






Maandblad van Oud-Utrecht 1966 meergemelte Heer Borgemeester Ubingh met onse toestemminghe ende apparnte-mente van den Ie November 1734 van Henrik van Esch gekoft heeft onder diterfpachtgoed begrepen. Ende by overlyden van Vrouwe Agnes Ormea ofte wan-neer ook deese erfpacht versterft ofte verandersaet, soo sal diegeene daer deselvedan met recht op komt, deselve binnensjaers wederom moeten versoeken endeneemen ende geven nieuwe brieven luydende als deese brief en dat op synenkosten. Aldus gegeven t'Utrecht onder onsen uythangende zeegele, desen 18e dermaand September 1754 was geparapheert E. C. van der Capellen. Onder stond: Ter ordonnantie van de Hooggemelte Heeren Edelen endeRidderschappe, geteekend A. van CuylenborghRenversael van den Heere en Mr. Paul Engelbert Voet van Winssen. Ik, Mr. Paul Engelbert Voet van Winssen bekenne by deesen van de EdeleMogende Heeren Edelen ende Ridderschappe 's

Lands van Utrecht in erfpachtontfangen en genoomen te hebben het goed genaemt Oudwyck conform den erf-pachtbrief daervan uytgelevert, luydende van woorde tot woorde als volcht: Erfpachtbrief voor Herman Okhuysen (13 maart 1755). De Edelen ende Ridderschappe 's Lands van Utrecht, doen weeten alle luyden,dat wy, vermits Herman Okhuysen en Maria van Esch echtelieden volgenscoopcedulle in dato den 4e Maart 1755 na ons en verleende consente by appoin-temente van den 3e dito van Henrik Hendriksen van Esch en Petronella Gerritsvan Ryswyk hadden gekoft, ende ons by quitantie van den 8e derselve maendbehoorlyk gebleeken was het recht van den 40e penningh met de verhoginghvan een en een half percento, voldaen te syn, sekere twee percelen lands enboomgaerd geleegen annex Oudwykerveld, en de gemelte Herman Ockhuysen vanons versogt met hetselve land en boomgaerd te moogen worden verleyd, wy ineenen euwigen erfpacht gegund

ende gegeven hebben, gelyk wy gunnen endegeven bij deesen aan deselve Herman Okhuysen, seekere twee parceelen landsende Boomgaerd, specterende tot den Convente van Oudwijk ende geleegen by't Oudwijkerveld, annex de mure van 't goed genaemt Oudwijk, bepaalt in 'tCaerteboek van den vs. Convente fal. 18 litt. 8 en 9 groot een mergen 59 roedenende een mergen 120 roeden van ouds genaemt den joffrouwen boomgaerd, waer-van onvermindert desen jaerlycksen canon een streepje lands van omtrent 48roeden volgens onse appointemente van den Ie November 1734 by 't goed Oud-wijk is gevoegd en deselve van ons ende onse nacomelingen te houden en te ge-bruyken op eenen jaerlyksen canon van vyftigh gulden tot twintigh stuyvers hetstuk, boven d'ongelden. Te betaelen aen handen van den Rentmeester van deesenConventie op Corsmisse of uyterlyk op 31 December in ieder jaer . . . etc. Renversael van Herman Okhuysen. Ik Herman Okhuysen in

huwelyk hebbende Maria van Esch . . . Erfpachtbrief van 't goed Oudwyck voor de Heer en Mr. Everard van Wachendorf, Raed in de Vroedschap etc. (22 mei 1756) De Edelen en de Ridderschappe 's Lands van Utrecht, doen weeten allen ende eeniegelyk, dat wy vermits overlyden van Vrouwe Agnes Ormea weduwe van deHeer Borgemeester Isaak Ubingh, in eenen euwigen erfpacht gegund ende ge-geven hebben, gelyk wy gunnen ende geven by desen aen desselfs zoon de HeerMr. Paul Engelbert Voet van Winssen, Raed in de Vroedschap der stad Utrechtetc. het goed genaemt Oudwyck gelegen in den gerechte van Wittevrouwen enAbstede, hieronder breder bepaeld en uytgedrukt. Ende dit vervolgens deselveHeer en Mr. Paul Engelbert Voet van Winssen hetzelve goed met onse permissieen toestemmingh hadde verkoft aen de Heer Mr. Everard van Wachendorff, medeRaed in de Vroedschap der stad Utrecht, wij nadat ons gebleken was het recht 12






