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Inleiding
Het archief van het kapittel Oudmunster is aanwezig bij Het Utrechts Archief (HUA). Ook de
meeste andere fondsen, hier genoemd, berusten daar. Van elders berustende archivalia is de
verblijfplaats nader opgegeven.
BRAKEL
1.

De tiende van het kerspel Brakel, waarvan 177 morgen 5 hont, genaamd Proosten
tiend, noord: de cureit van Brakel met zijn tienden, zuid: de heer van
Poederoijen en Johan van Brakel; de smaltiende aldaar behalve die van de
papenprove, enerzijds: de Brede weg, strekkend noord tot de halve
Adeldijkstraat, en van 1 morgen op de Vijfgaarden, strekkend van de dijk, die
Godefroi van Gent, heer van Loenen, voor Maria van Giessen, zijn vrouw, in
erfpacht heeft, tussen Johan van Giessen en de Engsteeg, belast met 3½ mark
zilver.

10-3-1608: Anton van Azewijn, heer van Brakel, Sterkenburg enz., Familie Van Matenesse,
inv.nr. 892.
MONSTER
2.

2 morgen land in Monster in de Poel (1305: in Poeldijk), die de leenheer in het
‘dominium’ van de kerk kreeg van wijlen Herman Haaskensz., clericus.

9-6-1298: Herman Haaskensz., clericus, vermaakt goed in Monster, dat jaarlijks 13 pond
waardig is, aan de kerk van St. Salvator te Utrecht, OSU., V, 2873.
2-6-1303: Hugo van Rietwijk, knaap, krijgt ten eigen, GA. Haarlem, St. Jan, nr. 5 fol. 28 nr.
78.
14-6-1305: Hugo van Rietwijk, knaap, krijgt ten eigen maar zal de rente voor de memorie van
Herman Hasekine, geestelijke, blijven betalen, ‘Ons Voorgeslacht’, (52) 1997, p. 641 nr. 75.
POEDEROIJEN
3.

Alle tienden met toebehoren van de heerlijkheid Poederoijen.

31-5-1644: Johan Götzen te Kempen voor Georg Reinhold Widerhold von Wiedershoven,
kolonel en kapitein in Staatse dienst van Duitse soldaten van landgraaf Willem van Hessen,
en Elisabeth Widerhold van Wiedenhoven, geboren Vollers, diens vrouw, bij overdracht door
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Caspar Waestenvele, drost van de heerlijkheid Poederoijen, voor Christina, geboren gravin
van Erbacht, douairière van Willem, graaf van Nassau, Catzenelnbogen, Vianden en Dietz,
heer van Beilstein, veldmaarschalk van de geünieerde provincies, Kapittel Oudmunster, nr.
1846/4 fol. 72.
SCHALKWIJK
4.

82 morgen in Sterkenburg, strekkend te Rijnwaaarts tussen de Broekwetering en
over de Hoofdwetering, zonder huis en hofstede Sterkenburg, boven: de kerk van
Oudmunster en naast de leenman (1565: erven Anton van Ijzendoorn); 18
morgen land te Goywaarts, strekkend van Goyerwetering tot de kapel van
Sterkenburg, beneden: de Sterkenburgse zijdwinde.

22-10-1511: Ernst van IJzendoorn van Sterkenburg, Familie Van Matenesse, inv.nr. 801.
28-2-1565: Machteld van IJzendoorn met het tweede perceel, Hoge Raad van Adel, HS. 219
p. 776.
28-4-1612: Anton Jansz. Grauwert voor Anton van Azewijn, oudste zoon, bij overdracht door
Reiner van Azewijn, heer van Brakel en Sterkenburg, diens vader, ook voor Machteld van
IJzendoorn, diens vrouw, en zal eventueel ten eigen krijgen, Familie Van Matenesse, inv.nr.
802, HS. 219 pp. 775-777.
Getuigen bij leenakten van dekenaat en kapittel van Oudmunster, van wie geen belening
bekend is:
1608: Cornelis van Aalst, Arnout van Heusden
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