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Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 Litera BtmcHARDi, EpiscopiTrajectensis, superecclesia de Herenkem. In nomine Domini JhesuChristi et in nomine piae matrisejus, universis fidelibus praesentibus et futuris; quod Ego,Burchardus, Dei misericordia Trajectensis episcopus, eccle-siam de Herenkem, dcdi bealae Mariae ad custodiam eccle-siae novi operis, quam praedecessor meus, felicis memoriaeConradus episcopus, fundaverat. Ut autem commodior sitcustodi ipsa eeclesia, et per hoc gratior Sanctis elemosina mea,dimisi earn a circatu, ab oblatis, ab omni denique reditu li-beram, excepto servitiopraepbsiti, quod ipse ens tos persolvet.Quod ut ratum maneat, jussi per banc cartulam memoriaecommendari, et earn meo sigillo signari. Actum est hoc annoab incarnatione Domini M°.C. primo, indictione nona, subHenrico Imperatore Henrico nlio ejus rege sub testimonioChristi et ecclesiae. Quf hoc infringere temptaverit, iramsummi pontificis incuiTat, nee matrem ejus propiciam inve-niat. Liber pilosus, pg. 477.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 Ml weederlei zijn de lezers, welke wij bij de uitgave der beschrijving van het Liber pilosusvoor oogen hebben. In de eerste plaats zijn het zulke, voor welke dezelve bij uitsluiting oftoch bij uitnemenheid daartoe zal dienen, het aanwezen der daarin beschrevene oorkondenin het algemeen duidelijk aantewijzen, terwijl ieder van hen, naar zijne behoefte, eennader onderzoek omtrent dezelve zal kunnen en willen ondernemen. Voor deze lezers iselke, dus ook de volgende inleiding overbodig, en titel en werk voldoende. Maar wij zullen,in de tweede plaats, ook wel lezers vinden, die zich uit het gebruik van dezen arbeid, alszoodanig, bij hunne studien, meer of mindere uitkomsten beloven, en om deze redenniet versmaden, denzelven te raadplegen. Voor zulke lezers zal eene korte inleiding welhaar nut kunnen hebben. Wanneer wij ons namelijk in de omstandigheden dezer laatst-genoemde lezers verplaatsen, dan doen zich voor ons eene menigte hiertoe betrekkelijke vra-gen op, welker beantwoording zich noch uit den titel van het werk noch uit het werk zelfvoldoende laat opmaken, en waarvan evenwel

de mindere of meerdere waarde van denganschen arbeid, voornamelijk mede afhangt. Zoo hierdoor tevens mogt gezegd zijn, datdeze vragen vooral het wezen der zaak betrefFen, en derzelver oplossing, als een weten-schappelijk streven, alleenlijk de meerdere bruikbaarheid van het werk, en geene bevredi-ging van ijdele nieuwsgierigheid mag beoogen; zoo kan het ons toch geen verwijt berok-kenen, dat wij deze inleiding met eene beschrijving van het uiterlijk van het Liber pilosusbeginnen, indien daarna blijkt, dat zich genoemde vragen gedeeltelijk alleen langs dezenweg laten oplossen.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 Met Liberpilosus, dan, is geeu boek in den gewonen zin van het woord, maar een, uiteene menigte van kleinere of grootere fasciculi, ook wel hier en daar uit enkele bladen be-staande, en in een lederen omslag zamengevoegde bundel; waaruit zich dan het bijvvoord pi-losus als van zelf verklaart. Blijkbaar zijn deze enkele gedeelten, waaruit het geheel bestaat,gesehreven, alvorens zij met elkander werden verbonden. Doorgaans is elk gedeelte, hetwelkzich van het naastliggende, veelal mede door een onderscheid in het formaat te kennen geeft,door eene en dezelfde hand gesehreven, en kenmerkt zich nog daarenboven, als bijzondergedeelte, door eene zekere tijdelijke of zakelijke, afgeslotene orde en opvolging der enkeleoorkonden; terwijl in deze orde de bekende omgekeerde tijdverhouding der transfixa tot deIransfxis, veelal nog eene onder-orde vormt: gelijk zich deze waarneming bij den eerstenblik aan den lezer opdringt. Toch is dit alles slechts in'talgemeen waar, en in het bijzon-der zoekt men niet zelden elke tijd- en zaakorde te vergeefs. Hares oorsprong verschuldigt deze verzameling van afschriftelijke

oorkonden, in hare dee-leu, gelijk in haar geheel, hoogstwaarschijnlijk, van den eenen kant, aan de behoefte, om,bij het gedurig toenemende getal der kerkehjke documenten, een overzigt gemakkelijker temaken ; terwijl men, van den anderen kant, er welligt op bedacht mag zijn geweest, deninhoud der oorspronkelijke oorkonden voor de vergetelheid te bewaren; gelijk reeds wij danook veelvuldig redenen hebben daarvoor dankbaar te zijn. Ook de overige capittels beza-ten zulke, of soortgelijke, of ten minste tot hetzelfde doeleinde vervaardigde verzamelingen,van welke de Liber catenatus S.Salvatoris, en de Codex donationum imperialium ecclesiaemajor is, onder de grondige Nederlandsche diplomaten meer bekend en veel sterker gebruiktzijn geworden, dan ons Liberpilosus; waarvoor dan ook zeer goede redenen bestaan. Metde, bijzonder uit de veertiende en vijftiende eeuw, veelvuldig, ook in de Utrechtsche archie-ven voorkomende, zoogenaamde Copij~boeken, heeft ons Liber pilosus wel minder gemeen-zaams. Hun doel schijnt veelal een ander te zijn geweest, en meer dat onzer Concept-boeken.Tenminsten toonen de copij-boeken, welke wij zelven gelegenheid gehad hebben in te zien,volstrekt

dezen stempel. Uit dit gezegde blijkt tevens het character der verzameling en hare zakelijke verhoudingtot de oorspronkelijke oorkonden, zoo als eveneens het volstrekt betrekkelijke hunner bewijs-kracht. Met weinig meer stelligheid laat zich bepalen, hoe beide, de oorspronkelijke oor-konden en derzelver afschriften, zich tijdelijk tot elkander verhouden. Dat hier eene alge-meene bepaling van den ouderdom der afschriften, zoo als zich die bij boeken-handschriften,onder omstandigheden laat geven, niet mag gevorderd worden, ja, volstrekt onmogelijk is,leert de beschrevene eigenaardige inrichting der verzameling. Maar ook met betrekking tot



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 de gemelde afzonderlijke gedeelten, waaruit het geheel bestaat, achten wij zoodanige bepa-ling eene vergeefsche, of zich niet beloonende moeite te zijn; wij althans wagen het nietons dezelve tot taak te stellen. Alles wat wij hieromtrent meenen te mogen en moeten zeg-gen, bestaat daarin, dat die, in de verzameling voorkomende oorkonden, uit de twaalfde endertiende eeuw, grootendeels in deze laatste, en dat die uit de volgende eeuwen hunneoriginalia in niet langere tijdsafstanden zijn opgevolgd; hetwelk door de beschrijving zelvedan nader wordt toegelicht. Zoo veel over het Liber pilosus zelf. Wat de beschrijving van hetzelve aangaat, zoonoemt de tijtel haren eersten vervaardiger, den grondigen vorscher Bondam, aan wien hetgroot Charterboek van Gelderland eenen duurzamen roem waai-borgt; een werk, waartoe ookonze verzameling hier en daar het hai-e heeft opgeleverd. Gaarne zouden wij bij deze ge-legenheid dien voortreffelijken geleerden, wiens arbeiden ons dikwijls van zoo hoog nut zijngeweest, een gedenkteeken der dankbaarheid hebben opgerigt, maar, gevoelende over de

daar-toe behoorende bouwstoffen, althans nog niet, vrijelijk te kunnen beschikken, hebben wijgemeend, dit tot eene andere gepaste gelegenheid te moeten uitstellen. Reeds voor jaren leerden wij een afschrift van Bondam's beschrijving kennen; en derzel-ver beduiding en waarde wel begrijpende, rees bij ons aanstonds de wensch, dezelve doorden druk ook voor andere toegankelijk te maken. Maar voor als nog oordeelden wij het ookbij den wensch te moeten laten, en deszelfs verwezenlijking uit te stellen, tot wij gelegenheidniogten hebben het Liber pilosus zelf te vergelijken. Deze gelegenheid deed zich dan op eenebijzonder aangename wijze voor ons op, toen het omstreeks twee jaren geleden zijne Majesteitden Koning, op voordragt der H.H. Curatoren der Hooge School, behaagde, de gezamen-lijke, uit de capittels herkomstige, en als zoodanig dcel van het Utrechtsche domein-archiefgewordene eigenlijke boekwerken, handschriften zoowel als drukken, tot een bestendig ge-bruik aan de Academie over te laten; en wij, ingevolge daarvan, door den Hr. bibliotheca-ns van Heusde er mede belast werden de herstelling dezer boeken, voor zoo verre dezelvenog mogelijk was, en noodig en

nuttig kon geacht worden, te besturen, en daarna de \et-plaatsing in het bibliotheeks-locaal te bezorgen, na alvorens den daarvooi onmisbaren, fun-damentaal- en nominaal-catalogus te hebben geconsigneerd. bchoon dit alles in de zij- vertrekken van het archief-gebouw zijnen voortgang had,zoo viel ons toch het geluk ten deel, juist in een van deze vertrekken onzen grijzen Liberpilosus, ja, er de eigenhandige beschrijving van Prof. Bondam bij te ontmoeten. Wij aar-zelden thans met langer aan onzen reeds lang gevoeden wensch te voldoen, waarin ons doorden Hr. agent VAN Doobn niet weinig werd te gemoet gekomen, die ons met de hem zoo



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 eigene wellevendheid op de verpligtendste wijze toestond, het liber bij aanhoudenheid tekunnen vergelijken; waarvoor wij den Hr. van Doorn , in den naam der wetenschappen,bij deze eenen warmen dank meenen te mogen brengen. Na dit alles, zouden wij 1111 nog gelegenheid hebben het op den titel geplaatste: herzienera verbeterd, nader toe te lichten , door van den geheelen arbeid te gaan ziften, hetgeenwij daarvan als het onze meenen te mogen in aanspraak nemen. Maar, dewijl het ons voor-komt, dat de bruikbaarheid van het werk daar weinig of niets aan zoude winnen, zoo oor-deelen wij dit te mogen achterwege laten. Alleen zij de lezer er van verwittigd, dat wij dein het latijn gestelde diplomata van de nederduitsche door sterretjes hebben kennelijk ge-maakt; en dat wij, vooral ten aanzien van de spelling der eigennamen het belang der we-tenschappen in 't oog houdende, deze zoo naauwkeurig mogelijk uit den Liber pilosus heb-ben wedergegeven, De literaBurchardi, geplaatst in dorso tiluli, is, aangaande de woorden, stiptelijk Over-gcbragt, en tie lczing komt dus op rekening van den afschrijver.

Gesclircven den 1&quot;&quot; February, 1838. J. J. DOI)T VAN FLENSBURC.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 Berigt van de Brievek EN ANDERE DOCUMENTEN , WELKE GEREGISTREERD STAAN IN HET OUDE PERKAMENTEN MS. IN FOLIO, OUDTIJDS GENAAMD HET LIBER PILOSUS, AFKOMSTIG UIT HET CAPITTEL VAN S. MARIE TE UTRECHT, THANS BERUSTENDE IN HET DOMEIN-ARCHIEF ALDAAR. * 1418. Jul. 8. Ordonantie, dat geen ca-nunnik, afwezig zijnde extraprovinciamColo-niensem, stem, of eenige capitulaire i-egten zalgenieten, pg. 1. (Pg.2. niet beschreven.) ('). Conditien van het verkopen van de tien-den in Lopick, pg. 3. (a). Conditien van de korentienden te Houtenen in 't Goey, pg. 4 sq. (3). * Register van verscheidene stukken , welkein dit boek gevonden worden , pgg.b-12. (*). 1393. Vrydag na S. Geertruden-dach.Overdragt der stad Nimwegen met het ca-pittel, over het betalen van den tol te Smithui-sen, pg. 13. (5). Aanteekening of lijste, welke steden vrijen niet vrij zijn op den tol te Embrik, als-mede hoeveel tol betaald wordt, pg. 13. (6). Op S. Laurens-avont anno fyc. nono (1509.)Certificatie der regering van Embrik, dat hetcapittel den tol weder aan zich gelost

had,en de bovenstaande tollijste der steden aande bedienden der tol had ter handen ge-steld, pg. \.H. (7). 1510. Maendagno, Cantate. Johan,her-tog van Cleef, confirmeert het privilegie vangraaf Reynald van Gelre, van den jare 1318, donredages na derlyen dach, waarbij aan 'tcapittel vergund wordt den tol binnen Eui-merik te heffen, pg. 15. (8). 1510. Symonis $? Judae. De tol van Em-merik weder aan 't capittel afgestaan door dentijdelijken heer van Culenburg, Anthonis vanLalaing en zijne vrouw, pg. 16. (9). 1512. Vrydag na Oculi. Bevel des her-togs van Cleef aan alle amptluiden en rechters,om 't capittel goed regt te laten wedervaren,en bijstandig te zijn tegen alle ontvreemdingvan hunnen tol te Emmerik, pg. 17. [Pgg- 18.19. 20. niet besohreven.) il°). 1510. Jttn. 21. Ordonnantie van't capit-tel, hoe de drie zielpriesters de misse zullenlezen na den dood van jonkfrouw TymenPeter Goyerssoens weduwe, welke daartoe12 morgen lands in Bylevelt gegeven had aan't capittel, pg. 21. l»»'. * 1509. Febr. 12. Statuut voor de canonicihonoris, en hun salaris voor hunne kerkdien- sten , pg. 22. ----- * Statuut van 't capittel, hoeveel de canonici honoris, de misse en an-dere kerkdiensten. voor een

canonicus prae-bendatus waarnemende, voor iedere misse endienst zullen trekken, pg. 23. (**?i 1







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 4 *  1290. fer. VI. ante naliv. dontini. Deandere goederen te Velde, onder den curtisZelhorst, in erfpacht gegeven aan A.tetus,filius Sconeldis, en wel op dezelfde conditienen in dezelfde woorden , als hier voor op pag. 43.de andere helft gegeven was aan eenen Ger-lacus, pg. 44. I43). *  1291. invrast. Odulfi. De curtis de Scin-haven door 't capittel in een erfpacht uitge-geven aan eenen Gosuinus, burger van Her-derwijc, om zekere geld- en zaadpacht, als-niede, dat hij er een liuis op moet houden,om te kunnen logeren, voor de canunniken;tevens ook, dat hij een curmedige zal zijn,en zijn erfgenaam, pg. 45. lM)f *  1330. sabbato post fesium annunc. Ma-rie virg. glor, Het dagelijksche gerigt van 'tcapittel, hoe ver het zich nitstrekte, nader be-paald door den Bisschop, en aan schout enschepenen belast, zich zulks niet te onderwin-den, pg.^Q. (45). *  1288. in die decoll. Joh. Bapt. De tiendein Wale, door bisschop Jan aan 't capittelgegeven, pg. 46. I46). * 1169. (sine die.) De tienden te Wilthen-burgh en in Lopick door den proost Balduinusaan't capittel afgestaan, pg. 47. (47). {Pag.48. niet besckreven.) *  1505. Oct. 24.

Statuut der kerke van U-trecht, hoe de oanonici honoris, non prae-bendati, te plaatsen in chore {Tussehenpg. 48 era 49. op een lospap. blaadje.) (48). *  1333. fer. VI. post omn. SS. Statuut vanhet capittel, om met de canunniken aan testellen zes receptores bastoni, qui bastonariivoeabuntur, pg.h.%. i^'J'. *  1264. in crastino B. Nie/iolai episeopi.Statuut en ordonnantie van 't capittel, deemanvipalione tarn prelaforum, quam eu-nonicorum, pg. 49. (At>1. *  1333. sabbato post translationem B. Mar-tini. Statuut van 't capittel over de railingder pvaebenden, en hoe lang iemand wachtenmoet, eer hij capitulair wordt of stem in 'tcapittel heeft; ook over 't houden van resi-dence, pg.bO. (5l>. '1334. in crast, conversion is Pauli, Con- firmatie van het voorgaande statuut door bis-schop Johan, pg.bl. (5a). *  1280. incrast. Barnabae apostoli. Sta-tuut , dat, zoo bij discrepantie van 't capittel,twee tot een praebende of beneficie verkorenwaren, zich beide verkorene zullen absente-ren a choro, en geen opkomsten zullen trek-ken , tot dat alter ab altero evincatur persententiam, veleicesserit. pg.bl. (53). *  1248. in vigil, annunciationis B.Mariae.Statuut, hoe lang een afgestorven canonik, of,zoo hij monnik wierd (religionem

intrarei),de vruchten en opkomsten van zijne prae-bende nog zal genieten, om daaruit zijneschulden te kunnen betalen; wordende dietijd bepaald ad duos annos fy duos menses,pg. 52. (54), *  1296. in vigil, nativ. B.Mariae. Briefaanden proost Hubertus de Amersfoerde, inhou-dende de namen van de ministeriales praepo-siturae ecclesiae beatae Mariae, en hoe veeldezelve aan den proost moeten betalen, si ali-quis predictorum facere voluerit permu-tationem, que vulgariter Wissele dieatur,namelijk libram cerae, mits het is een simi-lis fy equalis, dien zij in hunne plaats stel-len , pg. 52. (55). *  1290. fer. VI. post Mathiae apost. Doorhet capittel de goederen te Velde onder decurtis Zelhorst op dezelfde conditien en metdezelve woorden, voor de helft in een erf-pacht uitgegeven aan eenen Gherlacus , zoo alshij dezelve bekent ontvangen te hebben inzijn' brief, hier voren geregistreerd op pg. 43.,pg. 53. (56). * 1325. in vigil, nativ. b. Mariae. Schepe-nen-brief van Harderwijk, dat het capittel depachtgoederen van Gherlacus magnus, en vanGherlacus filius Johannis, weder aan verschei-den andere burgers in erfpacht heeft uitge-daan, pg.bk. (67). *  1266. in die b. MariaeMagdal. Uitspraakder geschillen tussehen

het capittel, en dievan Harderwijk over 't betalen der thinsgoe-deren in den hof te Zelhorst, pg. 55. i.58). *  1290. infestoS.Vitalismartiris. Eenigeareae, of huissteden binnen Harderwijk, vrij



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 5 van thins, en in vollen eigendom door hetcapittel afgestaan en verkocht aan de Min-derbroeders aldaar, pg.bb. (59). 1311. Saterd. nae S. Margareten-dagke.Reversaalbrief, waarbij Heer Jan van AJblaes,vidder, bekent de helft van alle tienden,die gelegen zijn in de heerschap van Alblaes,groot en klein, in een' altoosdurende erf-pacht van 't capittel ontvangen te hebben,om eene jaarlijksche pacht van veertig pon-den, pgg. 56-58. l6t>). 1329. des vriedaghes naeMeydach. Gys-brecht van Alblaes, heeren Johanszoon, devoorgemelde tienden van Alblaes weder inerfpacht ontvangen, op dezelfde voorwaar-den, pgg. 59,60. (6V. 1329. Sond. na S. Philippes ende S. Jacobs-daghe. Dezelve Gysbrecnt van AJblaes ont-slaat 't capittel van alle voorwaarden en brie-ven, welke zijn vader en voorouders met 'tcapittel gemaakt hadden, vooi-behoudende hemalle zijne voorwaarden en brieven, die hijvan nieuws van het capittel ontvangen had-de, pg.Gl. 16»). *  1288. fer. V. ante ramospalmarum. Jo-han de Alblaes bekent de helft van de tiendein Alblas van 't capittel ontvangen te heb-ben , op dezelfde erfpacht

van tien pondenHollands en onder dezelfde voorwaarden , alszijn vader Henrik van Albaes, ridder, dezelveontvangen had bij zijnen brief van 1255.vigil. Bartholomei, welke brief woordelijk indezen geinsereerd is, pg.61. I63). *  1279. in die S.Agnetis virgin. Johan deAlblaes bekent de tienden in boreali plagain Alblas, in loco, quidicilur: Dekens poire,in erfpacht ontvangen te hebben, op die-zelfde voorwaarden, als Otto van Alblas enzijne vrouw die ontvangen hadden in 1219.pg. 62. (64). *  1305. V.non.Maji. De tienden in terri-torio de Alblaes ty de Blocwere, jure patro-nalus ecclesiarumparochialiumpredictarumterrarum duntaxat excepto, in eene erfpachtdoor 't capittel gegeven aan Maria, huisvrouwvan Johannes de Barlar, en hare erfgenamen,'sjaars om 10 ponden, pg. 63. (65). *  1296. in vigil. B. Fictoris. Mandatumvan den officiaal van Utrecht, aan den pries-ter in Alblaes, en aan anderen, om Joannesde Alblaes in de kerken uit te roepen, als mein-eedig en gee'xcommuniceert, om dat hij detienden van 't capittel in Australi parte deAlblaes versus Merwede usque Gravelanf,tegen den erfpachtbrief, buiten consent van 'tcapittel, had verdeeld en gealieneerd, pg.Q'i.(66). *  1311. sabbato post

pctav. translationsb. Martini, 't Capittel bekent uit hoofde vanverdrag over de tienden van Alblaes, Bloc-were en Nesse, aan Maria, domina de Barlar,schuldig te zijn 300 ponden, in drie termij-nen te betalen, sub pacto obslagii,pg. 65. i67'. *Eod. Acte, waarbij de gemelde Maria,vrouwe van Barlar, ten behoeve van 't capittelrenuncieert van al haar regt, en afstand doetvan de gemelde tienden in Alblaes, Blocwereen Nesse, pg.db. (.68). *  1280. in exallatione S. Crucis. Verdragtusschen Johan van Alblaes en Nicolaus vanSubburgh, over de tienden apud Alblaes ver-sus septentrionemjacenlibus, waarbij de eer-ste aan den laatsten een derdepart van de-zelve tiende afstaat, mils een derde van deerfpacht aan 't capittel betalende, pg. 66. (69'. * Eod. Joh. van Alblaes belooft bij hetcapittel te zullen uitwerken, dat het derde-part der gemelde tienden, alsmede het derde- Eart der tienden de Blocware fy de Nesse, zooij bevonden werd daar regt aan te hebben,overgedragen wordt aan den gemelden Nico-laus de Subburgh, ridder, pg. 66. (7°). *  1255. in vigil. Bartholomei apost. Erf-pachtbrief, waarop Henrik van Alblaes de tien-den van 't capittel ontvangen heeft. Dezelfdezoo als hier voren op pg. 61.

ook geinsereerdis in de Reversaal-brief van Jan van Alblaes,in 1288. pg. 67. (70. *  1219. Twee derde parten van de tiendevan de Dekens poire aan Otto van Alblaes,en zijne vrouw in erfpacht gegeven voor 4 pon-den 'sjaars, pg. 67. XT2). *  1377. fer. V. post Lucae euangelist. Dekerk van Scaekerslo door H. dictus Buffels, 2



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 G dominus de Scaekerslo, geconfereerd aan ma-gister Egidius, canonicus S. Mariae, en aanden deken verzocht denzelven te investierendaarmede, pg.68. (73'. *  1364. in die scholasticae Virginis. Decapellaan van den proost bekent van EgidiusBuffels ontvangen te hebben 1 lOsolidi, ^.68.(ri . *  J 273. fer. V. antefestum Mariae Magda-lenae. Jobannes van Albenbuvch staat af aanGerard us de Meruende zijne voogdijeover Jo-lian van Alblaes , pg. 68. (7s). *  1312. fer.II. post dominicam, qua canta-tur: judica. Quitantie van lOOponden tour-nois, welke Maria, weduwe van Johannes deBaerle, bekent ingevolge verdrag van 1311.(Zie liier voren oypg. 65.) van 't capittel ont-vangen te hebben, renuncians omnibus ex-ceptionibus doli mali, non numerate pe-cunie, actioni in factum, ao omnibus aliisprivileges, Vellejani, ac aliis indutgentiissive graiiosis concessionibus fy defensionibusjuris Sffacti, pro nobis quomodolibet intro-ductis sive introducendis, pg. 68. (76). *  1311. sabbaio post oclavas trans latiojiisB. Mariae virginis. Verdrag van 't capittelmet Maria, vrouwe van Baerle, over het af-staan van 't regt op eenige tiende/i

in Al-blaes, van welk verdrag in 't vorige stukgewaagd wordt, pg. 68. (77). *  1307. in assumptione B. Mariae virginis.Een vidimus van den brief van 1305. F.non.Maji, zoo als hiervoren reeds geregistreerdstaat op pg. 63. pg. 69. (7s). *  1288. fer. V. ante ramospalmarum, De-zelfde brief, zoo als hier voren op pg. 61.nog eens geregistreerd staat, pgg.70,71. (79\ *  1280. indieB.Servatii. NicolausdeSub-burch, miles, bekent in erfpacht om 5 pon-den 'sjaars van 't capittel ontvangen te heb-ben de tiende: inter duos aggeres de Alblaesfy Finkenlant, pg. 72. (»°). *  1227. Het jus palronatus van de kerkvan Alblasdoor den proost aan 't capittel af-gestaan, pg. 72. I8'). 1317. des anderendaghes nae onserVrou-wendaghe te Lechtemisse. CompromissoriaJe uitspraak der zegsluiden over de verschillenlusschen het capittel en de vrouwe van Voorne,aangaande de tiende van 150 morgen landstusschen Oosternesse en Westernesse, pg. 72.(8j). *  1330. XIII. Indict, mensis Oclobris dievicesima oclava. Eenige stukken lands doorRudolphus, filius Reineri, voor den officiaalopgedragen en geschonken aan 't capittel, adcapellaniam instituendant de novo, et haben-dant perpetuo ad altare S. Crucis, ante cho-ram ecclesie B.

Marie virginis construc-tum, pgg. 73,74. (83). *  1342. ipso die Ambrosii. Brief van't ca-pittel , waarbij eenige andere goederen ver-wisseld worden ten voordeele van de voorge-melde capellanie ad altare S.Crucis, pg.7h.(84). 1348.    Des vridaghes na S. Philips endeS. Jacobs daghe. Ghisebrecht, Heer van Ap-coude en Gasebeke, bekent voor zijn levenin pacht genomen te hebben, »het gerechte,tinse en tiende van Cortehoeven ende vanTankenvene, het gerechte van Horstwerde en-de Indjx tiende, jaarlijks om 170 gulden schil-de.&quot; Subpacto obstagiali. pg. 75. (85). 1349.    Op S. Odulfs dach. Ghisebrechtvan Starkenburch stelt zich in plaats vanGhisebrecht van Loenreslote, tot borge voorden Heer van Abcoude, en onderwerpt zichaan't voorgaande pactum obstagii, pg. 76. (86), * Eod. Eeneaanteekening, tot welke kerk-diensten de twee semi-prebendati imperialesverpligt zijn , pg. 76. (87). *  1322. ipso sec. die Paschae. Brief van'tcapittel over het testament van magister Petrusde Mare, semi - prebendarius ecclesiae, en wel-ke goederen de erfgenaam van denzelven aan't capittelhuis heeft uitgereikt, waarvoor, in-gevolge dat testament, gesticht is een altaarin dextra parte primi altaris ejusdem

eccle-sie , in quo prima missa de Domino nostracantatur; en dat na den dood van den erfge-naam, welken 't vruchtgebruik gemaakt was,de opkomsten van die goederen door den ca-pellaan zullen genoten worden, pg-77. (88), *  1196. Uitspraak ov. de geschillen tusschen



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 7 het capittel en de stad, de domo, que estjuxta pontem tirbanum supra fossalum,'pg. 78. (89). * 1217. Stichting enfnndatie van de kerkin't Geyn, door bisschop Otto, pg.79. '9°-. *  1310. sabbalo post diem Tiburtii. Degrond, waarop de verplaatste nieuvve kerkvan Heteren en 't kerkhof staat, door Gisel-bertus van Yselstein gescbonken aan 't ca-pittel, pg.79. (91). *  1293. indie B. Victor is. Door Agnes, we-duwe van Werenboldus , dictus Vlaminck, eenhoeve in Benscop, en twee andere stukkenlands, gegeven aan 't altaar S. Crucis voor tweederden, en aan de vicarie te Heyteren vooreen derde gegeven, en dat na haar dood decollatie van die vicarie zal staan aan dekenen capittel, pg.80. (9J). * V3lO.fer.Ir .post diemPaschae. Degrond,waarop de nieuwe kerk, welke van Heterenverplaatst was, gebouwd is, en het kerkhofbeslaat, door Giselbert van Yselstein geregtelijkovergedragen en afgestaan , en tevens bekend,dat het capittel alleen regt heeft tot de col-latie van dien, pg. 81. (93). *  1287. in crast. conversionisB.Pauliapost.Hubertus de Everdingen draagt op aan 't ca-pittel, met toestemming zijner

kinderen, 15morgen lands, en ontvangt dezelve weder inerfpacht, 'sjaars 10 ponden, pg.&\. (94). *  1282. fer. VI. ante Valenlini martyris.Volmagt van Johannes, dominus de Kuic (!), opWilhelmus Rusche de Linscoten, om 16 mor-gen lands, sita juxta Seme/am, aan 't ca-pittel optedragen, coram justiliario loci fykominibus vicinis, landgenoten nuncupatis,pg. 82. (95). * 1313. in crast.b. Bartholomew. Van de26 morgen lands, in jurisdictions Herbernide Overvechte juxta bona teer Setnele dicta,in pacht uitgegeven door het capittel 13 mor-gen, 'sjaars om 10 ponden en 10 hoenderenaan Wolterus filius Richardi, voor deszelfsleven lang, pg. 82. (96). * 1282. fer. VI. ante Valenlini martyr. Jo-hannes, dominus deKuch(!), renuncieert tenbehoeve van't capittel, van den eigendom en regt op 26 morg. lands, gelegen inparochia deWerkunden, in loco juxta Semele, pg.83. (97). *  1313. in crast. B.Bartholomei apostoli.13 Morgen van de bovengemelde 26 morgendoor 't capittel, 'sjaars om 10 ponden en10 hoenders verpacht aan Wilh.Rusche en zijn'zoon, gedurendehunbeider leven, pg.83. (9H). *  1312. in crast. B. Agathae virginis. Wil-helmus dictus Rusche de Linschoten cedeertzijn regt op de

bovengemelde 26 morgen aan't capittel, en belooft bij den leenheer Joh.deKuch te zullen uitwerken, dat dezelve deneigendom 00k aan 't capittel cedere. Sub pactoobslagii, pg. 83. (99). *  1273. in vigil.B.Thomae apost. Theode-ricus de Velda en zijn vrouw Eufemia renun-cieren al hun regt in bonis, que Gelmathappellantur, en permitteren met consent desBisschops, als leenheer, dat het capittel eeriewaterleiding zal mogen graven door hun land,hetgeen naast die goederenligt, pg.8*i. (10°). * 1271. in die B.fVillebrordi. Het land apudVechten, quae Gelmade dicitur, en door So-phia, dochter van Theodericus de Velde, inerfpacht bezeten werd door 't capittel, 00ktoegestaan aan haar man Hanezo de Wijc, omna haar dood 00k in erfpacht te houden,mits dat na zijn dood, bij gebrek van wet-tige kinderen, die erfpacht weder kome opde erfgenamen der vrouw, pg.85. (r°2). *  1272. fer. II.postfest. b.Remigii. Hanezode Wijc, miles, verkoopt voor 45 ponden aan't capittel zijn erfpachtsregt op de bona inGelmale, met toestemming van zijne vrouw,aan die hij weder uit zijne eigene goederenin de plaats geeft eenige andere in Koten ge-legen, mits dat zijne erfgenamen dezelve vanzijner vrouwe

erfgenamen altoos zullen mogeninlossen met 45 ponden, pg.8h. (1Q3). *  1280. in crast.purific.mariae. Nicolaasde Gats, miles, bekent, om 12 ponden 'sjaars,van 't capittel in erfpacht ontvangen te heb-ben jurisdictionem cum censu de Loepeke tydecimam in Boenrepas cum censu Sf jurisdic-tions, pg.8&. (loi). *  1268. in die B.Severini arckiepisc. Hen-ricus, dominus de Lekka, bekent niet langer







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 10 van Ysselstein, voor deszelfs leven lang, om300 ponden 'sjaars en drie salmen, of 6 ponddaarvoor, pg. .108.. (l45L *  1359. in crast. B.Mi/tiriciify soeior. ejus.Bisschop Joliaa permitted! aaii Arnold, {do-mino de Iselsteine, Baroni, consanguineonoslro.) dat de zes capellanen, welke hij inde kerk van Ysselstein had ingesteld, in ipsaeoclesia fy extra, tempore debilo fy consuelo,Almuciis griseis de vario 8f sericis super-pliviis more canonicorum ae reclorum civi-tatisfy dyocesis Trajectensis uti, easque de-ferre libere valeant in signum honoris fy prae-rogativae singular is, pg.lQS. ('**). *  1359. ipso die exaltationis S.Crucis. Ar-noldus, dictus Slaper, rector ecclesiae paro-ehialis in Ysselstein, geeft zijne toestemmingen consent tot het oprigten van zes capella-nien in die kerk, mids jure parockialis ec-clesiae saluo el retento, pg. 108. (>*5). *  1276. in die Cosmae fy Damiani. Bis-schop Johan, aangesteld hehbende Bernardus,decanus S.SeveriniCoIoniensis, tot zijnen vi-carius in de kerk van S. Marie, erkent dieaanstelling voor nul en erroneus, en herroeptdezelve, dewijl de deken altoos 's Bisschopsvican's is, pg. 109. ili(>).

* Eod. Attest der vijf capittelen, dat vanouds gebruikelijk is, dat de Bisschop geen'vicaris, qui vicem Episeopi in ckoro geril,noch in den Dom, noch in S.Marie, magaanstellen, maar dat de dekens dier kerkende vicarien des Bisschops genieten, of welkezij daartoe aanstellen, pg. 109. (l47). *  1248» sabbalo infra oelavam B. Martini.Bisschop Otto bekent, dat de bisschops vi-caris in S. Marie, welke door den deken wordtaangesteld, voor al zijn leven vicaris blijft,pg. 109. ('48). *  1285. in octava nalivil. S.Joannis Bapt.GhiselbertusdeGoye,miles, enzijnneef, er-kennen, geen regt of aanspraak te hebben opde tienden : de Goye, en renuncieren van de-zelve tenbehoeve van 'tcapittel, pg. 109. (l49). *  1278. in octava nativii. S.Joannis Bapt.De possessie van de tienden in Houten, Lu-reke, Westerhem en Dennwert, bij vonnis door bisschop Johan toegewezen aan 't ca-pittel, en Ghiselbertde Goye onder poene vanexcommunicatie gelast, dezelve niet te turbe-ren, pg. 110. ll5°). 1316.desdonredaghesnae S.Marcusdag/ieewang. Gysebrecht van Goye, cnape, boreh-grave van Utrecht, bekent aan het capittelschuldig te zijn 100 pond van zijns vadersmemorie, en belooft dezelve met 10 pondaan rente op zekeren tijd te

betalen, subpacta obstagiali, pg. 110. U5i . *  1227. Indict. XIV. De possessie en heteigendom der tienden van Hal ten, Lurke,Westerhem, Oosterhem en Dennenwerth, bijvonnis, door bisschop Otto toegewezen aan'tcapittel tegen den Utrechtschen burggraaf Uitten Goye, pg.Vli. (^2). *  1260. fer.lll. post octavam Pentecostes.Bisschop Henrik geeft in vollen eigendom overaan Gerardus de Sconegge, twee areae, in fine plaleae, quae thollersteghe nuncupalurversus Heymstende, en ontvangt daarvoor vandenzelven in wissel (in concambio) 24 mor-gen lands in Werconden, pg. 112. (l53). 1324. op S. Pancraes daghe. Gosuin vanderHorst, knape, bekent, dat hij 8 mou-der koorn en een kamp lands ten gebruikezal overlaten aan BerendvanRypelikerhove enzijne vrouw, voor haar beider leven: dat hijvoorts den hof Rypelikhove vrij houden zalvan alle schattingen op zijn eigen kost; on-der verwilkoring van trouweloos te zijn enin den ban, pg. 112. (^4), 1324. Eod. Goswin van der Horst, knape,bekent, in dienstmansregt, onder zekere voor-waarden, voor zich en zijne erfgenamen ont-vangen te hebben den hof Rypeliker- hof',om 10 mouder rogge en 25 mouder gerste.jaarlijks binnen Deventer of Zutphen te be-talen,

of geld daarvoor volgens den prijsvan't koren, pg. 113. (l5S). 1324. Eod. De verleibrief, zoo als van 'tcapittel gegeven is aan Goswin van der Horst,wegens. het verleenen van den gemelden Ry-pelikhof; zijnde deze brief gevidimeerd doorGelys van Bake, deken te Deventer, in 1330.op S. Andreas-avond, pg. 11^ (l56).







Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 13 geslagene 35 morgen van Nyenlande tot Ol-.ne (Oen ?) op Veluwen, tusschen het capittel,en Henrik ten Have, ^.134. (»97). 1342. op S. Gregerius daeh. Een entwintig morgen nieuwlands in Oener kerspelgelegen , door't capittel voor twaalf jaren ver-huurd aan Gheraerd van Eme en drie anderente zamen, 'sjaars voor 16 pond zwai'te tour-noisen, pg. 135. (J98). *  1342. Een gedeelte van den brief, waar-bij Henricusde Lecca , miles, den tol vanSmits-husen van't capittel in pacht neemt; dochniet geheel uitgeschreven, en met een dwars-streep doorgehaald ; zijnde op den kant erbij geschreven : vacat, pg. 136. ('99). *  1365. MajiW. Het proces tusschen denBisschop en de Gapittelen der vijf kerken, overde regten van visitatie en censure der capit-telen, sedert lang ongedecideei'd in het hofvan Romen hangende, bij onderling accoordtusschen den Bisschop Johannes en de Ga-pittelen opgeschort, en in staat gehouden voorden tijd van dertig naastvolgende jaren, endat intusschen iedere der partijen in de pos-sessie zou blijven, waarin zij was, pg. 136. (200). *  1300. Volmagt van 't capittel op

eender canunniken, om de pensie van den tolte Smitshusen op te beuren, en quitantiedaarvoor te passeren , pg. 137. (30tJ. *  1343. Dertig morgen lands in Secvelt voor't capittel aan Johannes Nicolai fil. verhuurdvoor zijn leven lang, ieder morgen om 14 so-lidi en 4 denarii 'sjaarlijks, pg. 138. (20i)r *  1344. ipso die Agnetis vi?-g. Een rnansuslerrae arabilis, gelegen in Vulencop, 'sjaarsom 16 pond, aan HenricusSanderi voor zijnleven en dat van zijn' zonen verhuurd, pg. 138(ao3). *   Eod. Eene area, sita in insula versusorientem, aan Hermannus de Woerden (Wer-dren ?), voor hem en zijne erfgenamen in eenejaarlijksche erfpacht van 8 solidi uitgegeven ,pg.138. (*>4i. * Eod. Eene area, sita seujacens in insu-.la versus orientalem partem, aan Jacob dic-tus Backer, voor hem en zijne erfgenamen in 4 seeft, om uit deszelfs opkomsten zijne me-morie te vieren, en driepaar waskaarsen, ie-der paar van 16pond, op zekere tijden drie-maafin 't jaar te kopen , pg. 129 s<j. (>9°). * 1331. Jun. 16.Notariele acte, waarbijonderzekere conditien Gerard Smeken (Fincken ?),vicaris, aan den canunnik Frederik Osseken,een' jaarlijkschen uitgang van 2 ponden zwartetournoisen (duarum librarum nigrorum

tu-ronensium, grosso regali argenteo pro se-decim denariis computato) verkoopt uit eenhuis, in de emuniteit der kerke gelegen,pg. 131. ('9'). 1329. Ocfobr. 2. Notariele acte, waarbijdezelve Gerard Smeken (?) aan denzelven ca-nunnik verkoopt een'jaarlijkschen uitgang van20 konings grooten uit zijn huis, gelegen te-gen over het kerkhof der kerke van S. Marie,pg. 132. (»9»1. *  1253. in die B. Gregorii marlyris. Dethinsgoederen in Hoseren weder uitgegevenop dezelve voorwaarden ,. als Gerardus de Ho-seren dezelve bezeten had, aan Arnoldus,milieus noster in Apeldorne, pg. 133. ('93). *  1228. ipso Petri fy Pauli. Altetus be-leend door 't capittel met de curtis in Apel-dorne, om 12 malder rogge jaarlijks, voorhem en zijne erfgenamen; te vei'heergewadenmet een mark, in cas van versterf, pg, 133.(»9*). *  (Sine anno vel die.) Deken en capittelbekennen, dat Wibrandus Thietejnge(Thiece-linge?) zich met hen gereconcilieerd heeft we-gens schade en injurien, 't capittel aangedaan ,en vvel voor 60 ponden; en is dezelve beleendmet het vierde gedeelte, quartapars terrae,ad curiam in Alferdhove pertinentes, voorzekere jaarlijksche pensie, pg. 133. (195). *  1327. in vigil, b. Andreae apost.

Com-promissoriale uitspraak, dat de collatie vande kerk, Lopiker-capelle, beurtelings zal ge-schieden, eerst bij Gnisebertus Boke] de Vlie-ten, en dan door den deken van S. Marie,en dus altoos in'tvervolg bij beurten, wan-neer die kerk komt te vaceren, pg. 134. (>96). 1337. op S. Reymeys dach. Compromis-soriale uitspraak der geschillen over de toe-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 14 eene jaarlijksche erfpacht voor 10 solidi uit-gegeven, pg. 138. (?o5l. *  Eod. Eene diergelijke uitgifte van eenearea, sita in insula, naast de voorgaandegelegen, aan denzelfden Jacob Backer, 'sjaarsom 10 solidi, pg. 138. (*>6). *  1343. in die Andreae apost. De smalletiende en visscherijen (decimae minutae cumpiscariis) in de Wildenesse, aan Jacob, ClaesScouten sone, en twee anderen, voor den tijdvan aclit jaren vei-pacht, om zeventig grooten sjaars , pg. 139. (2°7). *  Eod. Het land op der Waver, aan Eg-bert dictus Bongaer, en ziju' broeder Henrikdictus Duvel, voor den tijd van acbt jaren, om18 ponden en 10 solidi 'sjaars verhuurd; zijn-de dit land groot 36mergen, pg. 139. (2°8). *  1345. in vic/il. B.Miokaelis. Constitutevan bisschop Johannes, wegens de absentiender canunniken en andere pi'aelaten, en datde goederen der absenten door de capittelenzelve, waaronder zij gehoren , zullen gead-ministreerd worden, pg. 139. (I09). *  1351. fer. VI.post convers. b. Pauli. Vijfroeden veens in de breedte (quinque virgasveni secundum latum) , gelegen in 't gereehtvan den aartsdiaken , aan Jan Bolle den ou-den en

Jolian, zijn' zoon, voor hun beider le-ven, verpacht 'sjaars voor 20 solidi, pg. 140.l2i°). 1351. d. manend. n. O.L.vrouwen dach licht-misse. Verhuurd tenen ewelike erfpachte aanGhisebrecht Boekel van den Bijn, den ouden,vier mergen lands in 't kerspel van Jutfaes indes Heeren gerechte van Ysselstein, elksjaarsom 8 ponden zvvarte tournovsen, pg. 140.1211). 1347. d. and. daqh.naMeyedach. De grovensmalle tienden van Opburen, van Eytheren, envan der Maerne, aanArnoud, Heer van Yssel-stein, voor deszelfs leven lang, verpacht om300 ponden zwarten, 'sjaars, pg. 141 s<j. (2tI). (Boven pg. 143. staat het volgende : » Hocest registrum privilegiorum de bonis eccle-sie B. Marie Trajectensis, datorum abanno Domini millesimo trecentesimo trice-simo tercio sub sigillo rotundo tunc pri-mitus innovato.&quot;) *  1333. in die translationis B. Martini.Een mansus in Cameric, in nostra jurisdic-tione, aan Herman Oldekose en Johannes Ja-cabszoon, voor hun leven, verhuurd om 12ponden 'sjaars, pg. 143. (a*3). *  1333. fer. II. post b. Martini hyemalis.De goederen in Voerthusen, in loco dictoOverhorst, ten thinsregte uitgegeven aan Wai-terus, films Andreae de Overhorst, voor hemen zijne erfgenamen , om een

jaarlijksche thinsvan 12 denarii, pg. 143. C*1*). *  1333. in die b. Barbarae. Een mansusin Polsbroek aan Theodoricus en Gerhardusdictus Ghoem, gebroeders, voor den tijd vanelfjaar, verhuurd om 12 ponden jaarlijks,pg. 143. (2l5). *  1333. Dec. 12. Bona, sita in Pas, aanGerardus filius Ludolphi, dicti de Pas, vooreen jaarlijksche thins van 28 denarii, voor hemen zijne erfgenamen uitgegeven, pg. 143. (21(>). *  Eod. De goederen in Dorenspike, apudbekam sita, na resignatie des bezitters, door't capittel weder uitgegeven aan Steneldis,weduwe Dibbolds en hare erfgenamen, jurecurmedali de herede in heredem tenenda,mids jaarlijks gevende 3 mudderogge, fyduosmodios brasii, en tot thins 32 denieren, pg.144. (3*7). *  Eod. Een weideland (j>ratum), gelegenbij der Munniken - weide, quod nunc vul-gariter dicitur Appelrelo, aan Herbertus,dictus Koninc en twee andere burgers vanElborg, erfelijk uitgegeven voor een' jaar-lijksche thins van twee solidi, te betalen inde curtis in Zelehorst, en bij verkoop eenedubbelde thins te betalen door den koper,pg. 144. U'8). *  Eod. Eene weide, insgelijks gelegen inAppelrelo, aan Segerus, burger in Elborg,uitgegeven in erfthins voor twee solidi; ins-gelijks in de curtis in

Zelehorst jaarlijks tebetalen; en bij verkoop een dubbelde thins,pg. 144. (al9). *  1334. sabbatopostdominvcam: oculi mei.Zes morgen lands in Vloeten, door FrederikOssekijn, canunnik, alsmede 30 grotenjaar--lijksche uitgang of rentea uit een huis ouder.





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 16 taalde de erfpaeht van den tol te Smithusen,pg. 149. (»56). *  1336. indieb.Agnetis. Aan Peter dictusVemdser eene area, sita in vico, qui diciturStroesteghe, in eene altoosdurende thins van20 solidi, jaarlijks te betalen, overgegeven,pg. 149. (237). *  l3'SQ.inc?'ast.b.Agnetisvitg. Eene area,sita apud Nyegraft, tendens retrorsum inlongum usque ad vicum, qui dicitur Nyestrate,aan Johan dictus de Eec en zijne vrouw enhare erfgenamen in erfpaeht gegeven om 25solidi 'siaars, pg.lhO. (a38). {Zonderjaarofdag.) Oude aanteekeningvan eenige goederen, door Gheye van Secveltaangekocht, pg. 150. (l29). 1335. des vrydaghes na S.Matkeus dach.Accoord tusschen het capitte! en Peter, heervan der Lekke, over het betalen der achter-standige pacht van den tol te Smithusen, enzulks onder guarantie van graaf Reinout vanGelre, en Johan van Cleve, domdeken vanKeulen, pg. 150. (24°). Eod. Soortgelijk accoord tusschen dezel-ven, en onder dezelfde guarantie, hoe in 'tvervolg de pacht van gemelde tollen en op vvattermijnen betaald zal worden, pg.lbl. C2*1). *  1300. fer. III. post /est. b. Remigii. At-test van het capittel

van Keulen, hoe veelsolidi Keulsche munte een mark zilvers uit-maken, en dat drie denarii bij hen een ko-nings tournoische groot bedragen, pg. 152. *  1193. xrm. kal. Jun. De tol te Smit-husen door keizer Henrik VI. geconfirmeerd ,pg. 153. (*«). *  1219. Indict. VII. De tol te Smithusenen de curtis Ewyc en Malberge aan de vrouwvan Henrick de Smithusen, Machtelda, enhaardochter Othelda, voor haar beider leven door't capittel verpacht om 42 ponden en 200mudden tarwe 'sjaars, pg. 153. C2**). *  1228. Nader verdrag van 't capittel overdenzelfden tol, waarbij 't capittel onder de-zelfde jaarlijksche pacht denzelven overlaat nadode van Othelda, aan een van hare kin-deren voor deszelfs leven, welke zij bij Fol- pert, Heer van der Lekke, in echte verwek-ken zou, pg. 154. (j45). *  1255. sabbato ante nativitat. b.Mariae.Volmagt van 't capittel op zes canunniken,om de 100 mark, welke Henrik van der Lekuit den tol bij verdrag belooft had te beta-len , te beleggen in jaarlijksche renten ; enverdere belofte, dat Ghiselbertus de Aemstelle,hun mede-canunnik, zoo lang hij leefde, degemelde opkomsten of renten zoude genieten,pg. 155. I246). *  1293. fer.V-postdom.: jubilate. Mandaatvan bisschop Johannes, waarbij

Henrik vander Lek, wegens niet-betaling van zijne pachtvan den tol te Smithusen, in den ban gedaanen geexcommuniceerd wordt, pg. 155. (2*7). *  1293. fer.V.post b.huciae. Transfix vanden voorgaanden brief, waarbij aan den Bis-schop kennis gegeven wordt, dat het voor-staande mandaat in Dordt en twee andere ker-ken ter executie gesteld is, pg. 156. (2*8). *  1255. mense Aprili. De tol te Smithu-sen voor dezelfde jaarlijksche pacht, alsvoor-heen , aan Henrik, heer van der Lek, in eenealtoosdurende erfpaeht weder uitgegeven, pg.156. (^9). *  1285. in crast. invent. S.Crucis. 't Ca-pittel belooft aan Henrik van der Lek denschuldbekendtenisbrief weder uit te reiken enover te geven, zoo ras hij de beloofde 700ponden, en verdere schuld, betaald had,pg. 157. i^°). *  1287. in vigil, b. Willebrordi. Bevel vanden prior S. Pauli, als judex subdelegatus,om Henrik, heer van der Lek, te excommu-niceren, pg. 157. (2Sl). *  1274. xr. kal. Jun. Henrik van der Lekneemt aan , de achterstandige pacht van de tolop zekeren termijn, onder verbeurte van 'tgeld, hetgeen Th., diot. de Alcmathe voor hembetaald had, te zullen betalen, pg. 158. b52). *  1271. in crast. commemorat, animarum.Henrik van der Lek, oudste zoon van

heerHenrik van der Lek, belooft binnen zekerentijd ter verheffing van den tol te Smithusen,te Utrecht te zullen komen, om zijn' eed afte leggen, pg. 158. (253),



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 17 Uitspraak wegens de geschillen over het tes-tament van bisschop Henrik, pg. 165. (a62). *  1288. in die b, Galli confessoris. Jaco-bus Speyhut bekent de jurisdiclio secularisen de tienden vanMilant, en twee hoeven {man-si) in hure genomen te hebben van 't ca-pittel voor zeven jaren om 15 ponden 'sjaars,pg. 166. (263). * {Sine anno vel die-) Eenige oude statu-ten, hoe zich te gedragen, zoo een canunnikgevangen wierd; en andere statuten, ten op-zigte der gemeene capittelen, pg. 167 sq. U<5''). *  1253. mense Septemb. Tien canunniken ,uit ieder capittel twee, aangesteld, en ver-volgens jaarlijks te verkiezen, om de regtender kerken voor te staan , pg. 169. (a65). *  1286. fer. IF. postfestum b.Martini hye-malis. Compromissoriale uitspraak over degeschillen tusschen het capittel en JohannesTidemanni, wegens eene praebende, welkede deken Enghelbert weleer bezeten badde,pg. 169. U66'. *  1253. ///. non. Aprilis. Koning Willempermitteert aan het capittel, om de keizer-lijke praebende aan twee priesters te mogengeven, pg. 170. (j67). *  1279. in octav.b. Martini hyem. Theod.,diclus Luy (?)

ontvangt in erfpacht een halvehoeve, behorende tot de curtis in Selehorst,alle jaar om 8 solidi, pg. 170. (a68>. *  1306. sabbato post Vintoris. Door Henr.dictus Friso aan 't capittel jaarlijks te betalentwee pond, zoo lange hij niet zoo veel aanvaste renten aan het capittel zal geresigneerdhebben, pg. 170. (269). *  1286. in invent. S. Crucis. Theod., diet.de Gowege bekent, tot de memorie van canun-nik Hugo, van deszelfs executeurs ontvangente hebben tien ponden, om daarvoor een jaarrente van een pond te bezorgen, pg. 170. (27°). *  1287. sabbato post feslum b.Katarinae.De canunnikBodolphus bekent, aan de exe-cuteuren van Johannes de IVIerloe ten behoevevan de kerk verkocht te hebben eene jaar-lijksche rente van 15 solidi; zijnhuis, 'tgeenhij bewoonde, en zijne praebende daarvoorverbindende, pg. 171. (270- * 1296. in die Penteeostes. Henrik, heervan der Lekke, verzoekt van het capittel, om200 mark aan zijne vrouw tot een donarie opden tol te Smithusen te mogen assigneren,pg. 158. (*54). *  1295. sabbato quasi modo geniti. Hetkerkehjk interdict tegen Hendrik, heer vander Lecke, over het niet betalen der pensievan den tol, uitgesproken, op verzoek vangraaf Florens van

Holland, bij provisie doorden bisschop Johannes opgeheven, pg. 159. *  1294. fer. IV. post convers. b. Pauli. Dekerken en plaatsen, vvaar de geexcommuniceer-de Henrik, heer van der Lekke, mogte verkerenof vernachten, onder een kerkelijk interdict ge-bi'agt door bisschop Johannes, pg. 159. (j5>>*). *  1259. mense Augusto. De eigendom vaneenige leengoederen in Kovelswade, door Ge-rard us de Hamme verkocht aan 't capittel,door bisschop Henrik afgestaan, en in plaatsvan dien weder twintig morgen onder The-niaet tol een leengoed door denzelven opge-dragen, pg. 160. (a56). *  1290. fer. II. post Tyburtii. Bevel van&quot;t capittel aan die van Cortenhove, en Tan-ken vene, om niemand anders te erkennen,dan EgidiusBlok, aan wien zij hun gerechtaldaar hadden overgegeven, pg.lQl. (257). 1310. op S. Bonifaeius dach. Sweder,heer van Abcoude, bekent van 't capittel inerfpacht tot synen lyve ontvangen te hebbenhet gerigte, tinse en tiende van Cortenhoveen Tankenvene met het gericht van Horst-weerde ende lndyx tiende, om hondert pontgoetgelt 'sjaers, pg. 161. (258). *  i 176. Indict. IX. De grove en smalletienden te Otterlo, door Baldewinus aan 't ca-pittel afgestaan, pg. 162.

(aS9). *  1231. II. non. Octobr. Verdrag tusschenhet capittel en de stad over het gemeene huisof de negen kameren van hetzelve, bij deburgbrugge, pg. 163. (*6o), 1308. Frijd. na om H. hemelvaert. Ver-drag des capittels en der stad, wegens de thins-regten van den ommeloop, pg. 164. (a6t). *  1271. fer. III. antefestum b. Laurentii.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 18 *  1308. dom.: Misericordia domini. Henr.,Virse (?) en Joh.de Campo bekennen jaarlijks20 solidi schuldig te zijn, tot dat zij dezelvein een vastejaarrente zouden belegt hebben,pg. 171. (»72). *  1326. dom.: reminiscere. Door't capit-tel gepermitteerd, de renten uit 't eene claus-trale huis op bet andere te mogen verleggen,of op andere goederen te mogen constitue-ren, pg. 171. (273). *  1306. in die b. Gervasii fy Prolhasii. Ni-eolaus de Volde bekent, jaarlijks uit zijn huisschuldig te zijn een rente van b ponden, pg.ni. W). *  1313. in die b. Katarinae virg. Willemde Zittert, canonicus, verpandt zijn claustraalhuis, ty curtim ipsi domui attinentem, aan 'tcapittel voor een jaarlijksche rente van 4 pon-den, pg. 172. (37s). *  1202. Statuut van het capittel over deopkomsten der vacante praebenden, hoe tegebruiken, en wat een nieuw verkoren in deeerste twee jaren zal trekken, pg. 172. (>76). *  1238. Statuut van't capittel, datiemandder canunniken, monnik wordende, het an-nus graliae zal genieten, even als een afge-storvene, pg. 173. (a77\ *  1238. in die Luoiae virg. Statuut van'tzelve, hoe lang een canunnik afwezig inag

we-zen, en van vvien die absentie te verzoeken,en te verkrijgen, pg. 173. (278). *  1264. in crast. b. Mathiae apost. Sta-tuut van 't capittel, hoe lang een gestorvene,of monnik gewordene, canunnik de opkom-sten zijner praebende sal genieten, alsmedewelke opkomsten aan een afwezige (foraneus)canunnik zullen uitgereikt worden, pg. 174.(279). *  1321. in crast. exaltat. S. Cruris. Sta-tuut, dat ieder nieuw gekoren canunnik aan't capittel een voeder wijn (carrata. boni vi-ni), of, in plaats van dien, 30 ponden zwartetournoizen zal betalen, pg. 175. (l8°). *  1334. fer. III. post GervasiiSf Prolhasiimart. Unie en verbindtenis der vier capit-teleu, waarbij acht procuratores aangesteldworden, om de regten en oude gewoonten der vier capittelen tegen het Dom-capittel temaintineren, pg. 175. (a8»). *  1198. Indict. I. De Graaf van Hollandgeeft aan de vicarie van S. Greorgius zekergoed , bij Naltwijk gelegen, pg. 176. (a82). 1310. salurd.naonsH.hemelvaert. Uit-spraak van Bisschop Guy en den Graaf van Hol-land , over 't geschil tusschen den capellaan dervoorgemelde vicarie en Willem van Naeltwijk,aangaande de jaarlijksche pacht van't goed:dePoel, aan die vicarie behorende, pgATl.(283). *  1331. fer. II. post dom.:

quasi modo ge-niti. Geen castelein op Dyepenheim te zetten ofontzetten door den Bisschop, dan met over-leg van het generale Capittel van Utrecht,pg. 178. (28*). 1331. vridaghesnaS.Pontiaensdach. Doorden Bisschop en de vijf Capittelen aan denHeer van Boecstelle verkocht 200 ponden jaar-lijksche renten uit den tol te Renen, binnenvijf jaren losbaar met 2000 ponden: welkgeld in mindering zou strekken van de koop-penningen, waarvoor de Bisschop van denHeer van Boxtel gekocht hadde de heerlijk-heid Dyepenheim en het graafschap Dalen,pg.VSsqq. (sSS). 1336.  dinsdaghes na S.Margarilen dach.Dideryc v. Herlaer, here van der Ameyde, rid-der, bekent, in pachtgenomen te hebben van't capittel » tot zynen lyve, ende zyns oudstenzoons lyve, hare helfte van den gerechte, vantinse ende tienden, groot ende kleine vantwaalf hoeven lants, gelegen tusschen der Amey-de ende Merkerke, om een jaerlixe pensie vantwintig ponden&quot;; subpacto obstagiali, pg.181. (»86). 1337.  donderdaghes na S.Petersdach adcathedram. Aan Geerlof, Ghelis Ketelmans-zoon, tot eene ewelyke erfpacht door 't capit-tel verpacht anderhalf viertel lands in Hede-kendoerp, om vier pond jaarlijks, pg, 181.t*87). *  1337.

eodemdie. Re-versaal voor schout,schepenen en raad van Oudewater, afgegevendoor den gemelden Geerlof, gepasseerd we-gens de yorenstaande erfpaoht van anderhalf















Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 25 we Enghel Hubreehts dochter van Vulven,tot haren lyve verhuurd twaalf morgen landsin 't Lynpat, om 36 pont en lOschellingen,en twaalf hoenders 'sjaars, pg. 251. (389). 1359. op S. Lambrechts dach. Aan denproost van Arnhem, Gheryt vander Veen, voorvijf jaren verpacht de tienden van Malsem,Deyl, Vandric, Hezel, Ruemde en Gellinchem,'sjaars om 81 mark, 3 loot en een vierde lootszilver, vrij gelds, pg. 252scf. (39°). 1359.  sond. na S. Margrieten dach. Eenwatergang door Jan, heere van Arkel, gege-ven onder zekere conditien aan die Yan Lo-pik en anderen, pg. 254 sq. (39'). 1360.  maend. na S. Johans dach decolla-te. Aan die van Wilnisse en Wavervene eenenwatergang gegeven in den Amstel, door den rent-meestervan Amstelreland, Ghisbr.v. Yselsteyne,namens den graaf van Holland, pg. 256. (392). *  1360. Aug. 27. Statuut en overeenkomstvan het capittel, wegens de tourbeurten terbegeving van de vacei'ende beneficien, pg.257 sq. (3g3). 1360. Novembr. 27. Johau, heer van Cu-lenborcht, na doode van zijne moeder Jutte,verlyed met de erfpacht van den tol te Em-merik, en de

tvvee, daai'onder behorende,renthoven, Ewyc en Malberghe, pg. 259 sqq.(39*). *  1369. dominicapost assumptionem b.Ma-riae. Aan den proost vanZutphen, Henri-cus Steenberghen, wegens deszelfs dienstenaan 't capittel bewezen, een canonicaat, cumexspectatione praebendae, vereerd door't ca-pittel , pg. 263. l395). *  1370. in vigiliapalmarum. Aan den-zelfden proost, wegens zijne diensten, bij her-tog Eduward voor het capittel bewezen, eenejaarlijksche pensie van 50 pond toegelegd , totdat hij werkelijk eene praebende zoude heb-ben, pg.263. (39S). 1368. op S. Gregorius dach. Botersgoet,gelegen in Apelderen, aan Hendrik Kaerl enzijne twee zonen, tot hunner drielyven, ver-huurd om twee mark payements, iederjaar,^.264. (397). 1362. op S.Peters enPauwelsavont. Ghy- 7 1357. saterdughes na Kersdach. Rever-saal van denzelfden Einond van der Goude,knape, waarbij hij sub pacto obstagiali be-looft de voorgemelde verkochte en opgedragenedrie morgen lands jaar en dag te zullen wa-ren en wagten , pg. 242. (38°). 1357. post feslum b.Bartkolomei apost.In erfpacht gegeven aan Heinric Cuper,Meewsone, een viertel lants in Lopic, 'sjaarsom 8 pont swarten, f^. 243. Is8'). *  1302.

in vigil.Palmarum. Verdrag tus-schen 't capittel en de parochianen van Hou-ten, over 't repareren van de outerbure, ofhet tectum sanctuarii der kerk van Houten,pg. 244. (38.). *  1357. fer.III. post b. Martini hyemalis.Zoortgelijk verdrag wegens 't repareren vande kerk van Houten, pg. 244. (38i). 1358.  sabbato post convers. b.Pauli. Inhuurwere gegeven Willem Ghisebrechts soneende Steven den Scomaker, zes morgen landsin de parochie van Scalcwyc, in Otten ge-reclite van Sconauwen, voor den tijd vanzes jaren, 'sjaars om 20 ponden vrij gelds, pg.m>, (38/»). 1358. in vigil, b. Agnetis virg. Verhuurdaan Jan Janssoen een hoeve lands van acht-tien morghen, gelegen in Broekeleder kerspel,gedurende zes jaren, 'sjaars om 18 pondenvrij gelds, pg.2*i&. (3s5). 1358. fer.1V. post ootav. b. Agnetis. Ver-huurd aan Gherryt Ruuschen, voor zijn le-ven, twaalf morgen lands in den gerechtevan't Lijnpat, om 42 pont'sjaars , vrij gelds,en 12 hoenders, pg. 247. l586). 1358.  in die S.Maroi euang. Verhuurdaan Willem van Rietbeec, voor den tijd vantien jaren, zes morgen lands in den ker-spel van Linscoten, om 9 pont 'sjaars vrijgelds, #§'.248. (387). 1356. des anderen daghes na S.Lambrechtsdach. Aan

Ghisebrecht van der Weyde inpacht voor deszelfs leven gegeven, de tiendeten Wale, om 30 pont 'sjaars; alsmede eenviertel lands aldaar, om 12 pont vrij gelds,sub panto obstagiali. #§-.249sq. I388). 1359.  op S.Clemens dach. Aan jonkvrou-



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 2!) sebrecht, hcer vanVyanen, vlcn.Glioye, en-de Borchgrave van Utrecht, bekent, in pachtontvangen te hebben de tienden in 't Gdye,tot sinen live, om 450 pont swarter tornoysejaarlijks, pg. 265 sq. 1,39s). 1392. op S. Margrieien dock. Henrik,heer van Vyanen, vandeu Ghoye en vanderAmeyde, bekent, de tienden in 't Ghoye,te Houten, te Loepic, Weestrum, Oestrumende Overdye, ende Nywenweert in pachtontvangen te hebben, vaor tven jaar, elk jaarom 225 oude scbilden, pg. 267 sq. t599). 1356. op S. Simon en Juden avont. Ar-nout van Arckel, ridder, bekent, de helfte vanalle de tienden in de heerlijkheid van Alblaas,beyde groot en klein, van 't capittel gehuurdte hebben in erfpacht, om een jaarlijkschepacht van dertien marck ende acht loet goetlodich silvers, pg. 269sq. (4oo\ *  1359. Aug. 20. Opdragt van tien mor-geii twee hont en vijf en een halve roede landsin Lopik, door Jacobus, diclus Lubbe, aan 'tcapittel verkocht, mits dat zijn zusters kin-ders den lijftogt gedurende haar leven daaraanbehielden, pg. 271sq. (4°i). *  1362. Julii 23. Oprigting en instellingvan een altaar en vicarie ia de kerk van S. Ma-rie ,

welkers begeving zou staan aan den de-keu in der tijd; en zulks ingevolge het tes-tament van den canunnik Henricus Macheli-nus, pg.llZ. (*02>. *  1329. in die S.Jacobi apost. Een vidi-mus van den erfpachtbrief van den jare 1292.in die Petrify Fault, waarbij de groote kampbuiten Harderwijk aan de stad in erfpacht isgegeven door 't capittel, pg. 274. (4°3). 1363. lerlio subbato post feslum Paschae.Aan Lisebet, Peter Bertraeds dochter, ver-huurd voor haar leven, een hoeve lands bu-ten der Tollensteghe op Raven, om seven enen een halve mark goet silvers, vrjje gelds ,elkjaars, pg.llb. ^oi). 1363. Verhuurd aan den jongen Peter Bel-lekijn, tot synen lyve, vier morgen lands envier hont, in den kerspel van Oudewater, om16 pont 'sjaars, vrij gelds, pg.llb. (4o5). *  1363,, fer.ll.postoctav, Paschae. Ver- huurd aan Aruoud van Lopic, tot synen lyve,vier en een halve morgen lands, die geleghensyn in den kerspel van Buerkerke , om 17 pont'sjaers, vrij gelds, pg.276. (/l06). * 1377. Decembr. 1. 't Capittel van S.Janbelooft 'sjaars aan 't capittel van S. Marie tebetalen twee lood zilver, te verdielen tusschende canoniken en vicarissen , welke op de na-tivitas S.Joltannis de kerk van denzelven zou-deu komen bezoeken, pg.

277. (4o7). 1363. dinsd.no, S.Bonifaesdach. Johan,heer van Egniond, bekent, ten lyve van zijnvrouvve Ghyote, vrouwe van Yselstein, van 'tcapittel gepacht te hebben de tienden van Op-burum, Eyteren, en van der Maerne, grootende smal, elk jaar om zestig en een half markzilver, en drie salmen, of 6 pont daarvoor,pg. 278 sq. (4oS,. 1400. op S. Barberen dach. Aan Johanvan Berkenvelde in erfpacht gegeven de tiendevan den huyse Berkenvelde in 't karspel Apel-doorn, elk jaar om drie en half mudcle rogge,pg. 280. (*°9). 1363. saturd. na S.Bonifaes dach. Bis-schop Johan en de proost van Arnhem, be-loven, dat zy, gedureude vijf jaar, den schoutvan Lopik zullen daartoe houden, om de pach-ten van het capittel uit te panden over dwersnacht, even als of het gerechte in handen van't capittel zelve was, pg. 281. (*&quot;°). Eodem. Het gerechte, tienden en tinsente Lopik door het capittel voor den tijd vanvijf jaar verpacht aan den bisschop Johan enden proost van Arnhem, Gheryt van den Veen,'sjaars om 127 mark, vier en een vierde lootsilver, en zulks sub pacto obstagiali, pg.281sqq. I*'-'). 1308. op S.Martyns dach in de winter.Door bisschop Guy vernieuwd de regten vandes bisschops goed te Mylant, en

op hoeda-nige erfpacht dezelve goederen bezeten wor-den, hoe, en aan wien dezelve verkocht morgen worden, en hoe op te dragen , en welkenhandwissel daarvan te geven, pg. 285 sq. C^ia),1363. op S. Nicolaes avont. Verhuurdaan HendrikPers voor tien jaar eenige stuk-ken lands in 't karspel van Marsen, le.zaitn.en



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 27 oni twintich grolen ende vier capoenen, vrijgeld 'sjaerlijks, pg.287. I*'3). 1363. des anderen daghes na S. MarienMwjdalenen dach. Verhuurd aan GhisebrechtLoe^en, voor zijn lcven , vier en cen halve mor-ghen lants, gelegen in 't kerspel van buerkerke,oni 16 pont vrij gelds elk jaar, pg.288. I4'3*). *  1364. Mew 11. Statuut en concordatumder vijf cnpittelen, wegens de magt der Bis-scboppen, pgi289 sqq. I*1*1. *  1387. fer. III. post diem S. Marci evaiuj.Rodolph, din/. Turn, door't capittel aangesteldtot procureur en gevolmagtigde van hetzelve,bij vonnis van schepenen van Tuel daarvoorerkend en geadmitteerd, pg. 291. (*'*). 1365. fer. IF. post b. Ponciani martyris.In erfpacht gegeven aan CoenraatBuus endesynen naesten recliten erfname, drie morgenlants in Lopik, om 7 pont vry gelt 'sjaar-liks, pg. 292. (4i6). *  1365. Oct. 17. Aan Henricus,«?tc/.Sca]k-aert, verhuurd twee viertels lands, quarumuna sita circa viam, quae vulgariter: vel-vvech, om 6 ponden jaarlijks in een altoos-durende erfpacht, pg. 293. C&quot;7). 1365. op S. Geertruden dach. Negende-half morgen land, gelegen in Lopic, door

Janvan Herlaer, ridder, opgedragen en verkochtaan't capittel, pg. 294. (4>8). 1365. fer. V.post concept, b. Mariae. Inerfpacht uitgegeven aan Jan Gherytssoon zesmorgen lants in Lopic, om 23 pont vrij geld's jaarlijks, p^.295. (4l9). *  1365. fer. IF. post Luciaevirg. Statuutdes capittels, waarbij voor den tijd van tienjaar zes capitulares aangesteld worden tot bas-tonarii, pg. 296. (4'°). *  1366. sabbato post circumcisionem do-mini. In erfpacht gegeven aan Elyas Ael-brechts soen drie morgen lands in Lopic, om7 pont 'sjaars vrij gelds, pg. 297. l42»). *  1365. Decemb. 23. Notarise copic, ofeen transsumplum van den brief van bis-schop Jan van den jare 1290. in qctavis Pen-tecostes, en nader geconfirmeerd in 1330.postOdulphi, bij welken brief gestatueerd is,Tioe de opkomsten van den thesaurier of scho- laster bet eerste jaar na deszelfs dood, of af-stand, zullen verdeeld worden, pg. 297sqq.(4«). 1360. op S. Bartholomeus avont. Briefvan Dyderic van Brederode, waarbij hij be-kent, in eeneeeuvvige erfpacht de halve tiendevan Papendrecht van 't capittel ontvangen tehebben, 's jaarlijks om twee mark silver eneen pont Hollandsche penningen ; en verdersuit diezelfde tiende belooft, drie mark

silverte betalen voor de zielmissen en memorie,welke door't capittel tweemaal in't jaar zou-den gedaan worden voor de zielen van hemen zijne ouders en vrienden, pg. 300. (*23).1370. des anderen daghes na S.Ambro-sius dach. Aan Jan van Arkel in erfpachtgegeven de halve tiende in Alblas, om eenjaarlijksche pacht van 13 mark en 8 loot sil-vers, pg. 301 sq. 14»4). 1360. op St. Peters dach ad calhedram.In erfpacht uitgegeven de Ryperinch-hof,om in dienstmans stat te houden , en zulksom een jaarlijksche pacht van tien mouderrogge en vier en twintig mouder gerste, ofde waarde van dien in gelde, ter keuze van't capittel, pg. 303. I425). 1370. op S.Mathaeus avont. Jacob Lub-ben verlyed en beleend met den Scuerhof eneenige kampen lands inErmelo, toteenvryendienstgoede, om zes mudde rogge, en tottins drie oude groten, in deu liof tot Zeel-horst jaarlijks te betalen, op pene van dub-belde pacht, pg. 304. 1**6). 1410. April 1. Afdragt, door Coep Subemet het capittel, wegens verschenen pacht,en den Scuerhof met zijn toebehoren in Ar-mele weder beleend aan denzelven op dezelf-de pacht en tins, als in den voorgaandenbrief,- pg.dOb sq. v**?). 1279. dingsdach na aire heyligen.

Ghi-sebrecht, heer van Ysselstein, bekent, voorvijf jaren in pacht genomen te hebben detienden onder Yselsteyn, 'sjaars om 154 pon-*den, pg. 307. (4=>«1. 1285. vryd. na S. Victors dach, Dezelvebekent, voor zestien jaren gehuurd te hebbenhet dageliksche gerechte van Ysselstein, de











Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 32 han Van den Rijn, Bokels zoen, ten behoevevan 't capittel, pg. 385. CSo7). *  1398. Decemb. 6. Permissie van 't ca-pittel aan den canunnik A. de Lichtenberch,om zijne praebende te mogen verruilen tegeneene vicarie in de buurkerk, welke zijn bree-der F. de Lichtenberch bezat, pg.38b. (5°8). 1402. op S. Servacius dach. Quitantievan 20 gulden, door het capittel betaald aande kerk van Vanderic, #^.385. t5o9). 1396. dinxd. na S. Johans dach ante por-tatn Lalinam. Twee morgen lands op Ravenin Hughen gerechte van Loenresloot, door Dy-derik Rusche verkocht aan 't capittel, pg. 386.(Start. Eod. De geregtelijke overdragt zelve vandie vorenstaande twee morgen, pg.386. (s«0. 1400.   op on%er Vrouwen avond nativitat,Een half mark zilver aan de vier capittelenvan Oud-Munster, S. Pieter, S. Johan, enS. Marie, ieder twee lood, 's jaarlijks als eenerfrente, gegeven door Tydeman op'tEynde,om daarvoor jaarlijks te celebreren de me-morie van wijlen den domdeken LubbrechtBolle, zijnen com, pg.387. C5,a). 1401.  op S. Valentyns dach. Een huisin de montade der kerke, onder zekere voor-waarde, ten gebruike

afgestaan aan HenrikVos en zijn vrouw Lysbet van Eeke, voorhun beider leven, mits geen comenscap daar-in te doen, pg. 388 scp C5*3). 1401. des maend. najaar dach. WouteruteiiBogaart belooft, het capittel te ontheffenvan alle aanspraak en hinder, wegens ge-kochte twee morgen en vijf hont lands inden kerspel van Odyc, pg. 390. (5l4'. 1400. des donredaghes na S. Thomaes dach.Wouter uten Boegaart draagt op voor schouten bueren van Odijk aan het capittel de erf-pacht en alle recht, dat hij hadde aan tweemorghen en vijf hont lants te Odijk, pg. 390.(5i5). *  1401. Jan. 10. De huisvrouw van WouterutenBoegaert bekent, die vorengemelde tweemorgen vijf hont lants te Odyc van 't capit-tel in perpetuum pactum ontvangen te hebben,'sjaars om 12 lood zilvers, pg. 390. (5»6>. ran Hertog Albrecht van 1395 , maandaghesna S. Malhys dach, wegens het zetten vanHeemraden in 't Waterschap van Woerden,pg. 377. (5<>o). 1397. des donred. na S.Margrieten dach.Accoord tusschen de stad en het capittel,over 't zetten van eene muur, langs de oos-terzijde van S. Marten sloot, tusschen de tweeuiterste roosteren; alsmede, over de wijdtevan die sloot, met twee besloten trappen, enover het schoon en rein

houden van ae Marie-plaats tot een' markt, pg.378, l5o>>. *  1397. Jun. 18. Een halve mansus ter-rae, te Jutfaes, in erfpacht uitgegeven aandomicella Gheryt vander A, Johans wyf vanClarenborch, elk jaar om agt en twintig loodzilvers, der stad wichte van Utrecht, pg. 379. 1397.  des maend. na S. Odulphs. Borg-togt van Johan van den Rijn en Johan vanClarenborch, voor de betaling van de voren-staande erfpacht, pg. 380. 15d3). 1398.  op on%er Vrouwen dach annuncia-tio. De tienden van Opburen, Eytheren enMaerne, voor den tijd van zesjaren verpachtaan Gheryt vanden Masche, en vier andereUtrechtsche burgers, om 190 oude schilden'sjaars vrij geld, pg.%80. i5^). 1398. Maart 8. Aan Henrik, heer van Vya-nen etc., voor den tijd van twee jaren ver-pacht de tienden in 't Goye, te Houten, teLoeric, Weestrum, Oestrum, Overdye, en-de Nyemveert of Grevenweert, groot en klein,om 225 oude schilden des jaars, vrij geld,pg. 381 scf. (5°5). * Eod. VI. non. Maji. Pontificates anno oc-tavo. Bulle van Paus Bonifacius, bevattendeeene declaratie, dat de instelling van dekenen canunniken in de kerk van Yselsteyn, enhet erigeren van die parochiale kerk tot eenecollegiale kerk en eapittel, niet strekken zaltot

praejudicie of vermindering van regten,welke het capittel van S.Marie op die kerkhgeft, pg. 383 sq. (5°G). 1398. desdinsd. na S.Peters en Pouwelsdach. Opdragt voor schout en buerluiden vanJutfaes, van een halve hoeve lands, door Jo-









Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 36 1408.  op S. Thomaes avont. De erfpachtvan twee hofsteden , gelegen onder die lyn-drayers, door Johan van Entvelt weder afge-staan aan 't capittel, pg. 432. (56g\ 1409.    sabbato post dominicam: laetare.Gerards Werners zoen in erfthyns van 't ca-pittel ontvangen een hofstede, gelegen achterS.Jacobs kerke te Utrecht, om een lood zil-ver elk jaar, pg. 432. (57°). 1409. des anderen daghes na S. Grego-rius dock. Frederik vtenHamme, cnape, be-kent, te renuncieren en over te geven de erf-pacht van die voorgemelde hofstede, aan heteapitte], om daarmede haren vville te doen,pg. 433.' l«70. 1408.  in die b.Thomae. Jan Gheryts soenbekent, in erfpacht ontvangen te hebben derdehalf morgen lands in de parochie van Lin-schoten, elk jaar om 4 lood zilver, pg. 433. 1409. fer. VI. post dominicam: invocavit.Symon de Weesmaker bekent, in erfpacht ont-vangen te hebben een viertel lands in de pa-rochie vanOudewater in Hedekendorp, elk jaardm 6 lood zilver, pg. 434. (573). 1409. des donred. na (/role vaslelavond.Ghysbert Scoter resigneert en slaat af, zijnregt van erfpacht van den voorgemelde viertellands

onder Oudewater in Hedekenkorp, pg.435. (574). 1408.  op S.Katherinen avond. Aan Gel-maar vanden Tollen, voor zijn leven in pachtgegevcn , eene hoeve lands in Byleveld in deparochie van Hermalen, om 14 oude schildenen vijf kapoenen, 'sjaars, vrij gelds, pg.436. l*7*>. 1409.  in vigil. Pent hecostes. Aan Peter,Ghvsebrecht Peters zoens zoen , in erfpachtuitgegeven een akker lands in Cortenhoeven,\sjaers om 5 lood zilver, pg.b'37. (576). 1328. des sondagkes na S.MarienMag-dalenen daclt. Copie van een' brief van graafWillem van Henegouwen en Holland, over hetleggen van een' dijk in de Lopikerweerd,#*. 438. l577). 1402. op S. BarlAolomeus avond. Ver-drag tusschen 't capittel en de stad Schoon- hoven, dat de burgers aldaar, van ieder mor-gen lands, gelegen in de capittels tiende ander Zevender, hetgeen met hoppe beteeldwordt, tot tiende jaarlijks zullen betalen eenvierde van een oud schild, pg. 438. (578). S. ind. temp. Aanteekening der wasch- enongel-kaarsen , welke de thesaurier dagelijks inde kerk moet leveren, pg. 439. Cs79). S. ind. temp. Register van de tyenden,diede heer van Vyanen, en van den Goye, van 'tcapittel in pacht heeft, en voor hoe veel geld,belopende de geheele

somme 1809 ponden,pg. 439. (58o). 1411.  op S. Servaes daoh. Jacob, heervan Gaasbeek, belooft, wegens eene erfpachtvan negentien morghen lands , gelegen bij denhuize ten Goye, jaarlijks aan het capittel tezullen betalen 22 pond en 10 schellingen,pg.'t'iQ. (58i). 1337. op den achtstendauhvan S.Agneten.De graaf van Gelre permitteert aan 't capit-tel, 't afghespleyt goed van den hof te Apel-doren weder te mogen aenvanghen, ^.440.(5S2). {Sine an?io.) * Copia processus bullarumsuper confirmatione consuetudinis de male-dicendo, door bisschop Frederik, pg. 441 sqq. (5831, 1407. op elfdusent magheden dach. Voorschout en schepenen van Gortenhoeve, doorClaes Otten zoen, aan 't capittel opgedrageneen' vrijen uytvvech over zijn land, pgA'ib.(584). 1412.  sabbato postfestum b-Lucae ewang.Gheryt, Henrik zoen, van Maersen bekent,in erfpacht genomen te hebben een hofstedein 't lynpadt, 'sjaars om een oud schild eneen quartier van een oud schild, pg. 446. (585). 1412. fer. II. post b.Kilianimartyr. Ghe-ryt van Brueclede bekent, voor den tijd vanveertig jaren in pacht ontvangen te hebbeneen viertel veens, gelegen op Trechter veen indes Domproost geregt van Utrecht, elk jaarom 5 oude schilden,

pg- 447. (586). 1412. (sine die.) Hendrik Lubbrechts zoenbekent, voor zich, zijne vrouw en beide zoons,,zoo lang een van hen vieren leefde, in pacht





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 38 1428. op aire heyligen avond. De hofte Oene op Veluwen, om 18 oude schilden'sjaars, verpacht aan Wouter Gruter voorzijn leven, en voor het leven van zijn'zoon,of van dien genen, dien hij daartoe benoe-men zou bij zijn leven, pg. 469. i6°3). 1432.  April 11. Aernt van Ameronghenen Johan van Lichtenberch bekennen, ge-pacht te hebben de tienden van Upbueren,Eyteren, van der Maerne, met de tiendenvan de hofcampen en uiterweerden; en zulksvoor den tijd van tien jaren; de twee eerstejaren, elk jaar, om 145 oude schilden, de achtlaatste jaren, elk jaar, om 170 oude schilden,pg. 470 sq. (6o4). 1433.   July 11. De tienden van Alblas,door afstand van WoutervauGhent, wederin erfpacht uitgegeven, op de vorige condi-tien, aan Florens van Kyf hoeck, cnape, 'sjaarsom 14 mark zilver, pg. 472. ^°5). Eod. Florens van Kyf hoeck lijftugtigt metconsent des capittels zijnen broeder Ghys-brecht van Loen, aan de erfpacht van de ge-mekle tiende en in Alblas, pg. 474. (6o6). 1433. op S.Jacobs dach apost. De zus-teren van meyster Gheryt groten buys te De-venter, beleend met 't goed te Middesdorp,in het kerspel

van Olst, om een' jaarlikschenthins van 4 loot zilver, pg. 475 sq. (607*. * 1287. fer. III. ante Gregorii papae. AanHenrik Wandelaer in erfpacht gegeven eenearea extra Tollebruy, om een jaarlikse pen-sie van een pond: nog eene area of weere,daar naast, om 5 solidi en een derde, om8 solidi, pg. 477. (<^8). 1420. Jug. 10. Het goed TeMerne, inhet kerspel van Wye, aan het convent vanDvepenveen uitgegeven in erfthins om 10 schel-lingen 'sjaars, 5 voor 't capittel, en 5 voorden meyer van den hof te Oene, in plaatsder diensten, pg.'kll. tf°9). ?1101. (sine die.) De kerk de Herenkemdoor bisschopBurchard afgestaan aan de cuslo-dia of kosterije van S.Marie, pg.^77. (6l°). 1395. op S. Ambrosius dock in April.Alaert, heer van Bueren, bekent, dat de se-paratie der kerke van Erinchem en de capel van Bueren, niet zal strekken tot nadael derthesaurie van S. Marien, pg.^77. (6l0. S. ind. temp. Begister der tienden, toebe-hoi'ende aan de thesaurie van S.Marie, teErinkhem, pg. 478. (5,2). S. ind. temp. Be-gister der tienden totBuren, pg. 478. (6l3). S. ind. temp. Begister der goederen van't ca-pittel, gelegen teUpBaven, bi Covelaersbrug-ghe, Jutfaes, aen den OudenBijn, opdieHo-gheweyde, op Strilant, te Heyencoep en

Ga-lencoep, Bilevelt, Beynerscoep, endeMeern,Vulcoop en 'tWael, 't Gheyn ende Wierssen,Houten ende Vreeswiks velt, Scalcwyc, Wer-conden ende Cortryck, 'TGoy, Odyc endeBunnyc, Zweserenghe, Vloten ende Hermalen,aen die Linscoten ende Cattenbroeck, Brue-kel, Lonen , en Maerssen, Lopyck, Corte-hoeven ende Nederhorst, Cameric, Zecvelt,Bertenghen, intVeen, Zeyst, Leersen, Wye,Lancbroec, Everdinghen, Polsbroeck, Mont-foord, Meerloe, pg. 47SI sqq. (6i4). S. ind. temp. Begister der goederen en op-komsten, in 't sticht gelegen, welke toebeho-ren aan de altaren, of vicarien, in de kerkvan S.Marien, pg. 482. (6i5). 1428. Sept. 29. Aan Willem, heer vanBuiren en Buesinchem, in erfpacht gegevenalle de tienden in Tielreweert, elk jaar om68 mark zilver, vrij geld, pg. 483sqq. (616). 1423. Sept. 22. Jan, heer van Culen-borch, weder op de oude vorige conditienbeleend met de erfpacht van den tol te Smit-husen, en de curtes Ewyk en Malbergen,#§\ 486 sqq. (6'7\ 1427. op S.Marcus dach ewangel. AanJan van Vyanen, heer van Noerdeloes, voorden tijd van tien jaren, verpacht de tiendenin 't Goy, te Houten, te Loric, Westrum,Oestrum, Overdye ende Nyenweert, ofFGra-venweert, groot en kleine,

elk jaar om 260oude schilden, vrij geld, ^.489. t6l8)» * 1433. Octobr. 3. Statuut des capittels,hoe veel die genen, welke de thesaurie, descholastrie, of de semipraebendae imperiales8f episcopates in het vervolg zullen krijgen,betalen moeten bij hunne aanstelling, tot defabrica ecclesiae, pg, 490. l6l9).





Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 'tO tiea moreen lands ondei&quot; bet geregte van Lo-pik, weder in erfpacht uitgegeven aan Wil-kia Foyt, pg. 504 sq. C638). Eodem. Die nederste helfte van gemeldeveertien morgeu lands, op dezelfde conditienin erfpacht uitgegeven aan Rutgher Egbertszoon, pg. 506 sq. tf '9). 1438. op assohel woensdach. Een akkerlands van de Vredelander zytwen opgaendelot aan Loesdrecbter rade, aan Vrederic Pou-wels zoeu in erfpacbt verleyd en gegeven, otntweeoude vrancken jaarlijks, fig'. 506. I6*&quot;). 1436.   op S. Jans daeh te midden somer.Aan Zwanelt, Dirk Jansz. weduwe, na doodevan haar' vader Aernt vanden Polle, wederverleyt de erfpacht van 10 hont lands in denkerspel van Linschoten, behorende aan S.Ja-cobs altaar, en zulks om 30 oude Dortscheplakken jaarlijks, pg. 507. (64'). 1^36. d.donred. na S.Peter adnalliedram.Geerloff Aernts zoen beleend met de erfpachtvan een viertel lands in het kerspel van Oude-water, jaarlijks om vijf lood zilvers, pg. 508.164*). 1437.  des donred. na Paesdach. Ses mor-geu lands onder Lopik in erfpacht uitgegevenaan Wessel Dircx zoen , om tvvaelf lood zilversieder jaar,

^.509. (6*3). 1437.  saturd. na S.Jacobs apost. Wou-terGruter, Gheryt vanGhaerner, Gheryt enAernt Gruter bekennen, door 't capittel vol-daan te zijn van alle schaden en onkosten,die zij geleden hadden van Wynmar ten Ho-ve , die zich tot vijand van 't capittel en des-zelfs hulperen verklaard had, pg.509sq. (G4i\ 1435. op S.Valenlyns avond. Wennemarten Hove bekent, een zoen gemaakt te heb-ben, en weder bevredigd te zijn met 't ca-pittel, pg.hlO. (6W). 1438.  dcs maend. naO.L.Fr. purificalio.De rentmeester van Gelderland, Johan dieJode, bekent, dat hij 't capittel van S.Ma-rien in het tynsboek heeft gezet, wegens denieuwe landen onder den hof tot Oene be-horende , en zulks in plaats van Henrik enWenmer ten Hove, en dat W outer Gruter dethins vervolgens aangenolnen heeft te beta- len, zoo lang hij den hof tot Oene van hetcapittel in pacht heeft, p^. 510. I6*6). 1431.  S. Symonis fy Judae. De prior en'tconvent des cloosters van Galilea toe Zibekeloeconsenteert, de giften,welke Herman van Del-den aan zijne twee dochteren, en geestelijkemaagden, en de vergadering tot Deventer, dienu mede to Aernem vvonaehtig zyn, gegevenhad, bestaande in het erve endegoed, gehe-ten : Misdorp, pg. 511.

i6i7\ 1432.  desVrouwenavond nativilas. Heterve en goed Midsdorp geregtelijk voor sche-penen van Arnhem door Mette en Aleyd vanDelden opgedragen aan het susteren-huis teDeventer, pg. 511. (648). 1433.  op S.Jacobs daeh apost. Dezelfdebrief, zoo als hier voor op pg. 475 en 476.ook reeds geregistreerd is, wegens de ver-leijing van het thinsgoed Midsdorp, doorhet capittel aan het susteren huis te Deven-ter , pg. 512. (6*9). *  1433. in vigil, b. Laurentii marl. Briefvan Johannes de Loen , canunnik van S. Le-buinus, en van den capellaan van S. Marienkerk te Deventer, aan den officiaal van Utrecht,van denzelven verzoekende, om uit naam vanhet susteren huis den straks voorgaanden briefmede te bezegelen, pg.blS. l65°). *  1439. Oetobr. 15. Statuut des capittels,wegens de begrafenissen binnen de kevk vanS. Marie, en hoe veel gelds daarvoor zal moe-ten betaald worden, pg. 513. (55t). *  1303. in arast. b.Luciae virg. Eene areain via lapidea (steenweg), om 15 solidi jaar-lijks in erfpacht gegeven aan MartinusdeSlo-the , pg. 5 14. I65*). 1368. d. donred. na Vrouwen daeh annunf.Een transfix van den voorgaanden brief, waar-bij het regt van dien erfpacht voor schout enschepenen van Utrecht door

Aernt Rynkyn(Romkyn?) aan meister Coenen de Messema-ker, pg. 515. (653). *  1387. fer.lll. post diem b.Marci ewamj.Acte van admissie, waarbij in 't gerechte vanTuel magister Rodolphus wordt geadmitteerdals procureur namens het capittel van S. Ma-rie, pg. 514. (6541.



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 %l 1443. Juny 5. Acte van compromis, waar-bij door den bisschop, de capitlelen en stad vanUtrecht aan de uitspraak van eenige arbitersgesteld worden de geschillen, die zij met denborchgraaf van Montfoort hadden, wegens 'tdijkgraafschap van de Lopikervveerd, pg. 515.[655', 1411, op S. Servaes dach. De beer vanGaesbeek belooft, voor eene erfpacht van ne-gentien morgen lands, belend aan de heer-lijkheid van den Gove, jaarlijks te zullen be-talen 22 ponden en 10 schellingen , oud goedgelds, pg.bl&. (<>56). {Zander datum.') * Oude aantekening, hoeveel een scholaris canonicus jaarlijks uit deopkomsten trekt tot aan zijne emancipate,pg.b 16. (657). 1328. des sondaghes na S.MarienMagda-lenen dach. Overeenkomst des bisschops metden graaf van Holland, en andere ambagts-heeren in den Lopikervveerd , dat voortaan dedijken zullen gemaakt worden » morgen mor-gens gelyke&quot;', en niet » met de koe ende metde kerne&quot;, pg. 517. (658). Eod. Dezelfde overeenkomst, als in denvoorgaanden brief, zoo als die gegeven is doorden graaf van Holland, pg.bl7. (659). 1369. dessond.

na S. Jans decoHat. Uit-spraak der heemraden van den Lekdijk, datde dijkgraaf voor de onwilligen moot latendijken, en, van zijn uitgelegde geld, voor eenenpenning, weder twee heffen mag, of vierschatte panden, pg.517. v66o). 1368.  des daghes na S.Jan le midsomer.Dingtale, tusschen deii dijkgraaf van den Lek-dijk, en den lieer van Ysselsleyn, wegens ofdie van Ysselsteyn verpligt zijn niede te dij-ken aan den dijk , pg. 518. (<&quot;>'). 1369.  op S. Barberen dan/i. Brief des bis-schops aan hertog Aelbrecht van Beijeren, we-gens dat geen hoger beroep van liet oordeelvan heemraden van de Leekeudijk, ver^oe-kencle, dat hij, wegens het appel van denlieer van Ysselstein, daaraan de hand houde,en dat appel niet aanneme, pg. 5l8s<j. .661). 1367. des vryd. na O.L. V rouwen concept.Bevel van hertog Aelbrecht aan den dijkgraaf, om de onwilligen te constringeren tot hetmaken der dijken, of anders, volgens oor-deel der heemraden, zijn geld daarin te leg-gen, en te doen maken, pg.b\9. (663). 1348. Bevel van graaf Willem aan denborggraaf van Montfoort, als dijkgraaf, om dewadens, die gescheurt zijn tusschen Schoon-hoven en den nieuwen dam, ten eersten tedoen bedijken, pg. 519.

(&quot;64', 1337. des sond. na S- Johans dach decollat.Bevel van graaf Willem van Henegouwen enHolland aan den bailjuw van Woerden, omde poorters van Oudewater en alle die woon-achtig zijn in Lopikervveerd, welke niet mededijken willen, uit te panden op haar kostenen sehade, pg. 519. (665). 1370. des woensd. na S.Valenlyns dach.Schepenen en raad van Schoonhoven belo-ven aan den dijkgraaf van den Leckendijk, datzij die van Ysselstein, welke tot den dijkniet wilden betalen, zouden doen panden ,en de panden binnen IMontfoert aan dendijkgraaf leveren ; of dat zij, zulks niet doeu-de, zelve aan den dijkgraaf zouden betalenzijn uitgeschoten geld voor die van Yssel-stein, en zulks subpacto obstagiali, pg. 520.(666). 1385. (1386.) Hertog Aelbrecht belooft aanden heer van Montfoert, als dijkgraaf, tezullen betalen 600 gulden, zijnde het geld,hetgeen dezelve in den dijk van de Lopiker-weerd had uitgelegd voor het land van Yssel-stein, pg.b'20. (.6671. 1385. des woensd. na S. Odulphus dach.Bevel van hertog Aelbrecht aan den lieer vanMontfoert, als dijkgraaf, om die van Yssel-stein uit te panden, die onwillig waren medete dijken, pg.blO. (668). *  1403. fer. VI. post dominicam:

cantate.Monitio canonica en inhibitie van den offi-ciaal des hofs van Utrecht, tegen Hermanvan Apeldoorn, drost van Salland, om denbouwman van het goet terMeerne, in't ker-spel van Wyhe, niet te schatten, op penevan excommunicatie, pg. b2\. (669). *  1415. Oclobr.b. Judiciele acte van denofficiaal van Utrecht, vervattende een verbaal 11



Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht 1838. - Dl.1 12 tier procedure, zoo als 't capittel van S.Mariegevoerd heeft tegen Henricus ten Hove , we-gens het afperssen en de invordering van schat-ting van den bouwman van 't goed ter Meer-ue, in 't kerspel van Wyhe, pg. 521 sq. (67°\ 1447. April2/k. Aan Willem, broeder teEgmond, heer van Ysselsteyn, in pacht gege-yen, voor den tijd van tien jaar, de thiendenvan Opbueren, Eyteren en van de Maerne,groot endesmal, oudeende nieuwe, gelegen inde heerlijkheid van Ysselstein, elk jaar om200 oude schilden, pg.h'23. t67'), * 1446. Mey 11. Stalulutn capiluli de me-In el meticulosis, pg.Wl'i. ,(573). 1446.  op aire heylighen avond. Aan Ja-cob, beer van Gaesbeek, voor den tijd vantien jaren verpacht de tienden in bet Gov,te Houten, te Lopik, teWestrum, Oestrum,Overdijk, ende Nieuwenweert, of Greven-vveert, groot en klein, te zamen elk jaar om260 oude schilden, pg. 525 sq. (67s). 1447.  Apr.27. Acte van borgstelling, doorden beer van Gaesbeek aan het capittel ge-daan , wcgens de voorgaande pacht van 260oude schilden . en zulks subpaclo obstagia^li, pg. 527. (67*). 1453. des donred. na S. Marcus euana.Aan

Walraven van Haeften, ridder, voor dentijd van tien jaren verpacht des capittels tien-den in Tielrewaerd, als tot Malsen, Deyl,Roernde, Gellichem, Vanderick en Heessel,'sjaars om 220 oude Vrankryksche schilden,pg. 528 sq. I6y5), 1432- Sepl.%. Overeenkomst tusseben denproost en 't capittel, yvaarbij bepaald wordt,hoe veel geld de proost uit de goederen vanZeeland jaarlijks zal betalen, in plaats van de12marken, en de Zeeuwscbe kazen, welkehij aan ieder der canunniken verpligt was tegeven, pg. 529sq. (676). 1452. Mauri 2. Belofte en borgstelling vanden proost Adolph van Rutenberg, dat hij devorenstaande overeenkomst en verdrag zal vol-doen en nakomen, en zulks sub paclo obsta-giali, pg. 530. (677). *1438. Oclb. 19. Testament v. Frederik vtenHamme, heer van Baersel, ridder ,pg.531, (67s). 1462. Feb/: 1. Hendrik van Uterwijk be-leend met den hof Rypperlinkhof op Velu-wen, tot een thins jaarlijks te geven 10 mol-der rogge en 25 molder geistkoorn, ^.532.(679). 1462. Maarl 7. Uitspraak van de regeringvan Harderwijk in de geschillen tusschen 'tcapittel en TydeSubbe, wegens't goed, ge-heten : Lulteke Zeelhorst, of anders: Schuyr-hoven, pg. 533. (68°). 1462. op S.Mathys avond. Acte, yaar-bij,

tot weder opzeggens toe, Claas Hey-nensz, door het capittel word aangesteld totschout over des kerken schout-ambacht vanCortenhoeve met zijn toebehoren , pg. 534.I681). 1464. des maend. na S. Odulphus dach.Jacob Backer Kerstiensz., en Andries Ja-cob Kerstiensz., stellen zich als borgen voorHessel Gheryts, die door het capittel wasaangesteld tot diender en knecht van dendeken en 't capittel, pg.hM. (68i). *  1459. in vigil, nativit. b. Mariae. Nadereovereenkomst tusschen den proost en 't ca-pittel , wegens de uitkeering des proost aannet capittel uit de goederen van Zeeland;(zijnde deze brief in dezelfde woorden bevat,als de voorgaande van 1432. op pg. 529sq.,met die verandering alleen, dat in plaats van8 mark zilver, de proost vervolgens maar6 mark zou betalen), ^.535. (6^3). *  1423. Sept. 22. Het begin of hoofd vaneen notariele acte, doch welke niet uitge-schreven is, maar waar onder staat: habeturin libro rufo fol. XXV. ab isto folio compu-tando; doch boven dit begin staat: lileraD'jmini Johannis deCulenborch etc. de Theo-loneo etc. pg. 535, t68*). 1448. Oclob. 22. De tol te Smithusen,met de hoven Ewyck en Malbergen, doorJohan. heer van Culenburg, afgestaan en ge-resigneerd zijnde, door

het capittel op de-zelfde condition weder verleid, en in erf-paeht uitgegeven aan deszelfs oudsten zoonGerard van Culenborg, pg. 536 sqq. (635). 1471. April 10. De halve tiende van Pa-pendrechl voor den tijd van twaalf jaren




