
Verzuchtingen van een rentmeester 

Over de inkomsten van het klooster Mariënpoel 
in de zestiende eeuw 

CEES DOEDEIJNS 

Inleiding 

In het voorjaar van 1428 kwamen de toekomstige zusters van Mariënpoel 
in Oegstgeest aan. Armoede en problemen op politiek en kerkelijk terrein 
hadden de zusters gedwongen het Agnesklooster in Oudewater te verlaten. 1 

Hertog Filips de Goede van Bourgondië nam de zusters in bescherming en 

gaf een vrijgeleide om hun beesten, have en goed over te brengen. 2 De 
kloosterzusters kregen vooral veel bijstand van Boudewijn van Zwieten. Hij 
kocht de hofstede Podikenpoel met 28 morgen (238.448 m2) land van 
Hendrik van Wassenaar en zegde de religieuzen 3.000 Bourgondische schil
den toe voor de verbouwing van de hofstede en voor de aankoop van de 
grond. Voor wat betreft het laatste bedong hij dat hij de zusters van advies 
zou dienen; grondbezit was namelijk een voorwaarde om inkomsten te 
verwerven.3 De zusters vestigden zich op hun nieuwe terrein, bij de kruising 

van de huidige Wassenaarseweg en Rijnsburgerweg. 
Door de schenking van Boudewijn van Zwieten verschilde de status van 

Mariënpoel vanaf de stichting al aanmerkelijk met die van de andere vrou
wenkloosters in en om Leiden. De zusters behoefden namelijk niet in hun 
levensonderhoud te voorzien door het verrichten van handenarbeid. Door 
de royale schenking van Boudewijn van Zwieten werden zij in staat gesteld 
dagelijks het koorgebed te onderhouden. Ook heel wat adellijke weldoeners 
vertrouwden de zusters de zorg voor hun zielenheil toe, waardoor zij naast 
het gewone officie van iedere dag ook verantwoordelijk waren voor vele 
zielmissen. Waarschijnlijk waren de talrijke vieringen van de memories en 
de jaargetijden geen geringe taakverzwaring voor de zusters van Mariënpoel, 
maar betekenden zij ook extra inkomsten boven de reguliere ontvangsten, 
bijvoorbeeld uit lijfrenten voor de zusters en renten op landbezit. 
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Over het reguliere kloosterleven in Mariënpoel is wel iets bekend,4 maar 
de bronnen van inkomsten die dit leven mogelijk maakten hebben nog 
nauwelijks aandacht gekregen. Toch geven de rekeningen van de eerste helft 
van de zestiende eeuw een vrij volledig beeld van de economische achtergron
den van het klooster, dat tot de verwoesting in 1572 in redelijk goeden 
doen verkeerde. 

Verzuchtingen van een rentmeester 

Ende want der vader qualic betaelt, verzuchtte Engebrecht J acobsz. van Ende
geest, rentmeester van het klooster Mariënpoel, in het jaar 1525 toen hij 
bezig was met het bijhouden van de administratie van het klooster. Uit 
de rekeningen van de rentmeester van Mariënpoel blijkt dat zich regel
matig problemen voordeden met uitbetalingen aan het klooster. Deze 
problemen waren van velerlei aard, en enkele ervan komen in dit artikel 
aan de orde. 

Evenals ieder middeleeuws vrouwenconvent had het klooster Mariënpoel 
een inkomen nodig voor het levensonderhoud van de monialen. In de 
periode waarover de rekeningen van de rentmeesters bewaard zijn gebleven, 
bestaan deze inkomsten hoofdzakelijk uit geldelijke 'toelagen'.5 Deze toelagen 
vallen in een aantal categorieën uiteen. 

Zo werd er in sommige gevallen voor de monialen een costgelt betaald. 
De hoogte van dit kostgeld werd bij de intrede van een meisje overeenge
komen en jaarlijks door de ouders, familieleden of andere naaste verwanten 
ten behoeve van haar levensonderhoud betaald. In plaats van kostgeld kon 
het klooster voor de monialen ook andere vormen van inkomsten ontvangen. 
Deze bestonden dan uit renten die gevestigd konden zijn op steden, kloosters, 
kerken, andere instanties oflanderijen. Dergelijke renten konden verschillend 
van aard zijn en uit lijf-, los- of erfrenten bestaan. Of deze renten ook 
tegelijkertijd bij de intrede van de zusters of op een later tijdstip aan het 
klooster toekwamen, valt bijna niet na te gaan. Het is mogelijk dat bijvoor
beeld lijfrenten voor de zusters gekocht werden nadat zij reeds ingetreden 
waren, iets dat blijkt uit de omslag van een rekening over het boekjaar 1539. 
In dit geval gaat het over een koopakte van lijfrenten op de stad Leiden, 
die opgemaakt werd ten behoeve van Geertruid Floris Claasdr. In deze akte 
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wordt zij vermeld als een geprofeste moniale in Mariënpoel, dus dan heeft 
zij haar noviciaat reeds achter de rug en haar gelofte afgelegd. 

De geldelijke toelagen voor de monialen van Mariënpoel 

Het kostgeld van de monialen werd in de meeste gevallen op vaste tijdstippen 
uitbetaald door hun ouders of verwanten. Waaruit deze bedragen werden 
bekostigd, is in de meeste gevallen echter niet duidelijk. Soms wordt vermeld 
dat de gelden uit de opbrengst van de goederen van de betalingsplichtige 
zelf afkomstig zijn en juist daardoor kan er verwarring in de omschrijving 
van de betalingen optreden. Zo kunnen bepaalde bedragen nu eens als 
kostgeld en dan weer als lijfrenten vermeld worden. 

Lijfrenten waren voor Mariënpoel de belangrijkste bron van inkomsten 
ten behoeve van de zusters. De lijfrenten die de zusters inbrachten, waren 
in hoofdzaak gevestigd op de steden en werden gewoonlijk rweemaal per 
jaar uitgekeerd. Over de periode van 1519 tot 1572 werd een vijftigtal 
lijfrenten ten behoeve van de monialen afgesloten. Van deze lijfrenten was 
ongeveer vijftig procent op steden, kloosters of kerken gevestigd en voor 
het merendeel op de stad Leiden afgesloten.6 De andere steden waar voor 
de monialen van Mariënpoellijfrenten waren gekocht, zijn Utrecht,? Gouda, 
Alkmaar, Delft, Bergen op Zoom en Schiedam. Ook de kerken van Egmond, 
Voorschoten en Oterleek en de kloosters Engelendaal in Leiderdorp en 
Mariënhaven in Warmond hadden zich verplicht om lijfrenten uit te keren 
aan Mariënpoel. De resterende lijfrenten waren afgesloten op landerijen van 
de ouders, erfgenamen van de ouders of andere verwanten van de monialen. 
Dit laatste verklaart waarschijnlijk dat de rekeningen weinig onderscheid 
maken tussen de termen lijfrenten en kostgelden. In slechts enkele gevallen 
maakt de rentmeester een duidelijk onderscheid tussen deze rwee termen. 
Het betreft hier de betalingen voor Marie van Boshuizen en Fransje Jansdr. 
uit Gouda. 

Voor de moniale Marie van Boshuizen wordt door haar moeder, de 
joncfrou Van Boshuizen, jaarlijks een kostgeld betaald van 15 f. S Na 1525 
komt deze betaling, onder de noemer kostgeld, niet meer in de rekeningen 
voor. Vanaf dat jaar bestaat het inkomen van Marie van Boshuizen uit een 
lijfrente, die voldaan wordt uit de opbrengst van die Stienplaets in Leyerdorp, 
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die in het bezit is geweest van haar vader. Waarom deze omzetting heeft 
plaatsgevonden, verklaart de rentmeester helaas niet. Een andere omzetting 
van de betaling van kostgeld naar een lijfrente betreft het jaarlijkse inkomen 
ten behoeve van Fransje Jansdr. Ook haar kostgeld, dat tot 1525 voor haar 
werd betaald door Willem Goudt, de rentmeester-generaal van Noord
Holland, werd vervangen door een lijfrente, jaarlijks uitbetaald door de stad 
Gouda. 

Of het klooster een basisbedrag ter bestrijding van de kosten voor het 
levensonderhoud van de monialen verlangde, is niet met zekerheid vast te 
stellen. Opvallend is wel dat jaarlijks vrij veel bedragen tussen de 10 en 
20 f werden betaald; het gemiddelde bedrag komt op 21 f per moniale. Er 
zijn echter uitzonderingen. Voor een aantal monialen, wier inkomen buiten 
de berekening van het gemiddelde is gehouden, werden jaarlijks bedragen 
ontvangen die het gemiddelde bedrag rijkelijk overschreden.9 

De betalingsproblemen van de steden 

Dat de koop van lijfrenten niet zonder risico's was, blijkt uit .het feit dat 
de steden vaak de uitbetalingen noodgedwongen moesten uitstellen. Veelal 
werd dit uitstel veroorzaakt door de hoog opgelopen schulden van de steden. 
Deze schulden waren bijvoorbeeld in Leiden onder meer te wijten aan de 
financiële bijdragen die de stad moest leveren naar aanleiding van het beleg 
van Rotterdam tijdens de Jonker-Fransenoorlog (1488-1492), de opstanden 
in het noorden van Holland, het Kaas- en Broodspel (1491-1492) en de in 
1491 opnieuw uitgebroken oorlog met Gelre, die tot in 1543 zou voortduren. 
Door deze woelige tijden en mede door de achteruitgang van de handel en 
nijverheid raakte Leiden in grote financiële problemen. Pogingen om deze 
problemen op te lossen brachten de stad in een neerwaartSe spiraal. Om 
aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen, werd de stad steeds 
weer gedwongen om renten te verkopen, zodat met de opbrengst daarvan 
aan de betalingsverplichtingen van de eerder verkochte renten kon worden 
voldaan. In 1491 liepen deze reddingspogingen spaak en waren de stedelijke 
schulden dermate hoog opgelopen dat Leiden (evenals andere Hollandse 
steden) bij de landsheer uitstel van betaling moest aanvragen. Dit werd 
vergund en nog meerdere malen daarna werd uitstel van betaling van rente-
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betalingen aangevraagd en verkregen. 'O In de rekeningen van Mariënpoel 
wordt dit uitstel van rentebetalingen onderhout genoemd. 

Behalve dat de betalingen van de lijfrenten worden 'onderhouden', kunnen 
zij ook nog eens 'gereduceerd' worden. Al in het boekjaar 1518-1519 is 
sprake van dergelijke kortingen op de lijfrenten. Hoe deze kortingen, waarbij 
slechts een bepaald percentage van de afgesproken lijfrenten wordt uitge
keerd, tot stand zijn gekomen, is helaas niet na te gaan. De kortingspercenta
ges zijn daarvoor veel te gevarieerd. Zo wordt de lijfrente op de stad Leiden 

van zuster Antonia Arendsdr. van Duivenvoorde van 12 f gereduceerd tot 

5 f 8 s. - een reductie van 55 procent -, terwijl een lijfrente van 6 i, eveneens 
op de stad Leiden, ook wordt gereduceerd tot 5 f 8 s. - dan slechts een 
reductie van tien procent. De lijfrente ten behoeve van Antonia Arendsdr. 
is niet het enige bedrag dat tot ongeveer de helft wordt gereduceerd. Janne, 
de dochter van heer Lodewijk van Schengen, wordt op haar jaarlijkse lijfrente 

met 44 procent gekort: in plaats van 18 i ontvangt het klooster slechts 10 i 
2Y2 s. per jaar. De lijfrenten ten behoeve van Janne van Schengen en Antonia 
van Duvenvoorde zijn niet de enige gereduceerde renten. 

Privé-personen als wanbetalers 

Ook andere bronnen van inkomsten gaven niet zelden aanleiding tot moei
lijkheden. Het was vaak geen eenvoudige opgave om lijfrenten en kostgelden 
op tijd te innen. Ook in deze gevallen komt men de vermelding tegen dat 
de toelagen niet op tijd werden betaald. De lijfrente van zuster Margriet 
van Wassenaar werd steeds nae oude gewoent betailt een halve jaer nae den 

dach. Engebrecht Jacobsz. van Endegeest klaagde herhaaldelijk over andere 
slechte betalers: ende want joest jansz. traege/ic betaelt en ende want dese 
penningen niet gecomen zijn - in dit laatste geval was de wanbetaler Floris 
van Coulster. Over Gerrit van Vliet schreef Van Endegeest meerdere malen 
ende want hoir vader (Gerrit van Vliet) traich is int betae/en. Soms was 
Engebrecht Jacobsz. nog scherper in zijn bewoordingen, bijvoorbeeld toen 
hij over de betaling voor Anna Joostendr. noteerde ende want der vader 
qualic betaelt. De reeds eerder genoemde Joost ]ansz. was blijkbaar zo diep 
in de financiële problemen geraakt dat hij niet meer in staat was om het 
overeengekomen kostgeld van 14 i voor zijn dochter te betalen. In 1526 
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gaf hij nog wel een obligatie ten bedrage van 14 f af, maar in 1528 werd 
heel duidelijk gesteld ende want haer ouders verarmt sien dat zij niet geven 
en mogen. Het staken van de betaling van haar kostgeld stond de moniale 
loopbaan van Anna Joostendr. blijkbaar niet in de weg, want als priorin 
van Mariënpoel ondertekende zij de rekening over 1532 mede voor akkoord. 

Naast het feit dat lijfrenten en kostgelden te laat betaald of met veel 
moeite geïnd konden worden, kon het zelfs voorkomen dat privé-personen 
deze gelden helemaal niet betaalden. In 1532 werd de betaling van de 
lijfrente ten behoeve van Maritgen - een andere dochter van heer Lodewijk 
van Schengen - gedurende een periode van vier jaar helemaal stilgezet, omdat 
de landerijen in Zeeland waarop haar lijfrente was gevestigd overmidts den 
inbreek van dijeagen onder water waren komen te staan. Blijkbaar was het 
niet de gewoonte dat men deze lijfrenten dan tijdelijk uit andere middelen 
uitkeerde. 



JAARBOEK DIRK VAN EeK 1999 

22 

Hoewel de lijfrentebetalingen stopten bij het overlijden van de monialen, 
werden de op dat moment nog openstaande bedragen nog wel door de stad 
uitgekeerd. Privé-personen waren hierin minder strikt. Zo had Gerrit van 

Hoogtwoude nog twee schulden openstaan voor een totaalbedrag van 264 f: 
de betaling van negen jaar kostgeld voor zijn overleden dochter Aleid en 
voor Katrijn, zijn andere dochter in Mariënpoel. Of deze schulden ooit zijn 
voldaan, is niet bekend; Gerrit van Hoogrwoude komt uit de rekeningboeken 
in ieder geval naar voren als een notoire wanbetaler. 

De uitbetalende instanties werden opmerkelijk snel op de hoogte gesteld 
van het overlijden van een belanghebbende. Dit is niet zo verwonderlijk, 
want de steden keerden een beloning uit aan de bode die de dood van een 
bezitter van een lijfrente kwam melden. Deze aanzegger onrving het zoge
naamde 'bodenbrood'. In 1525 werd de lijfrente van Geertruid Floris 
Claasdr. gestopt, waarop de rentmeester in zijn boekhouding vermeldde dat 

die burgemeesteren van Leyden seggen dat sij gestorven is. Toen Haze Gerritsdr. 
Butenweg in 1534 stierf, maakte de rentmeester gewetensvolle berekeningen 
van dat beloept des tijts wanneer sij oflivich worde, te weten den laetsten dach 
octobris, belopende int gheheeL twee maenden, voir weLcke hair comt van die 
16 ponden etc. soude beLopen twee ponden 12 sc. Betalingen waarvoor een 
onderhoudsperiode gold, werden ook na de dood van de monialen gewoon
lijk doorbetaald. In 1545 werd de betaling door de stad Brielle van de 
achterstallen voor de overleden zuster Margriet Jansdr. als volgt vermeld: 
Margriet J ansdr. saligher ghedachten op die stede van Den Brie! van 3 jaren ende een 
half achterstallighe lijfrenten. Teerste jaer ende daer verschenen waer den eersten ocrobris. 
Ende dander helft den eersten martii langleeden nae uurwijsinghe die registers ende wort 
betaelt nae haer door. Dair teerste jaer van den drie. Daer om hier ghestelt die volle 
somma 15 ponden. 

De stad Brielle had dus een betalingsachterstand van drieëneenhalf jaar en 
pas drie jaar na de dood van Margriet Jansdr. werd de eerste uitbetaling 
van de schuld voldaan. 

Diagram 1 toont het effect van de fluctuatie in de kloosterbevolking op 
het inkomen van het klooster. Met name het jaar 1521 valt op door een 
groot aantal intredingen; rond 1526-1529 is een duidelijke daling te zien, 
veroorzaakt door het sterven van enkele monialen met een hoog inkomen 
aan lijfrenten. Zo verloor Mariënpoel in 1525 een bedrag van 127 f aan 
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Diagram 1, Inkomen aan lijfrenten (1519-1545) in groten. 

16000 

1520 1525 1530 1535 1539 1545 

inkomsten uit lijfrenten door het overlijden van de monialen Margriet van 
Wassenaar en Margriet van Mathenesse. 

Losrenten en erfrenten 

Behalve een inkomen aan lijfrenten ten behoeve van de zusters, bezat het 
klooster Mariënpoel tevens inkomsten uit los- en erfrenten. Het verschil is 
van financieel-technische aard. De uitbetaling van een gekochte lijfrente 
stopte bij het overlijden van degene op wiens of wier leven de rente was 
gevestigd. Losrenten daarentegen waren overerfbaar; de uitbetaling van het 
rentebedrag stopte pas als de hoofdsom - het bedrag waarvoor de rente was 
gekocht - werd terugbetaald door degene die de betaling van de overerfbare 
losrenten verrichtte. Het ligt dan ook voor de hand dat we de uitbetalingen 
van dergelijke losrenten heel lang in de administratie van het klooster tegen
komen. Erfrenten of zogenaamde ewyghe ende erffelicke renten 11 waren niet 
alleen overerfbaar, de hoofdsom ervan kon ook niet worden afgekocht. 
Indien een dergelijke rente op land of op huizen rustte, ging de verplichting 
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om deze rente te betalen mee over naar de volgende eigenaar. 12 Het spreekt 
vanzelf dat de inkomsten uit deze erfrenten voor een instelling als Mariënpoel 
niet de beste belegging waren. Omdat tijdens het afsluiten of schenken van 
een dergelijke erfrente geen rekening werd gehouden met de geldontwaar
ding, nam in de loop der jaren de waarde van deze renten af en liepen de 
inkomsten uit deze renten terug. De bedragen bleven gelijk, maar de reële 
waarde in koopkracht ervan daalde gestaag. 

De rentmeester van het klooster boekte de lijf- en losrenten op twee 
manieren. Hij noteerde per jaar de onrvangen bedragen; renten die onderhou
den werden, boekte hij met de vermelding niet en met de reden waarom 
het bedrag niet was ontvangen. Net als lijfrenten konden [osrenten worden 
onderhouden en gereduceerd. Zo had Mariënpoel in 1519 een aantal los ren
ten op de stad Leiden, die in dat jaar al waren gereduceerd: een losrente 
van 26 f was gereduceerd met 31 ,8 procent, een andere losrente van jaarlijks 
6 f was zelfs met 78 procent gereduceerd tot een bedrag van 2 f 12 s. Door 
de reducties van de stad Leiden liep het klooster Mariënpoel jaarlijks alleen 
al 20 f 13 s. 6 d. aan inkomsten mis. Ook de stad Haarlem reduceerde haar 
losrenten. In eerste instantie werd de losrente van jonffrouwe Elyzabet van 

Souttelande, de vrouwe van Hoochtwoude voor twee jaar onderhouden, maar 
in 1532 was geen sprake meer van onderhoud en werd de betaling van de 
los rente opeens niet meer betaeLt dan mit die haLve renten. De stad Haarlem 
stelde de rentebetaling dus niet langer uit, maar saneerde haar schulden door 
slechts de helft uit te betalen. Deze gehalveerde losrenten kwamen in 1572 
nog steeds in de boeken van het klooster voor. Gedurende de hele periode 
miste Mariënpoel alleen al door deze drie reducties op los renten een inkomen 
van 1.252 f 2 S.13 

In vergelijking met het onderhoud van de lijfrenten valt het onderhoud 
van de los renten mee. De losrente op Wouter Geerlofsz. van 6 f werd bij 
de uitbetalingsdatum een half jaar onderhouden. Een bericht uit 1520 vertelt 
waarom: ende want die stede van Leyden bij ottray vercregen heeft van de 
Coenniclicke Maiesteit dat sij een halfjair na die verschijninck van die stede 
renten eerst sulien mogen doen betalinge. 14 Drie jaar later, in 1523, onder
hield Leiden de uitbetaling van de losrenten gedurende een jaar, terwijl de 
andere Leidse instellingen - zoals de strijkerij - nog steeds op tijd uitbetaal
den. Pas in 1525 onderhield ook de strijkerij een half jaar, een onderhoud 
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dat duurde tot en met 1530. In 1531 was alles weer bij het oude; de bedragen 
bleven weliswaar gereduceerd, maar werden wel weer op het juiste tijdstip 
uitbetaald. Ondanks het feit dat tot 1572 de stad nog acht keer toestemming 
kreeg tot uitstel van rentebetaling, valt dit in de kloosterrekeningen niet te 
constateren. 

Buiten de stedelijke instellingen leverden andere instanties en privé-perso
nen die losrenten uitbetaalden geen probleem op voor Mariënpoel. Al deze 
losrenten werden zonder problemen op tijd uitbetaald. Hoofdzakelijk betreft 
het hier losrenten die werden uitgekeerd door andere kloosters in en buiten 
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de stad, zoals het Sint-Hiëronymusklooster, het Sint-Catharinaklooster en 
het convent van Sion te Delft. Ook de losrente van 6 f op die grote scole in 
Leiden werd ieder jaar op tijd uitbetaald. IS 

Problemen bij de analyse van de rekeningen 

Soms scheppen de benamingen van de renten in de rekeningen verwarring. 
Regelmatig is er sprake van los renten, die in het volgende jaar ineens erfrenten 
of erfpachten worden genoemd. Zelfs kan het voorkomen dat lijfrenten 
vermeld worden als los renten of als erfpacht. De renten van Maria Willemsdr. 
bijvoorbeeld worden afwisselend omschreven als losrenten, renten of lijfren
ten. De benamingen zijn weliswaar verschillend, maar de bedragen zijn 
steeds gelijk. Een verklaring voor dit probleem is dat het hier verschrijvingen 
betreft die zijn veroorzaakt door het 'dubbelschrijven', want de rentmeester 
was verplicht om zijn rekeningen in tweevoud op te maken. 

Een andere moeilijkheid is dat losrenten en erfpachten op land staan 
geboekt onder de ambachten waarin deze lo~renten en erfpachten zijn geves
tigd. De inkomsten uit deze losrenten en erfpachten worden dan tegelijkertijd 
met de andere inkomsten uit landerijen in de boeken opgenomen. De nieuw 
gevestigde losrenten en erfpachten werden echter geboekt onder de rubriek 
Hier nae volghen enighe eifhuyren en niet meer onder de desbetreffende 
ambachten. Waarschijnlijk heeft deze gewoonte te maken met een nieuwe 
wijze van boekhouden, geïntroduceerd door rentmeester Floris Willemsz. 
in 1532, aangezien toen ook andere posten onder een andere rubriek werden 
opgenomen. Zo werd de opbrengst van de losrente op de molen in Wassenaar 
niet langer vermeld onder de rubriek 'Wassenaar', maar onder het kopje 
Hier nae volghet een ander ontjànc ... 

De nieuwe manier van optekenen in de administratie van Mariënpoel 
kan tot vreemde conclusies leiden. In diagram 2 valt dit duidelijk waar te 
nemen: het lijkt erop dat de inkomsten aan los renten na 1530 een enorme 
groei te zien geven, maar niets is minder waar. De stijging na 1530 heeft 
slechts te maken met een gewijzigde notatie in de boekhouding door de 
opvolgers van Engebrecht Jacobsz. van Endegeest. 

Een ander probleem bij het analyseren van de rekeningen spruit voort 
uit het feit dat gedurende een aantal jaren de boekhouding werd gevoerd door 
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Diagram 2. Inkomen aan losrenten (I519-1545) in groten. 
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Diagram 3. Inkomsten uit diversen (I519-1545) in groten. 
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" 't Klooster Mariepoei buyten Leyden, 
1572." Tekening uit de achttiende eeuw. 

de pater van het klooster, broeder Lambrecht., Juist in de periode 1520-
1524, toen broeder Lambrecht de administratie voerde, lijkt het inkomen 
van het klooster hoger dan in de jaren dat een andere rentmeester de boeken 
bijhield. 

In diagram 3 is het effect van het rentmeesterschap van broeder Lambrecht 
zichtbaar. Over de periode waarin de pater het rentmeesterschap uitoefende 
zijn de inkomsten uit de rubriek 'diversen' het hoogst. Wel moet worden 
gezegd dat deze periode samenvalt met de jaren waarin men zich in Mariën
poel intensief bezighield met de paardenfokkerij en de handel in paarden. 
Het is niet duidelijk of dit een economische activiteit was van het klooster, 
of een liefhebberij van de pater. In ieder geval verdwijnen deze posten op 
het moment dat Engebrecht Jacobsz. van Endegeest de taak van rentmeester 



Kloostergelofte van Margriet Jansdr., 
begin zestiende eeuw. 

VERZUCHTINGEN VAN EEN RENTMEESTER 

29 

weer van broeder Lambrecht overneemt. De grote toename van inkomsten 
uit diversen in 1521 wordt veroorzaakt door posten die doorgaans niet bij 
andere rentmeesters voorkomen, zoals de verkoop van 450 el laken aan 
Hillegond Gerritsdr. van Dordrecht - in totaal voor een bedrag van 129 f 
7 s. 6 d.; ook vermeldde broeder Lambrecht de ontvangst van 260 f als 
gevolg van het afkopen van een los rente door heer Willem van Alkemade 
en 30 f uit de verkoop van land aan dezelfde heer Wiliem. Andere rentmees
ters namen dit soort inkomsten niet op. Blijkbaar combineerde broeder 
Lambrecht twee taken, namelijk die van rentmeester en die van pater die 
verantwoordelijk was voor alle inkomsten van het klooster. Een deel van de 
ontvangsten ging waarschijnlijk buiten de boeken van de rentmeester om. 
Deze gang van zaken bemoeilijkt het zicht op de financiële beslommeringen 
van het klooster. 
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Conclusie 

Het klooster Mariënpoel ontving voor de bestrijding van de kosten van 
levensonderhoud van de monialen in hoofdzaak een inkomen uit lijf- en 
losrenten of kostgeld. De kostgelden werden aan het klooster voldaan door 
de ouders of de naaste familieleden van de monialen, terwijl de lijf- en 
losrenten van de zusters - behoudens enkele uitzonderingen - hoofdzakelijk 

waren gevestigd op Hollandse steden; de overige renten waren gevestigd op 

andere instellingen, zoals kloosters en kerken. Mogelijk was er sprake van 
een standaardbijdrage voor het levensonderhoud van de monialen, een tarief 
dat meestal varieerde van 10 tot 20 f. 

De inning van de kostgelden die direct door de ouders of familieleden 
werden voldaan, leverde meestal weinig problemen op; de inning van lijf

en losrenten des te meer. Door de zorgwekkende financiële toestand van de 
steden in de eerste helft van de zestiende eeuw werden de renten soms 
aanzienlijk gereduceerd of pas later uitbetaald. Dit laatste varieerde tussen 
een periode van een half jaar tot enkele jaren na de verschijningsdatum van 
de rente. In hoeverre dit van invloed is geweest op de kloosterfinanciën valt 

niet op te maken: achterstal en reductie waren vertrouwde verschijnselen in 

de kloosterrekeningen van Mariënpoel. 
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Voor de jaren 1518-1531 loopt het boekjaar van september tot september; voor deze 
periode hebben de hieronder vermelde jaren betrekking op het jaar waarin de rekening 
werd afgesloten. Van 1531 tot 1545 en in 1572 is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. 
Waar een sterretje (*) staat, is het gegeven waarschijnlijk, maar niet zeker. 

Afkortingen: 
rv religiones vero (kloosterleeftijd) 
Ir lijfrente 
kg kostgeld 
er erfrenten 
gd gereduceerd bedrag 
Rg Rijnsgulden 

Jaar naam (leeftijd) soort rente, betaald door bedrag 

1521 Maria Pietersdr. Ir, stad Leiden 4Rg 
1519 Margriet J ansdr. Ir, Bernardieten Warmond 2 f 10 s. 

(75 jr., tl543) 
1519 id. Ir, Sr.-Catharinagasthuis 16 f 10 s. 
1519 id. Ir, Regulieren Leiderdorp 3 f 15 s. 
1519 id. Ir, stad Den Briel 15 f 
1519 Marie Asselens Ir, stad Leiden 27 f 
1519 id. Ir, stad Leiden 4Rg 
1519 id. Ir, stad Leiden lORg 
1519 Lijsbeth van Boekhorst kg, Frank van Boekhorst 18 f 

(tl525) 
1519 Geertruid Adriaansdr. Ir, kerk van Otterlick 5 f 

(85 jr., tl 534) 
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1519 id. Ir, kerk van Egmond 5 f 
1519 Anrhonia van Duivenvoorde Ir, stad Leiden 12 f gd 

(69 jr., tl544) 
1519 Marie van Boshuizen kg, jonkvr. van Boshuizen' 6 15 f 
1519 id. Ir, op die Steenplaets 15 f 
1519 id. Ir, strijkerij Leiden S f 
1519 Marie Hugendr. Ir, kerk van Voorschoten 17 f 10 s. 
1519 id. kg, wed. Huge Willemsz. 10 f 
1519 Katrijn meester Jan Nijsdr. Ir, stad Utrecht 152 f 8 s. 

(60 jr. , tl546) 11 d . 

1519 id. Ir, stad Delft 12 f gd. 
1519 Alijt Barenrsdr. Ir, stad Utrecht 12 f 7 s. 6 d . 

(60 jr., rv 49 jr., tl546) 
1519 Margriet van Mathenesse Ir, Jan van Duivenvoorde 42 f 

(tI525) 
1519 Anthonia Cornelisdr. Ir, haar ouders 12 f 
1519 id. er, haar ouders 6f 
1519 Machteld van Honrhorst Ir, stad Leiden 12 f gd. 

(82 jr., tl537) 
1519 id. Ir, stad Leiden 12 f gd. 
1519 Francijne Jansdr. kg, Willem Goudt l7 18 f 

(32* jr., tl540*) 
1519 id. Ir, stad Gouda 18 f 
1519 Adriana Joostendr. kg, Joost Jansz. 14 f 

(50 jr., tl544) 
1519 Anna Jansdr. kg, Jan Adri-aansz. 15 f 

(68 jr., tl537) 
1519 Margriet van Wassenaar Ir, erfgenamen hr. van Wasse- 35 f 

(69 jr., t1526) naar 

1519 id. id. 50 f 
1519 Johanna van Schengen Ir, stad Leiden 18 Rg 

(71 jr. , rv 55 jr., tl543) 
1519 Geerrruid Floris Claasz.dr. Ir, strijkerij Leiden 9f 
1519 id. kg, Floris Claasz. 4 f 10 s. 
1519 Maria Willemsdr. Ir, stad Leiden 16 f 
1519 id. kg, Willem Willemsz. 14 Rg 
1519 Marie van Schengen Ir, Jan van Schagen 12 Rg 

(76 jr., tl556) 
1519 id. Ir, Wolferr van Schengen 12 Rg 
1519 Katrijn van Hoochrwoude kg, Gerrit van Hoochrwoude 12 f 

(40 jr., tl535) 
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1519 ]acopgen van Cols ter kg, Floris van Colster 12 i 
1519 Haze Buytewechsdr. Ir, stad Leiden 12 Andr. gld. 

(76 jr., tl540) gd 
1519 A1ijt van Hoochrwoude kg, Gerrit van Hoochrwoude 12 i 
1519 Anna ]ansdr. van Halewijn Ir, stad Leiden 15 Rg 

(77 jr., tl535) 
1521 Maria Pietersdr. Ir, stad Leiden 4 Rg. 
1522 Agnes Gillisdr. v. Vlaminxpoin Ir, stad Bergen op Zoom 30 i 
1522 Gerritgen van Riewijck kg, l]sbrant van Riewijck 18 i 
1522 id. Ir, stad Alkmaar 10 i 
1523 Machteld ]ansdr. van Lindt kg, Robbrecht van Airden- 18 i 

(54 jr., tl533) burch 
1524 Balich van Vliet kg, Gerrit van Vliet 18 i 
1533 Margriet J ansdr. Ir, Cornelis Dirksz. 12 i 

(75 jr., rv 64 jr., ti 543) 

1534 Aagre Andriesdr. v.d. Goude Ir, stad Gouda 3i 
(24 jr., tl541) 

1534 id. Ir, stad Gouda 6i 
1535 Margriet] ansdr. Ir, stad Gouda 18 i 

(75 jr., tl543) 
1545 Maritgen Vridach Ir, St.-Pancras in Leiden l2i 
1545 Maritgen Hugendr. Ir, de kerk van Warmond 10 i 
1545 Petronella Meesdr. Ir, stad Leiden 10 i 15 s. 

1572 Geemuid van Zijl Ir, 10 morgen in Vriessecoop 12 i 
1572 Grietgen ]ansdr. v.d. Gou kg, Bartholomeus v. Teylingen 7 Rg lOst. 
1572 Marie van Hoochrwoude Ir, stad Leiden 6i 
1572 Elizabeth van Duivenvoorde kg, - 40 Rg 

1572 Maritgen Gerrits Ir, ooms van Maritgen 12 Rg 

1572 Cornelia Godschalksdr. Ir, man en voogd 6Y2 Rg 
1572 id. Ir, erven Witlem Goudt 6 Rg 
1572 id. Ir, hoppe-excijs van Gouda 25 Rg 

1572 Maritgen ] ansdr. Ir, Elizabeth A1brechtsdr. 12 Rg 

1572 Maritgen Gijsbrechtsdr. Ir, Hendrik ]ansz. (Delft) 6Rg 
1572 id. Y2 Ir, stad Schiedam 6 Rg 
1572 Jannitgen Dirksdr. kg, - 48 Rg 
1572 Maritgen Jacobsdr. Ir, stad Leiden 12 Rg 

1572 Machteld Godschalksdr. Ir, man ende voecht 6Y2 Rg 

1572 id. Ir, erven Witlem Goudt 6 Rg 
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Noten 

I. Dit was de periode van het Utrechts Schisma en de strijd tussen Jacoba van Beieren 
en Filips van Bourgondië; zie hiervoor R.R. Post, Kerkgeschiedenis van Nederland in de 
Middeleeuwen (Utrecht/Antwerpen 1957) Il, 1-22. 

2. Frans van Mieris, Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van 
Vriesland (Leyden 1753-1756) IV, 908-909. 

3. Gemeenteaschief Leiden, aschieven van de kloosters (KI), inv.nr. 858, Cartularium van 
het klooster Mariënpoe!, f. 1-4. 

4. [W.].J.c.] Bijleveld, 'Het nonnenklooster Mariënpoel en de stichter Boudewyn van 
Swieten', Leidsjaarboekje 2 (1905) 138-1 78; Marian Castenmiller, 'Het dagelijks leven 
in een middeleeuws klooster', Leidsjaarboekje 73 (198 I) 27-38; R.C.H. Römer, Geschied
kundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafichappen van Holland 
en Zeeland (Leiden 1854) Il , 213-217; A.G. Bontenbal, 'Mariënpoel, de observantie 
van de clausuur in een Hollands klooster' (Leiden 1997; gedeponeerd in het gemeente
archief). 

5. Zie KI inv.nr. 901, Rekeningen 1518-1539 en 1545, en KI inv.nr. 907, Den ontfanck 
vant jaer 1572; de gegevens in dit artikel zijn aan deze bronnen ontleend, tenzij anders 
vermeld. Zie verder mijn doctoraalscriptie 'Mariënpoel, incomen ende uuytgegeven ' 
(Leiden 1997; gedeponeerd in het GAL) . 

6. Behalve de stad Leiden zelf, was er tevens sprake van de strijkerij, een stedelijke instelling 
die betalingen verrichtte in verband met de stedelijke lijfrenten. Onder de strijkerij 
wordt de leges verstaan die betaald werd voor het meten van de lakens; J.W. Marsilje, 
Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode ± 1390-1477 
(Hilversum 1985) 276. 

7. In Utrecht werden ten behoeve van twee monialen, Katrijn meester Jan Nijsdr. en Aleid 
Basendsdr., meerdere lijfrenten afgesloten. 

8. De bedragen zijn uitgedrukt in ponden van veertig groten. 
9. Deze monialen wasen: Margriet van Wassenaar (85 E), Masgriet Jansdr. (67Yz E), Jan 

Dirksdr. (48 E), Masgriet van Mathenesse (42 E), Marie Asselensz.dr. (41 E); Elisabeth 
van Duivenvoorde (40 E) en Comelia Goedschalksdr. (37\6 E). 
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10. W. Downer, De financiële toestand van de stad Leiden omstreeks 1500; voordracht 
gehouden voor het oud-vaderlands dispuut 'De Costumieren' (z.p. 1951), waarvan de 
tekst wordt bewaard in GAL, Bibliotheek Leiden en Omstreken, pf 18652/2-17. In 
1504 werd vier jaar uitstel verleend, in 1508 een jaar, in 1519, 1520 en 1526 vier 
jaar, in 1530 drie maanden, in 1531 en 1537 vier jaar, in 1540 zes jaar, in 1546 zes 
jaar, in 1550 rweeënhalfjaar, in 1555 zes jaar, in 1560 zes jaar en in 1586 zeven jaar. 

11. KJ inv.nr. 907, Den ontfonck vant jaer 1572, f. 3v; de omschrijving van het begrip 
erfrente wordt pas in 1572 gebezigd. 

12. Voor de problemen bij de vererving van deze renten: R.R. Post, Kerkelijke verhoudingen 
in Nederland vóór de Reformatie van ± 1500 tot ± 1580 (Utrecht/Anrwerpen 1954) 
197-203. 

13. Dit globaal berekende bedrag dient slechts ter illustratie: er is geen inflatiecorrectie 
op toegepast. 

14. Vermoedelijk is met dit ottroy de toestemming tot uitstel van rentebetaling bedoeld 
die werd verleend in 1519; zie hiervoor en voor het volgende Downer, De financiële 
toestand, 17. 

15. Kl inv.nr. 923: Luytgairt, de weduwe van Boudewijn van Zwieten, schonk op 1 april 
1457 een rente van 6 f 29 s. 3 d. aan Mariënpoel; tegelijkertijd schonk zij een rente 
van 6 f aan diverse instellingen in de Pieterskerk, ook gevestigd op de Grote School. 
Hier is dus sprake van één schenking, verdeeld over meerdere instellingen. 

16. Dit kostgeld werd in 1525 omgezet in een lijfrente op "de Steenplaets". 
17. Dit kostgeld werd in I 525 omgezet in een lijfrente op de stad Gouda. 
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