt van Bronck- 
3 horst        240-0-0 
4 Juffr[ouw] Mechtelt van Till    240-0-0 
5 Juffr[ouw] Elisabet van Reede    160-0-0 
6 Juffr[ouw] Elisabet Catharina 
7 van Panhuys       CLX [libra] {=ponden} 
8 Juffr[ouw] Hollandina Trajecti- 
9 na van Lier       600-0-0 
 
{onderaan} 8a {octava} VIa(?). VIIIcX [libra] {=ponden} 
 

Vrouwenklooster 296 
26 maart 1627. Akte waarbij Adriana van den Bongaerdt, erfgenaam van Johan van den Bongaerdt, in 
leven rentmeester van Vrouwenklooster, de resterende alimentatie voor Johanna van Zuylen van Nijevelt 
vaststelt, met kwitantie van ontvangst door Johanna van Nijevelt, 1656. 
 
1 Copia. 
2 Ick, Adriana van [den] Bongaert, een mede- 
3 erffgen[aem] van za[ligher] Johan van [den] Bongaert, in 
4 sijn leven rentm[eeste]r van ’t Vrouweclooster, 
5 bekenne dat hoewell jo[nchee]r Willem van 
6 Zuylen van Nijvelt mij van weghen zijn 
7 nichte, joffrou Johanna van Zuylen van 
8 Nijvelt, heeft gegeven de nabes[chreve] quitan[tie] 
9 dattet selve nochtans ter goeder trouwen 
10 en[de] om[m]e de reeck[ening]e mede te doen, is geschiet 
11 sonder dat d’selve pe[nningen] daerinne begrepen sijn 
12 betaelt, dan alleen eens opreeck[ening]e d’ som[m]e 
13 van een hondert twe en[de] sestich gul[den], die 
14 affslach sullen strecken op de navolgen[de] som[m]en: 
15 alse eerst van negen en[de] dertich gul[den] negentien 
16 stuyvers veertien pen[ningen] van drie vierendeel 
17 jaers alimenta[ti]e v[er]schenen jaerl[ijks] jare 
18 1623. Item noch d’som[m]e van hondert ses 
19 gul[den] XIII st[uyver]s III p[enningen] over de jaren 24 en[de] 25. 
20 Item noch d’som[m]e van drie hondert twintich 
21 gul[den] van een geheel voll jaer alimenta[ti]e 
22 en[de] accidentaliën v[er]schenen ultima decembri 
23 1626 en[de] noch sustineerde d’ v[oor]s[schreve] jo[nchee]r 
24 Van Nijvelt aen [de] alimenta[ti]e v[er]schenen 
25 ultima no[vem]bri 1625 te cort te comen als ‘t 
26 welcke niet bet[aelt] en zoude sijn d’som[m]e van 
27 drie en[de] vijftich gul[den], 6 st[uyver]s X pe[nningen] van d[e] twe leste 
28 vierendeel jaers, bedragen[de] alle d’v[er]s[chenen] som[m]e 
29 t’samen gecalculeert d’som[m]e van vijffhondert 
30 negentien gul[den] negentien stuyvers acht pe[nningen] 
31 waer afgetogen d’v[oor]s[chreve] hondert twee en[de] 
32 tsestich gul[den], soo soude d’v[oor]s[chreve] joffrouwe 
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33 noch comen d’ som[m]e van drie hondert 
{blad 2} 
1 seven en[de] vijfftich gul[den] negenthien stuyvers acht 
2 pe[nningen] welv[er]staen[de] dat indien blijckt van 
3 quitan[tiën] van [de] v[oor]s[chreven] drie en[de] vijfftich gul[den] VI st[uyver]s 
4 X pe[nningen], in sulcken gevalle sall d’ selve som[m]e 
5 mede defalceren. Oircondt mijn handt 
6 den 26en martii 1627. En[de] was ond[erteken]t 
7 Adryana van den Bongaert. Leger stondt: 
8 Aldus dese bovengeschreve resteeren[de] 
9 penningen, te weeten driehondert seeven 
10 en[de] vijftich gul[den] neegenthien s[tuyvers] bekenne ick, 
11 onderschreve, van wegen mijn nichte 
12 joffrou Johanna van Zuylen van Nijevelt 
13 voldaen te zijn, waervan mijn vader 
14 zal[ige]r jonc[hee]r Willem van Zuylen van Nijevelt 
15 heeft ontfanghen den 22en feb[ruarii] 1627 hondert gul[den] 
16 en[de] ick de reste den 5en junii 1656. Door 
17 den heer van Wulven, door ordonnan[tie] van [de] 
18 H[ee]re Ridderschappe, en[de] was onderteeckent: 
19 Johanna Judith van Zuylen van Nijevelt. 
 

Vrouwenklooster 297 (fragment) 
1648-1650. Registers van ontvangst van prebendenbetalingen door de rentmeester aan de jufferen van 
Vrouwenklooster. 
 
Hieruit alleen de namen van de jufferen. 
 
Willemina Proeys (ook: Proeys) (1648-1650) 
Elisabeth van Hertevelt (1648-1650) 
Cornelia van Pinssen  (Van Baren) (1648-1650) 
Elisabeth van Hackfort (1648-1650) 
Hester van der Does (1648-1650) 
Maria Anna van Lennep (1648-1650) 
Maria van Merode (1648-1650) 
Catharina Duyck (1648-1650) 
Maria van Rossem (1648-1650) 
Margar(i)eta Maria van Reede (1648-1649) 
Clara van Eck (1648-1650) 
Anna Willemina van Zuylen van Nijevelt (1648) 
Mechteld van Zuylen van Nijevelt (1648-1649) 
Agnes van Loon (1648-1650) 
Adriana Geertruyd van Renesse (1648-1650) 
Lucia van Raesvelt (1648-1650) 
Anna Sibylla van Sevenaer (1648-1650) 
Maria van der Does (1648-1650) 
Hollandina Trajectina van der Lyer (1650) 
Mechteld van Bronkhorst (1650) 
Mechteld van Til (1650) 
Elisabeth Catharina van Panhuys (1650) 
 

Vrouwenklooster 298 (fragment) 
1651-1653. Registers van ontvangst van prebendenbetalingen door de rentmeester aan de jufferen van 
Vrouwenklooster. 
 
Hieruit alleen de namen van de jufferen. 
 
Willemina Proeys (1651-1653) 
Elisabeth van Hertefelt (1651-1653) 
Cornelia van Pinsen (1651-1653) 
Hester van der Does  (1651-1653) 
Maria van Merode (1651-1653) 
Catharina Duyck (1651-1653) 
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Hollandina Trajectina van Lyer  (1651-1653) 
Adriana Geertruyd van Renesse  (1651-1653) 
Anna Sibylla van Sevenaer (1651-1652) 
Mechteld van Bronchorst (1651-1653) 
Elisabeth Catharina van Panhuys (1651-1653) 
Elisabeth van Hackfort (1651-1653) 
Maria Anna van Lennip (1651-1653) 
Maria van Rossem (1651-1653) 
Agnes van Loon (1651-1653) 
Lucia van Raesvelt (1651-1653) 
Maria van der Does (1651-1653) 
Mechteld van Til (1651-1652) 
Elisabeth van Reede (dr.v. J.B.A. van Reede) (1651-1653) 
Catharina van Baexen (dr. v.d. heer van Hermelen) (1653) 
 

Vrouwenklooster 299 
1651-1653. Kwitanties van Hollandia Trajectine van Lijer van Oosterwijck wegens ontvangst van 
kwartaalbetalingen van de prelatuurschap van Vrouwenklooster. 
 
{stuk 1} 
1 Ontfangen bij mij onderget[ekende] van den Wel 
2 Eedelen heere Philibert de Tuijl de Seroos- 
3 kercken, heere van Wulven etc., als thesaurier 
4 van de[n] convente van Outwijck ofte Vrouwen- 
5 clooster tot Uytregt, de somme van hondert 
6 ende vijftich guldens over een vierendeeljaers  
7 van prolateurschap uyt denselve[n] convents goede- 
8 ren joufferouw Hollandina Trajectina van 
9 Lijer van Oosterwijck, verschenen de[n] leste[n] martyii 
10 anno XVIc een ende vijftich. In kennisse desen 
11 geteeckent bij mij als gemachtichde: 
12      E.S. Stavius 
13      1652. 
 
{stuk 2} 
1 Ontfangen van den Well Eedelen heere Philibert 
2 van Tuijl van Serooskercken, heere van Wulven 
3 etc, als thesaurier generael van den convente van 
4 Outwijck tot Uytrecht, de somme van hondert ende 
5 vijftich gulden over een vierendeel jaers prelateur- 
6 sckap Joncvrouw Hollandina Trajectina van 
7 Lijer van Oosterwijck uytten gemelte convents 
8 goederen vervallen sijnde den lesten junii anno 
9 XVIc een ende vijftich. In kennisse desen geteeckent 
10 bij mij als volmachtichden: 
11      E.S. Stavius 
12      1652. 
 
{stuk 3} 
1 Ontfangen bij mij onderget[ekende] als bij speciale 
2 procuratie gemachticht van den Wel Eedelen 
3 heere Philibert van Tuijl van Serooskercken, 
4 heere van Wulfen (?) etc., als thesaurier van 
5 den convente van Outwijck tot Utrecht, de 
6 somme van dryehondert ponden van veertich 
7 grooten ’t pont over een halff jaer prelateur- 
8 schap, Joncvrouw Hollandina Trajectina van  
9 Lijer, uytten gemelte Vrouwenclooster ver- 
10 schenen sijnde den lesten december anno 
11 XVIc een ende vijftich. In kennisse desen 
12 geteeckent: 
13      E.S. Stavius 
14      1653. 
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{stuk 4} 
1 Ontfangen bij mij onderget[ekende] als bij procu- 
2 ratie daertoe gemachticht van den Well Ee- 
3 delen heere Philips de Tuijl de Serooskerc- 
4 ken, heere van Wulffen etc., als thesaurier 
5 van den convente van Outwijck {boven de regel verbeterd in: Vrouwenclooster} binnen 
6 Uytrecht, de somme van seshondert ponden 
7 van veertich grooten ’t pont over een geheel 
8 jaer verval van het prelatuerschap jonc- 
9 vrouw Hollandina Trajectina van Lijer 
10 van Oosterwijck uyt denselven convente 
11 verschenen sijnde den lesten december anno 
12 XVIc tweeënvijftich. In kennisse desen 
13 geteeckent:   E.S. Stavius 
14      1654. 
 
 
{stuk 5} 
Ontfangen bij mij onderget[ekende], als bij procuratie  
1 daertoe gemachticht van den Wel Eedelen heere 
2 Philibert de Thuijl de Serooskercken, heere 
3 van Wulffsen etc., thesaurier generael van [den] 
4 convente van Vrouwenclooster tot Uytregt, 
5 de somme van eenhondert vijftich ponden van 
6 veertich grooten ’t pont over een vierendeel jaers 
7 prelatuerschap joncvrouw Hollandina Trajecti- 
8 na van Lijer d’ Oosterwijck uytten voorn[oemde] 
9 convente verschenen den lesten maert anno 
10 XVIc drieënvijftich. In kennisse dese[n] geteec- 
11 kent:  E.S. Stavius 
12     1654. 
 
{stuk 6} 
1 Ontfangen bij mij onderget[ekende], als bij speciale pro- 
2 curatie daertoe gemachticht van den Weleedelen 
3 heere Philibert van Thuijl van Serooskercken, 
4 heere van Wulffsen, als thesaurier van de adelicke 
5 conventen binnen Uytregt, de somme van een- 
6 hondert vijftich ponden van veertich grooten den gul[den] 
7 over een vierendeel jaers prelateurschap jouffvr[ouw]e 
8 Hollandina Trajectina van Lijer d’ Oosterwijck 
9 uytte goederen van de[n] Vrouwenclooster binne[n] 
10 Uytrecht verschenen den lesten junii anno 
11 XVIc drieënvijftich. In kenisse desen geteeckent: 
12      E.S. Stavius 
13      1654 
 
 
{stuk 7} 
1 Ontfangen bij mij onderget[ekende], als bij procuratie daertoe 
2 gemachticht, van den Well Eedelen heere Philibert de  
3 Thuijl de Serooskercken, heere van Wulffen etc., als 
4 thesaurier van den convente van Vrouwenclooster 
5 binnen Uytregt, de somme van dryehondert pond[en] 
6 van veertich grooten ’t pont over een halff jaer 
7 prelatuerschap jouffvrouw Hollandina Trajectina 
8 van Lijer van Oosterwijck uytten voorn[oemde] Vrouwen- 
9 clooster verschenen de[n] lesten december anno XVIc 
10 drieënvijftich. In kennisse desen geteeckent: 
11      E.S. Stavius 
12      1655. 
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Vrouwenklooster 300 
1651-1654. Kwitanties van Agnes van Loon wegens ontvangst van halfjaarlijkse betaling van haar 
prebende. 
 
{kwitantie 1} 
1 Ontfangen bij mijn onderges[chreven], uut handen van [de] heer 
2 Van Wulven, tresorier van ’t Vrouwenclooster, 
3 de som[m]e van hondert en[de] tsestich guldens, van een 
4 halff jaer prove[n], v[er]schenen den eersten juny 1658. 
5 Actum den 21 april 1652. 
6       Agnes van Loon. 
7       160-.-. 
 
{kwitantie 2} 
1 Ontfangen bij mijn onderges[chreven], uut handen van [de] heer 
2 Van Wulven, tresorier van ’t Vrouwenclooster, 
3 de som[m]e van hondert en[de] tsestich guldens van een  
4 halff jaer prove[n], mij v[er]schenen den eersten decemb[er] 1652. 
5 Actum den III april 1652 
{in de marge} 160-.-. 
6       Agnes van Loon. 
 
{kwitantie 3} 
1 Ick ondergeschreve bekenne ontfanghe 
2 te hebbe uut hande van de heere Van 
3 Wulleven de somme van hondert en tsestich 
4 guldens over een half jaer provens, mijn  
5 verschenen den lesten december 16 tweën 
6 vijftich. t’Oerkonde dese getekent den 
7 leste augusti 16 drieën vijftich. 
8       Agnes van Loon 
 
{kwitantie 4} 
1 Ontfanghen bij mij onderges[chreven] van wegen mijne suster jo[ffrouw] Agnes van Loon, 
2 uuyt handen van d’heer Van Wulven, tresorier van’t Vrouwenclooster 
3 de somme van hondert en tsestich guldens, van een halff jaer in de prouve 
4 haer verschenen den eersten july XVIc tweënvijftich. T’oirconde dese 
5 geteeckent den sevenden marty 1653. 
6       Corn[elis] Gillis 
 
{kwitantie 5} 
1 Ick ondergeschreven bekenne ontfanghe te hebben uut hande 
2 van de heer Van Wulleven de somme van hondert en tsestich 
3 guldens over een half jaer provens mijn verschenen den  
4 ersten jannuari 16 vierenvijftich. t’Oerkonde [de]se getekent den ersten 
5 september 16 vierenvijftich 
6       Agnes van Loon 
 
{kwitantie 6} 
1 Ick ondergeschreven bekenne ontfanghe te hebben uut hande  
2 van de heer Van Wulleven de somme van hondert en tsestich  
3 guldens over een half jaer provens mijn verschenen den ersten 
4 julius 16drie en vijftich. t’Oerkonde dese getekent den ersten 
5 september 16 vierenvijftich 
6       Agnes van Loon 
 

Vrouwenklooster 301 
3 november 1654. Kwitantie van Alexander van Renesse wegens ontvangst van betaling van de 
jaarprebende van zijn dochter Adriana. 
 
1 Bekenne ick ondergeschreven ontfangen 
2 te hebben van den WelEdelen heer Van 
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3 Wulven als thresorier van Vrouweklooster 
4 de s[omm]a van driehondert twinticht gulden 
5 in volle b[etaling] van vier vierendel jaers proben 
6 mijn dochter joffrou Adriana verschenen 
7 over den jaeren XVIc en driënvijfticht. 
8 Actum den 3en novemb[er] 1654 
9     Alexander ma van Renesse 
 
 Vrouwenklooster 302 
1287 maart 241  
Bevelschrift van de prior van de St. Paulusabdij te Utrecht, gedelegeerd pauselijk rechter, aan de priesters 
van de Buurkerk om Maurits Wit te  dagvaarden op klachten van de priorin en convent van oostbroek. 
 
1 Prior mon[asterii] s[anc]ti Pauli T[ra]jecten[sis], unicus judex a D[omi]no 
2 p[a]p[a] delegatus, p[re]sb[i]t[er]is Civil[is] Ecc[lesi]e, sal[ute]m in D[omi]no. Auc[torita]te do[min]i 

p[a]pe q[ua] 
3 fungim[ur] vob[is] mand[amus] quatin[us] citetis coram nob[is] ad fer[ia]m sextam 
4 p[ro]xi[m]am Mauricium Album p[ri]orisse et co[n]ventui d[omi]nar[um] de 
5 Ostbroich sup[er] obiciend[is] r[espo]nsur[um]. Dat[um] a[nn]o D[omi]ni Mo CCo LXXXo VIo 
6 in vigilia[m] a[n]nunciat[i]o[n]is b[ea]te virg[in]is Marie. R[eddite] litteras sigillatas. 
 
1stuk in paas- of boodschapstijl gedateerd 
 
 Vrouwenklooster 303 
27 augustus 1381. Akte, waarbij Heinric van Oemeren zich verzoent met priorin en convent van 
Vrouwenklooster. 
 
1 Ic, Heinric van Oemeren, doe verstaen allen den ghenen die desen brief sellen zien of hueren lesen dat ic 

ghegheven heb 
2 en[de] gheve mit desen teghenwoerdighe brieve der pryoerinnen en[de] dat ghemene convent van 

Vrouwencloester 
3 en[de] alle die ghene die ic Heinric vurscr[even] ghebeet hebbe op der pryoerinnen en[de] 't ghemene 

convent van Vrou- 
4 wencloester en[de] alle den ghenen die ic Heinric vurscr[even] ghebeet hebbe[n] om der pryoerinnen en[de] 

't ghemene con- 
5 vents wille vurscr[even] een alinghe ganse zoene van allen zaken die tusschen mi Heinric vurscr[even] op 

die een zide 
6 gheschyet sijn en[de] der pryoerinnen en[de] 't ghemene convent vurscr[even] op die ander zide gheschyet 

sijn tot desen 
7 daghe toe. En[de] dese zoene hebbe ic Heinric van Oemeren vurscr[even] gheloeft en[de] ghezekert in 

goeden trouwen en[de] 
8 nae ghesworen ten heylighen te houden en[de] te voldoen. In orconde des briefs over bezeghelt mit minen 

zeghel. 
9 Ghegheven in 't jaer ons He[re]n dusent driehondert een en[de] tach-tich des dynsdaghes nae Sente 

Bartelmeeus- 
10 dach apostel. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
Een belooyvinge van ee[n] ... ackoort. 
1381 dingsdag na Bartelemeusdag apostel. 
 
 Vrouwenklooster 304 
12 maart 1382. Akte van verzoening door Gosen Bullo Robertsoen in zijn geschil met de priorin en het 
convent van Vrouwenklooster vanwege de regeling van een scheidsrechterlijke uitspraak over zijn 
vorderingen aan achterstallig loon en kleding. 
 
1 Allen luden die dessen brief zoelen sien of hore[n] lesen doe ic te verstaen, Gosen Bullo Robertssoen Bullo 

en[de] te openba- 
2 re dat ic wael verliket{?} en[de] ghezoent bin mit mijnre liever en[de] gheweerdigher vrouwe[n] der 

priorinne[n] va[n] Vrouwe[n]- 
3 cloester bi Utrecht gheleghen, van alsulcke[n] scaet en[de] twyst alse wij onder tussche[n] hebbe[n] ghehad 
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o[m]me alsulc loen alse ic 
4 hoer af verdyent hadde en[de] alsulke cleder en[de] plu[n]der waer als ic in de[n] vors[creven] cloester  

ghelate[n] hadde, daer sie mi also 
5 bescheydelike[n] en[de] ghenoech voer ghedaen heft dat mi en[de] minen vryende[n] daeran wael 

ghenoeghet, en[de] daero[m]me 
6 so heb ic vor mi en[de] mine hulpe[n] en[de] vor alle mine maghe en[de] vriende ghegheve[n] en[de] gheve 

mit dess[en] breve mijnre 
7 vrouwe[n] der p[ri]orinne[n] vors[creven] en[de] de[n] vors[creven] cloester ene ghanse witlike en[de] stede 

zoene, en[de] die ic hoer hebbe gheloevet 
8 wael te hoelde[n]ne alse een guet kerste[n]me[n]sche is schuldich te done. En[de] die vors[creven] zoene 

waert ghededingt to vrou 
9 Joha[n] te[n] Hamme{?} al arghelist en[de] quaetheyt hier uyt ghesproke[n]. In orco[n]de der vors[creven] 

ding, so hebben wij Gosen vors[creven], 
10 Robert Bullo en[de] Joha[n] va[n] der Zee onse zeghele hier benede[n] an ghedruct. Ghegheve[n] in 't jaer 

ons He[re]n dusent driehondert twe en[de] tachtentich up Sente Anthoniusdach. 
 
{opschrift buitenzijde:} 
1382 S[int] Gregoriusdag. 
 

Vrouwenklooster 305 
31 oktober 1444. Akte, waarbij de officiaal van de bisschop, na uitspraak te hebben gedaan in het proces, 
gevoerd tussen Johannes van Noirde, kanunnik van St. Pieter te Utrecht en rector van de vicarie in de 
kerk van Vrouwenklooster, eiser, en Bartholomeus van Nyevelt, gedaagde, die het recht van de vicarie op 
een rente van 3 pond uit zijn eigendom Over de Vecht bestreed, de kosten, die gedaagde aan de eiser zal 
moeten betalen, taxeert op 33½ boddrager. 
 
1 Officialis curie Trajectensis iudex ad universorum noticiam deducimus et deduci volumus per presentes 

etc.  Orta dudum coram nobis 
2 inter honorabilem virum dominum Johannem de Noirde, canonicum ecclesie sancti Petri Trajectensis ac 

rectorem perpetue capellanie sive 
3 vicarie, fundate in ecclesia monasterii monialium in Vrouwencloester nuncupati, ad altare undecim 

milium virginum, actorem, 
4 ex una; et discretum virum Bartholomeum de Nyenvelt, reum, de et super tribus libris monete civitatis 

Trajectensis, 
5 dicto actori racione vicarie sue huiusmodi singulis annis, quatuor annorum tunc proxime preteritorum, ex 

bonis Over 
6 die Vecht nuncupatis, ad dictum reum jure dominii vel quasi spectantibus et pertinentibus, et dictis tribus 

libris perpetue one- 
7 ratis, debitis et solvi restantibus et earum occasione, partibus ex altera, questionis materia. Nos inter 

partes predictas 
8 rite et legitime procedentes servatis servandis ac premissis premittendis, prefatum reum prelibato actori in 

duabus primo 
9 et postea in tercia libris antedictis eidem actori occasione capellanie sive vicarie sue predicte singulis 

annis quatuor 
10 annorum huiusmodi ex bonis Over die Vecht supradictis debitis et solvi restandis, ac in expensis licet 

presentibus sententialiter condemp- 
11 navimus, ipsarum expensarum taxacionem nobis im posterum reservantes prout in actis cause huiusmodi 

coram nobis inter 
12 dictas partes habitis et factis plenius continetur et habetur. Consequenter vero pro parte dicti actoris 

instanter 
13 requisiti, prefatum reum ad videndum et audiendum omnes et singulas expensas in huiusmodi causa pro 

parte dicti actoris 
14 coram nobis factas. In quibus prefatus reus extitit ut promittitur sententialiter condempnatus taxari et 

moderari 
15 per certum clericum et curie nostre cursorem iuratum citari fecimus ad diem et horam infrascriptos, 

quibus adveni- 
16 entibus comparuit iudicialiter coram nobis providus vir Arnoldus filius Henrici, clericus in eadem nostra 

curia, causarum 
17 et dicti actoris procurator prout de sue procurationis mandato nobis legitimis constabat, prout constat, 

documentis. 
18 Et dicti rei non comparentis contumaciam accusavit ipsumque contumacem reputari, et in eius 

contumaciam expensas 
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19 predictas, coram nobis in scriptis designatas, taxari et moderari per nos instanter postulavit. Unde nos 
offi- 

20 cialis iudex prefatus dictum reum non comparentem, licet tamen sufficienter expectatum reputavimus et 
judicavimus 

21 merito, prout erat quoad actum et terminum huiusmodi exigentes justicia contumacem. Et in eius 
contumaciam expensas predictas, 

22 coram nobis factas, unacum expensis sigilli et scripture littere presentis, ad summam triginta trium et 
dimidii denariorum 

23 argenteorum legalium, vulgariter "boddragers" nuncupatorum, per dictum reum prelibato actori vel 
procuratori moderatione previa 

24 taxavimus et taxamus per presentes. Nostrarum testimonio litterarum.  Datum anno Domini millesimo 
quadringentesimo quadra- 

25 gesimo quarto sabbato post festum sanctorum Symonis et Jude apostolorum hora primarum et 
expedicionis causarum. 

26 Johannes Bol, notarius. 
 
Vertaling 
Wij, officiaal van het Utrechtse hof brengen ter kennisneming van allen, en wij willen dat het bij deze wordt 
bekendgemaakt enz. 
Enige tijd geleden is een geschil aan ons voorgelegd dat gerezen is tussen enerzijds de eerwaarde Heer Jan van 
Noirde, kanunnik van de Sint Pieterskerk te Utrecht en beheerder van de eeuwige kapellanie, ook vicarie 
geheten, opgericht in de kloosterkerk van de regulieren in het zgn. Vrouwenclooster, (bij) het altaar van de 
elfduizend maagden, eiser, en aan de andere kant de geachte Heer Bart van Nyenvelt, gedaagde. 
De kwestie behelst en betreft drie pond geld van de stad Utrecht, die aan eiser voornoemd uit hoofde van zijn 
vicarie al deze jaren, berekend over de laatste vier jaar vanaf nu, verschuldigd zijn en nog betaald moeten 
worden vanwege het goed dat genoemd wordt "Over die Vecht", dat aan gedaagde voornoemd vanwege eigen-
domsrecht of iets dergelijks toekomt en aan hem toebehoort, en dat voor een tijdje belast is met de voornoemde 
drie pond, dat nog resteert om betaald te worden. En daardoor is er aanleiding voor een procedure bij beide 
partijen. 
 
Wij, tussen bovengenoemde partijen het proces voerend volgens regel en wet, met inachtneming van wat in acht 
genomen moet worden en na tevoren geformuleerd te hebben wat geformuleerd moet worden, hebben bij 
uitspraak bepaald, dat de boven vermelde gedaagde aan de eerder genoemde eiser om te beginnen twee ponden 
en in een later stadium aan dezelfde eiser, vanwege de heffing van zijn kapellanie oftewel boven vermelde 
vicarie, het derde moet voldoen van genoemde ponden die elk van de betreffende vier jaar uit het bovenge-
noemde goed "Over die Vecht" verschuldigd zijn en betaald moeten worden, alsmede, namelijk, tot het voldoen 
van proceskosten. Wij schorten een taxatie van deze kosten op. Deze hangen af van het feit, of tot de activiteiten 
in de onderhavige zaak die genoemde partijen ten overstaan van ons hebben ontwikkeld en gedaan, nog meer 
behoort en wordt ondernomen. 
 
Maar in dit verband hebben wij ten behoeve van de partij van gezegde eiser onmiddellijk de aangeklaagde 
voornoemd opgeroepen om de proceskosten ( alle tesamen en gespecificeerd) te zien en horen, die ten overstaan 
van ons in onderhavige zaak ten behoeve van gezegde eiser zijn gemaakt.  
De aangeklaagde voornoemd heeft erop gestaan, dat hem beloofd wordt, dat er, indien hij bij uitspraak 
veroordeeld zou zijn, een taxatie en een berekening van gemaakt wordt door een bepaalde clericus, de beëdigde 
bode van ons hof. Wij hebben hem laten ontbieden op dag en uur zoals onder aangegeven. 
 
Toen dezen aanbraken, heeft ten overstaan van ons de geleerde Heer Arnold Hendriksz., clericus in dit ons 
bisdom, gerechtelijk een schikking bepaald in zijn functie als procureur in rechtszaken en van genoemde eiser, in 
overeenstemming met zijn machtiging als procureur, zoals ons bleek uit wettige documenten. 
Hij heeft het niet-verschijnen van genoemde gedaagde gegispt, en dat deze als nalatig aangeklaagd moet worden. 
Tevens heeft hij geëist, dat gezien diens nalatigheid de voornoemde kosten, ten overstaan van ons op schrift 
gesteld, door ons direct getaxeerd en berekend worden.  
Dientengevolge hebben wij, officiaal, rechter bovengenoemd, voornoemde gedaagde opgeroepen, na, het zij 
gezegd, genoeg tijd op hem gewacht te hebben, en met inachtneming van recht hem veroordeeld wegens 
nalatigheid, gezien dat wat er ten processe gedaan is, en omdat wij een grens wilden stellen aan de nalatigheid in 
een rechtszaak. 
 
En wij hebben gezien zijn nalatigheid bovengenoemde kosten, ten overstaan van ons gemaakt, tesamen met de 
kosten voor het zegel en voor het schrijven van onderhavige tekst, getaxeerd op de som van drie en dertig en een 
halve wettige zilveren denarii, in de volksmond  "boddragers" genoemd, door genoemde gedaagde te betalen aan 
bovengenoemde eiser of aan de procureur vanwege de eerder gedane berekening, en wij taxeren het bij deze.  
Dit als schriftelijk bewijs van onze uitspraak. 
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Gegeven in het jaar des Heren duizend vier en veertig op zaterdag na het feest van de heilige apostelen Simon en 
Judas, op het uur van de priem en van de afhandeling van de rechtszaken. 
Jan Bol, griffier. 
 

Vrouwenklooster 306 
1478 en 1461. Akte van machtiging door bisschop David van Bourgondië van Johannes de Witte, 
kanunnik van St. Pieter, en Gerard ter Herenhave, domkanunnik, om het geschil te beëindigen tussen het 
kapittel van St. Jan te Utrecht en het convent van Vrouwenklooster, Florens van Pallaes, Rudolf van 
Nijevelt en anderen over het veen bij Drinschoten en De Vuursche, 1478, met akte van erfpacht door 
deken en kapittel van St. Jan voor Aernt van Amerongen van 68 roeden veen tussen de Soestergracht en 
De Vuursche gelegen in het gerecht van St. Jan in het kerspel Baarn, 1461, afschriften [ca. 1478].  
 
f.1 
1 David de Burgundia Dei et apostolice sedis gratia episcopus Traiecten[sis] 
2 carissimis nobis magistris Johanne de Witte legum licentiato, 
3 Sancti Petri, ac Gerardo ter Heerenhove, Maioris ecclesiarum 
4 nostrarum canonicis et vestrum cuilibet insolid[um], salutem 
5 in Domino et in commissis debitam diligentiam adhibere. De 
6 vestris legalitate, probitate pariter et industria plenam in 
7 Domino fidutiam obtinen[s], causam et causas quam sen quas  
8 amantissimi nobis in Christo decanus et capittulum ecclesie 
9 nostre Sancti Johannis Traiecten[sis], contra et adversus dominam 
10 et conventum monialium in Vrouwencloister extra muros 
11 nostre civitatis Traiecten[sis], Florentium de Pallaes, Rodulphum 
12 de Nijevelt omnesq[ue] alios et singulos sua communiter vel 
13 divisum interesse putant[es] coniunctim et divisim habent 
14 et movent, ac habere et movere volunt et intendunt 
15 de et super nonnullis terris ‘veen’ vulgariter nu[n]cupat[is] 
16 prope Drenscoten et Vurse situat[is], in actis cause latius 
17 specificand[is], vobis et vestrum cuilibet insolidum cum omnib[us] 
18 et singulis suis emergen[tibus], inciden[tibus], dependen[tibus] annexis et 
19 connexis tenore presentium committimus audiend[um], cognoscen[dum] 
20 et fine debito terminan[dum], facien[tibus] {?}, quod decreveritis per censuras 
21 ecclesias tuas aliaq[ue] iuris remedia firmiter observari. 
22 Testes vero qui vobis nominati fuerint, si se gratia, 
23 odio vel timore subtraxerint, censura simili compellatis 
24 veritati testimonium perhibere. Datum in castro nostro 
25 Duersteden nostro sub sigillo presentibus appenso, anno 
26 Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo, 
27 die decima quarta mensis decembris. Sic subscriptum 
28 Donker. 

 
f.1v. 
1 Deken ende capittel der kercken Sunt Johan t’Utrecht maken 
2 condt allen luyden dat wij in huerweer ende in pacht 
3 verleent ende gedaen hebben Aernt van Amerongen een 
4 stuck veens ons ende ons[en] kercke toebehoerende, gelegen 
5 in ons proests ende kercken gerechte in den kerspel 
6 van Baern streckende van d[en] Soester Graff ter Vuersewert 
7 op hondert ende een ende vijftich roeden lanck, ende acht 
8 ende tsestich roeden breet, daer wij mit anderen 
9 onsen venen westwaert, noirtwaert ende oistwaert 
10 naestgelant zijn, tot eenen ewigen erffpacht te hebben, 
11 te besitten ende te gebruycken elcx jaers om eenen 
12 ouden vleemsch te betalen alle jaer binnen Utrecht aen 
13 handen ons cameraers in der tijt commervrij op zijnen 
14 cost, anxt ende arbeyt op Sunte Maertensdach in de 
15 wynter of binnen viertien dagen daernae ombegrepen 
16 mit dusdanige voirwaerden dat Aernt van Amerongen 
17 voirscreven noch zijn erfgenamen den gront van dat 
18 voirs[creven] stuck veens nyet voerdelen noch sceyden en 
19 zullen. Maer dat sal altijt bliven aeneen ongedeylt 
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20 ende Aernt voirn[oemt] ende zijn erfgenamen die sullen 
21 dat torfflant van d[en] gronde wael moegen doen graven 
22 ende bij heelen mergen ofte halven min off meer 
23 vercopen of verpachten ende diegene die van hem 
24 van d[en] voirscreven torve yet copen oft pachten die 
25 sal hij oft zijne erfgenamen mogen dairan vestigen 
26 mit ende bij onsen gerichte daer die venen onder zijn 
27 gelegen of mit hoers selfs segelen ende brieven. 
28 Ende wanneer Aernt voirscreven afflivich geword[en] 
29 is, soe sal zijn naeste ende rechte erffgename 
30 dat voirs[creven] stucke veens aen ons versuecken 
31 binnen den eersten jaer nae zijnre doot mit eenen 
32 goeden gouden ouden Vranckrijckschen schilde ofte ander 
33 gelijck goet paijment daer voer in d[er] tijt der betalinge 
 
f.2r. 
1 ende {door het eerste woord van de zin heen geschreven}dan van ons nije brieven nemen nae inhoudt deses 

tegenwoirdiche 
2 briefs ende wederomme ons nije brieven geven gelijcke 
3 zijne voervaders. Oick sijn ’t voirwaerden waer’t dat 
4 Aernt voirscreven ofte zijn erfgenamen jaerlicx 
5 op elcke termine voirscreven nyet en betaelde of verbraken 
6 ende nyet en hielden enich punt van den voirs[creven] puncten 
7 ende voirwaerden, soe sal hij ende zijn erffgename 
8 vervallen zijn ende verloren hebben alle recht ende 
9 toeseggen dat zij hadden of hebben mochten aen den 
10 erffpacht van den stucke veens voirscreven ende soe 
11 solde datselve stucke veens weder vrij ende los 
12 aen ons ende ons[e] kercken comen ende bliven. Voert 
13 sijn ’t voirwaerden wanneer dat torffvelt voirs[creven] 
14 uuyt ende affgegraven is van d[en] gronde, alsdan 
15 sal den grontdeel heel min of meer soe verre 
16 ende breet die torff daeraff gegraven is of gegraven 
17 sal werden terstondt weder comen aen ons ende 
18 onse kercken, onsen vriën wille daermede te mogen 
19 doen, sonder wederseggen van yemant. Ende 
20 wanneer dat voirs[creven] torffvelt alle van d[en] gronde is 
21 gegraven ten eynde toe, dan sal dese erflijcke 
22 verpachtinge uuyt, te nyete en[de] voirtaen van geenre 
23 waerden wesen. Alle dinck sonder argelist. 
24 Des t’oirconde hebben wij onse ende onser kercken 
25 segel aen des[en] brieff doen hangen en[de] om die meer 
26 vestenisse wille, soe hebben wij gebeden 
27 den eerweerdigen vorst, in Gode vader ende 
28 heeren, heeren Davidt van Bourgoengnen, biscop 
29 t’Utrecht, onsen genedigen lieven heeren ende zijn[er] 
30 genade vier goidthuys[en] als den Dom, ’t Oudemu[n]ster, 
31 ’t Sunte Peter ende ’t Sunte Marien desen onsen brieff 
32 mede over ons te willen besegelen elck mit 
33 zijnen segel. Dat wij David biscop ende wij vier 
 
f.2v. 
1 goidtshuysen voirn[oemt] om bede wille der kercke van Sunte 
2 Johan voirs[creven] ende tot meere vestenisse des voirs[creven] 
3 erfpachts geerne gedaen hebben ende onse segelen 
4 mede hieran gehangen. In ’t jaer ons Heeren 
5 duysent vierhond[er]t een en[de] tsestich opten negenden 
6 dach in junio. 
 
 Vrouwenklooster 307 
1085-1461. Afschriften van de akten met de rechtstitels van het kapittel van St. Jan te Utrecht op De 
Vuursche, samengesteld ten behoeve van het convent van Vrouwenklooster (ca. 1465). 
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Stukken 1-3 
1085 
Ruilovereenkomst van bisschop Koenraad en het kapittel van St. Jan van de tol te Smithuizen tegen onder 
meer De Vuursche. Met vidimus door bisschop Guy van Avesnes (1311). Met vidimus door bisschop David 
van Bourgondië (1461). 
 
1. In nomine Patri[s] et Fili[i] et Spiritus sancti. Cognoscant fideles tam futuri quam presentes 
2. quod Anselmus prepositus et reliqui fratres ecclesie beati Johannis Baptiste in 
3. Traiecto constitute michi Conrado eiusdem loco episcopo, theloneum in 
4. Smithuisen, duos quoque mansos cum quinque mancipiis, silvam etiam 
5. quam forest vulgo appellant in loco Wanbeke nominato, cum omnibus 
6. appenditiis dederunt. Pro istis autem dedi eis ecclesiam in Francke cum 
7. tribus appenditiis capellis, liberam a ercatu, a censu et denariis quos 
8. oblatione vocant ………… terram palustrem in Everekestorpe tante latitudinis 
9. superius quante erat eorum terra inferius,  in longitudine pertingentem 
10. usque ad Drenschten et Fuers, prout secundum positionem locorum saltus hos 
11. habuerit oppositos. Aliam quoque, quam vulgari nomine vocant Quadra- 
12. ginta Hoevas, terram palustrem in Midreght, dedi eis huius discrete longitudinis, ut ex uno latere ipsi et 

habitatores de Aberen- 
13. walde palustrem illam terram ex eo quo dividant et ad se invicem nul- 
14. lo intervallo colliment. Ex altero (altero) vero latere predicte terre palus- 
15. tris idem sit terminus, qui fuerit terminus epioscopatus et comitatus. Ipsi 
16. fratres terram illam possideant. Has vero terras tali pacto dedi eis 
17. ut, si quando inhabitentur, decime et placita et omnis ecclesiastica et laicalis (?) 
18. justicia ad eos solummodo pertineat. Huius quoque rei testes subscripsimus: 
19. Lomsonem maiorem dominus sancti martini propositum Traiecti, Adel- 
20. hardum prepositum sancti Salvatoris ibidem, Rudolfum prepositum sancti 
21. Petri in Traiecto, Liebertum de Andensele prepositum, Egbertum de- 
22. canum, Lambertum, Engelbertum prepositum, Wenselinum decanum, The- 
23. odoricum comitem in Hollandie. Et ut inconvulsus contractus iste per- 
24. maneat, sub anathema te confirmavimus et sigilli nostri inpres- 
25. sione signavimus et chartam hanc testem futuram sub predicti 
26. presentibus testibus dedimus, anna dominice incarnationis mille- 
27. simo octuagesimo quinto indictione octavo, anno presulatus 
28. mei octavo, regnante Henrico imperatore quarto. 
 
Stuk 4 
1239 
Toestemming door de elect Otto aan het kapittel van St. Jan om een wetering (Pijnenburger Grift) in het 
veen naast De Vuursche te graven. Met vidimus door bisschop David van Bourgondië,(1461). Men 
aantekening over een bevestigingsakte daarvan door paus Innocentius IV. 
 
1. Otto, Dei gratia Traiectensis electus, universis tam presentibus quam futuris 
2. in perpetuum. Notum esse volumus quod nos, de consilio et assensu 
3. prelatorum et ecclesie necnon et ministerialium nostrorum, concessimus 
4. in Christo dilectis G[oswino] preposito et capitulo sancti Johannis in Traiecto, 
5. ut faciant aqueductum qui vulgariter dicitur Waterganck, in veno 
6. adiacente silve ipsorum, que vocatur Fuers, et eundem aqueductum 
7. protrahant prope villam Sues, supra et infra ubi sibi viderint ex- 
8. pedire usque in fluvium qui dicitur Eme. Et prefatum aqueductum cum 
9. prospectu, qui Scouwe dicitur,  cum omni jurisdictione possideant pleno 
10. jure. Ut autem hoc factum oblivione non pereat, sed perpetua memoria 
11. roboretur, presentem paginam nostro et ecclesie nostre sigillis fecimus 
12. communiri. Actum Traiecti anno Domini MCCXXXIX. Presentibus Theodorico miori preposito, Remaro 
13. preposito sancti Petri et Everardo eiusdem ecclesie decano, Goesswino 
14. preposito et Giselberto sancti Johannis, Amilio de Insula, Brnar- 
15. do de Dolren, Arnoldo de Scalcwyck marscallo nostro, Wilhel- 
16. mo de Montfoert et pluribus aliis ad hoc vocatis. 
 
 Vrouwenklooster 308 
1 juli 1461. Akte van toestemming door de elect Otto van Holland aan proost en kapittel van St. Jan te 
Utrecht om een wetering te graven in het veen naast het bos De Vuursche en de schouw daarover te 
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voeren, 1239, gevidimeerd door bisschop David van Bourgondië, 1461. Afschrift, [ca. 1478], met 
aantekening van de rechtsmacht van het kapittel van St. Jan tot aan 't Hart in De Vuursche. 
 
Copie 
 
{blad 1 recto} 
1 David de Borgondia Dei et apostolice fed[um](?) 
2 gratia, episcopus Trajectensis, universis 
3 et singulis Chr[ist]i fidelibus ad quos p[rese]ntes 
4 nostre l[itte]re pervenere[n]t, notum facimus 
5 q[uo]d anno Domini millesimo qua- 
6 dringentesimo sexagesimo primo, p[ri]ma 
7 die julii, in domo habitationis venerabilis 
8 et circu[m]spectis viri domini et m[a]g[ist]ri 
9 Johannis militis canonici majoris eccl[esi]e 
10 nostre Trajecten[sis] vicarii n[ost]ri generalis 
11 litteras quondam Ottonis dicte eccl[es]ie 
12 nostre Trajecten[sis] electi predecessoris 
13 nostri non abolitas non abrasas {?} nec in 
14 aliqua sui parte suspectas sed prorsus 
15 om[n]i vitio et suspitione carentes vero 
16 et integro sigillo eiusd[em] Otton[em] prout apparuit 
17 sigillatas vidimus de verbo ad verbum 
18 tenorem qui segnitur continen[tem]: "Otto 
19 Dei gratia Trajecten[sis] eccl[es]ie electus 
20 universis tam p[rese]ntibus quam futuris 
21 in perpetuum. Notum esse volumus quod 
22 nos de consilio et consensu p[re]latorum 
23 et eccl[es]ie necnon et ministerialu[m] 
24 nostrorum concessimus dilectis in Christo 
25 G[oeswino] p[re]p[osi]to et cap[ittu]lo sancti Johannis in 
26 Trajecto ut faciant aqueductum que 
27 vulgariter dicitur Weteringe in veno 
28 adjacente silve ipsorum que vocatur 
29 Vuers et eund[em] aqueduct[um] protrahant 
30 prope villam Soes supra et intra ubi 
31 sibi viderint expedire usque ad fluvium 
32 qui dicitur Eme. Et p[re]fatu[m] aqueductu[m] 
{ondermarge in andere hand:} 
No[tatur]: {?} dat desen brieff doet tot advys van den CVIIIu ar[ticu]lo van den 
duplycke soe dair uuyt blijckt dat d' vorst van den landen 
hair jurisdictie geëxerceert hebben tot aen 't Hardt van den Vuersche. 
{folio 1 verso} 
1 cu[m] prospectu qui Scouwinge dicitur 
2 et omni jurisdictione ipsius in perpetuu[m] 
3 possideant pleno jure. Ut autem hoc 
4 factu[m] nostrum oblivione non pereat set 
5 perpetua memoria roberetur, p[rese]ntem 
6 paginam n[ost]ro et eccl[es]ie nostre sigillis 
7 fecimus co[m]muniri. Actum Trajecti 
8 anno D[omi]ni millesimo ducentesimo trisesi[m]o 
9 nono. Presentibus Theodorico maiori 
10 preposito, Reyniaro preposito sancti Petri 
11 et Everardo eiusdem ecclesie decano, 
12 Goeswino p[re]p[osi]to et Gyselberto decano 
13 sancti Johannis, Amilio de Insula, 
14 Bernardo de Dolren, Aernoldo de Scalckwijck, 
15 marescalco nostro, Wilhelmus de 
16 Montfoirt et pluribus aliis ad hoc 
17 vocatis."  Quamquid donatione[m] seu 
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18 concessionem dilectis in Christo p[re]p[osi]to 
19 et cap[ittu]lo ecclesie n[ost]re sancti Johannis 
20 de faciend[um] aqueductu[m] qui vulgariter 
21 dicitur Weteringe in veno pertinente, 
22 attinente et adjacente silve ip[s]or[um] et 
23 de protrahende eund[em] aqueductu[m] p[ro]pe 
24 villam Soes supra et infra ubi ip[s]is 
25 hoc visum fuerit expedire et usque 
26 ad fluviu[m] qui dicitur Ema et de habe[n]do 
27 et possidendo in perpetuu[m] ipsum aqueductu[m] 
28 pleno iure cu[m] prospectu qui Scouwinge 
29 dicitur per prefatu[m] quondam Ottonem 
30 factam approbavim[us], ratificavim[us] et 
31 confirmavim[us] ac auct[oritat]e n[ost]ra[m] ordinacia[m] 
32 p[rese]ntibus nostris litter[as] approbamus, 
{folio 2 recto} 
1 ratificamus et in Dei nomine confir- 
2 mamus. Decernen[dum] eadem n[ost]ra auc[torita]te 
3 dicta vena fuisse et esse de adjacentiis, 
4 attinentiis et pertinentiis prefato   {in marge:} silve una cu[m] aqueductu[m]} 
5 p[re]fato nostraru[m] testimonio l[itte]rar[um] sigilli nostri 
6 appensione minutaru[m]. Datum anno 
7 Domini millesimo quadringentesimo 
8 sexagesimo p[ri]mo, prima die mensis 
9 julii. 
 

Vrouwenklooster 310 
11 december 1512. Getuigenverklaringen op verzoek van het Vrouwenklooster over het bezit en de 
rechtsmacht van de venen aan de Vuursche, ten behoeve van het proces voor Gerrit van der Toirn, 
rechter en waarnemend gevolmachtigde van de kapittels te Utrecht, van het kapittel van St. Jan tegen 
abdis en convent van Vrouwenklooster over deze venen. 
 
{bladzijde 1 recto} 
1. Wij borgermeystere[n], scepene[n] ende rade der stadt van Utrecht doen kondt 
2. en[de] kenlick allen luiden dat wij ter begheerten van wegen des convents 
3. van Vrouwencloester gelegen buten Utrecht aen Die Bilt mit enen onsen 
4. gezworen dienre bynnen onsen stadt gerechtelike om getuychenisse der 
5. waerheit te gevene[n] van der saecken naebescreven hebben doen besetten 
6. dese naebescreven personen: Henrick Ghijsbertsoen woenende ter Eem, 
7. out wesende als hij seyde omtrent ses en[de] vijftich jaeren, Bart Janssoen, 
8. woenende tot Zoest out wesende twe en[de] tsestich jaeren, Jacop Janssoen, 
9. woenende t’Zoest out tsestich jaren, Claes Lodewijckssoen tot Zoest 
10. out ontrent tzestich jaren, Anthonis Janssoen woenende tot Baern 
11. ontrent out wesende acht en[de] veertich jaren, Jan Peterssoen woenende 
12. in Herberscoep out omtrent zeven en[de] tsestich jaren, Ghijsbert Vercuil 
13. out omtre[n]t ses en[de] tsestich jaeren ende Adriaen Bouwenssoen woenende 
14. tot Baern out wesende omtrent vier en[de] tsestich jaeren als sij elcx seyden 
15. en[de] beleden, die welke alsoe beset wesende en[de] opten zevenden dach in 
16. decembri anno vijftienhondert en[de] twaleff voir ons verschijnende 
17. hebben aldaer bij hoeren eeden {enkele woorden doorgehaald} die 
18. in en[de] elcx bysonder mit opgerichten vingeren volstafs eedts lijflick 
19. aen den heiligen deden en[de] wij volcomelicken van hem ontfengen 
20. eendrachtelicken tsamentlike en[de] oeck elcx insonderheit tot onser 
21. antwoerde getuycht, geaffirmeert en[de] geseit alse dat hem allen en[de] 
22. elcx sonderlinge wel kenliken was hoe dat die joncfrouwen ende 
23. ’t convent van Vrouwencloester voirscreven hebben en[de] soe lange hem 
24. gedenct gehadt en[de] rustelicken beseten hebben sekere veenen strecke[n]de 
25. van der Vuersen suytwaert an ende dat der Nonnengroep lange 
26. jaren venen hoeren kennissen daer gelegen heeft en[de] dattet convent 
27. voirscreven die selve groep bij horen kennisse eens of twewerf 
28. laten repareren heeft, en[de] dat dieselve groep strect van ’t heide 
29. geheten Overhese gelegen in ’t gerecht van Zeyst uuten zuyden tot 
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30. aen dat heide van der Vuerssen toe daer voertijts omtrent seven 
31. en[de] dertich jaren gelegen Anthonis van Vlowijck westwaert aen 
32. die groep gelegen gecoft hadde teghens die joncfrouwen van 
33. Vrouwencloester twalef roeden veens breet streckende van die 
 
{bladzijde 1verso} 
1. oude graft uuten zuyden noortwert op tot aen dat hard van die Vuersse toe 
2. welke veenen voirscreven Anthonis voirscreven bij sijnen tijden boven aen 
3. dat hard van die Vuersse dair die Vuersse noortwert maestgelegen is 
4. lange tijt van jaren, in den veenen aldaer gegreven heeft gehadt als ‘t 
5. noch wel kenlic is aen die veenen voirscreven. Ende Claes Loychssoen 
6. voirscreven seyde voerder bij sijnen eede alleen dat hij een stuuck 
7. veens van den twaleff roeden breet voirs[creven] van Anthonis van Vloewijck 
8. voirscreven voert gecoft en[de] rustelicken gebruyct enden gegreven heeft 
9. gehadt sonder enich becroen oft wederseggen van den heren van 
10. Sint Jans t’ Utrecht. Ende naederhant heeftet selver convent dit voirs[creven] 
11. veen van Anthonis van Vloewijcks erfnamen weder aen hem gecoft 
12. als hem allen wel kenlicken was. Ende oeck dattet gerecht van Zoest 
13. strect uuten oesten westwert op tot aen die Nonnengroep toe. En[de] dat 
14. des gerechts veenen die gelegen sijn in ’t gerecht van Baern strecke[n] 
15. van ’t Baernsche herd tot aen den Nonnengroep toe. Ende dat weer (doorgehaald?) 
16. Weernaers weech strect van dat herd van Zeyst uuten zuyden tot aen 
17. die Vuersse toe die noortweerts daeraen gelegen is. Ende dat 
18. Weernaers hofstede die de [heren] van Drakenborch lange jaren van dat 
19. convent in erfpacht hebben gehadt leyt aen die Vuersse westwaert 
20. aen Weernaers wech van Drakenborch in des convents veenen 
21. van Vrouwencloester voirscreven. Ite(n)[m] Adriaen Bouwenssoen 
22. vo[ir]screven tuychde voerder bij sijnen eede dat hem wel kenlicke[n] 
23. was dat heer Jan van Wij canonick t’ Sint Jans t’ Utrecht gecoft 
24. had van den heeren ofte capittel t’ Sint Jans voirscreven sekere hout 
25. dat op die Vuersse stont in die selve tijt. Soe Anthonis van Vloewijk 
26. dat veen tegens dat convent van Vrouwencloester  gecoft 
27. had. Ende dat heer Jan van Wij dicwijls van genuchten quam 
28. bij den grevers die Anthonis voirs[creven] torf aldaer groeven uut dat 
29. voirscreve[n] veen hij van ’t convent van Vrouwencloester voirscreven 
30. gecoft had ende dat hij die voirscreven grevers nije verboden 
31. en heeft te greven noch uut dat veen hyeten gaen en heeft noch 
32. nije seyde dattet tegens sijnen ofte der heeren van sunt Jans 
33. wille was dat sij ’t voirscreven veen groeven. Item hiernae opten 
 
{bladzijde 2recto} 
1. elften dach in decembri anno vijftienhondert ende twaleff sijn 
2. voir ons gecomen soe sij van wegen als voirscreven om getuych- 
3. nisse der waerheit te gevenen mit enen ons gezworen dienre, 
4. daertoe beset waren die eerbare Jacop van Zulen van Bliecken- 
5. borch out wesende als hij bekende omtrent ses ende sestich jaren, 
6. Ghijsbert Ghijsbertsoen out ontrent twe ende vijftich jaren ende 
7. Anthonis Henricksoen out omtrent vijftich jaren als sij mede seyden 
8. en[de] beleden alse buerluuden van Zeyst, die welke alsoe beset wese[n]de 
9. en[de] voir ons op huyden dachs voirs[creven] voir ons verschenende bij 
10. hoeren eeden die sij elcx van hem mit opgerichten vingeren volstafs 
11. eedts aen den heiligen tot onser vermaningen deden eendrachtliken 
12. getuycht ende geseit hebben alse dat hem allen ende elken 
13. bijsonder wel kenlicken was dat des convents van Vrouwencloesters 
14. voirscreven goeden ende veenen en[de] die bepalinge dairoff gelegen 
15. sijn in ’t gerecht van Zeyst. Ende dat sij alle drie daerover ende aen 
16. geweest hadden als gerechtelicken ende van des gerechts wegen 
17. daertoe versocht wesende aldaer der Nonnengroep bij den gerecht 
18. van Zeyst gerepaerert ende verdiept is geworden, dat hem allen 
19. (dat hem allen) soe weerlicken God helpen most en[de] sijn heyligen. 
20. Ende want dit aldus voir ons getuycht ende gesciet is soe certi- 
21. ficeren wij dat enen eygelicken die des behoeven mach voir 
22. die rechte waerheit ende hebben, des t’ oerconde onser stadt 
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23. signet tewelck van ygelicken dagelix gebruycken aen desen 
24. brieff doen hangen, gegeven in ’t jair ons Heren dusent vijfhondert 
25. ende twalef opten elften dacht in decembri. 
 

Vrouwenklooster 311 
1515. Beknopt register met fragmenten van stukken uit 1308-1515 door Vrouwenklooster overgelegd aan 
de domdeken van Utrecht met het verzoek om het convent in het ongestoorde bezit te herstellen van de 
venen in De Vuursche die wederrechtelijk door Jacob van Dolre en zijn arbeiders gebruikt of afgegraven 
worden, met afschrift van een verzoekschrift hierover aan de bisschop van Utrecht en 
getuigenverklaringen. 
 
{bladzijde 1 recto}  
1 Dit is een register {bovengeschreven: in ’t cort gemaict} van seke[re]n copiën en[de] ander punten den 

doimdeken van 
2 wegen den joffr[ouwen] en[de] convent van Vrouwencloester overgelevert, in der saken 
3 tusschen den joffr[ouwen] voirs[creven] en[de] Jacob van Dolre mit zijn medewerckers etc. 
4 Ende beginnen aldus: 
 
5 Dit nabescreven is den principalen brieff dair den joncfr[ouwen] van Vrouwencloest[er] 
6 dit veen in gegeven is, en[de] dair sij mede bewesen hebben dat Jacop van 
7 Dolre sijn voervaders sticken en[de] palen gesteken hebben in dit selve veen voirs[creven]. 
 
8 In nomine ende in goede name Amen. Wij Guy bij der genade Goeds bisschop tot 
9 Utrecht maken kondt etc. Ende dese copie was gecollationeert en[de] onderteykent bij 
10 een notarius genoemt Valentinus etc. 
 
11 It[em] hierna stont een punt aldus: 
 
12 It[em] die eynden van deze voirs[creven] acht hoeven sellen aengaen ter Vuersenwert dair 
13 die bisscop waerscap begint, dat is te weten dat des biscop waerscap beghint 
14 dair dat gerecht van de Vuerse ofgaet en[de] Seyster gerecht begint wat dat 
15 gerecht van de Vuerse en[de] meer ander goeden aldair gelegen een sonderli[n]ge 
16 gerecht is toebehoe[re]nde der proestijen en[de] der kercken t’sint Jans t’Utrecht. 
17 Ende dair dan dat gerecht van de Vuerse ofgaet is wel te mercken dat 
18 mijns gener. hee[re]n gerecht en[de] waerscap aengaet als oick die oude ons wel 
19 geseyt hebben. Ende oick een certificatie hebben van seke[re]n tuygen die ge- 
20 tuycht hebben dat mijns gener. hee[re]n gerecht tot Zeyst gaende is tot aen der 
21 Vuersen toe. 
 
22 It[em] soe wasser noch een cedel inder lappe[n] tusschen den blade[re]n in gesteke[n] 
23 dairin dat een punt gescr[even] stont van der bepalinge aldus: 
 
24 It[em] opter bepalinge van der joncfr[ouwen] venen sel men weten en[de] mercken alse dat die Jacop 
25 van Dolre mit sijn mederwerckers en[de] voervaders recht contrarii bewijsen willen 
26 als men sien en[de] hoe[re]n mach in hoe[re] dingtael en[de] aenspraken hier gecopieert wesende die inhou- 
27 dende is in enen punte. Ende ’t is een onrecht uutsettinge die de voirs[creven] jonffr[ouwen] dairvan 
28 gedaen hebben soe der joffr[ouwen] veenen die hem bisscop gegeven heeft die brieven 
29 dairvan inhoudende zijn acht hoeven lants in sijnre wildernisse en[de] hair waerscap begint 
30 opgaende ter Vuerse, dat welke oick dagelicx hoir opinie noch is, seggende 
31 der joffr[ouwen] veenen beghinnen souden aen die sijde van Seyst van ’t heidde off en[de] leyt in ’t suyden 
32 streckkende opwerts nader Vuerze, liggende in ’t noerden, maynende dairbij dat 
33 der joffr[ouwen] veenen hoir mate wel gewende(?) over die oude graft niet strecken en 
34 souden moegen etc., dat welke recht contrari en[de] tegen der joffr[ouwen] voirs[creven] brieff 
35 is hem van biscop Guye gegeven, want die inhout in der bepalinge aldus. Ende hebben 
36 hem gegeven in devoeren en[de] in rechten almoes achte hoeve lants in onser wildernisse 
37 als voir onser ziele en[de] voir onser nacomelinge die gelegen zijn beneden Vuerhese 
 
{bladzijde 1 verso} 
1 ende nederwaerts gaen totter Bilte. Elke hoeve sel wesen twe ende dertich garden 
2 breet. Ende die eynden van desen voirgenoemden achte hoeven die sellen anegaen 
3 ter Vuersen waert dair onse waerscap begint ende sellen opgaen als ten 
4 wege toe die an scoutkijns hegge gaet. It[em] hierbij mach men wel hoe[re]n dat sij 
5 die bepalinge qualiken wijsen en[de] een onverstant dairin maken om mit bedrichlike[n] 
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6 redenen der joffr[ouwen] venen te verduyste[re]n, doe men wel; claerlike hoert uten voirs[creven] 
7 brieve dat der joffr[ouwen] veenen aengaen sullen van der Vuersen off te weten[en] in ’t noerd[en] 
8 en[de] strecken in der lencten tot aen scoutkins hegge toe die gelegen is in ’t suyden – 
9 waero[m]me men wel mercken mach dat sij over die oude graft moeten gaet?, soe 
10 die graft dwers tusschen der Vuerse en[de] scoutkins hegge gelegen is, te weten[e] 
11 oest en[de] west. Oick sel men weten dat die joffr[ouwen] voirs[creven] dese veenen voirs[creven] 
12 gehad en[de] gebruyckt hebben, all eer die oude graft ye gegreven ofte gemaict wert 

wantet te voe[re]n een wildernisse was. 
 
13 Dit is die aensprake die sij deden in ’t aenleggen van den recht en[de] gescieden 
14 in den jare xiiijclxij. 
15 Aldus seggen Jan van Amerongen ende Goesen van Lienden als een voicht en[de] momber 
16 van joncfr[ouwe] Alyden sijnen wive, Jacob Ne[n]nincxdochter van den Voerbroeck, dattet 
17 een rechte palinge is die zij etc. inf[orma] to[tu]m. 
 
18 Dit is die antwoerde van den convent: 
19 Aldus seyt dat convent van Vrouwencloester dattet een onrechte ontweringe? 
20 en[de] palen en[de] sticken is die Goesen van Lyenden en[de] joffr[ouwe] Alijt zij[n] wijff, Agniese 
21 Jans wedue van Zeebeeck met hoe[re]n medewerckers gedaen en[de] gesteken hebben 
22 aen sulken veenen etc. inf[orma] totum. 
 
23 Item inder aenspraken en[de] antwoerden voirs[creven] mach men wel mercken dat dit dat- 
24 selve veen is dat zij ons nu geweldeliken ontgreven. 
 
{bladzijde 2 recto} 
1 Dit is den brieff dair ons ridde[re]n en[de] knapen mede in’t besit gewesen hebben 
2 van desen voirs[creven] veenen. 
 
3 David van Bourg[oigne] bij der genad[en] Goets biscop t’Utrecht etc. in forma totum 
4 collacionata. 
 
5 Dit is die quytinge van Henrick van Suylen pander op die tijt hoe die 
6 pael over die oude graft gesteken was. 
 
7 Alle den ghenen die desen open[e] certificatie gethoent off gelesen sel worden 
8 doen wij verstaen meyster Jan van Meerten scout etc. totum collacionata. 
 
9 Dit is den brieff dairmede dat convent een deel van dit selve veen 
10 in erfpachte gegeven heeft bisscop Jan van Arckel salig[er] gedachten. 
 
11 Wij priorinne ende gemene convent van Vrouwencloest[er] maken kondt etc. tot[um] 
12 collacionata. 
 
13 Dit is den brieff dairinne dat bisscop Jan van Arckel dit selve veen 
14 voirs[creven] verlijet heeft Wernaer van Drakenborch. En[de] is doer 
15 des convents brieff voirs[creven] gesteken. 
 
16 Wij Johan bij der genad[en] Goeds bisscop t’Útrecht maken kondt etc. in f[orma] to[tum] 
17 collationata. 
 
18 It[em] dit selve stuck veens dair Jacop van Dolre mit sijn medewerck[er]s altehans op 
19 laet greven, hebben die joncfr[ouwen] voirs[creven] eertijts vercoft gehad vier goede mannen 
20 van Soest, te weten Ghijsbert Henricxs., Rutger de Beer Jacobsz., Steven Stael en[de] 
21 Gijsbert Stael, die welke ’t selve veen naderhant den joffr[ouwen] wederom op 
22 gaven soe zij dat uyt wegen noch weteren en mochten te Soestwert, wantet 
23 in Seyster gerecht gelegen is, als men dat uten nabescreven brieve wel 
24 mercken mach. Oick soe hoert men wel in den selven brieff dat Steven 
25 Stael en[de] Gijsbert Stael selver bekennen dat dit selve veen den joncfr[ouwen] 
 
{bladzijde 2 verso} 
1 ende convent voirscr[even] toebehoert, dat welke contrarii den brieff is die sij 
2 seggen te hebben van Goede Stael dairmede sij bewijsen willen dat hoir 
3 venen strecken souden aen den Riddervenen, die sij seggen dat ligge[n] souden 
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4 dwers doer en[de] ov[er] der joffr[ouwen] veenen, dat welke alsoe niet wesen en mach 
5 bij seke[re]n redenen voer en[de] oick hierna verclaert. 
 
6 Alle den ghenen die desen brieff zellen sien off hoe[re]n lesen doe wij verstaen Gijsbert 
7 Henricxs[oen], Rutger de Beer Jacobsz[oen] etc. ut patet in l[itte]ra[m] / collacionata etc. 
 
8 It[em] alsoe Jacob van Dolre mit sijn medewerckers seggen dat sij een rustelick besit hebben in 
9 dit voirs[creven] veen, dat en is alsoe nyt want ons convent voirs[creven] een rustelick besit 
10 gehad heb[be]n over hondert jae[re]n verleden en[de] genoich dairbove[n]. Mede soe hebben ons 
11 convent voirs[creven] vercoft gehadt een stuck veens nader opdracht van Gijsbert Henricxz. 
12 mit sijn medewerckers in der voirs[creven] copien benoemt, enen geheiten Tonis Evertsz. tot 
13 Amersfoert, twaleff roeden breet streckende van der ouder graft langes der 
14 nonnengroep noertwert op tot aender Vuersen toe. Welke Tonis voirs[creven] dat 
15 selve veen rustelike en[de] vredelike gebruyct en[de] gegreven heeft dat men merckelike 
16 zien mach aen den cuylen die dair tegenwoerdich noch liggen dey tijt van vijff 
17 off ses jae[re]n lanck. Hiero[m]me seggen die joffr[ouwen] voirs[creven] dat sij selver een rustelick[en] 
18 besit hebben in den veenen voirs[creven]. En[de] oick behoer[en] te houden na vermoegen ho[er]e 
19 segele en[de] brieve die sij hebben vander se[n]tentiën hem toegewesen bij ridde[re]n en[de] 
20 knapen, en[de] andere hiervoer gecopieert wesende. 
 
21 It[em] en[de]{bovengeschreven} alsoe Jacop van Dolre mit sijn medewerck[er]s voirs[creven] hoir 

fundame[n]t oick scijne[n] te wille[n] nemen 
22 uut ene[n] brieff die sij heb[be]n soude[n] van biscop Jan van Arckel rue[re]nde van goede staele {?} venen 
23 dairmede sij bewijsen willen dat hoir veenen gaen souden tot aen den Riddervene[n] die 
24 welke zij wijsen willen dwers doer en[de] over der joffr[ouwen] venen voirs[creven] tot aen Weernaers 
25 wech toe. Dat e[m]mer soe uytwesen en mach gemerckt den brieff den joffr[ouwen] geg[even] 
26 van biscop Guye voirs[creven] die ouder is dan enige brieve die sij toenen moegen. 
27 Oick soe ist best te geloven dat dit veen den joffr[ouwen] voirs[creven] toebehoerdde selve[n] ridder- 
28 veenen sijn en[de] oirspronckelick geheten heb[be]n, aengesien dat die biscop van Ut[recht] 
29 die ditselve veen den joffr[ouwen] voirs[creven] in aelmisse[n] geg[even] heeft die oudste Ridderveen is 
30 en[de] dairo[m]me in’t beginsel doen dese venen yerst uuter wildernisse gedeylt 
31 werden, Riddervenen geheten moegen hebben, die naderhant bij lancheyt van 
32 jae[re]n der Nonnenveenen geheyten zijn. 
 
{bladzijde 3 recto} 
1 Copiën van den o[m]meslach den joncfr[ouwen] eertijts gerechtelike ov[er]gelevert van Jacob van 
2 Dolres voirvaders diewelke besceydeliken inhouden dat alle die veenen in der 
3 o[m]meslach gelegen hoer bepalinge niet voerder inhout dan streckende van den 
4 dwerssloet westwert op tot aen der Nonnenveen toe etc., dat contrarii dat 
5 voirnemen is van Jacop van Dolre mit sijn medewerck[ers], want sij nu comen 
6 mitten veenen in den o[m]meslach gelegen en[de] willen dwers doer en[de] in der 
7 Nonnenveen voirs[creven] wesen en[de] dat sij oic alsoe geweldelike begonnen hebben. 
 
8 Alle denghenen die desen brieff zellen zien off hoe[re]n lesen doe wij verstaen Gerijt Jacobsz. 
9 scout, Laurens Claesz. etc. / ad longum in forma. 
 
10 Wij Hubert de Wolff rentmeyst[er] van den lande van Utr[echt] etc. sc[ri]pt[um] erat to[tu]m. 
 
11 Sweder bijder genad[en] Goets bisscop etc. to[tu]m. 
 
12 Copie van tuychnisse hoe dattet gerecht van Zeyst gaet tot aender 
13 Vuerzen toe 
14 En[de] dese copie en was bij de ander niet gebonden, mer sij stont 
15 in een blat op hoir selven. 
 
16 Allen denghenen die desen brieff zellen (sellen) sien off hoe[re]n lesen doe wij verstaen 
17 Pouwels Janss[oen] scout, Henrick Gerijtss[oen] en[de] Jacob Janss[oen] scepen[en] aen De Bilt 
18 in des abts ger[echt] van Oestbroeck etc. to[tu]m in forma. 
19 Collationata etc. 
 
{bladzijde 3 verso} 
1 Die supplicacy dairafter an gescr[even] … mijnen gened[igen] he[re]n van Utr[echt]. 
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2 Eerweerdige vader in Gode, hoechgeboe[re]n vermoegen[de] forst, genad[ige] lieve hee[re] der 
3 selver uwer forsteliker genad[en], [die?] goetwillige joncfr[ouwen] en[de] convent van Vrou- 
4 wencloester voirscr[even] hopen en[de] meenen dat uwe genad[e] uten voergecopieerd[en] 
5 brieven en[de] andere redenen wel goet verstant en[de] wetentheyt bevynden sulle[n] 
6 wairbij sij claerlike gevuelen sellen moegen dat Jacob van Dolre mit sijn mede- 
7 werckers den convente voirs[creven] hoer veenen geweldelike ontgreven ende 
8 gebrukende sijn, dat welke sij uwen forsteliken genad[e] dickwijl claechlike 
9 te kennen gegeven hebben als sij noch doen. Ende bidden dairo[m]me oitmoedelike 
10 dat uwe genad[e] aenmerckende der joffr[ouwen] voirs[creven] goet besceyt, zegele, brieve en[de] 
11 sentencie hem eertijts dairvan gegeven, verleent en[de] bij ridde[re]n en[de] knapen 
12 toegewesen, die geweldige hant van Jacob van Dolre mit sijn medewerck[ers] 
13 voirs[creven] beheiren willen off te houden, wairbij die joffr[ouwen] voirs[creven] in hoir rustelike besit 
14 dair sij bij ridde[re]n en[de] knapen eertijts in gewesen sijn, en[de] dair voertijts genoech boven 
15 hondert jae[re]n in geweest hebben en[de] bij hoer goede segele en[de] brieve voortaen noch bliven 
16 moegen als dat e[m]mers van rechts en[de] redenen wegen alsoe behoert. Ende sij oick niet 
17 en twivelen uwe forstelike genad[e] dit gesien en[de] gehoert hebbende wel doen sellen. 
18 Genadige lieve he[er]e dit doende sellen uwe genad[e] wel en[de] Gode van hemelrijck 
19 sonder twifel behaechlike doen en[de] den dinsten joncfr[ouwen[ voirs[creven] verbyndende wesen 
20 onsen He[er]e God nerstelike bij dage en[de] bij nachte te bidden voir den selven uwen 
21 forsteliken genade die God behueden will tot langen tijden salich en[de] gesont. 
 
Fragment 1 
1 Ite[m] also Jacop van Dolre soeit dat hij wil ons gheven al dat gheen 
2 dat ons seghel en[de] brief vermoeghen, mer hij en dees[en] ons niet gheven 
3 want dat veen is ons toeghewesen van ridder en[de] knapen en[de] hij sceit 
4 dat wij ons hoeven wel vinden sellen eer wij aen die oude graft koemen, 
5 dat een is soniet nae alle venen recht, want ons veen hout breet en[de] 
6 lanc als al die riddervenen doen en[de] is self een ridderveen en[de] sel op 
7 gaen van der eenre hand aen der Versen toe ghelick al die ridder- 
8 veenen doen en[de] is self een ridde[r]veen, want alle die riddervenen die 
9 houden bonninck {?} of en[de] van’t oeeffer oeck van sieeckker kul of op 
10 streckke aen der Versen toe of aen Goeylant toe en[de] oeck aen Goeiekop 
11 dat hyerom en[de] bij deesser reden sellen die jofferen opgaen als alle 
12 die riddervenen doen ten waer saek dat Jacop van Dolre bewees mit 
13 segel en[de] brief dat et convent keren soude aen die oude graft 
14 dat hij niet bewisen en kan myt ghen brief mer (te)et convent sel 
15 wel bewisse myt segel en[de] brief. 
 
Achterzijde (erg moeilijk leesbaar) 
1. Ite[m] noch hierna in ’t jaer va[n] LXXV so heeft dat co[n]vent dit selfde vee[n] vercoft ee[n] va[n] 
2. Amersfoert en was {iets bovengeschreven} Thonis Everts[en] va[n] Vlowijck ende …{onleesbaar} dat et 

co[n]- 
3. ve[n]t et gek. va[n] node …. dat …. hore[n] vene[n] tot et bepale[n] soude wa[n]t 
4. hi en ma[n] va[n] machten was dat etc.{?} 
 
5. It[em] dit selve stuck veens dair Jacob van Dolre mit sijn medewercke[n] altehans op laet greve[n], hebben 

ons convent 
6. voirscr[even] vertigt en vercoft gehadt vier goede mannen van Zoest genoemt ut in l[itte]ra[m], die welke ’t 

selve 
7. naderhant ons wederom opgave[n] soe sij dat niet wegen noch weter[en] en mochten tot Soestwert, wantet 
8. in Seyster gerecht gelegen is, als men dat uten nabescr[even] br[ief] wel mercke[n] mach. Oick soe hoert 

men wel in den 
9. selven brieff dat Willem Stael en[de] Ghijsbert Stael dairop {dat Jacob van Dolre hem scijnt; doorgehaald} 

te v[er]laten, selver bekennen 
10. dat dit selve veen den joffer[en] en[de] c[on]vent voirs[creven] toebehoert, dat welke contrerii den brieff es 

die sij segge[n] 
11. te hebbe[n] van Steve[n] Stael dairmede sij bewijse[n] wille[n] dat hoir veene[n] strecke[n]de soude[n] sij[n] 

aen den ridderveenen. 
 
 
Fragment 2 
1. Ite[m] die eynde[n] va[n] dese voers[creven] achthove[n] selle[n] a[n]egae[n] t’Vuerswert daer die 

bysscops- 
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2. waerscapp beghynt, dat is te wete[n] dat die bisscops werscapp beghynt daer 
3. dat gherecht va[n] die Vuerss off gaet en[de] want die hoechheerlickheyt en[de] dat ghe- 
4. recht va[n] die Vuerss hoert doe de proest en[de] dat cappittel va[n] Sint Ja[n], en[de] daerva[n] 
5. dat gherecht off gaet is wel te m[er]ken dat mij[n]s ghenadige he[re]n gherecht a[n]e gaet 
6. alsoeck die oude va[n] Baern en va[n] Soest gheseyd hebbe]n]. {hierboven staat: ons wel geseyt hebben}  
 
7. aen [‘t](?) Seyst[er] ger[echt] begint, want dat ger[echt] van de Vuerss {bovengeschreven: en[de] ……… 

van der goede[n] ald[air] gelege[n]} een sonderlinge ger[echt]? nu toebehore[n]de {die proestije en[de] d’ 
kerck (bovengeschreven)} St. Jan t’ Utr[echt]. 

 
8. Ite[m] dit selleve stuc vee[n]s daer Jacop va[n] Dolre myt sijn medewerckers altha[n]s op 
9. laet greve[n], hebbe[n] wij gecoft ghehad in ’t jaer va[n] LXVII bij vier goede ma[n]nen 
10. va[n] Zoest als Ghijsbert He[n]ricksz[oon] de[n] scout plach te wese[n], voert die hierna bes[creven] stae[n] 
11. zel en[de] nad[er]ha[n]t ……………….. mit hem also ghe…ghe[n] dat sij ’t tot horen wil niet bruicke[n] en 
12. mochte[n], so hebbet sij ’t o[n]s wed[er]omme(?) gheve[n], hier off so hebbe[n] si o[n]sse[n] quitsceldynge 
13. ghegeve[n] en[de] die beseghelt mit hore[n] segel, dat dit stuc veen ghelege[n] is in ’t gherecht 
14. va[n] Zyest alst hier na b[escreven] staet. 
 

Vrouwenklooster 315 
1517. Verslag door het kapittel van St. Jan aan de vier andere Utrechtse kapittels van het onderzoek naar 
de onrechtmatigheid van het vonnis door de elect, ridders en knechten van het Sticht op bisschops eerste 
rechtsdag te Wijk bij Duurstede tegen het kapittel van St. Jan vanwege beweerde gewelddadigheden tegen 
vrouwe en convent van Vrouwenklooster, 1517 
 
f.1r. 
Informacie voer den ande[re]n vier goitshuysen 
1 Eerwerdige hee[re]n dekene[n] ende capittelen der ande[re]n vier{? gaatje in ms.}goitshuysen 
2 geve[n] u werdicheyden te kenne[n] vicedeken ende capittel der kerke[n] 
3 Sint Jans t’Utrecht uwer werdicheyde medeledere[n] ende confedereerd[en]. 
4 Alsoe laetst bij den vrou ende convent van Vrouwencloester in abste[n]cia 
5 d[omi]norum, decani et cap[ittu]li ad hoc non citatorum sekere pretense viole[n]tie 
6 hem bij den hee[re]n van Sint Jan gedaen te wesen te Wijck op ons 
7 g[enadigen] hee[re]n eersten rechtdach geclaecht is ende daero[m]me ridd[er] ende 
8 knechte[n] des Stichts van Utrecht een pretense sente[n]tie tegen die 
9 voorg[enoemde] hee[re]n van Sint Jans non citatos, non convictos aut sponte 
10 confessos ad nuda dicta partis, in favoe[r] van den vrou ende 
11 convent voors[creven] taliter qualiter y[m]mo nulliter et de facto gegeven 
12 soude hebben, welcke pretense sente[n]tie onse g[enadige] heer van Utrecht 
13 alse een werlick furst van den landen ende executoer van alle 
14 sente[n]tie bij den voers[creven] riddere[n] ende knechte[n] gegeve[n] nu tegen den 
15 hee[re]n ter instancie van de voers[creven] vrou ende convent ter exe- 
16 cucie stellen wil dat alsoe nyet en behoert caus[is] et ratio[n]ibus 
17 infrascript[is]. 
 
18 In den yersten want alle sente[n]tie ofte overcome[n] die me[n] exequere[n] 
19 sell moeten gewesen wesen a suo iudice en[de] waer ’t sake dat enige 
20 sente[n]tie a non suo iudice gewesen waer, die mach me[n] nyet ter 
21 executie leggen cum sit ip[s]o iure nulla et non meretur execution[em] 
22 ut C.S. a non comp[arent]e die per tot[um] cum si…… Ende 
23 dese pretense sententie die tegen den geestelicke[n] hee[re]n 
24 van Sunt Jans bij den leecken, riddere[n] ende knechte[n] is gewese[n], 
25 die is a non suo iudice gewesen, ergo so mach me[n] die nyet 
26 ter executie stellen. Ende om dit vorder te verclare[n] is waer 
 
27 dat een biscop van Utrecht in der tijt is een furst van tweer hande 
28 justicie, die eerste is die geestelicke iur[is]dictie ofte justicie 
29 ende die streckt over all zijn genade[n] crisdom{=bisdom}van Utrecht ende zijn 
30 geestelickheyt ende hyre in dese justicie is die bisscop van 
31 Colen ende die paus bove[n] zijn genade. Ende dese justicie 
32 en mach onse g[enadige] heer nyet exercere[n] bij zijnre g[enadigen] riddere[n] 
33 ende knechte[n] en[de] daer sente[n]tie van vrage[n], mer moet die 
34 exercere[n] bij hem selve off bij zijnre g[enadige] officiael ut in c[apittulo] 
35 ad nostram de consue[tudine?], en[de] waer’t dat in die iu[ri]sdictie 
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36 ofte iusticie enige sente[n]tie per laic[os]? mit ste[m]men gewesen 
37 waer, die is van geenre werden. Ende daero[m]me wert dese 
38 iu[ri]sdictie bevolen zijnre g[enade] officiael en[de] wat dan daer gewese[n] 
39 wert rite et legitime s[er]vato debito {gaatje}processu a ………….. quoque erme[n] 
 
f.1v. 
1 mit den ban, ende is’t dat die ba[n]ige so lange te ban staen 
2 dat zij die ce[n]sure[n] verachte[n], so mach zijn genade sulcx 
3 vangen ende ter kercker breng[en] ter tijt toe dat zij wederkeren. 
 
4 D’anderde iusticie is temporael, tijtlick ofte werlick, in civyl, 
5 crimi[n]ael ofte feudael saken inter laic[os] sibi subiect[os] als een 
6 werlick pryns ende lantfurst van den heylige[n] Romschen 
7 Rijck. Welcke sake als die uutgewesen worden bij se[n]te[n]tie 
8 ofte overcome[n] der riddere[n] ende knechte[n] des Stichts van Utrecht 
9 exercere[n] bij pandinge, arreste ende vangenisse. Ende 
10 dese werlicke iu[ri]sdictie en mach onse g[enadige] heer off die 
11 riddere[n] ende knechte[n] nyet bruycke[n] off laten bruycken 
12 over ons geestelicke[n] p[er]sone[n] off over hoir goede in civyl off 
13 cri[m]inael sake, sente[n]tie off overcome[n] wijsde, so is die 
14 sente[n]tie off overcome[n] van onwerde iuxta auct[oritatem]? statui[m]us 
15 capittulum de op[er]is de et ex de fo comp[arent]e si dilige[n]ti 
16 et c[apittulum] eccl[es]ia be[at]e Marie de constit[ution]e. Ende daero[m]me en 
17 hoirt onse g[enadige] heer als een furst van iusticie nyet 
18 te hengen dat me[n] sente[n]tie over den hee[re]n geve[n] soude. 
 
19 Item al hoirde die ecclesie daer te recht als zij nyet en doet, 
20 so is’t noch o[n]mogelick dese pretense ende vermete[n] sente[n]tie 
21 ter executie te stellen soe die heel null is, want all hoerde 
22 die ecclesie daer alle sub laic[is] te rechte, als zij nyet en 
23 doet, so most men nochtans y[m]mers na recht wat pro- 
24 cesse houden na custume van dien rechte, te weten 
25 men most p[ar]tie eerst ropen ofte citere[n] quia citatio est 
26 de iu[r]e naturali et fundament[um] iu[r]isdiction[is] sonder welcke 
27 citatie paus off keyser noch oock geen rechter, geestelick 
28 off werlick, sente[n]tie geve[n] mach die van werde wesen 
29 sel, ut in dicto c[apittulo] eccl[es]ia beate Marie ex[emplum?] de constitutione et 
30 de maio? et obe c[apittulum]? inter quatuor et de tua pos.. 
31 et pro c[apittulo] 1. Ende so mocht noch die p[ar]tie daer 
32 toe geropen wesende thuys blijve[n] op zijn ban ende 
33 boten ende dan verschijne[n] ende aenspraeck begere ende 
34 zijn beraet ende defensie hebben, ende die dingtalen aen 
35 beyden zijden onder een ridderman te brenge[n] ende die 
36 dade? hem beraden ende co[n]v[er]ceren? metten p[ar]tie ende haer 
37 bescheyt hore[n] aen beyden zijden ende dan soud me[n] hem dat 
38 ordel vemane[n] ende alsoo die saeck uuten ende dit 
39 doe me[n] den armsten boer in den gesticht van Utrecht 
 
f.2r. 
1 wonende, ergo tanto fortius ecclesie …. {ms. gescheurd} die daer te 
2 recht houde als zij nyet en hoirt als voors[creven]… {scheur in ms.}. Ende dit 
3 formulier is hyer heel vergete[n]. Ende want die ridderma[n]ne[n] 
4 in isto casu nyet beter van conditie en zijn dan onse heylige 
5 vader die paus off die keyserlicke maiesteyt, so mochten zij 
6 over die hee[re]n die hyer te Wijck nye citeert off gerope[n] noch 
7 gehoirt en wae[re]n noch daer oeck in dese saeck een letter 
8 besceyts nyet overgegeve[n] noch antwoirt gehoirt en was, 
9 geen se[n]tentie geve[n] die van werde wesen mocht ut in 
10 iu[r]ib[us] sup[ra] alligat[is] cum se. Hebben nochtans die 
11 ridderschap p[ar]tie nyet geciteert ende ongehoirt in een halff 
12 ure hoer sente[n]tie gegeve[n] ende is wonder hoe zij hebben 
13 konne[n] wete[n] wat viole[n]tie die here[n] gedaen soude hebbe[n] 
14 soe zij segel noch brieff noch tuychnis noch der hee[re]n 
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15 bescheyt nyet geslegen? hebben. 
 
16 Ende off me[n] segge[n] wilden ten is geen se[n]te[n]tie mer een 
17 overcome[n], respondetur dat tusschen dit overcome[n] ende 
18 se[n]te[n]tie geen differe[n]tie en is quia secundum militares overco- 
19 men ende se[n]tentie hebben een effect scilicet te panden, 
20 welcke pandinge onse g[enadige] heer van Utrecht in isto 
21 casu et inter istas p[ar]tes nyet mach laten geschien om 
22 saken voirs[creven]. 
 

Vrouwenklooster 319 
6 september 1520. Akte van belofte door abdis Henrica van Erp en het convent van Vrouwenklooster om 
hangende het proces te Rome geen nieuwe verweermiddelen of feiten aan te voeren. Deze akte bevindt 
zich achterin een register van onderzoekspunten, dagvaardingen en getuigenverklaringen overgelegd aan 
Martinus van den Oed van Kempen, Keuls officiaal en pauselijk gedelegeerd rechter, voor het proces 
tussen Vrouwenklooster en het kapittel van St. Jan te Utrecht over het bezit van de venen aan 
DeVuursche, de grift Die Scheydinge en het recht om turf te graven. 
 
f.177 
1. Wij Henrick van Erpp, bijder ghenaden Goids abdisse ende 
2. wij 
3. conventualen  ende capittulae[re]n des convents van Vrouwencloister 
4. oirdens sinte Benedictus buten bij Utrecht, principalen voir ons en 
5. onsen convent voirs[creven], Jacob Vreyss van Dolre tot Amersfoirt, 
6. Jacob van Dollre ende Jan van Reenen, woenachtich bynnen Reenen, 
7. als adherenten ende litisconsorten in der zaicken ende schelinge 
8. hanghende bij appellatie ende anders in den hove van Romen voir 
9. die weerdighe heere, heere Nycolao de Aretio auditoer sonderling 
10. van onsen alre heilichsten vader die paus, heercomende van zeke[re]n 
11. veenen ende ande[re]n attemptaten, dairop tusschen ons ther eenre 
12. ende der eersamen hee[re]n proist, deken ende capittell der kercken 
13. t’ sunt Jans t’ Utrecht ther and[er]e zijden, pleyt, twist en[de] ghescheell 
14. ghehangen heeft voir den Eerweerdigen he[er]e den officiaell van 
15. Colen als pauslicke comissarys nae inhout, acten en[de] registeren 
16. dairvan wesende. Ende om dese zaicke voirs[creven] vermits onse 
17. appellatie bij dien voirs[creven] hee[re]n proist, deken ende capittell vercrege[n] 
18. is, een citatie bij den voirs[creven] auditoir ghedecerneert, ende tegens 
19. ons ther executie gheleyt is, bij welcke citatie wij verdaicht sijn 
20. the compareren ende gherechtelick the verschijnen the Romen voir dien 
21. voirs[creven] auditoir, om the hoe[re]n wat recht ende reden vermach, is dair 
22. o[m]me op datum van huden, the eeren ende liefften des hoichweerdige[n] 
23. fursten en[de] hee[re]n Philips van Bour[gon]gen biscop t’ Utr[echt] onsen gen[edigen] 
24. lieve[n] he[er]e, dese voirs[creven] saicke opghestalt ende verlenget, bij den voirscr[even] 
25. hee[re]n proist, deken en[de] capittell der kercken voirs[creven] totten eersten dach 
26. des maendts ffebruarii inclusieff, als men scrijven sall duysent vijffhond[er]t 
27. een en[de] twyntich nae custume des hoeffs van Utrecht, om  bynnen desen 
28. tijt in dese zaicke bij sijn furstelicke genaden wat guets the mogen 
29. beramen. Ende gheloven dairo[m]me (hangen[de] dese tijt van suspendie) 
30. gheen nijenwicheit the beghinnen noch the handen the trecken bij 
31. ons off yemant anders van ons[en] weghen, noch mit ghene[n] nywen 
32. vonden in enigerwijs ons the behelpen, dierectelick off indierecktelick. 
33. Beheltelicken nochtans hierin altijt ene[n] ygelicken sijns rechts. Alle 
34. dinck sonder arch ende list. In oirkonde van desen heb[be]n wij abdisse 
35. en[de] convent, Jacob Vreyss van Dolre voirg[enoemt] voir ons selven ende 
36. ther bede van Jacb van Dolre mijne[n] oem en[de] Jan van Renen mijne[n] neeff, 
37. elck onse zegelen aen desen brieff (mit ons[en] rechter wetenscip) doen 
38. hangen. In’t jair ons Hee[re]n duysent vijffhondert en[de] twyntich opten 
39. zesten dach van september. 
 
 Vrouwenklooster 321 
27 maart 1522. Verslagen door notaris Johannes de Platea namens Vrouwenklooster en door Henricus 
van Eyck, procureur van het kapittel van St. Jan, van beider inspectietocht van het veen tussen de 
grenspalen aan de Scheydinge aan de zuidzijde en De Vuursche aan de noordzijde, met 
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getuigenverklaringen van boeren en veenarbeiders betreffende verpachting van veen, de turfwinning, de 
drooglegging van de omstreden gebieden en de uitoefening van de rechtsmacht. 
 
1 In nomine Domini amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo vicesimosecundo, 

indictione decima, die vero iovis vicesimaseptima mensis martii, de mane hora undecima vel quasi ante 
meridiem. Reverendissimo in Christo patre et domino domino Adriano de Traiecto sanctorum 

5 Johannis et Pauli presbytero cardinali episcopo Derthesensi in summum pontificem electo, in mei notarii 
publici testiumque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter 
constitutus  providus vir magister Henricus de Eijck, sindicus et procurator reverendi patris et domini 
domini Johannis Ingenwinckel, prepositi, necnon venerabilium dominorum decani et capituli ecclesie 

10 sancti Johannis Traiectensis, de cuius procurationis mandato mihi notario infrascripto sufficienter 
constitit, habens in suis manibus quandam cedulam papiream, notam protestationis in se continentem, 
animo et intentione a nonnullis attemptatis eisdem venerabilibus dominis suis, preposito, decano et 
capitulo, principalibus suis uti asseruit, non obstante litisprudentia in Romana 

15 curia, per venerabiles dominas abbatissam et conventum monialium in Vrouwencloester, prope et extra 
muros civitatis Traiectensis, illatas, et iam noviter ad ipsius noticiam deductas, protestandi, eandemque 
cedulam ad manus meas realiter tradidit et michi assignavit, dicens, allegans, proponens, faciens et 
protestans prout et quemadmodum in eadem latius 

20 dixit contineri, cuiusquidem protestationis cedule tenor sequitur et est talis: CORAM VOBIS domine 
notarie et testibus hic astantibus, ego Henricus de Eijck, sindicus et procurator, et nominibus sindicario 
et procuratorio venerabilium dominorum reverendi patris domini Johannis Ingenwinckel, prepositi, 
decani et capituli ecclesie sancti Johannis Traiectensis, in hiis scriptis dico, allego, propono et protestor 

25  quod iam anno Domini videlicet vicesimosecundo supra millesimum quingentesimum, die vero 
vicesimaseptima mensis martii, coram reverendo patre ac domino domino Nicolao de Aretio, sacri 
palatii apostolici causarum auditore inter eosdem dominos meos ex una et venerabiles dominas 
abbattissam et conventum in Vrouwencloester  partibus ex altera, lis pendeat indecise de et super certis 
terris palustribus, 

30  vulgariter venen nuncupatis, adiacentibus silve sive loco Die Fuerss, inter eundem locum Die Fuerss ab 
aquilone et fossatum dictum Die Graft versus et inter meridiem, prout latius in actis dictorum 
dominorum illa seu locus ille contensiosus sub colore albo etiam in carta depicta sunt seu specificata 
seu designatus et propterea non licuerit neque liceat, huiusmodi lite pendente 

35  et nondum finita, facere aliquam limitum distinctionem in dictis venis aut circa illa aliqua fodiendo aut 
stipites pro signis ponendo quod cedere posset in preiudicium iuris dictorum dominorum. 

 Nichilominus venit vagus rumor ad aures meas, quatenus dicte abbattissa et conventus in 
Vrouwencloester, certo tempore elapso, lite et causa in Romana curia adhuc pendente et 

40 nondum finita, certos stipites sive palos, vulgariter palen, in loco contensioso incipiendo a dicione dicti 
loci Die Fuerss descendendo versus meridiem usque ad dictum fossatum, vulgariter Die Scheijdinge 
Graft, poni fecerunt ac mandarunt, ac quod deterius est, certum magnum fossatum effodi fecerunt, 
dividendo quodadmodo dictum locum Die Fuerss a dicto loco contensioso 

45 ac superficiem que semper plana fuit intersecarunt, ita quod dicti domini seu eorum coloni, habitantes in 
dicto loco Die Fuerss, non possunt impediti huiusmodi novo fossato, (pendente lite facto), sua pecora 
aut oves, uti semper facere consueverunt, abigere sive ad vena deducere, relinquendo dictis dominis 
solummodo arenam dicti loci Die Fuerss, innuentes per hoc 

50 dictum litigiosum venum per huiusmodi stipites et fossatum ad se spectare et pertinere, dictis dominis 
meis ad hoc non vocatis sed ipsis insciis clam et furtive hec egerunt et fieri mandarunt, unde ego 
syndicus animo et intentione ad premissa videndum et intelligendum presenti die transtuli me ad dictum 
locum et ea, sicut premittitur, omnia facta esse oculis meis 

55 conspexi et vidi ac vos domine notarie requiro, quatenus hec bene ad oculum perpendatis et in carta 
quam exhibeo in dicto loco contensioso signetis, et ulterius requiro vos, quatenus mecum accedatis ad 
certos venorum fossores nunc presenti die stantes et laborantes ac cespites effodientes in dicto loco 
contensioso et queratis ab eisdem cuius nomine aut mercede et mandato 

60 in dicto loco effodiunt cespites ac mihi desuper ac omnibus aliis et singulis premissis unum vel plura 
tradatis instrumentum et instrumenta, ne dicte domine aliusve in futurum per huiusmodi stipites ac 
fossati et cespitum effossiones aliquem in dicto loco possessionem prendere valeant, salvo iure addendi 
minuendi, et protestor ut est moris. 

 QUA cedula lecta et protestatione, sic ut premittitur, per 
65 eundem syndicum et procuratorem facta et postquam singulis in eadem protestatione allegatis, narratis 

atque contentis veris existentibus, prout ego notarius publicus infrascriptus hec omnia vera esse 
cognovi, signanter stipitum, vulgari vocabulo palen, in fossatulo Die Scheijdinge nuncupato positionem 
et intensionem factas propria oculari inspectione debite ac diligenter vidissem, inspexissem 

70 atque notassem omniaque narrata in dicta protestatione vera existentia comperiissem. 
 Tandem per eundem sindicum vigore et in vim eiusdem protestatione aquisitus accessi cum eodem ad 

certos homines laborantes quinque videlicet villanos sive rusticos in dicto loco contensioso cespites 
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effodientes et aptantes, atque ad exsiccandum in loco prefato reponentes. Quesivi ab eisdem cuius 
nomine, auctoritate 

75 et mandato aut cuius mercede predictas cespites effoderent atque hunc laborem facerent atque subirent, 
qui laboratores sic interrogati benivole responderunt se de mandato venerabilium dominarum abbatisse 
et conventus in  Vrouwencloester hec facere que eosdem pro certo precio diurno ad huiusmodi cespites 
effodiendum atque aptandum conduxissent, quibus operariis 

80 atque laborantibus in eorum opere dimissis ad requisitionem eiusdem sindici accessi secum alios non 
longo distante loco ab hinc quattuor laborantes similiter cespites ex dictis venis et loco contensioso 
effodientes atque aptantes, interrogavique similiter ut prius cuius mandato, auctoritate atque mercede 
hec facerent, qui etiam ut alii asseruerunt atque dixerunt 

85 se nomine venerabilium dominarum abbatisse et conventus in Vrouwencloester, pro certo cum ipsis 
convento atque constituto precio diurno hec facere. 

 De et super quibus omnibus et singulis premissis prefatus syndicus nominibus quibus supra 
principalium suorum predictorum petiit sibi et principalibus suis per me notarium publicum 
infrascriptum fieri, confici atque tradi unum 

90 vel plura, publicum seu publica, instrumentum et instrumenta. Acta fuerunt hec sub divo in loco 
contensioso venorum predictorum prope montem Fuerss sub parrochia de Baren, Traiectensis diocesis, 
sub anno, indictione, mense, die et hora quibus supra, presentibus ibidem discretis viris Bartholomeo, 
filio Johannis, et Johanne, filio  Arnoldi, ac Stephano, filio 

95 Theodrici, layco Traiectensis civitatis atque diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque 
rogatis, sic subscriptis. 

 Et ego Johannes de Platea, clericus Osnaburgensis civitatis, publicus sacris apostolica et imperiali 
auctoritatibus notarius, quia premissis omnibus et singulis dum sic ut premittitur fierent et agerentur, 
unacum prenominatis 

100 testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri, vidi et audivi atque feci. Ideo hoc presens 
publicum instrumentum manu alterius, me interim aliunde legitimo occupato, fideliter scriptum, exinde 
confeci, subscripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi, signoque et nominibus meis solitis et 
consuetis signavi in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum, rogatus et requisitus. 

 Collatione facta cum originali concordat, teste me Arnoldo Zelu (?) notario subscripto. 
 

Vrouwenklooster 324 
1526. Aantekeningen van abdis Henrica van Erp betreffende de processen gevoerd in de jaren 1512-1526 
tegen ’t kapittel van St. Jan te Utrecht over de venen in de Vuursche, met historische gegevens, bestemd 
voor Michael van Enckevoirt, proost van Oudmunster. 
 
f.1 Memoriale 
1 In primis orta litispendentia coram venerabili 
2 viro magistro Gerardo de Turri, decano sancti Pe-  {v.d.Toorn} 
3 tri Trajectensis, subconservatore privilegiorum ecclesie 
4 Trajectensis, inter venerabiles dominos {bovengeschreven: prepositum, decanum et capitulum sancti 

Johannis Trajectensis et religiosas dominas, abbatissam} 
5 et conventum in Vrouwencloester, ordinis sancti Benedicti, 
6 extra civitatem Trajectensem situatum et constitutum, de et 
7 super possessorio …tatis terrarum palustrium, 
8 ‘venen’ nuncupatarum, ac datis hincinde articulis, 
9 et ad probas admissas (?) fuerint ab utraque parte 
10 testes super possessorio predicti et ut patet 
11 apud acta ex dictis et depositionibus testium 
12 hincinde examinatorum, constat luce clarius de baco (?) 
13 dominarum de Vrouwencloester. 
 
14 Item causa fuit antedicto domino decano advoca- 
15 ta et officiali Coloniensi commissa, coram quo litispenden- 
16 cia introducta capitulum sancti Johannis intercepit 
17 fodere in venis dominarum super quorum de et super (?) 
18 possessorio agitur manu violentia, non obstante 
19 litispendentia predicta. Quo viso domine habuerunt 
20 recursum ad ordinarium petentes ut hic violen- 
21 tia tolleretur, donec et quosque lis ceter (?) Colonie termi- 
22 nata, dominus noster Trajectensis absque prejudicio litis- 
23 pendentie providens, ne partes concurrent ad arma, 
24 inhybit dominis de sancti Johannis, ne amplius foderent 
25 donec lis ceter (?) super possessorio terminata, et supra 
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26 dictos dominos ad restitutionem cespites effossos ad 
27 tale precium estimatos, realiter et cum effectu iudi- 
28 cialiter compulit 
. 
29 Item capitulum sancti Johannis petiit predicta, sicut premittitur 
30 per Trajectensem dominum nostrum sive prejudicio litispenden- 
31 tie facta precaventes (?) solummodo, ne partes concurrerent 
 
f.2 
32 ad arma, per modum attemptatorio per officialem Coloniensem 
33 revocari que non obstante {doorhaling: predicta sicut} quibuscumque 
34 pro parte dominarum alligatis velo (?) venato procedentes 
35 predicta, sicut permittitur, per Trajectensem dominum nostrum facta, 
36 per modum attemptatorium revocandum foret, prout re- 
37 vocavit. {in de marge: iudicavit} 
 
38 Item ab antedicta sententia fuit pro parte dominarum tempesti- 
39 ve ad sedem apostolicam appellatum, et appellatione facta sed 
40 nondum ad has commissa fuit, de concensu partium, causa 
41 sub spe pacis et concordie ad certum tempus 
42 suspensa, promittente hincinde ne quidnam in- 
43 terim attemptaretur. 
 
44 Item pendente dicta suspensione fuit per certos probos 
45 dominos laboratum de compromisso ineundo in dominum 
46 nostrum Trajectensem, ut et tamquam sub arbitrium et cer- 
47 tos alios, ad hoc per partes assumptos, et cum domine 
48 de Vrouwencloester offerrent sese paratas ad dan- 
49 dum compromissum, ostendentes litteras sigillatas, resilie- 
50 runt illi de sancti Johannis, et compromissum inire voluerunt. 
51 Et non obstante promissione per eos facta, quod suspen- 
52 tione durante nihil attemptaretur, fecerunt causam appellationis 
53 dominarum incerta quaesiti ac coram eodem in causa attempta- 
54 toria ad observatus certorum terminorum processe- 
55 runt (suspenso). 
 
56 Item tempore Adriani6 causa attemptatoria fuit reservata et suspensa 
57 usque ad finem diffinitive et nunc tempore modum 
58 pontificis iterum fuit dicta suspensio revocata, 
59 laboratatatum fuit ut iterum causa attemptatoria usque 
60 in finem diffinitive suspenderetur revalidans sus- 
61 pensus tempore Adriani facta, sed quidem hoc actum est, 
62 nescitur. 
63 In isto statu est processus dominarum sollicitare fortiter 
64 pro dominis de sancti Johannis, sed nescitur an in causa attemp- 
 
f.3 
65 tatoria vel in originali causa super possessorio. 
 
66 Item in dictis testium aliis coram domino decano examina- 
67 torum commissus talis error maximus in limittibus ve- 
68 norum dominarum que illi de sancto Johanne appellant ‘een 
69 scidinghe ofte Zoester graft’ quod nos appel- 
70 lamus ‘die Nonnengrop’ et nunc {doorhaling} 
71 rescripsit habet Haemsteden quod auditor similiter 
72 tutus sit erratum esse, ut sepius scripsi, ut mittet 
73 mihi longam in formam super antedicto er- 
74 rore, quo habito potero latius informare 
75 jure dominarum est hanc doma…os istorum venorum a 
76 Guidone episcopo Trajectense7, et possessionem desuper 

                                                           
6 Paus Adrianus (1522-1523) 
7 Guy d’ Avesnes (1301-1317) 
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77 subsecutam data littere tempore januari (?) 1307 ipso die Pe- 
78 tri ad cathedram. 
 
79 Item constat apud acta quod omnia vena dominarum 
80 situata sunt in et sub iurisdictione villagii 
81 de Zeyst et confidenter illi de sancti Johannis quod in 
82 Seyst nihil habent, sed eorum vena situata 
83 sunt sub iurisdictione villagii de Baern. 
 
84 Item ius dominorum sancti Johannis est inter donationes 
85 Conrardi episcopi Trajectensis8 istius tenoris, et terram 
86 palustrem in Everekestorpe {Achttienhoven} tante latitu- 
87 dinis superius quante erat terra eorum in- 
88 ferius in longitudine pertingentem usque ad 
89 Trenschoten et Vuers, prout secundum positionem 
90 locorum saltus hos habuerit oppositos etc. 
91 Data est 1085 indictione octava, anno praesu- 
92 latus Conrardi octavo regnante Henrico im- 
93 peratore quarto. 
 
94 Item si ista littera sortiretur sine effectum, non solum 
95 haberent vena dominarum, sed primitus Ostveen, 
96 ’t Ghericht van over de Vecht, Ridder- 
97 venen et tunc sanctus (?) attingerent vena 
 
f.4 
98 dominarum sed relictis omnibus istis pro saltem veniunt 
99 et venire pendens? ad vena dominarum. 
 
100 Rogat domina humiliter ut placeat domino nostro 
101 causam dominarum haberi pro recommendata in 
102 iusticia et si videtur expedire, cogitare de 
103 alio procuratore loco Haemsteden. 
104 Item placeat Trajectensi nostro domino Derthusies eoque 
105 in minitoribus constituto faveri dominabus, rogant 
106 humiliter, domine, ut adhuc velit saltem per 
107 alium dictis dominabus favere subservent precibus 
108 earum quantum poterunt. 
 
109 Item istam in formam dedi domino Michaeli Inkevoert 
110 presbytero sancti Salvatoris Trajectensis et ostendiendi? quartam 
111 quod promisit facere dominus assistentiam possibiliter. Actum xj 
112 augusti anno XXVI in presentia redditiarii de Vronesteyn 
113 Francisci magistri?. 
 

Vrouwenklooster 325 
4 september 1529. Verweer van Vrouwenklooster tegen de eis van het kapittel van St. Jan tot vaststelling 
van de rechten op en de begrenzing van de venen tussen Zeist en Baarn, overgelegd door Rutger van der 
Kerck aan de stadhouder van Utrecht. 
 
{1e blad} 
1 Exceptie mijns vrouwe[n] en[de] [con]vent van 
2 Vrouwe[n]cloester tegen ‘tgeen bij mij[n] hee[re]n 
3 deken en[de] capittell Sunt Jans t’Utrecht 
4 overgegeven is. 
 
5 Om the tone[n] den onbilcke[n] eysch en[de] designatie van lemite[n] 
6 bij den voirsc[reven] hee[re]n van Sunt Jans aengaen[de] die voern[oemd]e daer 
7 questie off is gedaen seyt en[de] antwoirt mij[n] vrou en[de] c[on]ve[n]t 
8 voirs[creven] als hier nae volcht: 
 

                                                           
8 Bisschop Koenraad (1076-1099) 
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9 In den yersten op alsoe die hee[re]n van Sunt Jans eysche[n] 
10 die voern[oemd]e daer questie off is doer cracht van donatie 
11 bij biscop Conaerdt hoer en[de] hoere[n] kerck gedaen dat die 
12 voirs[creven] hee[re]n yerst en[de] voir all behoere[n] verwonnen te heb[be]n 
13 die eygenaers in Oostveen groet wesen[de] hondert en[de] thien 
14 hoeve[n] en[de] dair nae die eygenairs gelegen in’t gerecht 
15 van Overdievecht. Ende daer nae die Ridderveene 
16 gelegen in’t gerecht van die Bylt all eer sij come[n] zelle[n] 
17 moegen doer cracht van die donatie aen mij[n]s vrouwe[n] 
18 en[de] c[on]vents veenen gelegen in’t gerecht van Zeyst. 
 
19 Ite[m] zeyst mij[n] vrou en[de] c[on]vent voert dat bij tijte[n] van 
20 donatie gedaen bij hoechloeffelicker memorie byscop 
21 Conaerdt die veenen als doe bij Everckens dorp geleg[en] 
22 onder water off anders wae[re]n dat me[n] die lemite[n] van dien 
23 nyet well designeren en mochte off en coste heb[be]n 
24 daer over voir lemiten gestelt die yerste droechte 
25 ofte hoechte die men zien mochte als Drenschoten 
26 en[de] Vurss {iets doorgehaald}  mer en gaff 
27 dair over die selve donatuer die voirgenoem[de] heere[n] 
28 van Sunt Jans alle die veenen uyt die co[n]tumatoir 
29 die van Eeverkens dorp totter Vurss en[de] Drenschoten 
30 toe gelege[n] wesen[de](?)  patet ex verbis donationis etc. prout 
31 secu[n]du[m] positionu[m] locor[um] hos salt[us] habeant oppositos. 
 
32 It[em] op alsoe die hee[re]n van Sunt Jans eyschen die veene[n] 
33 dair questie off is als apportine[n]tive van die Vurss seyt 
34 mij[n] vrou en[de] c[on]vent voirs[creven] dat sulcken eysch onbilck is 
35 gemerct die tuygen bij die hee[re]n van Sunt Jans selver 
36 geproduceert expresselick seggen en[de] deposee[re]n dat totter 
37 Vurss uyt meere veene[n] toebehoe[re]n dair me[n] mit een cautie 
38 over werpen mach ergo etc. 
 
{2e blad} 
1 It[em] aengende die watergang die die hee[re]n van Sint 
2 Jans  om die veenen dair questie off is als sij seggen 
3 te gebruycken en[de] droch te maken van die hee[re]n van d[en] 
4 lande vercregen  heb[be]n, seyt mij[n] vrou en[de] c[on]vent van 
5 Vrouwe[n]cloester dat all waer’t alsoe als neen, dat die 
6 veenen dair questie off is die hee[re]n van Sunt Jans 
7 toebehoird[en] en soude dese watergang die veene[n] dair 
8 questie off is uyt moegen profitee[re]n wa[n]t dese water- 
9 gang begint aen’t heide van de Vurss bij hoere hofstede 
10 strecken[de]dair die Baernsche ackere[n] in die Soester graft 
11 en[de] voirt in die Eem, wair mede die veene[n] dair  
12 questie off is uyt en sijn noch en soude beholpe[n] 
13 mogen zijn. 
 
14 It[em] aengaen[de] die veene[n] geleg[en] in’t gerecht van Baern 
15 en[de] bij die hee[re]n van Sunt Jans uutgesleg[en] zij[n] en 
16 probeert die possessie uyt  van die voirs[creven] hee[re]n 
17 van die veene[n] dair questie off is, want alle die 
18 veene[n] zijn geleg[en] in’t gerecht van Zeyst als’t blijct 
19 in productis, ergo etc. Sijt mij[n] vrou en[de] c[on]vent dair over 
20 dat sij behoe[re]n te blijven en[de] gelaten te wesen in  
21 possessie van die veene[n] daer nu questie off 
22 gemaict wirdt en[de] mit protestatie dat sij bij dese 
23 off andere informatie gedaen uyt en drucken te gaen 
24 a possessorio nec prejudicare litispendentie alias 
25 inchoate etc. 

 
 

{bovenmarge blad 1:} 
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Overgelevert bij  mr. Rutghert van d[en] Kerck in handen 
van mij vr[ou] van Vrouweclooster den XIIIIen septe[m]br[is] 
a[nn]o 1529. 
    
 
 Vrouwenklooster 326 
Register van bewijsstukken uit 307-1521, overlegd door de vrouwe van Vrouwenklooster aan de 
stadhouder van Utrecht in tegenwoordigheid van de gevolgmachtigden van de keizer in de rechtspraak 
tegen het kapittel van St. Jan over de venen in de Vuursche. Hiervan de nummers 326C, 326E1, 326E2, 
326F, 326 G, 326H, 326I, 326K, 326L, 326P, 326Q, 326R, 3263, 326T, 326V, 326X, 326Y, 326Z, zie hierna. 
 
 Vrouwenklooster 326 C 
1475. Akte van verkoop door priorin Gheertruut van Groenesteijn en het convent van Vrouwenklooster 
aan Thonis Evertsoen van Vlowijck en zijn vrouw Gheertruut van een stuk veen te Zeist tussen de 
Oudegracht en de Vuursche. 
 
folio 10r. (moderne nummering) 
1 Mij Gheertruyt van 
2 Gronensteyn priori[n]ne van de 
3 gemene convent van Vrouwe[n]- 
4 cloester buten Utrecht make[n] 
5 kenlick allen luyde[n] en[de] belijen 
6 in desen onsen brieve dat 
7 wij van ons convents ende 
8 cloesters wegen vercoft hebbe[n] 
9 Thonis Evertsoen van Vlowijck 
10 en[de] Gheertruyt sijnen wijve 
11 die offgrift van een stuck 
12 veens gelegen in den gerecht 
13 van Zeyst opstreckende va[n] 
14 die oude graft tot aen die 
15 Vuersch toe twaelff roeden 
16 breet, daer oestwert joncfrou 
17 Alijt van Dolre ende Agnieze 
 
folio 10 v. 
1 Zebbeecx mit hare[n] medewerckeren 
2 naest gelant zij[n] ende west- 
3 waert onse voirs[creven] convent, 
4 voir een somme gelts die 
5 Thonys voirs[creven] ons vol ende 
6 all wael te dancke betaelt 
7 heeft den laetsten pe[n]ninck 
8 mitten eersten, ende wij voirt 
9 in ons cloesters oirbare gekeert 
10 hebben, mit voirwairde[n] dat 
11 onse andere veenen dair- 
12 naest gelegen onbecroent en[de] 
13 buten ons cloesters cost ofte 
14 schade mede sellen moege[n] 
15 weteren ende wegen dair 
16 Thonis voirs[creven] sijn veen, wetere[n] 
17 ende wegen sal. Ende des 
18 gelijcx sellen wij met hem 
19 buerlick wesen in wegen en[de] 
20 weteren en[de] elcx den andere[n] 
21 te vorderen op die mynste 
22 schade. Voirt hebben wij hem 
23 geloeft en[de] geloven van ons 
24 cloesters wegen dat voirs[creven] 
 
folio 11r. 
1 veen te vrijen ende the waren 
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2 na den recht van de[n] lande, 
3 dat voirs[creven] veen Thonys, Gheer- 
4 truyt ende hoeren naeco[m]me- 
5 linghen tot haerre gadingh 
6 ende schoensten uuyt moge[n] 
7 the doen graven so lange 
8 dair torff off veen in is. 
9 Mer als dit voirs[creven] veen also 
10 voirs[creven] uuytgegraven sal wesen, 
11 sal onse cloester voirs[creven] den 
12 gront, erve ende velt weder 
13 toebehoeren, aen te tasten 
14 ende van the gebruycken 
15 ombecroent van Thonis en[de] 
16 Gheertruyt voirscreven ofte 
17 haeren erffgename[n] ende 
18 naecomeling[en], sonder argelist. 
19 Des tot oirconde hebben wij 
20 bij onsen rechten weeten 
21 ons convents segel aen 
22 desen brieff gehange[n]. Ge- 
23 geven in ’t jair ons Heere[n] 
 
folio 11v. 
1 duysent vierhondert ene en[de] 
2 tseventich op sinte Agniete[n] 
3 avondt. 
 
 Vrouwenklooster 326 E1 
29 oktober 1472. Akte van uitspraak door bisschop David van Bourgondië en ridders en knapen van het 
Nedersticht in het geschil tussen Goessen van Lienden, voogd voor zijn vrouw Alijt, en Agnies, Johan 
Zeebeecks weduwe, en Vrouwenklooster over de begrenzing van de 8 hoeven veen te Zeist tussen 
Overhees en De Bilt. 
 
f.14v. 
1 David van Bourgon[die] bij der 
2 genaeden Goets biscop t’Uytrecht 
3 maken kondt allen luyden alsoe 
4 twist ende schelinge geweest 
5 heeft tusschen Goessen van 
6 Lienden als een voecht ende 
7 momber van Aleyt zijnen wijve 
8 ende Agniese Johan Zeebeecks 
9 wedue op die ene ende onse 
10 convent van Vrouwencloester 
11 gelegen aen De Bilt bij 
12 onse stadt van Utrecht op 
13 die ander zijden, roerende va[n] 
14 ontwaringe ende paelen die 
15 Goesen als een voecht ende 
16 momber van sijnen wijve 
17 ende Agniese voirs[creven] mit onsen 
18 vierden pander gedaen ende 
19 gesteecken hebben aen sulcke 
20 veenen als onse voirs[creven] convent 
21 ligghende hebben in onsen ge- 
22 rechte van Zeyst beneden 
23 Overhese ter Biltwart 
 
f.15r. 
1 acht hoeven breet, ’t welcke onse 
2 convent voirs[creven] mit onsen pander 
3 weder uuytgedaen hebben, alsoe 
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4 dat beyde parthien daeroff 
5 voir ons ende voir onsen 
6 ridderen ende knaepen in d[en] 
7 {ge doorgehaald} rechte ghecomen zijn ende 
8 die rechtvorderinge onder oerdel 
9 ghedunghet hebben als recht was 
10 dat bestaet ende in scriften 
11 overghegeven wart. Jacop va[n] 
12 Zuylen van Blieckenborch die 
13 lange sijn volle dage aldair 
14 aff hebbende, ende hem eerst 
15 uutten geleerd[en] dairop wart 
16 berade[n] en[de] besproecken heeft 
17 hij bij goetduncken onse 
18 ridderen, knapen, mannen en[de] 
19 dingwaerders ende nae hie 
20 des ghewijs worden konde 
21 ghwesen dat dat convent 
22 voirs[creven] een recht uut doen en[de] 
23 Goessen als voecht en[de] momber 
 
f.15v. 
1 van sijnen wijve ende Agniese 
2 voirs[creven] ene onrechte ontwaringhe 
3 ende paelsettinge ghedaen heb[be]n 
4 en[de] dairomme dat convent 
5 voirs[creven] in den besitte der vene[n] 
6 voirs[creven] wesen ende blijven sulle[n] 
7 ter tijt toe zij mit recht daer- 
8 uut gewonnen werd[en]. Hier 
9 waren over ende aen Johan va[n] 
10 Renesse van Vulmen, heren Jans- 
11 soene ridders, Johan va[n] Sulen 
12 van Nathewisch, Frederick 
13 uuten Hamme, Gerryt van 
14 Meerten, Alffer Ruysch, Ghijs- 
15 bert van Herdenbroeck, Peter va[n] 
16 Zuyle[n] ende veele meer goeder 
17 luyden. In oirconde ’s brieffs 
18 besegelt mit onsen segel. 
19 Ghegeven in onser stadt va[n]  
20 Wijck in ’t jair ons Heeren 
21 duysent vierhondert twe en[de] 
22 tseventich opte[n] negentwyntichste[n] 
23 dach in octobr[is]. Sit subscriptu[m] 
 
f.16r. 
1 concordat het copia cum suo 
2 originali teste me Petro He[n]rici 
3 Wassenair notario. 
 
 Vrouwenklooster 326E2 
20 mei 1494. Akte van attestatie door Beernd Uten Eng de jongere en Jan van Darthuizen, namens 
Vrouwenklooster, van het relaas in 1462 door de pander Henrick van Zuylen, bisschoppelijk deurwaarder 
van het landrecht, in de zaak van de afpaling gemaakt door Goessen van Lienden, voogd voor zijn vrouw 
Alijt van Dolre en voor Agnies van Zeebeeck, in de venen van Vrouwenklooster. 
 
f.16r. 
1 Alle den ghenen daer desen 
2 openen certificatie gethoent off 
3 gelesen sal wezen doe wij 
4 verstaen Jan van Meerten scout, 
5 Jan Henricksoen ende Jan va[n] 
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6 Herdenbroeck scepenen tot Wijck 
7 bij Duerstede, dat voir ons 
8 quamen in ’t gerecht die jonge[n] 
9 Beernt Uutenenge ende Jan 
10 van Derthusen soe sij mitte[n] 
11 recht dairtoe gebrocht ware[n] 
12 van des convents wegen 
13 van Vrouwencloester om getu- 
14 genisse der wairheit the segge[n] 
15 van der naebescreven saken, 
16 ende dese twe hebben 
17 getuycht bij hoeren eeden 
18 gerechtelick als dat zij als 
19 twe riddermans geschickt zijn 
 
f.16v. 
geweest van den deurwairder om 
te hoeren Henrick van Zulens 
gechtinge die in ’t jair va[n] twe 
ende tsestich pander geweest 
is inder saicken van pael- 
stekinge geschiet in d[en] veene[n] 
aendraegende den voirs[creven] con- 
vent, ende Goessen van 
Lienden als voecht van Alijt 
van Dolre mit Agnies van 
Sebeeck ter ander zijde. En 
Henrick van Zuylen voirs[creven] 
heeft voir hem beyden geghycht 
bij sijnen eede als dat hij 
pander geweest is anno 
twee ende tsestich ende 
heeft in ’t selve jair dair 
bij aen ende over gheweest 
als een pander dair Goessen 
van Lienden als voecht van 
Alijt van Dolre ende Agnies 
van Zeebeeck hebben gesteke[n] 
een pael in ’t veen hondert 
roeden ende vier verbij dat 
 
 
f.17r. 
1 cruys ter Biltweert aen een 
2 factum (?) des woe[n]sdages nae 
3 den heyligen cruusdach. 
4 Voort meer soe heeft He[n]rick 
5 van Zuyle[n] gegicht bij den 
6 twe riddermans dat hij 
7 dairbij aen ende over geweest 
8 is als een pander dair mij[n] 
9 vrouw van Vrouwencloester 
10 mitten convent hebben Oesen 
11 voirs[creven] pael opgetogen en[de] 
12 hebben den voirs[creven] pael 
13 gesteecken in een ouden 
14 groep geheeten der Nonne[n]- 
15 groep thien off twaelff 
16 roed[en] over die oude graft 
17 ter Vuersweert aen. Sij bewijse[n] 
18 woud[en] mit segel ende brieff 
19 dattet veen haer was. Dit 
20 hebben dese parthien gedaen 
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21 op hoer ban ende boeten, want 
22 Henrick van Zulen als pander 
23 heeft den parthien die weet 
24 dairaff gedaen en[de] verdaecht 
 
17v. 
1 then recht voir onsen gewairdig[en] 
2 heer. Ende want men sculdich 
3 is der wairheit oirconscap te 
4 geven als men des begeert, soe 
5 hebben wij scout ende scepene[n] 
6 voirscreven onse segelen aen 
7 desen brieff gehangen in ‘t 
8 jair ons Heeren duysent vier- 
9 hondert vier ende tnegentich 
10 den twyntichsten dach in 
11 meii. 
 Vrouwenklooster 326F 
11 maart 1500. Akte van uitspraak door bisschop Frederik van Baden in het geschil tussen 
Vrouwenklooster en Jacob Freyse van Dolre en zijn medewerkers over de venen tussen de Oudegracht en 
De Vuursche, 1500 (17v- 21r) 
 
f.17v. (moderne nummering) 
1 Wij Friderich van Goeds 
2 genaden biscop t’Uytrecht 
3 geboren, mercgreve van Baden, 
4 maken condt allen luyden alsoe 
5 ’t wijst ende schelinge we- 
6 sende is tusschen onsen 
7 convente van Vrouwencloest[er] 
8 gelegen aen die Bilt bij 
9 onser stadt Utrecht aen die 
10 een zijde ende Jacop Freyse 
11 van Dolre mit sijnen mede- 
12 werckers aen die ander sijden 
 
f.18r. 
1 hercomende van sekeren venen 
2 gelegen tusschen die oude grafte 
3 ende die Vuerse, d’welcke 
4 schelinge van den voirscreven 
5 parthiën heel ende al nae 
6 vermoegen eens co[m]promis omme 
7 uutspraicke dairaff the doene 
8 aen ons gekeert ende verble- 
9 ven, oick elcker parthiën 
10 ende bescheyt van brieven, 
11 scriften, getugen ende anders 
12 nu onlangs in onsen handen 
13 en[de] voir ons overgelevert, 
14 geleyt en[de] gedaen wesende, 
15 hebben wij eerst sulck bewijs 
16 ende bescheit mit onsen 
17 raden ende geleerden wael 
18 doersiende ende replycke 
19 overleggen[de] dairinne geor- 
20 dinneert ende uutgesproecke[n], 
21 ordineren ende spreecken uut 
22 mit desen onsen brieve als 
23 hiernae bescreven staet, want 
24 wij bevynden in ’t bewijs onses 
 
f.18v. 
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1 convents voirscreven dat 
2 Henrick van Zuylen doe inder- 
3 tijt pander gegicht heeft dat 
4 hij dairbij aen ende over ge- 
5 west is als een pander dair 
6 die vrouwe van Vrouwencloest[er] 
7 mitten convente voirscreven 
8 den pael dien Goessen va[n] 
9 Lienden als een voecht ende 
10 momber van Aleit sijne[n] wive 
11 ende Agniese {doorhaling: van} Johan van 
12 Zeebecks wedue in ’t veen 
13 ghesteecken hadde hondert 
14 en[de] vier roed[en] verbij den 
15 cruce ther Biltwert aen op- 
16 getogen ende den voir- 
17 screven pael wederomme 
18 gesteken hebben in een oude 
19 groep gehieten der Nonne[n]- 
20 groep thien ofte twaelff roed[en] 
21 over die oude graft ther 
22 Vuersewert aen, dairop bij 
23 tijden onses voirvaders biscop 
24 Davids zaliger gedachten bij 
 
f.19r. 
1 ridderen, knapen, manne[n] en[de] 
2 dingweerders tusschen Goessen 
3 voirscreven op die ene ende 
4 onsen convente voirscreven 
5 op die ander zijden een oerdel 
6 gewesen is onder anderen 
7 inholdende dat onse convent 
8 voirs[creven] een recht uut doen en[de] 
9 Goessen een onrechte ontwari[n]ge 
10 ende paelsettinge gedaen 
11 hebben. Ende dairo[m]me 
12 dat convent voirscreve[n] ind[en] 
13 besitte der veenen voirs[creven] 
14 wesen en[de] blijven solde ter 
15 tijt toe zij mit rechte 
16 dairuut gewonne[n] woud[en], 
17 alle ’t nae lude der brieve 
18 der gichtinge des panders 
19 en[de] oerdels voirscreven op 
20 beyd[en] gemaect ende ons 
21 overgelevert des gelijcx 
22 aengesien die opdracht die 
23 die lantgenoten die in d[en] 
24 omslach hoeren […] voer den gerichte 
 
f.19v. 
1 van Baern Jacop Nenninck van d[en] 
2 Voerbroeck gedaen hebben; dese 
3 naebescreven bepalinge inneholt 
4 dat zij Jacop Ne[n]nynck den 
5 eygendom opgedrage[n] hebbe[n] 
6 van hoeren veen dat gelege[n] 
7 leyt in den Snorreveen boven 
8 Soesdijck van d[en] dwerssloet 
9 westwairt op tot aender Nonne[n]- 
10 veen toe van Vrouwencloester. 
11 Ende mede over geclacht dat 
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12 de omslach van d[en] selven 
13 veenen oeck dusdanighe 
14 naebescreven bepalinghe begrepe[n] 
15 heeft, als streckende vander 
16 ouder graften die gaet tussche[n] 
17 den veenen van Soess, Heese 
18 en[de] Overhese ende den veen 
19 van Baern noertwerts op tot 
20 aen Frederichs veen van 
21 Draickenborch, dat hij gepan- 
22 gelt {= geruild} heeft tegen Jacop Nen- 
23 nynck van den Voerbroeck. 
24 Ende strecket vander nywer 
 
f.20r. 
1 graften die nu gegraven is in 
2 desen selven veen neffen der 
3 graften die after Zoes enge 
4 gaet westwaert op tot aender 
5 Nonnenveen van Vrouwe[n]- 
6 cloester. Soe is’t dat wij 
7 uut Jacop Freyse van Dolre 
8 ende sijne medewerckers 
9 bewijs ende bescheide ons 
10 gedaen ende overgelevert 
11 nocht ter tijt gheyn beter 
12 recht gevonden hebben waer- 
13 bij zij gerechticht solden wesen 
14 in den veenen gelegen over die 
15 groppel voirs[creven] daer die pael 
16 bijder Vrouwen ende conve[n]te 
17 voirscreven gesteken was, 
18 waeromme wij uutspreken 
19 ende ordineren dat onse 
20 convent voirscreven in ‘t 
21 besit der venen nae vermo- 
22 gen des voergescrevens oerdels 
23 ende wijsinge blijven, ende 
24 oeck der [venen?] over de oude graft 
 
f.20v. 
1 langes der Nonnengroep daer 
2 die pael vander Vrouwen 
3 ende convente als voirs[creven] 
4 gesteken was opwaerts ter 
5 Vuersewaert rustelicke en[de] 
6 vredelicke gebruecke[n] sulle[n] ter 
7 tijt toe zij mit beteren rechte 
8 dairuut gewonne[n] werd[en]. 
9 Ende Jacob Freyse van Dolre 
10 mit sijnen medewerckers over 
11 die groep daer die pael vander 
12 Vrouwen ende convente 
13 voirscreven gesteken was 
14 oeck boven dat oerdel gegra- 
15 ven hebben den scaden van d[en] 
16 affgegraven veen hebben wij, 
17 mitsampt aller anderer duys- 
18 ternisse uut deser onser uut- 
19 spraicke verrisen mach, aen 
20 ons ende tot onser claringhe 
21 behalden, bevelen dairop 
22 beyden voirscreven parthijen 
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23 ende willen dat zij deser 
 
f.21r. 
1 onser uutspraicke leren ende 
2 sych daernae hald[en] sonder daer 
3 tegens the doene in enyger 
4 wijs. Deser brieven sijnet twe 
5 van woirde tot woirde alleens 
6 luydende der welcker parthiën 
7 enen hebben doen geven. Doe 
8 wij dese uutspraicke deden 
9 waeren bij, aen ende over onse 
10 raide ende andere geleerten 
11 genoech. In oirconde der 
12 wairheit besegelt mit onsen 
13 segel, ende geschiet in onser 
14 stat Utrecht in ’t jair ons Here[n] {in de marge:1500} 
15 duysent vijffhondert opten 
16 elften dach in marcio. 
 

Vrouwenklooster 326G 
10? september 1517. Vonnis van de bisschop en ridders en knapen van het Nedersticht in de zaak van 
Vrouwenklooster met haar medewerkers, eisers, tegen het kapittel van St. Jan te Utrecht, gedaagde, over 
het met geweld afgraven en wegvoeren van turf in de venen van Vrouwenklooster. 
 
f.21r. (moderne nummering) 
1 In der saken tusschen die 
2 joffrouwen van den Vrouwe- 
3 cloester mit hoeren medewerckers 
4 ter eenre zijden ende den 
5 heeren van sanct Jans t’ Uy- 
6 trecht ther andere beroeren[de] 
7 sekere gewalden geclaecht 
 
f.21v. 
1 bij den voirscreven joncfrouwen van d[en] 
2 Vrouwencloester gedaen the 
3 wesen bij den voirs[creven] heeren 
4 van sint Jans als van d[en] turff 
5 gegreven, affgehaelt ende 
6 eens deels in stucken getred[en], 
7 is bij mijne[n] gen[aden] ende zijnre 
8 genad[en], ridderen en[de] knechte[n] 
9 overcomen dat die here[n] va[n] 
10 sint Jans den tarff bij hem- 
11 luyden gehaelt van d[en] vene[n] 
12 in questien wederomme 
13 brengen sullen ter plaetsen 
14 daer zij dien gehaelt hebben. 
15 Ende bij alsoe die heren va[n] 
16 sinte Jans des in gebreecke 
17 waren, zal men dat op hoer 
18 goed[en] in den Stichte gelegen 
19 verhalen. Ende after enige 
20 schade in den torff geschiet 
21 ware, daertoe wil men schick[en] 
22 om die schaden te estimeren. 
23 Actum to Wijck den xjten dach 
 
f.22r. 
1 septembr[is] anno 1517. 
2 ’t  Welck mijns gen[adigen] heren yerste[n] 
3 rechtdach was. Presentibus 
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4 Joncker Danyel van Bouchout 
5 here van Beverweert, heere Jan 
6 van Reness van Vulven, ridder 
7 Geryt van Zuyle[n] van Nijevelt, 
8 Ernst van Ijssendoren, Beernt 
9 Uuten enge, Bernt Freyss va[n] 
10 Dolre, Frederick van Selde[n]neck (?), 
11 Goert van Voerdt, Louff van der 
12 Haer, Adriaen van Pallaes, 
13 Goert van Rodenborch, Melis 
14 Uuyten enge, Dierick van Zuyle[n], 
15 Goert van Coenninck (?), Ghijsbert 
16 van Herdenbroeck, Dierick 
17 Bor van Amero[n]gen, Henrick 
18 Valckenaer, Henrick van der 
19 Borch, Johan van Doempseler, 
20 Willem van Bilaer, Jacob va[n] 
21 Dolre van Renen, Bartholo- 
22 meus van Ecke, Johan va[n] 
23 Coelenborch, Cornelis va[n] Merthe, 
 
f.22v. 
1 Ott van Derthesen ende meer 
2 andere. Sit s[ubscrip]tum Herdinck. 
 

Vrouwenklooster 326H 
22 juli 1495. Akte van attestatie door Jacob van Zuylen, Claes Jacobszoon, Jan Henricksoen, Wouter 
Claessoen, Dirck Ghijsbertsoen, buurlieden te Zeist, en Geryt Petersoen  te Soest over de begrenzing van 
de venen bij De Vuursche. 
 
f.22v. (moderne nummering) 
1 Alle den ghenen die desen 
2 brieff sullen sien off hoeren lesen 
3 doen wij verstaen Pouwels Jans- 
4 soen schout, Henrick Gerytssoen 
5 ende Jacop Janssoen scepene[n] aen 
6 Die Bilt in des abts gerechts 
7 van Oestbroick, dat wij ther 
8 begeerten der joncfrouwen en[de] 
9 des convents van Vrouwen- 
10 cloester bij Utrecht gelegen, mitte[n] 
11 rechte hebben ende doen 
12 bestten ons getuychnisse der 
13 wairheit te geven van der 
14 saicken hier onder verclaert, 
15 eerbare geloeflicke tuychbaer 
16 personen te weten Jacop va[n] 
17 Zulen, Claes Jacopssoen, Jan 
18 Henricksoen, Wouter Claessoen, Dirck Ghijsbertsoen buerlude 
19 tot Zeyst en[de] gerijt Peterssoen 
20 tot Zoest, die welcke alsoe beset 
 
f.23r. 
1 wesende ende hem voir ons 
2 ende voir een gemeyn nota- 
3 rius hieronder ghenoemt ver- 
4 schinende hebben aldair bij 
5 hoeren eeden die zij een yge- 
6 lick van hem met opgericht[en] 
7 vingeren volstaefs eedts lief- 
8 licken aen den heylig[en] deden 
9 en[de] wij volcomelicken van hem 
10 ontfangen, geseyt ende getuycht 
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11 als hiernae volget. In den 
12 eersten Jacop van Zulen voirs[creven] 
13 out wesende over vijftich jae[re]n 
14 als hij seyde tuychde bij sijne[n] 
15 eede als dat hij dick ende 
16 menichwarven gehoert heeft 
17 van zijne[n] vader ende ouders 
18 die bynne[n] Zeyst geboeren 
19 waren dat mijns genedichs 
20 heren gerecht van Utrecht tot 
21 Zeyst streckende is opwaerts 
22 van den Utrechtschen wech tot 
23 aender Vuersen toe ende 
24 dat hij anders nyet gehoert 
 
f.23v. 
1 noch bevond[en] en heeft in brieve[n] 
2 ofte buten  brieven. Item Claes 
3 Jacopsoen voirs[creven] oud {doorhaling} 
4 werdende als hij seide in de 
5 vasten naestcomende achte en[de] 
6 tachtich jaren tuychde bij sijne[n] 
7 eede alse dat hij nye bij sijne[n] 
8 leven gehoert en heeft noch 
9 oeck in enige[n] brieve[n] bevond[en] 
10 en heeft anders dan mijns 
11 genedichs heren van Utrecht 
12 voirs[creven] gerecht tot Zeyst strecken[de] 
13 ende gaende is van d[en] Utrechtsche 
14 wech opwerts tot aen de Vuerse 
15 toe en[de] dat hij oick voirtijts 
16 selver als een bueraet tot 
17 Zeyst daerover gestaen heeft 
18 datter seker landen, erven en[de] 
19 venen aender Vuersen voirs[creven] 
20 gelegen in den gerechtvan Zeyst 
21 voirs[creven] overgegeven worden 
22 en[de] daer die bepalinge van 
23 hielt strecken[de] opwerts tot aender 
24 Vuersen toe. Item Jan Henricks[oen] voirs[creven] 
 
f.24r. 
1 out sijnde soe hij seide omtrent 
2 drie ende tseventich jaren 
3 seyde ende tuychde bij sijne[n] 
4 eede datter hem wat indachtich 
5 is dat hij zijn ouders ende 
6 voirvaders heeft hoeren seggen 
7 dat mijn genedichs here[n] ge- 
8 recht tot Zeyst voirs[creven] aender 
9 noertsijden van Zeyst strecken[de] 
10 is van d[en] Utrechtschen wech 
11 voert op tot aen de Vuersen toe 
12 en[de] dat hij dickwijl brieven 
13 gehoert en[de] gesien heeft daer 
14 in dat erven, landen ende 
15 venen overgegeven waren tot 
16 Zeyst diewelcke streckende 
17 en[de] opgaende waren inder be- 
18 palinghe tot aender Vuersen 
19 toe. Item Wouter Claessoen 
20 voirscreven, out wesende omtrent 
21 een ende tsestich jair, tuychde 
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22 ende seyde bij sijnen eede menichwerven ge- 
23 hoert heeft van sijn voirvaders 
 
f.24v. 
1 dat mijns genedichs heeren voirs[creven] 
2 gerecht tot Zeyst gaende is tot aen 
3 die Vuerse toe, ende dat hij zij[n] 
4 lantheren dairvan hij lant bruycken[de] 
5 was aldaer geleg[en] oick dickwil 
6 heeft horen seggen dat al sijn 
7 brieven van zijne[n] lande aldaer 
8 inhoudende waren streckende opwerts 
9 tot aender Vuerssen toe, en[de] dat 
10 hij oeck selver menige[r]ley brieve[n] 
11 van landen ende venen en[de] 
12 anders aldaer gelegen ende 
13 overghegeven waren in 
14 Zeyster gerecht gesien ende 
15 gehoert heeft die hielden in d[ie] 
16 bepalinge der landen strec- 
17 kende opwerts tot aender 
18 Vuersen toe. It[em] Dirck Ghijs- 
19 bertsoen voirscreven out wesende als 
20 hij seyde omtrent negen en[de] 
21 dertich off veertich jaire[n] tuychde 
22 bij sijne[n] eede seggende dat 
23 hij dickwiel heeft gehoert 
 
f.25r. 
1 van sijne[n] vader ghenoempt Ghijs- 
2 bert Henricksoen die schout 
3 was tot Zeyst dat mijn ge- 
4 nedichs here[n] gerecht van Zeyst 
5 voirs[creven] gaende was tot aender 
6 Vuersen toe ende dat hij oick 
7 wel brieven gesien hadde 
8 die zijn vader vois[creven] besegelt 
9 hadde als scout daerin dat 
10 landen, erven ende veenen voir 
11 hem overghegeven waren die 
12 gelegen ende inder bepalinge 
13 streckende waren tot aender 
14 Vuerssen toe voirs[creven]. It[em] Gherijt 
15 Peterssoen voirs[creven] out wesende 
16 als hij antwoirde omtrent 
17 vijff ende tsestich jaren tuychde 
18 ende seyde bij sijne[n] eede 
19 dat hij dickwijl heeft hoere[n] 
20 segghen van sijns voervaders 
21 dat der jonckfrouwen vene[n] 
22 van Vrouwe[n]cloester die zij 
23 liggende hebben tot Zeyst 
 
f.25v. 
1 gaende ende opwert streckende 
2 zijn tot aender Vuerssen toe, 
3 mer van den gerechte van Zeyst 
4 hoe verre dattet gaet en 
5 weet hij nyet the seggen. En[de] 
6 want dit aldus geschiet is 
7 gelijck voirs[creven] staet voer ons 
8 ende voer d[en] notarius geschiet 
9 ende gedaen is, soe certificere[n] 
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10 wij dat ene[n] yegelicken die 
11 des behoiren mach mits desen. 
12 In kennisse der wairheit soe 
13 hebbe ick Pouwels Janssoen 
14 schout voirs[creven] mijnen segel hier- 
15 aen gedaen van des gereechts 
16 wegen over mij selven ende 
17 mede over die schepenen voirs[creven] 
18 om hoire beden wille. Ende 
19 wij schepene[n] voirgenoempt oir- 
20 conden ende tuyge[n] dit mede 
21 onder des schouten segel 
22 voirscreven ende hebben he[m] 
23 gebed[en] desen brieff mede over 
 
f.26r. 
1 ons te besegele[n] mit sijne[n] segel 
2 want wij dair mede over en[de] 
3 aen waren daer dit geschiede 
4 gelijck voirs[creven] staet. Ende 
5 want ick Valentijn vander 
6 Voerd clerck des bisdoms van 
7 Ludick ende gemeen nota- 
8 rius voirg[enoemt] des versocht 
9 wesende hier mede bij, aen en[de] 
10 over geweest hebbe mitte[n] schout 
11 ende scepenen voirs[creven] elcx bij- 
12 sonder mede gehoert ende 
13 hoer tuychnisse den behoirlicke[n] 
14 eedt gedaen hebbende in scrifte[n] 
15 ghenome[n] hebbe, soe hebbe ick 
16 ‘tghene dat voirs[creven] is in 
17 deser formen geset, gemaect 
18 en[de] mit mij[n] selffs hant 
19 bescreven ende onderteyckent 
20 omder meere oirconde ende 
21 vestenisse wille der dinghe[n] 
22 voirscreven. Gegeven in ’t jair 
23 ons Heere[n] duysent vierhon- 
24 dert vijff ende tnegentich 
 
f.26v. 
1 opten twe en[de] twyntichsten dach 
2 in julio. 
 

Vrouwenklooster 326I 
1510. Akte van inspectie door schout en geburen van Zeist op verzoek van abdis Henrica van Erp en het 
convent van Vrouwenklooster van de werkzaamheden in het veen De Nonnengroep tussen Overhees, de 
Herden en De Vuursche in het gerecht Zeist. 
 
f. 26v. (moderne telling) 
1 Alle den ghenen die desen 
2 brieff sullen sien off hoeren 
3 lesen doen wij verstaen Thijma[n] 
4 Ottensoen schout, Ghijsbert Ghijs- 
5 bertss[oen], Anthonis Henrickss[oen] buyre 
6 ende Jacop van Zulen van Blie- 
7 kenborch als ridderman ende 
8 buerman in d[e]n gerechte van Zeyst, 
9 ons genedichs heren gerecht 
10 van Utrecht dairbij geroepen, 
11 dat wij ten versuecke der eer- 
12 weerdigher vrouwen vrouwe 
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13 Heynrick van Erp abdisse en[de] 
14 gemeen convent van Vrouwe[n]- 
15 cloester gelegen buyte[n] bij Utrecht 
16 gecomen zijn des donredages 
17 nae sinte Gregoriusdach anno 
18 vijftienhondert en[de] thien op 
19 hoeren veenen zij liggende heb[be]n 
20 in den gerechte van Zeyst en[de] hebben 
 
f. 27r. 

1 ons aldaer gethoent ende ghe- 
2 wesen eenen oude gruepe die 
3 hoere voirvaderen over langhe 
4 jaren ende boven kennisse 
5 der menschen aldaer mitten 
6 recht gegreven ende geslege[n] 
7 hebben in’t gescheyt va[n] hoere[n] 
8 venen, welcke gruepe vanouts 
9 ghenoemt ende geheten is 
10 der Nonne[n]gruepe streckende 
11 van den heiden aender Vuerssen 
12 toe, en[de] alsoe dan dieselve 
13 grupe nut- ende oirbairlick 
14 gereformeert ende verbetert 
15 waer, hebben zij van ons 
16 gerechtelick begeert dat wij 
17 die selve oude gruepe alsoe 
18 langhes gegaen ende besien 
19 wouden, ‘twelck wij ther be- 
20 geerten van der eerweerdiger 
21 abdissen ende ghemenen con- 
22 vent voirscreven alsoe gedaen 
23 hebben, ende hebben die 
 
f. 27v. 

1 alsoe langes gegaen en[de] aldaer 
2 gevonden, en[de] soe hebben die 
3 abdisse ende convent bij hoere[n] 
4 grev[er]s ende dieners bij onse 
5 consent die selve oude gruepe 
6 alsoe doen repaereren ende 
7 greven opte[n] selven gront en[de] 
8 bodem van d[e]n heiden off totter 
9 Vuerssen toe dair die over 
10 lange jairen gegreve[n] was 
11 ende gelegen heeft. Dit 
12 aldus geschiet ende ghere- 
13 formeert wesende hebben die 
14 eerweerdige abdisse ende co[n]- 
15 vent voirs[creven] op datum van 
16 desen ons gerechtelijcken daer 
17 weder op doen coemen om die 
18 gruepe alsoe weder the besien 
19 als wij then versuecke va[n] 
20 hem luyden gerechtelijcken 
21 gedaen hebben. Ende hebben 
22 die alsoe {doorhaling} ghevonden 
23 langes gherenoveert ende 
 

f.28r.  

1 gegreven opten ouden bodem dair 
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2 zij over lange jaren ghelegen 
3 hadde ende gegreven was. 
4 Ende want wij dan in allen 
5 rechtveerdighen saicken schuldich 
6 sijn der waerheyt ghetugen 
7 te geven sonderlinge als men 
8 des versocht wort ende ons 
9 alle ‘tgheen dat voirs[creven] wit- 
10 tich ende kenlick is, soe 
11 hebben wij Tijman Ottensoen 
12 schout ende Jacop va[n] Zuyle[n] 
13 van Bliekenborch als een 
14 ridderman voirs[creven] onse segele 
15 uuythangende aen desen 
16 brieff gehangen van des 
17 gerechts wegen over ons 
18 selven ende mede over 
19 die buere voirs[creven] om hoere 
20 bede wille dat wij buere 
21 voirscreven oircond[en] en[de] tuge[n] 
22 onder des schouten ende 
23 Jacop van Zuylens van 
 

f.28v. 

1 Bliekenborchs segelen voirscreve[n] 
2 en[de] hebben hem gebed[en] desen 
3 brieff mede over ons the 
4 besegelen mit hoere[n] segelen 
5 want wij hiermede bij, over 
6 ende aen gheweest zijn dair 
7 dit geschieden gelijck hier 
8 voir beschreven staet t’eene[n] 
9 oirconde. Gegeven in’t jair 
10 ons Heeren duysent vijff 
11 hondert en[de] thien op sinte 
12 Marcusavont in april. 
13 Sic subscriptum concordat 
14 hec copia cum suo originali 
15 teste me Petro Henrici Was- 
16 senair notario. 
 

Vrouwenklooster 326K 
1512. Akte van attestatie door HenrickGhijsbertssoen Ter Eem, Bart Janszone te Soest en andere getuigen 
uit Soest en Baarn over het bezit door Vrouwenklooster van het veen De Nonnengroep tussen de 
Oudegracht, ’t Hart van Overhees en ’t Hart van De Vuursche in het gerecht Zeist en over de ligging van 
dat gerecht. 
 
f.28v. 
1 Wij borgermeysteren, 
2 scepenen ende rade der 
3 stadt van Utrecht doen condt 
4 ende kennelick allen luyd[en] 
5 dat wij ter begeerten va[n] 
6 wegen des convents va[n] 
7 Vrouwencloester gelegen buten 
 
f.29r. 
1 Utrecht aen Die Bilt mit eenen 
2 onsen gesworen dyenre bynne[n] 
3 onsen stat gerechtelicke om 
4 getuychnisse der wairheit te 
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5 geven vander saicken naebe- 
6 screven hebben doen besette[n] 
7 dese naebescreven persone[n] 
8 Henrick Ghijsbertssoen wonen[de] 
9 Ther Eem, out wesende als 
10 hij seyde omtrent zess en[de] 
11 vijftich jairen, Bart Janss[oen] 
12 woenende tot Zoest out wesen[de] 
13 twe ende tsestich jairen, 
14 Jacop Janssoen wonende t’Zoest 
15 out tzestich jairen, Claes 
16 Lodewijckssoen tot Zoest 
17 out omtrent tzestich jare[n], 
18 Anthonis Janssoen wonende 
19 tot Baern omtrent out wesen[de] 
20 acht ende veertich jaren, 
21 Jan Peterssoen wonende in 
22 Herbertscoep out omtrent zeve[n] 
23 ende tsestich jare[n], Ghijsbert 
 
f.29v. 
1 Vercuyl out omtrent ses en[de] 
2 tsestich jaeren ende Adriaen 
3 Bouwenssoen wonende tot 
4 Baern out wesende omtrent 
5 vier en[de] tsestich jaire[n] als 
6 zij elcx seyden ende beleden, 
7 die welcke alsoe beset wesen[de] 
8 en[de] opten sevend[en] dach in 
9 decembri anno viefthien hon- 
10 dert en[de] twaelff voir ons 
11 verschijnende hebben aldaer 
12 bij hoeren eeden die zij ende 
13 elcx bijsonder mit opgerichte[n] 
14 vingeren volstaeffs eedts lijff- 
15 lick aend[en] heyligen eeden en[de] 
16 wij volkomelicken van hem ont- 
17 fe[n]gen eendrachtelijcken tsa- 
18 mentlicke ende oeck elcx 
19 in sonderheyt tot onser ant- 
20 woirde getuycht, geassu- 
21 meert ende geseyt alse 
22 dat hem allen ende elcx 
23 sonderlinghe wel kenlicke[n] 
24 was hoe dat die joncfrouwe[n] 
 
f.30r. 
1 ende convent van Vrouwe[n]cloester 
2 voerscreven hebben ende so langhe 
3 {ende soe langhe: doorgehaald} gedenct 
4 gehadt ende rustelicken besete[n] 
5 hebben sekere veenen streckende 
6 vander Vuersen suytwairt an 
7 ende dat der Nonnengroep 
8 lange jaren boven hoeren ken- 
9 nissen daer gelegen heeft 
10 ende dattet convent voir- 
11 screven dieselve groep bij hoere[n] 
12 kennisse eens off twewerff 
13 laeten repareren heeft. Ende 
14 dat diezelve groep streckt 
15 van ’t heide geheten Overhese 
16 gelegen in ’t gerecht va[n] Zeyst 
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17 uuten zuyden tot aen dat 
18 heide vander Vuerssen toe daer 
19 voirtijts omtrent seven en[de] 
20 dertich jairen gelegen An- 
21 thonis van Vlowijck west- 
22 wairt aen die groep gelege[n] 
23 gecoft hadde teghens die 
24 joncfrouwen van Vrouwencloest[er] 
 
f.30v. 
1 twaelff roeden veens breet 
2 streckende van die oude graft 
3 uuyten zuyd[en] noortwert op tot 
4 aen hard van die Vuerse 
5 toe welcke vene[n] voirscreve[n] 
6 Anthonis voirscreven bij sijne[n] 
7 tijden boven aen dat hard 
8 van die Vuersse daer die 
9 Vuersse noertwert naest gelege[n] 
10 is lange tijt van jaire[n] in d[en] 
11 veenen aldaer gegreven heeft 
12 gehadt alst noch wal kenlick 
13 is aen die venen voirscreven. 
14 Ende Claes Loychsoen voirscr[even] 
15 seyde voerderbij sijne[n] eede 
16 alleen dat hij een stuck veens 
17 van d[en] twaelff roed[en] breet voirs[creven] 
18 van Anthonis van Vloewijck 
19 voirscreven voert gecoft en[de] 
20 rustelijcken gebruyct ende 
21 gegreven heeft gehadt sonder 
22 enich becroen oft wederseggen 
23 van d[en] heeren van Sint Jans 
 
f.31r. 
1 t’Utrecht. Ende naederhant 
2 heeftet selver convent dit 
3 voirs[creven] veen van Anthonis van 
4 Vloewijcks erffnaamen weder 
5 aen hem gecoft als hem allen 
6 wel kenlicken was. Ende oick 
7 dattet gerecht van Zoest 
8 streckt uten oesten westwert 
9 op tot aen die Nonne[n]groep toe. 
10 Ende dat des gerechts vene[n] 
11 die gelegen zij[n] in’t gerecht 
12 van Baern strecken van ’t Ba- 
13 rensche herd tot aen d[en] Nonne[n]- 
14 groep toe. Ende dat Weernaers 
15 wech streckt {doorhaling} van dat 
16 herd van Zeyst uuyten zuyden 
17 tot aen die Vuersse toe die 
18 noertwerts daeraen gelege[n] 
19 is, ende dat Weernaers hoff- 
20 stede die die van Draken- 
21 borch lange jare[n] van dat 
22 convent in erffpacht hebben 
23 gehadt leyt aen die Vuersse, 
24 westwaert aen Weernaers wech 
 
f.31v. 
1 van Drakenborch in des 
2 convents veenen van Vrouwe[n]- 
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3 cloester voirscreven. It[em] Adriaen 
4 Bouwenssoen voirscreven tuychde 
5 voerder bij sijnen eede dat 
6 hem wel kenlicken was dat 
7 heer Jan van Wij, canonick 
8 t’ Sunt Jans t’ Utrecht gecoft 
9 had van d[en] heeren ofte ca- 
10 pittel t’ Sunt Jans voirscreve[n] 
11 sekere hout dat op die 
12 Vuersse stont in die selve 
13 tijdt doe Anthonis van 
14 Vloewijck dat veen tegens 
15 dat convent van Vrouwe[n]- 
16 cloester gecoft had. Ende 
17 dat heer Jan van Wij dicwijls 
18 van gemechte[n] quam bij den 
19 grevers die Anthonis voirs[creven] 
20 torff aldaer groeven uut 
21 dat voirscreven een hij van ‘t  
22 convent van Vrouwencloester 
23 voirscreven {doorhaling} gecoft had 
24 ende dat hij die voirs[creven] grevers 
 
f.32r. 
1 nye verboeden en heeft te greve[n] 
2 noch uut dat veen hyete[n] gaen 
3 ende heeft noch nye seydt 
4 dattet tegens zijne[n] ofte der 
5 heeren van Sunt Jans wille 
6 was dat zij ’t voirscreve[n] veen 
7 groeven. Itemhiernae opten 
8 elften dach in decembri 
9 anno vijftien hondert en[de] twaelff 
10 zijn voir ons gecome[n] soe zij 
11 van wegen als voirs[creven] om ghe- 
12 tuychnisse der wairheit the 
13 geven mit ene[n] ons gezwore[n] 
14 dienre; daertoe beset ware[n] 
15 die eerbare Jacop van Zuyle[n] 
16 van Blieckenborch out wesende 
17 als hij bekende omtrent zes 
18 en[de] tsestich jaire[n], Ghijsbert 
19 Ghijsbertsoen out omtrent twe 
20 ende vijftich jaire[n] en[de]  Anthonis 
21 Henricksoen out omtrent vijf- 
22 tich jaren, als zij mede seyden 
23 ende beleden als buerluyden 
24 van Zeyst, die welcke alsoe 
25 beset wesende en[de] voir ons 
 
f.32v. 
1 op huyde[n] dachs voirs[creven] voir ons 
2 verschenen de bij hoere[n] eeden die 
3 zij elcx van hem mit opgerichte[n] 
4 vingeren volstafs eedts aen d[en] 
5 heyligen tot onser vermaninge[n] 
6 deden eendrachtlijcken getuycht 
7 en[de] geseyt hebben alse dat 
8 hem allen ende elcken bijsonder 
9 wel kenlicken was dat des 
10 convents van Vrouwencloesters 
11 voirs[creven], goeden van de venen en[de] 
12 die bepalinge dairaff geleg[en] 
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13 sijn in ’t gerecht van Zeyst, en[de] 
14 dat zij alle drie dairover 
15 ende aen gewest hadden als 
16 gerechtlijcken ende van des 
17 gerechts wegen dairtoe 
18 versocht wesende aldair der 
19 Nonne[n]groep bij den gerecht 
20 van Zeyst gerepareert ende 
21 verdiept is gewesen. Dat hem 
22 allen soe weerlicken goet 
23 helpen most ende ende zij[n] heyligen. 
24 Ende want die aldus voir ons 
 
f.33r. 
1 getuycht en[de] geschiet is, soe 
2 certificeren wij dat ene[n] yege- 
3 licken die des behoeve[n[ mach 
4 voir die rechte wairheit en[de] 
5 hebben, des t’oerconde onser 
6 stadt signet ’t welck va[n] ygelick[en] 
7 dagelycx gebruyck aen des[en] 
8 brieff doen hangen. Gegeve[n] 
9 in ’t jair ons Heeren duysent 
10 vijffhondert en[de] twaelff opte[n] 
11 elften dach in decembri. 
 

Vrouwenklooster 326L 
1424. Akte van vaststelling door Hubert die Wolff, rentmeester van het Nedersticht, Aernt van 
Amerongen, maarschalk van Amersfoort en Eemland, en door de steden Utrecht en Amersfoort van de 
belastingomslag ten behoeve van het gemene land van Utrecht over de geërfden en landgenoten van de 
venen tussen de Oudegracht (tussen de venen van Soest, Hees, Overhees en Baarn) en de Nieuwegracht 
(achter de Soester Eng) tot aan het Nonnenveen van Vrouwenklooster. 
 
f.33r. 
1 Wij Hubert die Wolff 
2 rentmeyster van den lande 
3 van Utrecht, Aernt van Amero[n]g[en] 
4 maerschalck van Amersfoert 
5 en[de] van Eemlant, bij goet- 
6 duncken der ruwaerde des 
7 Stichts van Utrecht, wij stadt 
8 van Utrecht ende stadt 
9 van Amersfoert doen condt 
10 alle[n] luyde[n] dat wij daer 
11 bij, aen ende over geweest 
12 hebben daer bij wille en[de] 
13 goetduncken der gemener 
 
f.33v. 
1 lantgenoete[n] die erft zijn in d[en] 
2 vene hiernae bescreve[n] alsoe 
3 als’t dat geleg[en] is strecken 
4 vander Ouder Graften en gaet 
5 tussche[n] den vene[n] en[de] Zoest, 
6 Hees en[de] Overhees; ende de[n] 
7 veen van Baern noertwerts 
8 op tot aen Ffredericx veen va[n] 
9 Draickenborch, dat hij gepan- 
10 gelt heeft tegens Jacop 
11 Ne[n]ninck van d[en] Voirbroick 
12 en[de] strecket vander Nyergraften 
13 die nu ghegrave[n] is in desen 
14 selven veen neffens der 
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15 graften die achter Zoest 
16 enghe gaet westwaert op 
17 tot aen der Nonne[n]veen va[n] 
18 Vrouwencloester, voir oirbaer 
19 en[de] nutscap des gemene[n] lants 
20 van Utrecht enen ghemene[n] 
21 o[m]meslach gemaict is in 
22 desen voirscreven veene[n] 
23 in allen maniere[n] als hiernae 
24 gescreven staet. Dat is 
 
f.34r. 
1 the weeten want onse gena- 
2 dighe[n] here van Utrecht in des[en] 
3 veen the hebben plach XVI 
4 roede veens breet ende 
5 omtrent zesshondert roeden 
6 veens lanck dat lach van d[en] 
7 graften, daer voir sal hij 
8 nu hebben opter graften LXVI 
9 roeden breet ende strecken 
10 tot aen Ffredericx veen van 
11 Draickenborch voirs[creven] en[de] dat 
12 is lanck hondert en[de] ene[n]- 
13 vijftich roed[en] ende alsoe lange 
14 sellen wesen alle dese nae- 
15 bescreven venen. En[de] naest 
16 ons heeren veen voirs[creven] is 
17 gelegen op die oestzijde jonc- 
18 frou Alijt Geryt Pots wijff 
19 mit drie en[de] dertich roed[en] 
20 breet. Item daernaest 
21 oestwerts is gelege[n] Jacop 
22 Ne[n]nynck van d[en] Voirbroick 
23 mitten veen ende erve 
24 dat hij gecoft heeft tegens 
 
f.34v. 
1 Steve[n] Stael en[de] Wille[m] Stael 
2 LXVI roed[en] breet. Item daer 
3 naest oestwerts is noch geleg[en] 
4 Jacop Ne[n]nynck voirs[creven] mitte[n] veen 
5 en[de] erve dat hij gecoft heeft 
6 tegens Ffrederick van Draic- 
7 kenborch XXI roed[en] breet. It[em] 
8 dairnaest is gelege[n] Aelbert 
9 Dyer en[de] Johan Brant drie 
10 en[de] vijftichste halve roede 
11 breet. It[em] dairnaest is 
12 geleg[en] Jacop Ne[n]nynck van d[en] 
13 Voerbroeck alsoe hij dat va[n]- 
14 outs gehadt heeft vijftich 
15 roed[en] breet. It[em] daernaest zij[n] 
16 geleg[en] Gheryt Smits arfname[n] 
17 vijfthien roed[en] breet. It[em] daernaest is geleg[en] Gheryt 
18 Janssoen XXXI roede[n] breet. 
19 It[em] dairnaest is gelegen 
20 Bertout Claessoen XIIII roed[en] breet. 
21 It[em] daernaest is noch geleg[en] 
22 Jacop Ne[n]ninck van d[en] Voerbroeck 
 
f.35r. 
1 dat hij vanouts daer gehadt 
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2 heeft XLIIII roed[en] breet. It[em] daer- 
3 naest is gelegen Rutger 
4 Meynsensoen XIIII roed[en] breet. 
5 It[em] dairnaest is gelege[n] Hille 
6 Phlips mit hoer kynder  nege[n]de 
7 halve roed[en] breet. It[em] daer- 
8 naest is gelegen Jacop Ne[n]- 
9 nynck van d[en] Voirbroeck 
10 mit dat gheerkyn veens 
11 dat hem toegeslegen is 
12 voir zijne[n] oncost en[de] airbeit 
13 die hij voir dat ghemeen 
14 ghedaen heeft in desen 
15 o[m]meslach en[de] voirt behoirt 
16 Jacop Ne[n]nynck van d[en] Voerbr[oeck] 
17 dat veen dat gelege[n] is 
18 tusschen mijns heeren veen 
19 voirs[creven] en[de] der Nonne[n]veen 
20 van Vrouwencloester daer Steve[n] 
21 Stael en[de] Wille[m] Stael in ge- 
22 kent sijn en[de] dat hij tegens 
23 hem gecoft heeft en[de] die 
24 gemeen lantgenoeten 
f.35v. 
1 hem te goede gescouwe[n] hebben. 
2 behoudelicken dengenen die 
3 uutgrefte hebben op Steve[n] 
4 Stael en[de] Willem Staels veen 
5 voirs[creven] hoirs rechts tot uutgrefte[n] 
6 voirs[creven]. En[de] opdat dit vaste 
7 en[de] stade blijve, soe hebben wij 
8 Hubert die Wolff rentmeyst[er] 
9 en[de] Aernt va[n] Ameronge[n] maer- 
10 schalck voers[creven] bij goetduncke[n] 
11 der ruwaerd[en] voirs[creven] en[de] wij 
12 stadt van Utrecht en[de] stadt 
13 van Amersfoert voirs[creven] onse 
14 stadts segelen aen desen brieff 
15 gehanghen tot eenre vaster 
16 oirconde, deser brieve zij[n] twe. 
17 Gegeven in ’t jaer ons Heren 
18 duysent vierhondert vier en[de] 
19 twyntich op die beloken 
20 wynterdach. 
 

Vrouwenklooster 326P 
1519. Besluiten van de rechtsdag van ridders en knapen betreffende de tenuitvoerlegging van het 
bisschoppelijk vonnis in 1517 in de zaak van Vrouwenklooster tegen het kapittel van St. Jan te Utrecht, 
1519, uittreksel uit het Diversorium van bisschop Philips van Bourgondië. 
 
f.35v. 
XVIa februarii a[n]no XIXo 
1 Op desen rechdach hebben 
2 ridderen en[de] knechten 
 
f.36r. 
1 ‘t recht neder gewesen ter tijt 
2 toe mij[n] gen[edigen] hee[ren] inder saicke 
3 van d[en] joncfrouwen van Vrouwen- 
4 cloester tegens die heere[n] 
5 van sanct Johans executie 
6 sal hebben laeten geschien 
7 van sulcke[n] overco[m]men als 



 405

8 daerinne gewesen is, en[de] 
9 heb[be]n ridderen en[de] knape[n] 
10 sampt die stadt va[n] Utrecht 
11 mijne[n] gen[edigen] heere[n] toegesacht 
12 en[de] geloeft, wes doer sulck[en] 
13 executie gebuere[n] mochte 
14 ’t selve mit mijne[n] genedig[en] he[er]en, 
15 uuyt the dragen buyten 
16 sijnre genad[en] kost en[de] schade[n], 
17 p[rese]ntibus Jacob Freyss van 
18 Dolre dingwerder, Gerijt va[n] 
19 IJssendoern, Beernt Freyss van 
20 Dolre, Henrick Valckenair, 
21 Adriaen van Pallaes, Frederick 
22 Uuyten Ham, Johan van 
23 Vulven, Beernt Uuyte[n] Enghe, 
 
f.36v. 
1 Wille[m] Torck, Dierick va[n] Zuyle[n] 
2 va[n] Hermelen, Ghijsbert va[n] 
3 Herdenbroick, Frederick va[n] 
4 Seldenneck, Willem van 
5 Merthen, Cornelis van Merte[n], 
6 Beernt Verhair, IJssebrant 
7 IJssebrantsz[oon], Johan van Coelen- 
8 borch, Goert van Roedenborch, 
9 Lubbert van Alendorp, Aernt 
10 van Hulst, Laureyns va[n] Beest, 
11 Dierick van Zuyle[n] Diericxz[oon], Jacop 
12 van Dolre van Rene[n], Dierick 
13 Bor van Amerongen, Willem 
14 Bor van Amero[n]g[en], Goert die 
15 Coeninck, Johan van Wael, Johan 
16 Doempselaer. Actum tot 
17 Wijck then dage en[de] jair 
18 als boven. Sic subscriptum. 
19 Getogen uuten registre 
20 mijn gen[edigen] heere[n] van Utrecht 
21 bij mij 
22                               Herdinck 
 

Vrouwenklooster 326Q 
1518. Uitspraak van bisschop, ridders en knapen in de zaak van Vrouwenklooster tegen het kapittel van 
St. Jan te Utrecht, dat de bisschop met ridders en steden een nieuwe rechtzitting zal houden als het vonnis 
van 1517 ten uitvoer is gelegd, 1518, uittreksel uit het Diversorium van bisschop Philips van Bourgondië. 
 
f.37r. 
1 Inder saecke tusschen die 
2 jouffr[ouwen] van Vrouwencloester ter 
3 eenre ende die heren van Sint 
4 Johans t’Utrecht ter andre zijd[en] 
5 beroeren[de] zulcke overcome[n] als 
6 tusschen parthien voirs[creven] op 
7 mijns genedichs heeren eerste[n] 
8 rechtdach geschiet es, zeggen[de] 
9 die voirs[creven] jouffr[ouwen] van Vrouwen- 
10 cloestere dat mij[n] gen[edichs] hee[re] 
11 gheen recht spannen en can, 
12 zijne genaden en heb[be]n zulcke 
13 overcomen eerst ther executie[n] 
14 doen stellen, en[de] alle gewald[en] 
15 daernae geschiet doen re- 
16 pareren, afstellen en[de] the 
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17 nieten doen. Es bij mijne[n] 
18 genedigen hee[re] en[de] zijnre 
19 genaden, ridderen ende 
20 knechten gekant {?}dat naer 
21 de voirwijsinge voirs[creven] executie 
22 geschien ende die ghewald[en] 
 
f.37v. 
1 affgedaen sullen word[en]. Actum 
2 toe Wijck den XXVIIte[n] dach 
3 van octobri anno XVhondert achtien 
4 wesen[de] mijns genedichs heere[n] 
5 rechtdach. Sic subscriptum 
6 Herdinck. 
 

Vrouwenklooster 326R 
1517. Akte van uitspraak door Frederick Uten Ham, maarschalk van het Nedersticht, Goeyert de 
Coninck, baljuw te Abcoude, namens de bisschop, en door Melis Uten Eng en Willem van Oostrum, 
namens de ridderschap, op de rechtsdag van de bisschop betreffende schade aangericht door het kapittel 
van St. Jan te Utrecht aan de opbrengst van de venen van Vrouwenklooster. 
 
f.37v. 
1 Wij Frederick Uuten Ham 
2 maerschalck des Nederstichts, 
3 Goeyert die Coeninck baelu 
4 tot Abcoude uut bevele ende 
5 van wegen ons genedig[en] 
6 heeren van Utrecht, wij Melis 
7 Uuten Enghe en[de] Willem va[n] 
8 Oestrum van weghen ’t ge- 
9 meen ridderschap wesend {doorhaling} 
10 op mijns genedichs heeren 
11 lesten rechtdach, hebben ge- 
12 weest opten derden dach 
13 in octobri anno viefthien 
14 hondert seventhien op seker 
15 venen van Vrouwencloester 
16 daer die heren van Sint Jans 
 
f. 38r. 
1 t’Utrecht tegen ’t convent va[n] 
2 Vrouwencloester voirs[creven] om twis- 
3 tende zijn, om aldaer te sien 
4 en[de] the ondervinden alsulcken 
5 schade alse die here[n] van 
6 Sinte Johan ’t convent voirscr[even] 
7 gedaen hebben. Soe hebben 
8 daer gegraven uut beveel 
9 des convents voirs[creven] dese 
10 naebescreve[n] persone[n] te wete[n] 
11 Anthonis Meertynszoen en[de] 
12 zijn wijff, Jan Meertensz[oen], 
13 Ph[ilip]s Meertynsz[oen], Anthonis 
14 Ghijsbertsz[oen] en[de] Ebbe Janss[oen]. 
15 Soe heeft Anthonis voirs[creven] 
16 op onse vraege geantwoert 
17 zeggende dat hij mit zijne[n] 
18 medewerkers voirs[creven] gegrave[n] 
19 hadden van ’t selve veen uut 
20 beveel des convents voirs[creven] 
21 derthien dachwerck torffs, 
22 ’t welck zij woud[en] stercke[n] mit 
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f.38v. 
1 hoeren eede, als men hem des 
2 vermaende elcke dachwerck 
3 voirs[creven] getaxseert voer vijff schouwe[n] 
4 zwerts torffs, dien welcken 
5 torff voirs[creven] die heren van sinte 
6 Jan t’samen verdorven en[de] ewech 
7 duen vueren hebben op vijftien 
8 schauwen zwerts torffs nae 
9 en[de] den leij die in des 
10 convents torff {torff doorgehaald?} voirs[creven] profijt 
11 gecome[n] is {doorhaling} 
12 {doorhaling}. En[de] dat die selve 
13 heeren noch hebben laeten 
14 verderven wel halff drie 
15 dachwerck torffs die den 
16 schout van Zoest op’t selve 
17 veen van des convents weg[en] 
18 voirs[creven] gegraven hadde, elck 
19 een van dese voirs[creven] schauwe[n] 
20 torffs getaxseert voir vijftien 
21 stuvers. In oirconde der 
22 wairheit hebben wij elcx 
 
f.39r. 
1 onsen naem hieronder gescreve[n]. 
2 Gegeven in ’t jair en[de] opten 
3 dach als boven. Aldus onder- 
4 teyckent Vrederick Uuten Ham, 
5 maerschalck des Nederstichts 
6 van Utrecht, Guert die 
7 Coninck, bailue van Apcou, Melis 
8 Uuten Enghe, Wille[m] va[n] Oestr[um]. 
9 Sic s[ub]s[criptum]. Concordat p[rimu]s 
10 copia cum suo originali per 
11 me Ard[…] zelum notarium. 

Vrouwenklooster 326S 
1521. Akte waarbij schout en schepenen van Baarn verklaren dat zij op verzoek van abdis Henrica van 
Erp en het convent van Vrouwenklooster hun veen De Nonnengroep tussen de Oudegracht en De 
Vuursche hebben afgepaald en dat de rechtsmacht zich uitstrekt tot aan die gracht. 
 

f.40r. 

1 Allen den ghenen die desen brieff zellen zien off 
2 hoeren lesen doen wij verstaen Jacob Janss[oon] 
3 schout, Cornelis Rijcxs[oon] ende Anthonis Lubberts[oon] 
4 scepen[en] in den gerechte van Baern in ons lieffs 
5 genadichs hee[re]n gerechte van Utrecht, dat 
6 wij ten v[er]soecke der eerweerdygher vrauwen 
7 vrauwen Henrick van Erp abdisse ende 
8 gemeen conve[n]t van Vrauwencloister gelegen 
9 buyten bij Utrecht, soe wij daer bij den 
10 vierden pand[en] ons gen[adichs] hee[re]n van Utrecht 
11 tot geboden, gecomen zijn op sinte 
12 Servaesdach anno vijfthienhondert 
13 eenendetwintich op hoe[re]n veenen zij 
14 liggende hebben in den gerechte van Zeyst. 
15 Ende hebben ons aldair getoont en[de] gewesen 
16 eene oude groepe aldair gelegen, welcke 
17 groepe van ouds genoempt en[de] geheeten is 
18 der Nonnengroep, ende is streckende 
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f.40v. 

1 van den ouder graften daer onse gherechte 
2 van Baern beghint ter Vuersenwaert aen 
3 soe verre ons gherechte strect. Ende 
4 alsoo dan die selve groepe vermits 
5 gravinge ende aentastinghe der veenen 
6 tot diversschen plaetsen vernielt wordt 
7 zoo dat vermits dien die zelve groepe 
8 vervreemt en[de] verbijstert mocht werden, 
9 heb[be]n die weerdighe abdisse en[de] convent 
10 voors[creven] van ons (ons) gherechtelicken begheert 
11 bij gespannen gerechte dat wij tot onder- 
12 houdinghe der selver groepen allanghes 
13 inder groepen tot diverssche plaetsen paelen 
14 wouden doen steken om alzoo in toecommen[de] 
15 tijden die eerweerdighe vrauw en[de] conve[n]t 
16 bij hoer breette en[de] gront hoer veenen bliven 
17 moghen, ’t welc wij schout en[de] scepen[en] voors[creven] 
18 alzoo ten v[er]soecke van den abdissen en[de] conve]n]t 
19 voors[creven] vruntlick gedaen en[de] die paelen mids 
20 in den gront der selver groepen lijndrechs 
21 mitten gerechte van Baern gesteken hebben, 
22 alsoo verre als onse gerechte gaet en[de] behouden 
23 een yegelicx zijns rechts sonder argelist. 
24 In kennissen der waerheyt dat dit aldus 
25 geschiet is heb[be]n wij schout en[de] scepen[en] 
26 voors[creven] onse zegelen hierond[er] aen gehangh[en]. 
27 Gegeven in ’t jaer ons Hee[re]n duysent vijfhondert 
28 een ende twintich op st. Servaesdach. 
 

 
Vrouwenklooster 326T 

1517. Vonnis door bisschop, ridders en knapen in de zaak van de wederrechtelijke turfafgraving door het 
kapittel van St. Jan te Utrecht in de venen van Vrouwenklooster. 

 

f.41r. 

1 Inder sake tusschen die joffrouwen van den 
2 Vrauwencloister mit hoe[re]n medewerckers ter 
3 eenre zijde ende den hee[re]n van sint Johans 
4 t’ Utrecht ter andere, roerende sekere 
5 gewalden geclaecht bij den voorsc[reven] joffrouwen 
6 van den Vrauwencloister gedaen te wesen bij den 
7 voors[creven] hee[re]n van sint Johans als van den turff 
8 gegraven, offgehaelt en[de] eensdeels in stucken 
9 getreden, es bij mijnen genedigen hee[re]n 
10 ende zijnre genaden ridde[re]n en[de] knechten 
11 overcomen dat die hee[re]n van sint Johans 
12 den torff bij hemlieden gehaelt van den 
13 veenen in questien, wederomme brengen 
14 sullen ter plaetsen daer zij dien gehaelt 
15 hebben. Ende bij alsoo die hee[re]n van sint 
16 Johans des in gebreke waeren, sal men dat 
17 op huere gueden in den Stichte geleghen 
18 verhalen. Ende ofter eenighe schade in den 
19 torff geschiet waere, daertoe wil men 
20 schicken omme der schaeden te estimeren. 
 

f.41v. 

1 Actu[m] to Wijck den XIen dach septembris 
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2 a[n]no 1517 ’t welc mijns genedighen 
3 hee[re]n eersten rechtdach was. P[rese]ntibus 
4 joncker Danyel van Bouchout heere van 
5 Beverweert, heer Johan van Reness van 
6 Vulven, ridder Gerijt van Zuylen van 
7 Nijevelt, Eernst van Ijsendoern, Berndt 
8 Uten Enge, Berndt Freyss van Dolre, 
9 Frederick van Seldenneck, Goert van 
10 Voord, Louff van der Haer, Ghijsbert van 
11 Hardenbroeck, Adriaen van Pallaes, 
12 Goort van Rodenborch, Melys Uten Enge, 
13 Dierick van Zuylen, Goert die Coninck, 
14 Dierick Bor van Ameronghen, Henrick 
15 Valkenair, Henrick van den Borch, Johan van 
16 Domsselaer, Willem van Bylaer, Jacob van 
17 Dolre van Renen, Bertholomeus van Ecke, 
18 Johan van Coelenborch, Cornelis van Merthen, 
19 Ott van Derthusen ende meer andere. 
20 Ende onderteyckent 
21 Herdinck 
 

{f.41r., in de marge ter hoogte van regel 3-5 in een andere hand:} 
11 sept[ember] 1517 
eerste rechtdag 
van den  Bisschop 
met zijne knapen 
 

Vrouwenklooster 326V 
1518. Verklaring door Vrouwenklooster over de voorwaarden voor het houden van een bisschoppelijke 
rechtsdag. 
 
f.41v. 
 
In de marge: 
Item desen selven 
brieff is noch {bovengeschreven: voer} 
eens gescreven 
en[de] is aldaer geteyckent 
mit die littere Q 
 
 
1 Item. 
2 In der sake tusschen die Jouffr[ouwen] van Vrauwe[n]cloist[er] 
3 ter eenre ende die hee[re]n van st. Johans 
4 t’Utrecht ter andere zijden, beroerende 
 
f.42r. 
1 zulcke overcomen als tusschen partien voorscr[even] 
2 op mijn genedichs hee[re]n eersten rechtdach 
3 geschiet es, zeggen[de] de voorsc[reven] jouff[rouwen] 
4 van Vrauwencloister dat mijn genedighe heere 
5 gheen recht spannen en can, zijne genade 
6 en hebben zulcke overcommen eerst ter 
7 executien doen stellen ende te nyeten doen. 
8 Es bij mijnen genadigen heere en[de] zijnre 
9 genaden ridderen en[de] knechten gekandt 
10 dat naer de verwijsinghe voors[creven] executie 
11 geschien ende (ende) die gewalden afgedaen 
12 sullen worden. Actu[m] to Wijck den XXVIIen 
13 dach van Octobri a[nn]o XVcachtien, wesende 
14 mijns genedigen s’hee[re]n rechtdach. 
15 Ende ond[er]teyckent         Herdinck 
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Vrouwenklooster 326X 

1446. Raadsbesluit van Utrecht betreffende een onderzoek naar geldmiddelen voor een proeve  
van graafwerkzaamheden in de venen ten behoeve van een grift tussen de stad Utrecht en de Eem. 
 
f.42r. 
1 Anno XIIIIc XLVI des 
2 donredaghes in die Mauricii    {bijgeschreven in een moderne hand: 1446 in die Mauritii: zie ook dit 

woordelijk bij Burman in zijne Jaarboeken, z.d. p.106} 
3 Overdroeghen die Rade out en[de] nije dat die 
4 overste out ende nije raet ende weghe 
5 vynden ende soecken zellen om gelt te 
6 crijghen daer men nu tegen der toeco[m]mender 
7 tijt ene prouv mede greven mach in’t veen 
8 om te besoecken of men oick soude aldair eene 
9 grefte en[de] vaert maken mogen doer den veene 
10 van ons[en] stadt tot inder Eme. 
11 Ende ond[er]teickent                 Valentinus 
 
 

Vrouwenklooster 326Y 
1389. Akte van overdracht door Margriete, weduwe van Baudekijn van Rutenborch, en haar zoon Johan 
van Rutenborch, aan Dassen, natuurlijke zoon van Frederik van Rutenborch, van veenlanden (waaronder 
Des Dakersveen) tussen de Zandberg en Drenscoten in het kerspel van Zeist. 
 
f.42v. 
1 Alle den ghenen die desen brieff sellen zien 
2 off hoeren lesen doe ick verstaen 
3 Ghijsebrecht van Wijck schoute van mijns 
4 hee[re]n weghen van Utrecht in den carspel van 
5 Zeyst dat voor mij gecomen sijn en[de] voor 
6 die lantgenooten die hiernae bescreven 
7 staen in den gerechte voors[creven] joncfrouwe 
8 Margriete die die Baudekijns wijff was 
9 van Rutenberch die God genadich zij, mit 
10 hooren momboer die zij coes alse recht 
11 was ende Johan van Rutenbarch hoer 
12 soon mit zijne[n] magen van zijn vier 
13 verndelen {=vierendelen}, en[de] gaven den eygendom alse 
14 recht was Dassen Fredericx bastaertzoon 
15 van Rutenberch van alsulcke veenlande 
16 alse hiernae bescreven staet. In den eersten 
17 vijff roeden breet veenlants geheten des 
18 Dakersveen, daer boven naistgelandt is 
 
f.43r. 
1 heer Johan van Renesse ende beneden 
2 Heynken van die Bilte. Item vijff 
3 roeden breet veenlants dat Everard 
4 Gheermans hier voortijts te wesen plach. 
5 Item daeraen nederwaert vijfthien roeden 
6 breet veenlants dat Gherijt Heynensoens 
7 voortijt te wesen plach. Item daeraen 
8 nederwaerts derdehalve roede breet veenlants 
9 dat Ghijsen van den Molen voortijts te wesen 
10 plach. Item daeran nederwaert vijff roeden 
11 breet veenlants dat Brencmans voortijts te 
12 wesen plach, aen desen veenlande voors[creven] is 
13 boven naest gelandt Dirc Heijnensoens 
14 kinder en[de] beneden heer Vrederick van Zuylen 
15 ridder, opstreckende van den Santberch te 
16 Drentscotenwaerts. Doe dat gedaen was, 
17 doe verteech joncffrouwe Margriete mit 
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18 horen gecoren mombor voors[creven] en[de] Johan hoer 
19 soen voors[creven] verteech mit zijne[n] magen van 
20 zijnen vier veendelen tot behoef Dassen {bedoeld: verndelen?} 
21 voors[creven] van allen desen voors[creven] veenlande alsoe 
22 die lantgenooten wijsden dat recht was 
23 en[de] joncfrouwe Margriete en[de] Jan voors[creven] 
24 daer nyet meer an en behielden. Voort 
25 soo quam voor mij en[de] voor die lantgenoten 
26 die hynae bescreven staen Jutte Dakers 
27 en[de] gaff den eygendom Dassen voors[creven], verteech 
28 en[de] schonc quijt alle rechts dat sij hadde 
 
f.43v. 
1 aen des Dakers veenlande voors[creven], en[de] mede 
2 so quam ter selver tijt Gherijt Brencman 
3 en[de] gaf den eyghendom den selven Dassen 
4 verteech ende schonc quijt alle rechts dat 
5 hij hadde aen Brencmans veenlande tot 
6 behoeff Dassen voors[creven]. Doe dat gedaen was, 
7 doe gaff Dasse voorg[enoemt] al dit voorscreven 
8 veenlant tot eenen ewelycken erfpachte 
9 Vrederick van Drakenborch om eenen grooten 
10 ’s jaers die hem Vrederick voors[creven] geloefde te 
11 betalen tot s[in]te Mertensmisse nu naestcomen[de]. 
12 Ende alsoo voort jaerlicx ewelicken ten 
13 termijne[n] voors[creven]. Hier waeren over alse 
14 lantgenoten Heyn Reinier Heyn Dircxs[oon], Henrick 
15 die Coster ende andere lantgenoten, buere 
16 ende veel goeder lude. In kennissen 
17 der waerheit dat alle dese saken voor 
18 mij Ghijsebrecht van Wijck alse een rechter 
19 en[de] voor die lantgenoten geschiet zijn 
20 alse voors[creven]. Is des die lantgenoten in kennisse 
21 van d[en] rechte aen mij begheert hebben dese 
22 brieff over hem te bezegelen, so heb ic 
23 desen brieff over {doorhaling} mij en[de] over die 
24 lantgenoten ende over die buere bezegelt 
25 mit mijnen zegel. Gegeven in ’t jaer ons 
26 Hee[re]n dusent driehondert negen en[de] tachtich 
27 des sonnedages nae s[in]te Geertrudendach. 
 

Vrouwenklooster 326Z 
Zonder jaar. Attestatie door Ebbo, zoon van Wilhelmus Goyen te Baarn, over de uitgestrektheid van de 
venen in De Vuursche. 
 
f.44r. 
1 Ebbo filius Wilhelmi Goyensz[oon] p[ar]ochianus de 
2 Baern sexaginta quinq[ue] annor[um] etat[is] 
3 sue existens vel circa testis novo loco 
4 pro p[ar]te d[omi]nor[um] p[re]p[osi]t[i] decani et cap[ittu]li 
5 ecclesie sancti Johannis Trajecten[sis] in 
6 causa venor[um] q[uae] do[min]aru[m] et convent[us] de 
7 Vrauwencloister citatus, productus, 
8 receptus, admissus, iuratus et exami[n]atus, 
9 in secundo folio depositionis sue deposuit 
10 in hunc qui sequitur modum. 
 
11 Descenden[s] itaq[ue] ad articulos dictor[um] d[omi]nor[um] ecclesie 
12 sancte Johannis in hac causa exhibitos, et p[ri]mu[m] 
13 sup[er] p[ri]mo articulo eorund[em] d[omin]or[um] incipien[s], in 
14 primis ponit et probare intendit ….., p[rese]ns test[is] 
15 diligenter examinatus dicit sibi sup[er] articulo 
16 huiusmodi c[on]stare se olim audivisse a p[at]re suo 
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17 dum vixit quendam monte[m] seu locum silvestrem 
18 esse qui appellatur vulgariter Die Vuerse 
19 haben[tem] terras venoru[m] circu[m]circa adiacen[tes] se 
20 protenden[s] quoad t[er]minu[m] eorumd[em] ad co[m]itatem 
21 parrochianor[um] de Baern tam ex fama publica q[uam] 
22 ex notorietate spectan[tes] dict[is] d[omi]nis ecclesie sancti 
23 Johannis, ac credit p[rese]ns testis esse certa vena 
24 ad dictum locum silvestrem die Vuerse spectant[ia] et 
25 precipue illa q[ue] olim dicti domini in indicio 
26 contradictorio a prefata co[m]itate de Baern eis ut 
27 prefertur adiudicari obtinueru[n]t, verum adju[n]git. 
 
f.44v. 
1 Idem sequens testis se a dicto quodam p[at]re suo 
2 audivisse supradictum montem seu locum silvestrem 
3 Die Vuerse habere tanta vena ad eunde[m] monte[m] 
4 sive locum spectan[tia] quanta quispiam constitutus 
5 sup[er] duriciem seu arenositatem dicti mo[n]tis 
6 sive loci Die Vuerse ferro vomeris proycere 
7 possit. In vulgari dat Die Vuerse zoe 
8 veel veens heeft behoerende tot Die Vuerse 
9 als men mit een plouchkouter {ploegschaar} werpen mach. 
 

Vrouwenklooster 327 
1530. Brief van Melis Uten Eng aan Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, om de proost van St. 
Jan snel in te lichten of zij het compromis over de venen aan De Vuursche aanvaardt. 
 
 
1 Erweerdyghe vrouwe ick gebyede mij ue aen uwe … {papier gescheurd} 
2 dewelck ick wel indachtich halde onsen ha…… {papier gescheurd} 
3 affgesceyt, dat was hoe dat uwe E[dele] mitten vr… {papier gescheurd} 
4 bespreken en[de] beraed[en] soudt over enyge gued[en] luyd[en] 
5 te nuemen aen welck mij[n] E[dele] vrou en[de] dat co[n]ve[n]t 
6 hoer saicke verblijve[n] souden mit een compromis etc. 
7 En[de] die tijt verloopt lange en[de] ick bin dicwil 
8 van uwer E[del] moeg[ende] vermaent gheweest dair ick 
9 die onscult weder op gedaen heb. En[de] nu soe is 
10 die proest gecoeme[n] en[de] die heeft in’t heymelicke 
11 ghevraicht hoe die saicken staen en[de] den proest 
12 is alle die saicke te ke[n]ne[n] gegeve[n] en[de] het behaicht 
13 hem wel. Dan mij is belast o[m]me aen Uwe 
14 E[dele] te scrijven en[de] vermaene[n] noch dat leste affgesceyt 
15 off mij[n] vrou noch van den sin en[de] meyny[n]ge is 
16 als mij[n] vrou geseyt heeft. En[de] indyen mij[n] vrou 
17 van der meyny[n]ge wair, soe begheeren die hee[re]n 
18 die mit ons gehandelt te hebben, dat mij[n] vrou dat 
19 cort macken wil en[de] nueme[n] hoir persoene[n] co[n]ditiën 
20 etc. want die proest hyer nyet lang blijve[n] 
21 en sal en[de] hij wil een antwoirdt hebben aen 
22 off aff. Aldus lyeff vrou, wilt dit in’t best over 
23 legge[n], en[de] scrijve[n] mij wat ick voir een antwoirdt 
24 geve[n] sel. Ken? God die u E[dele] lang spaire[n] moet 
25 salich en[de] gesont gescij tot … op sondach? p… 
26 Lamberti a[nn]o XVc en[de] dartich. 
 
U E[dele] dyener 
Melis Uutten Eng 
 
{In de marge} 
It[em] dat geen dat doir 
ons gescyet is dat is 
gheweest tot allen gued[en] 
meyny[n]ge en[de] tot vordel 
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van mij[n] E[dele] vrou nae 
onse wetenscap en[de] 
saegen gern ’t profijt en[de] welvaert van mij[n] 
vrou en[de] convent op onsen cost sonder 
profijt als men in d[en] waerheyt bevynde[n] sal. 
 
 Vrouwenklooster 328 
5 december 1534. Akte waarbij Adam Tempelaer, rentmeester van Vrouwenklooster, procuratie verleent 
aan Jan Ysbrantssoen Fox, met ingelaste akte van benoeming door abdis Henrica van Erp en convent van 
Vrouwenklooster van Adam Tempelaer tot procureur voor het Hof van Utrecht en andere rechtscolleges.  
 
1 Den vijfden dach decembris anno vier en dertich heeft Adam Tempelaer rentmeester ende gemachtichde van 

de[n] 
2 abdisse ende gemeen convente van Vrouweclooster buyten Utrecht uuyt crachte van zijn procuratie hier 
3 nae volgende: "wij Heynrick van Erp, abdisse ende gemeen convent van Vrouwecloester buyten Utrecht 
4 doen condt allen luyden dat wij geconstitueert hebben ende constitueren bij desen Adam Tempelaer onsen 
5 rentmeester om van onsen wegen ende in de name van ons ende onsen convente in alle ons ende onse[n] 

[con]vente 
6 voirn[oemt] saken voir den Hove provinciael van Utrecht ende voir allen anderen rechteren tegens eenen 

ygelicken 
7 te ageren, defenderen, excipieren, oick declinatoer te proponeren, protesteren, litis contesteren, repliceren, 

dupliceren, 
8 brieven van obligatiën te kennen ofte ontkennen, den eede van nyet te calumpniëren in onse zielen ende oic 
9 productie mit getuygen te doen, brieven ende munimenten te exhiberen, daervan te renu[n]ciëren, te 
10 reproceren, salveren ende in rechte te concluderen, rechts te begeren, sentencie te hoiren ende daer 
11 van t' appelleren, indien 't noet waer, een ofte meer te substitueren in zijnen name ofte plaetse te moegen 
12 stellen, gelijcke macht hebbende als voeren, ende generalick ende specialick alle te mogen doen dat wij 
13 present wesende, zelver soude connen of moegen doen, al waer 't oick soe dat die sake breder en[de] 

speciaelder 
14 macht behoefden dan hier geëxpresseert staet. Belovende vast, gestaede ende van weerden te houde[n] 
15 alle 't gene dat bij onsen procureur zijnen substituyt in al onsen saken geageert ende geprocureert sal 
16 worden, onder alle behoirlicke banden van rechte". Soe is 't dat wij ratificeren ende approberen 
17 al 't gene bij Adam Tempelaer ons[en] rentmeester ende Jan IJsbrantssoon Fox gedaen ende geprocureert 
18 is ende sal werden. Ende dese macht geduerende tot ons[se] kenlicke wederseggen. Des 
19 t' oirconde soe hebben wij abdisse ende gemeen convent ons convents segel beneden aen des[en] brieff 
20 doen hangen. Gegeven in 't jaer ons Heeren duysent vijfhondert vier ende dertich den tweeden 
21 decembris. Gesubstitueert den voirscreven Jan IJsbrantssoon Fox procureur om 
22 't inhouden der voirscreven procuratie te vulcomen. In co[mmun]i forma. 
23 Mij p[rese]nt Mr. Jacobs ... 
 
{geen opschrift buitenzijde} 
 

Vrouwenklooster 329 
10 december 1541. Brief van Cornelis van Haemstede aan abdis Henrica van Erp, waarin hij verklaart dat 
hij registers en overige bewijsstukken zal terugsturen als een accoord over de venen bij de Vuursche door 
de paus zal zijn bevestigd. 
 
1 Eersame religiose en[de] edele vrouwe Henrica va[n] Erp, ul[ieden] sal bekenen te we- 
2 tene dat ic noch gesont ben, God sij geloeft, en[de] ic ul[ieden] recht en doet 
3 me niet daernae dat ic weder te Rome gecomen sijn ut die lande met 
4 mijn genadige heer die du[m]dekens broeder, soe en isser niet in gedaen. Nae 
5 ic verstaen hebben va[n] mijn diender dien ic bij u gesonden hadden dat ul[ieden] 
6 gaerne hoer processen en[de] registren wederom senden tot ul[ieden], is ’t sake dat 
7 ghij geconcordert sijt, soe laet die concordre co[n]firmeren bi den heylige 
8 vader die paus, soe sal ic u processen en de registre[n] wederom senden, 
9 sij sijn wael bewaert. En[de] alsoe is ’t sake dat ic sterve[n], soe suldese vinden 
10 alle u rechten in die handen va[n] mon[sie]uer Pieter Vorstre, biscob va[n] Aquis, broe- 
11 der va[n] die du[m]deken va[n] Utrecht. 
12 Noch suldi weten dat ic ul[ieden] op alle brieven dien ic onfange[n] hebben 
13 antwoort gescreve[n] hebben en[de] is ’t alsoe dat ic ut Rome reysen soude, 
14 soe sal ic procuratoren constitueren die ul[ieden] saken wael bewaren sullen. 
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15 Gescreve[n] tot Rome den tyenden dach va[n] december 1541. 
16                                                   u oetmoedige diener en[de] alle u 
17                                                   heylige geselscap 
18                                                   Cornelis van Haemstede 
 
Achterzijde 
Aen de wise, edele en[de] religiose vro- 
uwe Henrica van Erp, vrouwe tot 
{Vr}ouwencloester bij Utrecht 
 

Vrouwenklooster 331 
16 november 1584. Akte waarbij vrouwe Catharina van Oostrum en het convent van Vrouwenklooster 
Gerrit van Heusden en Michiel de Bovinia aanstellen tot procureurs bij het gerecht van Tolsteeg in het 
proces tegen de aangehouden schipper Dominicus Corss. te Vianen. 

 
1 Wij Katherina van Oostrum vrouwe en[de] gemeen convent van Vrouwe- 
2 clooster gelegen buyten bij Utrecht aen die Steenstraet, oerconden 
3 en[de] bekennen dat wij geconstitueert en[de] machtich gemaict hebben, con- 
4 stitue[re]n en[de] maicken machtich mitsdes[en] Gerrit van Huesden ende 
5 Michiel de Bovinia p[ro]cureurs om onse recht te bewaren soe voer dit 
6 gerechte der stadt Utrecht als voor de cleyne rolle en[de] elders 
7 allomme dair wij te doen sullen hebben, en[de] bysonder voor den gerechte van 
8 Tollesteech in der saicke die wij aldair als arrest……. sustineren 
9 op en[de] jegens eenen Dominicus Corss. als een ondersaet en[de] ingeseten 
10 van Vianen gearresteerde voir denselven en[de] van ………… ende sijn 
11 gearresteerde schip en[de] goet ……………. wesen[de], ….. allen ende in 
12 onse saicken nae rechts behoren te defenderen …………… andtwoorden, 
13 repliceren, dupliceren en[de] alle termijnen van rechten te instrueren, getuygen 
14 te p[ro]duceren brieven en[de] imunimenten te exhiberen, van productie te renun- 
15 chieren, rep[ro]cheren, salveren, in rechte te concluderen, rechten? te begeren, 
16 sententie te horen pronunchieren, dairvan te appelleren, is ’t noot, 
17 geven[de] denselven geconstitueerden alle alsulcke generale en speciale 
18 macht als enige procureur ad lites competeert? …………… eren[de] ende 
19 approberen[de], alle ’t gundt bij de voorn[oemde] gerechte ………rede in onse 
20 voirs[creven] saicken gedaen is en[de] bij hemluyden dairinne voorts gedaen sall 
21 worden. Des t’ oirconde hebben wij onse convents zegel hier beneden 
22 aen des[en] brieff doen hangen. Gegeven in’t jaire van der geboorte ons 
23 Heeren Jesu Christi duysent vijffhondert vier en[de] tachtich opten xvjen 
24 dach novembris. 
 
NB  De oorkonde is erg slecht leesbaar. 
 

Vrouwenklooster 332 
1584. Stukken betreffende het proces van vrouwe Catharina van Oostrum en het convent van 
Vrouwenklooster tegen Dominicus Corss., gearresteerde schipper van Vianen, vanwege achterstallige 
rentebetalingen door stad en land van Vianen aan Vrouwenklooster, 1584-1585, met inventaris van de 
stukken door de procureur van Vrouwenklooster overgelegd aan het gerecht van Tolsteeg, en afschriften 
van bijbehorende akten en andere bewijsstukken uit 1500-1561. 1 omslag. 
Hieruit alleen het eerste stuk: 
 
1 Tot versoucke van  Jouffrauwe Catrina va[n] Oestru[m], vrouwe 
2 ende ’t gemee[n] convent van Vrouwe[n]cloester buyte[n] bij Utrecht 
3 als acte ende transpoert hebbende van Jacob van Gaesbeeck 
4 ende jouffrou Barbara van Solmis zijn huysfrauwe 
5 als arrestante[n], heb ick boede van de[n] gerechte van Tollesteech 
6 beseth ende gearresteert gehadt Dominic[us] Corssen schipp[er] 
7 ende als een ingesetene der stede of jurisdictie 
8 van Vyanen gear[resteer]de ende mede verantwoordende zijn 
9 gearresteerde schip ende goederen daerinne sijn[de], ende 
10 mede te kennen ofte ontkennen medio? juramento calump- 
11 nie den principaelen brieff van date duysent vijff 
12 hondert den puyendach in mey om daer ’t voerss[creven] 
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13 transpoert duer getransfixeert is van date 1588. 
14 Ende omme diensvolgende te geraecken tot betalinge 
15 van vier ende twyntich jaeren renthen, ’t jaers negen 
16 gouden Overlantsche Coervorster Rijnsche guld[ens] 
17 daer ’t leste aff verschene[n] is Paesschen 1584 lest- 
18 leden. Ende voirts tot furnissemente van de[n] voirs[creven] brieff 
19 cum expensis, affslaende ‘tgene bewijssel[ijck] daerop 
20 betaelt is en[de] tot goede reeckeninghe ende d’voers[creven] 
21 gearresteerde in de voirs[creven] qualité daerop geleyt 
22 eenen dach van rechten tegens de[n] vierden may anno 
23 1584 die mij[n] antwoorde[n] die waese? te staen. Oercondt mijn 
24 handt en[de] nae[m] hieronder gestelt. Actu[m] den tweeden 
25 may anno 1584. 
 
Willem v.Bercheyck 


