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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811.
Regestenlijst van inv.nr. 165 Algemeen Protocol, 1456-1457.
protocol met lege papieren voorkant waarop latijnse zin
dan 1456 57 xxxix en stempel van het Rijksarchief op de verso zijde maar enkele regels
oude binding intakt
3 katernen
1 – 34 potood foliering
veel losse stukken inliggend
250 akten
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 19 oktober 2017 - 1 februari 2018
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans,
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
Verklaring van enkele afkortingen:
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= bunder (8 L = 1 B) ?
= binnen de vrijheid van Oisterwijk

L
mma
n.s.

dmaw
dw
jeec
jeep

= daar moeder af was
= dochter van wijlen
= jaarlijkse en erfelijke cijns
= jaarlijkse en erfelijke pacht
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gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

otw
R
te
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zw

= lopense (50 R = 1 L)
= met meer anderen (cum quibusdam
alijs)
= nieuwe stijl, de nu gebruikte jaarstijl,
beginnend op 1 januari
= Oisterwijk
= roede (lengte- en oppervlakte-maat)
= ten erve
= ter plaatse (in loco dicto)
= ter tocht (vruchtgebruik)
= zoon van wijlen

1.

1457
Otw,R.165,01r-01
latijnse spreuk op voorblad 1456 57 xxxix en stempel oud archief in Noord Brabant

2.

1457
847.Sch.Otw,R.165,01v-01
Anno domini xiiijC Lvi ende Lvij scabini in Oesterw. Willem Luwe Ghijsbrecht Korstiaens / soen Aert
Appel Mathias Gruiter Gherit van Catwijk Heyman de Eck Embertus Goeswinus z. nomine jurati
libertate Aert Goeyaert Bacxs et Jan Buckincs
Item Gherardus Catwijk recepit ex parte mei de Petro Canter 1 gul. de litteris adt receptis
Henrico Brabant ix vl. adt. de Wouter Brabant vi vl. ad hemselve enen scabrief van Jan Colen idt.
enen scab. van Agnees Smers?
Item Heyman recepit de Theodorico Bilants iij vl. de una littera
item dadi scabinus ad bonum conputum xij gulden Jo Go Back ex parte cor..

3.

1457 januari 11 ?
847.Sch.Otw,R.165,02r-01
solvit
Wouter filius qd. Claeus Wouter Gherits z. leg. et her. vendidit Jan den jonxten steven? filiis qd.
Reineers van Broechoven
 een stuck beempts ½ buenre in par. Tilborch in loco dicto in Daelhem < her. Stevens voers. die
daer teghen deelt > Maes Ghenen ^ vanden Meygraft v lande van Breda totte heyninghe aldaer
 noch een stuck lands vij vierde vaets saets ghelegen on par. predicta in die Hasselt < her. Stevens
voers. > Aert Wouter Oeyen krn ^ vanden erf Jans Beeren Claeus z. v totten gemeinder strate toe
aldaer
 noch hier toe een stuck lands een lop. ende v roeyen begrijpende ghelegen in par. predicta in loco
dicto aen die Hasselt < her. Stevens voers. > der acker strate ^van erf Aert Cort Daneels z. v
ghemeind. strate toe
 nocheen stuck lands i ½ lop. in die Luyde < her. Steven ende Jan cops voers. > Steven voers. ^erf
Jans Wouter sBonten z. v ghemeinder strate toe aldaer ‘
 noch hiertoe een stucxken lands 1 L in par. predicto in Sterts Hoeve < her. Jans doutste Reniers z.
van Broechoven > Wouter sBOnten ^vander erf Mases Sterts z. v ghemeinte toe van Tilborch
aldaer
 noch hiertoe die helft van iij lop. heyvelts gelegen in par. predicto aenden Ouden Dreyboem < Jan
Wouter Gheenbers? z. > ghemeene wech ^ vande Broecsloet v erf Ariaen Joes z.
vande voers. Jannen ende Steven dese erf predicto Juete her. haben et possiden.. ende allen
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commer af te doen wtghenomen twee lop. rogh her. pact. alsmen ute erf voers. den goede te
Penneberghe jaerlijcx sculdich is te ghelden ende voert meer voer alzxulke grontchijns alsmen ute
voers. erf jaerlijcs van rechts weghen sculdich is te ghelden vande voers. Janne ende Steven dese
pacht ende thuys voers. jaerlijcs ten termijne erndec stede dat den voers. Wouter oft sine guede daer
nimmermeer testes Aert Appel ende Heyman xi-a januarij
4.

1457 januari 11
847.Sch.Otw,R.165,02r-02
Jan ende Steven voers. prom. ende betalen voers. Wouters xx lop. rogh jaerlijcs en erff pachts alle
jaar in purificatione wt ende van [marge: ende tot Tilbiorch ex? te onderpant metter mate van Tilborch
jaerlijcs te leveren ]
 eenen stuck beempts tot hem behorende 1 B ghelegen in par. predictam in Daelhem < her. Maes
Ghenen > her. Heyn Peter Aerts ^vanden Maygref? v Heyninge? aldaer
 noch hiertoe wt een stucken lands 1 L 5 roeyen in par. predicto in loco aen die Hasselt < der acker
strate > Steven voers. ^erf Aert Cort Daneels v ghemeinder strate toe aldaer ab eodem
welke 20 L rogh erfpacht voers. overgegeven en opgedragen de voors. Wouteren met vorwaerden dat
deze voors. Jan ende Steven vande voers. pacht betalen zullen van onser liever Vropuwen misch
proximae futuris over een jaar x ½ lop. rogh ende de purificatione proximae futuram over twee jaar
dern helen pacht vande xx lop. Noch met vorwaerde Jan ende Steven dese pacht af sullen mogen
legghneover viij jaeren tot haren scoensten elc lopen rogh erfpacht voers. met ij peters ende metten
pacht des jaers des aflegghens ende des maels een ½ mud rogh vanden erfpacht voers. af te leggen
ende niet min scabi predicto datum supra

5.

1457 januari 10
847.Sch.Otw,R.165,02r-3
Michiel Goetscalx pt Jan Theeus z. te betalen x beyerse gulden / een helft opte beloken pinxtdach
proximae futuris ende dander helft tot Bamis testes Heyman ende Embrecht Goerswijns x-e january

6.

1457 januari 17
847.Sch.Otw,R.165,02v-1
Agnees wittige wijf Gherit gheheiten sBeckers pt te betalen Gherit van Catwijck viij ½ gouden peters
deen helft 8 daegen nae des heylichs sacraments dach en dander helft tot Bamisse daer naest
volghende te betalen scab. Ghijsbrecht Korstiaens ende Embrecht Goeswijns xvij januarij

7.

1457 januari 17
847.Sch.Otw,R.165,02v-2
Jan filius naturalis Willelmi Claeus Colen pt dicto Gherardo viij 1.2 derselve peters? scab. predicti
datum supera portatum pro scabini

8.

1457 januari 25
847.Sch.Otw,R.165,02v-3
solvit
Jan z.w. Lambrecht gh. vande Rijt Jan z. des selfs Jan Jan vanden Rijt Aleiten ? d.dess. Jans vanden
Rijt cum tutore en Peter Jan Beyen z. wittige man en momb. Marfgriet? sijns wijfs d. Jan vande Rijt
voers.
 een stuck beempts hem toebehorende ghelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout in loco
dicto Dashout < her. lib. qd. Bartholomei dicti Stevens > her. lib. qd. Jo. dicti Elen
qua pecia terre Wilhelmus filius Gherardi Wijten erga? Arnoldus filius qd. Godefridi de Gruyter emend.
acquiserat in libris der Buscoducis ende welc stuck beempts voers. Jan vande Rijt voers. ga?
Wil;helmus Witen filio qd. Gherardi Wijten? met overgeven ghecregen hadf in sch.br. Busco sup. et
her. vendt. Arnoldo filio qd. Godefridi de Gruyter prescriptis etc. testes Willem Luwe ende Aert Appel
xxv januarij

9.

1457 januari 25
847.Sch.Otw,R.165,02v-4
Ardus emptor prescriptis pt Petro prescripto xiij gouen peters daaraf iiij in festo Jo proximae futuris en
ix peters van meydaghe over een jaar en met iiij lop. rogh alsdan te betalen den selven scab.
predictis datum supra

10.

1457 januari 24
847.Sch.Otw,R.165,02v-5
met aasnteking in marge: scabi huc? sace?
Lucas geh. van Erp filius qd Seeris z. van Erp
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten tymmeringhen daerop staende ende
daertoe behoerende ghelegen in lib. de Oesterwijck < ^ der ghemeinder straten > die ghemeinte
van Oesterwijck daer een stroem tusschen gheet gh. die Vloet v aen der erf spersoens van
Oesterwijck
leg. et her. vendt Jo Dicbier filio qd Jo Dicbier ab eodem jure etc. met vorwaerden toeghedaen dat Jan
Dicbier coper voers. ut huse ende hove voers. jaerlijcs sculdich sijn tw ghelden den goethuse van
onser Vrouwen van Tongherloe vij holl. gul. ende 1 ½ st jaerlijcs erchijns Aert Monic diemen heit Aert
Scaep jaerlijcs van rechts daer wt te vergelden heeft voert geloeft Lucas voers. den voers. Jan op die
verbentenisse voers. dat oft sake weer dat den voers. Jan oft sinen gueden ennich commer oft
calangie queem in enighen toecomende tijde van h. Wouter Back lijlen lantdeeken oft van sijne oer oft
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nacomelinghen oft van den selven Lucas oft sine oer ende nacomelinghen oft oec wnighen chijns oft
enighen anderen commer die inde brieven voers. niet begrepen en waren dat Lucas voers. ende sijn
gueden ten ewighen daghen daer in ghehouden zullen sijn dwelc Lucas voers. voer scepenen hier
onder ghes. alsoe openbaerlijc ende kent heeft ende op die verbijntenisse voers. sup hu. pt. scabi
Gruyter et Heyman xxiiij januarij portatum
Berthout filius qd Henrics? vanden Dijc redemit etc. et reportavit Jo predicto scabi predicto datum
supra
11.

1457 januari 26
847.Sch.Otw,R.165,02v-6
Beel weduwe wilner Jan Ghijsbrechts Hannenz. c.t. alsulcke tocht na dood haers mans voers.
besittende is in
 twee stucken lands tsamen iij ½ lopensaet gelegen in lib. de Otw in loco dicto die nedervonder dat
eern stuck < erf mijnre joffr. van Donghen > Jo. Doren? ^ gem. molenwech v erf Heynen van Buel
ende Aerts? sGreven
 dat ander stuck < Jan van Doren > ghemeinen molenwech ^ vanden molenberch v totten anderen?
stuck lants voers. ut dixit
leg. et her. suppt Ghijsbrecht Floren z. horen zweer ende Henric z.w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts
Hannen z. met afgaen ende vertien ut dixit scab. Gruyter dende Heyman xxvi januarij [3r] quo facto
dicti Ghisberti et Henrici ende hebben dese twee stucken lands voers. weder overgegeven ende
opghedragen tesamen cum omnibus litteris Jan Meinaerts? heerr Floris priester z. Ghijsbrecht
Floren z. voers. pt sup. hed. commer exepte sue deonende? Gherit natuerael z. w. Ghijsbrecht Jan
Ghijsbrechts Hannen voers. redemit et reportavit dicte heer Florys scab. predicti datum supra

12.

1457 januari 25
847.Sch.Otw,R.165,03los(3a)
eenzijdig beschreven
Elisabeth weduwe w. Godevaert Rosz. dochter w. Jan Oerlemans c.t. alsulcke tocht in’
 een stuck lands gelegen in par. de Westilborch in loco dicto tSonderlock < her Jans Bieen > her.
Willem Goeyaert Rosen? soen ^erf Willems voers. v ghemeinder straten toe aldaer
welc stuck lands voers. Thomaes z. Thomaes Pylokers Willem Goeyaert Rosz. z. voers. erfelijk
wtgegeven had in Otw sch.br. supt. Huberto filio qd Willelmi voers. horen zoon? etc. scab. Heyman
vanden Heck ende Embrecht Goeswijns z. xxv januarij

13.

1457 februari 7
847.Sch.Otw,R.165,03los(3b)
Willem gheheyten Poeynenborch soen w. Peter Poeynenborch heeft gheloeft als een sculder
principael op hem ende op alle syn guede die hij nu heeft ende namaels hebben ende vercrighen
mach Peter gheheyten die Kanter natuerael soen Claes die Kanter x lop. rogs tot onser Vrouwen
lechtmis nu naest toecomende eens te betalen ende te verghelden den selven voerghenoemde
Peteren ende van onser Vrouwenmis nu naest toecomende over jaer x lop. rogs eens te betalen ende
te verghelden den selven Peteren voors. ende vasn onser Vrouwen Lichtmis nu naest toecomende
over twee jaer x lop. met xx peteren eens te betalen ende te verghelden den selven scab. predicto
septima februarij
 en op de andere zijde
Peter gheheyten die Kanter natuerael soen Claes die Kanter heeft gheloeft als een sculder principael
op hem ende op alle sijn guede die hij nu heeft ende namaels hebben ende vercrighen mach
Korstiaen soen wilner Jan Leyten viij peters ter goeder rekeninghe xviij styuver voer elken peter een
mey daghe naestoecomende te betalen ende te verghelden den selven Korstiaen testes scepenen
Aert Appels Jacops soen ende Gheryt van Catwijc anno .. vi des smaendaechs na ons Vrou
purificatione den vij-sten dach in februario

Willem gheheyten Poeynenborch soen wilner Peter Poeynenborch heeft gheloeft als een principael
sculder op hem ende op alle sijn guede die hij nu heeft ende namaels hebben ende vercryghen mach
Peter ghehyten die Kanter natuerael soen Claes die Kanter xv lop. rogs nu sint Jansmis
naestoecomende eens te betalen ende te verghelden den selven Peteren voors. ende te Bamis nu
naest toecomende noch xv lop. rog eens te betalen ende te verghelden den selven Peteren test. Aert
Appels Jan z. ende Gheryt van Catwijck

dits bevonnist
Peter Canters voers. sup. …. de Wilhelmo Poinenborch Aernoudo Appels cum dixit litteris p.. sup..
hid.. com.. ex parte eius deponen.. scab. Clerc et Elst datum anno Lcij des donredaechs nae Judica
xxiij marty

14.

1457 november 3
847.Sch.Otw,R.165,03los(3c)
eenzijdig beschreven
Tielman soen wilner Peters van Beerse Cornelis dochtert wilner Zebrecht Meinaerts c.t. ij dorden deel
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in vier lop. rogh erfpacht tot hem ut dixit pt… litteram de Otw …. supt Ghijsbrecht filio qd Wille.
sRidders te samen cum omnibus litteris etc. scab. Catw. ende Em. datum iij s… Huberti
15.

1457 januari 26
847.Sch.Otw,R.165,003r-01
Gheertruut weduwe wilner Dirc Wanghen vanden Doveloe c.t.
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis hoer als sy seede toebehorende gheleghen in lib. de
Oest. by die Linde aldaer < her. Claeus Wouter zoen vanden Dael > her. Godevaerts van Hulsen
daer een wech tusschen gheet ^vanden ghemeinen straten v totten erf Willem Sapeel daer een
gracht tusschen gheet
welc huis ende hof voers. de voers. Dirc Wanghen tegen Wouter Back Geerlecs z. etc. in sch.br. Otw
ende van welken huis ende hove voers. ende van meer andere gueden die voers. Gheertruut vanden
selven Dirc horen man een volcomen macht heeft die guede voers. te vertieren te vercopen te
vervreemden etc. leg. et her. vendt Claeus Wouters z. vanden Dael voers. ende inden naem en
tesamen met de brieven etc. dat Claeus coper voers. jaerlijcs uten huse ende hove sculdich sal sijn
tgelden alsulken chijns alsmen dien van rechts weghen sculdich is wt te gelden ende een mud rogh
Wouter Back Geerlecs z. ende ½ roede dijcs opten Oesterwijcschen dijc jaerlijcs van rechts daer wt te
verghelden welke pacht ende chijns voers. die voers. Claeus alsoe ghelden ende betalen sal ende
gheloeft heeft te ghelden ende te betalen etc. dat den voergh. Gheertruden oft horen gueden daer
nimmermeer crot? hinder? oft scaey af comen en sal etc. testes Luwe et Catwijcdatum supra Willem
Sapeel ? filius qd - - - redemit etc. et reportavit Nycolao predicto scab. Aert Appel et Em Gosems
datum supra Nicholay emptoris predicto pt dicte Geertrude xx gouden peters nl. valore a purificationis
proximae futuris over een jaer scab. Will. Luwe et Catw. datum supra Ariaen van Gestel pt littere is....
ende 1 st de tut.

16.

1457 januari 22
847.Sch.Otw,R.165,3r-02
Jan Gherit Huben z. leg. et her vendt Henric Gherit Meeus z. ad opus sui et asd opus Elisabethe filia
Wouter Beyen sue uxoris et ad opus Gherits hoere beider zoen een mud rogge jaerlijcs lijfpachts te
vergelden annuatim in festo purificatione etc. alsoe lange als Henric Elisabeth ene Gherit voers. ende
die lanxste levende vande drien voers. dmud rogh voers. heel te boren inder menscheit leven zullen
ende niet langher wt ende vsan
 enen huyse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt eenen acker sibi adiaciendem tsamen xiiij
lop. gelegen in par. de Westilborch in loco dicto aen die Rubraken < herrt. Jans Ghetsters > her.
Yken vanden Gheyn ^ comm. de Tilborch v her Deen sCanters ut dixit
ende inden name des ghes, coeps pt. Jan vercopers? voers etc. dat Jan voers. dit mud rogh voers. af
sal moghen quyten ende losen van pur. proximae futuris ultra quator annus met xiiij peters ende voer
elken peter xviij st. ende met iij vl. ende metten pacht alsdan verscu… dwelc Henric coper alsoe
openbaerlijc ghekent heeft ende den voers. vercoper gheconsenteert heefvt scab. Gruyter ende Em.
Gosens z. xxij januarij littera h.. est supta..

17.

1457 januari 25
847.Sch.Otw,R.165,3r-03
Henric Andries z. pt sup hud. Laureys vande Heyen Lx gouden peters vel valorum opten Kersdach
proximae futurum solvende eodem heeft voerty gheloeft Henric voers. sub obliga.. promissa den
voers. Laureys ende sine gueden quyt ende onghehouden te houden vanden houtscat te weten
vanden hout dat die selve Henric teghen Laureys voers. ghecoft heeft scab. Gruyter ert Catwijc xxv
january – portatum pro scabini

18.

1457 januari 29
847.Sch.Otw,R.165,3r-04
solvit minus ij oertkens
Ghijsbrecht z.w. Zebrecht Meinaerts iiij lop rogh her. pactum toebehorende van enen? mud rogh
erfpacht welc mud rogh erfpacht Peter z.w. Peter Roey Gherits zoen sculdich is te ghelden en gheloeft
had te ghelden Alijten wittighe wijf wilner Ghijsbrecht Meinaerts Elisabeth ende Marie? hore dochteren
ende Zebrechte hoeren zoene ende Janne Peter Heymans soen horen zwagher ende Henric den
becker horen zwagher wt ende van alle alsulcke erf lant beempde ende errfrogghe als den voers.
Peter aenverstorven was van der doet Ghijsbrecht Meinaerts hoer vader voers. ende welc erf voers.
Peter voers. teghen die voers. voer dit mud rogh ende voer zeker ander commer ghecregen had te
verghelden annuatim in purificatione in sch.br. Otw en welke iiij lop. rogh voers. Ghijsbrecht voers.
teghen Aliten d.w. Merten Peters z. met overgeven ghecregen had in sch.br. Otw noch hiertoe dat
dordendeel van iiij lop rogh van den mud rogh voers. dwelc de voers. Ghijsbrecht vander doet
Zebrechts sijns vaders voers. etc. ut dixit nu verkocht aan Ghijsbrecht filio qd Willelmi sRidders etc.
…. Appel et Catw. xxix january [laatste stuk slecht leesbaar]

19.

1457 januari 30
847.Sch.Otw,R.165,03v-01
Ariaen Gherit Valken zoen
 een huis ende hof etc. daerr w. Willem Gheritsz. op te wonen plach vijftalf lop. lands tsamen
ghelegen in par. dfe Westilborch in loco dicto over Lievegoer < ^ Willem Willem Gherits zoen > v
4
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communitate de Tilborch
welc huis etc. Willem ende Adriaen ghebruederen zn Willem Gerits z. en Jan Goeyaerts tfeis? z. ende
Gherit gheh. die Valc teghen Peter Jan Wouters z. ende Claeus Jan Zeghers zijn zwagers fratrum?
predictorum Aert Back Aerts z, Ariaen d.w. Gherit Willems z, c.t. voor hen selven ende voer Jan Gherit
nu presentes .. den voers. Ariaen tot enen erfpacht wtgh. hadde te wezen voor ij ½ d. erfchijns in den
ghezworen chijns van Tilborch voer van recht te verghelden ende voert om enen jaerlijcken ende
erfelijken pacht van xviij lop. rogs te weten daer af xiij lop rogh erfpacht Willem z.w. Willem Gherits z.
ende de andere vijf lop. rogh voers. Aert Back Aerts z. pt in litt. de Otw leg. et her. vendt Willem z.w.
Willem Gherits z. ab eodem etc. wtgenomen den commer voers.jaarlijks uitter erf voers. solvende
testibus Appel et Catw. xxx january
20.

1457 januari 31
847.Sch.Otw,R.165,03v-02
Henric gheh. de Bont die outste filius qd. Jans gh. Jans gh. die Bont twee mud rogh jaerlijcs ende erf
pachts van twee mud ende iiij lop. tpgh. erfpacht welke pacht Jan z. w. Peter Haermans sculdich is
ende geloeft heeft te ghelden den voers. Henric alle jaer in purificatione wt ende van
 enen huse en hove cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatim gelegen in par. de Enschot
vijff lop. by tgoet geh. ter Wagen < die sneepscuut > her. heredum wilner Aert Houtappels ^ gem.
straat v erf Willem Gerit Witten zoen des jonghe
 een stuck lands een lop. gelegen in een bocht by die kerck van Enschot < her. w. Gherit Coppen
erfgen. daerneffen ghelegen
 een stuxken lands gelegen neffen die voers. Sneepscuet > ^ Willem Gherit Witten voers.
 een stuck erfs tot enen hove ghelegen voer tgoet Ter Wagen < her. Grieten Stickers > ^ die
Ghemein straet
welc erff voers. die voersz. Jan teghen Henric ende Henric die jonxste confratres filij qd Jans geh. die
Bont ende tegen Claeus Vrient filium qd. Jan Vrient Claeus weduwnaar w. Elisabeth sijns wijfs ende
Jan z.w. Peter geh. Haermans hoers zwaegheren als man ende momboir Kateline sijns wijfs drs w.
Jans Bonten voers. voer hen selven ende voer die krnm Claeus Vrients no presentre daer die selve
Claeus voer gheloeft had voerden erfpacht vande ij mud rogh ende iij lop. voers. ende voer sommighe
andere commer erfpacht ghecregen had pt in litteris de Otw leg. et her. vendt Peter gh. den Beer?
z.w. Wouter sBeren ab eodem met vertijen etc. ende om meer zekerheid wil vande twee mud rogh
den voers. Peter te doen soe heeft dese voers. Henric tot enene mede onderpande gheset
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis daer hij nu ter tijt in woenachtich is ende wt alder erf
dier welc die …
Henric tegen Peter vanden Einde erf gecregen had imn sch.br. Otw dese 2 mudden rogge den voors.
Peter te waren etc. testes Wil luwe en Gruyter ultima january
Gerarden dictam Groet fr? qd Lambrecht Groten redemit et reportavit Petro predicto scb. predicto
datum supra
Petrus geh. die Beer voers. heeft gheloeft Henrick den Bont voers. een vidimus? ende den ouden brief
als dat dese twee mud rogh voers. totten selve Henric mede comen sijn de welcke briefe die voers.
Henrick in dese voerrs. brieven on. gh. heeft .. wt te reiken als hy niet? heeft scab. predicti datum
supra Peter de? Beer pt xv pl.

21.

1457
847.Sch.Otw,R.165,004los(4a)
aan een zijde beschreven
Heynric Aert Hermans z.
 alsulken iij stucken lands als Heynric vs. op heeft ghenomen? tot Oesterwijc met recht
dat heeft Heynrick vs. overghegeven ende opgedragen met allen scepenen brieven ende
voerwaerden die Heynrick vs, daeraf heeft hij wittelijc overghegeven Jan zoen wilner Gherijt Witten die
aude ende heeft geloeft Heynric vs. allen commer ende zvalangie van sijnen tweghen af te doen den
selven Janne
Jan z.w. Gherijt Witen die aude
 een stuc lands geheiten die hof ghelegen inder prochye van Westilborch < erf Melijs Bollaerts >
derf nis wilneer Hermans van Berkel Braustens z.
 als hij seide heeft hij wittelijc ende erffelijc uitgegeven en opgedragen Lijsbert weed. w. Willem
Goeaert Roesen hoer tot hoere tochte ende hoere kijnderen ten eerf met afgaen ende vertijen als
dat behoerlijc is ende heeft gheloeft als een principael sculder op hem ende op allen sijn guede die
hijnu heeft ende namaels hebben ende vercrigen mach dit overgheven ende opdragen ewelijc vast
ende steeudijc te hauden ende in sijnen naem te doen hauden sonder enich vedersegghen ende
heeft voert gheloeft Jan vs. dit stuck lands vs. te waeren ghelijkerwijs ende in alder manieren dat
Gherijt Witten die aude had gheloeft te waeren hier voertijts dat sel n..

22.

1457 februari 1
847.Sch.Otw,R.165,004r-01
Henric z.w. Ghijsbrecht vanden Heesacker
 een stuck beempts tot hem als hij seyde behoerende / twee lopensz. nl;. ct. ghelegen in par. de
5
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Westilborch in loco dicto after Broechoven < her. der kijnderen w. Gherit Beerisd aen beide sijden
aenliggende ende streckende met beyde eijnden totter erf Jans Wijsen ut dixit
leg. et her. vendidit Janne z.w. Henric Wijsen ab eodem juere etc. alzulcke chijns als den persoen van
Tilborch wten stucsken beempts voers. jaerlijcs van recht weghen sculdich is te boren scab. Heyman
ende Em. Gosens prima february
23.

1457 februari 1
847.Sch.Otw,R.165,004r-02
Henric ende Gherit confratres filij qd. Ghijsbrecht vande Heesacker pr. dat zij alzulke chijns te weten
xij ½ penning? der h… welcken chijns voers., men jaerlijcs uten alzulken beempde als Ghijsbrecht?
gheebruect? heeft? in voerleden tijden ghecregen had teghen wilner? Jan Smeiermans? volgens
sch.br. Otw dat sy aen ghebriers? is voers. den voers. chijns vande xij ½ d. van nu voert aen
enyeghelijke jaer ten terlijne der betalinge et loco alsoe ghelden ende betalen zullen dat Jan Aelwin
Smeyermans ende sine guede ende die guede Jan Smeyermans voers. ten ewighen daghe vande
chijns voers. ongheloast ende ongehouden zullen bliven dwelc Henric ende Gherit voers. op die
wuystenisse? voers. den vopers. Jan Aelwins Smeyermans z. alsoe obenbaerlijc gheloeft hebben
scab. predicti datum supra

24.

1457 februari 1
847.Sch.Otw,R.165,004r-03
Jannees z.w. Gosens z. vande Beerten
 een stuck lants hem toebehoerende ghelegen inde prochye van Otw inde ackeren after der
kercken aldaer < her. Willem Goeyaert Bacx > her. Reineers krn van Mechelen ^vanden
ghemeinen weech die tot Hukelum waert gheet v ghemeinen waterlaet toe aldaer
welc stuck lants voers. den voers. Jannis met enen coep van Willem van Beeck als provisoer der
tafelen des heylichs Gheests in eccl. de Oesterwijck toecomen is ut dixit leg. et her. suppt. Jo. filio
Will. Goeyaert Bacxs tesamen cum predictam littera et cum omnibus litteris daereaf mency makende
etc. scab. Wilem Luwe ednde Aerty Appel datum supra

25.

1457 februari 1
847.Sch.Otw,R.165,004r-04
Aert z.w. Peter Vervens? z. xij lop. rogh her. pactum welcke pacht voers. deselve Aert teghen Jan Aert
Herman Noyens in wittige cope ghecregen had in sch.br. Otw te verghelden alle jaer in purificatione
van ende wt
 den stuck lands te Hans? voers.
leg. et her. suppt Jo. filio Willem goyaert Bacxs z. tesamen cum omnibus litteris etc. - testes en datum
ut supra

26.

1457 februari 1
847.Sch.Otw,R.165,004r-05
Beel weduwe wilner Jan Ghijsbrecht Hannen zoen c.t. alzulken tocht ende recht van tochte als
dieselve besittende is in allen ende een yegheliken alzulk erfelike gueden als sy besittende is nae
doet Jans hoers mans voers. soe waer die guede voers. ghelegen sijn eest in haerden in weeken in
diepen of in droeghen oft soe waermen die erghent in horen name bevynden can heeft sij wettelijc
ende erfelijc overghegeven ende opghedraghen Ghijsbrecht Floren z. horen zwagher als man ende
momboer Katelinen sijns wijfs dochter wilner Jan Ghijsbrechts Hannen z. ende Henricke zoen wilner
Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen haren zoen met afgaen ende vertyen etc. scab. Heyman ende
Em Gosens datum supra
Cont sy enyeghelyken want Beel voers. hoer tocht vanden gueden voers. overgh. had Ghijsbrecht als
man ende momboer pt sup. ende Henric voers. daerom so sijn ghestaen voer scepenen hieronder
ghescr. die voers. Ghijsbrecht ende Henric ende hebben onder hen een erfdeilinghe ende
erfsceidinghe ghemaect ende ghedaen by raed van horen vrienden van sommighen erf hiernae
bescreven welc guede voers. hen verstorven ende aencomen sijn vander doet wilner Jan Ghijsbrecht
Hannen zoen daer die selve Beel voers. hore tochten in afghegaen is mids welker erfdeilinghe soe sal
Ghijsbrecht Floren zoen voers. met sine kijnderen hebben houden ende erfelijc besitten
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis geleghen in lib. de Oesterw. < Ghijsbrecht Korstiaens z.
> Henric vande Wiel ^ vander ghemeender straten v totten weech toe die op die Vloet gheet
 noch hiertoe twee stucken lands ghelegen by der molen ter Nedervonder in alder grootte die
stucken voers. daer gelegen sijn dat een stuck < erf Wout Maes Hessels > neffen den ghemenen
molen ^vander erf Henric Brabant v tot erf Henric van Berck ende Jan sBeckers
 dat ander stuck < Peter vanden Einde > Ariaen Melis ^vanden ghemenen molenwech v erf Aert?
S.... ?
noch hiertoe ij ½ lib. payments die Jacop vander Elst nutertijt gheldende is wt
 een huse ende hove gelegen in lib. de Oesterw. < Embrecht Goeswyns z. > de Vloet straet
gheneder straten v totte Vloet toe aldaer
noch hiertoe x lop. rogh erfpacht die Gheertruut weduwe wilner Thomaes sBruynen jaerlijcs nu ter tijt
gheldende wt ende van
 enen stuck lands gheh. den Boenendriesch die welc Peter de Greve wt den stuck lands voers. in
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sinen leven te ghelden plach [4v] < Margriet van Brakel met meer anderen gheburen > Laur.
Molners ^ vander ghemenen molenweech v totte erf Laur. Molneers voers.
noch hiertoe een mud rogh erfpacht op St Andries dach te betalen dwelc Jan Daneels nu ter tijt
gheldende is wt ende van
 twee buenre beempts ende ½ mudsaet lands gelegen in der par. de Haren volgens sch. br.
ende welc mud rogh voers. van Peteren vanden Doveloe comen is
noch hiertoe iiij lop. rogh erfpacht ende tsevende deel van enen ouden groten op St Andries dach te
leveren dwelc die erfgen. Embrecht Snoects? jaelijcs gheldende sijn wt ende van
 enen stuck lands en weidevelds gelegen in par. de Haren in die Wegaerts hoeve volgens sch.
brieven
noch hiertoe x lop. rogs erfpacht die welc Peter Colemans nu ter tijt gheldende is wt ende van
 enen stuck lands geh. die Cassaerts gelegen in de prochien van Haren
Item noch hiertoe v lop. rogh erfp. die welc Jan naturael z. Jans van Haren nutertijt gheldende is wt
ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis en sij[n] lande oft beempde ghelegen in par. de
Haren in loco dicto aende Heesacker
Item hiertoe sal Ghijsbrecht voers. erf besitten allen alzulken erfgueden als Jan Ghijsbrecht Hannen
z.voers. den voers. Ghijsbrecht in scepenen brieven tot behoef sijn kijnderen voers. na inhout derselve
scepenen brieven overgh. had welc erf voers. den voers. Ghijsbrecht in deel ghevallen sijn ghelijc
Henric voers. dat openbaerlijc ghekent ende gheconsenteert heeft ende op die welc Henric voers. tot
behoefs Ghijsbr. ende sijnre kinderen voers. helmelijc verteghen heeft
Ende hierteghen soe sal Henric voers. hebben houden ende erf besitten te weten Agnesen weduwe
wilner Ghijsbrecht Jan Ghijsbr. Hannen z. sijnre moeder tot hoir tochten ende den voers. Henrick ten
erve te bliven twee mud rogh her. pactum welc twee mud rogh voirs. die susteren van Oisterwijc
jaerlijcs gheldende sijn wt
 eenre hoeve xi buenre lands begrijpende gelegen in par. de Goerle in loco dicto Abcoven die welc
wilner Willem Kepkens te wesen plach
pt in litteris scab. die welc wilner Willem Kepkens te wesen plach pt in litt. scab. de Busco etc. ut dixit
Item hiertoe twee mud rogh her. pactum die welc die kinderen wilner Aert Roekeloes nutertijt
gheldende sijn wt ende van
 twee husen ende hoven cum fundo et attinentiis gelegen in lib. de Oesterwijck < Wouter Maes >
her? Wouter Will. Will. Wouters ^ vander gemenen straten v totte straten toe die aen die Vloet
gheet
Noch hiertoe sal Henric voers. hebben houden ende erf. besitten een mud rog her. pactum dwelc
Wouter Vrients nu ter tijt gheldende wt ende van
 die huse ende hove cum fundo et attinentiis
 ende een stuck lands sibi adiacen..
daer die selve Wouter Vrients nu ter tijt in wonachtich is ende wt meer onderpanden volgens sch. br.
Noch hiertoe x lop. rogh her. pactum die Jan Hermans gheldende is wt ende van
 enen bempde gh. den Aliten bempt ghelegen in par. Oesterw. in loco dicto Hukelem
ende wt meer onderpanden etc.
Noch hiertoe een lib. payments erfchijns die Gherit Lemmen sGroten z. jaerlijcs gheldende is wt ende
van
 enen huse ende hove die die selve Gherit nutertijt in wonachtich is etc.
Item noch hiertoe
 twe stuck beempts tsamen twee lop. nl. circ. etc. ghelegen in par. de Oerscot in loco dicto
Wuppenhout dat een stuck < her. Aert vander Heyen > her. Luytgaerde vande Teinden ende hoer
kinderen
 dat ander stuck < her. Jans Corten? > Henric? Vrancken van Tilborch etc.
dat Henric voers. jaerlijcs wten stucken beempts voers. ghelden sal en sculdich sijn te ghelden alzulke
chijns alsmen uten beempts voers. jaerlijcs van rechts weghen den hertogen? sculdich is te ghelden
werlc erf voers. den voers. Henric in deel ghevallen sijn ghelijc Ghijsbr. voers. dat openbaerlijc bekent
ende gheconsenteert heeft ende alsoe op welc erf voers. Ghijsbr. voers. tot behoef Henric voers.
helmelijc verteghen heeft [5r] ende hebben gheloeft Ghijsbrecht ende Henric voers. sup her. dese
deylinghe ende dese vertydinghe vande erfghelijke goeden voers. die een den anderen ewelijc ende
etc. namaels in enigen toecomende tijden enighen gueden bevonden dat Jan Ghijsbr. Hannen z.
voers. toe te behoren plach ende hier niet ghedeelt en weer dat sy dat goet inde manieren voers.
alsoe ombedeelt bevonden kynts kynts ghelijc te deylen ende boren
Scab. Heyman et Em Gosens z. datum supra
Ghijsbrecht als man ende momboer sijns wijfs voers. ende Henricke voers. alzulken tocht ende recht
van tochten als Beel weduwe wilner Jan Ghijsbrechts Hannen z. den voers. Ghijsbrecht ende Henric
huden des daechs wittelijc ende erfelijc overghegheven had te weten alzulken erf als den voers.
7
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Ghijsbrecht ende Henrick vander doet Jan Ghijsbrechts Hannen voers. erf. toecomen waren welc
gueden voers. die voers. Ghijjsbrecht als man ende momboer sijns wijfs ende Henrick voers.
onderlinghen nad.. overgheven ghedeelt hebben etc. insch.br. Otw hebben sy weder overghegeven
ende opgedragen Beelen voers. met afgaen ende vertyen etc. ende die tocht vande? voers.
nimmermeer te spreken gheestelijc etc. alsoe langhe? als die selve inder menscheit? leven sal ende
niet langher scab. predicto datm supra
Jan naturael z. wilner Aert Wolfaert als man ende momboer Agneesen sijns wijfs weduwe wilner
Ghijsbrecht Jan Ghijsbrecht Hannen metten selven Agneesen sine wiver voers. ende met Henrick
soen wilner Ghijsbrecht ende Agneesen voers. hebben hen vernueght voldaen ende wael betaelt
ghekent van alzulken hylycser vorwaerden als Jan Ghijsbrecht Hannen voers. der selver Agneesen
voers. met wilner Ghijsbrecht horen z. [sic] geloeft hadende hebben daeraf quyt ghescouden die
guede Jan Ghijsbrecht Hannen voers. ende allen die ghene des quitancie behoeven ende daerop
nimmermeer spreken en sullen met ghene recht gheestelijc of weerlijc scab. predicto datum
Henric z. wilner Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen z. pt sup her. Ghijsbr. Floris Ghijsbrechtsz. dat
hy ghene guede die hy metten selve Ghijsbrecht huden des daechs gedeilt heeft noch vercopen noch
vertieren? noch in gheene namen ontvreemden en sal alsoe langhe als Beel weduwe wilner Jan
Ghijsbrecht Hannen z. in der menscheit leven sal scab. predicti datum supra
Ghijsbrecht Floren zoen voers. pt sup. her. Henric voers. x gouden peters nel valore ter stont nae doet
Beelen weduwen wilner Jan Ghijsbrecht Hannen zoen te betalen den selven oft als dan den voers.
Henrick te vesten voer die x peters voers. den selven Henrick te vesten iiij lopen rogh erfpacht op
goey seker onderpanden op ten iersten? onser Vrouwen misch purificatione na Beelen doet? voers.
ende pacht voers. te betalen scab. predicti datum supra
27.

1457 februari 26
847.Sch.Otw,R.165,005los-a-r
heer Ghijsbrecht van Ele priester
 een huys ende hove met sijnder toebehoerten gheleghen inder prochien van Oesterwijc < den
eerve Jans van Eten > Jannis Goessens
heeft hij wittelijcende eerflijc opghedragen overghegheven heer Willem Wijtmans prister metten auden
brieve ende heeft gheloeft heer Ghijbrecht vs. als een sculder princepael op h. ende op all sijn goet
etc. dat hij nu heet ende namaels hebben ende vercrigen mach dit overgeven ende of dragen ende
vertien ewelijc vast ende stendich te houden ende in sijnen nam te doen houden sonder eynich
wedersegghen ende alle commer ende calangy van sijnen wegen altemael af te doen den selven
vytgenomen den auden pacht die daer vyt gheet
hier bij ghestaen h. Will. Wijtmans prister ende heeft gheloeft h. Ghijb prister vg. als een sculder
princepael op hem ende op alle sijn guede die hij nu heeft ende namaels hebben ende vercrigen
mach dat hij den auden pacht ende chijns also betalen sal dat h. Ghijsb. vs. ende sijn guede daeraf
ongehouden sullen sijn te ewijgen daghen scab. predicti datum supra h. Will. est scripta
h. Ghijsbr. van Ele prister
 een stuc lans een sestersaets begripende of daeromtrent gheleghen in der prochien van
Oesterwijc bij die Neervonder < der eerffenis Mergriet van Brakel > Jan die Lose ende Goeaert
Buetins kijnder ^eerffenis Aert Appels v eerffenis die Aert vander Heyden was
heeft hij wittelijc ende eerffelijc overgegeven ende opgedraghen metten ouden brieven Mergrieten van
Brakel ende heet daerop vertegen als daertoe behoerlijc ende heeft gheloeft des serlve heer Ghijsbr.
vs. als een sculder princepael op hem ende op alle sijn guede die hij nu heeft ende namaels hebben
ende vercrigen mach dit overgheven ende opdragen afgaen ende vertien ewelijc vast ende steeydich
te houden ende in sijnen naem te doen houden sonder eynich wedersegghen ende alle commer ende
calangy van sijnen twegen ende van sijnen mede eerfgenamen al te mael af te doen de selver testes
Luy Catwijc des saterdach na Mathijs
Will. [Peter] vander Hijden hevet gheloeft ende overgh Mergrit vs.

28.

1457 februari 26
847.Sch.Otw,R.165,005los-a-v
in bovenmarge: ende te Boscch te sucten ende te leveren
Jan vande Loe z. Wouters vande Loe Tijs ende Heyn soenen wilner Jans vanden Loe ende Kastelijn
ende Katelijn ende Wouter d.w. denselven Jans vande Loe mette hoere momb. hebben vercoeft een
mud rog jaerlijx ende erfelijk pacht op Lichtmis van ende vijt
 eenen stuc beempts geh. op Gommelaer ghelegen inde prochie van Otw ter stee geh. op die
Gommelaer straet ^opt selve strate vors. v Lijsbet Claes Staert wijf met hoere kijnderen ende <
Aleyt Lauweres Scoemekers wijf > Laureys Jan Haweghe z.
hebben sij wittelijck ende eerflijc overghegheven ende opghedragen Jan Vendic z.w. Jan Vendic met
afgaen ende vertijen als daertoe behoerlijck ende hebben gheloeft Jan Tijs als princ. sculder op hen
ende op asllen haer guede die sij nu hebben ende naemaels hebben ende vercrighen moghen dit
overgheven ende opdraghen afgaen ende vertyen ewelijc vast ende steyndich te houden ende in
hunder luydenb naem te houden etc. Tijs ende Heyn vs, met Janne hore vader voer die3 ij jonste
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kijnder so wanneer dat sij tot hoere moendighen daghen comen sijn dat sij dan dit selve gheleven
sullen testes Luyken ende Catwijc anno Lvi des saterdachs na sinte Mathijs dach scabini predficti
datum supra
hieronder: in oeme terra exuut
29.

1457 juli 13
847.Sch.Otw,R.165,006los-d
Mary weduwe wilner Hubrecht van Oesterhout dochter wilner Jans vande Sande alzulken tocht ende
recht van tochten als sy besittende os om
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Oesterwijck < her. Jueten van
Tilborch > her. Peters vanden Wiel ^vander ghemeinder straten v totte erf dpersoens van
Oesterwijck ut dixit
leg. et her. supt Margrieten hoer dochter tot behoef derselven ende tot behoef Goeyaerden hoeren
soen no presentes om vanden selver Margrieten ende Goeyaerden voers. uten huse ende hove
voers. xij lop rogh erfpacht daerwt te moghen vercopen ende niet voerder etc. voers. tochten
nimmermeer te comen oft op te spreken met ghene recht gheestelijc oft weerlijc
quo facto constituti etc. dicta Margrieta ende tut. pro se et pro Godefrido hoeren brueder non
presentes pro quo dicta Margrieta pt. leg. et her. vendidit Willem Luwe filio qd Willem Luwe [marge:
ende heeft voert gheloeft dese voers. Margriet sub ob.. etc. de voers. Goeyaerden haeren brueder te
doen vertien? tot behoef .. dese xij lop. rogh voers] dese xij lop rogh voers. te betalen alle jaer in
purificatione wt ende van den huse ende hove voers. etc. dat Mary ende hoer kijnder voers. dese
voers. xij lop. rogh en zullen moghen legghen met xxiiij gouden peteren nl. valore a purificatione
proximae futuris over iij jaer oft hier en binnen tot horen scoensten ende metten pacht des jaers des
aflegghens dwelc Willem Luwe voers. den voers. openbaerlijc gheconsenteert heeft
Scab. Gruyter et Em xiij julij littere Will. sunt supte?
Goeyaert filius qd Hubert de Oesterhout voers. .... xij lop. rogh voers. tot behoef Willem Luwe wittelijc
ende .... hebben verteghen etc. scab. Gruiter en Heyman datum anno Lvij ix january
[dwars: de adressering van de brief aan de ommezijde: Den eerbaren Jacop vander Elst secretaris der
vryheyt van Oesterwijc minen lieven vrient
[andere zijde]
Vriendelijc gruet vors. lieve vrient wit hoe dat Franck van Halen
wederomme geseynt? heeft omme sijn ghelt te hebben vande wedue wilen
meester Huybrechts van Oestrout daer omme bidde ic u vriendelike dat
ghy also vele neersticheden in doen wilt dat Reynken? tghelt mede
mach brenghen want ghy hem danckelijcdaer ane doen selt ende
dat ghy aensien wilt die guede gonste die hy tuwart draghet
ende och sijs met geven ende willen so eest wel in des scoutheden
vermoghen dat hijt hoer vyt pande want mijns genadigen heren
domeynen sijn hier in doende gelijc icuwer eerbaerheyt te
vollen betruwe God sy met U
Matheeus Hoefkens
altijt bereet tuwart

30.

1457
847.Sch.Otw,R.165,05r-01
Henric z.w. Jan Obrecht z. Alyt d.w. Jan Obrecht voers. c.t. electo Jan z. w. Jan Verients als wittige
man ende momb. Jueten? sijns wijfs d. Jan Obrechts voirs.
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis metten acker ende een heyde aldaer gheheiten die
Lieuwerkenbrake tsamen ½ ? lopenzaat in par. de Otw in loco dicto Hukelum < Jan den Bye >
Floris? Floris vande Bosch ende Alit tscaters ^ gem. strate v erf Jans Bieen voersz.
welk erf voers. den voers. Henric en Alyte ende Jan hoeren zwager vander doet wilner Jan Obrecht
voers. met recht van versterve erfelijk toecomen sijn leg. et her. vendt Gherit z.w. Wouter Henric z.
vande voers. Gherit dese erf voers. uitgenomen een mud rogge jeep dat welc Back int Weertven uten
erf voers. jaerlijcs heffende is ende wtghrnomen een half mud rogh erfpacht die welc Jan Embrechts
z. uten gueden voers. jaerlijcs heffende is welcken pacht van den half mud rogh voers. die voers.
Gherit coper sculdich sal sijn af te legghen etc. Janne z.w. Jan Vrients van onser Vrouwen misch
prope futuris over ses jaer nae lantcoop oft hier en boven tot sinen scoensten ende metten pacht des
jaers des afleggen ende die en pacht vande halve mud rogh voers. totten tijt tot dat hijt inde manieren
voers. afleggen sal alsoe te ghelden dat Jan Vrients voers. ende sijn guede daer af quyt ende
onghehouden sal alsoe te ghelden dat Jan Vrients voers. ende ende sijn goede daer af quyt ende
onghehouden zullen sijn scabi Wil Luwe ende Aert Appel nona february – Jo Vrients precriptus
habebit litteram vanden aflegghen des ½ mud rogh prescriptis et non solvit
Gherit gh. die Kemmer f.w. Henric vander Vloet redemit et reprtavit Gherit Wouter Henricx voors. etc.
scab. Heyman et Em. anno Lvij anno Lvij xxi septembris scab. hab. 1 vl.
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31.

1457 februari 5
847.Sch.Otw,R.165,05v-01
Cont sy enyegheliken want Henric gheheiten vander Hoeven z.w. Aert Herman Noudens z. voer sijn
ghebrec dats te weten voer enen jaerlijcken ende erfeliken pacht van enen halven mud rogh welc ½
mud rogh Ghijsbrecht gheheiten Meinaert Jan Meinaerts zoen van Westilborch sculdich was te
ghelden Aliten geh. Pylokers dochter w. Henric Pylokers alle jaer op Lichtmis wt ende van
 drie stucken lands ghelegen in par. Westilborch in loco dicto dat Sonderloc dat een stuck geheiten
die hof < her. Mel. Bollaerts > her. Hermans van Berkel Bruystens
 dat ander stuc < > erf Jans geh. Pylokers aenliggende
 dat dorde stuck < erf Henric Costers > hwer. Goeswijns vande Steen ut dixit
welc drie stucken lands voerrs. die voers. Ghijsbrecht teghen Aliten voers. voerden erfliken pacht
vande ½ mud rogh erfeliken ghecregen had in sch.br. Otw millo tricentesimo Lxx septimo in festo Petri
et Pauli apostolorum [29-6-1377] ende welc ½ mud rogh voers. die voers. Alit erfelijk overghegeven
heeft Thomaes z.w. Jan Pilokers ende welc ½ mud rogh voers. die voers. Thomaes voert vercoft heeft
Willem gh. Scelaert ende welc ½ mud rogh voers. Jan gh. Scedlaert z.w. Willem Scelaert als
erfgenaam sijns vaders voers. voert overghegeven heeft Henric gh. Crillaert z.w. Gherit Crillaerts
gelijc dat in versciedene scepenen letteren de Oesterwijc continetur ende welc ½ mud righ voers. van
Henric Crillaert voers. met recht van sersterve erfelijc comen is tot Aliten dochter w. Henric Crillaerts
voerrs. ende welc ½ mud rogh voers. die voers. Alijt de voers. Henric hoeren zoen voer scepenen van
Otw wittelijc overgheven had ende welc ½ mud rogh voers. den voers. Henric van iiij jaeren
naestleden niet vergouden en wasd ut dixit ghericht waert met vonnis der scepenen van Otw aen dese
voers. onderpanden nae inhout sijnre scepenen brieven voers. weelc ghericht Wouter Back
Gheerleecs zoen inde name ende van weghen Henric voers. daer hij een volcomen macht af hadde
volcomelijke volvuerde all ende yeghelijken daer toe dede die hy daertioe sculdich was te doen etc.
doen dit aldus gesciet was ghewijst waert vande scepenen van Otw dat Wouter Basc voers. dese
voers. drie stucke lands vercopen nochte voer den voers. gebrec ende dat die heer vande lande den
coper daeraf een recht waer wesen soude dwelc aldus ghesciet soe heeft dese voers. Wouter Back
dit voers. ghericht des hy aldus ghemechtecht was weder overghegeven ende opgedragen Henric
vander Hoeven voers. ende waert dese voers. den ghene dien hy dat met recht sculdich was te
bieden te losen gheboende heeft te losen ghelijc dat tghetuic vande scepenen inden gericht ghenoech
vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft derse voersz. Henric dese drie stucken voers. vercoft
voer tghebreck van enen mud rogh vande twee mud rogh voers. voerden onraet die daer met recht op
ghegaen is daer en teinden vercoft Wouter Back Gheerleecs zoen vanden voers. Wouter dese iij
stucken lands voers. welcke Wouter coperr voers. overmids vonnis der scepenen van Otw die heere
vanden lande vande erf hem te hant vercoft gelijc voers. is gerechte waerscappe sculdich sal sijn af te
doen alsoe ver als die scepenen van Otw hierin wijsers sijn scabi Willem Luwe Aert Appel Gruyter
Heyman ende Gosz. solvit et Walterus Back prescriptuis resignit desde erf voers. etc. scabi predictam
datum ve februarij

32.

1457 februari 6
847.Sch.Otw,R.165,5v-02
Pauwels ende Aert gebr. filij Claeus van Stralen alsulcke gedeelten hen toebehorende in
 een stuck lands geh. den Venacker iij lop. gel. in par. de Otw in loco dicto Berkel < > her. Gherit
vande Scoer ende sijn zwagers ^ gemeinte van Haaren v erf Steven Heinen
leg. et her. supt Claeus van Stralen tbv Lijsbetten Yden ende Luytgaerden drs Claeus voors. horen
susteren scab. Gruyter ende Em Gosz. sz. sexta february

33.

1457 februari 8
847.Sch.Otw,R.165,5v-03
Heylwych weduwe w. Roelofs gheheiten van Wissel d.w. Jan Wouters c.t. alzulcke tocht ende recht
van tocht en also die selve Heilwych nae doet hoers. mans voers. besittende is in een jee pacht van
enen halven mud rogh welcke pacht vande ½ mud rogh voers. Embrecht gheheiten vande Heesacker
jaerlijcs is ende gheloeft had te ghelden wt ende van
 enen stuck lands ghelegen inde prochye de Haeren in loco dicto after den Ghever < her. Willem
van Haeren > her. Moels vanden Donc met sommighen anderen gheburen ^ erf Moels vander
Donc voers. v Gruenen weech toe aldaer
welc stuck lands voers. Robbrecht gheh. van Wissel man ende mombaer Luytgaerde sijns wijfs den
voers. Embrecht voerden erfpacht vande halve mud rogh erfelijk wtgegeven had in sch.br. Otw en
welke pacht van ½ mud rogh voers. den voers. Roelof [6r] mids eenre deylinge met sinen mede
erfghenamen ghedaen erfelijk toecomen leg. et her. supt Thomas filio qd. Lippens vande Luybeeck
horen zwager met afgaen ende vertieen nimmermeer te comen noch op te spreken
dwelc ghesciet soe is ghestaen coram scab. de voors. Thomaes dezen pacht vanden ½ mud rogh
voers. leg. et her. vendt Jan gheh. die Meyer filius quondam Peter Smeyers ab eodem emptoris etc.
scab. Heiman en Em Gosens z, octavis february

34.

1457 juli 23
aan een zijde beschreven

847.Sch.Otw,R.165,05los6a-01
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Jan Dicbier Willem van Boerden Aert Appel Jan Wijtman pr. individi Gerit Kepken ad opus Beerthout
bacs xxi ½ mud rogh vi jaer duerende daer den dach der molen te aenvaerden in gaen sal op unte
Petersdach ten ingaende vande oext ende tot elken vierdel jaers dat vierdel vande xxi ½ mud rogh
ten molders recht te betalen den selven Beerthout met vorwaerde toegedaen dat sy aen beyden
sijden soe wies berout ten iij jaeren berou hebben zullen ende goets tijts dat berou den anderen op
segghen sullen scabi Gruyter et Heyman altera post Maria Magdalene
35.

1457 juli 25
847.Sch.Otw,R.165,05los6a-02
Willem die Zegher Jan Peter Vannis z. ende Jasn Walraven pt. indivisi Willem Luwe ad opus
monasterio etc. xv mud rogh op sunt Andries daghe prope futuris ende ten Bosch te leveren scabini
heyman ende Em Gosens in festo Jacobi

36.

1457
847.Sch.Otw,R.165,05los6a-03
Henric z.w. Wouters vande Loe pt supher. Yden weduwe w. Peter Vannis xxxgouden peters nl.
valorem van den iersten daghe van meye proximae futuris over twee jaer ende tot elken onser
vrouwen misch purificatuione binnen den termine voers. den pacht van xiiij lop. rogh solvende eidem
scab. Appel et Gruter datum sup.

37.

1457 september 10
847.Sch.Otw,R.165,05los6b
eenzijdig beschreven
Cont Peter scaert ende Katelijn sin husvrou ende heben gheven den den anderen en vrij maecht van
allen hoeren ghoeden erve ende haef so wie lanste leven sal sinen wil me te doen it. voert so
begheren si dat na hoerder beier dat Jan hoer soen voer wt hebben sal gus ende hoef dat si nu ter tijt
in woenen ende dat vefghetou enden den cam met alder mester yen ende rescappen It dartoe j. ende
bedde ende ij coperen pot ende voer daen die ander ghoede die daer dan bliven soellen si ghelijc
deilen schepen Lu ende Grot dit jes ghesciet op den tienden dach van september

38.

1457 mei 20
847.Sch.Otw,R.165,05los6c
dubbelzijdig beschreven
Herman Wouter Beerthouts z. pt Jan Roelof Claeus z. v peter nl. valoerem in festo Jacobi proximae
futuris eodem scab. Willem Luwe et Appel actum anno Lvij xx maij ende dit heeft hij gheloeft op een
peen van enen rijder dits bevonnist
Willem Peter Poinenborchs z. ende Korstiaen Aert sBOnten z. pt Willem Luwe xi gouden Rgld valorum
in festo Jacobi proximae futuris solvende scab. Gruyter et Catwijk acta secunda July
en verso [hier ontbreekt rechterstuk]
Item naden mael dat Goeyaert die Bye tusschen aenspraeck verantwoor- - - ende allen ghetuyghen
daer op gheleit vande heoy aen den hec broke frech? g- - - wijst waert Soe is die selve Goeyaert die
Bye voers. met sinen voersp.- - - comen ende heeft aende schouteth vegheert den scepenen in eenen
vonnis te ma- - - waer mede hy dieen? broec aflegghen en beteren soude dwelc die scou- - - wt
begheerten Goeyaerts voers. den scepenen ghemaent heeft

39.

1457 januari 12
847.Sch.Otw,R.165,06r-01
Claeus gheheiten Coel Feitmans z. heeft gheloeft als een princ. sculder hem te gheven ende te
betalen Janne z. Erijts gheh. vander Steghen iiij lop. rogh her. pactum te vergelden annuatim in festo
purificatione wt ende van
 enen acker lands totten voers. Claeus behorende v ½ lop. ghelegen in par. de Otw by den
wijntmolen gheheiten ter Nedervonderen aldaer < her. Jan tscupers et Wourter Buckinc > Wouter
vanden Sywynde ende coppen Brievincs ^erf Wouter Bcks Geerleecs z. v waterlaet toe aldaer ut
dixit
opgedragen testes Heyman ende Em Gosens xij january
Claeus voers. leg. et her. vendt Ghijselbert Korstiaens z. iiij L rogh jeep uit onderpanden voorn. datum
xiiij marcy scab. Appel et. Em.
Aert Jan sBeckers z. redemit et reportavit scab. predicti datum xviij marcy

40.

1457 februari 12
847.Sch.Otw,R.165,06r-02
Henric gh. Toit filius qd Henric Toit ende Cornelis z. Willem Dirc Peter Melis man van Elisabeth sijns
wijfs d.w. Henric Toits voers.
 een huis ende hofne fundo et attinentiis ende met enene acker 5 L ghelegen in par. de Haeren in
loco dicto Belver < Herman vander Schueren > Henric Somers ^ vanden erf Hermans Sibben daer
den gemenen wech tusschen gheet v ghemeynder straten toebehorende en noch meer ander luy
erf aen desen voers. acker in die vijf lopens gherekent
item noch hiertoe
 die helft van enen beempde te weten die zijde oestwaert den helen beempt een ½ buenre nl. circ.
ghelegen in par. ert loco predicto in loco dicto Heesacker < ^ her. Aelbrecht Lemmens > v Gherit
Lemmens
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 een stuck lands ii ½ L ghelegen in par. et loco predicto in loco dicto den Heesacker < her.
Godevaert Coppen > ^ tgoet ter Meer ^ erf Henric vande Stake ut dictus
welc erf voers. hem met recht van versterve van der doet w. Henric Toits voers. erf toecomen sijn ut
dixit leg. et her. suppt Laur. filio qd Henric Toits voers. tesamen cum omnibus litteris
wtgenomen een mud rogge erfpacht ende enen oude grote erfchijns en wtgtenomen alsulcken dijc
alsmen opten groten dijc van Belver opten cleinen dijc van Belver te houden etc. scab. Aert Appel
ende Em. Gosens xij february
Laureys fil. qd Henric voers. ende Cornelis als man ende momboer sijns wijfs voers
 een stuck lands geh. die wey v lopense ghelegen in par. et loco predicto < her. Jan Gielen > die
ghemeine acker werch ^erf Heyn Appels v gem. strate toe aldaer
 noch de helft van enen acker lants geh. die Stelt te weten die zijde westwaert den heelen acker iiii
½ lop. ghelegen in par. et loco predicto den heelen acker < Claeus van Bochoven > Aert Appels ^v
opten gemeinen wech aldaer
 noch hiertoe die ander helft vanden voers. beempde als voor ut dixit
leg. et her. suppt Henric filius qd Henric Toits voers. hoiren bruer met alle brieven uitgenomen 5 L rog
erfpacht en een oude grote en ¼ van enen oude grote erfcijnjs ende ½ R dijc opten Belverschen dijck
op deze zijde vande vande brughe te houden etc. - testes en datum ut supra
41.

1457 februari 12
847.Sch.Otw,R.165,06v-01
Laureys ende Henric ghebruers filij qd Henric Toits voers.
 enen acker lands gheh. tgheloect vi lop. ghelegen in par. et loco predicto < her. Aert Gielis > her.
Cornelis z.w. Dirc Peter Melis? ^ erf Jans van Laerhoven v Bocsteghe toe aldaer
 item nochdie ander helft van enen acker gh. die Stelt als voor
 item noch hiertoe enen stucsken lands een sleit lopens ghelegen in par. et loco predicto < des
rectoirs Ste Digne outaers de kerk van Otw > Jacop heer Wouters ^ vanden kerck erf van Haeren v
erf Wouter vande Heesacker ut dixit
 noch een stuck beempts 1 dachmael gelegen in par. de Vucht in loco dicto Cromvoert < her. Dirc
Coole z. ^ Wouter van Esch ende in alder grote dat Henric Toit dat voers. stuck beempts daer te
hantplichten plach ut dixit
leg. et her. supt Cornelis horen zwager cum omnibus litteris wtgenomen v lop. rogh her. pactum ende
enen oude grote erfchijns en alsulck gedeelte vanden hoey vander brugghe opte Belversche dijc
alsmen daer ute gueden wilner Henric Toits sculdich is te houden welcke pacht en chijns en commer
voers. die voers. Cornelis van nu voert aen - testes en datum ut supra

42.

1457 februari 12
847.Sch.Otw,R.165,06v-02
Henric z.w. Henric Toits voers. heeft gheloeft te betalen Laureys? z.w. Henric Toits sinjen bruer v lop.
rogh her. pactum op Lic htmis wt ende van
 enen ackere lands gheh. die Coeweye v lop. in par. Haeren in loco dicto Belver < Aert Gielis > die
ghemene wech ^erf Henric Appels v ghemeinen wech toe aldaer
als bij recht van versterve vandser doet sijns vaders voers. toecomen is ut dixcit en hevet overgh.
ende opghedragen etc. - testes en datum ut supra

43.

1457 januari 25
847.Sch.Otw,R.165,06v-03
Willem z.w. Jan Blanckaerts
 de helft in enen huse ende hove cum fundo et attinentiis
welke helft van den huse etc. de voors. Willem vander doet Jan Blanckaerts sijnen vader uit dixit
leg. et her. vendidit Dircken dil. Jan Belne? sinen zwager testes Gruyter ende Heyman xxcv January
Heyman recepit? xxviij pl. portatum pro scabini

44.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,06v-04
Wouter gheh. Willen z.w. Jan Willen wittig man Elisabeth sijns wijfs d.w. Lambrecht Groten een mud
rogh jaerlijcx erf pacht totten voors. Wouter behorende van iiij mud rogh erfelijc pacht welc vier mud
rogh erfpacht men jaerlijcs sculdich is ten Bosch te leveren wt ende van
 eenre hoeve ghelegen in de prochie van Oesterwijc in loco dicto Berkel in lib. scab. de Buscoducis
en welc mud rogh erfpacht voors. vander doet w. Lambrecht sGroten sijns sweers voers. midts eenre
erfdeylinge toecomen ut dixit in litt. de Otw her. et leg. suppt. Janne fil. qd Laureys Groten etc. scab.
Heyman en Em Gosens xvi februarij

45.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,06v-05
Willem fil. qd. Willem Lucas zoen van Erp wedn. w. Elisabethen sijns wijfs d.w. Jacops van Eel Aert
Houtappels z. alzulke tocht als Willem bezittenden is nae doet sijns wijfs voers. in een mud rogh jeep
welck mud rogh erfpacht voers. Jacop z.w. Hessel Snabbe vercoft hadde Hessel zoen Godevaerts
gheh. Gobelen te vergelden annuatim op OLVrouwe dach als men kersen dreechtr wt ende van
 anderhalven buenre eckerlants ghelegen in par. van Otw in een stede gh. Uedenhout < her. Hessel
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Jacops voers. > die hoeve tot Heyst ^v erf Hessel Jacops z. voers.
welc mud rog erfpacht Elisabeth d.w. Henric Costers tegen de voors. Hessel in sch.br. Otw en welk
mud tot voors. Willem momb. sijns wijfs van voors. Elisabeth met recht van versterven toecomen is
leg. et her. supt Gherit z.w. Jans van Houtum sinen zwager tesamen cum omnibus litteris scab.
Heyman ende Em.. voors. xvi februari ?
46.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,07r-01
[in boven marge Jhesus Maria …….]
quo facto dictus Gherardus ende Hues? filio Willem Willem Luwe ? als man etc. Elisabeth sijns – dit
mud rogh erfopacht voers. weittelijc ende erfelijc vercoft hr Ariaen priesterz.w. Anchem Molneer etc.
Jacobus dictus Elst filius Jo Elst redemit et reportavit dicto domino Adriano – scab. predicti xv
[doorgehaald january] februarij

47.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,07r-02
Henric gheheiten van Buerden z. Hermans van Buerden
 een stucsken lands ½ L totten voors. Henric ghehorende in der prochie van Westilborch <
Mechtelde van Buerden sijnre zuster >Hermans van Buerden sijns bruers ^ erf geh. den buender
tot Rubsdijc toe
 nog stuxken lands xiij roeyen in par. et loco predicto < Margrieten Peters d. vande Loe > Hermans
voers. ^vanden erf gh. den buender voers. v Ruxsdijc toe voedrs.
 nog een stuck heidevelds vijfftalf lop. ghelegen in par. et loco predicto < her. Herman Hermans z.
van Buerden voers. > her. Pelsken ? Jan Bacs soen . ^ erf Deenkens van Boerden v ghemeinte toe
van Tilborch
 nog een stuck lands iij lop. ende xi roeyen metter maste ghemeten begrijpende gelegen in par. et
loco predicto < her. Pulskens voers. > her. Peter van Boerden? ^ vanden erf Jasnsd van Boerden v
ghemeinder strate toe gh. die Moerstraet
 nog een stuck lands I ½ lop. oft daeromtrent behoerende ghelegen in par. predicta < her. Herman
Hermans z. van Buerden voers. > her. Pulskens voers. ^ erf Peter Hillen v erf Ariaens van Buerden
ut dixit
heeft hy wittelijc ende erfelijc wtgh. tot enen jaerlijcken ende erfelijken pacht Herman Hermans soen
van Boerden sinen bruer vander voers. Herrman etc. te weten voer vi lop. rogh erfpacht ende xiij d.
erfchijns te vergelden ende voert mewer voer enen jaerlijcke ende ertfelijcken pacht van xiij lop. rogh
erfpacht van Herman voers,. edne van sinen nae etc. op Lichtmis ende Henric voers. heeft dese erf
voers. overgh. den voers. Herrman etc. voor den erfpacht voers. ende allen anderen commer wuo
facto dicto Herman den voers. Henric sinen bruer de voers. erfelike pacht vande xiij lop. rogh voers.
uten erf voers. ten termine voers. etc. scab. Ghijsbr. Korstiaens ende Em. Gosens xvi februari –
Henric solvit litteran suam

48.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,07r-03
Jan Hermans zoen van Boerden pt sup her. Herman ende Ariaensen sinen bruere zoemen Hermans
van Boerden voers. dat dese voers. Jan jaerlijcs ghelden sal ende sculdich sal sijin te ghelden wt
alzulcke erf als den selve Jan in eenre erfdeilinge met sinen mede erfgenamen voertijts ghedaen nae
inhout scepenen letteren van Oestwerwijck daerop gemaect xij lop. rogh erfpacht Jan Jan Zeghers
welcke pacht de voers. Jan vanb nu voertaen een yeghelijc jaer alsoe ghelden ende betalen sal uten
erf voers. ten terminen der betalingh etc. ende dat den voers. Herman ende4 Ariaen sinen bruer oft
horen gueden daer nimmermeer scvlot hynder scaey of comer af comen en sal in ghene toecomende
tijde scab. predicti datum supra Ariaen voers. solvit litteram ista .. minus? ij pl.

49.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,07r-04
Herman Hermans z. van Boerden voers. pt Janne ende Ariaene4n voers. sinen brueren dat dese
voers. Herman jaerlijcs ghelden sal inde maniere? voers. een mud rogge erfpacht ten Bosch te
leveren v lop. rogh erfpacht xiij lop. rogh erfpacht die welc Jan Brocvken z.w. heer Willem Brocken wt
hore erf boren is welcke pacht die voers, Herman van n voertaen annuatim scab.,o predicto datum
supra

50.

1457 februari 16
847.Sch.Otw,R.165,07r-05
Ariaen van Boerden voers, pt sup her. Herman ende Janne sinen brueren voers,. dfat dese voers.
Ariaen haerlijcs ghelden sdal ende sculdich sal sijn te ghelden inder manieren voers. xiij lop. rogh
erfpacht Gherit Zwitten kynder welcke pacht die voers, Ariaen van nu voert aen annuatim etc. scab.
predicto datum supra – Herman solvit litteram ista minuz een oerth

51.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,07v-01
bruer Willem van Ghestel procurator? nutertijt des convents ende cloesters der ordenen der
regularfissen sunte augustijns vasn Kersendonc inde name ende van wegen bruer Johannes
Doyenborch p. ordes convents voers. des ghemeinen cloesters voers. daer hij een volcomen macht af
13
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hadf beseghelt mette wthanghende zeghel des convents voers.
 die helft in enen beempde hen toebehorende gheheiten die Bercdonc ghelegen inj par. Otw < her.
Hillen vanden Amervoert > her. Arnoldi dicti Laerhoven ^ her. dicto die Wijse v water toe aldaer gh.
die Aa
welcken beempt voers. den convent voers. vanwegen bruer Leonaert Bock conventuael des
goetshuys voers. met eenre erfdeylinge toecomen is in sch.br. sBosch leg,. et her. suppt Henrico dicto
Kepken filio qd Wilhelmi Kepken ad opus des gasthuys van Oesterwijc met afgaen ende veryen
metten voors. helfte van de voors. beempde voers. te bewijsen ende te voldoen alzulcke mud rogh als
die selve bruer Leonaert den gasthuyse voers. in sijnen testament ghemaect heeft etc. scab. Willem
Luwe ende Ghijsbrecht Korstiaens z. xviij february
52.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,07v-02
bruer Willem voers. in den naem als boven
 ¼ van den beempde voers.
leg. et her. supt heer Willem den Cuper nu ter tijt rectoer des altaers der noet Goets inder kercke van
Otw tbv des rectoers des altaers voers. nu sijnde oft namaels in enich toecomende tijd wesende met
afgaen ende vertyen om mede te voldoen alsulcken ½ mud rog erfpacht als bruer Leonaert voerrs.
den rectoer des altaers voers. in sijn testament ghemaect had etc. - testes en datum ut supra

53.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,07v-03
bruer Willem voers. namens als voven
 ¼ vanden beempde voers.
leg. et her. supt Jan Buckinc z.w. Jan Buckinc nu ter tijt provisoer onser vrouwen bruerscap inder
kercke van Otw tbv dese bruerscappe met afgaan en vertijen ter vodoening van alsulcke ½ mud rogh
erfpacht als bruer Leonart deselve bruerscappe in sine testament legavit daer Elisabeth d.w. Cklaeus
Stert haer tocht in besitten sou met sulke conmditien toe ghedaen dat Elisabeth voers. die blaeninghe
vruchten ende profiten vanden vierendeel vande beempde voers. comen hoer leven lanc peiselijc
ende vredelijc besitten sal ende niet langer ende nae horen doet der bruerscappe onser Vrouwen
voers. scab. predicti datuum, supra

54.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,07v-04
brier Willem inde name als boven een half mud rogge jeep totten voors. convent behorende welck ½
mud rogh erfpacht voors. Gherit gheh. Bock z.w. Leonaerts van Sculenbroeck teghen Peter z.w.
Reinier gheh.Nelen soens in wittiger cope ghecregen in sch.br. Otw te vergelden op Lichtmis wt ende
van
 enen stuck lands gheh. die Houbraeck mette tymmeringhe daerop staende gheleghen in der par.
Otw in loco Karchoven < Aert geh. vande Wiel > Reineer gheg. van Mechelen ^ghemeinte van
Haeren v erf Dircs Luwen ut dixit
 nog hiertoe twee buenre heydevelde ghelegen in par. Ghestel by Otw by de galghe van
Oesterwijck als wilner Gherit gh. Bock in sinen leven te hantplichten plach
 item noch een stucsken beempts gh. dat clein beempdeken ghelegen in par. van Otw in loco dicto
Uedenhout in alder grootte Gherit Bock voers. in sinen leven dat beempdeken daer te hantplichten
plach welck erf voers. de voers. convent leg, et her. supt suster Lijsken van Heel procuratrix des
convents des susterhuse inder vrijheyt van Otw tbv des convents voers. om mede te voldoen ende
te vernueghen alsulke ii ½ mud rogh erfpacht als bruer Leonaert voers. den convent voers. in sinen
testamente legavit scab. predicti datum supra

55.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,08r-01
bruer Willem in de name als boven
 enen beempt hen toebehorende ghelegen inde prochien van Otw bij de banbrugghe aldaer
tusschen der erf Henric van Amerroeyen op die ene zijde > Wouter Doremans ^ghemeinte van Otw
v erf Aert Ackermans ut dixcit
wlken beempt voers. den voers. convent van weghen bruer Lenaerts toecomen sijn ut dixit leg. et her.
suppt Henric vander Avoert filio qd. Jan vander Avoert tesamen met alle brieven - testes en datum ut
supra

56.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,08r-02
bruer Willem inde naem als boven
 een stuck beempts geh. tgheloect hen toebehorende viij lopensaet in par. Otw ter stede ter
Nedervonder bij die wyntmolen gh. ter Nedervonder < tusschen derff Willem van Brakel > Wouter
Bacxs vander Poerten v ghemeinen waterlaet v ghemenen weech aldaer
welk erf voers. leg. et her. supt Wilhelmo de Beeck fil. qd. Aelbrecht van Beeck met alle brieven
wtghenomen een mud rogh erfpacht den H.Geest van Otw - testes en datum ut supra
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57.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,08r-03
Willem voers. pt te betalen bruer Willem voers. tbv ghet goetshuse voers. xL gouden peters met enen
mud rogh vabn onser Vrouwen misch proximae futuris - testes en datum ut supra

58.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,08r-04
Willem voers. pt als princ. sculder te ghelden bruer Willem voers. tbv des goetshuys voers. xij lop.
rogh her. pactum te betalen op Lichtmis wt ende van
 den stuxken lands voers.
af te quyten met xxx giudenb peters en de pacht des jaers des afleggens - testes en datum ut
supralittera Wilhelmo

59.

1457 februari 18
847.Sch.Otw,R.165,08r-05
brer Willem voers. inder name als boven alsulcke pacht ende sculd als tusschen bruer Leonaert mede
erfghenamen voers. ombedeelt bleven staen soe waaermen die in horen naame bevynden mach heeft
hy wittelijc overgheven ende opghedraghen Willem van Beeck tbv des Heylichs Gheests van Otw testes en datum ut supra

60.

1457 februari 20
847.Sch.Otw,R.165,08r-06
joffr. Margriet weduwe w. Jans van Donghen d.w. Jans van Haren
 een stuck lands hoer toebehorende ghelegen in der vrijheyt van Otw in loco dicto ter
Nedervonderen bijde wintmolen aldaer < her. Peters vanden Einjde > her. heer Floris Ghijsbrechts
priester ^Henric Cupers v ghemeinen weech aldaer
heeft sij wittelijck verpacht Ghijsbrecht Floris soen enen tijt van xxxij jaren teinden een durende vande
voers. Ghijsberden etc.
voer welc stuck lands voers. die voers. joffr. Margriet hebben ende besitten ende ghebuycken sal den
termine voers.
 een stuck lands totten voers. Ghiojsbrecht behorende ghelegen in libertate de otw in loco predicto
< her. Peter vanden Einde > Ariaen Melis ^erffenis Aertsd sGreven toptter gemeynen weech toe
voers.
ende hebben gheloeft joffr. Margriet voers. ter eenre zijde ende ghijsbrecht Flros soen ter andere zijde
als principael sculder deze verpachtinge ende wisselinghe voers. die een den anderen die terminen
vanden xxxij jaeren voers. stendich ende vast te houden etc. behalve dat Ghijsbrecht aan joffr.
Margriet jaarlijks gelden sal deze termijn een oude grote in festo Jacobi apostoli etc. scab. Willem
Luwe et Catwijc xx februarij portatum pro scab. littersa gh. et ….

61.

1457 februari 20
847.Sch.Otw,R.165,08v-01
joffr. Margriet wede w. Jans van Donghen heeft ghegeven en verleent Wouter geh. van Haren z.w.
Wouter van Haren volcomen macht te heffen te boren ende oft noet weer met recht te vervolghen etc.
allen renten pachten chijnsen schulden afterstellen diemen den selven joffrouwe Margriet jerlijcs
gheldende is etc. tot wederseggen scab. Wil Luwe ende Aert Appel xx february portatum pro scab.

62.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,08v-02
heer Ghijsbrecht gh. van Eck priester canonick O.Liever Vrouwe kerke van Heyen ? Tongheren? fil.
qd. Jacop Ghijsbrecht Jacops z. vier mud rogh jeep hem toebehorende welke die jonghe Willem die
Zegher in Uedenhout jaerlijcs sculdig is te ghelden wt ende van
 enen beempt ghelegen in de par. Otw in loco Uedenhout opt Clappende scoer gh. des Zwijsen
beempt
leg. et her. suppt Jan Wijtmanne filio qd Jo Wijtman ad opus tabule sancte spiritus in eccl. de Otw et
ad opus pauperum ab eodem tabule etc. en dat die gheselle vander kercek jaerlijcs boren zullen
vande iiij mud rogh voers. een lop. rog erfpacht scab. Willem Luwe ende Aert Appel xxij february
marge: noch met zulken g… d… toe ghedaen dat de H.Geestmrs wesende? oft namaels wesende
sculdich sullen sijn Willem van Heien? oft hijs niet? sal hebben en begheren sal de pronade? vanden
heiligen Gheest ende ander? goet doen sijn leven … te dioen nae horen goetduncken

63.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,08v-03
Willem gh. van Beeck filius qd Aelbrecht van Beeck ende Jan z.w. Jan Wijtman als momb. ende
guberneerders der tafelen des heylichs Gheests inder kercke van Oesterwijck hebben geloeft als
princ. sculder op den verbijntenisse als des H.Geest guede dat sy van des H.Gheests weghen voers.
heer Ghijsbrcht fg. van Eel voers. ende sijn guede ten ewighem daghe commerloes ende scadeloes
houden zullen ten ewigen daghen van enighen oft alzulken commer als deselve heer Ghijsbrecht oft
sinen gueden comen mocht vanden gueden wilner Heyn Ghijsoerts oft enighe erf die daer aen tangen
moghen die welc van Heyn Wijtmans comen moghen in enighen toecomende tijde hebben voert
gheloeft die voers. provisoers op die verbintenisse des heylichs Gheests guede voers. den voers. heer
Ghijsbrecht jaerlijcs te spijnden voer die ziel daer die selve heer Ghijsbrecht voer begheren sal een
mudc rogh opte jaergetijde sijns vaders sijnre moeder ende sijnre ouders ? te weten desw vridaghe
15
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bae alder kinderen dagh scab. predicti datum supra
64.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,08v-04
Willem ende Jan voers. inde name als voven hebben gheloeft als principael sculder hem te gheven
ende te ghelden heer Ghijsbrecht voers. twee mud rogh jaerlijcse lijfpacht alsoe langhe als die selve
heer Ghijsbrecht inder menscheit leven zullen ende niet langher wt ende van allen des heilighs
Gheests guede voers. ende hebben overgh. ende opghedragen den voers. heer Ghijsbrecht met
afgaen ende vertien [marge: te Beeck abbuatim in purificatione] etc. desde twee mud lijfpacht voers.
den voers. heer Ghijsbrecht warande etc. scab. predictam datum supra … tres litteras

65.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,08v-05
Kateline weduwe w. Symon Toits filia qd Wouter Loers met Aernden … Hobbelens horeen wittigen
man en momb,. et Henric z. des voors. Symons Toits Aert z. Appels soen Peter Appels als wittige
man en momb. Alitenm sijns wijfs d. voers. Symons Toits 4 lopen rogs jeep van een mud rog erfpacht
tot hen als hij zede behorende, welk mud rogh uit
 een stuck lands ghelegen aen den Loesbosch
welc mud rogh voerrs. Aert z.w. Jans Zwofs? met zijn mede erfgenamen jaarlijks geldende is welc iiij
lopen erfpacht voers. de voers. Symon Toit met recht van versterve erf toecomende is ut dixit leg. et
her. supt Arnoldo predicto tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Gruiter et Catwijk datum supra

66.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,08v-06
Henric z.w. Peter vander Straten iiij lopen rogh erfpacht voers. van enen mud rogh erfpacht voers. pt
welc vier zL de voors. Henric vander doet sijns vaders toecomen is ut dixit leg. et her. supt Arnoldo
den Wolf voers. etc. - testes en datum ut supra

67.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,09r-01
Aert gheheiten Appel soen w. Peter Appel pt Henric z.w. Symon Toits sinen zwager als dat die selve
Aert nae doet Kateline weduwe w. Symon Toits voers. alsoe langhe stil staen sal voer Henric sijn
zwager voers. alsulke iiij lopen rogh erfpacht voer uten gueden hoers vaders voers. hebben sal als de
selve Aert voers. ghehadt heeft heerft voert gheloeft die voers. Aert dat Henric voers. nader doet
Kateline voers. voer wt hebben sal een bed met eenre nuwer saerdsen met twee paer slap[ellaken
ende met enen paer oercussen vi bancwercte cussen een paer dwelen een tafeloyse ende neghen
ellen wollen slakens weert weswende elc el vi st de.. littera Andries Toit scab. predicto datum supra

68.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,09r-02
Peter ende zjan filij qd Embrecht Vannis Elisabeth ende Margriet drs w. des voers. Embrechts Vannis
cum tutoribus Embfrecht z.w. Lambrecht Embrechts Vannis z. voers. voer hem selve ende voor
Scalken sinen bruer daer die selve Embrecht voer gheloeft Jan geh. vande Pasch wittig man Kateline
sijns wijfs en Peter Claeus Sculenborchs soen wittige man ende momb. Heilwighe sijns wijfs drs w.
Embrechts Vannis voors. die drie deel van [doorgehaald xxv lop. roghs erfpacht van welke 25 L voers
] xxij lop. vboerrs jaerlijcs gheldende is wt en van
 enen huse en hove die welc Henric geh. die Wolf z.w. Dirc Wolfs cum fundo et attinentiis ende
metten erf daeraen liggende ghelegen in par. de Otw in loco dicto Hukelum < > her. Henric
Brocken ^gemeynte v erf Henric sBonten
 en nog hier toe wt twee stucken lands dat een stuck ghelegen in par. et loco predicto < her. Henric
Brocken voers. > communitate
 dat ander stuck gelegen in par. Enschot < her Aert Houtappels > her. Henric sBonten
als zij zeeden ende welke onderpanden voers. de voers. Henric die Wolf z.w. Dircs Wolfs van
Mechtelden gh. Honymans de wittighe wijf was Jan Honymans voerden erfpacht vande xxij lop/ vioers.
en met meer andere commer ghecregen had in sch.br. Otw en welk driedeel vande xxij lop. rogh
erfpacht voers den voergh. medde erfgenamen vander doet w. Embrecht Vannis hoers. vaders erfelijk
toecomen sijn ut dicit leg. et her. supt Jueten d. des voers. Embrechts Vannis hoer zuster te samen
met omnibus litteris etc. scab. Ghijs ende Heyman datum supra

69.

1457 februari 22
847.Sch.Otw,R.165,09r-03
Peter z.w. Claeus Sculenborch voors.Embrecht z.w. Lambrecht Vannis voor hemzelf en vioor Scalken
sinen bruer daar Embrecht voor gheloeft heeft en Margriet d, des voers. Embrechts Vannisd wede w.
Goeyaerts van Broechoven c.t.
 die helft van enen halve buenre moers met toebehoren hem toebehorende te weten de helft
westwaart inde par. vasn Loen theel buenre liggende < dmoer Wouter Loders en Katelinen Loers
> Wijt Willems Grieten z. ^vanden leiden der? ghemeinte van Tilborch v heerlycht van Loen
en welc ½ buenre moers voers. Ghijsbrecht geh. Loer Embrecht geh. Vannis erf overeghegeven had
in sch.br. Loen leg. et her. supt Janne fil. qd Embrecht Vannis met alle brieven etc. scab. Ghijs wende
Heyman datum supra
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70.

1457 februari 27
847.Sch.Otw,R.165,09r-04
Jan z.w. Peter Jan Henrics? pt Henric geh. Peymans ad opus Jan Lemmens Rolofs z. iiij lop. rogh her.
pact. solv. in festo purificatione wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis totte voers. Jan behoerende ghelegen in par. de
Goerle < her. Geride de Wijt > her. Mathie Peter Jan Hennen? z. ^ vanden Hovel van Goerle v erf
Gherit Willem Luiten
 noch een stuck lands gh. den Mudacker totten voers. Jan behoerende i ½ L ghelegen in par.
predicta < her. Mathie predicte > her. Weyn Jan Luerinx z. ^ erf der heren van Tongherloe v erf
Henric Laureys Mel..z.
 noch een stuck beempts totten voers. Jan behoerende iij lop. ghelegen in par. Tilborch in loco
aenden Mortel < die beempden der gebuer van Tilborch > her. Willem Gherit kinderen ^ erf
Goeyaert vander Heyen ut dixit
ab eodem Jan Lemmens inne her. habendem etc. scab. Wil Luwe et Heyman xxvij february

71.

1457 februari 27
847.Sch.Otw,R.165,09v-01
heer Ghijsbrecht van Eele priester z.w. Jacop Ghijsbrecht Jacops z. heeft gh. ende verleent Jacopen
nat.z. des selfs heer Ghijsbrecht ende Jacoppe bu… z. vander Heyen ende elk van hen een volcomen
vrij macht te heffen ende te boren ende oft noet weer met recht te vervolgen alle renten thijnsen
sculden scabo predicto datum supra

72.

1457 maart 2
847.Sch.Otw,R.165,09v-02
Peter gheh. van Rovoert z. Peters van Rovoert wittig man en momb. Margrieten sijns wijfs filia qd
Matheeus Bacs ende Jan z. desselfs qd Matheeus Bacxs twee sevende deel hem toebehorende in
 enen beempt i ½ buenre gheh. den den Heesbeemt gheleghen in de prochien van Goerle ende
van Beeck in loco dicto die Heeze < her. Henric van Brehese > Gherit Bacxs ^van de beemden van
Westerwijck v erf Matheeus Gherit Bacs z.
welc twee sevende deel vande beempde voers. de vergeh. enen huse ende hove cum fundo et
attinentiis totte voers. Jan behoerende ghelegen in par. de Goerle < her. Geride de Wijt > her. Mathie
Peter Jan Hennen? z. ^ vanden Hovel van Goerle v erf Gherit Willem Luiten noch
ede erfgenamen naeder doet w. Matheeus Bacs erf toecomen sijn ut dixit leg. et her. vendt Gherarde
filio qd Matheeus Bacs voers. hoeren bruer wtghenomen alsulken commer alsmen uten beempde
voers. van rechs weghen sculdich is te ghelden behoudelijc oft Gherit coper voers. einghen commer
oft calangie queem vanweghen Willem Luiten oft sinen nacomelingen dieen commer alsoe comen
hebben dese voers. cercopers de voers. coper alt. tot horen ghedeelt geloeft op te richten scab.
Heyman ende Em. Gosens secunda marcy
Gherit voers. pt. sup. Peteren van Rovoert voers. xxxix gulden ende voer elken gulden xv cr. te weten
daeraf xiij der voers. gulden binnen de maent van mey naest toecomende te betalen ende xxvi tot
onser vrouwen misch der naest volgende met vi lop. rogh te betaolen de selve etc,. oft Gherit voers.
enich ghelt oft penninghen betaelt tusschen dit ende Banisch dat hy van dien gheld alsoe betaelt
gheene pacht gheve oft betalen ende sal scab. predicta datum supra
Gherit voers. hem te gheven ende te betalen Janne z.w. Matheeus Bacs iiij lop. rogh her. pact. te
betalen annuatim in purificatione van ende wten
 bempde gh. den Heesbeempt te Hans? voers.
scabi predicti datum supra – Gherit pt. solve viij vl. ub solut iij phs.

73.

1457 ?
847.Sch.Otw,R.165,9v-03
Gherit Wouter Jan ende Laureis ghebroederen fil. qd Matheeus Bacs Margriet ende Luitgaert
ghesusteren drs w. Matheeus Back voers. c.t. ende Peter gh. van Rovoert als wittighe man ende
momboer Margriet sijns wijfs d.w. Matheeus voers. hebben onder hen een erfdeilinge ende
erfsceidinghe ghemaect ende ghedaen by paey van hoeren vrienden van sommighen erfelijk gueden
hikernae gescreven die deselve mede erfgenb. met recht van versterve vander doet w. Matheeus
Bacs voers. hoers vaders erf toecomen sijn ut dixit mids welcker erfdeilinge soe sal Gherit hebben etc.
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in par. Goerle in loco Abcoven < her. Thonis
Aert Jacops z. ende Wout Ghijsbrecht z. van Goerle ende voert al om aende ghemeine straten
 noch hier toe iij sevende deelen in een beempt gh den Heesbeemt iam prescripti
 noch hiertoe een stucsken lands ghelegen in par. et loco predicto 1 ½ L < her. krn Willem Kepkens
> Gheenken Jan Ghenen ^ erf Gherit Bacs v erf Jan Roggh krn
 noch een stuck lands 1 ½ L in par. en lopco predicto < her. Gerity Bacs > her. Jans vande Duss en
zijn krn ^erf Wouter Ghijsbrechts v erf Thijs Jan Anchems soen
 noch een stuck lands vij lop. gelegen in par. et loco opredicto < her. Gherit Bacs > ^ gem. straat v
her. Jans vande Ghein
 noch een mud rogge pacht dat Hillegont w. Hessel Gobelens wijf jaarlijks sculdich [10r] is te gelden
 noch dat vierende deel in een heydeveld theel houdende x lop. ghelegen in par. et colo predicto <
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her. Jan Beeris en voerrt al om in die ghemeint van Tilborch
welke erven voors. den voers. Gherit in deel ghevallen sijn etc. en consent Coenegont weduwe w.
Goeyaert Goeyaerts horen kynden 2 mud rogh en een mud rogh Aert Weymaerts van Riel ende drie
sevendeel van een halve malder rogh erfpacht Willem Bacs sijn oem tot westerw. ende iij sevende
deel van ix lop. rogh Jan Symon Wouter Bacsz. ende ij lop. rogh Henric van Brehese sionen oem
ende een vl. erfchijns den persoen van Goerle ende eenen ouden gr. erfchijns de persoen van
Tilborch ende iij phs pennninc erfchijns de capittel van Oerscot ende tfierdel van enende oude
boddreger erfcijns der capittel van Beeck welke pacht en cijns voers. die voers. Gherit van nu voert
aen enyegelijc jaer alsoe ghelden en betalen sal etc.
74.

1457 september 3
847.Sch.Otw,R.165,10r-01
Gherit z. Gherit z.w. Weerneer gheh. Jans soen die helft van vi sess rogh her. pactum totten voers.
Gherit behorende welken pacht vande ses sester rogh voers
Gherit z.w. Weerneer gheh. Jans z. wittelijc ende erfelijk vercoft hadde Lambrecht gheheiten van
Dioerne fil. Christiaens ad opus Gheraerts voers. ende Enghelen zijn zuster krn Gherit Werneers
voers. vande selve Gheraert ende wt Geerborghen doen sy leefde sinen wive d. Gheraerrts gh. Peters
soen tesamen ghewonnen te vergelden annuatim in purificatione in Biscoducis traden. et deliberand.
de et ex
 quodam agro terre sita in par. de Otw < her. Heylwighen vidue qd Jans geh. die Decker et eorum
liberorum > her. Jo die Bye ^Jo gh. die Bye v comm. vicum [steeg]
volgens sch.br. sBosch supt Gherit Gerit soen w. Weerneer gheh. Jans z. scab. Aert Appel ey
Heyman datum 3-a septembris ano Lvij solvit minus ij pl.

75.

1457 oktober 9
847.Sch.Otw,R.165,10r-02
Claeus z.w. Jans z.w. Claeus van Laerhoven dat vierendedeel hem als hij zeede toebehorende in
enen jaerlijken ende erfelijken pacht van xiiij lop. rogh welke pacht van de xiiij lop. rogh voers. Claeuse
ende Aert ghebrueders zn w. Henric Claeus z. van Laerhoven wittelijc ende erfelijc vercoft hadde
Claeusen voers. ende Aernden z.w. Aert Claeus Belnius z. sinen zwager tot behoef derselver ende
tbv Pauwels z.w. Jans van Lawerhoven voers. ende tot behoef Jans z.w. Godevaert Langheinen
horen zwagher te vergelden op Lichtmis en in Optws wt en van
 de zestendeel der erfpacht hieronder gescrf. in der par. van Haeren dats te weten van eenre
hofstat ende hove met hoeren toebehoerten ende van enen acker daaraan gheh. den Heesacker <
her. Jans gheh. van Haeren ende Mertens gh. Coppen ^ comm. ibidem
 nog uit 1/6 meer andere onderpanden solvit teore die? sat? litt desup.
supt Claeusen z. w. Gosen Belnius te samen cum omnibus litteris ver als sy den vierendeel der xiiij
lop. rogh voers. ennichsins aentangen moghen etc,etc. scab. Thijs et Heyman datum anno Lvij in festo
Dyonisy
sup..ut Paulo de Lang portatum pro scab.
et suas scribis?

76.

1457 maart 20
847.Sch.Otw,R.165,10v-01
Jan z. wilner Jan Wytman die jonghe heeft ghemaect ende bestoirt ende vol;comen betalinghe
gheeischt van iij jaeren betalinghe gheischt van iij jaeren van alsulken mud rogh erfpacht als zGZherit
gh. van Mnesvoert den voers. Jan Wijtamn ghemest? heeft etc. scab. Appel et Em. datum xx marty

77.

1457 maart 2
847.Sch.Otw,R.165,10v-02
[na open stuk]
Ariaen Mel. Mel. z. van Besoeyen ende Peter gh. Ricouts z. als man ende momboer Aliten sijns wijfs
d. Mel. voors. alsulcken recht als Ariaen en Peter voers. hebbende sijn in twee mud rogs ende in
 dat stuck lands des Mel. voer dese twee mud rogh voers. opgewonnen heeft
supt Wouter Bacs Geerleecs te samen cum omnibus litteris – testes Aert Appel en Heyman secundam
marcij
Jacobus Soemer filius Jacobi resignit dit stuck lants voors. Wouter Back voers. scab. Luck? en Em xvi
marci j

78.

1457 maart 2
847.Sch.Otw,R.165,10v-03
Cont sy eniegheliken want Katelin d.w. Symon Wouter Bacs voer hoer ghebrec dats te weten voer
enen jae pacht van xiij lop. rogh welken pacht vande xiij lop. rogh voers. Jan gheh., van Donghen
nat.z.w. Wilhem Donghen die hy vercregen had by Yden Jan Neven Aerts dochter in verscheyde
sch.br. van Otw vercofty hadde Symon nat.z. Wouter Back Maes te verghelden annuatim in
purificatione ende inde eninghe van Tilborch annuatim solvende wt ende van
 enen stuck lands vijf lop. welcke acker voers. die voers. Jan ghecreghen hadf teghen Willem
Kepken ghelegen in par. Goerle < her. Jans van Donghen voers. ende Willem Posteels sijns
zweegers ab utrocque ^ O aen Symon vercopers voers.
in sch.br. Otw data der una littera sciend.. de dumdio modio siligis anno domini
18
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millesimoquadragesimo xxiij in festo Philippi et Jacobi [1-5-1423] et data alt.. littera de quinque?
loninos siligis anno millesimo qadragesimo xxiij in festo Bartholomei apostoli [24-8-1423] en welke
pacht van de xiij lop. rogh voers. der voers. Katheline vander doet wilner Symon Wouters pachs hoers
vaders erfelic toecomen is ut dixit en welke pacht van xiij lop. rogh voers. der voers. Katheline gebrack
ende van x jaeren naest leden niet verdouden en was ut dixit ghericht waert met vonnis sch. Otw aan
voorn. onderpanden nae begrip hoere sch.br. welck gericht Wouter Basck Gheerlecs z. inde name en
van weghen Kateline voers. dawer horen volcomen macht af hadde volcomenlijc volvuerde
quo facto ghewijst waer van de voors. sch. dat derse voers Wouter Basck dit voers. onderpant voir dit
voirs. ghebrec vercopen mocht ende dweklc ghesciet soe heeft dese voers. Wouter Back dit voers.
ghericht aan Kathelinen overgegeven die dit vors onderpant voer de erfpacht van 13 lop rog en voor 2
mud rogh afterstels en voor de onraet die daer met recht op gegaen was vercoft Janne z.w. Symon
Wouter Bacs horen brueder – scab. Ghijsbrecht Korstiaens Aert Appel Heyman Em. Gosen cum
sonis? secunda marci
79.

1457 maart 5
847.Sch.Otw,R.165,011r-01
Willem gheheiten Luwe als rentmeester des goetshuse van sunte Gheerrtruden van Loven in de name
ender vasn weghen des goetshuse voers. heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt van tiende
als Wouter Wouter Willen Jasn Laureys Groeys z. ende Claeus van Eighen teghen selven Willerm
Luwe van Goetshuse weghen ghepacht hebben ghehadt tot desen daghe toe ende heeft daeraf quyt
ghescouden den voers. Wouter Janne ende Clausen hen ende allen den ghenen des quitantie
behoeven scab. Heyman ende Em. Gosens z. quinta marcy

80.

1457 maart 6
847.Sch.Otw,R.165,011r-02
Herman gh. Loer Ghijb Zeghers z. Peter Ghijb Aerts z. ende Claeus Stert Jans z. pt Willem Luwe ad
opus convents van sunte Gheertruden vanden tienden van Berkel Lv mud rogh te betalen totten wil
ende manen ghe. Willem Luus voers. scabi Aert Appel et Grueter vi-ta marcij-

81.

1457 maart 8
847.Sch.Otw,R.165,011r-03
Jan gheh. vanden Wiel z. wilner Jans vanden Wiel
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis totten voers. Jan behorende gheleghen a libertate de
Oesterwijc < her. Heyman Heymans z. vanden Eck > Willem Claeus Colen z. ende Gherit Luyten ^
ghemeinder straten v totten erf Henric Losen
item hiertoe veertiyn zester rogh her. pactum te verghelden anuuatim in purificatione wt den huse
ende hove voers.
welc huis ende hof voers. ende die xiiij sester rogh erfpachts voers. die voers. Jan teghen Aert z.
wilner Aerts gh. Ennekens etc. in sch.br. Otw ut dixit leg. et her. vendt Cristiano filio Renier Bits ab
eodem emptoris etc. scab. Heyman vander Eck ende Em. Gosens octava marcij
Korstiaen coper voers. pt etc. dicto Jo ix ½ gouden peters nl. valore deen helft sinte Mertens misch
proximae futuris ende dander helft van Paschen nu naest toecomende over een jaer solvende eodem
scab. predicti datum supra

82.

1457 maart 8
847.Sch.Otw,R.165,011r-04
Jacop geh. Cortrosin heeft ghekent ende gheloft coram scab. infracriptis hem wael vernuecht ende
betaelrt te wesen van x gouden peters ende iiij lop. in afcortinghen van xxx gouden peters die Gherit
Matheus Bacs z. deselve Jacop in scepenbrieven van Otw gheloeft hadf ende heeft daeraf quijt
gescouden den voers. Gherijden scabo Aert Appel et Gruyter datum supra

83.

1457 maart 8
847.Sch.Otw,R.165,011r-05
Aert z.w. Jacop Jacop Ghijb Stevens z. voor hem selve ende voor Elyaes Aliten Jacop ende
Margrieten kynderen w. Nicl.? Elyaes die hij wittelijc ghewonnen had bij w. Mechtelden doen sy leefde
d.w. Jacop Jacops z. voers. daer Aert voers. voer gheloeft heeft ix lop. rogh her. pactum welc 9 L rog
voers. Pauwels z.w. Willem gh. vanden Nuwenhuis ende Henric z.w. Ghijben vande Weyen wittelijck
ende erfelijc overgheven hadde Jacop Jacops z. voers. te verghelden annuatim in purificatione et in
par. Haren in loco dicto Rudonc wt ende van ¾ in 1/3 van
 een beempde ghelegen in de par. van Otw ende van Haeren in loco dicto dOssenvoert
 noch 1/3 van 1 L lands ghelegen in par. de Haeren
welc lopen land voers. toebehorende weas Aert gh. Beerwout ende Agneeten sijns wijfs ghelijc dat in
sch. br. vanden Bosch
leg. et her. vendt Gherardo f. qd Henric gh. vande Avoert met alle brieven pt. Eliaesd Aliten ende
Jacop ende Margriet voers. commer etc. scab. Aert Appel ende Em. Gosen z. datum supra

84.

1457 maart 12
847.Sch.Otw,R.165,011v-01
Ariaen z.w. Aerts Smolneers ende Elisabeth d. desselfs w. Aerts Smolders c.t. allen alsulken erf als
den voers. Ariaen en Elisabetthen vander doet w. Aert Smolders hoers vaders aenverstorven sijn etc.
overgegeven Daneel z.w. Daneel Piers tesamen cum omnibus litteris scab. Wil Lu ende Aert Appel xij
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daghe inde meert portatum por scabini
85.

1457 maart 12
847.Sch.Otw,R.165,011v-02
Ariaen ende Elisabeth voers. c.t.
 een stuckj weidevelds iiij lop. cl. circ. gheleghen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout inde Cudel
< her. Aerts van Eersel > herr. Katelinen wede w. Jans sBonten ende hoer krn ^ erf des goetshuis
van Tongherlo v erf Daneel Piers ende Aert Houtappels erfgenamen
 noch een stuc lands vi lop. als voor < her. Yde Vannis en hoer krn > Kateline voers. en hoer krn ^
erf der voers. Yde Vannis en hoer krn v gem. acvkerwech aldaer
welc de voers. krn aenverstorven sijn vander doet w. Aert Smolders hoers vaders ut dixit leg. et her.
supt Willem geh. Wijten filio qd Wijt Willem Grieten - testes en datum ut supra portatum pro scabinis

86.

1457 maart 12
847.Sch.Otw,R.165,011v-03
Jan gh. Vos vande Spranghe als momboer der krn w. Aert Smolders metten selven kinderen w. Aerts
Smolders ende met Elysabetthen wittighe weduwe w. Aerts Smolders [marge (ws. hierbij) met Jan Jan
Pijlokers s. horen zwager] hebben hr vernuecht voldaen ende wael betael ghekent van al alzulke
gheloeften ende penninghen als Willem Witen ende Daneel Piers voers. vande goede wilner Aert
Smolders gheloeft mochten hebben ende hebben daeraf quijt ghescouden den voers. Willem ende
Daneelen ende hoer goede ende all den ghenen des quitantie behoeven scab. predicti datum supra
portatum pro scabini p. 1 st,. de tut.

87.

1457 maart 13
847.Sch.Otw,R.165,011v-04
solvit min? 1 ½ pl.
Henric gh. Brabant filius qd Jan Btabants een mud rogh her. pact. van 1 ½ mud rogh her. pactum welc
1 ½ mud rogh voers. Lambrecht z.w. Godevaert Lang heinen z. gheloeft had hem te gheven ende te
ghelden Gheertruden sijnre zuster d. Goyaerts Lang Heinen z. voers. te verghelden annuatim in
purificatione ende opten onderpanden nae bescr jaerlijcs te leveren vanende wt
 een stuck lands iiij lop. nl. circ. ghelegen in par. de Haeren < her. Jans z.w. Godevaert Lang
Heinen > Anchem sijns bruers filio qd Godevaerts voers. ^ gemeinte v erf Lambrecht voers. ut dixit
en welk mud rogge voers. Henric voers. teghen die voers. Geertruut met overgeven gelijc dat in div.
sch.br. van Otw leg. et her. vendt mgrs Johanni filio Ghijsbrecht Korstiaens z. ab eodem etc. scab.
Aert Appel et Em. Gos? xiij marcij
no est van lons?
et fiat etc. Jo pt Henrico Brabant prescr. .. cancellata sijn recht mede te vorderen dwelc ghesciet soe
heeft Henric weder gheloeft den ouden brief al gheheel weder wt te reiken etc.

88.

1457 maart 12
847.Sch.Otw,R.165,011v-05
s. ij vl.
Jan z.w. Peter Collaerts tghelt van enen halve mud rogh her. pactum met enen halven mud? rogh sel
doude? dwelc? Gherit z.w. Wouters vande Loe gheloeft had hem te gheven ende te betalen Jannen
voers. binen enen jaer nae doet Katelinen weduwe w. Aerts gh. vanden Staeck naest volghende
ghelijc als dan ghemeyn lantcoep wesen sal in litteris de Otw etc. supt Elisabetthe filia qd jan Roelofs
tesamen cum predicta littera etc. scab. Aert Appels ende Heyman xij marcij portatum pro scab.

89.

1457 maart 7
847.Sch.Otw,R.165,012r-01
Alit weduwe w. Peter Toits Henricsz. c.t. alsulcken tocht etc. nae doet hoers mans in de helft van al
 alsuke goede met alle ende enyeghelijke sine toebehoerten dat welc w. Wouter Loers te wesen
plach ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout ende voert over? in par. de Westilborch
ende van welke goede cum suis attinentiis Willem gheh. Loden des voers. w. Wouters brueder die
andere helft af hebbende was ende nae dode Wouter hoers vaders onde4r hen ghedeilt hadden ende
welc helft des voers. goets bruuisten gheh. van Andel den voers. Peteren Toit wittelijc ende erfelijc
vercoft haddee Item nich hiertoe
 die helft van enen beempt gheh. Sterts beempt welk beempt voers. Thijs Jan Thijs z. van Diesen te
erfpacht wtgh. hadde Claeuse gheh. Stert den ouden ghelegen in par. de Oesterweijc in loco dicto
Uedenhout aendie Houtsche straete te weten die helft daeraf noertwaert ghelegen < her. Wouter
gh. Brocken Jan Brocken z. > die andere helft des ghes. beempts ^erf mijns jonckeren van Parweis
v erf Peter Toyts voers. ut dixit
ende welc helft vande beempde voers. Peter Toit voers. teghen Ariaen Willeme ende Janne
ghebruederen sone w. Wouter Willem Loers z. ende teghen Ermgaerden ende Janne ghesusteren drs
w. Wouter Willem Loers voers. ende teghen Jan z.w. Ghijsbrecht vanden Ghein teghen Claeuse gh.
Stert hoeren zwagheren met overgheven in sch.br. Otw item noch hiertoe
 een stuc weyen ghelegen in par. Otw in Uedenhout juxta plateam dictum die Houtsche straet < her.
Peter Toyt prescriptis > her. Nycolay Stert
 noch een stuck weyen ghelegen aldaer < her. dictem Peter Toit > her. domicelli de Paerweis ^ her.
Henrici dicti Buedel v her. hered.? Nicolai dicti Sterts
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 item dat sestendeel in een stuck broecs ij buender sita ibidem < her. dicte Peter Toit > her. predicto
domicelli de paerweis ^her. Henric dicti Buedel v her. Henrici? dicte? Ethen
welc erf voers. die voers. Peter Teghen Elisabeth ende Margriet ghesusteren dfrs. w. Peters z.w.
Claeus Sterts i sch.br. sBosch
leg. et her. supt Henric Peteren ende Janne ghebruederen van derselver? Aliten ende w. Peter Poits
voers. ende Aertden Peters z. hoeren zwaghere als man ende momb. wittige Agneesen sijns wijfs d.
Alite ende w. Peter voers. tbv hore ende tot behoef Giel ende Janne ghebruedferren kijnderen Aliten
ende w. Peter voers. tesamen etc.
quo facto etc. dicte confrares et cum Petro eius sorore sit tutor .. Agnese predicte pro se et pro Giel
ende Janne confratres ad.. impubis hebben deze voors. erven vercoft Henric gh. Brabant filio qd Jan
Brabant ab eodem emptoris etc. die daaruit schuldig sal sijn te ghelden heer Ghijsbrecht Back iiii ½
mud rogh erfpacht ende Mathijs Jan Thijs z. iij mud rogh erfpacht ende Kathelijn Symons ix lop. rogh
erfpacht ende Aert Boem van Druenen xx lop. rogh erfpacht ende de heilighe Gheest van Otw xij lop.
rogh en Katelijn Loers kinderen vi lop. rogh ende een dordendeel van een lop. rogh erfpacht den
hertoge v oude grote ende ij ½ d. etc. [marge: et pt? dicto confratres et eis sorore die twee onm.
kinderen tot horfen mondighe dagen …..
ende behoudelijc alsulke vest als Alit weduwe w. Peter Toits voers. met horen kynderen voers.
ghedaen heeft Alit Laureis Scoemakers wijff van
 enen beempde etc.
die sal;tijd in horen weerrde te blijven scab. Wil Luwe et Catwijc vij daghe inde meert Andries Toit
redemit en reportavit - testes en datum ut supra
Henric emptoris predictis pt dicto Aleide te betalen xLix peters ende viij ½ st. te weten daeraf xix der
voors. peters ende viij ½ st opten iersten dach meys nu naest toecomende ende xxx derselve peters
op sint Jans dach in sequentie - testes en datum ut supra
Henric predictis pt dicte Aleide te betaeln v ½ mud rogh in festo Bartholomey proximae futuris
solvende - testes en datum ut supra
Henricus predictum pt dicte Aleide te weten derselve Alite tot hoer5 tochten ende Henric Peter en
Janne Giel ende Janne krn der selve Alite ende w. Peter Toits ten erve te bliven ij mud rogge ende iii
½ lop. te verghelden jaarl. in purificatione vi jaer lanc durende welc ij mud rogh ende iij ½ lop. voers.
die voers. Henric derselve Alite geloeft heeft af te leggen binnen vi jaer tot sinen scoensten elc mud
met xL peters ende metten pacht des jaers etc.
90.

1457 maart 16
847.Sch.Otw,R.165,012los(12a)-r
Wouter gheheiten Vrients z.w. Jan Vrient man en momb. Elisabetthen sijns wijfs d.w. Goeyaert Bacs
 een stuck lands hem toebehorende gheleghen inder prochien van Oesterwijck in een stede
gheheiten int Kerceinde vij lopensaet ende iij ½ roey metter maten ghemeten oft daer omtrent
begrijpende < der erf Jans vander Elst ende sijnrec voerkynder > der erf mijnre joffr. van
Amerroeien ^erf Jans vander Dijck v erf Willem Luus als hij zeede
heeft hy wittelijc ende erfelijc vercoft Willem Luus s.w. Willem Luus vanden voers. cope dit stuck lands
voers. in een recht erfrecht te hebben ende te besitten ende heeft gheloeft Wouter vercoper voers.
den voers. Willem coper te waren alsmen erve sculdich is te waren ende allen commer daserin
wesende altemael af te doen den selven wtghenomen alsulken weghe ende wtghenomen Aert
Goeyaert Bacs Willems? Goeyaerts ende Alit weduwe w. Henric Goeyaert Bacs van rechts weghen
over dit stuck lands tot horen erf voers. daerafter gheleghen van rechtswegen te weghen over dat
stuck lands voers. sculdich sijn te gaen met vorwaereden toe ghedaen dat alzulken i ½ mud orgh
erfpachts als Willem Luwe voers. teghen den voers. Wouteren in voerleden tijde wt desen pande ende
wt meer panden nae begrip der brieve ghecoft heeft dat Willem voers. pft sijn nacomelingen Wouteren
voers. ende sinen nacomelingen oft sinen gueden die i ½ mud rogh nimermeer eischen en sullen oft
manen ende sullen met ghene recht gheestelijc oft weerlijc dwelc Willem Luwe voers. den vopers.
Wouteren voer scepenen hier onder ghescreven op hem ende op all sijn guede gheloeft heeft ten
weer dat Willem Luwe coper voers. van [veerso] desen suck lands voers. in enighen toecomende tijde
met recht ontwaert wordt voer enighen commer in desen brieve teghenwoerdich niet begrepen dat
alsdan Willem Luwe voers. hem m,et dese brieve vande i ½ mud rogh sal moghen behelpen aklsoe hy
sal mend..? dat hem dienen sal ende anders en saelt hem in gheenre manieren gheoerl oft sijn scab.
Aert Appel ende Em Gosens xvi marcy Willem luwe pt s. q. duas litteras littera Willem luus qt scpta

91.

1457 maart 7
847.Sch.Otw,R.165,012v-01
Aert gh. Peters z. als witt. man ende momb. Agneesen sijns wijfs d.w. Peter Toits ende Aliten sijns
wijfs heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt etc. van al alzulk hijlecsgoey als hem, Peter
voers. … sijnre dochter gheloeft had etc. als hem aencomen moghen vander doet Alite sijnre zwagher
voers. ende heeft … af quijt ghescouden die voers. Alit hoer kinderen ende all die ghene des quijtinge
behoeven - testes en datum ut supra
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92.

1457 maart 16
847.Sch.Otw,R.165,012v-02
Jan ghe. vander Elst weduwnaar w. Marien sijns wijfs d.we. Jacops van Eele Aert Houtappels z. en
Peter geh. Buckinc z.w. Aerts Buckinc wittig man en momb. Elisabetth sijns wijfs d. Jans vande Elst
ende w. Marie dien zij leefde sijns voers [sic]
 een stuck lands 2 lop. nl. circ. tot hem als hy seede behorende gelegen in par. Otw tusschen
Oesterwijc ende Hukelum < her. Aert Goeyaert Bacx > her. Willem Luus ^ v met beide op die
waterlaten aldaer
welc stuck lants voers. de voers. Jan teghen Dirc gh. vande Wou Peter Wuys in eneen wittigen cope
in sch.br. Otw leg. et her. vendt Willem gh. Lu..fil. qd Willem Luus waaruit Aert Monic die men heit Aert
Scaep vi d. erfchijns en de H.Geest van Otw ½ mud rogge erfpacht scab. Aert Appel ende Em.
Gosens xvi marcy

93.

1457 maart 16
847.Sch.Otw,R.165,012v-03
Jan gh. vander Elst soen wilner Dircs vander [Elst]
 eenen hof hem toebehorende ghelegen inder vrijheyt van Oesterwijc in die Kercstraet < her. Jans
van Ethen > der erf des rectoers van onser Vrouwen outaer inde kerken van Oesterwijc ^ vande
ghemeinder straten v erf Aerts van Ghierle?
welc hof voers. die voers Jan teghen Jacop vander Elst sinen voersoen dien hy wittelijc ghewonnen
had bij Marien doen sy leefde sine voerwive met overgh. ghecregen had pt in litt. de Oesterwijc etc.
keg. et her. vendt Janne filio Willem Goeyaert Bacs ab eodem emptoris etc. wtghenomen v st zwert
erfchijns den ghezellen inder? kerken jaerlijcs van rechts daerwt te verghelden welc chijns de voers.
Jan van nu voertaen annuatim alsoe ghelden ende betalen sal ende gheloeft heeft alsoe te ghelden wt
den hove voers. etc. dat den voergh. Janne oft sine gueden daer nimmermeer clot hinder scaey ad
comen en sal in ghenen toecomende tijde scabini predicti datum supra
Jacop vander Elst voers. dedit? etc. inne presentia Jo et reportavit dicto Johanne emptoris scab.
predicti datum supra solvit iij st. sup istas ....

94.

1457 maart 18
847.Sch.Otw,R.165,012v-04
Aert gheheiten die Greve filius qd Arnoldi Greef pt etc. hem te gheven ende te ghelden Katelinen
dochter wilner Jan die Verwer die hy wittelic ghewonnen had by wilner Enghelberen dochter des
voers. wilner Aerts Greven vi lop. rogh leg. pactum te? ghelden annuatim in festo purificationis wt
ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis als tot voers. Aert behorende ? ghelegen inder
vriheyt van Oesterwijck < her. Jan Loemans > her. Jans Beckers des jonghen ^ vander
ghemeinder straten v totten stroem toe aldaer gheh. die Vloet
vanden voers. Kathelinen dese vi lop. rogh erfpacht etc. scab. Ghijsbr. Korstiaens ende Em Goossens
xviij marcy condicie .. oft dese selve Kateline ... desen pacht voers. in enigh toecomende tijde
vercopen soude dat Aert alsdan daer voerder .. in hebben sal ende aflegh. sal voer eenen anderen
dwelc Katelien voers. den selven Aernden voers. alsoe openbaerlijc gheconsenteert heeft

95.

1457 maart 26
847.Sch.Otw,R.165,13r-01
[nieuw katern]
Mary weduwe w. Peter Wouters zoen vande Wiel filia qd Peter Stelaerts met Dircken den Roey ?
horen wittigen man ende momb. alzulke tocht als Mary voers. besittende is in
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi tsamen xviij lop. in par. de Enschot
aent Weertven < back Gherits Neven z. > Peter Piggen ^ gem. straat v Willem Gherits Wijten z.
ende de kerk van Enschot
 noch in een stuck lands gheh. den Beelacker v lop. in par. Enschot < her. Willem Gherit Wijten z.
voers. > de ghemeine heerwech ^ ghemeinte v erf Kateline sPotters
 noch een stuck lands gheh. Zoech?mans acker v lop. nl. circ. in par. et loco predicto < her.
Korstiaen sBonten > Jan den Bie ^ erf Beerthouts van Beec v ghemeenen kerckwech aldaer
 noch een stuck weidevelds i ½ L in par. predicta opten Keerswech < Jan van Oghen > Henric
sBonten ^ vander voors. Keerswech v gemene waterlaet
 noch een stuck lands geh. Beatricis ? acker iii ½ lop. nl. circ. in par. predicta < her. Laur. vander
Heyen > ghemeine wech ^ erf Beerthouts van Beeck v erf Jasns sBeckers
 noch een stuck lands gh. den Breeacker i ½ L nl. circ. in par. predicta < her. Peter Oerlmans > Jan
Erfkenraets ^ erf Willem Gherit Wijten z. v erf Jans sBeckers
 item een stuck lands gheh. Cloetken i ½ L nl. circ. in par. predictam < ^ her. Katelein sBieen > v
her. Peter Oerlmans
 item drie stucsken lands gh. den Eicskens tsamen vier lopen nl. circ. in par. predicta daer die
heerweech tusschen gheet
 item noch een stucsken beempts geh. den Goerbeempt een lopsz. nl. circ. in par. predcitam
[doorgehaald tusen Ceel Haermans en tussen Willem Gherit Witlocs? ]
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 item hiertoe hoer tocht in vij lop. rogh her. pact. quos solvit Willem Peter Stelaerts z. volgens
sch.br. van Otw
 nog vi lop. rogh her. pact. quos solve tene Gherit Will. Hannen sz ? in Otw sch.br.
 nog xv lop. rogh her. pact. quos solve tene Wouter Back Gherits ? Neven z.
 nog in een mud rogh her. pact. quos solve tene Lenart? die Roey ……
 hiertoe een lopken moers ghelegen in par. de Loen een vierdevat …..
 item vierendeel in een heyhoeve ghelegen in par.Loen aenden Seitbosch
leg. et her. suppt Janne horen z, ….. desselfs Jans ende tbv Enghelken sijnre suster d.w. Peter
Wouters z. vande Wiel ende Maryen voors. etc. scab. Heyman ende Em. Gosen soen datum xxvi
marcy
quo facto etc. dictum Joannes pro se ende voor? Engelbeeren sijnre zuster noch onmondich daer Jan
voers. voer geloeft heeft en heeft dese erf en erfpachte weder overgh. ende opghedragen Janne
Wouters z. vande Wiel ende Dirck gh. Stelaerts als wittige man ende momb.Elisabeth sijns wijfs d.
Wouter vande Wiel voers. ende Gherit z.w. Willem Heinen als man ende momb. Marien sijns wijfs d.
Wouters vanden Wiel voers. tesamen etc. ende heeft voert gheloeft die voers. Jan dat soe wanneer
Engelberen sijn suster tot horen mondighen jaeren comen is hoer als dan te doen vertien op dese
erven en erfpachten voers. tot behoef Jans Dircs ende Gherit voers. scab. predicti datum? supra
…. dicti litteris xv vl. promiserunt solvere v vl. iiij st al betaald de rest zal Jan betalen
[erg vervuild en daardoor moeilijk leesbaar]
96.

1457 maart 26
847.Sch.Otw,R.165,13v-1
Cornelis z. Willem Goeyaert Bacs witt. man Marien sijns wijfs d.w. Henric vande Wiel xxiij lop. her.
pact. welc xxiij lop. voers. Henric vande Wiel voers. teghen Peteren soen Wouters vanden Wiel in
wittige cope ghecreghen had te verghelden alle jaerl. erfelijc op Lichtmis wt zekeren onderpanden
nase inhout versceidene scepenen letteren van Otw leg. et her. supt Janne Wouters soen vandenm
Wiel ende Gheriden Willem Heinen? ende Dircken z.w. Jan Stelaerts tesamen cum omnibus litteris
scabini predicti datum supra
Jan Gherit ende Dirck voers. promiserunt te betalen Cornelis voers. xxxiiij gouden peters nl. valore a
purificatione proximae futuris ende over twee jaer ende tot elken onser Vrouwen misch binnen
terminen voerds. een mud rogh te betalen denselven scab. predicti datum sup.

97.

1457 maart 27
847.Sch.Otw,R.165,13v-2
Embrecht gheh. die Meyer z. Aerts Meyers man Elisabeth sijn wijf d.w. Jans vande Amervoert?
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis en erf sibi adiatim totten voerrs. Embrecht behorende
twee lop. bvvo in loco dicto Karchoven < her. Heyn Rutten > comm. plateam ^ erf Heyn Rutten
voers v erf Marie weduwe w. Steven vande Amervoert
 nog een stuck lands xiiij lopens nl. circ. in par. et loco predicto < her. Jans Leeuwen? > her. com.
viam die totte hoeven hoert ^ erf Heyn Rutten voers. v ghemeinder strate toe aldaer
 noch een stuck lands iij lop. in par. de Haren < er. Stevens kynder vande Amervoert > ghemeinen
wech voers. die totten voers. goede hoert ^v erf Heyn Rutten voers.
 nogh een stuck lands twee lop. nl. circ. ghelegen in par. de Haren inde ackeren aldaer < her.
Gherit Brocken erfgenamen > her. Ste Katelinen outaer in eccl. de Otw ^ erf Wouter Peter
Poinenborch z. v erf Juete wede w. Wouter vande Loe ut dixit
welc erf voers. de voers. Embrecht vander doet w. Jans vander Amervoert sijns zweers met recht van
versterven etc. ut dixit ende hiertoe dobbel pr… leg. et her. vendidit Jan den Brouwer filio qd Henric
sBrouwers ab eodem emptoris dese erf voers. etc. wtghenomen den H.Gheest vanden Bosch twee
mud rogh jaerlijcs en erf. pacht wtghenomen Jacop Steenwech 1 ½ mud rogh vi lop. jaercijx wt te
verghelden en wtghenomen Aert Groeys een ½ mud rogh erfpacht en wtghenomen Jan Willem
sBeckers soen een mud rogh erfp. en wtghenomen Janne van Heyst iij lop. rogh erfg. en wtgenomen
een bod? ewelic te houden 1/5 van eenen roeyen dijk op den Otw dijk welcke pacht de voers. Jan van
nu voertaen annuatim alsoe ghelden en betalen sal ende gheloeft heeft alsoe te ghelden scab. Lu
ende Aert Appel xxvij martij litera Joannis est scripta
Jan coper voorz. elf lopense rogge her. pact. totter voors. Jan behorende welc elf lop. rogh voers. de
voors. Jan tegen Aert Doreman in wittige cope verkregen had te vergelden annuatim in purificatione
uit zekere onderpanden sch. Otw supt Embrecht voers. - testes en datum ut supra
Jan koper voors. promisit Embrecht 15 ½ peter op St Jacob a.s. - testes en datum ut supra
Jan koper vors. promisit Emberto 24 ½ goudenen peter op Lichtmis a.s. over 2 jaar en elke lichtmis
ertussen 11 L rogge - testes en datum ut supra
Claus gen. Stert vernadert en geeft terug - testes en datum ut supra

98.

1457 maart 22
847.Sch.Otw,R.165,014r-01
Cont sy enyeghelijken want Jacop gheheiten vander Heyen z. Laur. vander heyen als rentmeester
ende van weghen heer Ghijsbrecht van Eele z. wilner Jacops Ghijsbrechts z. daer hij een volcomen
macht af hadde voer sijn ghebreck dats te weten pro anno et her. pactum quator lopinos siligis welken
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pacht vande iiij lop. rogh voers. Jan gheh. Baeliuwe soen wilner Gherit Baeliuus sculdich was ende
gheloeft hadde te ghelden heer Ghijsbrecht voers. tot behoef Katelinen des voers. heer Ghijsbrechts
zuster dochter wilner des voers. Jacops van Eele Ghijsbrechts z. etc. wt ende van
 eene hoefken xxiiij roeden lands nl circ. cont.. ghelegen in lib. de Oesterw. < her. Henric van Beeck
> ^ her. Wouter Pluym v aen die straet en aender erf Jans vande Ven ut dixit
pt in litt. de Otw etc. anno xiiijC Li altera post Urbani pape xxvi die May welc hoefken voers. die voers.
heer Ghijsbrecht ende Henric gh. Wijtmans die oude in de name ende van wegen des selfs heer
Ghijsbrechts ende van weghen Katelinen voers. daer heer Ghijsbrecht ende Henric voers. voer
gheloeftden den voers. Jan Beliuwe voerden erfpacht vande iiij lop. rogh voers. te erfpacht wtgh.
hadden pt in litt. ende welc iiij lop. rogh voers. der voers. heer Ghijsbrecht vander doet wilner
Katelinen sijnre zuster voers. met recht van versterven erfelijke toecomen sijn ut dixit ende welc iiij
lopen rogh voers. den voers. Jacop ghebrake ende van iij jaerren naest leden niet vergouden en
waren ut dixit ghericht waert met vonnis der scepenen van Oesterwijck aen dit voers. onderpant nae
begrip sijnre brieven welc ghericht dese voers. Jacop volcomelijke volvuerde etc. Alsoe doen dit aldus
ghesciet was ghewijst waert met vonnis der scepenen van Otw dat Jacop voers. dit voers. onderpant
van sijn ghebreck voers. vercopen mocht ende dat die heer vande lande den coper of coperen der
scul etc. ende want Jacop voers. den ghenen dien hy dat sculdich was te bieden te losen gheboden
heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande scepenen inden ghericht ghenoech vercleert heeft dwelc
aldus ghesciet soe heeft Jacop voers. dit hoefken voers. xxiiij roeden cnl. circ. cont.. daer en teinden
vercoft Henricke gheh. van Beeck filius qd Henric van Beeck voer den pacht van iiij lopen rogh voer
deen onraet die daer met recht op ghegaen was ende voer een oert van enen st meer ab eodem
emptoris etc. welken cop. overmids vonnis der scepenen van Otw die heer van den lande vande
erfpacht hem te hant vercoft pt sup gherecht waerscap sculdich sijn te doen alsoe voor als van
scepenen van Oesterwijck hierin wijsers sijn scab. Willem Luwe Ghijsbrecht Korstiaens et Aert Appel
cum sorys ? xxij daghe inde meert portatum pro scabinis
99.

1457 maart 28
847.Sch.Otw,R.165,014r-02
Gherit z.w. Willem Heinen z. wittige man Marien sijns wijfs d.w. van den Wiel dat dordendeel hem
toebehorende in alsulcke erfe en erfpachten daer w. Peter Wouters z. vande Wiel in bestorven is welc
dordendeel voers. Jan z.w. Peters vanden Wiel voers. voor hemselve en voor Engelberen sijnre
suster die selve Jan voor gheloeft had in welc erf voers. Mary weduwe w. Peter Wouters soen vande
Wiel hore tochten in afgaen was den voers. Gherit over ghegheven hadde pt in litteris scab. de
oesterw. sup etc. leg. et her. supt Janne Wouters z. vanden Wiel sinen zwager tesamen cum dictis
litteris met vorwaerden toegedaen dat Jan voers. al alsulcke commer ende sculd uten gueden w.
Peters Wouters vanden Wiel gaende ende vergheldende alsoe ghelden ende betalen sal ende op
hem ende op alle sijne guende etc. Scab. Em. Gosens sz. ende Heyman xxviij marcy
Jo pt sol. istas duas litteris s.

100. 1457 maart 30
847.Sch.Otw,R.165,014r-03
Mari weduwe wilner Hubr. van Oesterhout Margriet wittighe dochter des voers. Hubr. c.t. ende
Godevaert z. des voers. wilner Hubrecht een half mud rogh her. pactum tot hen als si seede
behorende welc ½ mud rogh voers. Henric gheheiten Wijtman z. Jans ? gh. Wijtmans erf. vercoft had
Hubr. voers. te betalen annuatim in purificatione et in Buscoducis tradente et deliberandum van ende
wt
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw nu ter tijt toebehorende
heer Willem Wijtmans < ^ her. Jans van Eten > der gemein straet geh. die Kercstraet v aen der erf
Jannis Goeswijns
 noch van ende wt enen stuck lands ghemeinlijc gh. Sprenghelaer iij1/2 lopenzaad nl. circ. cont..
ghelegen in par. de Gestel proximae Otw ad locum dictum Heynsel < her. Geride filij qd Arnoldi
dicti vanden Woude > her. Wilys? filij qd Arnoldi vanden Woude ^her. dicti Wilhelmi v ad comm.
plateam ut dixit
welc ½ mud rogh voers. der voers. Margriet ende Godevaerde a morte suis partis leg. et her. vendt
heer Willem Wijtmans pbro filio qd Jo ab eodem emptoris et solvit te samen cum omnibus litteris etc.
commer ex parte eorum deponend. scab. Will. Luwe et Appel feria 3a oist dominica q. cantatur Letare
Jherusalem sc. penultiam marcij portatum pro scabinis
101. 1457 maart 30
847.Sch.Otw,R.165,014v-01
Cont sij want Henric gh. Zomer z. w. Henric Zomer voer sijn gebreck dats te weten voer een som van
penninghen dats te weten voer Lxx gouden vrancrijcsche cronen als Wouter z.w. Henric Stickers zoen
van Haren gheloeft had als princ. sculder te betalen Henric Zomer voers. totten wil ende vermaninghe
Henric voers. in sch. br. Otw. anno domini xiiijC xxvij altera post Huberti [4-11-1427] welke 70 cronen
Henric gebrak en niet vergolden waren ut dixit ghericht waert met vonnis sch. Otw aen coy perde
scaep corentas ende aen alder huisraet toebehorende Wouter Stickers voers. aan Janne gh.
Poinenborch filius qd - - - voer xvij der voers. cronen in afcortinge van de 70 cronen en de voers.
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havelijke gueden toebehorende Wouteren Stickers voers. tghebreck vande Lxx croenen voers. niet
ghegouden en hebben soe heeft hem Henric Zomer voers. midts wandoghenscappe wt crachte ende
met vonnios der scepenen van Otw doen richten ae
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis toebehorende Wouter Sticker voers. gheleghen in par.
Haren < > communitate de Haren
 noch een stuck lants toebehorende Wouter voers. ghelegenin par. predictam soe wey soew lant
ghelegen in de Waelsaat < her. rectoris Ste Agatha altare in eccl. de Otw > her. Jans erfgen. van
den Heesacker ^ghemeinte voors. v heerstrate toe aldaer
 noch hiertoe aen een stuck lands toebehorende Wouteren voers. ghelegen par. predictum in loco
dicto die Brekelen < her. Jans Stickers > her. Heneric Peters ^ comm. predictam v erf Jan Bacs
Berthouts z.
 noch hiertoe aen een stuck lands toebehorende Wouteren voors. ghelegen in par. predictam in
loco die Losche Hoeve < her Jan Monix Jacops z. > her. der krn Goeyaert Lang Heinen ^ vande
gemeinte voers. v erf Jan Monix voers.
 noch hiertoe aen een stuck beempts toebehorende Wouteren voers. ghelegen in par. predictam int
Noerttbroec i ½ buender < her. Aert Smeiers > her. Alit Aert heerr Wouters ^her. Margriete krn van
Laerhoven v totter Aa toe geh. die Leye
noch hiertoe aen vi lop. rogh her. pact. toebehorende Wouter voers. als Lijsbert Goeyaert Lang
Heinen d. iiij lop. geldende is en Lambrecht Goyaerts kinderen de andere ij lop. rogh
welk gericht Wouter Back Gheerliecs z. inde naam en vanwegen Henric Somers voers daar hij een
volcomen macht af hadde volcomelijken volvoerde etc. doen dit alles ghesciet was ghewijst waert sine
scab. preseptorum dat Wouter voers. dese voers. onderpanden voer sijn ghebreck voers. vercopen
mocht ende dat die heer van den lande den coper oft den coperen sculdich soude sijn recht etc. dwelc
aldus ghesciet soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was
weeder overgheven p. Henric Somer voers. ende want Henric voers. dese voers. erf den ghene die hij
die met recht sculdich was tew bueren te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande
scepenen inden ghericht ghenoech verclaert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft dese voers. Henric
dese voers. onderpande toebehoerende Wouter Sticker voers. voer L gouden vrancrijcsche cronen
ende voor de onraet die daer met recht op ghegaen was daer en teinden vercoft Jan Poinenborch
voers. ab eodem ex… der scepenen van Oesterwijc die heer van den lande vande erf hem te hant
vercoft etc. scab. Willem Luwe Aert Appel Gruyter Heyman cum so… datum supra
Jan Poinenborch voers. regisnant dese erff voers. Wouter Stickers tesamen cum omnibus litteris scab.
Gruyter et Heyman datum supra
102. 1457 maart 31
847.Sch.Otw,R.165,014v-02
Aert z.w. Goeyaert Bacs heeft wittelijck en erfelijc vercoft Aernden gh. vanden Wiel filio qd Peter
vande Wiel een mud rogh her. pact. op Lichtmis wt ende van
 een stuck lands soe wey soe lant in par. Otw inde ackeren tusschen Oesterwijc ende Hukelum in
loco dicto dat Langven xiiij lipen nl. circ. < Alit wede w. Henric Goeyaerts Bacs en hore dochter >
her. Claeus vanden Dijc ^ gem. waterlaet v erf Herman Goeyaerts Bacs ut dixit
scab. Catw. et Heymans feria quarta post dominicam qua cantatur Letare Jherusalem ultiam marcy
103. 1457 april 2
847.Sch.Otw,R.165,015r-01
Alit wede w.Jan Rogh d. Peters van Rovoert Ariaen ende Marij ghesusteren krn daer sij selve Alyten
ende w. Jan Rogh voers. hebben vercoft in enen wittighen cope Jan van Rovoert soen Peters van
Rovoert voersw. vi lop. rogh her. pact. te betalen allen jawer her. in purificatione ende tot Goerle
jaerlijcs te custen en te leveren wt ende van
 eenre hofstat met twee lop. lands daeraen ghelegen in par. de Goerle in loco dicto aent Ven < her.
de convents van Tongherloe > her. convents van Tongherloe en Jans voers.
ende inden name des ghes. coeps soe hebben dese voers. vercopers dese vi lop. rogh etc. scab. Aert
Appel ende Heyman z. sabbato post dominica qua cantatur Letare Jherusalem secunda marcy [=april]
104. 1457 april 2
847.Sch.Otw,R.165,015r-02
Beatris wede w. Peters sBeeren ct. Willem Wouter ende Jan confratres krn w. Peter sBeeren ende
Beatrijx voers. Henric gheh. Kepkens als wittioge men ende momb. Katelinen sijns wijfs. d.w. Peters
sBeren voers. ende Juet d. desselfs Beatrisen ende w. Peters Beeren voers. c.t. een half mud rogh
her. pact. hem toebehorende te vergelden annuatim in purificatione wt ende van
 alrehanden erf daernae bescreven dats te weten in den iersten wt eene erf gheh. die Crat ? tot
eenre weyen ghelegen in par. van Westilborch < ^ aen die Hukelumsche ghemeint > der erf w.
Jans van Wijflit
 een halven buunder broecs gheleghen in der prochien voers. < her. des persoens van Tilborch >
her. Jacop Aerts z. vander Hoeven
 een stuck lands ghelegen inden Houtacker < her. der erfgen. w. Mathijs Wevers > her. Jan
Thomaes Pylokers z. ^ v aen der straten
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 item enen stuck lands gfelegen in loco dicto dat Sonderloc ^ < erf Goedevaert Gherit Rosen soen >
erf Jan Thomaes Pylokers z. v aenden heerstraet
 item 2 lop. land in een stuck lands gh. dat Weerkensvelt ghelegen < her. Ghijsbert sBeeren
welc erfe voers. Jan wittige z. Thomaes gh. Pylokers teghen Janne gheheiten Stert z.w. Claeus Stert
sinen zwager om dit half mud rogh erfp. voers. de voers. Janne Stert sine zwagwer ende sine
nacomelingen daerwt te vergelden alle jaer opten voers. onser Vrouwen dach ende van den chijns
pacht commer ende onraet jaerlijcs daerwt v. van rechts te verghelden te erfpacht ghecfreghen had
ende welc ½ mud rogh erfp. voers. Wouter geh. Back die outste z. w. jan Buckincs jeghen Janne gh.
Stert voers. etc. ende dat welc Peter gh. Peterken dochter Jan Stert z.w. Claeus Stert teghen de
voergh. Wouteren Back den outsten voers. erfcelijc ghecreghen had ende welc ½ mud rogh voers. w.
Peter die …… z.w. Wouters sBeeren teghen Henric gh vander Avoert z.w. Jans vander Avoert als
wiottighe man ende momboer Peteren gh. Peterken sijns wijfs voers. ende teghen die selve Peter ?
ende Henric. hoer wittighe man met overgheven etc. in div. litteris de Otw etc. leg. et her. supt
Wilhelmo de Beeck ad opus tabule sancte spiritus in eccl. de Otw etc. scab. Aert Appel ende Heyman
datum supra
105. 1457 april 3
847.Sch.Otw,R.165,015r-03
Willem gheheiten die Meyer ende Peter z. des selfs Willem sMeyers ende Willem Peter Poynenborchs
z. prom. Willem van Beeck tot behoef Berthout Bacs Lxxx houden peters n.val. deen helft tot Bamisch
proximae futuris ende die ander helft tot onser Vrouwen misch purificatione jam sequentem scab,
Appel et \Gruyter 3-a april
Willem ende Peter voers. prom. indivisi den voers. Willem Peter Poinenborchs z. vanden voers.
gheloeften scadeloes te houden scab. predicti datum supra
106. 1457 april 5
847.Sch.Otw,R.165,015r-04
Henric gheheiten Thijs pt sup her. te betalen Willem Nellen vi peter vel val. opten meidach proximae
futuris etc. scab. omnis ? quinta april
107. 1457 juni 25
847.Sch.Otw,R.165,015r-05
Peter Coleman pt sup hud. Ghijsbrecht Korstiaens z. iiij Rgld nl. val. in festo Bavonis proximae futuris
solven.. eodem scab. Appel et Heyman datum xxv juny protatum pro scab. dadus ? bevonnist
108. 1457 april 5 ?
847.Sch.Otw,R.165,015v-01
Henric gheheiten die Bont z.w. Remoldus ? sBonten pt. sep ? hud ? te betalen Enghelberen weduwe
w. Jans vander Steghen filia qd Herman Heyn Neesen soens z. Lvij gouden peters nl. val. a
purificatione proximae futuris over twee jaer ende tot elken onser Vrouwen hier en binnen den pacht
van 1 ½ mud rogh te betalen derselven scab. Canbis et Em Gos. datum sup.
109. 1457 april 5 ?
847.Sch.Otw,R.165,015v-02
Henric z.w. Aert Herman Noyens soen ix lop. rogh jaerlijcs ende erfpachts totten voers. Henric
behorende te verghelden alle jaer in purificatione wt ende van
 een stuck lands ghelegen in par. de Tilborch in loco dicto aen die Stochasselt < her. den
ghemeinen wech ^ erf Gherit Crillaerts v erf Jan Nouwen
welc ix loip. rogh erfpacht die voers. Henric teghen Anthonisen Heylwigh ende Aliten ghesusteren
kynderen w. Aert Herman Noyens voers. sinen susteren met overgheven in sch.br. Otw leg. et her.
vendt Gherardo dicto vander Avoert fil. qd. Henric ? vander Avoert ab eodem etc. scab. Ghijsende
Aert Appel datum supra
110. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,015v-03
Willem gheheiten Poinenborch z.w. Peter Poinenborch pt te gheven ende te ghelden janne naturael
z.w. Henric van Eten 1 ½ mud rogh jaerlijcx ende erfelijcx pachts te verghelden op Lichtmis wt ende
van
 eenre weyen gelegen in par. Otw in loco dicto Hukelem < ^ her. Willem voers. > her. Broes Jans
soen ende Willem Poinenborch voers. daer een wech tusschen gheet v aen die ghemein straet
welcken pacht van de 1 ½ mud rogh voers. die voers. Willem gheloeft heeft op die verbeyntenisse
voers. een mud des pachts af te legghen van ons. Voruwen misch proximae futuris over een jaer ende
metten pacht diemen teghen xxxix ½ peter gherekent ende dat ander mud a purificatione proximae
futuris over iiij jaer ende als dan met veertich stalven peter voers. ende metten pacht te betalen den
selven Jan oft hier en binnen tot sinen scoensten of te leggen ende metten pacht scab. Willem Luwe
ende Aert Appel anno Lvij xiiij juny
111. 1457 april 9
847.Sch.Otw,R.165,015v-04
Jan naturael z. Claeus Vrients heeft vercoft in enen wittighen cope Tielmanne gheheiten Hoift filio qd
Tielman Hoift een half mud rogh her. pactum te verghelden anuuatim in purificatione wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis jeghen ? ende metten erf daeraen ligghende x lop. of
daeromtrent begrijpende ghelegen in par. Enschot ter stede gheheiten tGhoghe Einde < her.
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Gheertruden weduwe w. Jan sGroten ab utrocque etc. ende metten enen einde hodende metten
anderen einde aen die ghemeint ut dixit etc. scab. Wil. Luwe ende Aert Appel opten palmavont ix
aprilis
112. 1457 april 11
847.Sch.Otw,R.165,015v-05
Tielman gheheiten vanden Dael z.w. Wijtman vanden Dael dat vierendedeel hem toebehorende in
allen ende enyeghelijke alsulke gueden pachten chijnsen renthen ? schulden als Jan gheheiten
Lipprechs z.w. Jacop Lupprechts den selven Tielmanm wittelijc ende erfelijc overghegeven had ghelijc
dat in litteris de Otw leg. et her. vendt Jan gheh. Lupprechs fil. qd Jan Lupprechs ab eodem emptoris
etc. oft sake weer dat Jan gheheiten Lupprechs z. Jacop Lupprechts voers. buten lands wesende
weder queem ende wederseede dese macht voers. oft dat Jan Lupprechs coper van enighen
naerxderen erfghenaemen van dese vierendedeel voers. met recht ontwaert wordt dat als dan
Tielman voers. den selven Jan Lupprecht coper weder om wtreiken ende betalen sal x gouden peter
goet ende cusbaer oft die waerde scab. Wil Luwe ende Em Gosens xi aprilis
113. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,016r-01
Anthonis Alit ende Heylwijch ghezusteren krn w. Aert Herman Noyens z. c.t.
 een stuck beempts hen toebehorende in par. Ghestel in loco dicto de Molenbeempt ? geheiten dat
Meerbeempdeke < > erf Govaert Cupersd ^ erf Ariaen van Hae… v aen dat water geh. die Aa
als de gesusteren vander doet w. Aert Herman Noyens voers. hoers vaders bij versterf leg. et her.
supt Janne z.w. Jans Deckers hoeren zwager wtghenomen chijns tafel H.Geest vanden Bosch uten
stuck beempt voers. scab. Aert Appel ende Em Gosens anno Lvij des woensdaechs nae Paesdach
Jan z.w. Jans Deckers wittige man en momboir Marien sijns wijfs d.w. Aert Herman Noyens z. alle
recht als Jan hebbende is in
 stuck lands gheh. die Zweertacker iiij lop. nl. circ. in par. Otw in die ackeren < Otw en Hukelum en
her Jan Brocken > Rembout Henrics zoen > her. Gherit van Catwijck en Jan van der Elst en sijne
voerkijnderen ^gem. waterlaet v erf Reineers erfgen. van Mechelen ut dicit
leg. et her supt Anthonmis Alite en Heylwich voers. wtgenomen wtghenomen alzulke chijnse alsmen
den persoen van Otw jaerlijcx geldende - testes en datum ut supra
114. 1457 april 17
847.Sch.Otw,R.165,016r-02
Melis Melis z. van Beseyen ende Dirc Jans z. van Amerroeyen zijn zwager als wij tuygen man van
Gheertruiden sijns wijfs d.wittighe Melis voers. twee mud rogh her. pactum quos solve leg. Jacop
Sceiven z. w. Jacop Sceiven wt ende van
 een stuck lands volgens shc.br. Otw
nog hiertoe
 dat suck lands voers.
welc stuck lands voers. die voers. Melis voer dese twee mud rogh voers. met erfcoop vanden heer
vande lande erfelijc toecomen is ende des voiers. briefs daerop ghemaecft supt Wolter Back Geerlics
z. ab eodem emptoris dese twee mud rogs erfpacht voers. ende dit stuck lands voers. scab. Heyman
ende Em Gosens anno Lvij xvij april
Wouter Back voers. pt sup hud te betalen Dircke voers. ende Adriaen Melis Melis z. voers. die twee
deel van xxxv peters den helft tot pinxten proximae futuris ende dander helft tot Bamisch daer naest
volghende ende Ariaen voers. den voers. Wouter corten zullen aen dese tweedeel vande xxxv peteren
voers. xij lop. rogh dien sy Heyn Croken ? daeraf sculdich sijn - testes en datum ut supra
115. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,016r-03
Elisabeth d. Claeus Jan Meus z. van Carchoven vande selve Claeus ende wt w. Wendelmoede sine
wine doen sy leefde d.w. Peters vander Kynderen tesamen ghewonnen
 een stuck erfs te lande ende te weiden liggende xxij lop. nl. circ. in par. Otw in loco dicto
Uedenhout ter stede gheh. op den Winckel < her. Jacop Hessel Jacops zn > her. Jan Vannis z.w.
Peter Vannis ^ghemeinte gh. dWinckel v erf Jan Vendijcs
ghelijc dat daer al om bepaelt is leg. et her. supt Jan z.w. Peter Collaerts ? tesamen cum omnibus
litteris etc. scab. Willem Luwe ende Em Gos. anno Lvij des woensdaechs nae den heylighen
Paesdach
116. 1457 oktober 8
847.Sch.Otw,R.165,016r-04
Michiel gh. Nellen filius qd Jo pt etc. her. te gheven ende te ghelden Gherit gheh. vanden Heesacker
filius qd Henrics iiij lop. rogh her. pactum solvende anno quolibus he.. in festo Pentecostes wt ende
van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Claeus naturael z.
wilner Henric vande Dijc > her. Jan Hollen ^ v ad comm. plateas ut dixit
pt etc. scab. Ghijs et Em. datum anno Lvij in prefesto Dyonisy [hierachter met potlood 21 april 1457]
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117. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,016v-01
Kateline ende Elisabeth ghesusteren d.Claeus Jan Maes z. van Carchoven van deselve Claeus ende
wt w. Weindelmoede voers. c.t. op alzulke vijften deel hen toebehorende van
 enen stuck lands xxiij lopensaet oft daeromtrent begrijpende ghelegen in par. de Otw in loco dicto
Uedenhout ter stede gh. den Winkel < her. Peter van Vucht > her. Wouter Stevens ende Huyb
vander Hoeve ^ghemeine strate v erf Jan Vendijcs ut dixit
welc vijftende deel voers. die voers. Claeus vader Katelijnen ende Elisabeth voers teghen enen gheh.
vander Kijnderen in wittighe ghecreghen had ende welc vijftendeel voers. Jan gh. Vannis filius qd
Peter Vannis teghen de voers. Claeus Jan Maes z. voert in wittighen cope ghecreghen had in div.
sch.br. Otw keg. et her. supt Janne gh. Vannis voers. te samen cum omnibus litteris etc. scabini
predicto datum supra
118. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,016v-02
Gheertruyt weduwe w. Dirck Wanghen vanden Doveloe d.w. Jans van Spreeuwel c.t.
 een stuck beempts hoer toebehorende i ½ buender nl. circ. in par. Otw in loco dicto Uedenhout <
her. Jan Vendijcs > ^ her. Ghijsbrecht vanden Broec v aen de erfJan Gielis ut dicit
welck stuck beempts voers. de voers. Gheertruden met enen testament vander doet w. Dirck
Wanghen voers. hoers mans erf toecomende ut dixit leg. et her. supt Janne horen wittighen z. van w.
Dirck Wanghe voers hoers wittighen manne tesamen ghewonnen tbv desselfs Jans ende tbv hr Dirc?
priester en tbv Margrieten ende Marien kynderen wittige Gheertruden ende w, Dircs hoers mans etc.
welc overgeven Gheertruden ghedaen heeft omdat hoer kynderen voers enighe guede die hen
aenverstorven sijn van besijden vercoft ende ghevest hebben ende in in dien ghemeyn scout hoer
mede erfghenamen gheleet hebben conditie? waeraft sake weer dat enige hoer mede erfghenamen
voers. in enighen toecomende tijde in dit stuck beempts voers. mede deilen wouden dat die desen
voers. Jan ende Dirck Margrieten ende Marien voers. wtreiken ende betalen zullen Lxxx gouden
zwers eer sij mede in dit stuck beempts voers. deilen zullen ende anders en sael hen niet gheoerloeft
sijn scabi Willem Luwe et Gruiter datum supra
119. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,016v-03
Jan z.w. Dirck Wanghen vanden Doveloe voers. Margriet ende Mary ghesusteren drs w. Dirck Wangh
voers. c.t. voer henzelven ende voer hr Dirck priester etc. een mud rogh her. pact hen toebehorende
welc mud rogh erfelijcs pachts voers. Jan z.w. Gherit Vendijcs jaerlijcs sculdich is te ghelden wt ende
van
 eenre hoeve daer die selve Jan nu op sittende is
in sch. br. Otw welk mud rogh voers. den voers. Janne hr Dirck Margriet en Marie voers. vander doet
w. Margriet d. Peters vanden Dovelo hoer moyen met recht van versterve ende mids enen testament
toecomen is ut dixit leg. et her. supt Goyaerden gh. van Hulsen filio qd Goeyaerts van Hulsen
tesamen cum omnibus litteris tesamen metten testamente etc. scab. predicti datum supra Goeyaert
heeft pt solv. ij st de tut.
120. 1457 april 20
847.Sch.Otw,R.165,017r-01
Jan gh. Hollen filius qd Jan Roekeloes alsulken tocht ende recht van tochten als hij besittende is in
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Lijsbet weduwe wilner
Aert Meinen ende hoer kinderen > her. Margrieten Coremans ^ van der gemeinder straten v totten
Vloet toe aldaer
leg. et her. suppt Willem z. wilner Aert Melis ? als wittighe man ende momboer Jenne die men heit
Jenneken sijns wijfs dochter Jan Hollen voers. ende Margriet dochter dessels Jans Hollen ende wilner
Katheline dochter Willem? Coremans met afgaen ende veryen etc. totten voors tochten nimmermeer
te comen met ghene recht gheestelijc oft weerlic
quo facto etc. Willem Aert Melis? z. als wittighe man ende momboer sijns wijfs voers. ende Margriet
voers. c.t. ende hebben dit huis ende hof voers. wittelijc ende erfelijc vercoft Embrecht gh. Scenckel
filius Embrecht Scenckel ende in den name des gescr. coeps etc.
ende hierbij gestaen Jacop z. wilner Jacop Lipprechs ende heeft op dit huis ende hof voers. erf.
vertegen tot behoef Embrecht voers. etc. scab. Wil. Luwe et Gruiter datum sup.
Willem z. wilner Aert Melis als wittighe man ende momboer Jenneken sijns wijfs voers. dochter Jan
Hollen voers. ende Margriet dochter des voers. Jan Hollen voers. cum tutore al alsulke recht ende
toeseggen als sy hebbende sijn in
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Embrecht Scenckels >
her. Jan Buckinc Jans z. ^ vande ghemeinder straten v totte Vloet toe aldaer
leg. et her. supt Margrieten weduwe wilner Jacop Lipprechts tot behoef derselver ende tot behoef
Jacops hoers soens ende wilner Jacops hoers mans doen hij leefde voers. te weten deselve
Margrieten tot hoer tochten ende Jacoppe hoer zoen voers. ten erve te bliven etc. ende van Jan hoers
zweers weghen scab.predicti datum supra
Embrecht Scenckel voers. pt sup herr. Janne gh. Hollen z. wilner Aert Roekeloes als dat die selve Jan
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hem ende sijn nacomelingen van huse ende hove daer die selve Jan nu in wonachtich is ten ewighen
daghe voergh. ? zullen gaen ende keren zullen met eeenre bornen oft anders over
 dat erve Embrecht Scenckels voers. gheleghen in lib. de Otw < her. Lijsbetten weduwe wilner Aert
Meinen ende hoer kinderen > her. Margrieten weduwe wilner Jacop Lipprechts ende hoer kinderen
^ vander gemeinder straten v totten Vloet toe aldaer
scab predicti datum supra Jan Hollen pt solve v vlaems
Willem z. wilner Aert Melis als wittighe man ende momboer Jenneken sijns wijfs dochter Jan Hollen
ende wilner Kateline doen se leefde sijns wijfs dochter wilner Willem Coremans heeft ghekent ende
ghelegen voor scepenen hier onder ghescr. als dat hy ontf. heeft [xxiij] .. die gheloeft heeft vanden
xxiij peteren vanden goede sijns wijfs voers. ende dat hy also langhe stil staen om te deylen in den
goede sijns zweers ende sijnre weghe voors ? voer Margriet dochter desselfs Jan Hollen ende wilner
Katelinen sijns wijfs voers. voer vor? ghehadt sal hebben alsulken xxiij peters als die selve als voor
der ad gheboert heeft scab. predicto datum supra
121. 1457 juni 9
847.Sch.Otw,R.165,17r-02
Wij Mathijs de Grueter ende Heyman Heymans z. vanden Eck scepenen in Oesterwijk dat voer ons
comen is Aert gh. Doremans soen w. Wouter Doremans ende heeft geloeft Jan z.w. Henric Brouwers
ende sine mede erfghenamen dat hij alsulken ½ md rogh erfpacht vercoft hadde Willem gh. Huysman
z. dat Aert voers. dat ½ mud rogh voers. wt sinen gueden gelden en betalen sal dat Jan voers. ende
sine gueden ende sijn mede erfgenamen en hoer gueden ten ewigen dagen daeraf ongehouden
zullen sijn ende scadeloes [in marge:] datum anno Lvij des donredach nae sinxten? dach
122. 1457 april 21
847.Sch.Otw,R.165,017v-01
[middelste blad katern verstevigd met stukjes perkament onbeschreven]
Aert soen w. Jans gheheiten Toit Jan gheh. Bey z. Jan Beyen wittige man ende momb. Katelinen sijns
wijfs d.w. Jan Toitys ende Alit d.w. desselfs Jan Toits c.t. die helft hem toebehorende in een jaerlijcse
en erfelijke pacht van xij lop. rogh te betalen annuatim in parificatione wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt enen stuck lands si.. adiatim ghelegen in
par. Otw in loco dicto Uedenhout < her. Wouters vanden Loe > her. Wouter Henric. Hacken z. ^
her. Wouter vanden Loe voers.
ende voert van ende wt allen ende enyeghelijken gueden die Elisabeth d.w. Stevens vander Amervoet
voers. verstorven mogen zijn van w. Steven hoer vader voers. ende die hoer nae verstorven moghen
syn van Elisabeth hoer moeder soe waer die gueden ghelegen sijn eest in haerden et welc twelf lop.
rogh voers. Wouter z.w. Henric Toit Vannis z. tegen Willem gh, van Riel ende teghen Elisabeth sine
wive filia qd Stevens vander Amervoert ende welc twelf lopen rogh erfelijc pacht voers. Jan gheh.
Vendijck ende Aerdt Vendijck ghebruederen sonen qd Henric Vendijc teghen Janne z. Wouter Toit
Vannis z. teghen Katelijjnen sijn suster des voers. Wouter d. jegen Janne gh. Brocken z.w. Wouter
Brocken als wittige man en momb. Elisabethen sue uxoris jeghens Mercel? nat. z. Aert Houtappels als
wittige man ende momb. Geerborgen sijns wijfs ende jegen Willeme z. Wijrtman Grieten z. hoeren
zwageren als wittige man ende momb. Heylwighen sijns wijfs drs Henric Toit Vannis z. voers. in
sch.br. Otw Item noch hiertoe ses lop. rogh her. pact. hem toebehorendee jaarlijks op Lichtmis van
ende wt
 enen weidevelde houdende omtrent xi lop. erfs tot Herman geh. van Riel z.w. Willems van Riel
behoerende ghelegen in par. et loco predicto < her. Wouters vanden Loe > her. Wouter Beertouts
z. ^ gem. strate v erf Aert Gheertruden
welc vi lop roghj erfpacht voers. Jan Vendijc voers. teghen Herman gh. van Riel voers.
welke helft van de twelf lopen rogh voers. en de andere ses lopen rogs voers. Jan gheh. Vendijc
voers. wittelijc ende erfelijc overghegeven en opgedragen had Lambrecht gheheiten Toyt tot behoef
Aerts z.w. Jan Toit Katelinen ende Alijten ghesusteren drs. w. Jans geh. Toit voers. tbv Aedrts z.w.
Jan Toit Katelinen ende Alijten ghesusteren drs. w. jans geh. Toit voirs. vanden voers. Jan Toit ende
wt w. Margrieten d. Henric gheh. Vendijcs tesamen ghewonnen in sch.br. Otw. suppt Godevaerde filio
qd Claeus van Vucht ad opus sui et ad .. elisabethen weduwe w. Claeus van Vucht sijnre moeder en
hoer krn tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Aert Appel ende Em. Gosens des donredach? nae
Paschen xxi april anno Lvij
solvit
Jan fil. [qd –dooorgehaald?] Andries Toits redemit et reportavit dicto Godefrido ad opus sui et ad opus
Elisabethe voers. et suorum proles predictum scabini predicto datum supra
123. 1457 april 22
847.Sch.Otw,R.165,17v-02
Daneel z.w. Pauwels Willem Daneels versterf erfelijc ende havelijc ende onberuerlijc soe waer men
dat erghent in sinen name bevijnden can eest in haerden in weeken etc. dwelc denselven Daneel
vander doet w. Pauwels Willem Daneels z. sijns vaders erfelijk toecomen is ut dixit Item hiertoe allen
alsulken versterf etc. Daneel vander doet Margrieten weduwe w. Pauwels sijns vaders voers. d.w. Aert
Appel Stelaerts z. in enighen toecomende tijde aenversterven mach ut dixit leg. et her. suppt Willemen
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z.w. Pauwels Willem Daneels z. voers. sinen bruer ende Gheryden Peter Beys z. sinen zwagher als
wittige man ende momboer Mechtelden sijns wijfs d.w. Pauwels Willem Daneels z. voers. tesamen
cum omnibus litteris etc. commer van sinen wegen af te doen scabi Heyman ende Em Goesens anno
Lvij xxij april
… z.w. Aert Stelaerts redemit et supportatit Herman Hermans z, van Boerden ende Peter
PauwelsMechtelden soen tot behoef hoers? [marge: scab. Willem Lu ende Heyman alta? may
solvit
[doorgehaald: Willem] voers. ende Gherit voers. als man ende momboer ut supra pt indivisum te
gheven ende te ghelden Daneelen voers. een mud rogh her. pact. solvende in festo purificatione wt
ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis in par. de Tilborch ende metten erf sibi adiatim .. iij
lop. nl. circ. totten voers. Willem behorende ghelegen in par. de Tilborch in loco dicto dat?
Lievengoet? < her. Peter Stelaerts krn gh. die Velsbraeck > her.? Jan Thomaes? Sterts z. ^ mette
derde zijde aen die ghemeint van Tilborch …
 noch huse ende hove cum fundo et attinentiis ende metten erf adiatim etc. totten voers. Gherit
behorende gelegen in par. de Tilborch in loco dicto aen den dreiboem < ^ her. Peter Beyen > v in
die ghemeint van Tilborch ut dixit etc.
dit mud rogh af sullen moghen quyten ende lossen met xxv gouden peters etc.- testes en datum ut
supra
124. 1457 april 29
847.Sch.Otw,R.165,018r-01
Elisabeth weduwe w. Laureys Loders d. w .Wouters vande Loe Jans zoen met Jan vander Stegen
hoeren wittigen man alsulken tocht als na doet hoers mans voers. besittende is in een jaerlijcs ende
erfelijcs pachts welc mud rogh voers. Henric z.w. Wouters gh. vande Loe Jans z. ende Hessel soen w.
Hessel Jan Celen sijn zwager als wittighe man ende momboer Katelinen sijns wijfs filia qd Wouters
vanden Loe voers. gheloeft hadden hen te gheven ende te ghelden Laureys gheh. Loden voers. te
verghelden annuatim in purificatione ende opten onderpande hieronder ghescr. jaerlijcs te custen te
leveren de et ex gheleghen in par. de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout dats te weten wt
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis daer w. Wouter vande Loe Jans z. voers. ende
wilner Katelinen doen sy leefden sijn wittighe wijf in bestorven sijn dertoen lopen lands nl. circ.
ghewlegen ter stede gheh. aen die Gruenstraet < her Pauwels die Wolf > her. Claeus van Vucht
 een stuck lands xx lop. ghelegen ter stede voers. < her. der erfgen. w. Jan Daneels > her. Hille
weduwe w. Wouter Hacken ende hoer krn
 een stuck lands xviij lop. ter stede voers. < her. Hillen ende hoer krn voers. > her. Claeus van
Vucht voers. ^erf Jansd Ridders v stuck lands lestghenoemt
 een stuck lands daerbij ontrent ghelegen < her. Jans Ridders en dese selve erfs voers. > her.
Meeus Heyen Stevens en Gherit Beyen ^her. Claeus van Vucht v her. Katelinen weduwe w. Peter
Back ende hoer krn
 eenre weye ter voers. stede aldaer ghelegen < her. Laureis Vannis > her. Claeus van Vucht voers.
^gem. straten v erf Aerts Smolneers
 eenre heyhoeve ghelegen in par. van Westilborch < her. Alyten weduwe w. Laureys Scoemakers
en hoer krn > Meeus Stevens z. vander Amervoert > her. Willems vanden Heesacker ^ ghemeinte
v gemeynder steeghe ut dixit
leg et hert. supt Merten z. derselver Elisabeth en ende w Laureis Loders voers. ende Jacoppe
Goeyaert Mechtelden zoen hoeren zwager witiige man Jenneken sijns wijfs d. der selver Elisabeth en
w. Laureis Loders voers. ook tbv Gheertruden Elisabethen Marien ende Kathelinen drs derselver
Elisabetthyen ende w. Laureys Loders voers.
quo facto dictus Jacobus Goyaert Mechtelden als man nde momboirJenneken sijns wijfs voers. ende
heeft dat sestende deel vanden md rogh voers. hem toebehorende wittelijk ende erfelijk
overghegeven Merten z.w. Laureis Loders voers. tbv des selfs Mertens ende tbv Gheertruden
Elisabetthen Marien ende Katelinen sijne susteren voers. etc. scab. Aert Appel ende Heyman xxix
aprilis
125. 1457 februari 6
847.Sch.Otw,R.165,18r-02
Merten gheheiten vanden Dijc pt te betalen Ghijsbrecht van Megen zoen Lonis van Meghen xxviij
gouden gulden ende voer elken der voers. gulden xij ? st. deen helft daeraf sinte Jacop proximae
futuris ende dander helft sint Merten daaraanvolgend scab.Heyman ende Em Gosens z. acta anno Lvi
sexta february - portatum pro scab.
Ghijsabrecht voers. suppt dese xxviij guilden voers Beerthout vanden Dijck tesamen cum dicta littera –
scab. predficto datum anno Lvij xxix aprilis
Ghijsbrecht voers. heeft ghekent ende ghelijt coram scab. infrascriptis dat Beerthout voers. heffen
ende boren sal alzulken xvi gulden als Mathijs de Grueter Henric Thijs z. ende Peter vander Steghen
gheloeft hebben Beerthouden voers. tot Bamisen proximae futuris onwederseit van Ghijsbrecht voers.
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scab. predicto datum supra Beerthout voers. pt solv. itas? tres litteras
126. 1457 mei 1
847.Sch.Otw,R.165,018v-01
Aert filius Jan Buckinc pt te betalen Jan Willems z. van Scallunen ix gouden peters voer elken peter
xviij st sinte Merten ij der voers. peters ende voert alle sinte Mertens misch iiij jaer duerende twee
peters ende alsdan sunte Mertens misch daer naest volgende enen peter den selven scab. Gheryt
ende Heyman prima maij
127. 1457 mei 2
847.Sch.Otw,R.165,018v-02
Gherit z.w. Hubrecht Betthen van denselven Hubrecht ende wt w. Katelinen d.w. heer Godevaert van
Hulsen tesamen ghewonnen
 een stuck beempts hem toebehorende vij lop. ghelegen in par. Tilborch over die Zwerrtrijt in loco
dicto die Broeczijde < her Ghijb Wijten > die ghemein Aa ^ erf Aert Berthout v erf Cleis Jacops ut
dixit
welc stuck beempts voers. Katelinen voers. in hoeren weduwe stoel mids enen coep vanden heer
vande lande daerop ende van meer anderen erfen daerop ghedaen erfelijc toecomen was etc. en welc
stuck beempt den voors. Gherit vander doet w. Katelinen sijns moeder erfelijk toecomen is ut dixit leg.
et her. supt Janne z.w. Hubrecht Piggen tesamen mette alle scepenletteren ede vorwaerden etc.
scab. Grueter et Catwijc altera may
Gherit voers. pt Jan voers. dese voers vonnisbrief inden ouden protocol begrepen wt te reiken alsoe
dick als hijs behoeven sal edtc. - testes en datum ut supra
128. 1457 mei 10
847.Sch.Otw,R.165,018v-03
Gherit Jan ende Peter confratres filij qd GheritColemans hebben onder hen een erfdeilinghec ende
erffsceidinghe ghemaect ende ghedaen bij raey van hoeren vrienden van sommighe erfen hiernae
bescreven werc erfe voers. hen verstorven ende aencomen sijn vander doet des voers. w. Gherit
Colemans hoers vaders ende van w. Katelinen hoeren moeder mids wlke erfdelinge vopers. soe sal
Gherit voers. hebben houden ende erfelijke besitten sommighe erfenisse hiernae bescreven dast te
weten
 een stuck lands gh. ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belveren gheh. tLanghroc vi lop. < ^
her. Claeus van Bochoven > her. sint Digne outaer in eccl. de Otwc v her. Henric Appels
 nog ¼ in een heyvelt dat heel heyvelt x lop. in par. Boextel geheel gelegen < communitate de Otw
> her. Aelbrecht van Lucel ^ ghemeinte van Boextel v her. Jacop Ghijsbrechts Jacops z.
welke erven voers. de voers. Gherit in deel ghevallen sijn helijc Jan ende Peter voers. dat openbaerlijc
bekent ende gheconsenteert hebben ende op welke erven voers. de voors. Jan ende peter den voors.
Gherit tesamen met allen scepenen litteren die sij daeraf hebben sijn wittelijk ende erfelijk
overgegeven etc.
Item hiertegn soe sal Jan voers. hebben etc.
 ¼ in den voers. heydehoeve als aldaer bepaelt is
 nog ¼ in een beempt gheh. den Lasnghen beempt gelegen in par. de Haren in loco dicto Belver
den helen beempt < her. Jacop Ghijben erfgen. > de gemeyn Aa ^ erf Jans Rovers v erf Hermasn
Sibben ? Woutersvanden Heesacker
Jan zal uit het ¼ vande beemd en de helft van desselfs beempt voers. welc helft de voors. Jan teghen
Margriet Smeyers met overgeven ghecregen had jaarlijks gelden Peteren sinen bruer 1 pont
payments [19r]
Item hiertegen soe sal Peter voers. hebben etc.
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatim ghelegen in par. predicta in
loco dicto Belver tsamen vi lop. < her. Peter Scoemakers > her. Wouters vanden Heesacker ende
Peter Venmans kynderen ^vander gemeinder strate v ghemeinen wech toe aldaer
 item de helft vanden voers. heyhoeve ghelegen als voor
 nog dat ¼ in de beempde voers. gheh den Langhen ghelegen als voor
nog hiertoe 1 pont payments erfchijns dat welc Jan sijn bruer voers., den voers. Peter jaerlijcs sculdig
is te ghelden wt ende van ¾ beempt voerr.s etc. dat Peter uten huse en hove voers. jaerlijcs sculdich
is te ghelden x lop rogh erfpacht Beele wede w. Jan Ghijsbrechts haeren soen ende v penninc?
erfchijns den convent van Tongherloe ende ij d. erfcijns onser vrouwen outaer in eccl. de Haeren ende
een roey dijcs opten cleinen? dijc van Belver
scab. Gruyter en Heyman x-a may qui.. hab. litteres de parte sue Gherit ende Jan solverunt litteras
suas
129. 1457 mei 13
847.Sch.Otw,R.165,019r-01
Daneel en Jascop confratres filij Diercs z. van Esch ende Meeus Steven Meeus Stevens z. vander
Amervoert r. Jo Elst ad opus Willem nat.z. Henric Nellen xix gld ende xv cr.? voor elke gulden
gherekent xiiij daghe nae St Jacops daghe proximaefuturis solvende eodem ende alsoe iiij jaer lanc
naest een volgende etc. scab. Aert Appel ende Heyman xiij daghe inde meye
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130. 1457 mei 13
847.Sch.Otw,R.165,019r-02
Jan z.w. Henric van Laerhoven ende Aert gh. Ackerman fil. qd Joerdens Brouwers als wittighe man
ende momboer Elisabetten sijns wijfs d.w. Henric van Laerhoven voers. allen alzulken recht ende
ghedeelt als sij hebbende zijn in
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende met enen acker x lop gelegen in par. Harern in
loco dicto Belver < her. Aert Appels met sijne krn > her. Wouter vanden Heesacker cum quibusdem
^gem. strate v erf Aelbrecht van Lucel
 nog een stuck erfs so lant als weye geh. dwes scelen? acker iij buender gelegen in par.et loco
predicto < her. Wouter Vuchts ende voert alom aen die ghemeint
 nog 2/3 in eenen beempt gh. dat Bruggelaer den helen beempt iiij buenre gelegen in par. et loco
predicto < her. Henric Appels en Philips Boeyen > ^ her. Gosens van Beeck mma
 nog een stuck beempt gh. dcuider? broec gelegen in par. et loco predicto ij buender < her. Philips
Boeyen enJans voers. > die ghemein Aa ^erf Wouter vanden Heesacker v erf Hessels Appels met
sinen bruederen
welce errfs voers. de voers. Jan ende Aerden vander doet w. Aerts Henric zoen van Laerhoven ende
sijne brueder? met recht van versterve supt Claeus z.w. Henric van Laerhoven voers. hoer bruer etc.
uitgenomen en behoudende Henric z. Henric van Laerhoven sijn ghedeelte in dese erffs voers. scab.
Ghijs ende Heyman datum jam supra
131. 1457 mei 13
847.Sch.Otw,R.165,019v-01
Claeus z.w. Henric van Laerhoven pt Aernden Ackerman zijnen zwager voers. xi gouden peters op St
Mertens daghe proximae futuris solvende scab. predicti datum supra
132. 1457 mei 14
847.Sch.Otw,R.165,019v-02
Mychiel gh. Sien? z. wilner Jan Smeiermans
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis e nde metten erf sibi adiavit iij ½ lopensaet nl. circ.
const. ghelegen in lib. de Otw < her. Henric van Buel ende Wouter Plumen > ^ v ende voert al om
aen die ghemeyn straten
Item hiertoe allen sijn guede havelijke ende erfelijke soe waer die gelegen sijn ende men die erghent
in sijnen name bevinden can eest in haerden etc. leg. et her. suppt. Wilhelmo de Beeck filio qd
Aelbrecht van Beeck ende Wouter geh. Back z. wilner Gheerleeck Bacs tesamen etc. scab. Gruyter
ende Heyman xiiij maij
133. 1457 mei 16
847.Sch.Otw,R.165,019v-03
Jan gh. die Boiter? z.w. Jans Boyters als wittige man ende momb. Ysden sijns wijfs d.w. Henric z.w.
Godevaerts Langheinen een vijfrende deel totten voors. Jan ende Ydenc sine wive behorende in een
jaerlijcse ern erfelijke pacht van xxviij lop. rogh welke xxviij lop. rogh erfeklijke pachts voers. Jan z.w.
Godevaerts Langheinen z. gheloeft hadde Michielen ende Yden voers. ghesusteren drs w. Henric
voers. tbv hen en tbv Margrieten Heylwigen ende Elisabetthen hoere zusteren drs Henric voers. alle
jaer her. in purificatione ende opten onderpande hieronder gescr. annuatim solvende van ende wt
 den huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt den helft van ende gheleict totten voers. Jan
behorende ghelegen inder prochie vasn Haren < die ghemeint van Haren alom op allen zijden daer
dese selven Jan nutertijt in wonachtich is v ½ L de vors. Jan toebehorende in sch.br. Otw
item noch hiertoe dat vioerendeel van den vijftende deel vande xxviij lop. rogh erfpacht voers. welk
vijftendedeel voers. Mathijs gh. vander Goer fil.qd Jans vander Goer als wittige man ende momboer
Margrieten sijns wijfs d.w. Henric z. Goeyaerrts Langheinen voers. wettelijc en erffelijc overghegeven
had Mechtelden d. Henric voers. tbv haoere en tbv Yden Heylwighen ende Elisabetthen voers. in
sch.br. Otw leg. et her. vendt Mechtelden Heylwigen ende Elisabeth voers.drs w. Henric voers. etyc.
scab. Gruyter ende Heyman xvi may
134. 1457 mei 16
847.Sch.Otw,R.165,019v-04
Gherit z. wilner Jans z. wilner Thomas gh. Stevens z. Laureys z. wilner Wouter gheheiten Vrancken z.
als wittighe man ende momboer Marien sijns wijfs dochter wilner Henric z. Godevaert Lang Heynen
allen alzulken rechte ende ghedeelten ende toesegghen als sy hebbende sijn in
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiacent ghelegen in lib. de
Oesterw. in loco dicto Karchoven < her. heredes quondam Henrici diciti Ghiboeys > her. Jo dicti
vanden Doren Bartholomei dicto Stevens et quondam alliorum vicuiorum? ibidem ut dixit
welc erf voers. Elisabetthen Gherit Vendijcs teghen Janne gh. vander Heyen z. wilner Willems vander
Heyden tot enen erfpacht ghecregen hadde pt in litt. de Otw cont.. ende op welke erf voers. Mechtelt
ende Heylwych ghesusteren met hoeren momboeren ende Mathijs geh. van Gorcum filius qd Jans
vander Goer ? als man ende momboer Margrieten sijns wijfs dochter wilner Henrick Godevaerts Lang
Heynen z. voers. tot behoef Gherit ende Laureys voers. ende tot behoef Jans z. wilner Jans gh. die
Boyter wittelijcende erffelijc hebben vercregen pt in diverse litt. de Busco ducis .. ut dixit leg. et her.
vendt? Jan z.wilner Jans Boiters voers. ab eodem etc. scab. predicto datum supra
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[20r] Mechtelt Heylijch ende Elisabeth ghesusteren dochteren wilner Henric Godevaert Langheinen
promiserunt etc. Laureys z. wilner Wouters gh. Vrancken viiij ½ gouden peters nl. valore in festo Joh.
bapt.? poximae futuris solvende eodem scab. predictam datum supra
135. 1457 mei 16
847.Sch.Otw,R.165,020r-01
Gielis gh. Somer z. Henric Somers
 een stuck lands hem toebehorende ij ½ L par. Haren in loco den Ghever in den Laeracker < ^ her.
Gheertruden wede w. Aerts van Laerhoven en hoer krn > her. Jan Poinnenborch v aen de erf sunte
Katelinen outaer in eccl. de Oesterwijck ut dixit
leg. et her. vendt Janne gh. Poinenborch fil. qd Wouter Poinenborch ab eodem emptoris etc.
wtghenomen iiij ½ L rogh erfpacht Henmric Crillaerts erfghenamen jaerlijcs van rechs daerwt te
verghelden etc. wtghenomen alzulken wegh en waterlaet als over dat stuck lands voers. van rfechts
weghen sculdich sijn te gaen scabi predicti datum supra
136. 1457 mei 17
847.Sch.Otw,R.165,020r-02
Wouter z. Jan Poinenborch als wittighe man ende momboer Elisabetthen sijns wijfs filia qd Stevens
vander Amervoert ende Jan z.des selfs wilner Stevens vander Amervoert een sestende deel van enen
mud rogh her. pactum dwelc Beel weduwe wilner Jan Ghijsbrecht Hannen soen ende hoer kynder nu
ter tijt gheldende sijn wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gelegen inder vriheyt van Otw < her. Ghijsbrecht
Korstiaens > her. Henric vanden Wiel ^ vander gemeinder straten v totten ghemeinten toe gh. die
Vloet
van welken mud rogh voers. Jan die Leeuwe drie dordende deel af borende is ende die Heylighe
Gheest van Oesterwijck die ander twee dordendeel volgens otw sch.br. etc. wel[c] sestende deel
vanden mud rogh voers. den voers. Wouter ende Jan vander doet wilner Stevens vander Amervoert
hoers vaders voers. met recht van versterve erf. toecomen is ut dixit leg. et her. vendt heer Florys
priester filius qd Ghijsbrecht Floren z. ab eodem emptoris etc. scab. Heyman ende Em. xvij maij
137. 1457 mei 17
847.Sch.Otw,R.165,020r-03
Peter z.w. Embrecht van Riele
 die helft van enen dordende deel totten voers. Embrecht behorende van enen beempde daer Aert
die Wolf in sinen leven die andere twee dordendeel in sinen leven af hebbende was die welc nu tot
Jan den Becker als man ende momboer sijns wijfs erf toecomen is ut dixit ghelegen in der prochien
van Ghestel bij Otw ter steden gheheiten te Stoct ^O op die Aa welc helft vanden dordendeel
voers. dese voers. Peter teghen Embrecht soen van Riel met overgeven erf verkregen had
pt in litteris scab. de Otw leg. en her suppt Jan vanden Doren fil. qd Henric vande Doren tesamen cum
omnibus litteris
hierbij gestaen Henric z.w. Henric van Doren als wittige man ende momb. Alyten sijns wijfs d.w. Peter
Embrechts z. van Riel ende heeft op die helft vande dordendeel voers. veempts wittelijc ende
helmelijc tbv desselfs Jans vande Doren vertegen etc. scabiniGruiter et Catwijc datum sup.
138. 1457 mei 17
847.Sch.Otw,R.165,020r-04
no est valore
Willem Hughen soen de Verwer pt sup her. Willem naturael z. w. Henric Nellen i ½ mud rogh ende vij
gulden xv cr. vor elke gulden totten wil ende maninghen desselfs Willems Nellen te betalen deselve
scab. predicti datum supra
139. 1457 mei 19
847.Sch.Otw,R.165,020v-01
Willem z. wilner Aelbrechts van Beeck als meester ende provisoer der tafelen des heylichs Gheests in
eccl. de Oesterw. in de name endee van weghen der tafelen voers. een dordendeel van enen mud
rogh her. pactum totten voers. tafelen behorende dwelc Beel weduwe wilner Jan Ghijsbrecht Hannen
z. nu ter tijt gheldende is wt ende van
 enen huse ende hove sum fundo et attinentiis daer die selve Beel nutertijt in wonachtich is
ghelegen in lib. de Oesterw. < her. Henric vande Wiel > her. Ghijsbrecht Korstiaens z. ^a comm.
platea v totten ghemeinten toe aldaer gh. die Vloet
welc dordendeel vande mud rogh voers. Jan gheheiten die Leeuwe der voers. tafelen overgh. had in
Otw. sch.br. [doorgehaald: leg. et her. suppt heer Florys priester fil qd - - Item hiertoe x s. payments
quos Jan die Cuper nu ter tijt gheldende is wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Oesterw. daer die selve Jan
nutertijt in wonachtich is < her. Mechtelden weduwe qd Jans Byen? > her. Geertruden vidue qd
Thomaes Brunen ^ comm. platea v tott erff Gheertruden voers. geh. den Bovendriesch]
leg. et her. suppt heer Florys priester filio qd Ghijsbrecht Floris z. te samen cum omnibus litteris etc.
scab. Aert Appels et Gruiter xix maij
Willem voers. in de name als boven x s. pauments erfchijns totte voirs. tafelen behorende welc x s.
voers. Jan die Cuper jaerlijcs sculdich is te gelden wt ende van
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 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Oesterwijck < her. - pt sup. welc x s. voers. Gherit Vendijck in sinen testament der rectoer sinte Joris outaer inder kerken
van Oesterwijck ghemaect ende beset had ende voer welc x s. voers. die provisoers der tafelen voers.
vande erfghenamen des selfs Gherit Vendijcs gheboert hebben iij ½ peter als sy zeeden let. et her.
supt heer Florys voers. ad opus des rectoers sunte Joris outaer voers. nu sijnde oft namaels in
enighen toecomende wesende te samen cum omnibus litteris etc. scab. predicto datum supra.
140. 1457 mei 17
847.Sch.Otw,R.165,020v-02
Wij Gherit van Catwijk Gruyter cum socijs notum facimus universis dat voer ons comen sijn in
ghebannender vierscaren Willem naturael z. Henric Nellen ter eenre zijde ende Willem Hughen soen
die verwer ter andere zijde ende hebben voer ons scepenen voers. gheloeft al zullen segghen te
houden als Jan Wijtman ende Heyn die Cuper tusschen hen beiden segghen soude welc segghen
hoer zegghen gheseet hebben modo sequente als dat Willem Hughen z. voers. betalen soude Willem
Nellen voers. tot sijnre maninghe i ½ mud rogh ende vij gulden ende voor elken gulden xv cr.in
quorum testimonium datum xvij may dits bevonnist
141. 1457 mei 29
847.Sch.Otw,R.165,020v-03
Willem gheheiten Crillaert z.w. Gherit Crillaerts pt te gheven ende te ghelden cElisabetthen weduwe
w. Gherit Crillaerts sijnre moeder i ½ mud rogh jaerlijcs lijfpacht te betalen alle jaer purificatione alsoe
lange als Elisabteh voers. inder menscheit leven sal et no ultra van ende wt iii ½ mud rogh her.
pactum quos Gherit Crillaerts vader des volers. Willem Crillaerts gheloeft heeft hem te gheven ende te
gelden Willem sinen soen voers. alle jaer in festo purificatione wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinenttis ende ut erf sibi adiatem elf lopen lands totten voers.
Gherit behorende gheleghen inder prochie van Westilborch in loco dicto die Stochasselt < her.
Daneel Denys z. > her. Margriet sBonten Aert Heyn Cort Daneels ende Gherit Wouter Gheenkens
z. ^ vanden erf Aerts vander Amervoet v ghemeinder strate toe ut dixit
pt in litteris de Otw deze Willem dese i ½ mud rogh lijfpacht voers. Jacoppe vander Elst ad opus
Elisabetthen predicte etc. scab. Aert Appel ende Heyman xxix maij
142. 1457 mei 29 ?
847.Sch.Otw,R.165,020v-04
geheel doorgehaalde akte – strepen door elke regel no et valore
Willem voers. pt te ghelden Janne de oude z.w. Reiner van Broechoven twee lop. rogh tot behoef
Enghelberen wittighe d. dess. Jans in lop. rogh her. pact. solvende op Lichtmis ter stont den iersten?
of ….. nader doet desselfs Willems te betalen Enghelberen voers. ende niet eerder wt ende van iij ½
mud rogh voers. voers. etc. [geen getuigen noch datum]
143. 1457 mei 29
847.Sch.Otw,R.165,021r-01
Willem x.w. Gherit Crillaerts pt Janne den ousten z.w. Reniers van Broechoven dat die selve Jan op
en ghene guede daer w. Gherit Crillaerts voers. sijn vader in bestorvben is ende daer Elisabeth
weduwe w. Gherit Crillaerts sijn moeder haer tocht nae doet hoers mans voers. in besittende is nu ter
tijt nimmer meer op spreke3n en sal oft doen spreken bij hem oft op yemont andersw met ghene recht
gheestelijc oft weerlijc ende dat die selve Willem uten goede Gherit Crillaerts sijns vaders voers. daer
Elisabeth sijn moeder voers. hoer tocht in besittenmde bleef bliven sal met alzulke iii ½ mud erfelijc
pachts als die selve Gherit den voers. Willem sinen zoen in scepenen brieven van Oesterwijc
overghegeven had nae inhout der selve brieve scabini predicto datum supra
144. 1457 mei 29
847.Sch.Otw,R.165,021r-02
Jan die oude z.w. Reneers van Broechoven ende Gherit z.w. Gherit Crillaerts pr Willem z.w. Gherits
Crillaerts dat sy alsulcke iii ½ mud rogh her. pact. als w. Gherit Crillaerts den voers. Willem sinen soen
overghegheven had in scepenenbrieven van Otw nae inhout derselve brieven dat sy dien voers. brief
van weerde sullen houden ende van valoer ende dat sy met ghene brieven oft met gheene recht daer
teghen en sullen doen oft doen doen bij he selven oft bij yemont anders in ghene manieren in ghene
toecomende tijde scabini predicto datum supra
145. 1457 februari 26
847.Sch.Otw,R.165,021r-03
wij Heyman vande Eck ende Embrecht Goeswijns z. scabi in Oesterw. notum fac. dat voer ons comen
is Claeus gheheiten Coel Feitmans z. ende heeft hem vermecht? voldaen ende wael betaelt ghekent
van alsiulcken penningen als Heylwych weduwe w. Jans van Laerhoven den voers. Claeus Coel
Feitmans in sch.br. Otw gheloeft had na inhout derselver brieve ende heeft daeraf quyt ghescouden
den voers. Heylwighen horen erfghenamen ende nacomelingen ende allen den ghenen des quitantie
behoeven etc. dat. xxv february portatum pro scab. anno Lvi
146. 1457 mei 31
847.Sch.Otw,R.165,021r-04
Willem Claeus Coelen z. pt Ariaen Melis Mel.. s. van Besoeyen xxv ? beyersche gulden te weten
daeraf vij der voers. gulden op opnser Vrouwe daghe purificatione proximae futuris ende ses der
voers. gld sunte Jans baptiste dach daweer naest volghende ende ses op sunte Jans daghe voers. als
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dan daernaest volghende etc. dat oft sake wseer dat Claeus Coel Feitmans z. voers. vader Willems
voers. binnen dese termijne voers, aflivich worde dat ad? tot dien einde twee vande voers. terminen
nader doet des voers. Coel alsdan volghende verscheinen ende vervallen sullen sijn scabo Appel et
Heymasn datum ultiam may anno Lvij
147. 1457 mei 22
847.Sch.Otw,R.165,021r-05
Wij Mathijs die Gruyter ende Heyman vande Eck scepenen in Oesterwijck etc. dat voer ons comen is
Willem Wouter Jacops z. ende heeft hem vermecht ende voldaen ghekent van Aernde z.w. Wouter
Aert Langherbeens soen van
 alzulken weghe als doer enen beempt gheet gheleghen inder par. van Tilborch < her. Berthout
Bacs > her. Matheeus Maes
welcken beempt voers. Aert den voers. Wouter in voerleden tijden tot erfpacht wtgegeven had daer
dieselve Aert den voers. wech niet wtghesceiden en had ende dat? van enighen anderen commer van
wseghen die doer enighe andeer erven gaen moghen die hy vande voers. Aerde in enighen
voerl;eden tijde ghecreghen heeft ende heeft gheloeft Willem voers. etc. den voerrs. Aerde of sine oer
erfghenamen ende nacomelingen vande commer desweghen voers. daer die voers. erf gaende
nimmermeer te tijd? oft te doen tyden metghene recht gheestelijc oft weerlijc scabo Thijs ende
Heyman xxij maij portatum pro scab.
148. 1457 mei 31
847.Sch.Otw,R.165,021r-06
Jan z.w. Anchem Molneers pt te betalen Aernden van Ghierle xxxiij gouden peters nl. valore ende v
wilh. tuyn a purificatione proximae futuris over een jaer ende den pacht tot elken onser Vrouwen
voers. nae avenant vande ghelde nae lantcoep elc mud tot xL peters gherekent te betalen den selven
scabi Gruyter ende Heyman ultima maij
149. 1457 juni 6
847.Sch.Otw,R.165,021v-01
Jan z.w. Peter Haerman een vierende deel hem toebehorende in
 een huis ende hof? met sijne gronde en toebehoren en met een stuck lands sibi adiatim tsamen vij
lopens ghelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Jan die Becker Willemsz. > her. Jan
Laureys Scoemakers z. ^ erf Godevaerts Hessels kynderen v gem. straten toe aldaer ut dixit
leg. et her.vendt Aernden fil. qd Peter Haermans sijnen bruer ab eodem etc., wtghenomen x? lop.
rogh jaerlijcs ende erfelijc pachts en dat vijftende deel van tween holl. gld en alzulcken chijns alsmen
in die Harense ghemeint jaerlijcs van rechts sculdich is te ghelden uten helen beempt voers. scab.
Aert Appel en Embrecht Goeswijns z. sexta junij
150. 1457 juni 6
847.Sch.Otw,R.165,021v-02
Merten gheheiten vande Dijck z.w. Peter vande Dijck heeft geloeft als princ. sculder Agneesen
weduwe w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen z, nu wittighe huysvrouwe Jan nat. z. Aert Wolfaerts
te weten deselve Agnesen tot hoer tochte ende Henric z. dess. Ghijsbrecht ende Agnesen voers. ten
erve te bliven x lop. rogh her. pact. in purificatione wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo totten den voors. Merten behorende bvvo < her. Merten voirs. >
Wouter Plumen ^gem. strate v erf Jans Beckers Willems soen
aflosbaar door Merten op purificatione over een jaar met xx iij ½ peter metten pacht ewtc. scab.
Willem Luwe et Gruter sexta juny
151. 1457 juni 6
847.Sch.Otw,R.165,021v-03
Aert geh. Langherbeen z. Jan Langherbeens leg. et her. vendt Peter z.w. Jan Quaps een ½ mud rogh
her. pact. op Lichtmis ende tot Otw te custen ende te leveren wt
 enen huse ende hove etc. ende metten acker daeraen gelgen in par. Tilborch in loco dicto den
Couwenberch < ^ her. Aerts vanden Brekel ende voert al om in comm. de Tilborch ut dixit
scab. Aert Appel et Heyman sexta juny
de brief moet worden gegeven aan Wouter Maes in absentie van genoemde Peter
152. 1457 juni 7
847.Sch.Otw,R.165,021v-04
Gherit ghe. vander Elst z.w. Dircs vander Elst als wittige man ende momb. Hillegonde sijns wijfs d.w.
Gherit Hagaerts dgie guedelten hem toebehorende van xxvij lopen rogh welc Gherit Jan Huben soen
teghen Jan gheheiten Uten hove in wttige cope ghecregehen had te vergelden jaarlijks wt ende van
jaarlijks wt ende van op Lichtmis wt ende van
 eenre erff in par. Tilborch in loco dicxto aen den Berckdijc? < Jan Hagaerts > erf der krn
lambrecht vanden Bekerdijc
 nog uit een buender velds gelegen in den scoer? den Lievengoet < ? Jans Broec ….. tLoe ex uno
et > der erf dat Huben Gheenkens z. was ex alio ut dixit in sch.br. Otw ende welc iij gedeelten
vande xxvij lopen rogh erfpacht voers. Hillegonde met recht van versterve erf. toecomen sijn ut dixit
en welke iij gedeelte vande xxvij lop. rogh.rogh voers. Jan etc. ….
leg. et her. vendt Jan geheiten vander Elst filio qd Diercs vander Elst sinen bruer ab eodem emptorum
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enz. scab. Aert Lipprechts ? en de Heyman ? septima juni
153. 1457 juni 7
847.Sch.Otw,R.165,022r-01
nieuw katern
Henric gheheiten vander Hoeven z.w. Aert Hermans Nouens soen voer hem selve en voer Herman
sine bruer ende vboor Janne van den Einde z.w. Jans Deckers sinen zwager daer Henric voers. voer
gheloeft heeft vijfentwentich ende een halve gouden peter goet ende custbaer ende den pacht
vanden gelde voers. die welc Henric gheh. die Bont zoen w. Reniers sBonten Hednric Herman
ghebruederen voers. ende Janne horfen zwagher voers. gheloeft had in sch.br. Otw leg. et her. suppt
Bruischen Jans soen tesamen etc. scab. Aert Appel et Heyman Septiam junij
154. 1457 juni 9
847.Sch.Otw,R.165,022r-02
Peter gheh. Coleman soen wilner Gherit Coleman de helft van xL s. paym. erfcijns hem toebehorende
welc xL s. paym. voers. Zebrecht gheheiten van Krekelhoven vercoft hadde Willem gheh. vande Staec
z.w. Jans vande Staec te verghelden allen jaer erfelijc op sinte Mertens daghe in den wynter wt ende
van
 enen beempt gheheiten den Langhen Beempt ghelegen inde par. van Haren in een stede gheh.
Belver < her. Jacop Ghijben erfghenamen > die ghemein Aa ^ erf Jans Rovers v erf Herman
Sibben ende Wouter vanden Heesacker
ende welc xL s. pay voers. Willem z. w. Gherit vande Vendijck vercoft hadde … Gherit ghe. Coleman
voers. pt litteris de Otw en welc helft van de veertich st voers. Jan gheh. Coleman z.w. Gherit
Coleman gheloeft heeft te ghelden Peter sinen bruer voers. wt ende van de iij vierende deel vanden
beempde voers. na inhout eens deylbrief die sij onderlinghe daeraf van meer erfe gemaect hebben
ende welc heft vande xL s. voers. den voers. Peteren inden selven deylbrief toe ghedeelt is ut dixit leg
et her. vendt heer Floris gh. priester h. Ghijsbrecht Floren z. ab eodel emptoris scab. Heyman et Em
Goossens ix juny heer Floris pt solv. vij vl. ex parte Peter Coleman
155. 1457 mei 18
847.Sch.Otw,R.165,022r-03
Cont sy enyghelijken want Kateline d.w. Symon Wouter Bacs voer hoer gebreck dats te weeten voer
enen jaerlijcken ende erfelijcken pacht van xiij lop. rogh welken pacht vande xiij lop. voors. Jan ghe.
van Donghen nat.z.w. Wilhelmi van Donghen in verscheyde sch.br. van Otw vercoft hadde Symon
Wouter Back Maes zoen te verghelden op Lichtmis ende inde enighe van Tilborch jaerlijcs te ghelden
wt ende van
 een stuc lants gheh. in par. de Goerle vijf lopens nl. circ. nae inhout litteris de Otw
anno millesimo quadringentesimo xxiij in festo Philippi et Jacobi [1 mei] en millesimo
quadringentesimoxiij in festo Bertholomei [24-8] welke pacht Kathelione vander doet w. Symon
Wouters Backs erfelijc toecomen is ut dixit ende welken pacht van xiij lop. de voors. Kateline gebrak
van x jaren naestleden niet vergouden en was als sy zeede3 en dast Katheline met een gericht ende
met vonnis der sch. van Otw alsoe dat ghewoenlijc is te ghestaen dat voedrs. onderpant vande vijf
lopense lands vercoft heeft voerden erfpacht voers. en voer 2 mud rogge afterstels ende voerden
onraet die daer met recht op ghegaen – vercoft Janne z.w. Symon Wouter Bacs pt horen bruer ghelijc
dat in enen vonnis brief daer scepenen van Oisterwijc daerop ghemaect volcomelijck begrepen is
ende want dit voers. stuck lants ghebrack van de x jaeren afterstels niet vergouden en heeft etc. dit
huis etc. daer Jan van Donghen in te woenen plach ghelegen in par. de Goerle < her. Mercelis van
Veen ende Jans van Dussen ende voert al om in die ghemeint van Tilborch welc gericht Wouter Back
Gheerlecs z. inde naem ende van wegen Kateline voers. daer hij volcomen macht af had volcomen
volvuerde etc. dat deze voers. Wouter Bacs den voers. huis ende hof etc. voer sijn gebrek vanden
afterstel vercoepn mocht ende dat
voor iij mud ende ij lop rogh inde sack en voor de onraet etc. vercoft Jan z.w. Symon Wouter Bascs
horen bruer etc. scab. Wil. Luwe Ghijs Aert Appel Em …. acta anno Lvij xviij may
156. 1457 mei 18
847.Sch.Otw,R.165,022v-01
Jan z.w. Symon Wouter Back
 een stuck lands 5 L par. Goerle < > Jans van Donghen en Willem Posteels suysab utroque ^aen
der erf Symon Wouter Bacs voers.
als met enen coep des heren vande lande van Kateline d.w. Symon Wouter Backs erf toecomen is ut
dixit item hiertoe
 dat huis ende hof scuer etc.
welk huis tec. oec mids enen cope van wandoeghenscappe des heerren vande lande van Kateline
sijns zustewrs voers. oec erfelijc toecomen is ut dixit in div. brieven van Otw leg. et her. suppt
Kateline sijnre zuster voers. met alle brieven scab. predicto datum supra
157. 1457 mei 27
847.Sch.Otw,R.165,022v-02
Cont sij want Juet geh. Vanny witt. d.w. Embrecht Vanny voer hAwer gebreck voor die iij deel van xxij
lop. rogh jeep als Henric gheh. die Wiolf z.w. Dircs Wolfs gheloeft had hem te geven ende te ghelden
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Mechtelden geh. Honyman die wittige wijf was w. Jan Honyman wt ende van
 eenen huse en hove etc. in par. Otw te Hukelum < her. Henric Brocken ab utroque ^ communitate
v erf Henric sBonten
 noch twee stucken lands dat een stuck in par. et loco predicto < her. Henric Brocken >
communitate
 dat ander stuck in par. de Enschot < her. Aert Houtappels > her. Henric sBOnten
welk huis etc. en de twee stukken land Henric die Wolf voers. voer dese voers. pacht van xxij lop rogh
en voor sommige andere commer ontfangen had in sch.br. Otw millesimo quadragesimo xix op sinte
Peters avont ad cathedram ende welc drie deel vande xxij lop rogh voors. die voers. Juet van Peteren
en Jannen hoer bruere fil. qd Embrecht Vanny voers. ende Elisabeth Margrieten drs voers. w.
Embrechts Vanny hoere zustere ende van Embrecht z.w. Lambrecht Embrecht Vannijs z. voor
hemzelve en voer Scallie sinen bruer daer die selve Embrecht voer gheloeft heeft ende van Janne
gheh. vanden Pasch ende Peteren Claeus Sculenborchs z. hoeren zwageren met overgeven als in
andere sch.br. van Otw en welk iij deel vande xxij lop rogh de voors. Juete gebrack van iij jaeren
naestleden gericht met vonnis sch. Otw aan deze onderpanden volgens brieven
welc gericht Peter gheh. van Laerhoven namwens Jueten voers. volvuerde
Alsoe doen dit aldaer geschiet was ghewijst waert schab. der Otw dat Peter voors. dese voers.
onderpanden voer sijn voers. gebrek
dwelc aldus ghesciet soe heeft Peter voers. den voors. ghericht des hij aldus ghemechticht was
wederom ghegheven ende opgedragen Jueten voors. ende want Juet voers. dese voers. onderpande
denghenen dieen sij die sculdich was te bieen te losen gheboden heeft te losen gheijc dat ghetuich
vande voors. scepenen inden gericht ghenoch vercleert heeft dwelc aldus gesciet soe heeft dese
voers. Juet dese voers. onderpanden voer die voers. ghebreck ende verder onraet die daer met recht
op ghegaen was ende voer enen halven st meer daer en teinden vercoft Janne gheh Vannys z.w.
Embrecht Vannys hoeren bruer etc. welcken Jan coper overmidts vonnis scab. de Otw die heerr
vande lande vanden erf hem te hant vercoft ghelijc voers. sculdich sal sijn ghericht waerscap te doen
alsoe ver als wy scepenen van Oesterwijc hier in wijsers sijn scab. Appels Geryt Catwijc ende Em
Gos. xxvij maij anno Lvij
Jan voers. resignit dese erf voers. Jueten sijnre suster voers. tesamen cum omnibus litteris etc. testes en datum ut supra
158. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,22v-03
Alit wedwe w. Jan Symons d.w. Jan Smolneers met Aernden gheh. van Ghierle z.w. Jans van Ghierle
horen tegenwoerdighen wittighen man ende momboer een half mud rogh jeep van dordalven mud
rogh die welc Aert z.w. Jan Smolneers Janne gh. Symons soen w. Symon Jans z. als wittige man
ende momb. Alitten sijns voersd. sculdich was ende gheloeft had te ghelden wt ende van den
dordendeel zeker erf ende havelijken gueden die welc de voers. Aliten vander doet w. Jan Smolneers
hoers vaders met recht van versterve toecomen waren ut dixit enwelc 1/3 van de erf en havelijke
guenden voers. Aert z.w. Jan Smolneerds voers. tegen Jan Symons voers. vande voers. erfpacht van
de ij ½ mud rogh en van meer andere commer en erfpacht gecregen had in sch.br. Otw leg. et her.
Faneel gh. Piers fil. qd Daneel Piers te samen cum omnibus litteris alsoe ver als sy den ½ mud erogh
voers. ae tanghen moghen scab. Luwe et Em xiiij juni
159. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,23r-01
Juet weduwe w. Aerts vande Heyen pt Jacop vander Elst tot behoef joffr. Elisabwetthen weduwe w.
Jans van Amerroeyen xx gouden cronen daeraf vij der voers. cronen in festo Jacobi ende vij der
boers. cronen te Bamijsch daarna en vi der voors. cronen tot Paschen daarna om metten voers. xx
cronen te voldoen alsulck wtspraeck van enen segghen als Pauwels van Haastricht Roelofs z. Jan
van Erp Philips van van Gheldrop [sic] tusschen joffr Elisabethe en de Juette voers. des gheloeft
sijnder gheseet was te weten van xi mud rogh die deselve joffr. Elisabetthe derselve Juette erfschen
was scab. Wil Luwe et Heyman xiiij junij
160. 1457 juni 12
847.Sch.Otw,R.165,23r-02
Wolf Laureins soen vander Heyen ende Aernt sijn sone? pr Willem Luwe tbv des Gasthuys? Lxxx
Rgld en anderhalven peter op sunte Bertholomeeusdaghe proximae futuris solvende scab. Gruyter et
Heyman [doorgehaald xiiij juni] portatum pro scab. xij juni dits bevionnist
161. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,23r-03
Willem gheheiten Poinenborch z. w. Peter Poinenborch pt voor hem selve ende voor sijn mede
erfghenamen ende nacomelingen dat hy allen die gheen die met recht sculdich sijn te weghen over
alsulken stuck weyen als die selve Jan van Eten der voers. Willem vercoft had ghelegen tot Hukelum
alsoe ten ewighen daghen soe weghen sal dat den voergh. Jan van Eten oft sine nacomelingen ende
erfghwenamen daer nimmermeerr clot hynder scaey oft commer af comen en sal in gheene
toecomende tijde scab. Willem Luwe et Appel xiiij juny
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162. 1457 juni 14 ?
847.Sch.Otw,R.165,23r-04
Jan gheheiten van Ghedrop pt Jan van Eten dat hy den voers. Jan ende sijn guede ten ewighen
daghen commerloes ende scadeloes houden sal van alsulken viij Rgld als die voers. Jan Eten Willem
Luwe gheloeft heeft scabi Aert Appel ende Catw.
163. 1457 mei 25
847.Sch.Otw,R.165,23r-05
Cont sy enyeghelijken want Jasn die ouste z.w. Reiniers? van Broechoven voer sijn ghebrek dats te
weten voer enen jaerlijcken ende erfelijken pacht van 1 ½ mud rogh welken pacht vande 1 ½ mud
rogh voers. welc 1 ½ mud erfpacht voers. Gherit Crillaert gheloeft hadde hem te geven ende te
ghelden in hylicscher vorwaerden Jan Daneels zoen van Heyst sinen zwagher wt ende van alllen
gueden Gherit Crillaerts voers. ende wlken pacht vande 1 ½ mud rogh voers. Jan die ouste voers.
teghen Jan Daneels soen van Heyst in sch.br. Otw anno millesimo quadragesimo Liij in festo Wilbrordi
ende welke pacht van 1 ½ mud rogh voers. den voers. Jan ghebrac ende van twee jaer naest leden
niet vergouden en was ut dixit ghericht wasert sch. Otw aen allen ende neyegeliken guende
toebehorende Gherit Crillaert voers. welc ghericht Wouter Back Gheerleecs soen in den name ende
van weghen Jans voers. daer hy een volcomen macht af hadde volcomelijcken volvuerde
Alsoe doen it aldus ghesciet was ghewijst wt suam scab. de Otw dat Wouter Back voers. dese voers.
onderpande voor sijn voers. ghebreck vercoepen mocht dwelc aldus ghesciet soe heeft dese voers.
Wouter dit voers. ghericht des hij aldus ghemechtich was weder overghegeven ende opghedrsagen
Janne voers. ende want dese voers. Jan dit voers. ghericht den ghenen dieen dy dit sculdich was te
bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuych vande scepenen inden ghericht ghenoch
vercleert heeft dwelc aldus ghesciet sioe heeft dese voerfs. Jan dese voers. guede toebehorende
Gherit Crillaert voers. voer sijn voers. ghebreck voer den onraet die daer met recht op ghegaen was
ende voer vi st. daer en teinden vercoft Claeuse nat.z. Henric vande Dijc ab eodem welcke Claeus
overmids vonnis der scepenen van Oesterwijck behoudelijc ende hier in wtgescheiden alzulken pacht
als Willem Gherit Crillaerts soen sijn zwager uten gueden voers,. jaerlijcs boren sal insch.br. Otw en
behoudelijk ende wtghesceden den voers. Jasn sijns kijntsdeel inde gueden Gherit Crillaerts sijns
zweers voers. ende noch wtghesceyden ende behoudelijc oft hem Jan voers. erghens verloeft mocht
hebben inenigher erfwisselinghen die hy teghen Gherit Gherit Crillaerts soen sinen zwagher mocht
hebben daeraf te taen op sijn recht scab. Appels Greve? Heyman et Catwijc cum so. anno Lvij xxv
daghe maij
Claeus vande Dijc voers. heeft dese voers. coop weder overghegeven Jan de outsten soen Reniers?
van Broechoven etc. scabi predicti datum suprfa
164. 1457 juni 18
847.Sch.Otw,R.165,023v-01
Laureys z. wilner Jan Lupprechts
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatem totten voers. Laureys
behorende iiij lopensaet etc. ghelegen in lib. de Oesterw. in loco dicto die Coestraet < her. Jan die
Becker Willems z. > her. Peter sBeeren kynder ^vander gemeinder straten v totten erf Peter
sBeren kynder ende Jans vanden Dijc ut dixit
welc huis ende hof voers. Jan Lupprechs voers. toe te behoren plach ende welc helft des huis en hoff
voers. den voers. Laureys vander doet wilner Lambrecht Lupprechs sijns bruers met recht van
versterve erf toecomen is ende welc ander helft des huis ende erf voers. die voers. Laureys teghen
Aelbrecht sinen bruer gekocht had in sch.br. Otw ut dixit leg. et her. vendidit Gherardo dicte vander
Avoert filius qd Henric vander Avoert ab eodem emptoris etc. scab. Appel ende Em. xviij juny portatum
pro scabinis
Peter gheh. van Laerhoven filius qd - - redemit et reportavit Gherardo predicto scabo predicto datum
jam supra
165. 1457 juni 26
847.Sch.Otw,R.165,023v-02
Henric geh. die Bont die joncste z.w. Jans sBOnten een half mud rogh her. pactum als Jan gheh.
Vrient nat.z. Claeus Vrient gheloeft hadc Henric voers. wt en de van
 een huse ende hove etc. en erf daaraan theel erve x lopense gelegen in par. Enschot in loco dicto
aen thoghe einde < her. Gheertruden w. Jan sGroten ende hoer krn ab utroque parte ende opten
enen eynde houdende v ghemeint ut dixit
welk huis etc. Henric gheh. die Biont [die jonghe – doorgehaald] ende Henric gheh. die Bont die
jonghe ende Claeus geh. Vrient Jan Vrient Claeus z. wedn. w. Elisabeth sijns wijfs ende Jan z.Peters
gheh. Haemans hoer zwagheren als wittige man ende momb. Katelinen sijns wijfs drs w. Jans gheh.
die Bont voer hen selven ende voer die kynder Claeus Vrients voers. daer niet tegenwoerdich
wesende daer Claeus voers. voer gheloeft had den voers. Jan voer dit half mud rogh en voer meer
andere commer totr enen erfpacht wtgegeven had in sch.br. Otw leg. et her. supt Wouter geh. van Eel
z.w. Thomaesd Hessels ab eodem emptoris etc. scab. Heyman ende Em. xxvi juny
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166. 1457 juni 26
847.Sch.Otw,R.165,023v-03
Jan gheheiten de Cu per? soen Jan Cupers Willems soen
 een huis ende hof etc. totten voers. Jan behorende daer Jan die Cup[er] vader des ierstgenoemde
Jans voers. sijn tocht in besittende is ghelegen in lib. de Oesterwijck < her. Mechtelden weduwe
wilner Jans sBeeyens? heer Willem hoers soens > ^ her. Gheertruden weduwe qd Thomaes
Brunen v aen die ghemeyn straet ut dixit
leg. et her. supt Jo den Cup[er] voers. sinen vader tesamen cum omnibus litteris etc. scabo Aert Appel
ende Heyman xxvi junij
Jan die Cup[er] Willems z. wilner Willems cups pt etc. Jannen sinen soen voers. dat hy dit huys ende
hof voers. .. hij huden des daechs overghegeven niet vercopen verteren noch oec vervreemden en sal
noch ghenen commer daerop maken en sal ten sal bij den wil ende consent Jans sijns soens voers.
behoudelijc dat Jan sijn vader voers. daerop sal moghen vercopen twee lib. payments Heyn Bloys oft
yemant anders diet hem ghenyeghen sal dwelc Jan soen desselfs Jans de/ scepenen hieronder
ghescr. gheconsenteert hebbende heeft scab. predicte datum supra
167. 1457 mei 28
847.Sch.Otw,R.165,023v-04
wij aert appel ende Heyman Heymans soen van den eck notum facie .. dat voer ons comen is Meeus
witt. z. Heyman vanden Eck ende heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekengt van
alsulcken erfpanningen als Peter van den Einde den selven Meeusen gheloeft had van
 enene beempde ghelegen in die Diese.
ende heeft daeraf quyt ghescouden den voors. Peter4 en allen den ghenen des quitantie behoeven
scab. Appel et Heyman datuum xxviij maij portatum pro scab
168. 1457 juli 20 ?
847.Sch.Otw,R.165,024los-a
In dese maniere so sal Claeus vanden Dijck alsulken coep als hij ghecreghen heeft van Aleyt
Francken sal hij ong.. Willem van Haestyyct ende 1 naturael z.w. her Pauwels van Haestrijct udde?
ende Jan Hessel met alsulk condicien te ghedaen dat Willem ende Jan voors. Alyte voors. afleggen
sullen allen hoer afterstellige pacht en betalen hoer tussen dat ende snt Jacopmis metter scader die
daer met recht op ghegaen is woert meer soe sullen des selfs Willem ende Jan vs. gheloven
ghesamenderhant ende onverscheyden Alyt voors. dat sij die achterstellighe pachten also betalen
sullen tolt desen dage toe etc.
daer Alyt voors. daer coep af heeft ghedaen testes Gruyter endec Catwiujc anno voer Margriet dach
marge: ende desen deell onderpander tot desen date toe [verso]
Henric? van Buel heeft vercoeft een gehoecht dat welc Bist Meeus ghehantplcht heeft ende dat heer
Back ghecoeft voer x[iiij] lop. rog eens inde sack ende de onraet die daer met recht op ghegaen is
testes Luyken Gruyten Catwijc Heyman des woensdach voer Jacobij
Hubrecht Willem Goeart z. heeft vercueft een gherijcht dat welc Hubr. ghehaelt heeft aen Thomaes
Piloks gioet overmits wandoghenscap dat? Gherijcht heeft Hubr. vercoeft voer sijn ghedbrecht dats te
weten L peters ende xvij lib. ende den schaey die daerop met recht ghedgaen voer en na ende
darenboven loest hijt x peters boven die L ende banen? die siaerts ende hier nae is Peter Berijs
comen ende heet dit gherijcht ghecoeft voer xxx peters ende xvij lib. ende die schaey die daerop
ghegaen is voer ende naecht ende hier en boven so blijf Hubr. ghebreeecht xx peters dies ut suop.
in marge: dat nu hantplicht Goeyaert Pels kynts? brieven
169. 1457 januari 3
847.Sch.Otw,R.165,024los-b
[eenzijdig beschreven]
Wouter gheheiten Vrients pt ut de-or principalis sup hud. Jan Dicbier xi peter ende een oert die een
helft daer af op sunte Jacops daghe proximae futuris ende die ander helft un festo Bertholomei in
sequen.. testes Jan Wijtman ende Aert Aerts z. 3-a januarij
Jacop ende Aert confratres liberi Goeyaert Aert Heymans z. prom. redisi ut de-oris pu-les sup hu-d
deo? Johanne xxij peter nl. valore etc. scabo predicto datum supra
Aert Back wuys zoen pt dicto Johannes ut de-os pu.. etc. ix ½ peters nl. val. ende een butk.
medietate? in festo Jacobs proximae futuris et med. in festo Bavonis in sequent.. scabo predicto
datum sup. dits bevonnist
170. 1457 juni 28
847.Sch.Otw,R.165,024r-01
Henric gheh. Stickers z. w. Henric Stickers
 een huis ende hof etc. totten voors. Henric behorende gelegen in lib. de Otw in loco dicto
Karchoven < her. Elisabethen vidue qd Aert Groeys ende hoer krn > ^ die ghemeint van Haeren v
erf der krn w. Jan Groeys ut dicit
welk huis en hof voers. Jan geh. Loyaert in sinen testament ghemaect ende beset hadde Alijten sijnre
nichte d.w. Luytgaerden gheh. Stickers nae inhout eens testaments en welc huysende hof voers. totte
voers Henric vander doet Aliten sijnre suster met recht van versterve tot sinen ghedeelte erfelijc
toecomen is ut dixit ende op welc huis ende hof voers. Dirc Jan doe outste ende Jan die joncste ende
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Godevaert confratres filij qd Hen ric gheh. Stickers natuerael soen w. Wouter van Haren ende
Elisabeth hoer nicht d.w. Jans gh. Vos vande selve w. Jan die Vos edn wt wilner Elisabeth d..w.
Henric Stickers voers. tsamen gewonnen metten momb. derselve tbv Henric Stickers voers. helmelic
verteghen hebben pt in litris de Otw etc. vendidit Embrecht gh. Vannijs fikl. qd Lambrecht Vannijs
behoudelijk dat Embrecht voers. daer af houden sal een halve roey dijcs opten Otw dijck en iij st pay.
erfchbijns jaerlijcs van rechts daerwt etc. scab. Aert Appel et Heyman in prefesto Petri sc. xxviij die
junij Jan die joncste z. w. Henric Stickers redemit et reportavit Emberto prescripto etc. - testes en
datum ut supra solvit ix geld vl. conditionaliter
Embrecht voers. sup hed. Jan den joncsten voers. xviij gouden peters nl. val. op sunte Gheertruden
daghe proximae fut. solvendis eodum
171. 1457 juli 1
847.Sch.Otw,R.165,024r-02
Claeus gheh. vander Voert fil. qd Henric vande Voert
 eenstucsken erfstot eenen graft liggende hem als hij seede toebehorende in par. Otw in een stede
gheh. Berkel < her. Claeus vpers. > her. Steven ende Jan confratres filii qd Henric Stevens z.
Pauwels z.w. Dircs Wolfs ende Gheroit z.w. .Gherit van Boerden
leg. etc her. suppt Steven Pauwels ende Gherit voers. ad opus sui et ad opus Jans z.w. Henric
Stevens z. voers. etc. dat Steven Jan Pauwels ende Gherit voers. den voers. graft tusschen hoer
beyde erve liggende alsoe heyman? ende bevreden? zullen dat Claeus voers. ende sijn nacomelingen
daerby bevroedt sullen sijn ten ewighen dage dwelc Steven Pauwels ende Gherit voers. voer hen
selve ende voer Janne voers daer sy samentlijc voer gheloeft hebben den voers. Claeus etc. scab.
Aert Appel ende Heyman prima julij … h. wilner Denys Willem Remkens sz.
172. 1457 juni 8
847.Sch.Otw,R.165,024r-03
Wouter geh. Pluym soen wilner Claeus Pluymen een half mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachs tot
hem als hij seede behorende welc ½ mud rogh voers. Embrecht gheh Buckinc Jueten Enghelberen
ghesusteren dochteren Embrecht voers. vercoft hadden Gherit gheh. Bock soen wilner Leonaert van
Sculenbroeck te betalen alle jaer in purificatione van ende wt
 een huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Oesterw. daer Henric soen wilner
Aert Herman Noyens nutertijt woonachtich is gheleghen < eenen ghemeinen wech aldaer gheh. die
Vloetstraet > der erff Coel Feitmans ^vander ghemeinder straten v totter ghemeinten toe ende aen
die Vloet aldaer
 item noch wt ende van enen stuck lands een lopensaet bl. circ. cont.. ghelegen in den Cruyspat < ^
her. Henric Bartholomeeus soen vanden Nuwenhuse > den Vuchtpat v aen den wech die tot
Karchoven waert gheet
 item noch van ende wt der helft van enen stuck beempts gheh. des Aschmans beempts ghelegen
in par. de Oesterwijc in dat Hukelumsche broec daer dander helft af toebehorende is Zebrechte
vander Hoeven < her. Aert Herman Noyens soen > her. Ghijsbrechs sBeeren ^ vander Aa v totten
ghemeinte toe ut dixit
pt in litteris de Otw etc. ende welc ½ mud rogh erfpachts voers. heer Claeus Bock priester soen wilner
Gherit gh. Bock voers. in sinen testament den voers. Wouter ghemaect ende beset hadde ut dixit leg.
et her. suppt Willem de Beeck? ad opus tabule sancte Spiritus in eccl. de Otw etc. scab. Aert Appel
ende Em Gosens octava die junij
173. 1457 juni 6
847.Sch.Otw,R.165,024v-01
Cont sij want Alijt d. Wouters Vrancken voer hoer ghebrec jeep ½ mud rogge als Peter z.w. Henric
gheh. Willen vercoft hadde Alyten voers. te verghelden annuatim in purificatione wt ende van
 enen huse ende hove en erf daaraan totten voors. Peter behorende te Berkel < her. Pauwels die
Wolf ende Maes Sybben > her. Goeyaerts gh. Snoeck ende Aerts die Wolf ^vander Harens
ghemeinten v erf Aerts die Wolf voers.
 item wt twee stucken beemden totten voors. Peteren vercoperen behorende ghelegen in par.
predicta in loco dicto Uedenhout tesamen 1 ½ buendere dat ene stuck < ^ her. Wolfaerts vander
Heyen > her. Korstiaens gh. Glanys v erf sancte Spiritus in Buscoducis
 en dat ander stuck < her. Korstiaen Glanys voers. > her. Godevaerts van Kuyck ^erf des heylichs
Gheests vanden Bosch v enen water gheh. den Brant
 item noch eenre erff gh. die Wiltbraeck te lande ende te heiden ligghende elf lopensaet totten
voors. Peteren venditoris behorende ghelegen ter voers. stede gheh. Berkel < die Ghemeint aldaer
> ^ her. Aerts van Eersel v aen Jan Winen Hoeve als hy zeede
in sch. br. Otw anno domini millesimo quadragesimo Lij in prefesto Lucie xij daghe in decembris
welcken erfelijke pacht van den halve mud rogh voers. de voers. Alijten ghebrack ende van xij lop.
afterstels niet vergouden was ut dixit ghericht waert met vonnis der scepenen van Otw aen dese
voers. onderpande nae begrip hoers briefs welc fgericht Peter gh. van Laerhoven daer hij volcomen
macht volcomelijken volvuerde etc. alsoe doen dit aldus ghesciet was ghewijst waert sine scabiorum
dat dese voors. Peter dese voers. onderpande voer sijn voers. ghebrek vercopen mocht ende dat dir
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h.. dwelc aldus ghesciet soe heeft Peter voers. dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was
wittelijck overghegeven ende opghedragen Alijten voers. ende want Alijt voers. die voers. ghericht den
ghene die sy dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande
voers. scepenen inden ghericht ghenoch vercleert heeft alsoe doen dit aldus ghesciet was soe heeft
Alijt voers. dese voers. onderpande voer een half mud rogh erfpacht ende voer xij lop. afterstels ende
voer den onraet die daer met recht op ghegaen is daer en teinden vertegen Claeuse natuerael z.w.
Hwenric vande Dijck ab eodem emptoris welcken Claeus die heer vanden lande vande erf hem te
hant vercoft als voers. is sculdich sal sijn gherechte waerscap te doen alsoe ver als die scepenen van
Oisterwijck hier in wijsers sijn scabi Appel Catw. Heyman ende Em sexta july
174. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,24v-02
Aert z.w. Godevaert sGruyters pt te betalen Willemen z.w. Willem Stickers xxxv gouden peters deen
helft op OLVr purificatione proximae futuris met xx lop rogh ende die ander helft in pruificatione over
een jaar met x lop rogh alsdan te betalen den selven scabi Heyman en Em Gosenens nona july
175. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,24v-03
Willem voers. pt Aernoldo predicto dat soe wanneer Aert voers. hem betaelt ende vernuecht heeft
vande xxxv petersd voers. datalsdan die vooers. Willem den voers. Aernden overgheven sal alsulcken
brief van xx lop rogh erfpacht als deselve Willem opdie erf des voors. Aerts jaerlijcs borende is nae
inhout des selfs briefs scabi predicto datum supra
176. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,24v-04
Jacop gh. Brievenck soen natuerael w. Henric gh. Brievinck een half mud rogh jeep totten voors.
Jacop behorende welk ½ md rogh voers. Henric gh. van Goch den voers. Jacop erfelijc vercoft hadde
te vergelden allen jaer erfelijc in purificatione in par. de Tilborch uit
 een stuck lands gheh. die Gotentbrake? twe lopensaet in par. Tilborch aan Oerle < her.
mensesancte spiritus in Buscoducis > ^ alia hereditatis den Henie? v ad commune viam ut diit
zoals in sch.br,. sBosch leg. et her. supt Wouteren z.w. Wouters vasn Gorop tesamen cum omnibus
litteris etc. scabi Ghijs ende Heyman datum supra
177. 1456 december 18
847.Sch.Otw,R.165,25a-los
eenzijdig beschreven
Mary wittighe huysvrou Ghijsbrecht Heyen Claeus ende Aert wittigh krn Ghijsbrecht ende Marien
voers. pt Jan Dicbier Jans soen ix ½ petere en ii braspenning de helft in festo Jacobien dandere helft
Bertholomey – scab. Aert Aerts z. ende jan Symons soen datum anno Lvi xviij daghe in decembris
protatum pro scabini
Heilwijch weduwe qd Ghijb Dirck Beelen pt Jannen voers. xi peters ende iij st diec een helft pur? …
ende dander helft pr sup scab. predicti datum supra scab. predicto sup.
178. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,25r-01
Wouter z.w. Aert Brocken Hadewijch d. des voers. w. Aert Brocken c.t. Wouter z.w. Wouters van
Gorop als wittighe man ende momboer Dinghene sijns wijfs d. Jan Wijten ende Claeus z.w. Claeus
Stert
 ij stucken lands hem toebehorende tsam,en iiij ½ lop ghelegen in par. Haren in loco aen die Berct
dat een stuck < her. Jan Stinen > her. Heylwighen krn vanden Einde ende heer Willems Cupers
^erf Heylwigh krn vanden Einde voers. v erf Heylwigh krn voers. en heer Willem Scupers voers.
 dat ander stuck < her. Jan Stevens z. vande Amervoert > her. Lijsbet Priems en Wouters
erfgnamen vanden Loe ^erf Elisdabeth voers. v erf Wouters erfgenam,en vande Loe tot enen
waterlaet aldaer aen die Berct
welc twee stucken lands voers. den voers. Wouteren Hadewighen Wouteren ende Claeusen vander
doet w. Gherit Brocken z.w. Aert Brocken met recht van versterven erfelijc toecomen sijn ut dixit leg.
et her. supt Jacobo gh. Brievinck filio natrualiHenric gheh. Brievinck etc. - testes en datum ut supra
179. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,25r-02
Henric gheh. Beliuwe z. Jan Belnius die hy wittelijc ghewonnen ende ghecreghen had bij w.
Mechtelden sine wittighen wive allen alsulcken guede erfelijc ende havelijc totten voers. Henric
behoerende die welc hem vander doet w. Mechtelden sijnre moeder voers. aen verstorven sijn ende
vander doet Jans sijns vaders voers. aen versterve moghen soe waer die gueder ghelegen sijn eest in
haerden oft in weken etc. ende men die erghens in sine name bevijnden sal sonnen ut dicit leg. et her.
vendt Janne z. Jan Belnius voers. sinen bruer etc. - testes en datum ut supra
180. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,25r-03
Wouter z.w. Wouters van Gorop wittig man ende momb. Dinghene sijns wijfs d. Jan Wijten ende
Claeus z.w. Claeus Stert allen alsulcken guede erfelijc ende havelijck als den voers. Wouter ende
Claeusen vander doet w. Gherit Brocken z,w, Aert Brocken met recht van versterve erfelijc toecomen
sijn etc. leg. et her. vendt Wouter z.w. Aert Brocken ab eodem emptoris etc. scab. Heyman ende Em,
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datum supra
181. 1457 juli 9
847.Sch.Otw,R.165,25r-04
Wouter z.w. Wouters van Gorp voers. wittig man ende momb. Dinghene sijns wijfs vopers. d. Jan
Wyten die die selve Jan Wijten wittielijc ghewonnen ende ghecreghen had by w. Kerstine doen sij
leefde d.we. Aert Brocken een derdendeel hem toebehorende in
 een huse ende hove etc. xviij lopensaet ghelegen in par. de Haren < her. Peter Woiten ende
Pauwels sijn bruer > her. Wouter Brocken ^erf Jans Meyers v ghemeinten toe van Haren
 noch hiertoe een stucsken landsd een half lopensdaet ghelegen in par. predicto < her. Jansc
Smeiers > her. Claeus Petersd ^van erf Jan Monics Jacops soen v ghemene weech toe aldaer jt
dixit
welk 1/3 van de huse etc. en suxken lands voers. den voers. Wouter als man ende momb. sijns wijfs
voers. vander doet w. Kerstine sijnre zwegher ede mids eender deilinghe mey sijne mede erfgenamen
daerop ghedaen erf toecomen is ut dixit in sch.br. Otw leg. et her. vendt Wouteren filio qd Aert
Brocken ab eodem emptoris scab. predicto datum supra
Wouter coper voers. pt dicto Wouter vercoper xxxvi gouden peters die een helft op Lichtmis a.s. over
iij? jaren en tot OLVrouw misch hier en binnen den pacht van enen mud rogh en die ander helft
Lichtmis over vi jaer en die last iij jaer voers. tot elke OLVrouwe van dien iij jaeren voers. den pacht
van enen laven mud rogh - testes en datum ut supra
Wouter coper voers. pt te betalen Claeus z.w. Claeus Stert vij gouden peters vel valorum a
purificatione proximae futuris over iiij jaer ende tot elken Lichtmis hiervbinnen den pacht van iij lop
rogh - testes en datum ut supra
182. 1457 juli 12
847.Sch.Otw,R.165,25v-01
Steven z.w. Henric Stevens item? Gherit z.w. Gherits van Boerden [marge: als wittig man en momb.
Margriete sijns wijfs d.w. Henric? Stevens? op
 een stuck lands gheh. den Gheer vi lop. ghelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout in loco
dicto die Seshoeven < her. Gherits voers. > her Peters van Beerse ende Jans krn van Oekel ^ erf
Meeus Steven Heynen z.
 een stuck lands daerbij ghelegen ½ mudzaad als voor < her. Meeus voers. >her. Jan Vendix des
jonge ^ v erf Gherit van Boerden voers.
 [marge] een heivelt 2 buender gelegen in par. Tilborch < her. Gherarts van Buerden > her. heredes
? qd Aert Houtappels ^ Goeyaert Hessels v her. Enghel liberi qd Enghelberen gh. Vilt?
ende opten aligen recht Steven ende Gherit in die twee stucken lands en in een huse hove ….
toebehorende tot behoef Pauwels z.w. Dircs Wolfs en tbv Jans Henric Stevens z. vander Amervoert
wettelijc ende helmelijc hebbenm verteghen en hebben deze twee stucken lands voers. den voers.
Pauwels ende Jan met alle brieven etc. waaruit 2 mud rogh erfpacht den mud daeraf joffr. van Roey
ten Bosch te leveren ende dander mud Elisabeth Loeyers oec ten Bosch te leveren ende iij oude grote
en iiij d. … den hertoch jaerlijcs van recht daerwt te ghelden 2 pont payments erfchijns der tafelen der
H.Geest vanden Bosch en wegen met recht etc. scab. Heyman en Em xij julij
183. 1457 juli 12
847.Sch.Otw,R.165,25v-02
Pauwels Jan en Gherit van Boerden voers. op
 een stuck die helft van enen huse ene hove en erf daaraan iiij lopense te weten die zijde
noertwaert daer die andere helft af toebehorende is Gherit voers. daer w. Meeus Heyn Stevens
soen in sinen leven in besittende ende toebehorende was ghelegen in par. Otw in loco dicto
Uedenhout ^ gem. strate en voert al om her. Gherit voers.
 noch die helft van vi lop. lands te weten die sijde oestwaert daer dander helft af toebehorende
Gherit voers. gelegen in par. et loco predicto ^v erf Gherit voers. streckende vander erf Meeus
Steven Heinen z. tottem erf Jan Vendijcs des jonge
 item noch dat vierendeel van enen stuck beempts onbedeeld liggende een buender daer die ander
helft af toebehorende is Margrioeten weduwe w. Meeus Henric Stevens soen ende dat vierde
vierendeel Gherit voers. ghelegen in par. et loco predicto < her Jan Brock ab utroque parte ^erf
Aert Houtappels erfgenamen v ghemeinder steghen toe aldaer
ende opten alinghen recht den voers. Pauwels Jans ende Gherits voers. enichsins in dese voers. erf
toebehorende tot behoef Stevens voers. wittelijck helmelijc hebben vertegen en hebben dese erf
voers. den voers. Steven ende gh. tesamen cum omnibus litteris
dat Steven uit deze erven jaarlijks gelden zal twee oude grote en iij d. die helft van 1 ½ hellinc onsen
heer den hertoge ende dat vierendeel van alsulcke pacht en chijns als Meeus Henric Stevens …. uten
beempde voers. in sinen leven plach te ghelden ende die helft van enen mud rogh erfpacht Aert
Boen? van Druenen ende die helft van alsulck chijns als die voers. Meeus in sijnen leven uten huse
ende hove voers. ons vrouwen outaer in eccl. de Otw plach te ghelden welke chijns pacht ende onraet
voers. die voers. Steven pt. sup. scab. predicto datum supra
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184. 1457 juli 12
847.Sch.Otw,R.165,25v-03
Pauwels Steven en Jan voers. op
 die helft van den huse en hove en erf voers. ghelegen < die andere helft voers. > Gherit voers. ^
metten einden pt …
 noch die helft vanden stuck lands voers. ghelegen < die adere helft > her. Pauwels en Jan voers.
^metten einden pt …
 noch iertoe dat vierendeel vande beempde voers. pt
sup exte? alinghe recht helmelijc hebben vertegen tot behoef Gherit voers. etc. dat Gherit daerwt
ghelden sal dat wederdeel des chijns dictus? Steven voers. wt winen ghedeelt gheloeft heeft te
ghelden scab. predicti datum supra
185. 1457 juli 26
847.Sch.Otw,R.165,25v-04
Willem gh. van Laerhoven sup hed. Laur. Everaerts z. van Besoeyen x gouden cronen goet ende
custbaer die een helft tot Bamsich nu naest toecomende en dander helft opten meidach daer naest
volghende scab. Aert Appel ende Heyman datum xxvi july
186. 1457 juli 13
847.Sch.Otw,R.165,26los-a
Mechtelt weduwe w. Jans vande Wou ende Adely d. des voers. Jans? vande Wou c.t. en Henric z.
des voers. wilner Jans vande Wou voer hen selven ende voor Andries en Aerde noch onmondich daer
Adely ende Henric voers. voer gheloeft hebben hebben vercoft in enen wittigh cope Aert z.w. Claes
[doorgehaald Jan] Stert een half mud rogh jeep op Lichtmis uit
 huse ende hove etc. tsamen een ½ mudsaet ghelegen in par. Otw in loco dicto Hukelum < her.
Peter vande Wou mma ghelner? ex uno > aen die ghemeyn Heerstrsaet ex alio ^v aen die
ghemein strate ut dixcit etc. scab. Thijs et Heyman datum xiij july xiij july
[verso]
Aert voers. heeft bekent van gracien dat des voers. vercopers dese voers. pacht vanden halve mud
rogh van hene? hant deselve aende vast? af sullen moghen quiten ende losen van purificatio
proximae futuris over iij jaer met xvi peters ende voer elke peter xviij st met den pacht vanden haklve
mud rogh alsdan te betalen scab. predicto datum supra
187. 1457 juli 12 ?
847.Sch.Otw,R.165,26r-01
Steven Jan Gherit ende Pauwels voers.
 een stuck lands hen als hen als sij zeeden toebehorende een half mudsaet gelegen in par. Otw in
loco dicto Berckel < her der krn w. Wouters gh. vanden Pasch en meerr anderen > her. Geride? filij
Gherwarde filie qd Wolter? de Bacxs ^her der voers. krn v comm. plateam ut dixcit
welc stuck lants voers. Bertholomeeus z.w. Henric gh. Stevens teghen Wouter z. Ghyle gh. van
Ghierle in litteris de Buscoducis en welk stuk land voers. den voers. Stebven Jan Gherit en Pauwels
vander doet w. Meeus Heyn Stevens soen met recht van versterve erf toecomen ut dixit leg. et her.
vendt Wouteren z.w. Denys Willem Rembouts ? z. waaruit te gelden twee mud rogh erfpacht jaerlijcs
van recht etc. scab. predicti datum supra de v-a littera Pauwels voers. Cornelis z. Jans Beckers
redemit jue.. et rfeportavit Wilhelmus predictus? scabi predicti datum supra
188. 1457 juli 27
847.Sch.Otw,R.165,26r-02
Henric gheh. Wanghen soen wilner Dirck Wanghen leg. et her. vendidit Janne gh. vanden Doren filius
qd Henric vanden Doren een half mud rogh jeep op Lichtmis wt ende van
 enen vijftendeel van enen stuck beempde hem toebehorende ghelegen in den Borchbeempt
ghelegen in par. Otw bij der watermolen aldaer < her joffr Margrieten weduwe w. Jans van
Donghen en hoer krn > her. Gielis Comans ende Jan Puen? ^ghemeinder Aa v erf Coel Feitman ut
dixit
 nog vanden vijftendeel van enen stuck erfs soe weye soe hey tsamen liggende gheh.die
Gheitskoey ghelegen in par. de Haeren < her. Gheertruut van Laerhoven en hoer krn v her.
Colemans krn ^ van erf Jan Stinen v ghemeinder Aa aldaer ut dixit
ende in den naem des ghes. coeps
Dat Jan coper voers. dese twee vijftendeel vande voers. erf voer dat half mud rogh erfpacht bruken
ende besinghen sal tot sinen scoensten iiij jaer land scab. Wil Lu et Heyman tercia post Jacobi sc.
xxvij juli
189. 1457 juli 27
847.Sch.Otw,R.165,26r-03
Jan gh. vanden Doeren voers. heeft ghekent voer scepenen hier onder ghescr. dat oft sake weer dat
Henric voers. opleet ende betaelt den voers. Jan van sunte Jacops misch proximae futuris over iij jaer
xix gouden peters nl. valorem dat alsdan tot dien einde voers. Henric voers. een hant sal mogen slaen
aen alle ende enyegheliken erf die den selve Henric vander doet wilner Dirc Wanghen sijns vaders
ende van wilner Elisabetthen sijnre moeder aenverstorven sijn onwederseet van Jan van Doren voers.
te weten
 vij lopen lands oft daeromtrent ghelegen in lib. de Otw in loco Kaerchoven strekkende neffen der
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erf Aerts Wanghen sijns bruers ende neffen der erf Heylwigh sijnre suster sijn deel daeraf te meten
 noch dat vierdeel in een wey x lop. nl. circ. gelegen in par. et loco predicto in alder grote Dirc
Wangh die wey in sinen leven daer te hantplichten plach
 noch hiertoe dat vijftende deel in twee beempts voers. te weten den Borchbeemt ende die
Gheitscoey
wt welken erfpacht voers. Henric voers. alsdan jaerlijcs ghelden sal sijn chijns soe rogh pacht
belopende teghen iij mud rogh welken los voers. Jan voers. den voers. Henric openbaerlijc ghekent
ende gheconsenteert heeft welc erf voers. die voers. Henric niet en sal moghen quiten oft lossen ten
sij dat hy selve oft Meeus sijn wittighe soen dat selve ten hoers selfs persoen bruk besinghen ende
hantplichten ende anders en sal hem de voers. los niet gheoerloft sijn scab. predicto dcatum supra
190. 1457 juli 29
847.Sch.Otw,R.165,026v-01
Gheertruut weduwe w. Dirc Wanghen vanden Dovelo pt Janne gheh. vanden Doren filio qd Henric
vanden Doren iij ½ mud rogh ende vi lop te weten daer af i ½ mud met viij st op sunte Mertens misch
proximae futuris ende dat ander als dan bliven van sunte Mertens misch proximae futuris over een
jaer scab. Appels ende Gruyter xxix juli
191. 1457 augustus 1
847.Sch.Otw,R.165,026v-02
Jan gh. Buckinc z.w. Godevaert Buckincs als wittighe man ende momb. Elisabetthen sijns wijfs d.w.
Henric vande Woude een half mud rogh jeep totten voers. Jan als hij zeede behorende welc ½ mud
rogh erfpacht voers. Wouter Vrancken soen wilner was van Hukelum jaerlijcs op onser vrouwen dach
purificatione sculdich was ende gheloeft had te ghelden Peter geh. Stert Jans Spaepen zwaeger tot
en van
 een stuck erfs gh. der Witbrake ghelegen in par. Otw in loco dicto Hoechhukelum < her. Everaert
vanden Water en voert al om in die ghemeent van Haeren uit dixit
ende welc ½ mud rogh voers. Dirc gheh. Wangh als wittig man ende momb. Yden sijns wijfs vercoft
hadde Henric vande Wou voers. in sch.br. Otw en welc ½ mud rogh voers. den voers. Jan als man
ende momb. sijns wijfs voers. in eenre erfdeilinge met sijne mede erfgenamen ghedaen erff toecomen
is ut dixit leg. et her. vendt Laur. z.w. Wouter Vrancken ende Alyten d. desselfs Wouters Vrancken ab
eisdem etc. scab. Gruyter et Em Gosens datum prima augusti192. 1457 augustus 1
847.Sch.Otw,R.165,026v-03
Elisabeth weduwe w. Elyaes z.w. Everaerts Colen z. Matheeus Elyaes ende Aert Elisabetth kynderen
derselve Elisabetthe ende w. Elyaes voers. c.t. Elisabetthen ende Elisabetth alsulken gheloeft van
enen mud rogh erfpacht als Henric gheh. Brabants soen w. Jan Brabants der voers. Elisabetthe
Metheeusen Elyaes Aernden ende Elisabetthen voers. gheloeft had hen te gheven ende te ghelden
den proest van sunte Gheertruden van Loven wt ende van
 ene huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw in loco dicto die Coestraet <
her. Claeus gh. Coel Feitmans ende Tiel Monen > her. Jans die Bie ^ vanden voers. Coestraten v
totten Molenstraten toe aldaer
welc huis ende hof voers. Henric gh. Brabant voers. teghen Matheeusen Elyaesen ende Aerden
voers. in sch.br. Otw welc geloeft vanden mud rogh voers. die voers. Henric Brabant der voers.
Elisabetthen Matheeusen Eliaesen Aernden ende Elysabetthen voers. van hen den voers. proest ter
terminen van batalinge in alsoe ghegouden te woerden etc. dat die voers. Elisabetth ende hier
kynderen voers. ende hoer gueden daer ten ewighen daghe af onghehouden souden sijn in sch.br.
Otw ut dixit leg. et her. suppt Margriete vidue qd Ghijsbrechts van Haren naturael z. w. Wouters van
Haren ende Wouteren z. derselven Margrieten ende w. Ghijsbrechs voers. tot behoef hore ende tot
behoef [doorgehaald? Wouters] Alyten Elisabethen ende Willems krn Margrieten ende w. Ghijsbrecht
voers. tesamen etc. scab. Aert Appel et Hyeman datum prima augusti portatum pro scabinis
Margriet ende Wouter hoer soen voers. voer hen selven ende voer Aliten Elisabetthen ende Willeme
voers. daer Wouter voers. voer gheloet heeft pt dat sy op Elysabetthen ende hoer kynderen voers. oft
op hoer guede nimmermeer spreken en sullen noch noen spreken van alzulken gheloeften als Elyaes
hoer man voers. der voers. Margrieten ende hoer kynderen voers. ghedaen heeft vande betalinghen
des mud rogh erfelijcs pachts ende dat sy metten brieven daer Elyaes voers. de voers. Margrieten
ende hoer kynderen voers. in gheloift heeft Elisabetthen oft hoer kynderen voers. oft hoer gueden
nimmermeer porren en sal noch vervolghen en sal noch doen vervolghen met ghenen recht
gheestelijc oft weerlijc scab. predicti datum supra portatum pro scabinis
193. 1457 juni 4
847.Sch.Otw,R.165,026v-04
Wiji Aert Appel et Catwijck scab. et not. fasct. dat voer ons comen is Gherit Kepken f. Winer Willem
Kepken ende heeft hem verniecht voldaen ende wael betaelt ghekent van alzulken xL gouden peterals
die susteren van Otw Barbaren sijnre zuster d. qd Willem Kepken voers gheloeft had ende heeft
gheloeft Gherit voers. sup jud. die voers. susetren ende allen des quitantie behoren daeraf tot
ewighen daghen scaderloes te houden datum quarta juny portatum pro scabini
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194. 1457 juli 25
847.Sch.Otw,R.165,027r-01
Wouter Willem Cleis van Eighen ende Michiel die Haerde pt te betalen Willem Luwe ad opus
monasterio sancte Geertruden xxi mud rogh iij jaer lanc naest een volghende allen jaer op sinte
Andries dach ende tot Oesterwijc opten spijker te leveren vanden Kerceinde solven eodem scab.
Appel et Heyman in festo Jacobi sc. xxv july anno Lvij
Willem die Zegher Jan Peter Vannis z. ende Jan Walraven pr indivisi Willem Luwe pt sup xv mud rogh
in festo Andreo proximae futuris ende ten Bosch te leveren solvend. eodem vanden Nuwer tiende
scab. Heyman et Em Gosens datum sup.
Hermannus dicttus Loer Jan Bey Jan Jacops Ghijb Zeghers Peter van Zeelant Aert Ghijb Aerts z.
ende Thomaes Stert pt Willem Luwe pt Lv mud rogh in festo Andree proximae futuris solvende eodem
en tot Otw opte spijker te custen ende te leveren vanden tiende van Berkel scab. Gruyter ende Em
Gos. dat. prima augusti
Jacop Hessel ende Peter van Vucht pt Willem Luwe ad opus pt sup xxi gulden ende voer elke gulden
x st in festo Jo babtiste futur. solven. eodem scab. Heyman ende Em. ultima july anno Lvij
Aert Jan sBeckers soen pt. sup h. Willem Luwe xviij ½ peters daeraf x d. voers. peters van hueden in
veertien daghen ende viij ½ peters tusschen dit ende meidach proximae futuris solvende eodem scab.
Appel et Heyman datum viij septembris protatum pro scab.
Jan Wijtman Jan van Doeren ende Jasn Vendijc prom. indivisi sup hie.. Willem Luwe xxv ½ peters
ende vi st nl. valor. etc. scabo Thijs et Heyman datum xviij octobris
Willem Peter Poinenborchs z. pt sup hed. Willem Luwe ad opus monasterio sancte Geertrdis iiij mud
rog goet ende cusbaer in festo purificatio proximae futuris solvende eodem scab. Gruiter et Catwijk
datum secunda aoctobris prot. pro scab.
Aert geh. Wolfaert vande Heyen ende Aert Maes Belnius z. prom. indivisi sup her. Willem Luwe ad
opus monasterio v mud rogh in festo Andree proximase futuris solvende eodem scab. Appel et
Heyman datum tercia post Martini
Aert Back Wouters? z. sup hud. xij peters ende voor elke peter xviij st voor elke peter in festo Jo
proximae futuris solvende die een helft ende dander helfte in festo Bartholomei scab. Gruyter et
Heyman datum [xiij] 3a januarij
Jan ende Ariasen confratres sonen Ghijb sMesmakers Peter gh. vande Pasch ende Daneel Aert
Nouwen z. pr. indivisi sup hd. Willem Luwe pr sup xiiij Peters ende voor elke peter xviij st diebus?
prescriptis scab. predicti datum supra
Jan Ariaen Peter ende Daneel voers. pr. indivisi sup hud. dicto Wilhelmo Luwe ad opus pt sup xxiiij
der peters voers. a purificatione proximae futuris ult. ann. solvende scab. predicto datum supra
Herman vande Ham pt sup hud. Willem Luwe ix peters nl. valorem die een helft daeraf tot meye
proximae futuris ende die ander helft tot Bamisch p. futuris scab. Appel et Em. datum altia post Thome
anno Lvij
[27v]
Wouter z. Willem Wouters z. pt sup. hed. gherado dicto Catwijck Lxxx goudend. leeuwe nl. vaLore
totten wil ende maninghe Gherit voers. solvende eodem scab. Gruyter et Heyman datum anno Lvij
des woensdaechs post sacramenti dits? Bavonis
[rest van dit blad leeg]
195. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,28r-01
Wij Aert Appel Jacops soen ende Heyman Heymans etc. dat voer ons comen is Herman vanden Ham
ende heeft voer ons scepenen voers. ghekent ende ghelijt hem sculdich sijn te ghelden een half mud
rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts den goetshuse van sinte Gheertruden van Loven nae inhout
scepenen letteren die sy daer af hebbende sijn wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf daeraen ligghende ende daertoer
behorende viij lopen nl. circ. ghelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel < her. Jans vande Pas >
her. Embrecht Vannis
 een stuck lands gheheiten die Mol ? een mud lant nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto < her.
Aert Houtappels erfghenamen > her. Claeus van Brakel
 nog een stuck beempts anderhalf buender nl. circ. ghelegen in par. de Helvoert in loco dicto int
Noertbroec ut dixcit
ende dat hy dit half mud rogh erfpacht voers. den voers. Goetshuse ghegouden heeft xx jaer oft meer
datum anno Lvij xiiij junij pr. p. scab.
196. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,28r-02
Wy Aert et Heyman voers. dat comen is Gosen Embrecht Brabants z. ende heeft ghekent pt sculdich
te ghelden den goetsduse van sinte Geertruden ende den convent iiij lop. wt ende van
 enen huse ende hove etc. iiij lop. in par. Helvoert < her. Merie Brocken ab utr. ^erf Jans Jonghers v
ghemeinder straten toe aldaer
 een stuck lands ge…… i ½ lop. gelegen in par. predicto < her. Beatris Luics > her. Claeus
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Brabants ^ ghemeinder strate v erf Anchem Luics ut dixit
ende dat sijn vader voers. voer ende hy nae desen voers. pacht den voers. goetshuse ende convent
ghegouden hebben scab. predicto datum supra
197. 1457 juni 18
847.Sch.Otw,R.165,28r-03
Wij Aert ende Math. die Gruiter voers. notum pactum pt sup. dat voir ons comsen is Jan [Gheertruut
doorgehaald?] Lijsbet ende Heylwijch krn des selfs w. Henric vande Voert ende hebben gheloeft?
ende ghelijt dat sy jaerlijcs ghelden sijn den goetshuse van sinte etc. een mud rogh jeep van twee
mud rog erfpacht teore? litterum? scab. ende die sy daeraf hebbenm sijn wt ende van
 enen huse ende hove etc. xxvij kop. nl. circ. ghelegen in par. de Oesterwijck in loco dicto Berkel <
her. Jacop Fien? ex uno > her. Meeus Henric Stevens z. ^ghemeinder strate v erf Jan
Langherbeens ut dixit
datum xviij junij
198. 1457 juni 18
847.Sch.Otw,R.165,28r-04
wy Aert ende Mathijs notum suc.. pt sup dat voer ons comen is Jan naturael z.w. Gherit Bacs ende
heeft ghekent ende ghelijt hem sculdich sijn te ghelden den gasthuys van sinnte Gheertruden van
Loven twee mud rogh her. pact. in teore? lit. scab. die sy daeraf hebbende sijn wt ende van
 enen huse ende hove etc. vi ,lop. nl. circ. daar Henric? Smer? in te wonen plach ghelegen in par.
Tilborch < her. Gherit die Bont > die ghemein straet ende voert al om neffen der erf jan Gherit z.
voers.
scab. predicti et datum supra
199. 1457 juni 18
847.Sch.Otw,R.165,28r-04
Wij Aert ende Math. voers. comen is Gherit Wouter Back Neven z. diemen heit Back int Weertven
ende heeft ghekent pt hem sculdich sijn te ghelden den Goetshuyse voers. xi sester rogh erfpacht
Eerdenijs ? die Bye .. heeft oec ghekent hem sculdich sijn te ghelden oec de selve goetshuse voers. xi
zester rogh s. teore? litterarum die sy af hebben sijn wt ende van
 enen goede gheh. tgoet Ten Einde vijf mudsaet nl. circ. ghelegen in par. Enschot in loco dicto aent
Weertven < her. Alit Caters ende d erf w. Henric van Ele nu toebehorende Floris vanden Bosch ab
utr. ende Peter vande Velde aen die selve zijde zuitwaert hodende metten anderen einde aen die
ghemein straet
ende dat deze pacht ghegouden hebben xxxv jaer ende meerr datum supra
200. 1457 augustus 7
847.Sch.Otw,R.165,28v-01
Gherit gheh. vander Scoer fil. qd Peters vande Scoer leg. et her. vendt Janne z.w. Laureys Groeys? z.
een half mud rogh her. pact. solv. anno quolib. her. in festo purificationis wt ende van
 enen huse ende hove etc. inj lop. ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < her. Elisabetthen
vidue qd Peter Stevens en hoer krn > her. Peter Wouter Priems soen ^erf Jan Meeus Stevens z. v
ghemeinder strate toe ut dicit
ende inden naem et sup. dicto emptoris etc. scab. Catwijc et Heyman datum vij augusti
201. 1457 juli 20
847.Sch.Otw,R.165,28v-02
Cont sij want Henric gheh. avnder Hoeven z.w. Aert Herman Noyens soen voer een half mud rogh
jaerlijcs ende erfelijcs pachts nae inhout sijnre brieven metten recht opghewonnen had
 een stuck lands ghelegen in par. van Westilborch in loco dicto dat Sonderlock < erf Jans die Bye?
> her. Willem Godevaert Rosen soen ^ erf Wilems voers. v ghemeinder strate
 item noch hiertoe meer andere erve nae inhout een vonnisbrief der sch. van Otw
welck stuck land voors. Thomaes z. Thomaes Pylokers wtghegeven had Willem Godevaerts Rosen
voer vijf lop. rogh erfelijcs pachts vanden voers. Willem den voers. Thomaes jaerlijcs daerwt te
ghelden nae inhout scepenen letteren van Otw daerop ghemaect daeraf die daet begrijpt anno domini
millesimo quadragesimo xx ende ses op sunte Thomaes dach apostels ende welc stuck lands voers.
Elisabeth weduwe w. Willem Godevaert Rosen soen overghegeven had Hubrecht z.w. Willem
Goeyaert Rosen voers. haeren soen na inhout andere scepenen letteren van Otw
Ende want Thomaes soen Thomas Pylokers voers. den voers. Willem Godevaerts Rosen van desen
voers. stuck lands waerscap gheloeft had nae inhout der scepene brieve voers. daerop gemaect ende
want Hubrecht voers. van dese voors. stuck lands met recht ontwaert is soe heeft hi die selve
Hubrecht mids vonnis der scepenen van Otw mids wandoghenscappe te weten mids gebreke van L
peters en xvij lib. die hij vends? enen teghen segghen daerop ghedaen ghebroect? had ende die
scaey die daertoe …… recht daeroop ghegaen was doen richten aen sekere onderpanden
toebehorende Thomaes Thomaes Pilokers soen voers. te weten asen
 een huis ende hof etc. vi lop. ghelegen in par. de Tilborch in loco dicto die Broeczijde < her. Claeus
Jacops erfghenamen > her. dat w. Jan Maes Pylokers was ^gem. straet v erf Ghijb Wyten
 nog een stuck lands xx lop. ghelegen in par. et loco predicto < her. Mathijs vande Goer > her. die
w. de voers. Jan Maes toe te behoren plagen ^v aen die straten
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 item noch een stuck lands in lop ghelegen in par. predicto in loco dicto Loven acker < her. joffr. van
Amerroeyen > her. Aert Jan Maes soen ^v erf joffr. van Amerroeyen voers.
 item noch aen een stuxken lands een lop. ghelegen in par. et loco predicto < her. Aert Betthen >
her. Wouter Ghijb sBeeren soen ^erf Hubrecht vander Straten v erf Wouter Peter sLaets z.
 item noch een stuck lands tot eenre weye ligghende gheh. die Crat een buenre ghelegen in par.
predicta < her. Willem van Wyflet > her. Jans erfgenamen van Hukekum ^erf die w. Jan Maes
waren v ghemeinte toe van Hukelum ut dixit
welck ghericht Peter gheh. van Laerhoven in de name ende van weghen Hubrecht voors. daer hij een
volcomen macht af hadde volcomelijck volvuerde all ende enyegh. etc.
doen dit aldus ghesciet was ghewijst waert met vonnis der scepenen van Otw daer Peter voers. dese
voers. onderpande voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht ende dat die heer etc.
dwelc aldus ghesciet soe heeft dese voers. Peter dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was
weder overgheg. ende opghedragen Hubrecht voers. ende want Hubrecht voers. den ghene dieen hy
dat met recht sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande
voers. scepenen inde ghericht ghenoch vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeftHubreecht
voers. dese erfe voers. wilner toebehorende Thomaesd Thomaes Pylokers soen voers. daer en
teinden vercoft Peteren z.w. Gheert Beecx ? voor xxx gouden peters voor die xvij lib, voors. ende voer
den onraet die daer met recht op ghegaen was etc.
welke cop voirs. overmids vonnis der sch. van Otw die heer van de lande vande erfe hem te hant
vercoft voers. is sculdich sal sijn gherechte waerscap te doen also ver als wy scepenen van Otw hier
in wysers sijn scab. Willem Luwe Gruter Catwijc Heyman datum xx daghen in julio
202. 1457 juli 6
847.Sch.Otw,R.165,029r-01
Cont sij want Willem gheh. van Beeck als provisoer der tafelen des Heyliche Gheests inder kercken
van Oesterwijck voer sijn ghebreck dats te wseten voer enen jaerlijckse erfpacht van eenen halven md
rogs welcke pascht tegen voers. Jan wittige z. Thomaes Pilokers gheloeft had hem te gheven ende te
ghelden Jannen z.w. Claeus Sterts te betalen alle jaer in festo purificationeis wt ende van
 eenre erf gh die Crat tot eenre weiden ligghende ghelegen in par. Westilborch < ^ aen die
Hukelumsche ghemeint > erf erfgen. Willem Jans van Wyflet
 item een half buender broecs ghelegen in par. predicto <her. sPersoens der kerke vasn Tilborch >
erf Jacop Aerts soen vander Hoeven ^vanden Veedfijck v Dijck toebehorende den erfgen. Jans van
Heyst
 item noch van ende wt enen Stuk lands ghelegen in de Houtacker < her. heredes qd Mathijs
Werners > her. Jan Thomaas Pylokers soen voers. ^ v aen die strathe
 item noch wt ende van enen stuck lands ghelegen in loco dicto dat Sonderloc < ^ der erf Godevaert
Gherit Rosen soen > erf Jan Thomaes Pylokers soen voers. v aen die Heerstraet
 item noch wt ende van enen stuck land twee lop ghelegen in par. predicta in locodicto dat
Weerkens velt < her. Ghijsbecht sBeren
welk erf voers. Jan z.w. Claeus Stert voers. den voers. Jan Thomaes Pylokers z. voer derse voers.
pacht vanden halve mud rogh ende voer meer anderre commer tot enen erfpacht wtgeggeven had pt
in litteris de Otw quar. data cont. anno domini millesimo quadragesimo xxij opten dertien dach ons
Heren welcke pacht vande halve mud rogh voers. den voers. Willem ghebrac ende vande jaer naest
leden niet vergouden en was ut dixit ghericht waert met vonnis der scepenen van Otw aen dese voers.
ondserpanden nae inhout sijnre brieven welc ghericht Wouter Back Gheerlecs soen inde name ende
van weghen Willem voers. daer hy een volcomen macht af hadde volcomelijcken volvuerde etc. aldus
ghesciet wasd ghewijst waert met vonnis der scepenen van Otw dat Wouter Back voers. dese voers.
onderpanden voer sijn voers. ghebreck vercopoen mocht etc. welc aldus ghesciet soe heeft Wouter
Back voers. dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was weder overghegeven ende opgedragen
Willem van Beeck voers. ende want dese voerrts. Willem dit voers. ghericht den ghene dieen hy dat
sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuych vande voers. scvpeneen
in den ghericht ghenoech vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft Willem voers.in de namer als
boven derse voers. onderpanden voerr sijn voers. ghebrec voer den onraet die dser met recht
opghegaen was ende enen st. meer daer ende teinden vercoft Jacop gheh. vanden Elst soen Jans
vander Elst ab eodem emptoris etc. scab. Aert Appel Catwijc Heyman ende Em Gos. datum sexta july
Jacobus predfictus rfesignit dese erff voers. Eillem van Beeck voers. ad opus tabule predicto scab.
predicti datum supra
203. 1457 juli 3
847.Sch.Otw,R.165,029r-02
Aert Aeppel ende Heyman vanden Eck scepenen in zOesterweijc notum fac. dat voer ons comen sijn
Willem van Beeck ende Jan Jasn Wijtmans z. als momboren ende guberneerders der tafelen des
heilichs Gheests inder kercken van Oesterwijck ende hen vernuecht voldaen ende wael betaelt
ghekent van alzulcken ½ md rogh erfpachts als w. Ghijsbrecht Huisman in sinen testament derselver
tafelen ghemaect ende beset had ende hebben van des Heilichs Gheests weghen voers. daer af quyt
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ghescouden die krn ende weduwe w. Ghijsbrecht Huysmans voers. ende alll die ghene des quitancie
behoven datum tercia july
204. 1457
847.Sch.Otw,R.165,029r-03
Jan gheheiten Brocken natuerlijc soen wilner heer Willem Brocken xxxiij houden peters goet ende
custbaer nl. val. .met alzulcken afterstellighen pachten als op die xxxiij peters voers. belopen sijn welc
Peter voers. den voers. Jan mids enen segghen vban goede mannen tusschen Henric gh. van Buel
ende den selven Jan gheseet toecomen sijn …. een scepenes briefs van Otw vande selve segghenc
daerop ghemaect etc. leg. supt Henric gh. van Laerhoven filio qd Jans van Laerhoven tesamen mette
voers. scepenen brieve ende met alle voerwaerden hem daeraf enigherwijs toebehorende etc.scab.
Wil. Luwe et Aert Appel datum altera post Cornelij ?
205. 1457 juni 18
847.Sch.Otw,R.165,029v-01
Wij Aert ende Mathijs voers. notum fac. pt. dat voer ons comen is Denijs die Bye voers. ende heeft
ghekent ende ghelijt hem sculdich sijn te gheven den goetshuse voirs. twee mud rogh erfpacht
vanweghen Gherit van Meinsvoert ende wt ende van
 enen huse ende hove etc. ghelegen in par. de Enschot in loco dicto aent Weertven < Gherit
Ringhelman > Alit Scaters Floris vanden Bosch ende Peter vande Velde ^ghemein straet ut dixit
en dat hij deze 2 md rogh erfpacht voers. ghegeven hebben Gherit van Meinsvoert voers. dende den
goetshuse voers. nae x jaer ende meer scab. datum xviij juny
206. 1457 juni 18 ?
847.Sch.Otw,R.165,029v-02
Wy Aert ende Math. voers. notum fac. pt dat voer ons comen is Peter vande Wou ende heeft
ghedkent hem sculdich sijn te gelden den convent dat goetshuse vanm Ste Gheertruden van Loven
een mud her. pact. wt ende van
 enen stuck lands ghelegen in par. Otw in loco dHukelum iiij lop. ghelegen < her. Jans van Eten >
Peter vande Vest?
en dat dese voers. pacht ghegouden heeft den voers. convents xxiiij jaer ende meer ende dat hy dese
iiij lopen lands voers. op mach laten gaen altoos met dobbelen pacht uts. dict. datum supra.
207. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,029v-03
wij Aert ende Heyman voers. notum fact. dat voer ons comen is Jacop z.w. Claeus vanden Leempoel
ende heeft ghekent hem sculdich te ghelden den convent des goetshuse voers. twee mud ende vier
lop. rogh etc. wt ender van
 enen huse ende hove etc. gelegen in par. de Helvoert < her. Claeus Brabants > her. Jans die
jonghe
 noch wt ende van een stuck lands gh. die Vlasch acker ix lop. ghelegen in par. de Helvoert < > ^
her. Jans Jonghers
 noch een stuck beempts ghelegen in par. predicta ix lop. < ^ die Syldent? > Jan die Jongh voers.
en dast hij deze voors. pacht ghegouden heeft xviij jaer oft meer datum xiiij juny
208. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,029v-04
Wy Aert ende Heyman voers. notum fut.pt sup. dat voer ons comen is henrick Aert Andries z. ende
heeft ghekent hem sculdich sijn te ghelden den convent des goetshuys voers. xij lop. rogh her. pactum
etc. brieven die sy daeraf hebben sijn wt ende van
 enen stuck lands iiij lop. ghelegen in par. de Otw in loco dicto Hukelum < her. Claeus van Eighen >
her. Broesch Jansz. ende Wouter Willen ^ghemein weech v waterlaet toe aldaer
 noch een stuck lands twee lop. < her. Bruisch Jans z. voers. > her. Claeus van Eighen
 noch een stuck lands een lop. ghelegen in par. ern tpl. predicto < her. Lemmen vande Wou > her.
Aert Andries kinderen
ende dat hij dese voirs. pacht ghegouden heeft xxx jaer ende meer datum xiiij junij
209. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,029v-05
Wij Aert ende Heyman voers. fact. … dat voer ons comen is Wouter Willen ende heeft ghekent ende
ghelijt hem sculdich sijn te ghelden de convent des goetshuse voers. iiij lop. rogh her. pachtum etc.
brieven die sy daerop hebben sijn wt ende van
 een stuck lands ghelegen in par. Otw in loco dicto Hukelum iiij lopen < > den Bolck ^erf Wouter
voers. v erf Everaert vande Water ut dixcit predicto datum
210. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,029v-06
Wij Aert ende Heyman voers. notum fec. pt suop. dat voer ons comen is Zebrecht van Lucel ende
heeft ghekent hem sculdich sijn te ghelden den convent des goetshuyse voers. een half mud rogh her.
pactum wt ende van
 enen huse ende hove etc. in lop. ghelegen in par. Otw in loco dicto op die Raem < her. Henric
Willems aen die hey > her. Claeus die Smit
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ende dat hij dese voers. pacht ghegouden heeft xxx jaer et ult. dat. sup.
211. 1457 juni 14
847.Sch.Otw,R.165,029v-07
wy Aert Aert et Heyman voers. notum dac. pt. sup dat voer ons comen is Rombout Wouter
Brekelmans en heeft ghekent hem schuldich sijn te ghelden de de convent des goetshuse voers. een
half mud rogh her. pactum volgens brieven die sy daer af hebbende sijn wt ende van
 enen huse ende hove etc. x lop. nl. circ. ghelegen in par. de Helvoert < her. Rembouts voers. >
Wouter Vos ^erf Aert Loers v ghemeine straete toe aldaer
welc erf voers. dit ½ mud voers. voertijts wtgeg. is datum supra
212. 1457 januari 29
847.Sch.Otw,R.165,029los-1
aan een zijde voor de helft beschreven
Ghijsbrecht z.w. Zebrecht Meinen iiij lop. rog erfp. ende dat dordedeel van vier lop. rogh erfpacht die
hem met recht van versterve van sinen vader voers. toecomen sijn leg. et her. vend Ghijsbrecht z.w.
Willem sRidders testes Aert Appel et Catwijc xxix january
213. 1457 januari 29
847.Sch.Otw,R.165,029los-2
Wouter Jan Toit Vannis z. heeft ghemaent ende bestoert een half mud rogh na inhout sijnre brieven
die hem van dien jaeren naestleden niet vergouden en waren ut dixit testes Aert Appel ende Em.
Gosens xxix januari
214. 1457 januari 31
847.Sch.Otw,R.165,029los-3
Hanrick gh. van Buel heeft bestoert ende ghemaect xx lop. rogh erfpacht die Aert Goeens deselve
her. jaerlijcs geldende is etc. welc xx lop. rogh erfp. den selve Henric van iij jaeren naest leden niet
vergouden en waren ut dixcit testes Gruiter en Em. Gosens ultiam januarij
215. 1457 januari 21
847.Sch.Otw,R.165,030-01
is los blad – aan een zijde beschreven – de beschreven zijde lijkkt aan de rechterkant losgesneden te
zijn
solvit
Willem ende Claeus confratres ende Elisabeth hoer zuster krn w. Jans van Haren c.t. Elisabeth op
allen ende enyeghelijke alsulke erfelijke ende kennelijke guede hen als sy zeeden toebehorende die
hen vande doet wilner Heylwich d.w. Lambrecht Jans z. van Haren ende wt Elisabeth d. Claeus Simon
? …..met recht van versterve erfelijc toecomen sijn soe waer die voers. guede ghelegen sijn ende
men die erghent in sinen name bevijnden mach eist in harden in weken in diepen of in droeghen ende
optenalinghen? recht hen daeraf in enighe wijs toebehorende ad opus Aerts z.w. Goeyaert Jacops
wittelijc ende helmelijc hebben vertegen etc. scab. Beeck et Elst datum xxi january
216. 1457 januari 21
847.Sch.Otw,R.165,030-02
solvit minus ½ cromstert
[doorgehaald Jan z] Jacop z.w. Goeyaert Jacops soen voer hemselve ende voer allen ende
enyeghelycken wittighen kynderen desselfs Jacops daer Jacop voers. voer gheloeft heeft Henrick z.w.
Symon Toyts voor hem selve ende voir Cornelysen ende symon Adriaen? kynderen w. Aert Peter
Appels vanden selven w. Peter ende wt Alyten d.w. Symon Toits tesamen wittelijc ghewonnen daer
Henric voers. voer gheloeft heeft enyeghelijke alsulke erf en havelijc versterf als hen vander doet w.
Geylwighen voers. met recht van versterf erf. toecomen sijn ende opten alinghen recht ad opus Aerts
voers. et renunciaverunt tesamen op alle letteren etc. scab. predicti datum supra
217. 1457 januari 21
847.Sch.Otw,R.165,030-03
Aert voers. pt sup hed. Willem Claesen ende Elisabetten voers. iij ½ peters ende voer elke peter xviij
st in festo Bavonis proximae futuris solvende scab. predicto datum supra de littera Wilhelmo

daarna open stuk
218. 1457 januari 21
847.Sch.Otw,R.165,030-04
solvit
Jan soen wilner Jan Vrients voor hem selve ende voor Elisabethen Gheertrudfen consorores kynderen
qd Jan Vriens daer Jan voers. voor gheloeft heeft ende Denys gh. Buckinc soen wilner Aerts vande
Diesen pr. indivisi sup her. Gherit z.w. Jan Stelaerts ad opus sui et ad opus Willems ende Willems
confratres Hadewighen Katelinen consorores kinderen w. Jan Stelaerts dat sy allen wittighe scout die
wilner Wouter soen wilner Jan Vrients ende w. Mary d.w. Jan Stelaerts in hoeren levende live
tesamen ghemaect hadde ende sculdich waren alsoe gheldende ende betalen zullen dat Gherit
Willem ende Willem Hadewijch ende Katelien voers. ende hoer guede daeraf ten ewighen daghen af
onghelast ende onghehouden zullen sijn behoudelijc datGherit Willem Willem Hadewijch ende Katelin
ghelden zullen die wtvaert ende kist ende dat loen van sunte Barbaren ende sinte Katelinen gulde van
wilner Marien dochter w. Jan Stelaerts sculdich is ende beset mach hebben alsoe datter Jan ende
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Denis voers. ende hoer mede erfgenamen af onghehouden zullen sijn scab. predicti datum supra
219. 1457 augustrus 26
847.Sch.Otw,R.165,031r-01
Michiel gheheiten Goetscalx als wittighe man ende momboer Agathen sijns wijfs d. Vastraet van
Ghiesen meter selver Agathen sinere wittige wive allen alsulken guede erfelijc ende havelijc als den
selve Michiel ende Agathen sine wive voers. vander doet w. Elisabethen Agathen voers. moeder d.w.
Jan Verviins aenverstorven sijn ende vander doet desselfs Vastraets enichsins aenverstorven moghen
als hij zeede soe waer die guede voers. ghelegen sijn leg. et6 her. suppt. Petro dicto van Laerhioven
ad opus der wittighe voerkynderen Vastráéþs ende w. Elisabetthen doen sy leefde sijns wijfs
butenlands wesende ad opus de kynderen voers. tesamen cum omnibus litteris etc. oft die wittighe
kynderen desselfs Vastraets ende w. Elisabetthen voers. butenlands wesende niet weder binnenlands
en quamen dat alsdan tghedeelt daer Michiel ende Agathen sijn huysvrou voers. hadde des daechs
op verteghen hebben gaen staen bliven sal daerrt van heer Cornelis Heyen priester van Ariaen Heyen
van Jan Buckinc Jans soen van Peter van Laerhoven ende van Aert Aerts z. bekent sal weerden noch
met vorwaerden tioeghedaen dat oft Michiel voers. bae der doet Vastraets voers. op leet ende betaelt
heer Cornelijsen Ariaenen Jannen Pweteren ende Aernden xiiij gld xv cr. vioor elken gld dat tot dien
einde Michiel ende Agathen voers. weder quyt ende onghehouden sullen sijn in deze opdracht hoers
verstorfs voers. scab. Gruyter et Heyman datum xxvi augusti
220. 1457 augustus 17
847.Sch.Otw,R.165,031r-02
Margriet wede w. Jan Toits d.w. Henric Vendijcs smit Jan den Bye z.w. Wouter Beerthouts hoeren
teghenwoerdighen wittighen man ende momboer alzulcken tocht in een half mud rogh jeep op
Lichtmis ende ten Bosch jaerlijcs te custen ende te leveren wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheheiten die Vriesdonc ghelegen in par. Otw in loco
dicto Uedenhout < her. Willem Hinckaerts? > her. Aert Boets ende Henric vande Staec ^ gem.
strate v Vriesdonc toe ut dixit
welc half mud rogh voors. Henric gh. vande Staeck tegen Janne z.w. Enghbrechts gh. vanden
Vriesdonc in sch.br. sBosch leg. et her. supt Henric ende Aernden ende Alijten krn derselver Margriet
en w. Henric Vendijcs voers. ende Janne z.Jan Beyen als wittighe man ende momb. Katelinen sijns
wijfs d.w. [sic] Margriet en wilner Jan Toits [doorgehaald Henric Vendics] voers.
quo facto Henric Aert ende Alijt voers. met Jan Beyen hoeren zwager c.t. Alijten voers. hebben dit ½
mud rogh wittelijk vercoft Janne gheh. Vendijc z.w. Henric Vendijcs etc. scab. Lu et Huyman datum
xvij augusti
Aert gh. [doorgehaald Vendijc] z.w. [doorgehaald Henric Vendijc] Jan Toits allen alsulken erfelijc
versterf en alzxulken versterve soe waer die goede voers. ghelegen sijn etc. heeft hij wittelijk
overghegeven Margriete sijnre moeder voers. weduwe qd [doorgehaald Henric Vendijcs] Jan Toits
sijns vaders voers. nu ter tijt wittige huysvrouwe Jans gh. die Bie voers. vander voers. Margriete dat
dese erf voers. haer leven daghe te ghebruken ende niet langher ende dader doet derselve Margriet
weder te comen totten selve Aernden voers. scab. predicto datum supra
Aert gh. Toit voers. pt Henric gheh Toit sinen bruer voers. ende Alijten sijnre zuster voers. ende Janne
gh. Beye sinen zwager als wittighe man ende momb. Katelinen sijns wijfs voers. d.w. Jan Toit dat die
voers. Aert alsoe langhe stil sal staen in mede deilen sijnre mede erfghenamen voers. voer die selve
sijn bruer sijn suster ende sijn zweager voers. alsoe veel erf en erfguede ghehadt zullen hebben
ghehadt als Aert voers. scab. predicto datum supra
221. 1457 juni 28
847.Sch.Otw,R.165,031v-01
Gherit die Man pt te betalen Laureys gheh. Lipprechts fil.qd. Jan Lipprechts xvi gouden peter nel val.
in festo Pasche proximae futuris solvende eidem scab. Aert Appel et Em. Gosens in prefesto Petri et
Pauli xxviij junij
222. 1457 juli ?
847.Sch.Otw,R.165,031v-02
Laureys gh. Lipprechs vopers. heeft deze xvi peters voers. wittelijc overgheven Janne gheh.
Poinenborch fil. qd Wouter Poinenborch scab. predicto datum Dona julij
223. 1457 september 2
847.Sch.Otw,R.165,031v-03
Henric z.w. Wouters vande Loe
 die helft van eenrer hofstede hem toebehorende mette typperinge daerop staende etc. saer w
Wouter vande Loe Jans soen ende w. Katelijn dien sij leefde sijn wijf in bestorven sijn ghelegen in
par. Otw in loco dicto Uedenhout aen die Gruenstraet dats te weten die helft daeraf westwaerts
ghelegen < der Pauwels die Wolf > der ander helft die daer teghen deilt toebehorende Jan z. Jans
gheh. vande Vendijck
 item op de helft van enen stuck lands theel stuck daeraf xx lop. ghelegen in loco predicto teweten
die helft daeraf westwaert ghelegen < her. Meeus Heyn Stevens soen > die ander helft die
daertegen deilt toebehorende Jans voers. daer een wech tusschen gheet die sy tot hoer erf aldaer
ghemeyn ghebruken
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 item een stuck lands gheh. den Driesch viij lop. ghelegen in loco predicto < her. Hillen Hecken en
hoer krn >her. Claeus van Vucht ^ v erf Jans voers. die daertegen deilt
 item noch een stck lands x lop. totten palen toe ghelegen in loco predicto < her. Meeus Heyn
Stevens soen ende Gherit Beyen > den ghemeinen wech voers. aldaer ^ Claeus van Vucht v erf
Jans voers. die daer teghen deilt
 item noch op dat vorsteinde van eenre heihoeve totten palen toe ghelegen in par. de Westilborch
< her. Willems vande Heesacker > her. Alijten wede w. Laureys Scoemakers ende hoer krn ^
Harens ghemeinten v erf Jans voers. die daertegen deilt
behoudelijk de voers. Jan daerover te wegen tot sijnre erf daer after ghelegen
item noch enen zester ende dat sevende deel van enen zester rogh erfpacht die welc Elisabeth
weduwe w. Peter Stevens ende hoer krn laarlijks gheldende sijn inde ouden pacht ut dixit
welk erf en erfpacht voers. den voers. Henric mids vertien Jan z. Jans gh. vande Vendijc als wittige
mane ende momb. Agneesen sijns wijfs d.w. Hessels z.w. Hessel Jan Celen soen voer hemzelve
ende voer Kathelinen sine zwegher wede w. Hessel voers. daer Jan voers. voor gheloeft had ende
mids overgeven sijnre andere mede erfgenamen erf toecomen is pt in div. litteris de Otw leg. et her.
vendt Janne z.w. Aert Gielis etc. wtghenomen x oude gr. onsen heer den hertoghe van Brabant ende
die helft van alzulke chijns als w. Wouter vande Loe te ghelden plach in de Harensche ghemeinte
ende wtghenomen de helft van ix mud rogh erfpacht den godshuyse van sinte Claren in
tsHertogenbsch ghelegen ende wtghenomen een mud rogh erfpacht Gheryden z. des voers. wilner
Wouter vande Loe en een md rogh erfpacht Elisabeth Wouters d. vanden Loe wede w. Laureys Loers
en een mud rogh erfpachts diemen Margrieten d.w. Peters z.w. Wouters vande Loe gheldende is
jaerlijcs van rechts uten erf voers. te vergelden scab. Aert Appel et Em. Gosens datum secunda?
septyembris
224. 1457 september 2
847.Sch.Otw,R.165,31v-04
Jan Jans sBeckers soen redemit dese erefp. voers. et reportavit Jenne voers. scab. predicyti datum ut
supra
225. 1457 augustus 30
847.Sch.Otw,R.165,31v-05
Henric dictus Brabants fil. qd Jan Brabants
 een stuck lands hem toebehorende ghelegen in lib. de Oisterwijc in loco dicto in de ackeren ter
zNedervonderen bij dat hecken aldaer < her,. Godevaerts Buckincs Goyaerts soen > enen
ghemeinen wech aldaer ^ deselve weghen v erf Wouter Backs Geerleecs soen en sijnrec krn ut
dixit
welk stuk land dese voors. Henric tegen Merten ende Janoeders zn w. Henric Lodewijcs en tegen
Anchem z. Anchems gheheiten van Lievelt als wittige man ende momb. Yeven sijns wijfs d.w. .Henric
Lodewijcs voers. in sch.br. Otw vendt Janne geh. gh. van Doeren etc. scab. Ghijs et Heyman datum
xxx die augusti portatum pro scabini
Jan Buckinc Goeyaerts z. redemit et reportavit dicto Jo de Doeren scab. predicti datum supra
portatum pro scab.
226. 1457 september 9
847.Sch.Otw,R.165,32r-01
Steven z.w. Henric Stevens soen
 een stuck lands met een huse daerop staende v lopensaet hem als hij zeede toebehorende
ghelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel < her. Stevens voers. daer een waterlaet doer gheet
ende voert al om aen die ghemeyn straten ut dixit
leg. et her. supt Jannen sinen wittigen soen wtghenomen vij lop rogh erfpacht Pauwels de Wolfs
jaerlijcs van rechs daerwt te verghelden wtghenomen enen oude grote erfchijns den hertog etc. welc
opdracht des huys en erf voors. die voors. Steven den voors. Janne sinen soen doet om den selven
Janne daer mede te gueden op i ½ myd rogh ghelijc hij sijn andere kynderen gheguet heeft
dat Jan voers. den waterlaet voers. tusschen Steven sijns vaders erf voers. ende dese voers. erf
lopende alsoe ruime sal dat water sinen ganc ruimelijc hebben mach etc. scab. Heyman ende Em.
datum ix septembris
227. 1457 september 21
847.Sch.Otw,R.165,32r-02
Ghijsbrecht gh. die Rijdder fil. qd Willems sRidders xx lop. rogh her. pactum totten voers. Ghijsbrecht
als hij zeede behorende welc xx lop. rogh erfpacht voers. Herman gh. die Ridder fil.qd. Willem
sRidders gheloeft had etc. Ghijsbrecht sinen bruer voers. alle jaer op Lichtmis wt ende van
 eenre hofstat met eenre scuere ende scaepskoeyen daerop staende ende met enen acker sibi
adiatim gh. tgheloect iiij L ghelegen in par. de Enschot in loco dicto op die Rubraken < her.
Beerthout Wouters kinderen > her. Willem Denijs ende Lambrecht Roelofs ^ghemeinten van
Tilborch v erf Willem Denys voers. ut dixit
pty in litt. scab. de Otw – leg. et her. supt Jan z.w. Peter Zeghers soen ad opus sui et ad opus Peter
Gorijs Cornelys ghebruederen krn w. Peter Zeghers z. voers. tesamen etc. scab. Gruiter et Heyman
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datum in festo Mathei sc. xxi septembris
228. 1457 september 19
847.Sch.Otw,R.165,32r-03
Kateline d.w. Matheeus Michiels soen c.t. allen alzulken ghedeelt ende toesegghen als Katelijn voers.
hebbende is in
 een vierende deel van enen beempde twe buender nl. circ. ghelegen in par. de Otw in loco dicto
Uedenhout < her. des joncheren van Parweis > her. Peter Toits ende Wouter Loers ^erf Henric
van Eten v erf Gherit Wijnen ut dixit
leg. et her. supt Claeus gh. Stert soen w. Embrecht Claeus Stert tesamen cum omnibus litteris scab.
predicti datum xix septembris
229. 1457 september 26
847.Sch.Otw,R.165,32r-04
Aert gh. Scemen ? fil. qd Claeus Scemen iiij lop rogh her. pact. totten voers. Aernden behorende te
verghelden alle jaer in festo Thome apostoli wt ende van
 enen stuck lands 1 ½ L nl. circ. ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < her. Wijtmans
vanden Dale Jueten soen ex uno westwaert > her. Jan Zibben soens vande Schueren O ut dixit
welc i ½ lopensaet lands voers. Claeus gh. Scemen? voers. z.w. Claeus Scemen Jannen gh. Venman
z.w. Peter Venmans voer dese voers. iiij lop. rogh tot een erfpacht wtgeg. had in sch.br. Otw en welk
iiij lop. rogh erfs voers. den voers. Aert vander doet Claeus Scemen? sijns vaders mids eenre
erfdeilinge met mede erfgen. leg. et her. vendt Gherardo dicto vander Avoert filia qd Henric vander
Avoert – scab. Aert Appel et Heyman datum xxvi septembris
Aert gh. Scemen? voers. en Lambrecht hj. vander Avoert fil. qd. Jans vander Avoert pt indivisi
Enghelberen gh. Buckinc d.w. Embrecht Buckionc xix ½ gld voor elke gld xv cronen in festo
purificatione proximae futuris solvende eidem scab. predicti datum supra
230. 1457 oktober 5
847.Sch.Otw,R.165,32v-01
Heilwych wede w. Jan Stempels d.w. Dirc Wange Aerts z. met Godevaert gheh. Buckinc fil. qd. Aert
Heymans z. hoeren tegenwoerdighen wittigen man ende momb. alsulcken tocht ende recht van tocht
als sij besittende na doet Jan Stempels hoers mans voers. in
 de helft van enen stuck erfs tot eenre weyen liggende geh. die after?wey den hele weye viij lop.
ghelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven dae die andere helft af toebehjorende is Janne gh.
vanden Doren die heel weye ghelegen < her. Geertruden wede qd Wanghen vanden Doveloe ende
hoer krn > Peter Henricx van Veen ^gemeinder waterlaet v erf Jan vanden Doren geh. die
Hertsche Broec ut dixit
supt Dircken Jannen ende Jannen krn w. Jan Stempels ende Heilwigh voers.
quo facto Dirck Janne ende Janne confratres predicti dese helfte vande voers. weye wittelijck ende
erfelijc vercoft Janne geh. vanden Doren z.w. Henric vanden Doren behoudelijc Aert z.w. Dirk Wanghe
enen wech over die voors. weye sijn erf daer after ghelegen daerover te gebruiken scabi Em et Appels
dat. quinta octobris
Aert z.w. Dierck Wanghen redemit et reportavit Jo Doeren voers. scab. predicti datum supra
231. 1457 oktober 7
847.Sch.Otw,R.165,32v-02
Petrus fil. Ghijb Aerts z.
 die helft hem toebehorende in enen huse ende hove etc. xxij lop. ghelegen in par. Otw in loco dicto
Berkel < her. Herman Loers > Alit Laureys wede Laureys Scoemakers > Peters voors. en Alit
voerrs. ^erf des voers Peters v gem. strate
 nog een stuck erfs soe lant soe hey vi lop. gelegen in apr. et loco predicto < die ghemeyn straet >
her. Aerrts van Gorcum ^erf Pauwels Wolfs v erf Peter Willen
nog hiertoe die helft van xij lop. rogh erfpachts als Lambrecht gh van Gorcuym gheloeift heeft hem te
gheven en te ghelden Peter en Aerden krn w. Ghijb Aerts voers.wt ende van
 enen stuck beempts een buenre ghelegen in par. de Helvoirt na inhoud sch.br.
heeft hij wtghegeven tot een jaarl. pacht Aerden z.w. Ghijb Aerts sinen bruer te weten voer iij mud
rogh en vi lop. erfpacht uitden hele erve tenBosch te leveren en iij ½ oude grote uit den helen erf den
hertog en 1 st uit vi lop. jaarl. te ghelden en welke pacht en chijns de voors. Aert hier voer af ghelden
sal ende voert omenen jeep van 1 ½ md rogh en vi lop. van Aert en zijn nacomelingen
232. 1457 oktober 18
847.Sch.Otw,R.165,33r-01
Claeus gh. van Eyghen filius qd Jan Vrients alsulcken tocht etc. in asllen ende enyeghelijken gueden
totten voers. Claeus behorende havelijke ende erfghelijke soe waer die guede ghelegen sijn ende
men dfie erghent in sine name bevijnden can eest in haerden in weken etc. her. vendt Henricken z.w.
Jan Vrients sinen bruer scab. Wil. Luwe et Heyman datum xviij octobris
233. 1457 oktober 18
847.Sch.Otw,R.165,33r-02
Wij scepenen voers. notum dat voer ons comen is Claeus voers. ende heeft hem vernuecht voldaen
endewael betaelt ende ghekent van aslsulken C gouden rijders als Henric zijn bruer voers. den voers.
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Claeus gheloeft had ut dixcit van alsulken tochten in erve en in have die welc die selve Henric de
voers. Claeus sinen bruer voer dese voers. C rijders afgecoft hadde ende heeft daeraf quyt
ghescouden de voors. Henric ende allen des quitantie behoeven datum supra
234. 1457 oktober 18
847.Sch.Otw,R.165,33r-03
heer Cornelis gh. Heyen priester soen Ghijsbrecht heyen heeft gh.ende verleent AriAen Heyen suo
fratre een volcomen vry macht ende een sunderlinghe beveel om te heffen ernde te boren ende ofs
noet weer met recht te vervolgen al;;en al sulken pachten chijnsen ende sculden alsmenden selven
heer Cornelis sculdich is oft sculdich weerden sal quitantie daeraf te gheven ende al der mede te doen
dat die sedlve heer Cornelis daerm4ede soude moghen doen oft hy derselve teghenwoordich weer
totten weder segghen heer Cornelis voers. scab. Gruiter et Heyman datum xviij octobris
235. 1457 oktober 22
847.Sch.Otw,R.165,33r-04
Daneel z.w. Dirc Jacops van Esch
 een stuck lands toten voers. Danbeel behorende ij ½ lop. ghelegen in par. Otw in lolco dicto
Uedenhout bij den Creiten molen aldaer ghel;egen in enen ackerr gh. den Molenacker < her.
Wouter Toit Vanmnis soen >her. Gherit vande Scoer ^ghenmein strate aende molenhof ghelegen v
ghemeinten toe van Haren ut dixit
leg. et her. supt Gheriot gheh. vanden Schoer fil. qd. peters vanden Scoer vors. ab eodem Gerardo
etc. scab. Heyman et Em datum xxij octobris
236. 1457 oktober 22
847.Sch.Otw,R.165,33r-05
Gherardus voers.
 een stuck lands totten voers. Gerardus behorende iij lop gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel <
her. Daneel Dircs z. voers. > Elisabethe Luitgaerde ende Yde krn Claeus van Stralen ^ erf Steven
Henric Stevens z. v ghemeinte van Haren ut dixit
leg et her. supt Claeuse gheh. van Stralen filio qd Henric van Stralen ab eodem Nicolao
Hierbij gestaan Henric filius qd Gosens vandee Beerten wittige man en momb. Geertruden sijns wijfs
filia Gherit vande Scoer voers. ende heeft op dit voers. stuck lands tbv Claeus helemlic verteghen
scab. predicto datum supra
Peter z.w. Wouter Toyuts redemit et reportavit Nycolao predicto scab. predicto datum in festo Sy. et
Jude [28-10]
237. 1457 oktober 23
847.Sch.Otw,R.165,33r-06
Willem geh die Sticker filius qd Willem Stickers xx lop. rogh her. pactum voers. Willem behorende te
vergelden ut ende van
 enen huse ende hove etc. in par. Enschot < her. Gherit Coppen > her. liberorum vander Heyden ^
ghemene strate v aen den waterlaet toe aldaer aen de Bolken gelegen
van welke erfpacht vande xx lop. rogh erfpacht voers. Kateline weduwe w. Godevaert sGruiters tbv
Godevaert Aerts Emmen>? hoer tocht afgegaen pt in litteris de Otw ende welc xx lop. rogh voers.
Godevaert Aernt ende ? Gherit? ghebruederen voers. wittelijk en erfelijc vercoft hadde Willem gh. die
Sticker voers. in sch.br. Otw her. supt Janne z. w. Jans vander Rijt? ende Arianen sijnre zuster d.
Jans vander Rijt? voers. en Peter z.w.? Jan Beyen ab eisdem als wittige man ende momb. Jans
vander Rijt voers. – scab. Heyman en Em datum xxiij octobris
238. 1457 oktober 25
847.Sch.Otw,R.165,33v-01
Jan z.w. Willem Stckers reportant Janne voers. ad opus sui et ad opus sijnre zuster voers. et Peteren
suo sororo prescriptis scab. Catwijk en Em datum xxv octobris
239. 1457 oktober 25
847.Sch.Otw,R.165,33v-02
Jan Ariaen en Peter voers. pr. Willem Spycker voers. xxxv gouden peters vel valorem die een helf in
festo purificatione proximae futuris met xx lop. rogh ende die andere heklft a purificatione proximae
futuris ultera annum met x lop rogh datum supra
240. 1457 oktober 28
847.Sch.Otw,R.165,33v-03
Wouter z.w. Wouter van Gorp man van Dinghen sijns wijfs d. Jan Wijten
 een stck lands totten voors. Wouter behorendev lop. ghelegen in par. van Haeren her. Mechtelt
wede w, Jans Bieen ende heer Willem hoers soewns > Wouter Plumen ^erf Mechtelden en Wouter
voors. v erf gheh , Lemmen sGroten soen en Stevens kynderen vander Amervoert
leg. et her.vendt Godevaert gheheiten Smitten soen Jans van Maerle et. supt tesamenc wtghenomen
iii ½ lop rogh erfpacht jaerlijcs scab. Gruyter en Heyman datum in festo Sumonis et Jude
241. 1457 oktober 29
847.Sch.Otw,R.165,33v-04
Suster Heylwych d.w. Jan Ockers moeder ende overste des goetshuse ende susterhuse inder vrijheyt
van Otw bij de kerken ghelegen met Johanne ende Margrieten ghesusteren drs w Willem Kepkens
conventualinnen des susterhuse voers. wt oerlof ende machten bruer Jans van Roest minister
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generaal van de derde orde van St Franciscus bruederen des bisdoms van Ludich gezegeld met
uithangende zegel hr Jan voors. met bruer Everaerden van Goch priester prior des convents
endecloesters op die Donc bij Hoesden ghelegen visiteerder wt machten des bisschops van Ludich
des convents ende cloesters des susterhuse voers. als metten moimb. der susteren voers. daertoe
van hen vercoren ende hen vanden richter ghegheven als recht
 een hoeve totten voers. susterhuse behorende ghelegen in par. Goerle met allen cende
enyegelijken toebehoerten, lant beempde, heye en weye etc. totw. Willem Kepken in sinen leven
toe te behoren plaghen
welc twee sestendeel der hoeve voers. de voors suster Janne ende Margrieten conventualen des
ssterhuyse vander doet w. Willem Kepken hoers vaders en van w. Elisabethen d. w. Mathijs Hoefkens
hoer moeder met recht van versterf en mits eenre erfdeeilinge met horen mede erfgenamen daerrop
ghedaen erf toecomen sijn ut dixit nae inhout sch.br. de Oesterwijc ende welc vier sestendeel der
hoeve voers dese voers. suster Heijlwijch moeder der susterhuyse voers. en suster Jan voers. teghen
Willem gheheiten Kepken fil qd Willem Kepken voers. teghen Barbarbaren [sic] d.w. Willem Kepken
voers. teghen Janne gheh. Heyen filio qd Andries Heyen akls wittige man ende momb. en Kathelinen
sine wijfs mette selve Katheline sine wive voers. ende teghen Claeusen gh. den Becker als wittige
man ende momb. Elisabetthen sijns wijfs d w. Willem Kepkens voers. erfelijc ghecregen had na
inhoud ende teneur div. litteris
leg. et her. vendt Mathie dicto Hoefkens filio qd Mathijs Hoefkens ab eodem emptoris
met de oude pacht en chijns etc.
Gherit gheh. Kepken fil. qd Willem Kepken redemit en reportavit Mathei predicto scab. Willem Luwe
en Gruyter datum altera post Symonis et Jude
242. 1457
847.Sch.Otw,R.165,34los
aan een zijde beschreven
solvit
Bruer Dirc gheheiten Hagaert priester z,w, Jan Hagaerts priester conventuaal des ordens sunte
Francisci vande Bosch wt machten die die selve bruer dit hebbende is van bruer Dircken van Boextel
sijn oversten gaerdiaen des cloesters voers. heeft gheloeft als een principael sculdich hem te gheven
ende te gelden Math. gh. den Gruyter filio qd Arnoldi annua.. her. pactione. dimid. modij silig. solv. etc.
in festo beate Andree apostoli wt ende van den vierendeel van den helft der erf hierna beschreven
ghelegen in par. Westilborch dats te weten wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt der erf sibi adiatim ghelegen in loco dicto
Corvel aen den Berckdijck < comm. plateam > her. Jan Peymans
 item noch wt ende van enen stuck lands ghelegen in loco predicto < her. Jan Peymans > her.
heredes qd Jan Hagaertsd
 item noch wt ende van een stuck lands 1 ½ L ghelegen in par. predicta < her Henric Leemans >
her. der krn w. Peter Cortrosijns
 item noch enen stucsken lands ½ L ghelegen in par. et loco predicto < her. der krn w. Jan
Hagaerts > comm. via aldaer
 item noch een stuck beempts een lop. ghelegen ter stede gheh. int Broeck van Huesden
welck ¼ vande helft de erf voers. Henrick Jan Andries ende Ghijsbrecht ghebruederen Alijt ende
Heylwych gesusteren krn w. Matheeus gheheiten Ghesels? metten momb. der gesusteren voers.
wittelijc ende erfelijc vercoft hadden Gheryden z.w. Jan Hagaerts tot behoef dersselfs Gherits ende
tbv sijnre bruederen sionen w. Jan hagaerts voers. daer dese selve bruer Dirc een af is ut dixit ab
eodem emptoris dese iiij lop. rogh erfpacht etc. scab. Catwijc et Heyman datum xxviij novembris
[achterop 23a]
243. 1457 oktober 29 ?
847.Sch.Otw,R.165,34r-1
Matheeus gh. Hoefkens voers. pt. sup. hed? suste3r Heylwighen voers. tbv susterhuse voers. CC
gouden peter nel valorum van meydaghe proximae futuris over een jaer xij peter oft vi mud rogh ende
van meydagen proximae futuris over twe jaren xij peter oft vi mud rogs alsoe heer Methees telken
termijne der betalinge dat kiesen sal scab. predicti datum supra
Matheeus voers. pt sup her. suster Heylwyghen ad opus pt Eel? d. voers. Peter a purificatione
proximae futuris over viij jaer ende elken van onser Vrouwen missen voers. den pacht van xij gouden
peteren oft vi mud rogh pt. sup. d. de iersekn terminen d. betalinghen af wesen sal a purificatione
proximae futuris over 1 jaer …. dat Matheeus voers. dese voers. CC peter ninnen terminen voers. sal
moghen betalen metten pacht des jaers als hijt af legghen sal scab. predicta datum supra
244. 1457 november 5
847.Sch.Otw,R.165,34r-2
solvit
Henric gheheiten Lutinck soen wilner Henrick Lutinjck als wittighe man ende momboer Yden sijns wijfs
d.w. Wouter Huben seven lopen rogh her. pact. totten voers. Henric behorende te vergelden annuat.
in purificatione van ende wt
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 enen huse ende hove cum fundio et attinentiis te weten die oude hofstat daer w. Wouter Huben
voers. in bestorven is ghelegen in par. Otw in loco dicto aen den Winckel aen Brabants Hoeve <
her. Hubrecht Wouter Huven soen > her. Jan Wouter Huben z. ^ ghemeinten oestwaert aen erf de
erfgenamen w. Jan Roelofs
 item een achtendeel in dat dordendeel van acht buender beempts ghelegen in par. predictam in
loco dicto Uedenhout op die Gomelaer straet ut dixit
welc vij lopen rogh erfp. voers. Jan z.w. Wouter Huben gheloeft had hem te gheven ende te betalen
Henric sinen zwager voers. uten erf voers. pt in litt. de Otw vendt Janne z.w. Wouter Huben z. scab.
Heyman ende Em. datum v daghe in novembri
245. 1457 november 8
847.Sch.Otw,R.165,34r-3
Aert gheh. die Greve fil.qd Arnoldi Greve leg. et her. vendt Gherit gheh. vander Avoert fil.qd. Henric
vande Avoert ij lop rogh her. pact. te verghelden alle jaer in purificatione wt ende van
 enen stuck lands gh. den Molenhof iiij lop. nl. circ. ghelegen in lib. de Oesterw. < her Willem van
Beeck > ^ her. Jans van Doeren v Henric de Buel ut dixit
scab. Ghijsb? et Appel datum viij novembris
Gherit predicti heeft bekent ex gratia Arnoldo predicto dat soe wanneer Aert voers. oft sijn
nacomelingen hem opleet ende betaelt iiij gouden peters xviij st ende een oert voer elke peter nl. val.
ende den pacht des jaers als hijt aflegghen sal dat als dan Gherit voers. oft sijn nacomelingen den
voers. Aert wederom gh. ende overgh. sullen den brief vande ij lop. erfp. voers. scab. predicto datum
supra
246. 1457 november 12
847.Sch.Otw,R.165,34r-04
solvilt
Jan z.w. Stevens vanden Amervoert die helft van
 enen stuck landsd totten voers. Jan behorende theel stuck vi lop. nl. circ. ghelegen in par. Otw in
loco dicto Uedenhout in die ses hoeven < her. Gherit van Boerden > her. Peters van Beerse ende
Jans kynderen van Oekel ^aende erff Meeus Steven Heinen
 item noch hiertoe die helft van enen stuck landfs daerbij ghelegen een half mudsaet nl. circ. < her.
Meeus voers. > her. Jan Vendijc des jonghen ^v aen der erf Gherit van Boerden
 item noch op die helft van eenre heyhoeve die heel hoeve ij buenre nl. circ. ghelegen in par. de
Tilborch < her. Gherit van Boerden > her. der erfgen. qd Aert Houtappels ^erf Go Hessels v erf der
krn Enghelberen gh. Vilt ghelijc die heyhoeve aldaer gelegen was ut dixcit
welck helft der twee stucken lands ende der heyhoeve voers. de voers. Jan vander doet w. Meeus
Henric Stevens z. ende mids vertijenisse sijns mede efgenamen daerop ghedaen erf toecomen sijn pt
in litt. de Otw leg. et her. vendt Pauwels z.w. d… Wolferts ? wtghenomen den commerr van rechts
weghen uitte erf voers. gaende scab. Ghijsbrecht et Em datum altia post mertini
247. 1457 november 12
847.Sch.Otw,R.165,34v-1
achterzijde van dit protocol – deels vervaagd
Jan z.w. Andries Heyen vijf lopen rogh jaelijcs ende erfelijc pachts op Lichtmis wt ende van
 enen stuck lands iiij lop. nl. circ. ghelegen in par. Otw in loco dicto Hukelum aent Broeck < her.
Laur. vande Heyen Rombout Henrics soen ende Wouter Vrient Jans z. > erf Jans vander Woude
ende Claeus van Eighen ^ erf Jans vande Wou voors. v erf Claeus van Eighen voers.
welc vijf lopen rogh erfpacht voers. Andries gheh. Heyen voers. z.w. Jan Heyen teghen Peter? geh.
Pig filio qd Wouter Pigghen in sch.br. Otw leg. et her. vendt Wouteren gheh. Pig filio qd Peter Pig ab
eodem etc. scab. Luwe et Heyman datum supra
248. 1457 november 15
847.Sch.Otw,R.165,34v-2
Ariaen z.w. Jan Bonen
 een stuck lands gheh. den Garstacker totten voers. Ariaen behorende ghelegen in par. de Haren in
loco dicto Belver < her. ….. Wouters? vande Heesacker > her. Jacop van Laerhoven mma ghebuer
^ erf Jan Heyn Cleis z. des ondsten ?
 hiertoe die helft van eenen beempdeken hem als hij zeede toebehorende gheh.? dat? Clein
Beemdeken ghelegen in par. et loco predicto dats te weten die helft daeraf gel. < her. des jongen
Jan Heyn Cleis z. > de andere hekft des selven beempdeken die daertegen deilt ^ erf Gherits van
Lucel v ghemeinten toe aldaer ut dixit
welck stuck lands voers. ende de helft voers. Ariaens teghen Janne geh. vanden Keer? Willemsz. als
man ende momb. Agneesen sijns wijfs d. Aert Appels met overgeven nae inhoud sch.br. Otw leg. et
her. vendt Aert gh. Appel?fil. qd Henric Appels etc. scab.Thijs et Heyman datum xv novembris
249. 1457 november 15
847.Sch.Otw,R.165,34v-3
Henric z. Aert Appels
 een stuck weys? hem als hij zeede toebehorende gh. den Cr…. ghelegen in par. de Haren in loco
dicto Belver < her. Henric Appels? > ^ Aelbrecht van Lucel
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 item noch hiertoe die helft van den beempdeken voers.< de voors. helft voors. > her. Aert vande
Ven ^ erf Gerit van Lucel v ghemeinte ? toe aldaer
 item noch die helft van een heyhoeve in par. de Boxtel dat hon die voors. heyhoeve aldaer te deel
ghevallen? < Pauwels vande Aker ? > de andere helft derselver?hey hoeve tot Peter Hubrechts
Sceenkens z. behoerende die daertegendeelt
welck erf voers. dese voers. Henric teghen Janne gheh. vander Keer? Willemsz. . man ende momboer
Agneesen sijns wijfs d. Aert Appels met overgeven ghecreghen had in sch.br. Otw Item hiertoe allen
ende enyegelijken alsulken erf als der voers. Henric mids eenre erfdeylinghe met sijne mede
erfgenamen daerop gedaan erfelijk toecomen sijn ut dixit nae inhout ende teneur ? des deilbriefs
daerop gemaect behoudelijc den voers. Henric
 een stucsken lands gh. den Cloet een lop. nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto? welc stucxken
lands den voers. Henric mids voers. deilbriefs toegedeilt is ut dixit
leg. et her. supt Aerde gh. Appel voers. etc. scab. predicto datum supra
250. 1457 november 22
847.Sch.Otw,R.165,34v-4
Peter z.w. Peters zoen pt Gherit gh. vanden Heesacker fil. qd. …. vanden Heesacker Lix? gld? goet
ende custbaer? nl. val. in festo Jan bapt. proximae futuris scab.Leeuwe Heyman datum xxij
novembris
af
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