
847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

1 
 

847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 166 Algemeen Protocol, 1457-1458. 
 
protocol  
oude binding intakt, versterkt met stukjes perkament, deels beschreven 
4 katernen  
1 – 40 potood foliering  
enkele losse stukken inliggend 
 
1ste katern 1 – 12 
2de katern 13 – 24 
3de katern 25 – 32 
4de katern 33 – 36 
5de katern 37 – 40, niet mee ingebonden  
 
285 akten 
 
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 27 juni - 18 oktober 2017 
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: 
    
B = bunder (8 L = 1 B) ? L = lopense (50 R = 1 L) 
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk mma = met meer anderen (cum quibusdam 

alijs) 
  n.s. = nieuwe stijl, de nu gebruikte jaarstijl, 

beginnend op 1 januari 
dmaw = daar moeder af was   
dw = dochter van wijlen otw = Oisterwijk 
jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns R = roede (lengte- en oppervlakte-maat) 
jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht te = ten erve 
  tpl = ter plaatse (in loco dicto) 
< > gelegen tussen < links > rechts tt = ter tocht (vruchtgebruik) 
^ v  strekkende van ^ tot v zw = zoon van wijlen 
    

 

1. 1458 januari 10 847.Sch.Otw,R.166,001r-01 
1457 - 1458 
Anthonis gh. Buckinc z.w. Embrecht Buckinc 

 een huis - - hof cum fundo et attinentiis tot den voers. Anthonis behorende gheleghen in lib. de Otw 
< her. w. Claeus Peter Belaerts soen > her. Lambert gh. Wijtmans? ^ ghemeinder strathen v erf 
wil... Aert Appels van Lucel ut dixit  

welc huis ende hof voers. Anthonis voers. teghen Jan gh. van Esch z.w. Willems van Strijp in Otw. 
sch.br. leg. et her. vendt Laureys gheh. Lipprechts fil.qd. Jan Lupprechs etc. scab. Jan Poinenborch 
Peters z. ende Jan Embrechs z. van Riel datum x-a january  
Laureys voers. pt Anthonys voers. xiij ½ gouden peters ende voer elken peter xviij st deen helft daeraf 
des dynsdaechs na beloken Paeschdach? proximae futuram ende die ander helft opten heylighen 
Kersavont etc. scab. predicti datum supra  

2. 1458 januari 10 847.Sch.Otw,R.166,001r-02 
Claeus natuerael z.w. Henric vande Dijck pt Ariaen nicl. nicl. ? soen wt Besoeyen xxv gld voor elke gld 
15 croon  en ij ½ gouden rijder nl. valore opten half vasten dach proximae futuris [doorgehaald scab. 
Poinenborch et Buckinc]  
dat met desen gheloeften quyt ende doet sullen sijn alle gheloeften die die selve Claeus de voers. 
Ariaen tot deser tijt ghedaen ende geset mach hebben behoudelijc dese teghenwoerdighe gheloeft in 
hoer machten te bliven scab. Poinenborch et Buckinc datum x-a january 

3. 1458 januari 10 847.Sch.Otw,R.166,001r-03 
Jan ende Henric confratres qd Go. Buckincs  

 een stuck beempts hem als sy zeden toebehorende een buender nl. circ. ghelegen in par. de 
Oesterwijck in loco dicto die Diese < her. Jans van der Elst Willem Sapeel ende meer  ander erfe 
occidental ? …..  > her. Heylwighen kynderen vanden Einde ende Henric Wijtmans (west?) ^v aen 
de gemeint van Otw ut dixit  

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/


847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

2 
 

welc erf voers. den voers. Jan ende Henric mids vertien hoer mede erfghenamen daerop gedaan erf 
toecomen sijn pt in litteris scab. de Otw her. vendt Ghisb.? filio qd Korstiaen Ghijsbrechts soen in de 
naem des gh. coeps ? supt. etc. los ende vry scab. Poinenborch et Clerc datum xiij january  
Wouter filio Go. Buckincs redemit et reportavit Ghisberto predicto scab. predicto datum supra  

4. 1458 januari 24 847.Sch.Otw,R.166,001r-04 
Jan gh. die Bye zoen [doorgehaald wilner] Denys Byeen weduweer wilner Alyten doen sy leefde sijns 
wijfs d.w. Jans Groten allewn ende enyeghelijke guede erfelike ende havelijke beruerlijke ende 
omberuerlijc soe waer die guede ghelegen sijn eest in haerden in weken in diepen ende die hem 
vander doet Gheertruden weduwen wilner Jans Groten sijnre zweegher in enighen toecomende tijde 
enichsins aenversterven moghen ut dixit leg. et her. supt Wijtmanne ende Mercelissen ghebruederen 
sonen wilner Jans Groten tot behoef Elisabetthen Lambrecht ende Barbaren kynderen Jans Bieen 
ende wiolner Alyten doen sy leefde sijns wijfs tesamen cum omnibus litteris etc. dat Wijtman ende 
Mercelys voers. metten voers. opdracht ende metten gueden toebehorende den kynderen voers. 
dieselve kynderen houden sullen van clederen ende van scoenen van eten ende van drincken alsoe 
datten alsoe datte Jan voers. ghenen last af hebben en sal [scab.]  totten   … ghen jaeren toe der? 
kynderen voers. scab. Jan Buckinc ende Awert  Go. Back  xxiiij january littera opuerorum est scripta  

5. 1458 januari 25 847.Sch.Otw,R.166,001v-01 
Hadewijch d.w. Aert Brocken c.t. alle erfgoederen als zijn van w. Gherit Brocken aenverstorven sijn 
soe waer die guede voers. gelegen sijn eest in haerden in weken in diepen oft in droeghen oft hoe die 
guede voers. ghenaemt sijn leg. et her. supt Wouteren z.w. Aert Brocken horen bruer tesamen cum 
omnibus litteris  
item hiertoe alsulken ghedeelt van beesten als derselve  Hadewighen vander doet Gherit voers. 
aenverstorven sijn  
dat Wouter voers. dem oouden pacht van voers. gueden topebehorende [den]  wilner Gherit Brocken 
van nu voert aen enyeghelijc jaer alsoe gelden ende betalen sullen ende uten erf voers. alsoe geloeft 
heeft te gelden te betalen ten terminen der betalinghen ende stede daertoe geset ende geordineert 
datten voers. Hadewighen tot op hoer oft op hoeren gueden nimmermeer clot hinder scaey oft 
commer comen ende sal in ghene toecomende tijde scab. Beeck et Poinenborch datum xxv january 
Wouter solvit hierop enen ouden boddr.  

6. 1458 januari 25 847.Sch.Otw,R.166,001v-02 
Cont sij enyeghelijken want Jan gheheiten Walraven z.w. Melys Walraven voer sijn gebreck dats te 
weten voer enen jaerlijken ende erfelijken pacht van vij ½ L rogh welken pacht vande vij ½ L rogh 
voers. Peter gheheiten vander Pasch z.w. Janws vande Pasch openbaerlijc ghekent ende gheleden 
hadde hem sculdich sijn te ghelden Janne gheheiten Walraven voers. Ghijsbrechten z.w. Laureis 
Vanys ende Daneelen gheheiten Croeck als wittige erfghenamen wilner Henricvk Baxcks te vergelden 
jaarlijks op Lichtmis uit  

 eenen stuck lands iiij L in par. Otw in loco Udenhout < her. heredes qd Henrick Back aan beide 
zijden  

ende dat hij deze voors. vij ½ L rog erfpacht horen voervoerders voer ende hen nae ghegouden hadde 
xxx jaer ende meer in sch.br. Otw gedateerd anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
septimo sexta die novembris [6-11-1457] en welke pacht van vij ½ L rog voors. Ghijsbrecht ende 
Daneel voers. den voors. Jan Walraven overgegeven hadde hoer recht mede te vorderen ende 
welcken pacht van de 7 ½ L nogh voers. den voers. Jan ghebrack ende van xi jaren naest leden niet 
vergouden en was ut dixit ghericht waert met vonnis daer scepenen van Oesterwijc aen dit onderpant 
voers. nae begrip sijns briefs en sijn vonnis welc ghericht Wouter Back Gheerlecs soen in de name 
ende van weghen Jans voers. daer hij een volcomen macht af hadde volcomelijke volvuerde allen 
ende enyeghelijc daertoe dede die hy daertoe sculdich was te doen etc.  
quo facto ghewijst waert met vonnis der scepenen voers. dat Wouter Nack voers. dit voers. onderpant 
voert tghebreck voers. vercopen mocht ende dat die heer vanden lande den coper oft etc. dwelc 
ghesciet soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hij aldus ghemechticht was weeder 
overghegheven ende opgedragen Jannen voers. ende want Jan voers. dit voers. stuck lands den 
ghenen dien hy dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuch 
vande voers. scepenen inden voers. ghericht ghenoech vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft 
Jan Walrasven voers. dit voers. onderrpant voer den voers. erfpacht vanden vij ½ lopen roghj ende 
voer v mud afterstels voer den onraet die daser met recht op ghegaen was ende voor enen st. meer 
daer en teynden vercoft Wouteren Back voers. ab eodem emptoris etc. welken Wouter overmids 
vonnis der scepenen van Oesterwijc die heer vande lande een recht waert wesen sal alsoe ver als wy 
scepenen van Otw hierin wijsers sijn scab. Jan Buckinc Jan Elst Peter van Laerhoven et Jan 
Embrechts sien van Riele Wouter Back voers. supt dese erf voers. Jan Walraven voers. cum omnibus 
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litteris etc. scab. predicto datum supra  

7. 1458 januari 27 847.Sch.Otw,R.166,002r-01 
Notum sit dat want Denijs gheh. die Bye naturael z. w. Jans - - sijn tocht wittelijc ende gh. hadde Jan 
den Bye soen etc. daerom soe is ghestaen voer scepenen hieronder gescr. Jan die Bye voers 
[doorgehaald: ende met hem Elisabeth wittige man ende momboer – hierboven weduwaer wilner 
Alyten] sijns wijfs d.w. Jans Groten ende met hem Elisabeth sijn wittige d. die hij wittelijc ghewonnen 
ende gecregen had bij w. Alyten sine wive doen hij leefde voers. c.t. ende hebben van der voors. erf 
daar Denys voers. sijnre tochte in afgaen is willelijc ende erfelijc vercoft Ariaen z.w. Ghijsbrecht 
Mesmakers  

 een deel van enen stuck tghedeelt daar af neghen lopensaet aende vij roeyen  metten maten 
ghemeten begrijpende ghelegen in par. Enschot in loco dicto aent Weertven < ^ der erf Wouter 
Back Gherit Neven z. ende op dat een einde streckende > neffen der erf Ervaerts Neckers v aen 
die ghemeint van Haren  

Elisabeth comen ex parte eorum depon. behoudelijc dat Ariaen voers. daerwt ghelden sal een mud 
rogh erfpacht ten Bosch te leyen ende x L rogh erfpacht die Hillegont wittighe huysvrou Ariaens voers. 
dochter Denys Bieen daerwt heffende ende borende is ende dat vierende deel van iiij oude grote ende 
ij d. erfchijns den hertoche ende alsulken chijns als die heele guede inde ghezworen chijns van Haren 
sculdich sijn te ghelden welken pacht Ariaen voers. van nu voert aen enyeghelijc jaer alsoe ghelden 
en betalen sal ende uten erf voers. alsoe gheloeft heeft te ghelden ende te betalen etc. dar Ervaert 
den Necker voers. die teghen tghedeelt vande stuckj lands voers. deilt totopo hem ende op sinen 
gueden nimmermeer clot hynder etc. hierby ghestaen Wijtman z.w. Jans Groten als wittighe mombaer 
Lambrecht ende Barbaren kynderen Jans Bieen ende w. Alyten doen sy leefde sijns wijfs  voers. etc. 
ende heeft gheloeft suop hu.. Ariaen voers. dat hy Lambrecht ende Barbaren voers. wanneer sy tot 
horen mondighen jaeren comen sullen sijn sal doen vertyen op tghedeelt des stuck lands voers. tot 
behoef Ariaens voers. scab. Laerhoven ende Clerc datum xxvij january  
quo facto etc. dat Jan die Bye met Elisabeth sijnre dochter voers. c.t. ende heeft de andere erf daer 
Denijs die sijn tochte in afghegaen is nae inhout scepenen brieven daerop ghenaect wittelijc ende 
erfelijc vercoft Ervaert gh. den Necker filio qd Go. Neckers etc.  
dat Ervaert voers. van erf voers. jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden den abdt van sinte Geertruden 
van Loven iij mud rogh ende vi lopen ende iiij lop rogh erfpacht der fabryken der kerken van Otw ende 
iiij lopen rogh de altaristen inder kerken van Otw ende der fabrike der kerken van Enschot ij lop. rogh 
erfpacht  ende den krn w. Ghijsbrecht Huysmans I ½ mud rogh ende iiij lop ende die drie deel van iiij 
oude grote ende ij d. erfchijns den hertoge ende 1 oude grote erfcijns der fabrieke der ker van Otw 
ende x ½ d. erfchijns der fabrieke der kerk van Enschot welke pacht en cijns voors. Ervaert voers. van 
nu voeraen enyegelijc jaer etc. dat Ariaen z.w. Ghijsbrecht Mesmackers die teghen de erf voers. deilt 
ende sijn guede daer af quyt en ongehouden sullen sijn ten ewigen daghen hierbij gestaen Wijtman 
voers. ender heeft Ervaert voers. gheloeft Lambrecht ende Barbaren voers. tot hoeren mondichen 
jaren gheloeft te doen vertyen op die erf voers. tot behoeve Ervaerts voors. scab. predicto datum 
supra Ervaert voers. pt mihi solvere 1 gulden littera Ervarti est scripta  

8. 1458 januari 27 847.Sch.Otw,R.166,002v-01 
Jan gh. die Bye voers. met Elisabethen sijn d. voers. c.t.  

 een stuck lands gh. dat Nuwe Gheloect  xij L in par. Enschot < gem. wech > erf krn qd Peter  
vande Wiel en krn Nycolay dicti de Aerle daer een wech tusschen gheet ut dixit  

welc stuck lands voers. Willem gh. Wyten z. Gherit Wyten wittelijc ende erf vercoft hadde Janne den 
Bye voers. pt in litteris de Buscoducis leg. et her. vendt Jan z.w. Hubrecht Pigghen wtghenomen 1 md 
rogh erfpacht den susterhuse van Otw jaerlijks van recht wt te vergelden etc. op Lichtmis  
hierbij gestaen Wijtman voers. als momboer Lambrecht ende Barbaren voers. ende heeft gheloeft de 
krn voors. tot horen mondigen jaren te doen vertyen op dit stuck lands voers. tbv Jans voers. scab. 
predicto datum supra 

9. 1458 januari 27 847.Sch.Otw,R.166,002v-02 
Ervaert die Necker voers. pt Jan Hubrecht Pigghen  z. voers. xvi gouden peters op Lichtmis met enen 
½ mud rogh alsdan te betalen denselven scab. predicti datum supra  
Jan erkensch? voers. pt … vi vlaams  

10. 1458 januari 27 847.Sch.Otw,R.166,002v-03 
Ervaert voers. pt Ariaen z.w. Ghijsbrecht  Mesmakers xxij ½ peter ende een oert den iersten onser 
Vrouwen dach purificatione nae der doet Denys Bieen te betalen denselven conditione dat Eraert 
voers. daeraf ghelden sal totr allen onser Vrouwen daghen purificatione binnen den termine voers. xi 
lop. rogh daer den iersten termijn der betalinge af wesen sal a purificatione proximae futram unt. annis 
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scab. dredicti datum supra 
Ariaen voers. pt de littera suys vij vl. et 1 st. de tu..  

11. 1458 februari 6 847.Sch.Otw,R.166,002v-04 
Wouter ende Herman confratres filij qd Wouters sBonten ende Wouter Jans sBonten soen hoer neve 
pr? Jacop vander Elst ad opus Peteren z.w. Wouter sBonten vijfende dertich peters metten 
afterstelliche pachten daeraf verscenen wesende conditione dat sake weer dat Peter voers. aflivich is 
nu ter … als sy segghen dat hy is ende die voers. scout vande vijfendertich peter voers. niet en maent 
datalsdan die voers. gheloeft van ghene vale.. of werde wesen sal scab. Wil Beeck ende Laerhoven 
datum vi febriary  

12. 1458 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,002v-05 
wij  Aert Goyaert Back en Jan Buckinc scab. … dat voer ons comen sijn Claeus ende Henric 
confratres ende Elisabeth ende Heylwich ghesusteren kynderen qd Henric vander Voert ende hebben 
ghekennen? ghelijc dat sy ontfangen hebben van Jan Jan Langherbeens z. viij gouden pe…. Loeven? 
die welc die voers. Jan gheloeft hadde Pauwels Henrics? vander Voirt hoiren? bruer? endec hebben 
daeraf quyt ghescouden Janne voers. etc. datum septuam january [erg verbleekt] 

13. 1458 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,002v-06 
Meeys Stevens  pt Gherit vander Avoert xiiij beyersche gulden nel valore die een helft daeraf opten 
half vasten proximae futuris ende dander helft daeraf op sinte Servaes?dach in sequente scab. Wil 
Beeck et Jan Buck datum supra 

14. 1458 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,003r-01 
Henric Andries z. ende Andries zijn bruer pt. indivisi Willem . . . xCi gouden cronen nl. valore xxx 
daeraf opten meydach proximae futiris ende  xCi? daeraf in festo Jo babtiste in sequente ende xxxi 
daeraf Bartholomei in sequente scab. Laergoven et Elst datum supra 

15. 1458 februari 14 847.Sch.Otw,R.166,003r-02 
Laureis gh. vander Heyen z.w. Willems vander Heyen een half mud rogge jaerlijcs ende erfelijcs 
pachs totten voers. Laureys behorende te vergelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen stuck lands geh. die Hagelsche Braeck xij lopen gelegen bvvo in loco dicto Karchoven < her. 
Dircs geh. Wange Aerts z. > ende al om aen d’ erf Dircs Luwen  

welc ½ mud rogh erfpacht voers. Dirc geh. Wanghe z.w. Peters vanden Doveloe vercoft hadde 
Laureys vanden Heyen voers. in sch.br. Otw leg. et her. supt Janne geh. Loenman z. Henric Loenman 
tesamen cum omnibus litteris scab. Willem Beeck et Ja. Elst datum anno Lvij xiiij daghe in februario 

16. 1458 juni 25 847.Sch.Otw,R.166,003r-03 
Jan Claeus Maes soen ende Thomaes Wouter Maes z. pt indivisi Willem Luwe ad opus monastery? 
xxxv peters nl. val. in festo Bartholomei proximae futuris solvende scab. Poinenborch et Laerhoven 
datum anno Lviij xxv juny dus? bevonnist 

17. 1458 juli 16 847.Sch.Otw,R.166,003r-04 
Wouter Brocken Jan Melys Peter Wijten Jan die Meyer Jan Huben Peter van Beerse ende Meeus 
Steven Heinen pt. indivisi sup .. Willem Luwe ad opus xLvi ½ mud rogh in festo Andree proximae 
futuris et in Buscoducis traderunt et deliberunt de nova decima solvere eodem scab. Beec et 
Laerhoven datum xvi julij anno Lviij  

18. 1458 juli 16 847.Sch.Otw,R.166,003r-05 
Jan Roelof Claeus z. pt sup dicto Wilhelmi pt sup. x mud rogh in festo Andree proximae futuris 
solvende scab. predicti datum supra  

19. 1458 juli 13 ? 847.Sch.Otw,R.166,003r-06 
Jan die Jegher ende steven Henric Stevens z. pt. etc. Wilhelmi Luwe ad opus .. xix mud rogh …. ende 
opten spyker te leveren scab. Laarhoven en Clerc datum in festo Margarete ?  

20. 1458 juli 25 847.Sch.Otw,R.166,003r-07 
Jan Vendijc Jan Gheryt Vendijcs z. Em.? die Bont Jan Hessels pt. indivisi Willem Luwens ad opus Lij 
mud rogh te pechters recht scab, Jan Poinenborch ende Aert Back datum in festo Jacobi portatum pro 
scabini  

21. 1458 juli 25 847.Sch.Otw,R.166,003r-08 
Jan Beye Jan Jacops Peter van Zeelant Aert Ghijb Aerts z. Peter sijn bruer Jan vandePasch ende 
Thomaes Jan Sterts z. pt. dicto Wilhelmo ad opus Lvi ½ mud rogh ende opten spycker te leveren die 
b.. prescriptis solvande eodem sscab. Jan Poinenborch et Buck datum supra  
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22. 1458 juli 25 847.Sch.Otw,R.166,003r-09 
Jan Wijtamn ende Gosen Aert Gosens z. pt ad opus xxvij mud rogh ende toten spycker te leveren etc. 
scab. predictri datum supra  

23. 1458 juli 20 847.Sch.Otw,R.166,003r-10 
Willem Peter Poinnenborchs z. Peter vande Wou ende Juet Henric Andriers suster pt. etc. Willem 
Luwe vij dobbel in festo Jo proximae futuris solvendfe eodem scab. Beeck et Laerhoven datum xx july 

24. 1458 juli 20 847.Sch.Otw,R.166,003r-11 
Jan die Sloetmaker  ende sijn huysvrou pt Willem Luwe xij oeters iiij sch. ende een oert in festo 
Bartholomei scab. Laerhoven et Clerc datum [onleesbaar] anno Lvij portatum pro scab. 

25. 1458 mei 25 847.Sch.Otw,R.166,003r-12 
Em die Bont pt Willem Luwe pt xvij peters ende iiii ½ st  in festo Bartholomei solvendi eodem scab. 
Jan Poinenborch ende Aert Back datum anno Lviij  [doorgehaald penultiam, x maij] xxv maij  portatum 
pro scab. dus bevonnist  

26. 1458 mei 10 847.Sch.Otw,R.166,003r-13 
Wolf vander Heyen pt sup Willem Luwe pt xix Rgld in festo Bartholomei proximae futurum solvendi 
scab. Poinenborch et Clerc datum x maij portatum pro scab. dits bevonnist 

27. 1458 maart 20 847.Sch.Otw,R.166,003r-14 
Jan Walraven ende Herman Wouter Berthouts pt Willem Luwe pt xLv Rgld in festo Bartholomei 
proximae futuris solvende eodem datum nno Lvij xx marcij scab. Poinenborch et Clerc dits bevonnist  
portatum pro scab.  

28. 1458 mei 20  847.Sch.Otw,R.166,003r-15 
Jan Hessels Elisabeth sijn dochter ende Gielis gh. van Verlaer? sijn zwager Henric gh. Hessels Jan 
Ruken Jan Berthen ende sijn bruer promiserunt indivisi Willem Luwe ad opus C xLiiij gouden peters nl. 
val. in festo Bartholomei proximae futurus solvende scasb. Poinenborch et Elst datum xx maij dits 
bevonnist  

29. 1458 februari 3 847.Sch.Otw,R.166,003v-01 
Claeus geh. vander Straten filius qd Jan Peters vander Straten pt  Janne z.w. Peters vander Straten 
tbv desselfs Jans en tbv sijne mede erfgenamen als dast deselve Claeus alsulke ½ mud rogh jaerlijks 
ende erfelijke pacht als Claeus vander Strathen voers. vercoft hadde Wouteren geh. Heyen z? w. Jan 
Heyen wt zekere onderpanden in welke vest des ½ mud rogh voers. Peter z.w. Jan Peters z. vander 
Strathen voers. den voers. Woputer Heyen metten voers. Claeus sinen bruer waerscap geloeft hadde 
des Claeus voers. van nu voertaen annuatim sic solvit qu.. wt sinen gueden alsoe geloeft heeft te 
gelden datte voers. w. Peter sinen bruer noch sinen gueden noch de erfgenamen ende luyden 
desselfs Peters noch hoeren gueden nimmermeer clot hynder scaey oft commer af comen en sal in 
gene toecomende tyden scab. Poinenborch et Peter van Laerhoven datum 3a february portatum pro 
scab.  

30. 1458 februari 3 847.Sch.Otw,R.166,003v-02 
Claeus voers.  

 een stuck lands geh. dat Cleyn Broecsken gelegen in par. de Haren in loco Belver < her. Willem 
Vos ende Jans van Haren die bastaert > her. Jans die Bastaert voers.  

 item noch een stuck lands geh. die Tolbovel gelegen in par. et loco predicto < her. Willem Vos 
voers. > her. Elisabetthe Jan Gielis dochter en hoer krn  

 Item noch hiertoe een stuck lands genh die Netelbosch gelegen in par. et loco predicto < her. Aert 
Boen > die? Ghijsbrecht vander Meer Jans soen te wesen plach ut dixit  

leg. et her. vendidit Janne z.w. Peters vander Strathen vrij ende los scab. predicto datum supra 
portatum pro scab.  

31. 1458 februari 11 847.Sch.Otw,R.166,003v-03 
Willem ende Matheeus confratres filii qd Embrecht Scenckel leg. et her. vendt. Embrechte geh. vande 
Einde z.w. Henric Emme een vierendeel van 

 enen beempde die Henric vanden Einde te wsesen plach gheleghen in par. de Gestel in Rovers 
Beempt  

welc helft vande beempde rijt teghen Janne geh. vanden Boer die die andere helft heeft de heele 
beempt gelegen < her. Goeswijns Costers > her. Jan Meeus z. vanden Nuewenhuis ^aan der erf der 
erfgen. qd Godevaerts vande Beerthen ut dicit – scab. Laerhoven et Jan die Clerc datum xi daghe in 
febrary  
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32. 1458 februari 13 847.Sch.Otw,R.166,003v-04 
Laureys vander Heyen supt Jacobo suo filio alzulke Lv gouden peters als Henric Andries z. de voors. 
Laureys geloeft had in sch.br. Otw scab. Wil Beeck et Elst datum xiij februasry xiij februari  

33. 1458 februari 6 847.Sch.Otw,R.166,003v-05 
Meeus Stevens pt Gherit z.w. Henric vander Avoert xiiij beyersche gulden nl. valore die een helft op 
half vasten ende dander helft op ten half meidach in sequentia solvende eodem scab. Buck et Clerc 
datum vi february dits bevonnist  
[aantekening in marge ?] 

34. 1458 februari 15 847.Sch.Otw,R.166,004r-01 
Ghijsbrecht z.w. Korstiaen Ghijsbrechts z. een mud rogh jaerlijcx ende erfelijcs pacht  totten voers. 
Ghijsbrecht behorende te vergelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf sibi ediatum gelegen in par. Haren < erf 
Jans vanden Doren > ghemeint van Haren  

welk mud rogh voors. die voers. Ghijsbrecht teghen Jan geh. Hollen z.w. Jan Lombaerts in sch.br. Otw 
Item noch hiertoe 12 L rog jeep op Lichtmis van ende wt  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt d. sibi adiatim tsamen vij lopens ghelegen in 
lib. de Otw in loco dicto Kerchoven ? > her. Aert Wolfaerts ^ gem. kercpat  

welke 12 L rogh erfpacht voers. Aert gh. Back z.w. Aert gh. Back Wuykens z. geloeft had te gheven en 
te ghelden Aertden gh. Beerthout z. w. Peter gheh. Vanny ende welc xij lop. rogh erfpacht voors. die 
lestgenoemde Aert voert overgeg. had Ghijsbrecht Korstiaens z. voers. pt. in litteris de Bscoducis de 
Otw Item noch hiertoe een half mud rogh her. pactum te vergelden annuatim in purificatione wt ende 
van 

 enen stuck erfs begraven liggende ghelegen in par. de Haren in loco dicto over die Raem tot 
Uedenhout waert aen gheh. Gherit. Hollen hoeve < her. Griet Hollen > ^v ende voert alom neffenb 
die gemeynt van Haeren  

welc ½ mud rogge erfpacht dese voers. Ghiojsbrecht teghen Godevaerde z. Godevaerts geh. 
Langheinen z. in sch.br. Otw  
item noch hiertoe iiij lop rogge her. pactum solvende op Lichtmis wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et atinentiis ghelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven  < 
her. Jans geheiten Hoefs > comm. plateam ^ her. Goeswijns Groeys ut dixit  

welke 4 L rogh jeep Ghijsbrecht voers. teghen Janne gheh. den Boiter z.w. Jan Boiters in sch.br. Otw 
leg. ether. supt meester janne sine wittige sone tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Jan 
Poinenborch et Jan die Clerc datum xv february 

35. 1458 februari 16 847.Sch.Otw,R.166,004r-02 
Jan geh. die Leeuwe z.w. Henric vander Diesen die helft van enen mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs 
pachts totten voers. Janne behorende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove met sinen gronde ende toebehoerten ghelegen in lib. de Otw < her. Peters 
van Riel > den huse ende hove der erfgenamen wilner Jan Buckincs  

welc huis ende hof voers. Wijtman Henrics vande Dale tegen Henric geh. vander Amervoert z. w. Jans 
vander Amervoert voer den voers. mud rogh erfpacht ende voer sommighen anderen commer jaerlijcs 
daer wt te ghelden tot enen erfpacht ghecreghen ende onfangen hadde pt in litteris de Otw cont.. ende 
welc helft vanden mud rogh erfpacht voers. Jan die Leeuwe voers. teghen Ghijsbrecht geheiten van 
Goerle z.w. Wouters van Goerle met overgheven voert erfelijc? ghecregen hadde pt in litteris de Otw 
cont. leg. et her. vendidit heer Florysen priester soen Ghijsbrecht  Floren alsoe ver als sy den voers. ½ 
mud rogh enichsins aentaengeren moghen s etc. scab. Poinenborch et Elst datum xvi february  
Jan z. Jans Leeuwen voers. redemit etc. et reportavit dicto Florencum etc. scab. prescr. datum supra  

36. 1458 februari 16 847.Sch.Otw,R.166,004r-03 
Jan gh. die Leeuwe z.w. Henric vande Diesen allen ene enyegelijken guede beruerlijke ende 
onberuerlijcke havelijke ende erfelijke totten voers. Janne behoirende soe waer die guede gelegen sijn 
eest in haerden in weken etc. leg. et her. supt Jannen en Stevene sine sonen tbv deselve en tbv Jans 
z.w. Willems Glavimans als wittige man ende momboer Katelinen sijns wijfs d. Jans Leeuwen voers. pt 
behoudelijken den voers. Jan den Leeuwe ende Elisabetthen sijnre hvr hoer tochte in allen den 
gueden voers. hoer leven lancte gebruycken ende te besighen onwederseet van sijnre krn voers. 
scab. predficti datum supra 

37. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,004v-01  
Jacop naturael z.w. Jan Mols  

 een stuck lands gh. tSpoer totten voers. Jacop behorendec ghelegen in par. de Otw in loco dicto 
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Berkel < her. sheeren van Paerweis > her. Heyn Mel. sBonten z. die Wouter Heyman te wesen 
plach ^erf Heyn Mel. v gem. strathe toe ut dixit  

welc stuck lands voers. dese voers. Jacop teghen Elisabetthen gheh. Uden d. met overgeven erfelijk 
ghecreghen had in sch.br. Otw leg. et her. supt Nicholao dicto de Voert filio qd Henric vande Voert 
tesamen cum omnibus litteris  
hierby ghestaen Nicholaus filius qd Nycolay Pig Wouter z. w. Henric Smeyermans ende Wouter z.w. 
Aerts van Oeckel ende hebben op dit voers. stuck lands tot behoef Claeus voers. helmelijc verteghen 
etc. scab. Jan Enskens et Laerhoven  datum xvij febr.   
Nycolus van de Voert predictus pt dicto [doorgehaald Jacobo] erboven: Wolterus Waltero et Nycolao 
xvi [doorgehaald gouden] peters xviij st en 1 oert voor elke peter en v lopen rogh in festo Peter 
proximae futuris etc. scab. Buckinc et Laerhoven datum xvij february  

38. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,004v-02 
Beel weduwe w. Jan Ghijsbrechts Hannen z. alsulken tocht ende recht van tochte als Beel voors. 
besittende is in allen ende enyegelijke alsulke erfelijke guede als w. Jan Ghijsbrecht Hannen   soen in 
der prochyen van Gestel bij Otw hebbende was in sinen leven dats te weten in iij mud rogh jaerlijcs 
ende erfelijcs pachts die welc Henric vande Valle nu ter tijt jaerlijcs geldende item noch hiertoe in een 
mud ende xij lopen rogh erfpacht die welc Elisabeth weduwe w. Willem Cleus Willem soen ende hoer 
lynder nu jaerlijcs geldende sijn wt hoeren erf gelegen inder prochyen van Gestel bij Otw Item noch 
hiertoe in vier lop. rogh erfpacht die welc heer Henric geh. van Heerlaer persoen der kerke van Gestel 
bijOtw gelegen ende Wouter gh. Scenckel sijn zwagher  nu tertijt jaerlijcs geldende sijn wt sekeren  
onderpanden ghelegen inder prochien van Gestel voors.  
Item hiertoe  

 enen beempt ghelegen inder prochien van Gestel voers. daer Jan die Wit dat vierendeel af 
hebbende is ende dat welc jaerlijcs rijt ut dixit  

ende welc erfelijke guede voers. die voers. Jan in sinen leven overghegeven hadde Hubrecht van 
Oesterhout tot behoef Gherit naturael z.w. Ghijsbrecht z. Jan Ghijsbrechts Hannen z. voers. daer 
dieselve Jan ende Beel voers. hoer tocht in behelt nae inhout  litteris de Otw leg. et her. supt dicto 
Gerardo cum omnibus litteris etc. totten voers. tochten nimmermeer te comen oft op te spreken met 
ghene recht gheestelijc oft weelijc scab. Poinenborch et Peter van Laerhoven datum xvij februari  
Quo facto dictum Gerardus ende heeft dese guede daer dese voiers. Beel hoer tochten in afghegaen 
is weder overghegheven ende opghedragen der voors. Beel hoert ocht in te behouden behoudelijc de 
voers. Gherit sijn erfrecht nae doet Beelen voers. in die erf voers. scab. predicto datum supra 

39. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,004v-03 
Elisabeth wittighe d. Hubrecht Wijten pt Gherarden hoeren natuerlijken soen ut selve Elisabetthen 
ende van w. Ghijsbrecht doen hij leefde z. Jan Ghijsbrechts Hannen z. tesamen ghewonnen C glden 
ende voer elken gulden ix st gherekent in festo Johannes proximae futuris solvende eodem 
erfbehoudelijc dat Gherijt voers. nae hoer doet hiertoe hebben houden ende ten erve besitten sal allen 
ende eenyegelijken gueden die die selve Elisabeth aflaten sal scab. Poinenborch et Buckinc datum 
supra 

40. 1458 februari 17 ? 847.Sch.Otw,R.166,005r-01  
Henric die Bont ende Claeus van Enghen pt indivisi Aert  Appel Jacops z. xxvij peters nl. volorem die 
een helft in festo Jacobi proximae futuris etdedie andere helft Bavonis in sequentiascab. Beeck et 
Laerhoven datum xvi…  dus bevonnist 

41. 1458 februari 19 847.Sch.Otw,R.166,005r-02 
heer Aert van Buel priester z. Henrick van Buel Willem ende Goyaert confratris filij desselfs Henric van  
Buel Peter van den Einde z.w. Jans vanden Einde als wittige man ende momb. Heylwigh sijns wijfs  
Cleus gh. Stert z.w. Embr. Stert las wittige man ende momb Katelinen sijns wijfs drs Henric van Buel 
voers. ende Mechtelt d. desselfs Henrics van Buel voer hen selve ende voer Goedelden niet 
teghenwoerdich wesende d. desselfs Henric daerc sij samentlijk voer gheloeft hebben die een den 
anderen dat sy allen ende enyeghelijke guede erfelijke ende havelijke tot hem als sy zeeden 
behoudelijck Henric van Buel hoer vader voers. sijn tocht in besittende is ende die hen vande doet 
desselfs Henric hoers vaders in enighen toecomende tijde ennichsins aencomen moghen in ghelijken 
portien kyntskynts ghelijc deylen zullen behoudelijck dat soe wes elc van hen voert wt ghehadt 
hebben dat sy dat inde deilinghe nae der doet hoers vaders vadere in brenghen sullen oft dat sy soe 
lant stil staen sullen voer elc vanden anderen ghelijc hen inde deilinghen sijn scab. Wil. van Beeck et 
Clerc datum xix february – debitur littera domino Arnoldo  

42. 1458 februari 19 847.Sch.Otw,R.166,005r-03 
Jan z.w. Anchem Peter Snellaerts z. man van Mechtelden sijns wijfs d.w. Henric Sceiven  
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 een stuck beempts hem als hij zeede toebehorende gheh. den Nuwenbeempt ghelegen in der 
prochien van Gestel < her. Anchem Goeswijns z. > her. Henric Peyman ^erf Ariaen Brievinck v 
beempde toe geh. Vermetten Beempde ut dixit  

welc helft des beempts voers. Henric Sciven voers. tegen Wouteren z. w. Wouter Anchems z. ende 
welc ander helft des beempts de voers. Henric met eenre erfwisselinge met Anchem Wouter Eisen ?  
soen daerop gedaen erf toecomen is ut dixit nae inhout div. litteris de Gestel leg. et her. vendt 
Rembout z.w. Henric Rembouts uitgenomen den vierendeel van enen oude grote erfchijns jaaerlijks 
van rechts daerwt vergelden scab. Poenenborch et Laerhoven datum sup.   

43. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,005r-04 
Elisabeth weduwe w. Peter ens c.t. drie vierendeel van allen ende enyeghelijken erfgueden daer w. 
Peters Stevens hoer man in bestarf soe waer die erfe voers. gelegen is eest in haerden in weken in 
diepen in droeghen leg. et her. supt Gherit gheh. vande Schoer als wittige man ende mombair 
Elisabeth sijns wijfs ende Beerthout Wouter Beerthouts z. als wittighe man ende momboir Katelinen 
sijns wijfs ende Jan gheh. die Meyer als wittige man ende momb. Margrieten sijns wijfs d. Elisabeth 
ende w. Peter Stevens doen hij leefde voers. etc. scab. Poinenborch et Buck datum xvij february  

44. 1458 februari 17  847.Sch.Otw,R.166,005r-05 
Elisabeth voers. c.t. dat vierde vierendeel inde voers. erfgueden pt sup lt. et her. supt. Steven Jan 
Stevens z. tot behoef sijns selfs ende tot behoef sijnre mede erfghenamen sup. behoudelijc dat 
Dinghen wittighe huysvrou desselfs Jan Stevens hoer tocht besitten sal in die helft vande vierendeel 
voers. scab. predicti datum supra portatum pro scabinis  

45. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,005r-06 
Gherit Beerthout Jan ende Steven Jan Stevens z. voers. promiserunt Jan Poinenborch Wouters z. 
ende Jasn Heyen iiij mud rogh ende iiij cronen jaerlijcs lijfpachts ende oec alsoe voer cleer? als die 
selve Elisabeth hoer leefdaechen behoeren sal alsoe langhe als die selve Elisabeth weduwe w. Peter 
Stevens inder menscheyt leven sal et no. ult. tbv? dat Gherit Beerthout Steven ende Jan die voers. iiij 
mud rogh ende iiij cronen nae der doet des. geloeften? telken? vierdel jaers tfierdel daeraf betalen 
sullen nae avanant te wezen? elc vierdel jaers een mud rogh ende een croen scab. predicti datum 
supra portatum pro scab.  

46. 1458 februari 17 847.Sch.Otw,R.166,005v-01 
Jan Poinenborch ende Jan Heyen voers. pt dat sy des voers. Elisabethen dese voers. iiij mud rogh 
ende iiij cronen telken vierdel jaers ende die cleer voers. inde manieren voers. wtreiken sullen cond. 
oft die een van hen beyde eer aflivich worde eer Elisabeth voers. dat die langhste levende van hen 
beyden int wtreiken van de iiij mud rogh ende iiij cronen voirs. ghehouden zullen sijn scab. predicti 
datum supra portatum pro scab.  

47. 1458 februari 20 847.Sch.Otw,R.166,005v-02 
Mechtelt weduwe w. Jans Bieen d.w. Willems Cupers alsulcken tocht als Mechtelt voirs. besittende is 
in 

 enen stuck landt ij L nl. circ. hjelegen in par. de Otw in de Hairens ackeren < her. Wouter Buckincs 
> her. Goeyaert Smutten? ^ erf des rectoers sinte Katelinen outaer in ecclesie de Oesterwijc v her. 
Stevens krn van der Amervoert ut dixit  

leg. et her. supt heer Willem priester witte soen derselver Mechtelden en w. Jans Bieen voers.,  
quo facto dominus Wilhelmus ende heeft dit stuck lands voers. wittelijc vercoft Gherit soen wilner 
Lambrecht Groten scab. Wil van Beeck et Laerhoven datum xx february  
Jan die cuper redemit et rerportavit dicto Gerardo scab. predicto datum supra  

48. 1458 februari 20 847.Sch.Otw,R.166,005v-03 
Aert Goeers van Enschot pt Jacopen Laur. vander Heyen x postulaits gulden nl. valore in festo Jacobi 
proximae futuris scab. Laerhoven et Clerc datum supra  

49. 1458 februari 28 847.Sch.Otw,R.166,005v-04 
Berthout gheh. Backz.w. Jan Backs heeft ghegeven ende verleent ende met desen teghenwoerdighen 
brieve gheeft endec verleent Jacop vander Elst z. Jans een volcomen vrij  macht  ende een 
sunderlinghe beveel om te heffen ende te boirenm ende oft noet weer met recht te vervolghen allen 
renten pachten chijnsen ende sculden diemen den voirs. Beerthout inder dingbancken van 
Oesterwijck sculdich is oft sculdich weerden sal ende al daermede te doen dat die selveBeerthout 
daermede soude moghen doen oft hy selve in presentien waer duerende totten wedersegghen 
Beerthout voers. scab. Beecs et Clerc datum ultima february  
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50. 1458 maart 1 847.Sch.Otw,R.166,005v-05 
Jacop gheheiten vander Heyen z.w. Laureins vander Heyen  

 een stuck beempts gheheiten den Hovelaer totten voirs. Jacop behorende ghelegen inder prochien 
van Oesterwijck in een stede gheheiten Hukelum < her. Wouter Jan Vrients O > her. Thijs Hein 
Thijs z. nu tot Broesch Jans z. behorende W ^ Z aen den ghemeinen stroem gheh. die Ghemein Aa 
v N aen erf Peter Pigghen nu tot Wouteren sinen z. behorende ut dixit  

welc stuc beempts voers. die voers. Laureys teghen Herman gh. vanden Ham soen w. Hermans 
vanden Ham ende van welc stuck beempts voers. die voers. Laureis den voirs. Jacop sinen soen 
volcomen macht ghegeven hadde dit stuck beempts voers. met meer anderen erven nae inhout der 
brieven te vercopen te verteren ende te vervreemden pt in div. litteris de Otw ledg. et her. vendt 
Wouteren gh. van Eele filio qd Maes Hessels etc. scab. Poinenborchj et Buckinc datum prima martij  

51. 1458 maart 2 847.Sch.Otw,R.166,006r-01 
Wij Wil van Beeck ende Jacop vander Elst scepenen in Oesterwijc dast voer ons comen is Aert 
gheheiten Cnoeyen z.w. Jacop Cnoeyen ende heeft ghekent ende gheleden hem sculdich sijn te 
ghelden de wittighe krn w. Henric Laureis Toit Vannis z. een mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pacht 
van twee mudde rog jaerlijcs ende erfelijcs pachts wt zekeren onderpanden volgens de brieven welc 
md rogh erfelijcs pachts voers. Laureis gheh. vander Heyen toty behoef der wyttigher krn w. Henric 
Laureis Toit Vannis z. in sch.br. Otw ende dat hy dit mud rogh erfelijcs pachts voers. den voers. 
Laureis ende sine krn ghegouden heeft uten onderpanden vopers. xvi jaer oft meer datum 2-a marty  

52. 1458 maart 2 847.Sch.Otw,R.166,006r-02 
heer Willem priester z.w. Henric Toit Vannis z. op dit mud rogh voers. ende opten alinghen recht tot 
behoef Jan Henric Loenmants z. wittel;ijc ende erfelijc heeft verteghen scab. Beeck et Poinenborch 
datum supra  

53. 1458 maart 2 847.Sch.Otw,R.166,006r-03 
Jacop z.w. Laureis vander Heyen ende Jan natuerael z. w. Henric van Ethen alsd wittighe man ende 
momboer Mechtelden sijns wijfs d.w. Laureis voers. voer hen selven ende voer asllenm ende 
enyegheliken wittighen kynderen ende erfgenamen Laureis voers. daer Jacop ende Jan voer gheloeft 
hebben twee mud rogh jaerlijcs ende erfpacht  van iiij mud rogh erfpacht die welc Willem Henric 
Laureis Toit Vannis z. wittelijc ende erfelijk overghegeven hadde Laureis voers. van zekeren 
onderpanden leg. et her. supt. Arnoldo dicto Laerhoven ad opus Alyt weduwe Laureis voers. alsoe ver 
als sy de voers. twee mud rogh enighsins aentangeren moghen scab. predicto et datum supra  

54. 1458 maart 6 847.Sch.Otw,R.166,006r-04 
sustert Heylwych moeder des susterhuse van Oesterwijck heeft gheeft verleent met dsen brieve heer 
Willem die Cuper ende Aert die Bie z. Aerts Bieen ende elc een van hen een volcomen vry macht … 
te heffen ende te boren totten wederseggen suster Heylwigh voers. scab. Beeck et [doorgehaald 
Poinenborch] Elst datum sexta martij 

55. 1458 maart 6 847.Sch.Otw,R.166,006r-05 
Willem z.w. Anchem Molneers pt Willem naturael z.w. Henric Nellen xix peters ende vij st nl. valore te 
weten daeraf iiij der voers. peters ende vij st in festo Jacobi proximae futuris ende tot elken halven jaer 
naeder voers. sinte Jacobs dach tot elken halven jaer naest een vervolgende iij dert voers. peters ter 
tijt toe voer die voers. xix peters ende vij st vol ende al betaelt sullen sijn cond. oft die voers. Will,em 
den voers. Willem die voers. iiij peters ende vij st ten voers. St Jacops dag proximae futuris niet ende 
betaelt dat tot dieen einde de heel som van den xix peter voers. ghevallen ende in sal sijn scab. Elst et 
Clerc datum supra  

56. 1458  847.Sch.Otw,R.166,006r-06 
Wij? Jacop vander Elst ende Jan die Clerc scab. in Oesterwijc nutum fac. dat voer ons comen sijn Jan 
Jasn Wijtmans z. ende Jasn vanden Doren als meesteren ende provisoeren der tafelen des Herylichs 
Gheests inder kerken van Otw in de name ende van weghen der tafelen voers. ende hebben hen 
vernuecht voldaen ende weael betaelt ghekent van iiij L rogh jaerlijcs erfpachjt die welc Henric van 
Ethen in sinen leven der tafelen sculdich was te gelden ende welc iiij lopen rogh Jan natuerlijc soen 
des serlsd Henrics nutertijt jaerlijcs ghelt der tasfelen voers. wt ende van  

 twee stucken lasndfs gheleghen inder prolchien van Otw in een stede gh. inde ackeren tot 
Hukelunm dat een stuck ghelegen < her. Herman Goeyaert Bacs > ^ her. Henric van Ethen voers, 
v her. Jan Vrients   

 dat ander stuck daerbij gelegen < her. Jasn Vrients voersw. > her. Everaerts vande Water ^vander 
ghemeinen heerwech v erf Henric van Ethen voers. ut dixcit  

ende hebben daeraf quyt gescouden Jan van Eten voers. ende allen ende enyegelijken erf en 
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erfghenamen Jans van Ethen voers. ende allen des quitantie behoeven  datum supra  

57. 1458 maart 8 847.Sch.Otw,R.166,006v-01  
Henric z.w. Peter Wuys z. wittig man Kateline sijns wijfs en Elisabeth d.w. Laureis Loven ? z. cum tut. 
x lopen rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts totten voers. Henric en Elisabewth behorende te vergelden 
op Lichtmis wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf sibi adiant ghelegen in par. Otw in loco  
dicto Uedenhout  aen den Winckel gheh. Brabants hoeve ende wt allen ende enyegelijke 
toebehoerten hoeven voirs. 

 welc ix [sic] lopen rogh erfpacht  voers. Hubrecht z. w. Wouter Huben ghedloeft hadde hem te gheven 
ende te gelden Henric ende Elisabethe voers. te weten voer allen ende enyegelijken alsulken versterf 
als deselve Henric als man ende momb. sijns wijfs voers. ende Elisabethen vander doet w. Laureis 
Loven? enichsins aenverstorven sijn ut dixit leg. et her. supt Hubrecht z.w. Wouter Huben voers. 
tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Wil van Beeck et Poinenborch datum viij marcy 

58. 1458 maart 8 847.Sch.Otw,R.166,006v-02 
Hubrecht voers. pt Elisabethen voers. x gouden peters met v lop. rogh in purificatione proximae futuiris 
solvende eodem scab. predicto datum supra  

59. 1458 maart 8 847.Sch.Otw,R.166,006v-03 
Hubrecht  voers.  

 een erf totten voers. Hubrecht  behorende ghelegen  in par. de Otw de loco dicto Uedenhout  aen 
een stede gheh. den Winckel < her. Jan Tiel tFets? z. O > die Gomelaer straet W ^einde Z v erf 
Yden Raeymakers  ende v N aen erf Gherit gh. Vendijcs  

welc erf voers. Woutrer z.w. Hubrecht Gherits Huben z. teghen Wouteren gh. Loder als wittighe man 
ende mombaer Elisabetthen sijns wijfs naturael d.w. Wouter gh. Pigghen met overgeven erfelijc 
ghecreghen hadde  ende welc erf voers. die voers. Hubrecht  teghen de voors. Wouteren sinen vader 
met overgeven voert erf  ghecregen had pt in div. litteris de Otw leg. et her. vendt  Wouter Jan 
Stevens  z. tesamen etc. wtgenomen den commer ende onraet inde voers. ouden swcepenbrieven 
begrepen scab. predicto datum supra  

60. 1458 maart 8 847.Sch.Otw,R.166,006v-04 
Jan Willem ende Peter confratres krn w. Jans Deckers Jan gheheiten Stappaert als wittighe man ende 
momb. enghelberen sijns wijfs Aelbrecht Dirc Aerts z. als wittige man ende momb. Marien sijns wijfs 
Luytgaert ende Elisabeth ghesusteren drs. w. Jans Deckers c.t. Luytgaerden ende Elisabethen voers. 
ende Jan z.w. Henric z.w. Jans Deckers voor hem selven en voer Marien sijn suster no presentes 
daer Jan voers. voer gheloeft heeft hebben onder hen een erfdeilinghe ende erfsceidinghe ghemaect 
ende ghedaen bij raey van horen vrienden ende maghen van sommighen erfven hiernae gescr. die 
hen vander doet w. Jans Deckers hoers vaders ende  van w. Heylwighen hoer moeder d.w. Jans 
vande Einde met recht van verswterve erfelijc toecomen sijn ut dixit mids welker erfdeilinghen voers. 
soe sullen Jan en Willem confratres ende jan gheheiten Stappaert hoer zwagher als wittighe man 
ende momboer enghelberen voers. ende Luytgaert zuster voers. hebben houdenc ende ten erve 
besittende  

 een scuer met horen gronde ende toebehoirten ende metter hove ende erf daaraan tsamen x ½ L 
ghelegen in par. Otw in loco dicto Kerchoven < her. Wernaert Jans z. > her. Peters Aelbrechts 
Elisabethen voers ende de krn Henric Jans Deckers z. die daertegen deylen ^v [7r] aen die 
ghemein strathen ut dixit  

 item noch hiertoe 1 L lands gheh den Steltacker vi L bl. cont. ghelegen in par. de Haeren inde 
ackeren van Haeren < her. Jan Stinen > her. Henric Rutthen ^gem. wech v erf Jans Rutthen voers.   

 item noch hiertoe een stuck lands iiij ½ L ghelegen in par. et loco predicto < her. Jacop Bruninck > 
her. Peter Priem ^ erf Jan Stinen v Bercacker toe   

 item noch hiertoe die helft van enen beempde daer die andere helft af toeghedeelt is den anderen 
hoeren mede erfghenamen voers. gheleghen in par. de Otw in loco dicto Diese te weten die zijde 
O welc helft langs doer den beempt vi voet breder wesen sal dan die ander helft die daertegen 
gedeelt den heelen beempt ghelegen < her. Ghijsbrecht Korstiaens z. > Willem Emmen ende 
Henric Wijtman ^ghemeinder Aa gheheiten die Diese v ghemeinten toe van Oesterwijck ut dixit  

 item hier toe die helft van enen beempde daer die ander helft af toebehorende is hoiren mede 
erfgenamen voers. noch ombedeilt liggende gheleghen in par. Oerschot < her Laureis erfgenamen 
vander Heyen > der erf meester Joerdens van Baest ^ghemeinder Aa v onser Vrouwen Broeck toe 
aldaer  

welc erf voers. den voers. Jan Willem en Luytgaerde ede Jan Stappaert hoeren zwaegher in deel 
gevallen sijn ghelijc die andedr hoer mede erfgenamen voers. dat openbaerlijc gheconsenteert 
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hebben ende tot behoef Jans Willems Luytgaerden ernde Jans voers. int? af overgheven ende afgaen 
verteghen hebben – waaruit te vergelden Matheeusen van Hal 1 mud rogh erfpachs ede Jan den 
Leeuwe op die diese twee mud rogh erfpacht ende den Heylighen Gheest  van Otw iiij lopen rogh 
erfpacht ende den altaristen inder kerke vasn Otw 1 Lop rog erfpacht ende den H.Geest van Esch 1 L 
rog en 1 oude grote erfchijns den hertog ende den heeren van sintJans v ½ buth erfpacht welcen 
pacht commer ende onraet voers. de voers. Jan Willem Lutgaert ende Jan voers. van nu voertaen 
enyeghelijc jaer alsoe ghelden en betalen zullen etc .  
Item hiertegen soe sal Peter Aelbrecht als man ende momboer sijns wijfs voers. ende Elisabeth voers. 
Jazn ende Mary sijn suster krn w. Henric Deckers voers. in de name ende van weghen ende in die 
stat hoers vaders voers. hebben houden ende ten erve besitten  

 een huis endeh of cum fundo et attinentiis ende metten erf tot eenen weyen ligghende sibi 
adiacuen.. x ½ L ca. ghelegen in par. Otw voirs. < her. Jans Henric Luytgaerden ende Elisabethen 
voers. ex uno > her. Aert Appel Jacops z. Goeyaerts Smitten ex alio streckende vande erf Beelen 
van Beeck en mijnrfe joffr. van Amerroeyen v totte ghemeinder straten toe  

 item hiertoe een stuck lands geh. den Bercacker vi ½ L ghelegen in par. Haren < her. Priems 
erfgenamen > her. heer Willems Cupers ende Jascop Brievincs ^van de erf Wouter Brocken v 
Harense ghemeinte toe  

 item hiertoe een stucsken lands [7v] geh. den Cleinen Bercacker ghelegen in par. Otw < die 
Ghemeint van Haeren > Wouter vande Loe ^erf Jacop Brievinck v erf Heyn Rutthen  

 item noch hiertoe een stucksken lands een lopense ghelegen in par. Haren < her Aert vande 
Hoeven ab utroque parte ^erf Jan Poinenborch v erf Aerts vander Hoeven voers.  

 item noch hiertoe een stucsken lands oec een lopense gelegen in par. predicto < her. Jan 
Poinenborch  > her. Wouter vande Loe ^erf Jans vande Loe v erf Jan Poinenborchs en Claeus van 
Bochoven ut dicit  

 item noch hiertoe een stucsken lands een lopense ghelegen in par. Otw < her. Wouter Plumen > 
ghemeinen wech ^erf Wouter Plumen voers. v erf Aert Ackermans  

 item noch hiertoe de andere helft vande voers. beempde in Diese gherlegen  

 item noch de helft vande voers. beempde in Wippenhout ghelegen ut dixit  
welc erf voers. den voers. Peteren Aelbrecht als man en momboir sijns wijfs voers. Elisabethen ende 
Janne ende Marie in de stat hoers vaders in deel gevallen sijn ghelijc die andere hoer mede erfgen. 
voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben ende tot behoef Peters Aelbr. 
Elisabethen ende Jans ende Marye sijns zuster voers. wittelijc met overgheven en opdragen helmelijc 
verteghen hebben etc. waaruit jaarlijks 1 mud rogh erfpachts Symon den Hoesch ten Bosch te leveren 
Pauwqelsen den Smikt 1 mud rogh Laureys vander Heyen ewen mud rogge Claeus den sceper ½ 
mud rogh ende noch iiij lop. roghj die mense met recht sculdich is te gheklden ende iij butkens 
erfchijns mijnre joffr. van Amerroeyen ende 1 oude gr. min 1 d. den hertoge ende 1 R dijc opten Otw 
dijck etc.  
ende hebben gheloeft Jan Willem Jasn hoer zwager man van sijns wijfsd voers. en Luytgaert met 
hoeren momb. voers. ter eenre zijde ende Peter Aelbrecht man van sijns wijfs voers. Elisabeth medt 
hoer momb. voers. Jan voer hemselve ende voer Marien sijn suster voers. ter andere zijde ewelijc 
gestendich etc. scab. Poinenborch et Elst datum supra quilibet quatuor  habebunt ltteram de toto  

61. 1458 juli 24 847.Sch.Otw,R.166,008los-r 
8a -  Jan z.w. Steven Maes Stevens soen op 

 een stuck lands 1 ½ L nl. circ. ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < her. Willem Vos > 
her. Claeus Steven ^ her. sancte spiritus in Haren op die dorde zijde it dixit  

ende opten allinghen recht hem daeraf in enigherwijs toebehorende tbv Willems z.w. Henric Vos 
wittelijc ende helmelic heeft vertegen scab. Appel et dijc datum xxiiij july 

62. 1458  847.Sch.Otw,R.166,008los-v 
Ghemerckt wat die erfgenamen Ervart Meckers die erf hebben laten vergaen ende huys ende schoer 
laten verwalen? ende die abdt van sinte Gwertruden van Loven na veel jaren die drie mudc rogge 
ende ses lop. niet betaelt hebben die hi hadde gheloeft te gelden wte erf ernde daerboven die abdt die 
erf met erf Adriaenen Ghijsbert Mesmakers met recht opghewonnen heeft voer sinen pacht etc. of dat 
Ervart vors. alleen wt erf daer hi dat op heeft gheloeft schuldich wer te gelden of dat hi al sijn goet 
dasermede belaest heeft 

63. 1458 april 10 847.Sch.Otw,R.166,008r-01 
Aert gheh. Wolfaert z.w. Laur. vander Heyen 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis totten voers. Aert Wolfaert behorende ghelegen inder 
vryheyt van Otw < her. Jans gheh. die Clerc > her. Peters vanden Einde ^ vander ghemeinder 
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strathen v totten water toe gheh. die Vloet  

 item hiertoe enen werft teinden den hof voers. gheleghen zuitwaert totten voers. huse behorende in 
alder groten die werft voers. aldaer ghelegen is ut dixit  

welc huis ende hof voers. metten werrft daerafter ghelegen voers. den voers. Aert Wolfaert teghen 
Heyman Jannen Aerden Peteren ende Wouteren ghebruederen Mary ende Jannen ghesusteren 
kijnderen w. Heymans van Eck voer hen selven ende voer Jacoppen ende Bartholomeus hoeren 
bruederen die tijt noch onmondich wesende daer voer sy samentlijc gheloeft hadde in wittighen cope 
ghecreghen hadde pt in litteris de Otw cont.. leg. et her. vendt Willem gheh. Kepken filio qd Willem 
Kepkens van Nulant ab eodem etc. behoudelijc dat Willem voers. daer jaerlijcs sculdich sal sijn te 
ghelden onsen heer den hertoghe 1 oude grote ende 1 cd. erfchijns ende vij st payments erfchijns den 
persoen der kerken van Otw ende vier blaeuwe gulden erfchijns Wouter Vuchts oft den ghenen 
diemen die met recht sculdich is te ghelden ende een roey dijcs opten Oesterwijschen dijc daeraf te 
houden ende een mud rogh erfpacht Willem Jans Beckers z. jaerlijcs van recht daerwt te verghelden 
welcpacht commer ende onraet voers. die voers. Willem van  nu voert aen annuatim sic solvet ende 
uten erf voers. alsoe gheloeft heeft te ghelden etc. datten voers. Aert Wolfaert noch sinen gueden 
daer nimmermeer clot hynder scaey oft commer af comen en sal in ghenen toecomende tijden scab. 
Beeck et Poinenborch datum anno Lviij x-a aprilis Wilhelmus solvit  
Jan Wijtmans redemit etc. et reportavit dicte Wilhelmo scab. predicti datum supra littera Wilhelmi e 
sexta  
Wilhelmus predicto pt etc. Aert Wolfaert xLiiij gouden peters nl valore tusschen dit ende beloken 
Paesdach solvende eodem scab. predicto datum supra 

64. 1458 april 10 847.Sch.Otw,R.166,008r-02 
Peter z.w. Jans Deckers voor hem selve ende voor Elisabet sijn suster dochter w. Jans Deckers daer 
voer Peter geloeft heeft op 

 een huis ende hof met sinen  gronde en toebehoerten ende mete weye sibi adiacente pt sup.  

 item hiertoe den Cleinen Bercacker voers.  

 item hiertoe die helft vande beempde in Wippenhout voers. etc. [marge]  
tbv Aelbrecht Dirc Saertys z. als wittige man ende momb. Marien sijns wijfs en tbv Jans ende Marien 
wittige krn Henric Deckers wittelijc ende helmelijc heeft vertegen te weten Aelbrecht voers. die een 
helft ende Jan ende Marien voers. voer die andere helft  etc. behoudelijc dat Aelbrecht Jan ende Mary 
voers. elc tot sinen ghedeelt gheelijc voers. is nae avenant daer jaerlijcs sculdich sullen sijn te ghelden 
een md rogh Symon den Hoesch ende Pauwels den Smit een mud rogh ende iiij lop rogh erfpacht die 
mense van recht schuldig is te ghelden ende ½ oude grote ende 1 d. min de hertog ende een roley 
dijcs opten Otw dijck jaerlijcs van recht daerwt te vergelden scab. predicto dautum supra  

65. 1458 april 10 847.Sch.Otw,R.166,008r-03 
Aelbrecht voers. sicut tutore pt Jan z.w. Henric Deckers voor hem zelve en voor Marien sijnsuster 
voers. op 

 enen stuck lands geh. den Groten Bercacker ende die twee ackerken voers ende den? ackker met  
enen driesbeempt  

pt sup enen half de voers. beempt in Diese voers. ende opten alingen recht de voers. Aelbrecht Janne 
ende Marien voers. .. tot behoef Peters voers. helmelijc hebben verteghen p. dictum Aelbrecht et Jo p. 
se et pro Marien voers. pt etc. behoudelijc dat Peter voers. daer jaerlijcs wt gelden Laur.? erfgenamen 
vander Heyen een md rogh ende Claeus den Sceper een half mud rogh ende den hertoch ½ oude 
grote ende x d. erfchijns mijn joffr. van Amerroeyen jaerlijcs van rechts daerwt te vergelden scab. 
predicti datum sup.  

66. 1458 maart 10 847.Sch.Otw,R.166,008v-01 
Jan gheh. Stappaert z.w. Jan Stappaerts wittig  man en momb. Enghelberen sijns wijfs d.w. Jans 
Deckers dat vierendeel hem toebehorende in 

 enen schueren cum fundo et attinentiis ende met enen stuck lands sibi adiatim tsamen x ½ L 
gelegen in par. Otw in loco dicto Karchoven < her. Weerneer Jans z. > her. Peters z.w. Jans 
Deckers ende sijnre mede erfgenamen die daertegen deylen ^v aen die ghemeyn strate  

 item #in alder groten dat aldaer bepaelt is hiertoe dat vierendeel inden Steltacker voers.  

 item hiertoe dat vierendeel vande iiij ½ lopen lands voers.  

 item hiertoe dat vierendeel van eenre helft vande voers. beempde in die Diese ghelegen te weten 
dat vierendeel van de helft oistwaert gheleghen  

 item noch hiertoe dat vierendeel vande helft vande beempde in Wippenhout gheleghen pt in littera  
leg. et her. vendidit Aernde z.w. Jacop Appels etc. etc. wtghenomen dat vierendeel vande commer 
inde voers. deylbrieven begrepen jaerlijcs van recht daer daerwt te vergelden behoudelijc oft daer 
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enighen ouden commer met recht op queem die in voers. deylbrieven niet begrepen en is dat Jan 
Stappaerts en sijn guede daer ten ewigen daghen onghehouden sullen sijn scab. Elst et Laerhoven 
datum x marcy Jan z.w. Anchem Molders redemit etc reportavit  

67. 1458 maart 10 847.Sch.Otw,R.166,008v-02 
Alyt gh. Vrancken d.w. Wouter Vrancken c.t. op 

 een huis ende op 1 gedeelt hofs cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Oesterw. in loco dicto 
die Kercstrate in alder groten dat gedeelt des hofs des voers. huis teghen die voers. Alyt wt 
overgheven hoer beyder by goede mannen aldaer bepaelt is ghelegen < her. Alyten voers. > her. 
Willem Wouters z. ^ vander ghemeinder strathen v totten erf spersoens van Oesterwijck  

welc ghedeelt das huis ende hoefs voers. die voers. Alijt teghen Godelden d.w. Vastraets van Ghiesen 
met overgheven erf ghecreghen hadde ende welc huis ende gedeelt des hofs voers. der voers. Alyten 
totten voers. palen toe in manieren van deylinghen vanden voers. goeden mannen afghedeelt is ut 
dixit ende opten alinghen recht daervoers gedylten? inden huse ende ghedeelt des hoefs voers. daer 
in enigherwijs toebehorende tot behoef Michiels gh. Goetscalx als wittighe man ende momboer 
Agathen sijns wijfs d.w. Vastraets van Ghiesen ende tot behoef Elisabetthen wittighe dochter wilner 
Gherit die soen was Vastraets voers. wittelijc ende helmelijc heeft verteghen etc. wtghenomen den 
chijns uten voers. huse ende hove van rechts weghen vergheldende welken chijns voers. die voers. 
Michiel ende Elisabeth van nu voertaen enyeghelijc jaer sit solvit ende uten huse ende ghedeelt des 
hoefs voers. alsoe ghevest hebben te ghelden datte voers. Alyten ende den ghedeelt des hoefs dat 
daer teghen ghedeelt is noch hoeren gueden nimmermeer clot hinder scaey oft commer ad comen en 
sal in ghenen toecomende tijde duplicletur? scab. Poinenborch et Laerhoven datum x-a marcy [9r] 
Michiel gheheiten Goetscalx soen als wittighen man ende momboer Agathen sijns wijfs d.w. Vastraets 
van Ghiesen ende Elisabeth d.w. Gherit die soen was Vastraets van Ghiesen voers. c.t. op 

 een ghedeelt des hoefs daer wilner Vastraets in bestorven is in alder groten dat dat ghedeelt van 
goeden mannen wt overgheven Michiels ende Elisabetthen voers. ex uno ende tusschen Alyt gh. 
Mols ex alio van goeden mannen des van beyden zijden gheloeft waren aldaer bepaelt ende 
ghedeylt is ut dixit gheleghen in libertate de Oesterwijck in loco dicto die Kercstraet < her. Michiels 
ende Elisabetthen voers. die daerteghen deylen > her. Jans vanden Dijc daer Alijt Vrancken in 
woont [doorgehaald: Lijsabetthen weduwe wilner Henric Emmen] ^ ghemeinder strathen v totte erf 
spersoens der kerken van Oesterwijck  

welc ghedeelt der erf voers. die voers. Alijt teghen Godelden d.w. Vastraert van Ghiesen met 
overgheven in sch.br. Otw ende opten alinghen recht daer voers. Michielen ende Elisabetthen 
enichsins toebehorende Alijten d.w. Wouter Vrancken te samen etc.vry ende los etc. scab. predicti 
datum supra  

68. 1458 maart 11 847.Sch.Otw,R.166,009r-01 
Willem gh. Colen filius qd Coelen gh. Claeus Colen Margriet weduwe w. Ghijsbrecht van Haren? d.w. 
Claeus Colen voers. c.t. Erit gh. vander Steghen filius qd Jans vander Stegen als wittighe man ende 
momboer Wendelmoeden sijn wijf Laureis filius w. Laur. Groys als wittighe man ende momboer 
Katelinen sijn wijf drs w. Colen voers. Cornelys ende Heyman ghebruederen kynderen w. Willem 
Heymans die hy wittelijc ghewonnen ende ghecreghen hadde by wilner Jutten doen sy leefde d.w. 
Claeus Colen voers. hebben onder hen een erfdeilinghe ende erfsceidinghe ghemaect ende ghedaen 
by raey van hoeren vrienden ende maghen van sommighen erf hiernae bescreven die hen vander 
doet w. Claeus Colen hoers vaders ende van Elisabetthen hoer moeder wittighe huysvrou doen sy 
leefde Claeus Colen voers. ennichsins aen verstorven sijn ut dixit  
mydts welker erfdeilinghen voers soe sal Willem voers. hebben houden ende na doet Yden ? weduwe 
ende nawijf Claeus Colen voers. besitten  

 een stuck lands gheh. den Dorenacker iiij lopensaet nl. circ. ghelegen in lib. de Oesterwijck < her. 
Jans Beckers Willems s. > her. Jans vande Ven ^ vanden erf Wout Plumen v totte erf Mertens van 
den Dijck ut dixit  

behoudelijc welc [marge: erf qd tochte? .. laten? stuck voers?] stuck lands voers. de voers. Willem in 
deel ghevallen is ghelijc de anderen sijn mede erfghenamen voers. dat openbaerlijc bekent ende 
gheconsenteert hebben ende tot behoef desselfs Willems helmelijc overghegeven hebben met 
vorwaerden toegedaen dat Willem voers. daer jaerlijcs wt ghelden sal iiij lopen rogh erfpachts meester 
Gherit Hoernken jaerlijcs ten Bosch te leveren ende een ½ mud rogh erfpacht Jan den Becker Willems 
z. [doorgehaald: ende wtgenomen iij lopen rogh lijfpacht Yden wittige nawijf Claeus Colen voers] 
jaerlijcs van rechts daer wt te verghelden welk pacht voers. de voers. Willem van nu voertaen 
annuatim sic solvit ende ut stuck lands voers. alsoe gheloeft heeft te ghelden dat die ander sijn mede 
erfghenamen voers. ende hen gueden daer ten ewychen daghen af onghehouden sullen sijn  
Item hierteghen soe sal Margriet voers. hebben houden ende erf besitten  
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 iij stucken beempts gheleghen in lib. predicti < her. Gherit vander Avoert [9v] > her. Margrieten 
weduwe wilner Willems van Brakel ^ vander ghemeinen stroem v totte ghemeinder strathen toe 
gheh. die Coestraet 

welc stuck beempds voers. der voers Margrieten in deel ghevallen is ghelijc die ander hoer mede 
erfghenamen voers. dat openbaerlijc gheconsenteert hebben tot behoef Margrieten voers. helmelijc 
verteghen hebben behoudelijc dat Margriet voers. daer jaerlijcs wt ghelden sal enen oude grote ende 
een dordendeel van enen oude groot erfchijns jaerlijcs van recht daerwt te verghelden welken chijns 
die voers. Margriet van nu voertaen annuatim sit solvit etc.  
Item hierteghen soe sal Erit voers. hebben houden ende erf. besitten 

 een scuer cum fundo et attinentiis metten erf sibi adiatem < her. Margrieten Belaerts ende hoer 
kijnder > her. Henric Brabants ^vander ghemeinder strathen gheh. die Coestraet v erf Alijt 
Smolneers  

 item hiertoe een stuc  lands v lopens nl. circ. gheleghen in par. de Otw in de Haerens ackeren < 
her. Jan die Cup[er] ende Goeyaert Buckincs kijnder > her. Wouter Backs vander Poorten ende 
Jacop Brievinck ^ vander erf Wouter Backs voers. v totten ghemeinen waterlaet toe ut dixit  

wtghenomen een half mud rogh erfpacht Jan Wijtmans jaerlijcs daerwt te ghelden ende wtghenomen 
Jannen z. Ertis voers. iiij lop. rogh erfpachts jaerlijcs van rechts daerwt te verghelden welken pacht 
ende chijns voers. die voers. Erit van nu voertaen enyghelijc jaer etc.  
Item hierteghen soe sal Laureys voers. hebben houden ende erf besitten\ 

 een huys ende hof cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Oesterwijck < her. Henric Aert 
Herman Noyens z. > her. Jan Lupprechs ^ vander ghemeynder strathen v totter ghemeinten toe 
aen die Vloet gheleghen  

 item hiertoe enen hophof ghelegen in lib. prescr. in loco dicto die Coestraet < ^ her. Jueten 
weduwen w. Aerts vander Heyen ende hoer krn > Gherit van Berck v totter ghemeinder strathen 
toe gh. die Coestraet ut dixit  

welc erf voers. de voers. Laureys in deel ghevallen sijn ghelijc die anderen hoer mede erfgenamen 
voers. dat openbaerlijc ghekent ende gheconsenteert hebben ende tot behoef Laureys voers. 
helmelijc verteghen hebben met afgaen ut dixit met vorwaerden toe ghedaen dat Laureys voers. hier 
jaerlijcs sculdich sal sijn wt te ghelden een pont payments erfchijns ende 1 lopen rogh der fabriken der 
kerken van Oesterwijck ende 1 butken erfchijns de altaristen inde kerke van Otw ende v lop. rogh 
erfpacht der tafelen des heylichs Gheests inder kerken van Otw jaerlijcs van rechts daer wt te 
vergelden welken pacht chijns commer ende onraet voers. die voers. Laureys van nu voert aen 
annuatim sit solvit ende ut erf voers. sic tene.. solv.. etc. 
Item hier teghen soe zullen Cornelys ende Heyman confratres voers. hebben houden ende erf 
besitten  

 een stuck beempts een buenre nl. circ. cont.. gheleghen in par. de Oesterwijck in loco dicto die 
Hoechborch < her. heer Ghijsbrecht van Ele > her. Wange Aerts kynder ^ vander voers. Hoghe 
Borch v Hoelder Aa toe aldaer ut. dixit  

welc erf voers. den voers. ghebruederen in deel ghevallen sijn sijn gelijc die anderen sijn mede 
erfgenamen [10r] dit openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben ende tot behoef Cornelis ende 
Heymans voers. helmelijc verteghen hebben met vorwaerden toeghedaen dat Cornelis ende Heyman 
voers. uten stuck beempts voers. jaerlijcs sculdich sullen sijn te ghelden Jan van Eten xviij lop. rogh 
erfpachts jaerlijcs van rechts daerwt te verghelden welken pacht voers. die voers. Cornelis ende 
Heyman ghebrueders voers. sic solverunt etc.  
Ende hebben gheloeft Willem Margriet Erit Laureys ende Cornelis ende Heyman ghebrueders voers. 
etc. die een den anderen dese erfdeilinghe ende erfsceidinghe ewelijc ghestendich ende vast te 
houden etc. met vorwaerden toegedaen oft op enich vande voers. erf enighe ouden commer met recht 
hiertuit? daer sy tot noch toe niet af gheweten en hebben dieen commer hebben sy malcanderen 
gheloeft kynt kynts ghelijc te dragen ende te gelden scab. Beeck et Poinenborch datum xi marci 
quilib? hebt? litteram de parte sua et quilib. pt solvit? vi vlaems de littera sua  

69. 1458 maart 11 847.Sch.Otw,R.166,10r-01 
Gherit z. Weerneer Jans z. allen ende enyeghelijke havelijke bernerlijke guede te weten bed stiemen? 
potte ketelen scotelen ende lepelen hem toebehorende welc havelijke guede voers. die voers. 
Weerneer ende w. Gheerborch doen sy leefde sijn voerwijf moeder Gherit voers. in hoiren leven te 
gader besaten ut dicit hoe die voers. havelijke guede ghenoemt sijn ende men die erghent in sine 
name bevijnden mach ut dicit leg. et her supt Weerneer Jans z. voers. sinen vader met afgaen ende 
vertien etc. scab. Poinenborch et Clerc datum supra  

70. 1458 maart 14 847.Sch.Otw,R.166,10r-02 
Embrecht z.w. Henric Embrecht z. vanden Einde die helft van enen vierendendeel hem als hy zeede 
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toebehorende in allen ende enyeghelijken alsulc erfelijken gueden als den voers. Embrecht vander 
doet w. Henric sijns vaders ende van der doet w. Yden sijnre moeder d.w. Henric Stevens enichsins 
aenverstorven sijn soe waer die erf voers. gheleghen sijn ende men die erghent in sinen name 
bevijnden mach in haerden in weken in diepen oft in droeghen oft hoe die voers. guede ghenoemt sijn 
ut dixit jeeft hij wtghegheven tot enen jaerlijken ende erfelijken pacht Peteren z.w. Jan Aerts z. als 
wittige man ende momb. Elisabethhen sijns wijfs  d.w. Henric Embrechts s. voers. ab eodem etc. voer 
alsulken pacht chijns commer ende onraet alsmen van rechts wegen etc. sculdich is jaerlijcs voer 
daerwt te verghelden ende voert om enen jaerlijken en erfelijken pacht van ij mud rogh ende iij lopen 
jaerlijcs ende erfelijcs pachts te betalen annuatim in pureificatione ende opten onderpande te leveren 
van Peteren voers. ende van sinen nacomelingen Embrecht voers. ende sine nacomelingen dese ij 
mud rogge ende iij lopen uten erf voers. te ghelden ende heeft dese voers. Embrecht dese helft vande 
voers. erfpacht den voers. [doorgehaald: Embrecht ] Peter sinen zwager overghegeven ende 
opgedraghen tesamen cum omnibus litteris etc. wthenomen  

 een stuck beempts ghelegen inde prochye van Gestel totte voors Embrecht behorende etc.  
quo facto dictus Petrus de voers. Embrecht den voers. erfeliken pacht vane ij mud rogh ende iij lop. 
rogh hem als voers. is te pacht wtgegeven etc. scab. Beeck et Clerc datum xiiij marcy  - Peter solvit 
litteris suam littera Embrecht et …  

71. 1458 maart 14 847.Sch.Otw,R.166,10v-01 
Embrecht voers. der ander helft vanden vierendeel der voers. erf heeft hij wtghegheven tot jeep Janne 
z.w. Dirc Jacops z. wittig man en momb. Heylwighen sijns wijfs d.w. Henric Embrecht z. voers. voor 
alzulke pacht chijns commer en onraet alsmen jaarlijks schuldig is welke pacht Jan hier jaarlijks voeraf 
gelden zal en enen jeep van 1 ½ mud rogh en 6 L van Janne voers. en van zijne nacomelingen 
Embrecht voers. en zijn nacomelingen alle jaar in purificatione te vergelden en opten onderpande te 
leveren en heeft deze voors. Embrecht de helft van den vierendeel der voers. erf den voers Jan sinen 
zwager overgegeven etc.beloudelijk voors. Embrecht  

 eenc stuck beempts gelegen in par. Gestel  
quo facto dese voors. Jan den voers. Embrecht zinen zwager den erfelijke pacht vande 1 ½ mud rogh 
ende vi lopen uten erfpacht wtgegeven etc.  
dat Embrecht voes. en zijn guede met dese voors. opdracht  quyt ende ongehouden sullen sijn van 
alzulken derdendeel van enen mud rogh als Embrecht voors. den voors. Janne sinen zwager gheloeft 
had etc. scab. predicto datum supra Jan solvit .. suam littera cut supra  

72. 1458 maart 14 847.Sch.Otw,R.166,10v-02 
Peter voors. pt sup her. dicto Emberto xxviij peters ende voor elken peter xviij st die eden helft daer af 
a festo Joh. proximae futuram ulta annos ende andere helft daeraf a festo Jo proximae futuram over ij 
jaer solvende eodem scabini Willem van Beeck et Jo Elst datum supra  
Jan voers. pt sup dicto Emberto  xx der voers. Peter diebus? ..scab. predicti datum supra [2 x]  

73. 1458 maart 14 847.Sch.Otw,R.166,10v-03 
Jan gh. die Becker filius qd Willems Beckers xij L rogh jeep totten voors. Jan behorende op Lichtmis 
van ende wt 

 enen stuck lands ghelegen in par. de Haeren dat ene stuck gheh . die Byesacker < her. Onser 
Vrouwen autaer in eccl. de Haeren > her. die ghemeint van Haeren ^ aen erf Gherit Mouts v aan 
erf Aert Peter Tolen soens  

 dat ander stuck gh. die Dystel Cloet ghelegen < her. Yden Torren > her. Gherits voers. ende Peter 
Poinenborchs ^erf Willems van Haeren v erf Aerts vande Heyen ut dixit  

welc xij L rogh erfpacht voers. Juet wede w. Willems sBeckers teghen Henric gheh. van Haeren in 
sch. br. Otw en welke xij lop. rog erfpacht voers. de voors. Willem met recht van versterve vander doet 
w. Juetten sijnre moeder voers. toecomen is ut dixit en welke xij L rog Jan gh. Heyen nu ter tijt jaerlijcs 
gheldende is uten twee stucken lands voers. ut dixit leg. et her. vendt Beatrijsen weduwen w. Peters 
sBeeren d.w. Willem sBeckerssijnre zuster etc. scab. Beeckc et Clerc datum supra  

74. 1458 maart 20 847.Sch.Otw,R.166,11r-01 
Embrecht gh. vanden Einde z.w. Henric Emme vanden Einde ij mud rogge ende iij  L rogh jaarlijks 
totten voors. Embrecht  behorend jaarlijks op Lichtmis en opten onderpande hier onder ghescr. te 
custenen ende te leveren te weten wt ende van 

 de helft vande vierendeel inallen enyegelijcken alsulcken erfelijcken gueden  als de voors. 
Embrecht vander doet w. Henric Emmen z. sijne vader ende vander doet w. Yden sijnre moeder 
d.w. Henric Stevens met recht van versterve erfelijc toecomen waren ut dixit  

soe waer die erf voers. ghelegen sijn eest in haerden in weken in diepen oft in droeghen ut dixit welc 
helft vanden vierendeel der erf voers. dese voers. Embrecht Peters z. ? w. Jan Aerts z. voor desen 
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voers. erfpacht van 2 mud rogh ende iij lopen ende voor sommingen anderen commer jaarlijks daaruit 
te gelden wtghegeven hadde in sch. br. Otw leg. et her. vendt Jan gh. Vendijc  den jonghen z. Jan 
Vendics etc.  
en heeft Embrecht den voers. Janb tot enen mede onderpand geset  

 een stuck beempts hem toebehorende ghelegen in de par. van Gestel  
welc stuck beempts voers. w. Henric vande Einde toe te behoren plach ende dwelc jaerlijcx rijdt 
teghen Janne gh. vande Boer? den heelen beempt ghelegen < her. Goeswijns Costers > her. Jan 
Meeusz vander Beerthen ex alio ut dixcit scab. Wil. van Beec et Laerhoven datum xx marcy 

75. 1458 maart 20 847.Sch.Otw,R.166,11r-02 
Embrecht voers. 1 ½ mud rogh ende ses lop. hem als hy zede toebehorende te verghelden annuatim 
opten onderpande voers. jaerlijcs te custenen ende te leveren wt ende vande andere helft vanden 
vierdeel der erf voers. welc helft vande vierendeel der erf voers. dese voers. Embrecht Jannen z.w. 
Dirc Jacops z. voor dese voers. 1 ½ mud rogh ende ses kioense voor? sommige andere comer 
jaerlijcs daerwt te ghelden tot enen erfpacht wtgegeven hadde pt in litteris de Otw leg. et her. vendidit 
Pauwelsen gh. den Wolf filio qd Dircs Wolfs cum omnibus litteris ende om meerre zekerheit wil den 
voers. Pauwels vande voers. erfpacht te doen soe heeft Embrecht  voers. de voers. Pauwels tot enen 
mede onderpande gheset dit stuck bempts voers. scab. predicti datum supra no. e. sexta  

76. 1458 maart 20 847.Sch.Otw,R.166,11r-03 
Jan gheh. Wijtman z.w. Jan Wijtman ende Jan gh. vander Doeren z.w. Henric vander Dioeren ende 
Jan Vendijc alsnu momboiren ende provisoren der tafelen des heylichs gheests inder kerken van 
Oesterwijck ende Willem van Beeck in stade van scependom inde naem ende van weghen der tafele 
voers. een ½ mud rogh her. pactum op lichtmis wt ende van 

 een stuck lands ghelegen in par. de Oesterwijc in loco dicto op die Hupperinghe < Claeus Vrients 
en ? erf gent ? qd Willem ?Luwe ?  houdende met beyde eynden opten waterlaet  

leg. et her supt Willem Luwe tesamen cum omnibus litteris   
met welc ½ mud rogh voers. die voers. Heylich Gheestmeesters afgheleet  hebben ende betaelt 
hebben de pacht ….. Peter Ghyboeys erve ut dixit scab. Beeck et Poinenborch datum supra 

77. 1458 maart 20 847.Sch.Otw,R.166,11r-04 
Symon z.w. Symon Symons z. als wittighe man ende momboer Katelinen sijns wijfs dochter Erits van 
Kuyck ende dieselve Kateline metten voers. Symon voers. haeren man ende momboer die helft van 
enen halve mud rogh her. pactum hen als sy zeeden toebehorende te vergelden alle jaer in 
purificatione wt ende van  

 enen stuck lands nv lopense nel circ. gheleghen in par. Otw in loco dicto Hukelum < her. Peters 
van Wou > her. der krn w. Thomaes Buckinc ^ vanden erf Claeus van Eighen v Hanrens ghemeint 
toe  

item noch van ende wt  

 enen heyvelde twee lop. nl. circ. gheleghen in par. et loco predicto < ^ -communitate de Haeren  > 
her. Peters vande Wou v aen dit stuck lands voers.  

welc ½ mud rogh erfpacht voers. Gheertruut weduwe qd Jan Blanckaert teghen Jan geh. de Paep filio 
qd Peters Sterts in sch.br. Otw ende welc 12/2 mud rogh de voers. Katheline ende Janne hoer bruer 
met eenre erfdeilinge met mede erfgenamen erf. toecomen is volgens brieven alsoe ver als sy de 
voers. iiij lop. rogh? enichsins aentangen? moghen etc. scab. predicti datum supra  

78. 1458 maart 21 847.Sch.Otw,R.166,11v-01 
Daneel z.w. Dierck Jacops z. van Esch als wittighe man ende momboer Alijten d.w. Wouter Toit 
Vannis  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis en erf eraan vi lopense etc. ghelegen in par. Otw in loco 
dicto Berkel < her. Claeus van Stralen > her. [mogelijk doorgehaald: Pauwels] Elisabethen Pauwels 
ende die ghemeint  van Haeren  ^ ghemeinten voers. v erf Steven Henrics z. ut dixit  

welc stuck lands voers. de voers. Daneel als man sijns wijfs voers. vander doet w. Wouter Toit Vannis 
z. ende vander doet w. Enghelbeeren moeder Alyten voers. met recht van versterve erf toecomen is ut 
dixit leg. et her. vendt Marien weduwe w. Gherit Winen? dochter Jan Brocken etc.  
wtghenomen een mud rogh erfpacht Jan Vendijck jaarlijks van recht daerwt te verghelden scab. Jan 
Poinenborch et Aert Back datum xxi marcy  
Jan z.w. Dirck Jacops z. van Esch redemit et reportavit Marien coperssen voers. scab. predicto datum 
supra – solvir ….. Henric vanden Brekelen 

79. 1458 maart 21 847.Sch.Otw,R.166,11v-02 
Jan Claeus Tielmans z. Gielys Denys s. ende Elisabeth Jans dochter vande Nuwenhuis prom. 
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Aernden Jans z. vande Nuwenhuis v guilden ende voor elken gulden xv cr? gerekent opten Korsavont 
nu naestcomende solvende eodem scab. Poinenborch et Clerc datum supra  

80. 1458 maart 28 847.Sch.Otw,R.166,11v-03 
Willem gheh. die Meyer z.w. Peters Meyers als wittighe man ende momboir Marien sijns wijfs d.w. 
Aerts Bonten allen ende enyeghelijke guede bernerlijc ende ombernerlijc erf ende havelijc die hem 
vande doet wilner Aerts sBonten sijns zweers ende vander doet w. Gheertruden doen sy leefde 
wittighe huysvrou Aerts Bonten voers. sijnre zwegher enichsins aenverstorven sijn soe waer die guede 
voers. gheleghen sijn ende men die erghent in sinen name bevynden mach ut dixit eest in haerden in 
weecken in diepen oft in droeghen oft hoe die voers. guede ghenaemt sijn leg. et her. supt 
Korstiaenen z.w. Aerts sBonten ende Willem gheheiten Poinenborch als wittighe man ende momboer 
Bruisten sijn wijfs d.w. Aerts Bonten voers. tesamen cum omnibus litteris scab. Jo Elst et Clerc datum 
xxviij marcij  
Korstiaen ende Willem voers. prom. dicto Wilhelmo v gouden peters ende iiij lop. rogh nl. val. a 
purificatione proximae futuris solvende eodem scab. predicto datum sup.  

81. 1462 mei 21 847.Sch.Otw,R.166,11v-04 
Korstiaen ende Willem voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. hebben onder hen een 
erfdeilinghe ende erfscheidinghe ghemaect ende ghedaen by raey vanen vrienden van sommighen erf 
hiernae ghescr. die hon vande doet  wil Aerts sBonten ende vande doet w. Gheertruden doen sy 
leefde sijns wijfs met recht van versterve erf. toecomen sijn ende oec mids vertieenissen hoer mede 
erfghenamen tot hoer behoef ghedaen nae inhout scepenen brieven van Oesterwijck daerop 
ghemaect mids welker erfdeilinghe soe sal Korstiaen voers. hebben houden ende ten erve besitten  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis met enen stuck lands sibi adiatem daer w.  Aert die Bont 
in bestarf ghelegen in par. de Enschot < her. Willem Poinenborch voers. > her. Henric die Bont  
Reineers z. ende Willems voers. ^ ghemeinder strate v erf Henric Bonten voers.  

 item noch hier toe een stuck lands gheleghen in par. predicta in loco die Groet acker iij lop. < her. 
Willem Poinenborchs voers. > her. Rutghers van Lieshout ende Willem Wyten ^vande erf Willerm 
Poinenborch voers. > erf Jan Emmen  

 item noch hiertoe een stuck lands in par. voors. in de ackeren van Enschout  ij ½ lop < her. [12r] 
Willem Wyten > her. Rutghers van Lieshout aan beide zijden  

 #[in boven marge] Item noch hiertoe de helft van eenre heyhoeve ghelegen in par. predicta < her. 
Jan Haermans > her. Willems voers. dat daertegen deelt ^gem. wech v erf Beerthout  van Berck?# 

  item noch hiertoe een stuck lands gh. den Oestacker  iij ½ L in par. predicta < her. Peters vande 
Velde en Henric sBonten voers. > her. Korstiaens voers. ^ v op die ghemein weghe  

 item noch een stuck lands gh. den Honsberch v lop. ghelegen in par. predicta < her. Willem 
Poinenborch voers. > her. des convents vande troen [?] > Jan Wyten ^gem. wech v erf der krn 
Gherit Coppen  

 Item noch een stucsken lands gh. dat Hoghe Loe i ½ L in par. predicta < her. com. plateam  > her. 
Jaen? Aert Plumen z. ^ erf Berthouts van Beeck v erf Jaen Aert Steven Wyten z. voers.  

 item noch een stuck beempts v lop. in par. predicta < her. Gielys Beye > her. Jans Haermans 
erfgen. ^ gem. stroem gheh, die Aa v erf Gherit Willem Heinen ut dixit Item  

 noch hiertoe een stucxken lands i ½ L gelegen in par. predicta in loco dicto aent Weertven < 
ghemeine heerwech > her. Korstiaens voers. ^ ghebuerwerch v erf Ariaen Ghijben  
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 item noch de helft in een stuck lands gh. den Bijgaert vi ½ lop. ghelegen te weten dat einde daaraf 
noortwaert < Peter van den Velde > Peter vander Wou ^ erf Lambrecht vander Woude v Willems 
voors. in par. Otw te Heukelom  

welk erf Koerstiaen ten deel gevallen is met voorwaerden dat Korstiaen voers. jaarlijcs sculdich sal sijn 
te gelden 1 mud rogh Gosen Tolinc ten Bosch te leveren en Merten den teenghieter oec 1 mud rogh 
erfpacht ten Bosch te leveren en Jan Erkenraet iiij lop. erfpacht ende Hermans kinderen vanden Ham 
xix lop. rogh erfpacht ende Tijcwevers krn tot Gestel x lop. rogh erfp. ? Beerthout Beeck  ende een 
mud rogh erfpacht Ijsabeelen wede qd Embrecht  Beecman ? ende 1 mud rogh erfpacht ende iiij lop. 
rogh erfpacht herman? van dern Ham ende Jan Lenen? krn ij lop. rogh erfpacht ende ene helft van 1 
mud rogh lijfpacht Aert Jan Thijs z. te gelden en de helft van alsulken chijns alsmen den hertog 
jaerlijcks ut erf voers. sculdich is te gelden ende die helft van alsulke chijns alsmen den hertog jaerlijks 
ut erf voers. sculdich is te ghelden [sic] ende al alsulcken chijns alsmen den ghesellen vande kerken 
van Otw sculdich is te ghelden ende 1 cr? erfchijns den heer vande lande tot Tilborch ende noch te 
hertoch ij oude zwerte erfchijns ende inde gezworenen chijns van Haeren 1 vlaams erfrchijns ut dicit 
ende de helft van xv peters etc.  
Item hiertegen soe sal Willem voers. hebben houden ende ten erve besitten  

 een stuck lands ij lop. ghelijc alst  daer bepaelt is gelegen in de par. van Enschot  predictam < her. 
Peters vande Velde > her. Kostiaens voers. ^vander ghemeinte van Haren v erf Henric Bonten  

 item noch hiertoe een stuck lands iij lop. gelegen in par. predicta < her. Henric Bonten voers. > her. 
Willem Witen Henric sBonten voers. ^erf Korstiaens voers. v erf Willem  Wijten voers.  

 item noch hiertoe een stuck lands gh. den Groten acker iij lop. ghelegen par. predicta < her. 
Korstiaens voers. > her. Henric sBonten?  voers. ^erf Jan Embrechts v erf Willem Painenborch 
voers.  

 item noch hiertoe een stuck lands geh. den Honsberch v lop. nl. circ. ghelegen in par. predicta < 
her. Beerthouts van Berc? ^her. Korstiaens [12v] voers. ^ erf Ariaen Ghijsbrechts v ghemeine 
weech toe aldaer  

 item noch hiertoe een stucsken lands gheh. Tielen hoefken ghelegen in par. de Oesterwijck in loco 
dicto Hukelem < her Willems voers. > comm. plateam  ^erf Henric Bonten erfgenamen v her. 
Peters vanden Velde  

 item noch hiertoe die helft van enen stuck beempts daer Willem jaerlijcs rijt teghen Henric den Bont 
voers. metten Boeykens berch > her. Aert Aert Hermans z. en Rembout hennen z. ^erf Willem 
Sapeels v Boeykens berghe toe aldaer  

noch hiertoe een mud rogh erfpacht dat welc Peter van den Velde hawerlijcs gheldende is wt sekeren 
onderpanden  

 item noch die andere helft van den stuck lands gh. den Bijgaert vij lop. etc. te weten dat einde eraf 
zuitwaert gelegen < Peter vande Wou en Henric Bonten kynder > Willem voers. ^com. plateam v 
her. b…   

welc erf voers. de voers. Willem ghevallen sijn in deel ghelijc Korstiaen voers. dat openbaerlijc 
bekende met voorwaarden dat Willem voors. jaerlijcs wt ghelden sal 1 mud rogh erfpacht Goiswini 
Tolinc ten Bosch te leveren ende Wouter Ghijb xv lop. rogh erfpacht en noch een mud rogh erfpacht 
Beerthout Back ende daer sal der fabrike der kercke van Oesterwijck iiij lop. rogh erfpacht ende x lop. 
rogh erfpacht ende Jan Erkenraet xij lop. rogh erfpacht en die helft van 1 mud rogh lijfpacht Aert Thijs 
jaerlijcs ….. Wevers kynder tot Ghestel sculdich is te ghelden ende dat tfierdeel van 1 oude groten den 
H.Geest vanden Bosch ende die helft van alsulken chijns alsmen den persoon van Otw sculdich is te 
ghelden en die helft van xv peter? welke pacht en chijns voirs. die voirs. Willem van nu voerrt aen 
annuatim sit solvere etc.  
nog dat Willem voers. hem selve weghen sal over sijns selfs  erfs alsoe ver als hij can? en de waer hij 
selve …. [slecht leesbaar in de marge] korstiaen weghen sal tot? sijn erve tot enen acker gh. den 
groten acker de volirs. Korstiaen toebehorende  
scab. Jo Elst et Henric Kepken datum anno Lxij datum xxi may etc.  
[hieronder na open stukje] 
de helft van enen hofken gh. Nelen hoefken daer die ander helft af toebehorende is Henric sBonten < 
her. Peters vande Velde > her. Henric sBonten ^erf Willem Poinenborchs voers. v gem. strate toe  
Wij Jan Buckinc Jans z. ende Peter van Laer[?]hoven scepenen in oesterwijck  dat Laureys vander 
Heyen ende Ghijsbrecht  Korstiaens z. hebben ghetucht op hoer eede bij mane sheren dat hen 
condich is dat voer hen comen was Jan vande Poel ende heeft hem verncht voldaen ende wael 
betaelt ghekent ghekent van allen ende enyeghelijke alsulke scout als Jan als Jan Poynenborch Peter 
ende Willem Hughen z. die Verwer de voers. Jan vande Poel in scepenen brieven of anders sins voer 
scepenen gheloeft mocht hebben tot x Rgld toe ende houd ?.. hem daeraf quyt ghescouden Janne 
eende Willeme voers. totten voers. x Rgld  toe ende allen des quita cu? behoven datum anno Lvij 
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datum Laureys …. heyen sijn kynderen ..sden?  

82. 1458 maart 24 847.Sch.Otw,R.166,13r-1 
in bovenmarge: 1457 1458 
Jan z.w. Dirck Jan Huben pt te geven en te gelden Agneesen sijne wittighe d. een half mud rogh jeep 
in festo purificatione daer den iersten termine der betalinghen af wesen sal den iersten onser Vrouwen 
daghe purificatione voers. nae der doet Jans voers. hoers vaders  ende Heylwighe d.w. Gherit van 
Boerden hoer moeder ende niet eer wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentys ende wt   

 een stuck lands xxvi L nl. gheleghen in par. de Tilborch in loco dicto aen die Rijt < her Jans vande 
Velde > her. Daneel Peter Enghelen z. ^vande ghemeinder strathen v erf Gherit Wouter Bacs z. ut 
dixit  

scab. Jo Elst et Jan die Clerc datum xxiiij marcy te weten des vridaechs nae judica anno Lvij  

83. 1458 april 4 847.Sch.Otw,R.166,13r-2 
Claeus z.w. Jan Maes z. van Karchoven pt sup hed. Baudewinen z. w. Ariaens vandcer Kynderen x 
peters ende voor elken peter xviij ½ st gherekent in festo Dyonisy proximae futuris solvendis eodem 
scab. Poinenborch et Clerc datum anno Lviij des dinsdaechs in die Paesdaech iiij daghe aprilis  

84. 1458 april 5 847.Sch.Otw,R.166,13r-3 
Henric geh. die Bont z.w. Reineers sBonten  

 een erf tot eenre weyen liggende gheheiten dat Boec[?]velt  in par. Otw in loco  dicto Hukelem < 
her w. Henric die Wolf nu trot [doorgehaald  Jan Daneels] Thomaes z.w. Wouter Maes van 
Kerchoven behorende > her Gherit Goeyaerts ^erf Dircs Jeghers daer een waterlaet tusschen 
gheet v erf Gherit Goeyaerts voers.  

welc stuck erfs voers. met meer anderen erf tot Yden d.w. Gherit vande Strathen met eenen coep 
vanden heer vande lande daerop ghedaen erf comen is ende welc stuck erfs voers. hem? mette 
anderen erf voers. Herman gheh. Back z. wilner Goeyaerts Backs als man ende momb. Yden voers. 
den voers. Henric den Bont voers. overghegeven hadde in div. litteris de Otw – leg. et her. supt. 
Thomaes z.w. Wouter Maes van Karchoven voers. etc. scab. Buckinc? et Clerc datum [doorgehaald 
supra anno Lviij]  des woensdachs nae Paesdach  

85. 1458 april 5 847.Sch.Otw,R.166,13r-4 
Henric die Bont voers. als mombopir ende provisoer der fabrieke der kerke van Enschot  vi lop. rogh 
jaerlijcs ende erfelijcs pachts totten voers. fabrycken behorende op Lichtmis wten  

 stuck erfs voers.  
welc vi lop rogh voers. Jan gheh. Mechtelden der voers. fabryken in sinen testamjente ghemaect ende 
beset hadde ut dixit leg. et her. supt Thomaes voers. tesamen cum omnibus litteris etc. scab. predicto 
datum supra 

86. 1458 april 5 847.Sch.Otw,R.166,13r-5 
Thomaes voers. een half mud rogs her. pactum totten voers. Thomaes behorende op Lichtmis van 
ende wt  

 enen beempde gh. dat Cleyn Beempdeken gheleghen in par. Enschot < her. Henric z.w Reineers 
Bonten daer die ghemeyn Aa tusschen gheet > her. Aerts van Beke ender Peter Willem Oerlmans 
z. ^ O aen den Aeldijck ut dixit  

welc half mud rogh voers. die voers. Thomaes teghen Willem z. Gherits gh. Wijten des jongen met 
overgeven in sch.br. Otw her. supt Henric gh. den Bont momb. en prov. der fabryken der kercke van 
Enschot met alle brieven scab. prfedicti datum supra 

87. 1458 april 3 847.Sch.Otw,R.166,13r-6 
wij Aert Goeyaert Bacs ende Jo Elst scab. in Oesterwijc dat voer ons comen is Willem Luwe als 
rentmeester des goetshuse van sinte Geertruden van Loven inde name ende vanweghen der 
goesthuse voers. ende heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt gekent van allen ende 
enyeghelijken alsulken pachten ende sculden als Willem gheh. Wijten die men heit Willem Corten den 
voers. Willem Luwe oft dere voers. Goetshuse gheldende hadde oft schuldich was  ende heeft daeraf 
quyt gescouden der voers. Willem Wyten ende allen den ghenen des quitantie behoeve tot desen 
daghe toe datum altera post festum Pasche anno Lciij tertia aprilis  

88. 1458 april 5  847.Sch.Otw,R.166,13v-1 
Henric z.w. Peters vander Strathen een half mud rogh her. pactum solvende in festo nat. Domini ende 
opten onderpande hieronder gescr. jaerlijcs te custen ende te leveren van ende wt  

 een stuck lands ghelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel < her. Wouter gheh. die Vriese 
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vanden Leempoel > her. Hermans gheheiten vanden Ham  
welke pacht vanden halve mud rogh voers. den voers. Henric vander doet wilner Peters vande 
Strathen ende ende mids vertien? sijnre mede erfgenamen daerop gedaen erf. toecomen is in div. litt. 
de Otw leg. supt Godevaerde z.w. Claeus van Vucht alsoe langhe als die selve Go inder menscheyt 
leven sal et no ult. etc. dat dat erfrecht vanden halven mud rogh voers. nae de4r doet desselfs 
Goeyaerts voers. weder om comen ende bliven sal tot Henric voers. oft tot sinen erfghenamen scab. 
predicti datum supra Poinenborch et Clerc des [doorgehaald Dynsdaegs] woensdaechs nae Paeschen  

89. 1458 april 5 847.Sch.Otw,R.166,13v-2 
Jan ende Herman confratres kynderen wilner Amelys gh. Melys Walraven van een mud rogh her. 
pactum van ix ½ mud rogh her. pactum hem als sy zeeden toebehorende solvende op Lichtmis de et 
ex 

 domo et area et cum attinentiis ende metten erf sibi adiatem ghelegen in par. de Enschot < her. 
Gherit Coppen  etc. in littera welc erf in de voers. ouden brieven begrepen Jan z.w. Hubrecht 
Pigghen teghen Amelijs gh. Melijs Walraven z. voers. voer dese voers. erfelijke pacht vande ix ½ 
mud rogh en voor sommige anderen jaerlijcs daerwt te verghelden tot enen erfpacht ghecreghen 
hadde pt in litt. de Otw  

leg. et her supt Beatrysen weduwe wilner Peters Beeren etc. scab. predicti datum supra  Aert van 
Ghierle redemit et reportavit dicte Beatrice scab. predicti datum supra  

90. 1458 april 5 847.Sch.Otw,R.166,13v-3 
Henric soen wilner Jan Wouters z. vanden Dale een vijftendeel ende dat vierendedeel van enen 
vijftendeel totten voers. Henric behorende in een jaerlijken ende erfelijken pacht van twee mud ende 
iiij lopen rogh te vergelden annuatim in purificatione pt in antiqua cancelate littera leg. et her. supt 
Willem naturael z.w. Henric Nellen tesamen cum omnibus litt. alsoe ver als sy den voers. 
vijftendeelende de vierendeel in den vijftendeel enichsins aentangen moghen et ut. wara.. scab. 
predicti datum supra 

91. 1458 april 6 847.Sch.Otw,R.166,13v-4 
Gherit gh. die Gruiter z.w. Godevaerts Gruiters  

 een huis ende hof etc. totten voers. Gherit behorende gelegen in par. de Otw in loco dicto Hukelum 
< > her. Willem Gherit Wyten soen des jonghen die wilner Henric Brocken was ab utr. ^ vander 
Ghemeinte van Haren v erf Dircs Jeghers die w. Henric sBonten was ende totten ghemeinten van 
Haren voers. ut dixit  

welc huis ende hof metten erf voers. de voers. Gherit teghen Mathijs z.w. Wouter Jasn Maes z. van 
Karchoven met overgheven erfelijc ghecreghen hadde in litt. de Otw leg. et her. supt Thomaes z.w. 
Wouter Maes van Karchoven tesamen cum omnibus litt. etc. scab. Elst et Clerc dat des donredaechs 
nae Paesdach vi dage inde april 

92. 1458  847.Sch.Otw,R.166,14r-1 
no est valorum 
Peter gheh. vanden Einde soen wilner Jans vanden Einde  

 een stuck beempts tot hem als hy zeede behoerende een buenre oft daer omtrent begrijpende 
ghelegen in par. dfe Enscot in loco dicto die Broeczijde < her. Beerthout van Beec [doorgehaald 
Aert Goeyaerts] > her. Willems vande Staec?  [doorgehaald Laureyns vander Heyen] ^ghemeinte 
van Hukelum v ghemeinder Aa toe ut dixit 

ende welc stuck beempts voers die voers. Peter met meer andere erf tegen Ghijsbrecht z.w. Michiel 
Bellaerts als wittige man ende momb. Marfgrieten sijns wijfs d. Jan Nicl. voor hem selve ende voer 
Heylwighen Jan Nicl. d. daer Ghjijsbrecht vioers. voer gheloeft had tegen Yden Katelinen Marien 
Elisabetthen ende Ariaenen ghesusteren dochteren Jan Nicl. voers. met overgeven in litt. de Otw  
item hiertoe enen brief van vijftich gouden peters die welc Henric z.w. Jans Bonten den voers. Peteren 
vasnden Einde gheloeft hadde leg et her. supt Henrico dicto de Buel filio qd Jans van Buel tesamen 
cum omnibus litteris [datum noch schepenen] 

93. 1458 april 9 847.Sch.Otw,R.166,14r-2 
Peter gh. Brocken filio qd Willem Brocken pt Thomaes gheh. vander Elst filio Jans vander Elst ad opus 
meester Henric gheheiten Beys canonicke van Hilvarfenbeke xv peters ende voor elken peter xviij st 
gherekent in festo Bavonis proximae futuris solvende eodem scab. Elst et Clerc datum ix aprilis  

94. 1458 april 10 847.Sch.Otw,R.166,014r-03 
Yde weduwe w. Claeus gh. Coel Feitmans c.t. alzulken tocht ende recht van tochten als hy  [sic] 
voers. besittende is in 

 enen stuck lands gh. den Dorenacker iiij lopens nl. circ. cont.. ghelegen in lib. de Oesterwijc < her. 
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Jans Beckers Willems > her. Jans vanden Ven ^ vander erf Wouter Plumen v totten erf Mertens 
vanden Dijck ut dicebat  

leg. supt Jannen den jonghen filius qd Willems Beckers etc. totten voers. tochten nimmermeer te 
comen noch op te spreken met ghenen recht geestelijc oft weerlijc scab. Elst et Clerc datum x aprilis  
Willem f. w. Claeus Coel Feitmans z. dit voirs. stuck gh. den Dorenacker leg. et her. vendidit Jannen 
voers. etc. scab. predicto datum supra  
Jan die Becker voers. pt. etc. Yde voers. vij ½ peters ende voer elken peter xviij st. gherekent  ende 
half die scaer opten voers. acker te hant staende in purificatione proximae futurum solvende eodem 
scab. predictam datum supra  

95. 1458 april 10 847.Sch.Otw,R.166,014r-04 
Heyman f.w. Willem Heymans z. vanden selven Heyman ende wt wilner Juete die uxoris w. Claeus 
Coel Feitmans z.  

 die helft van enen stuck beempts den heelen beempt een buenre oft daeromtrent begrijpende 
gheleghen in par. de Otw in loco dicto die Hoge?borch < her. heer Ghijsbrecht van Eele > her. 
Wange Aerts kinderen ^vander voers Hoegh Borch v totten Hoelder Aa toe aldaer ut dixit  

welc helft vanden voers. stuck beempts den voers. Heyman vander doet wilner Claeus Coel Feitmans 
z. sijn ouder vader met recht van versterve ende mids eenre erfdeilinghe met sinen mede 
erfghenamen etc. erfelijc toecomen is pt. litteris de Otw cont. leg. et her. vendt Wilhelmo filio qd Peters 
sBeeren? etc. wtghenomen die helft van xviij lop. rogh erfpacht jaerlijcs van rechts daerwt te 
vergelden scab. Jan Poinenborch et Buckinc datum anno Lviij x-a aprilis 
Cornelis f. w. Willem Heymans redemit et reportavit Wilhelmo predicto scab. predicto datum supra 
portatum pro scab. 
Wilhelmus predictus pt dicto Heymanno xix peters nel valore die een helft daeraf in festo Bavonis 
proximae futuris ende die ander helft in festo purificatione in sequentia solvende eodem scab. predicto 
datum supra 
Heymannus predictus supt. dictus litteram Deodrico? dicto Stelaert filio qd Peter Stelaert ad opus Jan 
Wijtmans etc. behoudelijc dat Dirc voers. daeraen corten sal den Gasthuis van Otw xiiij st ende Jan 
die Becker  ij ½ peter scab. [doorgehaald: Buckinc] et Elst Clerc datum xix may anno Lviij 
Jan Wijtman voers. heeft hem vernuecht ghekent van Willem voers. in afcortinghe vanden somme 
voers. van vi peters ende iiij st ende voer elken peter xviij st scab. Clerc et Elst datum anno Lviij in 
festo Symonis et Jude  

96. 1458 april 12 847.Sch.Otw,R.166,014v-1 
Cont sij enyeghelijken want Mathijs gheh. die Gruiter z.w. Aerts Gruiters voer sijn ghebreck dats te 
weten voer eenen jaerlijken ende erfelijken pacht van enen halven mud rogh welken pacht vande 
halven mud rogh voers. bruer Dierc gh. Hagaert priester soen wilner Jan Hagaerts conventuael der 
ordene sunte Franciscus vanden Bosch wt volcomender machten die die selve bruer Dircke hebbende 
was van bruer Dircken van Boextel sijns? oversten gardiaen des cloesters voers. gheloeft hadde als 
een sculder princ. hem te gheven ende te gelden Mathijse4n voers. te verghelden annuatim festo 
beate Andries apostyoli wt ende vanden vierendeel vande helfte der erf hiernae bescreven ghelegen 
in par. de Tilborch dats te weten wt 

 enen huse ende hove cum fundis et attinentiis ende ut erf sibi adiatim gheleghen in par. predicto in 
loco dicto Corvel aen den Berckdijc < comm. plateam > her. Jan Peymans ^vander erff der 
erfgenamen qd Claeus Backs v her. Peter Peymans  

 item noch wt ende vanden vierendeel vande helft van enen stuck lands ghelegen in par. et loco 
predicto < her. Jan Peymans [doorgehaald Henric Leemans] > her. heredes qd Jan Hagaerts  

 item noch wt ende van den vierendeel vande helft van enen stuck lands 1 ½ lop. nl. circ. ghelegen 
in par. en loco predicto < her. Henric Leemans > her. der krn w. Peter Cortrosijns  

 item noch wt ende vande vierendeel vande helft van enen stucsken lands ½ L nl. circ. ghelegen in 
par. et loco  predicto < her. der krn qd Jan Hagaerts voers. > comm. viam aldaer  

 item noch wt ende van der helft vanden vierendeel van ener stuxsken beempts een lop. nl. circ. 
ghelegen in loco dicto int Broec van Huesden ut dixit  

in litt. de Otw quar. data continuit anno dominik millesimo quadragesimo quinquagesimo sexionis? 
xxviij daghe in novembris ende welken pacht vanden halven mud rogh voers den voers. Math. 
ghebrack ende vanden jaer naestleden niet vergouden en was ut dixit ghericht waert met vonnis der 
scepenen van Otw aen dat vierendeel vande helft daer erf voers. nae begrip sijns briefs ende sijn 
vonnis welc ghericht Wouter Back Geerlecs z. inde name van weghen Math. voers. daer hy een 
volcomen macht af hadde volcomelijke volvuerde allen ende enyeghelijc daertoe dede die hy daertoe 
sculdich was te doen etc. ghewijst waert scab. de Otw dat Wouter Back voers. dese voers. 
onderpanden voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht  ende dat die heer vande lande den coper oft 
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coperen etc. dwelc aldus ghesciet soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hij aldus 
ghemechticht was weder overr ghegeven ende opghedrasgen Mathijsen voers. ende want Math. 
voers. dit vierendeel vande helft der erf voers. den ghene dien hij dat sculdich was te bieden te losen 
gheboden heeft te losen ghelic dat tghetuich vande scepen inden ghericht etc. dwelc aldus ghesciet 
soe heeft Math. voers. dit vierendeel vande helft der erf voers. voer dit voers. ½ mud rogh erfpacht 
ende voer den onraet die daer met recht op ghegaen was ende noch op gaen sal dae en teynden 
vercoft Wouteren Back Geerlecs z. voers. ab eodem et welken Wouter overmids vonnis der scepenen 
van Otw die heer van de lande wittighen? waer wesen sal alsoe verre als wy scepenen van Otw hierin 
wijsers sijn scab. Jan Poinenborch  Aert Back Buckinc et Elst datum xij-a aprilis  

97. 1458 april 4 847.Sch.Otw,R.166,14v-2 
Jan gh. Buckinc ende Willem z.w. Henric Nellen prom. indivisi Henrick gh. van Beeck xiiij ½ peter 
ende voor elken peter xviij st alsmen onser vrouwen beelt tOesterwijc omdreecht solvende eodem 
scab. Jan Poinenborch et Clerc datum des dynsdaechs naenden heiligh Paesdach iiij daeghe inde 
april – portatum pro scabinis  

98. 1458 april 4 847.Sch.Otw,R.166,14v-3 
Heyklwijch weduwe w. Henric Thijs c.t. ende Wijtman hoer s. alle ende enyegelijke guede bernelijk 
ende onbernelijc havelijc ende erfelijc soe waer die guede geleghen sijn ende men die erghent  in 
hoeren name bevonden mach ut dixit leg. sup Johanne ende Wilhelmo prescripto tot aen der tijt dat sy 
die voers. xiiij ½ peters betaelt hebben etc. egheen vande voers. gueden te vercopen ende te verteren 
noch te vervreemden tot ter tijt toe dat die voers. scout vander xiiij ½ peterr betaelt sullen sijn scab. 
predicti datum supra portatum pro scabini  

99. 1458 april 17 847.Sch.Otw,R.166,15r-1 
Henric z.w. Henric Lutincs vi lopen rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachs totten voers. Henric als hij zee 
behorende welc ses lop. rogh erfp. voerrs. Jan Embr. Roelofs soen vande Venne gheloeft hadde hem 
te gheven ende te ghelden Hwenric Lutynck voers. te vergelden annuatim in purificatione wt ende van  

 allen alsulken ghedeelt der erf asls de voers. Henric toebehorende was van enen goede gheh. 
Brabants hoeve mette tymmeringhe daerop staende ende met allen ende enyeghelijke hoeren 
toebehoerten gheleghen in par. de Oesterwijck in loco dicto Uedenhout aen een stede gh. den 
Winckel in Brabants hoeve aldaar metten enen einde ten Winckel waert aen treckende metten 
enen zijde tuss. erf Wouter Huben ende metten anderen zijde neffen der ghemeinten hodende cum 
alio fine aen der erf Jacop Cnode Bullen z.  

 item noch wt ende van sinen ghedeelt in enen stuck lands vi lop. nl. circ. ^voerrs. hoeve aldaer 
hodende v aen die ghemeint gh. die Harens gemeint v aen der erf Wouterr Huben ut dixit  

welc gedeelt der erf voers. Jasn Embrerchts Roelofs z. vande Venne van Henrick Henric Lutincs z. 
voers. voer desen erfpacht vande vi lop. rogh ende voor simmighen anderen commer jaerlijcs daeraf 
te ghelden tot enen erfpacht ghecreghen had pt. in litteris de Otw etc. scab. Ja Elst et Clerc datum xvij 
aprilis 

100. 1458 april 18 847.Sch.Otw,R.166,15r-2 
Wouter gh. van Haeren z.w. Wouters van Haeren pt Jacobo de Elst filio Jo ad opus Jans gh. van 
Haeren filio qd Jo twee mud rogh her. pact. solvere op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf sibi adiatem iij lop. ghelegen in par. de 
Haren in loco dicto Belver < her. Henric Somers > her. Gherit Ghiseleers ^gem. straat v Gherit 
Ghiseleers voers.  

 item noch wt ende van enen stuck lands 1 L nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto < her. Gherit 
Ghiseleers voers. > comm. plateam ^ gem. straat  v erf Gherit Ghiseleers voers.  

 item noch wt ende van enen stuck lands iiij ½ L nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto < her. Aert 
Wijtman  > her. Wouter Brocken ^gem. strate v erf  Wouter Brocken voers. ut dixit  etc.  

scab. Buckinc ende Aert Back datum xviij aprilis  

101. 1458 april 18 847.Sch.Otw,R.166,15r-3 
solv. minus ij pl. de litera Wolteri prescriptis  
Willem z.w. Peter Poinenborchs  

 die helft van enen beempde gh. dat  Steenbroeck den heelen beempt x lop. nl. ghelegen in pasr. 
de Haren < Jan Wijtman en Peter Brabants > die ghemein Aa ^vande erf Jans Reniers v erf Henric 
Rutthen ut dixcit  

welc helft des voers. beempts den voers. Willem vande doet w. Peter Poinenborchs  sijns vader met 
recht van versterve ende mids eenre erfdeilinge van sine mede erfgenamen daerop ghedaen erfelijc 
toecomende pt in litteris de Otw leg. et her. vendt Peteren z.w. Peter Poinenborch sinen bruer 
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wtgenomen twee mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts Janne z.w. Peter Poinenborch sinen bruer ut 
helft vande voirs. beempde jaerlijcs van rfechs te vergelden welc pacht voers. dese voers. Peter van 
nu voert aen enyeghelijc jaer slasoe gelden en betalen sdal ende ut helft vande voers. beempde ende 
op hem ende op allen sijn guede .. geloeft heeft te gelden etc. scab. Elst et Clerc datum sup.  

102. 1458 april 18 847.Sch.Otw,R.166,015v-01 
Cornelys f.w. Willem Heymans s.  

 die helft van enen beempde hem als hy zeede toebehorende den heelen beempt een buenre nl. 
circ. cont. gheleghen in par. de Otw in loco dicto die Hoechborch < her. heer Ghijsbrecht van Eele 
> her. Wange Aerts kinderen ^ vander voers Hogher Borch v totten Hoelder Aa toe aldaer ut dixit  

welc helft vanden stuck beempts voers. den voers. Cornelis  vander doet wilner Claeus Coel Feitmans 
s. sijn ouder vader met recht van versterve ende mids eenre erfdeilinghen met sinen mede 
erfgenamen etc. erfelijc toecomen is ut dixit pt. litteris de Otw cont. leg. et her. vendt Claeus gh. Stert 
filio qd Claeus Stert etc. scab. predicto datum supra wtghenomen die gelft van xviij lop. rogh erfpacht 
jaerlijcs van rechts daerwt te vergelden 
Jo. filius qd Anchem Molders redemit etc. et s.. dicto Nycolao scab. predicto datum supra  
Nycolao predicto pt etc. Cornelio predicto xviij peters ende voer elken peter xviij st gherekent a 
purificatione proximae futuris over ij jaer solvende eodem ende tot elken onser Vrouwenmisch binnen 
den terminen voers. de pacht van ½ mud rogh solvende etc. oft die voers. Claeus die voers. xviij 
peters de voers. Cornelis betaelt tusschen dit ende purificatione dat hy dat moghen doen sonder pacht 
scab. predicti datum supra 

103. 1458 april 19 847.Sch.Otw,R.166,015v-02 
Gherit z. w. Gherit van Boerden leg. et her.  vendt Paulo dicto die Wolf filio qd Dircs Wolfs een haslf 
mud rogge jeep solv. op Lichtmis wt ende van  

 een stuck erfs tot eenre weyen liggende xij lop. nl. circ. ghlegen in par. de Otw in loco dicto 
Uedenhout  < her. Aert Houtappels erfgen. ex uno ende op dat een einde > her. Henric van den 
Brfekel v gem. strsaat ut dixit  

scab. predicti datum xix aprilis 

104. 1458 april 20 847.Sch.Otw,R.166,015v-03 
Jan geh. die Meyer z.w. Peters Meyers pt hem te gheven ende te ghelden Jacoppen gh. Brievinck 
nat.z.w. Henric Brievinck een mud rfogh her. pactum op Lichtmis wt ender van  

 de helft  van enen beempt welke beemd jaerlijcs rijt ende deylt teghen Gheertruden vsn Laerhoven 
en de krn Jacop Ghijsbrecht s den heelen beempt twee buenbder nl. circ. ghelegen in par. der 
Haeren in loco dicto opt Roet < her. Claeus van Bochove ende andere ghebuer erf > her Jasn 
sBeckers die jionghe mma gebuer ^ ghemeinder Aa v water toe gh. den Molenloep ut dixt etc.  

scab. Elst et Buckinc datum xx aprilis 

105. 1458 april 20 847.Sch.Otw,R.166,015v-04 
Jan voers. dese helft vanden beempt voers. leg. et her. sup. Jacoppe sinen zwagher  voers. in 
manieren van hyloecsche vorwaerden wtgenomen x d errfchijns dende dat voers. mud rogh jaerlijcs 
van rechs daerwt te verghelden welc beternisse des voers. beempys Jan voers. Jacoppe ghescict? 
heeft twee mud rogh met vorwerden toeghedaen dat Jacop oft sijn kinder na der doet Jans Meyers 
sijns sweers desen beternisse voers. beempts sal moghen behouden voor die twee mud rogh voers. 
oft tot? einde sy will oft tot dien? einde weder inbreghen ende deylen als dan ghelijc den anderen 
hoeren mede erfgenamen scab. predicta datum supra  

106. 1458 april 20 847.Sch.Otw,R.166,016r-01 
Wij Jan Buckinc et Elst scab. in Oesterw. notum etc. dat voerr ons comen is jan z.w. Peter Daneels 
ende heeft hem vernueght voldaen ende wael betaelt ghekent van alsulke C gouden peters als Jan 
gh. Kermisse z. w.  Aerrt Kermisse de voers. Jan Peter Daneels gheloeft had ende heeft daer af quyt 
gescouden Jan Kermissen voers. ende allen des quitantie behoeven scab. predictio datum supra 

107. 1458 april 25 847.Sch.Otw,R.166,016r-02 
Henric Andries z. van Hukelum boert sijn blikende ghelt lijfcoep goetspenninc ende hoetghelt  om te 
quiten ende te l;osen met recht van naerscappen alsulken coep van eikenhout als Wouter Willem Jan 
vande Schoet ende Claeus van Eighen teghen Jan gh. Wijten z.w. Gherit Wijten des ouden ghecoft 
hadde ende boet daertoe te doen allent dat de scepenen kende dat hy daertoe sculdich waer et pt 
infor. scab. Clerc et Elst datum xxv aprilios solvit hierop 1 st.  

108. 1458 april 24 847.Sch.Otw,R.166,016r-03 
Henric gh. van Buel z.w. Jans van Buel pt etc. Wouter Ghijsbrechts soen w. Gheerlic Bacs vander 
Poerten tot behoef heer Aerts Goeyaerts Willems ende Mechtelden krn hoirs. voers. voers. ende w. 
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Elisabeth doen sij leefde sijns wijfs elken van hen twee mud rogh fiant viij mud te vergelden annuatim 
in purificatione alsoe langhe als Henric voers. inder menscheyt leven sal et nu ultra etc. met 
vorwaerden toeghedaen dat soe wanneer Henric voers. den voers. krn erf. bewijst voor dese voers. 
viij mud rogh daer hen aen ghemocht? dattot deen einde die voers. vest ende gheloeft vande viij mud 
rogh quyt wesen sal ende niet eer scab. Peter van Laerhoven ende Clerc datum xxiiij aprilis  

109. 1458 april 24 847.Sch.Otw,R.166,016r-04 
heer Aert geh. van Buel priester z. Henric vasn Buel Peter gh./ vande Einde z.w. Jans vande Einde als 
wittige man ende momboer Heylwighe sijns wijfs Claeus gh. Stert z.w. Embrecht Stert als wittige man 
ende momboer Katelinen sijns wijfs d. Henric van Buel voers. promiserunt indivisi super habenda 
Willem Luwe ad opus Henric van Buel hoers. vaders voers. dat sy den voers. Henric van Buel hoeren 
vader wtreiken sullen allen ende enyeghelijke alsulke brief ruerende van enighe erf oft erfpachten die 
die voers. Henric nae doet sijns wijfs in tochten besittende is etc. scab. et datum ut supra  

110. 1458 april 24 ? 847.Sch.Otw,R.166,016r-05 
Wy Peter van Laerhoven ende Jan die Clerc scab. etc. dat wy daerby ende aen gheweest hebben als 
scepenen daer Henric geh. van Buel ende sijn kynder die hy wyttelijc ghewonnen ende ghecreghen 
had bij wilner Elisabetthen sinen voer wive witlijc verenigt ghesleten ende ghesc eiden sijn van allen 
ende enyegelijken alsulke erfhave als Henric voers. nae doet sijns voerwijfs in tochten besitten is ende 
dat die erfhave die de voers. Henric bij goeden manne ende met hoer aldaer wel toeghedeelt ende 
ghetaxeert is ende nae hem heeft dat die voers. Henric daermede sinen wil dien sal ende mids dieen 
die een den anderen daeraf quyt ghescvouden hebben  

111. 1458 april 26 847.Sch.Otw,R.166,016r-06 
Jan gh. Wijtmans z.w. Jan Wijtmans Jan gh. vande Doren z.w. Henrick vanden Doren ende Jan geh. 
Vendijc als meesters en prov. der tafelen des heylichs Gheests in de kerken van Otw in de name van 
van weghen der tafelen voers. Willem geh. van Beeck z.w. Aelbrecht van Beeck in staey van t 
scependom een half mud rogh jaerlijcs ende erffelijcs pachs tot voers. tafele behorende te verghelden 
annuatim in purificatione wt ende van  

 sekeren erf die w. Aert? Hixpers te wesen plach  gelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout ad 
locum dictum opten Winckel  

item noch hier toe een half mud rogh her. pactunm solvende anno quolibus in festo purificatione 
predicta dwelc w. Margriet Aert Appels d. te gelden plach oft deselve tafelen beset had te vergelden 
annuatim uts erf. vors.  
welc twe ½ mud rogh erfpacht vors. Ghijsbrecht gh. vanden Broeck z.w . Go. nu ter tijt gheldende als 
uts. erf voers. leg. et her. vendt Ghijsbrecht vanden Broeck voers. etc. scab. Beec? et Clerc datum 
xxvi aprilis  

112. 1458 april 28 847.Sch.Otw,R.166,016v-01 
Elisabeth d.w. Gherit Vastraeth s. van Ghiesen c.t.  

 die helft van enen huse ende hove cum fundo et attinentiis totten voers. Elisabetthen behorende 
gheleghen in lib. de Otw < her. Alijt gheh Vrancken > her. Willem Wouters s. ^ vander ghemeinder 
strathen v totten erf spersoens van Otw ut dixit 

heeft sij wtgh. tot enenjaerlijken ende erfelijken pacht Michiels gh. Goetscalx soen als wittighe man 
ende mpmboer Agathen sijns wijfs dochter qd Vastraets van Ghiesen voers. voer enen jaerlijken ende 
erfelijken chijns van enen lib. payments erfchijns tabule sancte spiritus in eccl. de Otw ende enen roey 
dijcs opten Otw dijc jaerlijcs voer ute heele erf te ghelden ende te houden ende voert om enen 
jaerlijken ende erfelijken pacht van xiij lop. rogh utte helft der erf voers. van Michiel voers. ende van 
sine na[comelingen] Elisabeth voers. ende hoeren na[comelingen] daeraf te ghelden te verghelden 
annuatim in purificatione ut erf voers. ende heeft Elisabeth met hoeren momboer voers. dese helft des 
huis hoefs ende erf voers. den voers. Michielen overghegeven tesamen cum omnibus litteris etc.  
Quo facto etc. dictis Michael reportavit dicte Elisabeth den voers. erfeliken pacht vande xiij lop. rogh te 
vergelden etc. wt ende van de huse hove ende erf hem als voers. is te pacht wtgegeven etc. dat oft 
sake weer dat Wolfaert wittighe s. Vastraets van Ghiesen voers. butenlands wesende wederom ten 
lande queem dat tot dieen einde die voers. Wolfaert in de voers. huse hove ende de erfpacht vande 
xiij lop. tot sinen kintsdeel gherecht sal sijn noch met vorwaerden toeghedaen dat Elisabeth voers. 
dese voers. xiij lop. rogh binnen iiij jaeren naesttoecomende niet vercopen verteren vervreemden noch 
veranderen en sal noch commer daerop maken en sal ten sal sijn oproep? toe doen ende consent 
Ghijsbrecht Korstiaens z. Jan Poinenborch Peters z. Peters van Laerhoven ende Jacops vander Elst 
dwelc Elisabeth voers. voer scepenen supscr. openbaerlijc bekent ende geconsenteert heeft scab. 
Jan Poinenborch et Laerhoven datum xxviij aprilis  
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113. 1458 april 28 847.Sch.Otw,R.166,016v-02 
Margriet weduwe qd Gherit Vastraets s. van Ghiesen naturael dochter wilner Willems vande Gheyn 
c.t. iiij lop. rogh her. pactum totten vors. Margrieten behorende solvende anno quolibus her. in festo 
purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Hessel Jan Hessels s. 
> her. w. Henric gh. Kermissen  

welc iiij lop. rogh erfpacht voers. Andries gh. Toit s.w. Henric Toits der voers. Margrieten gheloeft uten 
huse ende hove voers. pt in litteris de Otw etc. leg. et her. supt Elisabethen hoer dochter utde selve 
Margrieten ende van w. Gherit Vastraert s. van Ghiesen die hy leefde tesamen ghewonnen te samen 
cum omnibus litteris etc. behoudelijc der voers. Margrieten hoer tochten alsoe langhe als sy leven sal 
in de erfelijken pacht vande iiij lop. rogh voers. scab. predicti datum supra 

114. 1458 februari 27 847.Sch.Otw,R.166,016v-03 
wij Jan Poinenborch Peters z. ende Peter van Laerhoven scepenen in Otw notum etc., dat voer ons 
comen sijn Ermgaert weduwe w. Jan Robben Willem ende Gherit confratres krn naturael w. 
Robbrechts Joden ende hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent vanallen ende 
enyeghelijke alsulken penninghen als Jan geh. Poinenborch Wouters z. van weghen de krn w. Jan 
Robben z. onder? hadde ende heeft daer aff quyt ghescouden Janne Poinenborch voirs. ende allen 
des quitantie behoeven datum anno Lvij xxvij february nl. cir.  

115. 1458 mei 2 847.Sch.Otw,R.166,016v-04 
Peter z. Peter gh. van Broghel wittig man ende momb. Katheline sijns wijfs d.w. Jan Sterts een mud 
roghjaerlijcs ende erfelijcs pachts totten voors. Peter behorende te vergelden anuatim in purificatione 
wt ende van  

 sekeren onderpanden volgens de brieven  
welc mud rogh her. pactum heer Claeus Bocks der voers, Katelinen in sine testamente ghemaect 
ende beset had etc. leg. et her. vendt heer Henric gh. Appels priester z. Hessels Appels etc. scab. 
Poinenborch et Clerc datum 2-a maij  

116. 1458 mei 2 ? 847.Sch.Otw,R.166,016v-05 
Aert z.w. Wouter Dorman  

 een stuck lands hem akls hy zeede toebehorende ghelegen in libertatem de Oesterwijck in loco 
dicto Karchoven < her. Embrecht sGreven > communitate de Haren  

her. et leg. supt Jan Jan Poinenborchs z. ad opus Jan Jan Aerts Langerbeens z. etc. scab. 
Poinenborch et Laerhoven eytc. portatum pro scab. Laerhoven …..  Aert A. Dormans heb? literam  

117. 1458 mei 2 847.Sch.Otw,R.166,017r-01 
Ariaen z.w. Gherit Winen vi lop. rogh jaerlijcs ende erfpachs van i ½ mud rogh erfpachs welc 1 ½ mud 
rogh erfpachs die welc Claeus Jan Zeghers z. sculdich is te ghelden wt sekeren onderpanden in 
sch.br. Otw heeft hij overghegheven ende opghedraghen Lambrecht Jan Winen z. vander voers. 
Lambrecht dese vi lop. rogh erfpacht voers. van des voers. Ariaens weghen v jaer lanc naest 
toecomende ende teinden een volghende te heffen ende te boren ende niet langher etc. dese voers. 
machts vande voers. vi lop. rogh dese voers. v jaer lanc te laten heffen ende te ghebruken sonder 
wedersegghen Ariaens voers. scab. Jan Poinenborch et Clerc datum supra  

118. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017r-02 
wij willem van Beeck ende Jacop vander Elst scepenen in Otw nutum facimus universis dat voer ons 
comen is Henric gheheiten vande Loe z. z.w. Wouter vande Loe ende heeft wittelijc vercoft Henric 
gheheiten van Buel z.w. Jans van Buel allen ende enyegelijken alsulken beesten toebehorende vande 
Loe voers. dat daer deselve Henric van Buel aen den voers. Henric vande Loe die voers. beesten 
bestaedde te voeden om eenen ghemeinder penninck tot meydaech teo naestcomende scab 
doorgehaald datum septima marcij  

119. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017r-03 
Lambrecht gh. van Gorcum z.w. Jans van Gorcum als wittige man ende momboer Rasen? sue uxoris 
d.w. Ghijb Aerts ende Peter z.w. Ghijb Aerts voers. op alsulken ghedeelt hem als sy zeeden 
toebehorende in xvij loop. rogh her. pactum welk ghedeelten van xvij .. rogh voers. den voers. 
Lambrecht ende Peter met hoeren mede erfghenamen vander doet wilner Jueten vanden Brekel 
weduwe w. Henric vande Brekel aen verstorven waren ut dixit ende opten alinghen recht de voers. 
Lambrecht ende Peteren in die voers. xvij lop. rogh erfpacht ennichsins toebehorende ut dixct tot 
behoef Hermans gh. Loer z.w. Wouter Loers ende tot behoef Daneels z.w. Daneels Piers ende tot 
behoef Aerts z,w, Ghijb Aerts z. wittelijc ende helmelijc  hebben vertegen te samen cum omnibus 
litteris etc. scab. Buck et Clerc datum supra 
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120. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017r-04 
Lambrecht van Gorcum als man pt sup Peter Ghijb Aerts z. voers. Daneel Piers [erboven: als man 
ende momb. Huete sue uxoris filie qd Ghijb Aerts] ende Aert z.w. Ghijb Aerts z. op 

 een stuck lands hem alssy zeeden toebehorende iij lopens nl. circ. cont. ghelegen in par. de Otw in 
loco dicto Berkel < her. Margrieten weduwe qd Goeyaerts Nellen ende hoer krn >  her. dom. de 
Paeweis ^ ghemeinder weech v erf der krn van de Leempoel ut dixit  

welc stuc land de voers. .. de morte Aert Aerts Leiten z. ad ….. ende opten alinghen recht hen daeraf 
in enikgher wijs toebehorende tot behoef Herman gheh. Loer wittelijc ende helmelijc hebben vertegen 
tesamen cum omnibus litteris etc. scab. predicti datum supra  

121. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017r-05 
Lambrecht Herman [erboven: als wittig man ende momboer Elisabetth sue uxoris filia qd Ghijb Aerts 
voers.] Aert ende Peter voers. op 

 een stuck beempts hem als hij seede toebehorende iij lop. nl. circ. ghelegen in par. Otwe in loco 
dicto Uedenhout ad locum dictum den Cudel < Alit weduwe qd Laur. Scoemakers > her. Daneel 
Piers voers. voert  

welc stuck beempts voers. den voers. Lambrecht Herman Aert ende Peter van de doet w. Aert Aert 
Leiten z. voers. met recht van versterve erf. toecomen is ut dixit ende opten alinghen recht den voers. 
inden stuck beempts voers. ennichsins toebehorende tbv Daneel Pietrs voers. wittelijc ende helmelijc 
hebben verteghen tesamen  cim omnibus litteris etc. dat daneel voers. hier jaerlijcs wt ghelden sal den 
hertoch iiij oude groten endeAlijten Laur. Scoemakers wijf ende hoer kinderen v ½ lop rogh jaerlcijs 
van rechts daet wt te verghelden scab. predicto datum supra  

122. 1458  maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017r-06 
[doorgestreept Lambrecht Herman] Peter voers.  

 een stuck erfs tot enen heydevelt hem als hy zedede toebehorende vi lop. nl. circ. gheleghen in 
par. Loen < her. den goede toebehorende die van Postel > her. Wouter vande Wiel ^ erf Peters 
voors. v ghemene wech toe aldaer ut dixit  

welc stuck erfs voers. met meer anderen erven voers. Peter midt enen coep vande heer vande lande 
etc. in litteris de Buscoducis etc. leg. et her. vendidit Daneelen voers. vry ende los scab. predicto 
datum supra  

123. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,017v-02 
Lambrecht Herman Peter ende Daneel voers. alsulcke gedeelt van vij lop rogh her. pactum als Jan 
z.w. Laureys Scoemakers z. sculdich was te ghelden Aerts Aerts Leiten z. soen voers. in sinen leven 
wt  

 enen huse ende hove cm fundo et attinentiis ghelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel < her 
Pauwels die Wolf > her. Wouter Zibben cum quibusqum ^ vander ghemeinder straten v totte erf 
Pauwels die Wolf voers. 

pt. in litt. de Otw etc. welc vij lopen rogh erfpacht voers. de voers. a morte qd Awert Aert Leiten z. etc. 
tot behoef Aert voers. wittelijc ende helmelijc hebben verteghen tesamen cum omnibus litt. etc. scab. 
predicti datum supra 

124. 1458 maart 7 847.Sch.Otw,R.166,166,017v-02 
Herman voers. pt sup her. Lambrecht voers. xiiii ½ gouden peters goet ende custbaer vel valoery a 
purificatione proximae futuris etc. ende tot elken onser vrouwen misch binnen den termine voers. den 
pacht van vi lop. rogh solvende eodem scab. predicto datum supra  

125. 1458 april 30 847.Sch.Otw,R.166,017v-03 
Aert gh. Tielmans alsulken tocht ende recht van tochten als Aert voers. nae doet sijns wijfs besittende 
is in enen jaerlijcken ende erfelijken pacht van enen halven mud rogh te verghelden annuatim in 
purificatione wt ende van  

 enen vierendeel van eenre hoeve met horen toebehoerten gheleghen opt Scoer in par. de Otw in 
loco dicto Uedenhout < her. Ghijsbrecht Quaps > her. her. Hubert Steenweechs ut dicit  

marge: welc ½ mud rogh erfpacht voers. Jan geh. Brocken fil. qd Jan Brock in wittige cope vercoft 
hadde Aernden gh. Doreman pt in litt. de Otw .. 
leg. et her supt Goeyaerden Lambrecht ende Aernden confratres ende Thonis hoer zuster krn Aert 
Tielmans voers. etc.  
quo facto dicti Goeyaert Lambrecht ende Aert voers. ende Thonis hoer suster cum tutore leg. et her. 
vendt Willem gh. den Zegher filio Willem Zeghers cum omnibus litteris scab. Poinenborch et 
Laerhoven ultiam aprilis solvit micy iij pl.  
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126. 1458 mei 11 847.Sch.Otw,R.166,017v-04 
Merten gh. Molder f. w. Herman Molders 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende met enen stuck lands sibi adiaten.. totten voers. 
Merten behorende iij lopens tsamen nl. circ. cont.. ghelegen in lib. de Otw in loco dicto die Scive < 
her. des Gasthuis van Otw ende mijnre joffr. van Amerroeyen > her. des Gasthuis voers. ende 
Laur. f. w. Herman Molneers ^vander ghemeinen molenwech v erf Goeyaert van Hulsen ut dixit  

heeft hy tot enen erfpacht wtghegheven Laureinsen s. w. Claeus Beelaerts ab eodem etc. te weten 
voor ix lop. rogh her. pactum der tafelen des heylichs Gheests in eccl. de Otw jaerlijcs voer van rechs 
daerwt te verghelden ende voert om enen jaerlijken ende erfelijken pacht van vi lop. te betalen 
annuatim in purificatione van Laur. voers. ende van sinen nacomelingen Mertene voers. ende sinen 
nacomelingen jaerlijcs opten voers. purificatione exud? solvende ende heeft Merten voers. dit huis 
ende hof metten voers. stuck lands der voers. Laur. overghegeven tesamen cum omnibus litteris voer 
desen erfpacht voers. etc.  
quo facto etc. dicti Laur. repromisit dicto Martino den voers. erfelijken pacht vande vi lopen rogh te 
verghelden annuatim etc. wt ende van den huse hove ende erf voers. hem te hant af te pacht als 
voers. is wtghenomen dat Laur. f. w. Herman Molders redemit etc. Laureys e sipta? in obtinunt? scab. 
Jo Elst et Jan Clerc datum xi maij Laur. betaalt de brief van Mertini  

127. 1458 mei 11 847.Sch.Otw,R.166,017v-05 
Wouter ende Jan confratres Heylwygh Engelberen en Godelt ghesusterern kynderen w. Symon 
Wouter Symons z. cum tutoribus en voor Willem en Wouter confratres krn w. Symon Wouter Symons 
voers.hoeren brueder daer sy samentlijc voer gheloeft hebben ix lop rogh her. pactum tot hen als sy 
zeweden behorende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen stuck lands gh. den Hom ?berch 1 ½ L ghelegen in par. Enschot in loco dicto mids ? [of 
auds ?] in de ackeren < her. Gherit Wijten die jonghe > ^ her. Mery ? wede qd Claeus vanden 
Hornen  ende hoer krn ut dixit  

welc ix lop. rogh erfpacht voers. Wijtman z.w. Willem z,w, Henric Maes promisit se daturum Symon 
z.w. Wouter Symons s. in lit. de Otw leg. et her. vendt Willem fil. Gherit Wijten etc. scan. Poinenborch 
et Laerhoven datum supra  

128. 1458 mei 11 847.Sch.Otw,R.166,018r-01 
Jan z.w. Willems z.w. Henric Maes z. vi lop. rogh jaerlijcs ende erfelijcs pacht van iiij mud rogh jeep 
welke 4 mud rogh erfpacht voers. Gherit z.w. Willem Henric Maes z. voers. gheloeft hadde als sculd. 
princ. gheven ende ghelden Godelden weduwe w Willem Henric Maes z. voers. sijnre moeder tot hoer 
tochte ende nae der doet der selve Godelden Henric Wijtmanne ghebruederen ende Gheertruden 
hoer zuster eneyghelijc van hen drien een tiendendeel Jannen voers. iij tiendendeel Aernden  vander 
Hoeven hoeren zwagher een tiendendeel ende gheryden gh. Scriver Peters z. hoeren zwagher twee 
tiendendeel te verghelden annuatim in purificatione wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende uten erf sibi adiatim ghelegen in par. de 
Enschot < commm. plateam > her. Claeus van Aerle Ghijben z. Alyten weduwe w. Willem 
Oerlmans ende hoer krn Claeus Meinaerts ende Peter Pigghen ^erf Wouter vande Wiele v 
ghemeinder strathen toe aldaer  

 enen geloect geh. die hofstat gheleghen <  comm. plateam > her. Claeus Meinaerts ^ erf Wouters 
vande Wiele v erf Alijt Aerlmans ende hoer krn voers.  

 enen beemde geheiten  die Hoghe weide ghelegen < her. Matheeus Beertkens > her. der erfgen. 
qd Marien vander Weghen ^ghemeinte van Hukelem v erf gheheiten den Heylich beempt  

 eenre erff gh. tot eenre weyen liggende gheh. davoert gheleghen in par. de Tilborch in loco  dicto < 
op die Zwertrijt > her. Jans vande Goer ende Peter Thijs ^ gemeinder strate v erf Jans de Bye ut 
dixit  

welc erf voers. Henric Wijtman Jan confratres ende Gheertruit hoer zuster krn w. Willems z.w. Henric 
Maes z. teghen ernden gh. vander Hoeven ende teghen Gherit gh. Scriver Peters z. hoeren 
zwagheren voor henselven ende voer Symon Wouters z. ende voer Claeuse gh. van Laerhoven 
hoeren zwagheren daer voer Jan voers. gheloeft had ende voer Janne z.w. Pauwels van Dormalen 
hoeren zwagher daer voer Gherit Scriver voers. gheloeft had Gheryden z.w. Willems z.w. Henric Maes 
z. voers. hoer bruer voer dese voers. iiij mud rogh ende voer meer andere commer jaerlijcs van rechts 
daer wt te verghelden tot enen erfpacht wtgh. hadde in litt. de Otw leg. et her. supt Gherit voers. 
tesamen cum omnibus litt. etc. scab. predicti datum supra  

129. 1458 mei 11 847.Sch.Otw,R.166,018r-02 
Willewm Wijten z. Gherit Wijten voers. pt Enghelberen Heylwighen ende Godelden ghesusteren totr 
behoef derselven ende tot behoef Wouters hoers bruers kynderfen w. Symon Wouters z. voers. viij 
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peters ende voer elken peter xviij st in festo Martine porximae futuris solvende etc. oft hy dien niet en 
betaelt dat hijt dan die voers. viij peters betalen sal in purificatione in sequ.. met iij 1 2/ lop. rogh 1 
vierde vat solvende eisdem scab. predicti datum supra – detur littere Gherit scriver  

130. 1458 mei 11 847.Sch.Otw,R.166,018r-03 
Wouter ende Jan ghebrueders voers. Heylwych Enghelberen ende Godelt ghesusteren voers. voer 
hen selve ende voer Willeme ende Wouteren horen bruers voers. no presentes daer sy voer gheloeft 
hebben hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van alsulken mud rogh erfpacht als 
Jan z.w. Willems z.w. Henric Maes Symon Wouters z. hioeren vader voers. ghevest ende gheloeft 
hadde etc. ende hebben daeraf quyt ghescouden Jannen voers. ende alle des quitantie behoeven 
scab. predicti datum supra  

131. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,018r-04 
Wouter gh. Vrients z.w. Jan Vrient Wouters z. als wittig man ende momb. Elisabetth sijns wijfs d.w. 
Godevaert Backs  

 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende gh. den Langhen Acker  in par. de Otw et in loco 
dicto int Langven in alder groten den voers. acker aldaer ghelegen is v lop. < her. Wouter Willen > 
her. Bruisch Jans z. ^ erf .. Wouter Willen v erf Herman Goeyaert Bacs ut dixit marge : v lop  

leg. et her. vendt Wouteren Willen fil. qd Jan Willen  
uitgenomen ½ mud rogh den erf den rectoir ste Margrieten outaer in eccl. de Otw ende …. Kateline 
Jans Wolfs dochter x L rogh erfpacht en ij hoenre ende xij d. erfcijns Lucas Serijs z. jaerlijcs van rechs 
daerwt te vergelden etc. dat te voirs. Wouter Vrient Claeus van Eyghen oft yemant anders die Wouter 
Vrients voirs. enighe guede vercoft mocht hebben tot op hem oft op hoer gueden nimmermeer clot 
hynder of scaey oft commer af comen en sal in ghene toecomende tijde scab. Aert Go. Back et Elst  
datum xij maij 

132. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,018v-01 
[middelblad van katern met onbeschreven perkamenten inbindstukjes] 
Wouter Vrient voers.  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adia..totten voers. Wouteren 
behorende ghelegen in par. de Oesterwijc in loco dicto Hukelum < her. Wouter Maes > her. Claeus 
Jan Vrients z. met sinen mede erfgenamen ^ ghemeinder strathe v erf Godevaerts van Deyl  

 item noch hiertoe een stuck landts gh. die breuck ? iiij lop. nl. cir. ghelegen in par. de Otw in loco 
dicto Hukelum < her. Claeus Jan Vrients z. met sinen mede erfgenamen > her. Wouter Maes ^ 
erfgen. van Arkel v erf Lambrecht vande Wou  

 item noch hiertoe een stuck lands gh. den Holshof  een lop. nl. cir. ghelegen in par. et loco predicto 
< her. Denys Buck > her. Claeus Jan Vrfiens z. en sijne mede erfgen.  

 noch een stuck erfs tot eenre weyen ligghende gh. den Hamerhof nl. cir. in par. et loco predicto < 
her. Wouter Willen en den Pasdijc ? op deen eynde > her. Claeus en sijne mede erfgen. voers.  

 noch een stuck beempts gh. den Hoveleer ? gelegen in par. et loco predicto < her. [Laureys ? 
mogelijk doorgehaald] Wouter Maes > her. Claeus en sijnre erfgen. voers. ^erf Wouter Pigghen v 
ghemeinder Aa toe aldaer ut dixit  

leg. et her. vendt Claeusen z.w. Jan Vrient wtghenomen een mud rogh erfpacht tafel des heylichs 
Gheests vanden Bosch ende Wouter Maes Hessels z. een mud rogh erfpacht ende der tafelendes 
Heylichs Gheetst van Esch iiij lop. rogh ende den coster van Esch 1 L rogh erfpacht ende x lop. rogh 
erfp. Willem Luwe ende Jan Brocken heer Willems z. xij lop. rogh erfp. ende iij d. erfchijns in die 
wildernisse van Tilborch jaerlijcs van rechts daerwt te vergelden welken pacht en chijns voers. die 
voers. Claeus van nu voertaen enyeghelijc jaer alsoe ghelden ende betalen sal etc. scab. predicti 
datum supra 

133. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,018v-02 
Wouter Vrient voers. tfierendeel  in  

 een stuck beempts hem als hy zeede toebehorende noch onbedeelt liggende daer die andere iij 
deel af toebehoprende sijn Willem ende Aerde ghebruederen krn qd Goyaert Bacs ende Alyten 
wede w. Henric Goyaert Bacs z. ende hoer dochter ghelegen in par. de Gestel in loco dicto 
tHelbroeck  

den heelen beempt ghelegen < her. Henric Peymans > her. Ghijsbrecht Korstiaens ende Enghelberen 
Moers ende hoer krn ^van erf Ariaen Brievinck v erf Wouter Hillen ende meer andere luy erf leg. et 
her. vendt Willemen z.w. Godevaert Bacs z. sinen zwager wtgenomen alsulken chijns alsmen den 
rectoer Ste Agathen inder kercken van Owt sculdich is te gelden ende 1 oude grote erfchijns den 
rectoer des heylichs Gheetst in eccl. de Otw jaerlijcs van rechts daer qt te vergelden  
Willem ende Aert confratres ende Goyaert hoer zuster krn wilner Goeyaert Back Claeus z.w. Jan 
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Vrient pt Willem Luwe viij ½ Rgld ende ij ½ st in festo Bartholomei proximae futuris solvende eodem 
scab. Aert Go Back et Jan Elst datum xij maij 

134. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,018v-03 
Claeus Jan Vrients z. Jan sijn soen Cornelis Willem Goeyaert Bacs z. ende Goyaert dochter wilner 
Goeyaert Bacs weduwe qd Rembout Henric z. promisit Willem Luwe xCvij ouden peters nl. valore a 
purificatione proximae futuris ult. annu. met ij ½ mud erogh ende tot ionser Vrouwen misch 
purificatione proximae futuris ij ½ mud rog solv. eodem scab. predicti datum supra  
Henric Jan Vrients z. ..port … alsulke erf als Claeus Jan Vrients z. teghen Wouter Vrient? z. teghen 
Wouter? ghecrfegen had scab. predicto datum supra  

135. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,019r-01 
Willem gh. Luwe f. w. Willem Luus xiiij lop. rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachs van v mud rogh jaerlijcs 
ende erfelijcs pachs welc v mud rogh erfp. voers. Godevaert gh. Back naturael f. w. Godevaert Back 
gheloeft had als een principael sculder hem te gheven ende te ghelden heer Korstiaen gh. Luwe 
priester Willem Luwe ende Dirc gheh. Bode confratres sonen w. Willem Luus wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw bij de kerke aldaer < her. 
Willems van der Heyen ende Katelinen sijns wijfs > die gemein straet ^ aen den kerchof  

 Item noch hiertoe wt enen stuck bempts gelegen aen Diese < streckende neffen die Diesvoert > 
her. der krn Henric sBonten  

Item noch wt ende van alsulken chijns alsmen totten voergh beempde jaerlijcs borende is die Jan die 
Leeuwe jaerlijcs gheldende is  
Item noch wt  

 enen beempde gelegen in par. de Gestel aldaer een stede gh. den Hilt < her. Willem Anchem 
Tymmermans s. > her. Peters van Bloemendael  

 item wt enen stuck lands ghelegen op die Hupperinghe < her. der erfghenamen w. Elisabetthe 
Henric Costers dochter > her. Henric Boden  

 Item noch wt ende van een stuck lands van v lopens nl. circ. gheleghen in loco dicto int Langven < 
her. Math. Henric Math. s. > her. heredes Jan Feitmans  

 Item noch wt iiij lopensade lands nl. circ. ghelegen in dat Langven voers. in een geloect < her. w. 
Godelt Maes > her. Ste Margriete outaer in eccl. de Otw  

 Item noch wt eenre erf soe lant soe weide iiij lopens. nl. circ. cont.. < her. Rutgheers van 
Audenhoven > her. Ste Margrieten outaer voers.  

 Item noch wt eenre erf soe lande soe tot weide houdende omtrent ij lopens ghelegen in dat 
gheloect voers. < her. der erfs sunte Margrieten outaer voers. > her. Gherit Buckincs metter weyen 
s. adiatim?  

 Item noch hiertoe wt eenre erf tot enen hove ghelegen < her. Jans van Catwijc ? > die ghemein 
straet ut dixit 

ende welc erf voers. heer Korstiaen Willem ende Dirck voers. den voers. Goeyaerden Back voor 
desen voers. erfpacht vande v mud rogh ende voor sommighen anderen commer jaerlijcs van rechts 
daer wt te vergelden tot enen erfpacht wtghegeven hadde pt in litteris de Otw cont.. leg. et her. supt 
Willeme f.w. Goeyaert Bacs ad opus Cornelys wittighe s. desselfs Willems tesamen etc. alsoe ver als 
sy den voers. xiiij lop. rogh enichsins aencomen? moghen etc. scab. predicti datum supra 
Willem voers. x lop. rogh erfpacht vanden v mud rogh erfpacht voers. te verghelden annuatim etc. 
vendidit Claeusen s.w. Jan Vrient tesamen cum omnibus litteris alsoe ver als sy den x lop. rogh 
enichsins aencomen? mogenetc. scab. predicti datum supra  
Willem voers. xij lop. rogh erfpacht vande v mud rogh erfpacht pt suo.. leg. et her. vendt Goeyaerden 
weduwe qd Rembout Henric s. dochter wilner Go. Bacs etc. scab. predictum datum supra ... 
Willem voers. iiij lop. rogh erfpacht vande v mud rogh voers. pt. sup.. leg. et her. vendidit Janne s. 
Claeus Jan Vrients s. als wittighe man ende momboer Katelinen sijns wijfs d.w. Henric Go. Backs et 
supt. dicto te samen cum omnibus litteris alsoe v. als sy den iiij lop. rogh enichsins tangeren moghen 
etc.  

136. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,019r-02 
Embrecht Zeeben Margriet sijn suster Beert Griet Zeeben zwager ende ... cater promisunt indivisi? 
sup hed. Dirc den Rover vij peter in festo Jacobi proximae futuris solvende scab. Aert Back et 
Laerhoven datum xij maij  

137. 1458 mei 12 847.Sch.Otw,R.166,019v-01 
Oey wittighe huysvrou Jan Brocken d. Ghijsbrecht van Boerden met Willemen hoer z. pr. Claeuse Jan 
Vrients z. als dat sy Janne z.w. heer Willem Brocken hoeren wittighen man ende vader zullen doen 
vertien op twelf lop. rogh erfpacht die welc Wouter Vrient de voers. Jan Brock sculdich was te ghelden 
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wt sekeren onderpanden volgens de brieven tot behoef Claeus Jan Vrients z. voers. tusschen dit ende 
purificatione proximae futuris in dieen? dat die voers. Jan Brocke inde mensheit leven sal scab. 
predicti datum supra  

138. 1458 mei 13 847.Sch.Otw,R.166,019v-02 
Willem ende Goyaert confratres kynder w. Lambrecht Go Langheinen z. Wouter gh. Sticker z.w. 
Wouter Stickers als wittighe man ende momboer Kerstinen sijns wijfs ende Elisabeth d.w. Lambrecht 
Go. Langheinen c.t. Elisabethen en hebben onder hen een erfdeilinghe ende erfsceidinghe ghemasect 
ende ghedaen by raey van hoeren vrienden van sommighen erf hiernae bescreven die hen vander 
doet w. Lambrecht Go Langheinen hoers. vaders ende verder doet w. Margrieten hoer moeder 
wittighe huysvrou doen sy leefde Lambrecht voers. met recht van versterve toecomen sijn mids 
welcker erfdeilinge ende erfsceidinghe voers. soe zullen Willem ende Goeyaert ende Elisabeth hoer 
zuster onder hen drieen te gader hebben houden ende erfelijc besitten  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende mette erf sibi adiaten.. ij ½ lop. nl. cir. ghelegen in 
par. Haeren < her. Elisabethen weduwe qd Jan Go ende hoer krn > her. Wouter Stickers voers. die 
daertegen deilt ^ her. Katelinen weduwen w. Anchem Goeyaert ende hoer krn v aen die gemein 
straet  

 item noch een stuck lands gh. die Ver Hoeve xi lop. nl. cir. ghelegen in par. predictam < her. 
Anchem Luws > her. Claeus Smit ^ghem,einen waterlaet v ghemeinte toe van Haeren  

 iten noch die helft van enen beempde noch ombedeilt ligghende gh. dat Broecsken den heelen 
beempt ½ buenre nl. cir. ghelegen in par. predictam < her. Jans Stickers > her. Aert Meyers krn 
^erf Henric Witlocs v erf Elisabeth Goeyaerts ende hoer krn cum conbisc.  

 item noch een stucsken lands gh. die Streep i ½ L nl. cir. ghelegen in par. predictam < her. der erf 
Jan Heesackers > her. Enghelberen natuerlijc dochter Anchem Go ^gemeynen waterlaet v 
ghemeinder strathen toe  

 item noch een stuck lands ghelegen in par. predictam, ij lop. nl. circ. < her. Peter Poinenborchs 
kynder > her. Jans Rovers Jans z. ^ Ste Katelinen outaer in eccl. de Oesterwijc v gem. weech toe 
aldaer  

 item noch een stucsken lands daerby ghelegen een lop. nl. cir. < her. der kerckendriesch van 
Haeren > her. Jan Poinenborchs ^erf Jan Monick Jacops z. v ghemeinen weech toe ibidem  

 item noch hiertoe een stuck erfs tot heyen ende tot beemden ligghende vij lop. nl. cir. ghelegen in 
par. de Esch < her. Jans krn van Laerhoven > her. Jans Laets ^gem. loep v gem. strathen toe 
ibidem  

 item noch hiertoe een stucsken lands een lop. nl. cir. ghelegen in par. de Esch < her. Jan Aben ^ 
vander ghemeinte v erf Peter van Goberdinghen  

 [20r] item noch iiij lop. rogh her. pactum die welc peter gh. vanden Nuwenhuis jaerlijcs sculdich is 
te ghelden wt sekeren onderpanden volgens brieven ut dixit  

welc erf en erfpacht den voers. Willem ende Goeyaert ende Elisabetthen hoer zuster ghevallen sijn in 
deele ghelijc Wouter hoer zwager voers. day openbaerlijc bekent ende gheconsenteert heeft ende tot 
behoef Willem Goeyaerrt endeElisabethen hoer suster tesamen cum omnibus litteris etc. helmelijc 
verteghen ze zijn schuldig een half mud rogh erfpacht ten Bosch te leveren een een mud rolgh [sic] 
erfpacht Peter Eelens ende Jans krn vande Ryt ende een mud rogh erfpacht meester Jan Ghijsen 
ende x lop rogh erfpacht ste Agathen outaer in eccl. de Otw ende Elisabethen weduwe qd Jan 
Goeyaerts ende hoer krn iij lop rogh erfpacht ende 12/2 roey dijcs opten Oesterwijcsen dijck jaerlijcs 
vasn rechts daerwt te vergelden ende te bewaren etc.  
Item hiertegen soe sal Wouter voers. als man ende momb. sijns wijfs voers. hebben houden ende 
erfelijc besitten 

 een stuck erf soe tot heyen soe tot weyen ligghende vij lop. nl. cir. ghelegen in par. de Haeren in 
loco dicto die Hoeve voers. < her. Elisabetthen weduwe qd Jan Goeyaerts ende hoer krn > her. 
Peter Poinenborchs krn ^ghemeinder strathen v ghemeinder waterlaset toe aldaer  

 item noch een stucsken lands ghelegen in par. predictam in loco dicto die Loesche Hoeve < ^her. 
Jan Monick Jacops z. > her. Wouter Stickers voers. v comm. plateam  

 item noch een stuxsken lands ghelegen in par. predicto I ½ L nl. cir. < her. Willem Goeyaserrts 
Elisabetthen voers. die daertegen deilen > her. Elisabetthen Goeyaerts voers. ende hoer krn ^ erf 
Katelinen wede qd Anchem Goyaerts en hoerf krn v com. plateam ibidem  

welc erf voers. den voers. Wouter ghevallen sijn in deel ghelijc Willem Goeyaert ende Elisabeth sijn 
mede erfgenamen voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben etc. waaruit Wouter 
jaarlijks schuldig is Elisabetthen vidue qd Jan Go ende hoer krn ix lop rogh jaerlijcs etc.  
[20v] etc. scab. Beeck et Laerhoven datum  xiij maij elk krijgt zijn brief  
[doorgehaald: Jan z.w. Jan Somers een stuck landts hem als hy z.] 
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139. 1458 mei 15  847.Sch.Otw,R.166,20v-01 
Claeus z.w. Gosen Belnius dat vierendeel hem als hy zeede toebehorende in een jaerlijken ende 
erfelijken pacht van xiiij lop. rogh te vergelden jaarlijks op Lichtmis en in Otw over te drsagen en te 
leveren te vergelden wt ende van 

 den zesden deel van eenre hoffstadt ende hove met hoeren gronde ende toebehoerten ende wt 
enen acker sibi adiatem gheh. den Heesacker < her. Jans gh. van Haren ende Mertens gheh. 
Coppen  

en nog uit meer andere onderpanden  
Claeus voers. teghen Claeusen z.w. Jans z.w. Claeus van Laerhoven met overgeven erfelijk 
ghecregen hadde in sch.br. Otw leg. et her. Pauwelsen z.w. Jans z.w. Claeus van Laerhoven tbv 
desselfsd ende tbv Aerts ende Willems confratres ende Gheertruden hoer suster krn wittige des voers. 
wiilner Jans z.w. Claeus van Laerhoven tesamen cum omnibus litteris scab. Elst et Clerc datum xv 
maij  

140. 1458 mei 19 847.Sch.Otw,R.166,20v-02 
Cornelys ende Heyman confratres krn w. Willem Heymans z. wettig gewonnen en ghecrfegen bij w. 
Jueten doen sy leefde d.w. Claeus Coel Feitmans z. op allen ende enyegelijk guede beruerlijke ende 
onberuerlijcke havelijke ende erfelijke die wilner Ghijsbrecht van Haren in sinen leven als wittighe man 
ende momboir Margrieten sijns wijfs d.w. Claeus Coel Feitmans z. oft dieselve Margriet enichsins 
vercocht oft verteerrt mochte hebben daer w. Claeus Coel Feitmans z. sijnre rochte in afgegaan was 
tot behoef Margrieten weduwe w. Gijsbrecht van Haeren d.w. Claeus Coel Feitmans z. wittelijke ende 
helmelijc hebben verteghen scab. Elst et Clerc datum xix may  

141. 1458 mei 25 847.Sch.Otw,R.166,020v-03 
Gherit z.w. Henric vander Avoert 

 een stuck erfs soe tot land soe tot weyen ligghende gheh. die Hoeve i ½ lopensaet nl. circ. cont.. 
ghelegen in lib. de Otw in loco dicto die Coestraet < her. Margriet vudue qd Ghijb van Haeren ende 
hoer kynderen > her. Gherit van Berck met sinen voerkynderen ^vander ghemeinen stroem v 
ghemeinen strathe toe gh. die Coestraet voers. ut dixit  

leg. et her. vendt Jannen gh. den Lose die jonghe z. Jans Losen ab eodem etc. wtghenomen enen 
oude grote ende die twee deel van enen oude grote erfhuys? jaerlijcs van rechs daer wt te verghelden 
scab. Elst et Laerhoven datum xxv maij 
Henric s. w. Jans vande Avoert redemit etc. reportavit Jo prescr. scab. predicti datum supra  

142. 1458 mei 25 847.Sch.Otw,R.166,021r-01 
Jan geh. die Lose s.w. Henric Losen 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis hem als hy seede toebehorende ghelegen in lib. de Otw 
< her. w. Willem Poinenborchs ende sijn kinderen > her. des voers. Jans Losen ^ van erf 
Mechtelden weduwe qd Jans Bieen ende heer Willem hoers soens v totten ghemeinen dijc toe 
teinden Otw ghelegen  

leg. et her. vendidit Jannen sinen wittighen soen ab eodem etc. wtghenomen v s. outs xvi d. voer den 
oude groten ghe... ende xv outs ende vi hoenre erfchijns der tafelen des heylichs Gheests in eccl. de 
Otw ende ij hoenre erfchijns in Noerkens chijns jaerlijcs van rechts daerwt te vergelden ... dat Jan die 
Lose s. Jans Losen voers. nader doet Jans Losen sijns vaders ende nader doet Heylwighen sijnre 
moeder int mede deilen sijnre mede erfghenamen dats te weten sijnre twee bruer voer dese voers. 
opdracht des voers. huis alsoe langhe stil staen sal voer elc van hen een mud rogh teghen die ...nisse 
des voers. huis ende hoifs ghehad zullen hebben scab. predicti datum supra  
Jan gh. die Lose die jonghe s. Jans Losen voers. pt sup her. Jannen sinen vander voers. tot behoef 
desselfs Jans sijns vaders ende tot behoef Heylwighen sijnre moeder voers. twee peters jaerlijcs 
lijfchijns oft een mud rogh lijfpacht vander voers. .. peters alsoe langhe als die voers. Jan ende 
Heylwych sijn huisvrou ende die langste levende van hen beijde inder menscheit leven zullen et no. 
ult. te verghelden annuatim in purificatione ende van den huse ende hove voers. etc. scab. predicti 
datum supra  

143. 1458 juni 3 847.Sch.Otw,R.166,021r-02 
Jan gh. Pagghen z.w. Anchem Molders ses lopen rogs jaerlijcs ende erfelijc pacht hem als hu zeede 
toebehorende solvende jaarlijks erfelijk in festo purificatione wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw in loco dicto die Kercstraet < 
her. Em sGreven > her. Claeus Maerten ^ v ghemein straten ut dixit  

welc huis ende hof voers. Aert gh. Back naturael z. w. Beerthout Bacs teghen Jan Pagghen voers voer 
dese voers. vi lop rogh ende voor meer andere commers jaerlijcs van recht daerwt te verghelden tot 
enen erfpacht ghecreghen had in Otw sch.br. leg. et her. vendt. Beatrijsen vidue qd Peter sBeeren 
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etc. scab. Elst et Clerc datum 3-a juny 

144. 1458 mei 8 847.Sch.Otw,R.166,021r-03 
Henric gh. vande Wiele z. Aerts vande Wiele als wittighe man ende momboer Katelinen sijns wijfs d.w. 
Henric z.w. Embrecht Smiters  

 een stuck lands hem als hy zeede toebehoirende twee lopensaet nl. cir. ghelegen in par. Otw in 
loco dicto die Scive <her w. Elisabeth Cuisten ende hoer krn > her. w. Henric Smiters voers. ^ 
comm. via gh. den Vuchtpat v her. Gode de Berck ut dixcit  

welck stuck lands voers. Henric Smiters voers. teghen Jan van Catwijck met overgeven in litteris de 
Buscoducis ende welc stuck lands voers. den voers. Henric als man ende momboer sijns wijfs voers. 
vander doet w. Henric Smiters sijns zweers ende mids uten sijnre mede erfgenamen etc. leg. et her. 
vendidit Embrecht z.w. Henric Embrecht Smiters s. sinen zwagher etc. behoudelijc dat Embrecht 
voers. wt eenen stucsken lands daer neven ghelegen toebehorende dert joffr. van Amerroeyen uten 
selven stucsken der voers. joffr. jaerlijcs ghelden sal 1 ½ lop. rogh erfpacht alsoe dat Henric vande 
Wiele voers. ende sijn guede ten ewighen daghen daweraf onghehouden zullen sijn scab. Beeck et 
Clerck datum vij juny anno domini mill.mo quadragesimo Lviij-o 

145. 1458 mei 8 847.Sch.Otw,R.166,021r-04 
Beerthout vanden Dijck ende Willem Peters Poinenborchs z. pt Janne z.w. Peter Poinenborchs iiij mud 
rogh in festo Jacobi proximae futuris solvende eadem scab. Buck et Laerhoven viij may solvit 1 vl.  

146. 1458 juni 18 847.Sch.Otw,R.166,021r-05 
Margriet d.w. Jans z.w. Wouters vande Dale cum tutore dat vierende deel van eenen vijftendeel hoer 
als sy zeede toebehorende in enen jaerliken ende erfelijken pacht van twee mud ende iiij lop. rogh 
welken pacht vande twee mudden ende iiij lop. rogh voers. Claeus gh. vanden Dale z.w. Wouters 
vande Dale pt Janne Henric Wouteren  Michielen ende Margrieten voers. krn desselfs qd Jan te 
vergelden op Lichtmis wt ende van zekeren onderpanden in sch. br. Otw en welc vierendeel vande 
vijftendeel vande erfelijken pacht voers. de voers. Margrieten vander doet w. Wouters hoers. bruers 
met recht van versterve erfelijc toecomen is ut dixit leg. et her. supt Jan Elst ad opus Wouter Vuchs fil. 
qd - - - tesamen cum omnibus litteris also etc. scab. Beec et Laerhoven datum xviij junij 

147. 1458 juni 18 847.Sch.Otw,R.166,021v-01 
Embrecht gheh. die Meyer z.w. Aert Meyers xi L rogh jaerlijcs totten voers. Embrecht behorende te 
verghelden op Lichtmis wt en van 

 enen huse ende hove cum fundio et attinentiis ut erf sibi adiaten tsamen x lop. ghelegen in lib. de 
Otw in loco dicto Karchoven < her. w. Claeus Jan Maes z. > ^ die gemeit van Haeren ende opt een 
einde hodende v erf der erfgen. w. Aert Wolfaerts aen die molen tot Karchoven ut dixit  

welk xi lop. rogh voers. Jan gh. die Brouwer z.w. Henric Brouwers teghen Aernden z.w. Wouter Aert 
Langherbeens z. ende welc xi lop. rogh voers. Embrecht voers. teghen Jan gh. den Brouwer voers. 
met overgeven voert erf. ghecreghen hadde in sch.br. Otw leg. et her. vendt Elisabetthen wede qd 
Claeus Stert etc. oft dese selve Elisabeth vande onderpanden voers. ende vande gueden des voers. 
Aerts met recht ontwaert worde pt dictam Embrecht tot diesen einde sup hed. dese xi lop. rog 
warande et omn. obligatione depon.. scab. Aert Bac et Laerhoven datum sup.  

148. 1458 juni 24 847.Sch.Otw,R.166,021v-02 
Henric gh. van Alcmaer z.w. Jans van Alcmaer als wittig man Elisabetthen sijns wijfs d.w. Henric  gh. 
vande Strathen alle gueden bernelijc en onbernerlijc erfelijc ende havelijc die voers. Henric als man 
sijns wijfs voers. mids enighen testamenten ende maecsel vande doet w. Yden d.w. Gherit vander 
Strathen wittelijk huisvrou doen sy leefde Herman Goeyaert Bacs Item hiertoe allen enyegelijke 
alsulke guede als de voers. Elisabeth teghen Aernden gheheiten vande Strathen z.w. Gherit vande 
Strathen voers. mids overgheven erfelijc in litt. de Oesterwijc ende welc guede voers den voers Aernt 
vande doet der voers. Yden met recht van versterve erfelijc toecomen waren ut dixit soe waer die 
guede voers. ghelegen sijn eest in haerden in weken in diepen ofte in droeghen it dixit in welc guede 
voers. die voers. Herman sijn tocht in besittende was ut dixit leg. et her. vendidit Hermanne z.w. 
Goeyaert Bacs voers,. etc. hierbij gestaen Jan gh. Philips ende heeft op dit voers. versterf tot behoef 
Hermans voers. helmelijc vertegen behoudelijc dat Herman voers. vande voers. versterf voldaen sal 
den testament bij Yden sinen wive voers. doen sy leefde ghemaect scab. Aert Goeyaert Basck et Jan 
Elst datum in festo Joh.  
Herman voers. pt. sup hed. dicto Henrico xLv gouden peters die een helft daeraf in festo Bavonis 
proximae futuris ende die andere helft daeraf vinnen der maent van meye in sequentia eodem scab. 
predicto datum supra  
Herman voers. pt sup hed. dicto Jo Philips xv der voers. peters a purificatione etc. met xi lop. rog 
alsdan solvende eodem scab. predicto datum supra  
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149. 1458 juni 25  847.Sch.Otw,R.166,21v-3 
Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven alle ende enyeghelijke goede bernerlijc ende ombernerlijc 
havelijc ende erfelijc soe waer die guede etc. leg. et her. supt Thomaes z.w. Wouter Maes etc. dat 
Thomaesd metten voers. opdracht de voers. Jan behulpich sal sijn die voers. guede te vercopen ende 
te verhuren? ende die wittighe sculden? des selfs Jans mede te betalen noch met voerwaerden toe 
ghedaen dat soe wanneer die voers. Jan den voirs. Thomaes ghelost ende ghequiten heeft vande 
geloefte van xxxvi peteren die den voirs. Thomaes metten voers. Jan aen Willem Luws ? tot behoef 
des goetshuis voers. gheloeft heeft dat tot dieen einde dies? voers. opdracht van gheenre macht oft 
valse wesen en sal scab. Poinenborch et Laerhoven datum xxv juny solvit min een oert  

150. 1458 juli 4 847.Sch.Otw,R.166,022r-1 
[eigenlijk aantekening in bovenmarge] 
Willem die Meyer hieronder gescreven pt Willem Pynenborch scadeloes te houden vande geloefte? 
hier onder gescr. scab. hieronder ge-scr.  

151. 1458 juli 4 847.Sch.Otw,R.166,022r-2 
Willem gheh. die Meyer z.w. Peters Meyers ende Willem z.w. Peter Poinenborchs promiserunt indivisi 
Willeme Wouter Jacops z. xxxv peters ende voor elen peter xviij st gherekent binnen der maent van 
meye proximae futuriks solvende eodem scab. Back et Elst datum quarta july  

152. 1458 juli 4 847.Sch.Otw,R.166,022r-3 
Willem Wouter Jacops z. voers. als wittig man ende momb. Luytgaerde ende [doorgehaald: Willem] 
Wouterr natuerael z. Jan Poinenborchs als wittig man Beatrijsen sijns wijfs drs w. Jans vanden 
Brekelen ij mud rogh her. pact. hem toebehorende jaarlijks op Lichtmis wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis en met enen acker sibi adiatim gh. de grote? acker 
gelegen in par. de Enschot daer w. Aert van Weyberch in te wonen plach  

 item noch enen stuck lands gh. de Broc?acker  

 item noch enen stuck lands gh. den Oestacker  

 item noch enen stuck 1 ½ L lands gh. die Broetkist 

 item enen stuck lands gh. den Homberch [Honsberch?]  

 item enen ghedeeltken in den Bigaert  

 item enen beempde in die Diese ghelegen neffen dat Rietven te weten die helft daeraf dwelc deylt 
teghen Henric den Bont  

 Item enen beempdeken after Jan Bruystens woninghe ghelegen  

 item noch enen ghedeelt van enen beempde ghelegen in par. de Oesterrwijcin loco dicto 
Uedenhout in Ennekens beempt  

item enen mud rogh her. pact. dwelc Peter vande Velde ghelt ut dixit welc twee mud rogh erfelijcs 
pachts voers. Aert gheh. die Bont in huwelijke vorwaerden gheloefde te ghelden Jannen vanden 
Brekelen Jans z. voers. met Marien dochter Aerts Bonten voers. welc gheloeft der huwelijker 
voirwaerden ende onderpanden voirs. Willem ende Wouter voers, in ghebrannender vierscharen voer 
scouteth ende scepene van Oesterwijc openbaerlijc betuicht hebben ghelijc dat in eenen condbrief 
van scepenen van Oesterwijck daerop besegelt volcomelijker begrepen is leg. et her. supt Willeme filio 
qd Peters Meyers voers. tesamen metten voers. condbrief ende met allen vorwaerden etc. warandam 
scab. predicto datum supra  
Willem de Meyer voers. derse ij mud rogh voers. leg. et her, vendidit Bertholdo dicto Back filio qd Jan 
Back tesamen cum dictis litteris etc. - testes en datum ut supra 

153. 1458 juli 8 847.Sch.Otw,R.166,022r-04 
Gherard gheh. vander Avoert soen wilner Henric vander Avoert  

 die helft van enen stuck beempts hem als hij zeede toebehorende gh. die Langdonc ghelegen in 
par. de Oesterwijck < enen beempt gh. den Hadewyghenbeempt > der erff Jans gh. vanden Doren 
Katharine gh. Bocs ende hoer kynder  

welc stuck beemnpts voers. Henric gh. Brabants z.w. Jan Brabants erga Martini Henricus et Thoenis 
fratres liberis Henric filij qd Lodovici dicti sNeven? at? Anchelmi filius Jo dicti Lievens maritus et tutore 
leg. Eve? sue uxoris filie dicti Henrici Emmen ende welc stuck beempts voers. Gherit gh. vander 
Avoert voers. diemen heit Ghjerit die Man ende Willem z. Jans Beckers teghen voers. Henric Brabants 
met overgheven voert erfelijc ghecregen hadde pt in div. litteris de Buscoducis etc. leg. et her. supt 
Willem gh. den Becker z. Jans Beckers voers. tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Elst et Clerc 
datum viij july solvit mihi 1 pl.  

154. 1458 juli 10 847.Sch.Otw,R.166,022r-05 
Yde natuerlijc d.w. heer Jan Hillen c.t. dict. Jan ende Gheerlec confratres ende Oey hoer zuster 
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natuerlijc krn Jans Rovers ende Yde voers. c.t. ende Thomaes z. Jans vander Elst als wittig man ende 
momb. Soffien sijns wijfs dochter natuerlijc Jans Rovers ende Yden voers. voer henselven ende voer 
Andriesen Willem Sapeels z. als wittige man ende momb. Luytgaerden sijns wijfs ende voer 
Lambrecht Henrick z. als wittige man ende momb. Nellen sijns wijfs natuerlijc dochteren Jans Rovers 
ende Yden voers. daer sy samentlijc voer gheloeft hebben op een dordendeel van  

 eenen stuck beempt gheh. den Heesters beempt ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < 
her. Cornelisd Elyaes z. gh. dLaer > enen ghemeinen stroom gh. die Aa ^Belverschen dijc v enen 
beempt toe gh. Kuysten beempt  

ende opten alingen recht daer voers. Yden ende hoer kynderen voers. int dordendeel vanden stuck 
beempts voers. in enigherwijs toebehorende tot behoef Woutersnatuerlijc z. Wouters vanden 
Heesacker wittelijck ende helmelijc etc. scab. Berck et Elst datum x july 

155. 1458 juli 12 847.Sch.Otw,R.166,022v-01 
Cont sy enyeghelyken want Juet weduwe w. Anchem Molneers voer hoer ghebreck dats te weten voer 
enen jaerlijken lijfpacht van vi lop rogh welken pacht vande ses lop rogh voers. Willem soen w. 
Anchem Molneers hoer soen gheloeft hadde als een principael sculder hem te gheven ende te 
ghelden Jueten sijnre moeder voers. te verghelden jaarlijks op Lichtmis van ende wt 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw < her. Henric Meinaerts > ^ 
her. Gherit gh. Scriver Peters s. van Riele v aen die ghemein straet 

in sch.br. Otw anno domini millesimo quadragesimo xLix in festo J babtiste decollacio [29-8-1449] 
ende welken pacht vande vi lop rogh voers. der voers. Jueten ghebrack ende van ix jaeren naest 
leden niet vergouden en was als sy zeede ghericht waert met vonnis der scepenen van Oesterwijck 
aen dit voers. onderpande nae begrip hoer brieven welc ghericht Wouter Back Gheerlecs soen inden 
name ende van weghen Jueten voers daer hij een volcomen macht af hadde volcomelijken volvuerde 
all ende enyeghelijc daertoe dede die hij daertoe sculdich was te doen etc. 
quo facto ghewijst scab. de Otw dat Wouter Back voers. dit voers. onderpant voer sijn voers. ghebreck  
vercopen soude sijn gerechte waerscap te doen  
quo facto soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was weder 
overgegheven opghedraghen Jueten voers. ende want Juet voers dit voers. huis ende hof den ghene 
dieen sy dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuich vande 
voers. inden ghericht etc. dwelc aldus gheschiet soe heeft Juet voers. dit voers. huis ende hof voer 
hoer voers. ghebreck ende voer een mud rogh erfpacht Bruisch Jans s. staende van iij jaeren tafter te 
weten dat een mud rogh erfpacht daeraf voor iij Rijnsgld ende die ander twee mud voer iiij cronen voor 
den onraet die daer met recht op ghehorende is ut selve Juete ende van w. Anchem Molneers doen 
hy leefde te samen ghewonnen ab eodem emptoris jue he.. haben.. etc. welken cope overmids vonnis 
der scepenen van Otw die heer vande lande sculdich sal sijn gherechte waerscap te doen alsoe verre 
als wy scepenen van Otw hier in sunt judices scab. Beeck Poinenborch Elst et Clerc datum xij july 

156. 1458 juli 16 847.Sch.Otw,R.166,22v-02 
Mari weduwe w. Jans vande Brekelen c.t. alsulcke tocht ende recht van tiochten als Mary besittende is 
nae doet hoers mans in 

 een stuck lands gh. dat Lock viij ½ L ghelegen in par. de Oesterwijck ad locum dictum Berkel < her. 
Engberti dicti Vanny > communitate de Haren  

noch hoer tocht op alsuke mud rogs als dieselve Mary na doet hoers mans van Jan Vanny tot desen 
dage toe ghehenen? ende gheboert heeft ut dixit leg. et her. supt Janne gh. Vanny filio qd Embrecht 
Vanny etc. scab. Elst et Clerc datum xvi julij 

157. 1458 juli 17 847.Sch.Otw,R.166,22v-03 
Henric z.w. Goeyaert Buckinck Goeyaerts z. een lop. rogh her. pacht  hem asls hy zeede 
toebehorende te vergelden jaarlijks op Lichtmis welc lop. rogh erfpacht voers. Wouter z.w. Goyaert 
Buckinc Goeyaerts z. hun bruer den voers. Henric gheloeft hadde te ghelden nae inhout deylbrieven 
daerop gemaect leg. et her supt Janna ? s.w. Goeyaert Buckinc Goeyaerts sinen bruer tesamen 
metten voers. deylbrieve scab. Elst et Clerc xvij july  

158. 1458 juli 17 847.Sch.Otw,R.166,22v-04 
Jan Buckinc voers. op 

 de helft van eenre heyhoeve hem als hij zeede toebehorende ghelegen in par. de Otw in loco dicto 
die Diese te weten < ^ die zijde oestwaert gelegen inter gemeint de Oesterwijck > metter andere 
helft die daertegen deelt v aen de erfgenamenbeempt ut dixit  

ende opten alingen recht de voers. Jan daerafin enigheerwijs toebehorende tot behoef Henric sijns 
bruers voers. wittelijc ende helmelijc heeft verftegen met afgaen scab. predicto datum supra Jan pt 
solv. … duas lias?  



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

35 
 

159. 1458 juli 17 847.Sch.Otw,R.166,23r-01 
Ide weduwe w. Willem Wouters z. c.t. ende Wouter z.w. Willem Wouters soen op alsulcken mud rogh 
erfpachts als Willem Wouters z. voers. Jan Buckinc Jans soen in scepenenbrieven vanden ghevest 
ende overgheven heeft nae inhout derselver brieve hebben sy tot behoef Jan Buckincs voers. 
helmelijc vertegen te samen cum omnibus litteris etc. scab. Jan Poinenborch et Clerc datum supra  

160. 1458 juli 22 847.Sch.Otw,R.166,23r-02 
[doorgehaald: Henric soen Aert Appels 

 een stuck lands hem als hy zede yoebehorende gh. de Cruisacker ghelegen par. de Haren] 
Aert gheh. Appel z.w. Henric Appels Henric Goeyaert ende Math. confratres krn desselfs Aert Appels 
op  

 een stuck lands gh. de Vruisacker ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < her. Henric 
Appels > ^ her. Aelbrecht van Lucel  

 de helft  van enen beempdeken gh. dat Cleyn Beempdeken ghelegen in par. et loco predicto dats 
te weten die helft daeraf ghelegen < her. Aerts vande Ven > der ander helft desselfs beempdekens 
^erf Gherit van Lucel v ghemeinte toe aldaer  

 de helft van eenre heyhoeve geleghen in par. de Boextel in alder grote die aldaser gelegen is < 
her. Pauwels vanden Aker > dandere helft der voers. heyhoeve tot Peteren Huyb Sceenkens z. 
behorende die daertegen deylt  

 die helft van enen beempde ghelegen int Oertbroec noch onbedeeld liggende dwelc jaerlijcs rijt 
teghen Alyten vidue qd Peter Venmans  

 noch een dordendeel van enen beempt gh. Pagghenbeempt  

 noch op een stuck lands ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver ij ½ L … communitatem < 
her. Henric vande Hoeven > her. Henric Peter Goeykens  

 noch 1/3  van enen beempde ghelegen in par. et loco predicto gh. de harernbeempt  
ende opten alighen recht hem daeraf in enigherwijs toebehorende tot behoef Peters z.w. Hubrfecht 
Smeekens z. vertegen etc. scab. Berck et Laerhoven datum in festo Marie Magdalene 

161. 1458 juli 26 847.Sch.Otw,R.166,23r-03 
Kateline ende Elisabeth ghesusteren drsw. Claeus Jan Maes z. van Karchoven c.t. een mud rogh her. 
parc. hem als hij zeede toebehorende te vergelden jaarlijks op Lichtmis van ende wt 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiiks en uten erff sibi adiatim xxiij lop. dat w. Peter vande 
Kynderen toe te behoren plaghen ghelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout ad locum 
dictum aen den Winckel < her. w. Claes Jan Maes z. totten pale toe > her. Wouter Stevens z. ende 
huyben Wouters z. vanden Hoeven ^vander ghemeinten geh. dWinckel v erf Jans gh. Vendijck ut 
dixcit  

welc mud rogge erfpacht voers. Jan gh. Vasnnys z.w. Peter Vannys pr. Claeus z.w. Jan Maes z. van 
Kasrchoven tbv desselfs en tbv Katelinen ende Elisabetthen sinen dochteren voers. te weten den 
selven Claeus tot sijnre tochten ende Katelijne ende Elisabetthen voers. ten erve te bliven pt in litt. de 
Oesterw. leg. et her. supt Aerde dicto Appel z.we. Jacop Appel tesamen cum omnibus litteris  
hierby gestaen Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven pt de voors. mud rogh wande etc. scab. Berck et 
Elst datum altera post Jacobi  

162. 1458 juli 26 847.Sch.Otw,R.166,23r-04 
Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven pt te gelden Katelinen ende Elisabetthen sinen susteren voers. 
een mud rogh her. pactum op Lichtmis wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundis et attinentiis ende ut erf sibi adiatim xxx lop. al in een stuck 
bevattend ghelegen in libertate de Otw in loco dicto Karchoven < her. Aert Dormans > gem. 
plateam ^ erf Math. Smeyers v erf Heylwych Remkens? ut dixit etc.  

dat oft gheboerde dat Aert Appels voers. den voers. Katelinen ende Elisabetthen den voers. brief 
vande mud rogh voers. wederom gheve in hoeren handen dat tot dien einde derse teghenwoerdighe 
vest vande mud rogh voers. van gheener werde of valoer wesen en sal scab. predicti datum supra  

163. 1458 juli 26 847.Sch.Otw,R.166,23v-01 
Aert Appel voers. heeft bekent van gracien Jannen z.w. Claeus Maes voers. dat of sake weer dat Jan 
voers. sijn goet er hy op wonachtich is vercoft dat te dieen einde Aert  voers. Kateline ende 
Elisabethen voers. den voers. brief vande mud rogh die sy hem als voers. is overgh. ende ghenisse? 
hebben weder sal laten lossen ende quiten met xxxiij peters ende voor elken peter xviij st. gherekent 
ende mette pacht met sulker vorwaerden toe ghelden dat Aert Appel voers. int copen des voers. goets 
vanden voers. Jan vordel hebben sal voer enen anderen ghelijc sy daer voer woorde af ghehadt 
hebben dwelc die voers. Jan de voers. Aert etc. wederom gheloeft heeft scab. predicto datum suprac 
Aert Appel pt solv. ist.. iij libras  
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164. 1458 augustus 14 847.Sch.Otw,R.166,23v-02 
Margriet wede w. Meeus Henric Stevens z. dochter w. Jan Claeus c.t. alsulken tocht en fecht van 
tochten als Margriet voers. besittende is in enen stuck lands iij lop. nl. circiter gheleghen in par. Otw in 
loco dicto Berkel < her. Elisabethen vande Aavoert > her. Herman Loers ^ vanden erf Peter vande 
Pasch v erf Claeus krn vanden Leempoel ut dicx. leg. et her. supt Henric gh. vande Loe fil. qd Wouter 
vande Loe wittig man ende momb. Kathelinen sijns wijfs d.w. Goeyaert Nellen vanden selven 
Goeyaert ende wt Margrieten voers. tesamen ghewonnen om wt den voers. stuck lands vande selve 
Henric iij lop. rogh te moghen vercopen dicte Margriet totten voers.  tochten nimermeer te comen noch 
op te spreken met ghene recht gheestelijc oft weerlijc Quo facto  
dicta Henricus cum dicta Margareta cum suo tut. leg. et her. vendt Claeuse z.w. Jacops vande 
Leempoel ij ½ lop. roghj her. pact. solv. in festo purificatione wt ende van de stuck lands voers. etc. 
scab. Beeck et Clerc datum xiiij aug. Claeus solv. litt. en Henric belooft de andere brief te betalen met 
nog 1 st voor de voogd 

165. 1458 augustus 16 847.Sch.Otw,R.166,023v-03 
heer Ghijsbrecht gheh. van Eele priester s.w. Jacop Ghijsbrecht Jacops s. iiij lop. rogh her. pactum tot 
hem als hy zeede behoerende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van 

 enen hoefken xxiiij roeden nl. circ. ghelegen in lib. de Otw < her. Henric van Beke > ^ her. Wouter 
gh. Pluym v aen die Straet en aen erf Jan vande Ven ut dixit 

ende welc xxiiij roeden hoefken voers. die voers. heer Ghijsbrecht ende Henric gh. Wijtmans die oude 
voer henselven ende voer Katelinen suster des voers. heer Ghijsbrecht daer voor heer Ghijsbrecht 
ende Henric voers. gheloeft hadden voor desen voers. iiij lop. rogh tot enen erfpacht wtghegeven 
hadden Janne gh. Baeliuwe soen wilner Gherit Baeliuus in sch.br. Otw ende welc iiij lop. rogh voers. 
den voers. heer Ghijsbrecht van der voers. Kathelinen sijnre zuster met recht van versterve erfelijc 
toecomen sijn etc. supt Henrico dicto van Beeck filius qd Henrici tesamen cum omnibus litteris etc. 
scab. Beeck et Elst datum xvi augusti 
Henric van Beeck voers. pt dicto heer Ghijsbrecht viij gouden peters nl. valore a purificatione proximae 
futuris ult. annis solvende ende tot elke onser Vrouwen misch den pacht van iiij lop. rogh solvende 
eodem scab. predicti datum supra [024r] 
heer Ghijsbrecht gh. van Eele voers. allen ende enyeghelijke guede bernerlijke ende onbernerlijke 
erfelijke ende havelijke etc. soe waer die guede voers. inder [doorgehaald: prochien van Otw] 
meyerien vanden Bosch gelegen sijn ende men die erghent in sinen name bevijnden mach eest in 
haerden in weken in diepen oft in droeghen ende soe waermen die scout de voers. heer Ghijsbrechts 
sculdich is het sy inder meyerien vanden Bosch oft inden lande van Breda oft erghens anders waer ut 
dixit leg. et her. supt ut in puram eletuoturam ? Jan de Elst ad opus Jacobi natuerlijc soen desselfs 
heer Ghijsbrecht vanden selve heer Ghijsbrecht ende wt Katelinen gheheiten Moens tesamen 
ghewonnen tesamen cum omnibus litteris etc. dat die erfguede desselfs heer Ghijsbrecht de voers. 
Jacop sinen soen overgheven nae der doet desselfs Jacops gaen ende bliven sullen nae den 
testament ende uterste willen desselfs heer Ghijsbrechts nutertijt ghemaect ende gheordineert sijnde 
in enighen toecomende tijde vanden selven heer Ghijsbrecht ghemaect oft verandert te weerden scab. 
predicti datum supra - nde littera Jo Heyen ad portum dicti Jacobo  

166. 1458 augustus 25 847.Sch.Otw,R.166,24r-1 
Henric Kermissen pt Gherit Aert Andries z. van Hukelum vij peters ende ij st. nl. valorem binnen de 
maent van meye proximae futuram solvende scab. Elst et Clerc datum altera post Bartholomei 

167. 1458 augustus 24 847.Sch.Otw,R.166,24r-2 
Ariaen? Melis Melijs z. wt Besoeyen heeft gh. ende verleent ende met desen brieve gheeft ende 
verleent Katelien sijne wittige huysvr. een volcomen vrij macht scab. Elst et Clerc datum in festo 
Bartholomei 
in marge: no. siba? 
Id. Ariaen heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van allen ende enyeghelijken 
alsulken sculden als Claeus natuerael z. w. Henric vande Dijck den voers. Ariaen sculdich mach 
wesen en de heeft daeraf quit ghescouden voers. Claeus pt in for a behoudelijken ende wtghesceiden 
alsulken iij peters als Claeus voers. Dircken Scelaert van weghen Ariaens voirs. gheloeft heeft scab. 
predicti datum supra 
marge: Ad. ende sc..ba?  

168. 1458 augustus 24 847.Sch.Otw,R.166,24r-3 
Claeus Ghijb meinen? cnaep bruer sup.  Claeusen sinen bruer allen alsulken penninghen van vij lop. 
rogh erfpacht als Ghijb Bieken? hem gheloeft heeft etc. [niet duidelijk] scab. predicti datum s.  
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169. 1458 augustus 19 847.Sch.Otw,R.166,24r-4 
Embrecht z.wilner Henrix Emmen z. van Riel als wittighe man ende momboer Alijten sijns wijfs d.w. 
Andries Toits die helft van een mud rogh her. pactum hem als hij zeede toebehorende in festo 
purificatione et in Oesterwijck tradendem wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis sitis in par. de Tilborch juxta her. Lijze gh. vande 
Venne  

ende welc huis ende hof voers. toe te behoeren plach Petrus gh. de Wryter et qua pactione Katarine 
relicta qd Jo dicti Costers teghen Wouteren gh. Back van Lemersvelt met overgeven in sch.br. Otw 
ende welcken pacht vande mud rogh erfpacht voers. heer Willem geh. die Coster pbr. Bruysten gh. 
van Andel in sinen testament ghemaect ende beset had ut dixit ende welken pacht vande mud rogh 
voers. Henric gh. Toit teghen den voers. Bruysten met overgeven gecregen hadde in litteris de Busco 
leg. et her. supt Arnoldo gh. die Wolf filio qd Jo Wolfs tesamen in sch.br. etc. scab. Elst et Clerc datum 
xix augusti  

170. 1458 augustus 20 847.Sch.Otw,R.166,24r-4 
marge solvit 
Jan ende Willem confratres krn qd Jans Deckers ende Luytgaert hoer suster d.w. Jans Deckers c.t. 
Aelbrecht Dierc Aerts z. als wittighe man  ende momboer Marien sijns wijfs dw. Jans Deckers voors. 
metten voers. Marien sinen wittighen wive Jan z.w. Henric Dechkers ? die soen was wilner Jans 
Deckers voers. allen ende enyegelijke ghelijke alsulken [doorgehaald: erf ende erfguede hen als sy 
zeeden toebehorende in de prochien van Oesterwijck ende vasn Oerscot liggende ] ghedeelt hen als 
sy zeeden toebehorende gh. tgoet ter Steghen met allen ende enyeghelijken sinen toebehoerten soe 
waer die toebehoerten des ghes. goets ghelegen sijn eist in haerden in weken in diepen of in 
droeghen of die voers. toebehoerten ghenaemt sijn welc erf ende erfguede voers. den voers. mede 
erfghenamen vande doet wilner Jans Deckers hoers vader ende vander doet wilner Heylwighen hoer 
moeder met recht van versterve erf. toecomen sijn ende die hen mids erfdeilinghen tusschen hen 
ende hoeren mede erfgenamen daserop ghedaen erf toecomen sijn nae inhout deylbrieven ende 
andere briueven tusschen de voers. hoeren mede erfghenamen daerop ghemaect leg. et her. vendidit 
Willemen gh. van Beeck z.w. Aelbrecht [24v] van beeck etc. daerwt jaerlijcs wt ghelden alsulken 
ghedeelt van vhijnsen ende van pachten als hen ende elken van hen daerop inden voers. deylbrieven 
daerop gemaect toeghedeilt sijn daerwt te ghelden etc. dien commer hebben Willem Jan Luytgaert 
ende Jan voers. ende elc van hen tot sinen ghedeelt den voers. Willem sup. hed. gheloeft op te 
richten ende te betalen scab. Elst et Clerc datum xx augusti Herman vanden Ele redemit  et reportavit 
Wilhelmo predicto scab. predicto datum supra 

  
1. 1458 augustus 20 847.Sch.Otw,R.166,024r-05 
Jan en Willem confratres kinderen qd Jans Deckers ende Luytgaert hoer suster dochter w. Jans 
Deckers c.t. Aelbrecht Dirc Aerts z. als wittige man ende momboer Marien sijns wijfs. dochter w. Jans 
dochter voers. metten voers. Marien sinen wittighen wive Jan z.w. Henric Deckers die soen was w. 
Jans Deckers voers. allen ende enygerlijke  
• alsulken ghedeelt hen als sy zeeden toebehorende gh. tgoet ter Steghen met allen ende 
enyeghelijken sine toebehoerten soe waer die toebehoerten des gh. goets ghelegen sijn eest in 
haerden in weken in diepen of in droeghen of die voers. toebehoerten ghenaemt sijn 
welc erf ende erfguede voers. den voers. kinderen erfghenamen vanden doet w. Jans Deckers hoeren 
vader ende vande doet wilner Heylwighen hoer moeder met recht van versterve toecomen sijn ende 
die hen mids erfdeilinghen tusschen hen ende hoeren mede erfghenamen daerop ghedaen erf 
toecomen sijn nae inhout deylbrieven ende anderen brieven tusschen de voers. hoeren mede 
erfghenamen daerop ghemaect leg. et her. vendiderunt Willeme gh. van Beeck z. w. Aelbrecht [24v] 
van Beeck tesamen behoudelijc dat Willem  voers. daer jaerlijcs wt ghelden alsulken ghedeelt van 
chijnsen ende van pachten als henendeallen van hen daerop inde voers. deylbrieven daerop 
ghemaect toe ghedeilt sijn daerwt te ghelden etc. dat sake weer dat op dese voers. erf enighe commer 
in enighen toecomende tijde met recht queem die inde voers. deylbrieven niet begrepen en sijn dieen 
commer hebben Willem Jan Luytgaert ende Jan voers. ende elc van hen tot sinen ghedeelt den voers. 
Willem gheloeft op te richten ende te betalen Scab, Elst et Clerc datum xx augusti Heyman vander 
Eck redemit etc. reportavit Wilhelmo predicto scab. predicti datum supra 
Willem van Beeck voers. pt Willeme z.w. Jans Deckers voers. xxxvi peters ende voer elken peter xviij 
st gherekent nl valore a purificatione proximae futuris over iiij jaer ende tot elken onser Vrouwen misch 
binnen den termine voers. den pacht van xiiij lop. rogh solvende eodem scab. predicto datum supra 
Willem voers, pt etc. Luytgaerde voers. xxxvi peters de voers. peter a purificatione proximae futuris 
over vi jaer ende tot elke onser Vrouwen misch binnen den termine voers. de pacht van xiiij lop. rogh 
solvende scab. predicti datum supra 
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Willem voers. pt etc. Aelbrecht xxi der voers. peters in purificatione proximae futuris solvende eidem 
scab. predicti datum supra 
Willem voers. pt sup her. Jan z.w. Henric Deckers xvij der voers. peter bl valore a purificatione 
proximae futuris over iij jaer ende tot elken onser Vrouwen misch binnen de termine voers. de pacht 
van vij lop. rogh solvende eodem condicione dat oft Willem voers. dese voers. xvij peters betaelt in 
purificatione proximae futuris dat hy dat sal mogen doen sonder pacht scab. predicti datum supra 
solvit xxxiiij st. 

171. 1458 augustus 20 847.Sch.Otw,R.166,24v-1 
Willem voers. pt sup. hed Luytgaerden voers. xxxvi p. der voers. peter a purificatione proximae futuris 
over vi jaer ende tot elken onser Vrouwen misch binnen den termine voers. de pacht van xiiij lop. rogh 
solvende scab. predicti datum supra 

172. 1458 augustus 20 847.Sch.Otw,R.166,24v-2 
Willem voers. pt dicto Aelberto de voers. Peter in purificatione proximae futuris scab. predicto datum 
supra  

173. 1458 augustus 20 847.Sch.Otw,R.166,24v-03 
Willem voers. pt  Jan z.w. Henric Deckers xvij der voers. peter op Lichtmis over 3 jaar etc. de pacht 
van vij lop. rogh solvende eodem etc. dat oft Willem voers. dese voergh. xvij peter betaelt in 
purificatione proximae futuris dat hy dat sal mogen doen sonder pacht scab. predicto datum suprsa pt. 
solv. xxxiiij st.  

174. 1458 septemnber 6 847.Sch.Otw,R.166,24v-04 
Jan naturael z. qd Henric van Ethen  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ended metten erff sibi adiaverunt? ghelegen in par. de 
Oesterwijck in loco Hukulum etc. in antiqua litteris  

item noch hiertoe 

 een stuck lands daerbij ghelegen p. in antiqua littere  
leg. et her. supt Jan gh. van Loenout filio qd Aert Hoefkens tesamen cum omnibus litteris etc. scab. 
Bac et Elst datum vi septembris 

175. 1458 september 6 847.Sch.Otw,R.166,24v-05 
Jan voers. pt dicto Johanne xx gouden peters ende ½ mud rogh in purificatione proximae futuris 
binnen den termijn ½ mud rogge a purificatione over 2 jaar xx derselveer peters ende tot elken  onse 
lieve vrouwe missen binnen voors. termijn ½ mud rog etc. en over 3 jaar 30 peters en op Lichtmis 12 L 
rogge scab. predicti datum supra et guit in quator littere  

176. 1458  847.Sch.Otw,R.166,24v-06 
heer Willem gh. Wijtman priester soen w. Jan Wijtman 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis hem als hy zeede toebehorende gheleghen in lib. de 
Otw < ^ her. Jans van Ethen > > gem. strate v aen erf Jannis Gosens z. ut dixit  

welk huis en hof voors. Henrikc gh. Wijtman z.w. Jan Wijtman teghen Godevaerde gh. Snoeck met 
overgeven en welk huis etc. voors. Henric in sch.br. overgegeven en in test. ghemaect had heer 
Ghijsbrecht gh. van Eele priester z.w. Jacop Ghijsbrechts Jacops ende welc huis etc. dese voers. heer 
Willem teghen de voers. heer Ghijsbrecht met overgeven voert erf ghecregen hadde in sch.br. Otw 
leg. et her. supt Margrieten  d. natuerlijc Henric Heymericx te weten derselver Margriet tot hoer 
tochten ende de krn derselver van deselve Margriet en heer Willem Moeliaert priester persoen eccl. de 
Otw gewonnen sijnde oft in enigh toecomende tijde van haer ghewonnen te werden ten erve te bliven  
[datum noch schepenen] 

  
1. 1458 september 5 ? 847.Sch.Otw,R.166,024v-02 
heer Willem gh Wijtmans priester soen w. Jan Wijtmans 
• een huis ende hof cum fundo et attinentiis hem als hy zeede toebehorende gheleghen in lib. de 
Otw < ^ her. Jans van Ethen > aen die gemeyn straet v aen erf Jannis Gosens z. ut dixit  
welc huis ende hof voers. Henric gh. Wijtmans z.w. Jan Wijtmans teghen Godevaerde gh. Snoeck met 
overgheven ende welc huis ende hof voers. die voers. Henrick voert in scepen brieven overghegeven 
had ende in testamente ghemaect had heer Ghijsbrecht gh. van Eele priester z. w. Jacop Ghijsbrecht 
Jacops ende welc huis ende hof voers. dese voers. heer Willem teghen de voers. heer Ghijsbrecht 
met overgheven voert erf ghecreghen hadde in Otw sch.br. leg. et her. suppt Margrieten d.naturael? 
Henric Heymans te weten deselve Margrieten tot haer tochten ende de kinderen derselver Margrieten 
ut selve Margrieten ende van heer Willem Moliaert priester persoen eccl. de Otw ghewonnen sijnde oft 
in enigh toecomende tijde van haer ghewonnen te wesen ten erve te bliven tesamen cum omnibus 
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litteris etc. [geen schepenen noch datum] 

177. 1458 september 9 847.Sch.Otw,R.166,025r-01 
Elisabeth weduwe w. Henric vanden Langhevoert d. Jans van Boeschot met Janne gh. vander Slusen 
haren tegenwoerdighe wittighe man ende momboer c.t. voer haer selve ende voer Lucyen ende 
Mechtelden hoer zusteren no presente dochteren Jans van Boeschot voers. daer Elisabeth voers. 
voer gheloeft heeft een mud rogh her. pactum solvende etc. in festo Andree van ende wt 

 enen huse hove ende hofstat cum fundo et attinentiis dat wilner Gherit Fien te wesen plach 
gheleghen in lib. de Otw in loco dicto aen die Plaets < her. Jans vanden Einde > her. Jacops van 
Brakel ^ vander ghemeinder straten v totte waterlaet toe aldaer gh. die Vloet ut dixit  

 tesamen met enen gheweer totter voers. hofstat behorende  
welc mud rogh erfelijcs pacht voers. Aernt gh. Andries soen [doorgehaald: van Hukelem .. Gerardus 
doude? Mensvoert teghen Wouteren z.w. Geerlec Backs? teghen Dircken gh. Wangen] tegen Arnoldo 
f.w. Peter Smolneers met overgheven in litteris de Busco ende welc mud rogh erfpacht voers. Lucye 
ende Mechtelt ghesusteren voers. ende Henric gh. vander Langvoert voers. tegen de voers. Aert 
Andries z. met overgheven voert erfelijc ghecreghen had pt in litteris de Otw cont.. leg. et her. supt 
Jannen gh. den Clerc filio qd Embrecht van Riele tesamen com omnibus litteris etc. scab. Beeck et 
Elst datum ix septembris 

178. 1458 september 13 847.Sch.Otw,R.166,025r-02 
Katelin weduwe qd Henric van Dun ende Gherit Robben Henric die Meyer ende Mathijs Wouter Maes 
z. pt. Peter van Laerhoven dat oft sake weer dat Meeus Stevens z. vander Amervoert vellich bleef van 
alsulcken teghenseggen als deselve Meeus gheloeft heeft te doen teghen alsulken vonnis als Wouter 
van Haestrecht op de voers. Meeus heeft dat tot dien einde dese voers. Meeus tot svorsters van 
Oesterwijck in brenghen ende in helder? leveren? sullen alsoe hy was doen sijen daer wt verborchden 
ende oft den voors. Wouteren van Haestricht sinen vonnis voldoen ende die scaey die daer met recht 
op ghegaen is ende oft sij des niet en deden dat sij dan den heer sculdich sullen sijn eenen peen van 
ix ½  peter niet te min gehouden sijn in die betalinghe Wouters van Haestricht voors. scabini 
Poinenborch et Clerc datum viij septembris  

179. 1458 september 13 847.Sch.Otw,R.166,025r-03 
Willem geh. Luwe inde name ende van weghen tweeenvijftich mud rogh hem toebehorende eens te 
betalen die welc Jan z.w. Melis Walraven Embrecht die Bont Hermasn Wouter Beerthouts z. eende 
Henric Stevens z. de voers. Willem Luwe gheloeft hadde leg. et her. supt Janne z.w. Melis Walraven 
alsoe ver als Jan Herman ende Henric voers. daerin gheloeft hadden tesamen etc. scab. Elst et Clerc 
datum xiij septembris  

180. 1458 september 15 847.Sch.Otw,R.166,025r-04 
Wy Willem van Beke ende Jan Poinenborch Peters z. scepenen in Otw notum .. dat voir ons comen 
sijn Henric gh. Meinaert z. w. - - - ende Mechtelt sijn wittighe huysvrouwe  - - - ende hebben die een 
den den anderen gh. ende verleent voor ons scepenen voers. een colcomen vry macht om al den 
lanxten levende van hen beijde allen ende enyeghelijke guede bernerlijke ende ombernerlijke 
havelijke ende er4felijke die die ierste aflivighe van hen beijde after eelaten sal te moghen vercopen 
vertieren vervreemden ende sinen vry eighene wil daer mede te moghen doen onwederseet van 
hoeren kynderen oft van yemant anders die dat aengaen mach datum xv september  

181. 1458 september 19 847.Sch.Otw,R.166,025r-05 
Peter z.w. Wouter vande Velde een half mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hem als hy zeede 
toebehorende te vergelden annatim in purificatione wt ende vande dordendeel van  

 een stuck erfs gheh. den Doveloschen hof gheleghen in par. Otw in loco dicto Hukelum aent Broec 
< ^  her. Joerden van Berkel > v comm. plateam  

welc dordendeel vanden stuck erfs voers. Jan ende Wouter confratres krn w. Jan Vrient teghen Janne 
gheh. vande Loe z.w. Wouter vande Loe als wittighe man ende momboer Katelinen sijns wijfs d.w. Jan  
Vrient Wouter z. voer die ½ mud rogh erfpacht ende voor sommighe anderen commer  jaerlijcs voer 
van rechs daer wt te vergelden tot enen erfpacht wtgh. hadde pt in litteris de Otw leg. et her. supt 
Henric z.w. Reneers sBonten als momb. en prov. der fabryken der kerken van Enschot tesamen cum 
omnibus litteris scab. Beeck et Elst datum xix september  

182. 1458 september 19 847.Sch.Otw,R.166,025v-01 
Gherit soen w. Jan Heyl Gheenen al alsulken havelijke guede ende vercreghen erfelike guede hem 
toebehorende de welc den voers. Gherit vander doet w. Heylwighen sijnre natuerlijke zuster d.w. Jans 
voers. vande selve Jan ende wt Iden d.w. Peter Lyben tesamen natuerlijc ghewonnen met recht van 
versterve erfelijke toecomen sijn ut dicit alsoe waer havelijke guede voers. sijn ende die vercreghen 
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erfelijke guede ghelegen  sijn eest in haerden in weeken in diepen oft in droeghen ut dixit leg. et her. 
vendt Denijs gh. Buckinc? z.w. Aert vande Diesen pt tesamen behoudelijc ende hem in wtghesceide 
alsulke xL gulden vrancrijcsche cronen als Yde d.w. Peter Lijben gheloeft hadde Heylwighen hoer 
dochter voers. sch.br. Otw – scab. Beeck et Clerc datum x july portavit pro scabini  
Mychiel z.w. Stevens sHaerden redemit et reportavit Dyonisio predicto datum sup. portatum pro 
scabini beeck recept. pe..  

183. 1458 september 19 847.Sch.Otw,R.166,025v-02 
Gherit voers. xL gouden vrancrijcsche cronen goet ende cusbaer hem als hij zeede toebehorende 
welc xL crone voers. Yde d.w. Peter Lijben gheloeft hadde als een sculder principael hoer te gheven 
ende te betalen Heylwighen hoer natuerlijke dochter voers. in sch.br. Otw leg. et her. supt Michielen 
z.w. Stevens sHaerden tesamen met alle brieven scab. predciti datum supra protatum pro scab. 
Beeck recept. permiss. no. si. ba. ad.  

184. 1458 september 19 847.Sch.Otw,R.166,025v-03 
Denijs Buckinc voers. pt. Michielen den Haerden voers. v gouden peters nl. valore in festo Mertini 
proximae futuris solvendis eodem scab. Beeckl et Clerc datum xix septembris  

185. 1458 september 23 847.Sch.Otw,R.166,025v-04 
Elisabeth weduwe w. Ervaerts gh. Neckers d.w. Jan Wouter Hillen c.t. dat dordendeel hoer Als sy 
zeede toebehorende in ene jaerlijken ende erfelijken pacht van x mud rogs welken pacht vande x mud 
rogh voers. Wouter z.w. Jan Wouter Hillen voers. der voers. Elisabetthen tot hoer tocht ende hoer krn 
ten erve jaerlijcs schuldich is te ghelden wt zeeckeren onderpanden nae inhout versceiden scepenen 
brieven daer op ghemaect welc dordedeel vande x mud rogh voers en in meer andere erven Elisabeth 
hoer tocht in afghegaen is tot behoef Elisabethen hoer dochter ut sekere  - Elisabetthen ende van 
wilner Ervaerts doen hy leefde hoer man voers. tesamen gewonnen ende welc dordendeel vande x 
mud rogh ende andere erf voers. Jan gh. Comans z.w. Henric Comans als wittige man ende momboer 
Elisabethen sijns wijfs d.w. Ervaerts Neckers voers. der ierstgenoemde Elisabetthen sijnen zwegher 
ter erfrecjyt weder overgh. heeft ghelijc dat in versceide scepenen brieven vanden Bosch daerop 
ghemaect volcomelijke begrepen is heeft hy wittelijk ende erfelijk vercoft Wouteren z.w. Jan Wouter 
Hillen voers. alsoe ver als hij den dorde deel vande x mud rogh enichsiins aen taugen? moghen scab. 
Poinenborch et Elst datum xxiij septembris  

186. 1458 maart 21 847.Sch.Otw,R.166,025v-5 
Henric vande Loe pt Hwenric van Buele xiij peters nl. valore utten wil ende manighen? Henric voers. 
solvend. eodem scab. Clerc et Laerhoven datum anno Lvij des dynsdaechs voer Palmsondach solvit  
portatum per scabinis  

187. 1458 september 23 ? 847.Sch.Otw,R.166,026r-01 
Wouter voers. pt. Elisabetthen sijnre zuster voers. xLv gouden peters ende een dordendeel nl. 
valorem a purificatione over x jaer en pacht van enen mud rogh en dat dordendeel van enen mud rogh 
solvende - testes en datum ut supra 

188. 1458 september 28 847.Sch.Otw,R.166,026r-02 
Ermgaert weduwe qd Jan Robben xxviij gouden hertoech Arnoldus gulden van Gelre goet ende 
cusbaer hoer toebehorende  welc xxviij gulden voers. Willem ende Pauwels confratres krn qd Peter 
Ponenborchs suo fratre ad opus Jan Poinenborch voers. voert overgheven hoer Ermgaerden voers. 
scab. de Oesterw. etc. supt Peteren gh. van Laerhoven tesamen cum omnibus kitteris etc. scab. 
Beeck et Elst datum xxviij september  
Peter voers. supt ista.. littera Wilhelmo de Beeck scab. Buck et Clerc datum x? ta octobris  

189. 1458 september 28 ? 847.Sch.Otw,R.166,026r-03 
Ariaen soen wilner Willems van Alphen de helft van een stuck beempts ombedeelt liggende gh. den 
Steenbeempt hem toebehorende daer die ander helft af toebehorende is Ariaenen  Goeyaerts soen 
vander Veeken gheleghen in par. de Tilborch in loco dicto aen die Steenvoert < her. Agneeten van 
Oerle > communitate de Tilborch ^ erf Agneeten voers. v erf der krn w. Jan Fien ut dixit leg. et her. 
vendidit Willemen f.w. Willems van Alphen sinen brueder vry ende los scab. predicti datum supra  

190. 1458 oktober 2 847.Sch.Otw,R.166,026r-04 
Herman soen wilner Godevaert Backs  

 een stuck erfs tot enen heydevelde ligghende gheh.  dat Groet Ven vi lop. nl. circ. ghelegen in par. 
de Oesterwijck in loco dicto Hukelum < her. Aert Goeyaert Backs > hem. platea ^vanden erf Peter 
Stert v her. plu.. Wouter Vrancken  

 item noch hiertoe een stuck erfs oec tot heyen liggende gh. dat Cleyn Ven 1 ½ L gelegen in par. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

41 
 

predicto < her. Bruesch Jans z. > comm. plateam ^vanden erf Peters vanden Steghen v Harens 
Ghemeinte toe ut dixit  

leg. et her vendt Wouteren gh. van Eel fil. qd Thomaes Hessels vrij ende los bij gestaen Goeyaert 
natuerlijc soen Hermans voers. op dese twee stucken erfs voers. tbv Wouters Wouters voers. 
helmelijc heeft vertegen scab. Poinenborch et Elst datum 2-a octobris  

191. 1458 oktober 3 847.Sch.Otw,R.166,026r-05 
Jan soen wilner Claeus Maes van Karchoven pt Beertrum Spelmaker vanden Bosch op vij ½ gouden 
Rgld die een helft daeraf opten meidach ende andere helft in festo Bartholomei scab. Poinenborch et 
Buck. datum 3-a octobris 

192. 1458 oktober 10 847.Sch.Otw,R.166,026r-06 
Dirck vander Steghen pt sup hed.. Willem Wijten twelf mud rogh tusschen eenre maent v. vastelavont 
ende vastelavont proximae futuram solvende eodem scab. Beeck et Buck. datum x-a octobris 
portatum pro scabinis  

193. 1458 oktober 10  847.Sch.Otw,R.166,026r-07 
Willem Wijten voers. pt sup hud. dicto de..to xxiiij gouden Rgld een maent v. sinte jans misch 
proximae futuram solvende scab. predicto datum supra portatum pro scab.  

194. 1458 oktober 5 847.Sch.Otw,R.166,026r-08 
Jan gh. die Sloetmaker z.w. Jans vander Hoeven pt sup hud. Jo. dicto Comans? filio qd Henric xij 
gouden peters a purificatione proximae futuaram ultra anni solvende scab. Poinenborch et Elst datum 
quinta octobris Jan die Sloetmaker pt solvende 

195. 1458 oktober 6 847.Sch.Otw,R.166,026r-09 
Jan gh. van Geldrop filius qd Zeghers als wittighe man ende momboer Margrieten sijns wijfs d.w. Laur. 
vander Heyen metter voers. Margrieten sine wive de helft van twee mud rogh her. pactum solvere in 
festo purificationis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw daer Jannen natuerlijc z. 
Aert Wolfaerts voers. in woenachtich is < her. etc. in litteris  

leg. et her. vendiderunt Jannen natuerlijc z. Aert Wolfaerts voers. etc.  
hierby ghestaen Jan natuerlijc z. Henric van Eten op die helft vanden twee mud rogh voirs. wittelijc 
ende helmelijc heeft vertegen scab. Elst et Clerc datum sexta octobris 

196. 1458 oktober 5 847.Sch.Otw,R.166,026v-01 
Willem gh. vanden Heesacker z.w. Embrecht  

 een stuck lands een ½ mudsaet als hij zeede toebehorende ghelegen in par. Haren in loco dicto 
tEinthoven < her. der erf toe behorende St Agathen outaer in eccl. de Oestwerwijck > her. Jans 
natuerlijc z. qd Jans van Haren ^vander erf Claeus van Boschoven v comm. plateam  

leg. et her. vendt Janne gh. Berkelman filio qd Gherit wtghenomen een mud rogh erfpacht hr Vrancken 
priester rector onser Vroiuwe outaer in eccl. de Tilborch ende alzulcke chijns alsmen den hertoch van 
rechtwegen ut stuck lands voers. schuldich is te gelden jaerlijcs van rechts solvende scab. beeck et 
Elst datum quinta octobris solvit minus een oortken  

197. 1458 oktober 5 847.Sch.Otw,R.166,026v-02 
Jacop ende Goeyaert confratres kynderen wilner Willem van Laerhoven Wouter z.w. Aert Brocken 
wittig man ende momb. Elisabetthen sue uxoris Gherit soen wilner Jans van Weert als wittighe man 
ende momb. Enghelbeeren sue uxoris drs w. Willems van Laerhoven delen bij raey van hoeren 
vrienden van sommige erfelijcke gueden hiernae geschreven hen van w. Willem van Laerhoven hoers 
vaders en van w. Engelberen hoer moeder wittige hvr doen sy beyde leefden Willems van Laerhoven 
met recht van versterven  
aan Jacop 

 een stuck van eenen beempt gh. die weye ghelijc dat adlaer bepaelt is daer dat andere deel af 
toeghedeelt is Gherijden voers. te weten deen zijde daeraf ten scoer waert ghelegen in par. Haren 
in loco dicto Belver < her. Willem Vos > des and. deels der weyen toebehorende Gheryden voers. 
^gem. geh. die Zoetaert v erf Katelinen wede qd Henric Vossen  

 nog een lopens lands wt ende van enen stuck lands x lop. nl. te weten een lop. vanden voers. 
acker te weten op den hoec ter Helvoertsche molen waert ghelegen in par. en ter pl. voors.,  
geheel < her Henric Peter Goeykens > her. Henric vande Hoeven ^ ghemeinte v erf dat nu toelt 
Jan Coleman  

welc erf voers. de voors. Jacop ghevallen sijn in deele ghelijc die andere sijn mede erfgenamen voers. 
dat openbaerlijck bekent ende gheconcenteert hebben etc. belast met ¼ van ½ mud rogh jaerlijcs 
lijfpachts Willem natuerlijc z. Henric Vos ende totten live desselfs Willems en sijne wittige hvr de 
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langstlevende van beiden en niet langer nog 1/3 van twee oude boddreger erfchijns der kerken van 
Haeren jaerlijcks  
Item hierteghen Goeyaert  

 een huis metten hove daeraen liggende mette helft van voors. stuck lants x lop.  
van welke helft toebehorende Goeyaert voers. Jacop voers. een lop. in hebb. sal gelijc voers. is 
gelegen gelijc dat aldus bepaelt is daer die andere helft af toebehorende is Wouter en Gherit voers. < 
her. voors..   

 de helft van enen stuck beempt gh. den hoey was te weten die zijde oestw. ghelegen daer die 
andere helft af toebehoort Wouter Brocken voers. in alder grootte dat aldaer bepaelt is ghelegen in 
par. et loco predicta < her. Hermasns Zibben > her. Katelinen wede qd Henric Vos ^gemeint aen 
die Zeetert gelegen v andere helft des gescr. beempts toebehorende Wouter Brocken voers.  

welk erf voers. Goyaert ghevallen sijn in deele belast met ¼ van ½ mud rogh lijfpachts voers. en dat 
1/3 van ij oude boddreger erfchijns voers.  
Wouter voers. als man ende momb. sijns wijfs  

 de andere helft vanden beempde voers. westwaert ende ter voert waert ghelegen < her Herman 
Sibben voers. > her. Katarine wede qd Henric Vos ^erf Hessel Appels v andere helft voers. 
toebehorende Go. voers.  

 nog ¼ van de voers. stuck lands x lopens. ghelijc dat aldaer bepaelt is te weten die zijde oestwaert 
neffen erf Henric van der Hoeven voers.  

welc erf voers,. de voers. Wouter ghevallen sijn in deele belast met ¼ van ½ mud rog lijfpacht voers. 
en 1/3 van de ij oude boddreger erfchijns voers. c 
hiertegen Gherit als man ende momb. sijns wijfs  

 de helft van eenre weye voers. gelijc die voers. weye aldaer bepaelt is daer die andere helft af 
toeghedeelt is Jacoppen voers. gelegen in par. et loco predicto te weten die zijde daeraf ghelegen 
< her. Katelinen wede qd Gherit Monen > her. Jacops voers. die daertegen deelt ^ghemeinder 
straten geh. die Zeetaert v erf Katarinen wede qd Henric Vos  

 item noch ¼ van de voers. stuck lands x lop. in par. et loco predicto te weten den hoit? daeraf ter 
straten wt ghelegen  

welc erf voers. den voers. Gherit ghevallen sijn in dele etc. waaruit Gherit schuldig is ¼ van de halve 
mud rogh lijfpacht voers. ende enen vlaams erfchijns in de ghezworen chijns van Haren welke pacht 
ende chijns voers. Gherit voers, van nu voertaan enyegelijk jaer sit solve – scab. Beeck et Clerc 
datum supra …………………… solv. viij st in festo omnium sactorum  

198. 1458 oktober 8 847.Sch.Otw,R.166,027v-01 
Jan wittige z.w. Gherit Jans z. van Weert redemit dese erffne et reportavit scab. Elst et Clerc datum viij 
octobris 

199. 1458 oktober 8 822.Sch.Otw,R.166,027v-02 
Jacop ende Goyaert ghebruederen voers. ende Wouter Brocken als man ende momb. sijns wijfs 
voers. op  

 een stuck lands gh. dat Wellens stuck een lop. ghelegen in par. et l;oco predicto < her. Embrecht 
vanden Heesacker > her. Herman Zibben ^vvanden erf Aerts Meyers en Peter Eelens v erf 
Laureys Jan Bonen dochter  

 nog een stuck lants gh. den oeyvadersnest gh. een sleic lopens ghelegen in par. et loco predcito < 
her Henric Peter Goeykens z. > her. Gosen Wellens ^ vander erf Embrecht vanden Heesacker v 
erf Heer Wouters vander Meer ut dixit  

etc. tbv Enghelbeeren d.w. Willems van Laerhoven wittige hvr Gherit Jans z. van Weert vertegen 
wtgenomen eenen sester rogh erfpacht mette afterstel der kercken van Haeren scab. predicto datum 
supra  

200. 1458 oktober 7 847.Sch.Otw,R.166,027v-03 
Elisabeth d.w. Henric vander Strathen wittige hvr Henric van Alckmaer heeft ghekent ende gheleden 
voer scepenen hier onder ghescreven dat sy ontfangen heeft van Herman Goeyaert Backs z. zz iij 
peters ende voor elken peter xix st in afcortinge van xLv peters die de voors. Herman de voers. Henric 
hoeren man gheloeft had ende heeft Elisabeth voers. bekent Herman voers. dat oft die peter nae 
inhout hoers briefs van rechts weghen min? doen dan xix st. dat de voers. Herman dat corten sal aen 
die andere paeye scab. Elst et Clerc datum vij octobris  

201. 1458 oktober 17 847.Sch.Otw,R.166,027v-04 
Gherit Matheeus Backs z. de Goerle pt Jo Laur. Groeys z. xix beyersche gulden in festo purificatione 
dat hy in afcortinge der voors. xix buerscher gulden betalen sal dicto Jo in festo Mertini proximae 
futurum iij peters scab. Poinenborch et Buck datum xvij octobris 
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202. 1458 oktober 17 847.Sch.Otw,R.166,027v-05 
Lenaert Roggen pt sup hud.. dicto Matheo a dicta promissione scadeloes te quiten scab. predicti 
datum supra portatuim pro scabinis Math. solvit super litteram sua minus iij pl.  

203. 1458 oktober 10 847.Sch.Otw,R.166,027v-06 
Willem gheheiten die Becker als wittighe man ende momboer Gheertruden sijns wijfs d.w. Aert 
Roekeloes dat sevende deel als hy zeede toebehorende in een jaerlijken ende erfelijken pacht van 
neghen lopen rogh welken pacht vande ix lop. rogh voers. Willem gheheiten Sapeel z.w. Aert 
Roekeloes jaerlijcs sculdich is ende gheloeft heeft te gelden allen jaer erf op onser Vrouwen dach 
purificatio wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw < her. Jan Sapeels > her. 
Jan Symons z. ^ vander ghemeinder strathen v totter ghemeente toe aen die Vloet ghelegen ut 
dixit 

welc huis ende hof voers. Willem voers. teghen sijn bruederen en susteren voer desen voers. 
erfelijken pacht vande ix lop. rogh ende voer meer andere commers jaerlijcs van rechts daerwt te 
verghelden tot enen erfpacht ghecreghen hadde in sch.br. Otw leg. et her. supt ... Elst ad opus Willem 
gh. Sapeel z.w. Aert Roekeloes sinen zwagher voers. tesamen cum omnibus litteris alsoe ver als sy 
de sevenden deel der ix lop. rogh voers enichsins aentangen? moghen etc. scab. Elst et Clerc datum 
x octobris 

204. 1458 oktober 27 847.Sch.Otw,R.166,028r-01 
Jan sien Michiel sHaerden  

 een stuck lands hem als hij zewede toebehorende iij lopensaet in par. Otw in Hukelum < her. 
Wouter Pigghen > her. Katelinen Laureys ^gemeynder strathen v erf Wouter Bloemaert ut dixit  

welc stuck lands voers. de voers. Jan vander doet w. Margriet sijne moeder bij versterve  

 [in bovenmarge] item hiertoe een stuck erfs tot weyen ligghende gh. dat Rijsbroec ghelegen in par. 
en tpl. predicto < her. Willem Wijten > comm. agrum ^ erf Peter vande Wou v erf Beerthout Bacs ut 
dixit  

leg. et her. supt Aert de z. w. Aerrt Aert Ennekens z. ad opus Henric z.w. Reneers Bonten tesamen 
cum omnibus litteris etc. scab. Poinenborch et Elst datum xxvij octobris .. dat Jan van Michiel vader 
Jans voers dit voers, stuck lands alsoe langhe behouden sal voer xv loep rogh elcs jaers alst hem 
ghenueghen sal ende dieen pacht te ghelden Henric den Bont voers.  

205. 1458 oktober 27 847.Sch.Otw,R.166,028r-02 
Jan voers. alle ende enyeghelijke guede beruerlijcke ende omberuerlijcke havelijke ende erfelijke hem 
als hy zeede toebehorende dwelc de voers. Jan vande doet wilner sijnre moeder aenbestorven is 
ende vande doet wilner Michaels sijns vaders aenversterven moghen ut dixit leg. et her. supt Henric 
den Bont voers. tesamen cum omnibus litteris etc. scab. predicto datum supra Embrecht z. Henric 
sBonten voers. redemit etc reportavit suo patre scab. predicto datum in festo Symon et Jude  

206. 1458 oktober 30 847.Sch.Otw,R.166,028r-03 
Jan z.w. Embrecht Vanny pt Jueten sijnre zuster d.w. Embrecht Vanny een mud rogh jaerlijcs 
lijfpachts te vergelden annuatim in purificatione alsoe langhe als Juet voers. inder menscheit leven sal 
wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis en erf sibi adiacente xviij lopen gelegen in par. de 
oesterw. in loco dicto Hukelum < her. Wouter Zibben Goeyaert van Deyl ende Everaerts vande 
Water > her. der krn w. Bernaert Smetsers ende Lambrecht vande Wou ^ erf Wouter Hessels z. 
ende Lambrecht vande Wou voers. v Harens gemeinte toe  

 item noch hiertoe een camer inden huse Jans voers. ende eenen stoel inden heert ende borringhe 
hoer leven daecht et no ultra  

pt Jo dicte sue sororis wanande scab. Elst et Clerc datum xxx octobris  

207. 1458 oktober 30 847.Sch.Otw,R.166,028r-04 
Wouter z.w. Jan Toets rentmeesters z. zwagher pt Jan Vendijc xxxviij peter ende vi st. en voor elke 
peter xviij st prima maij proximae futuris solvendis scab. predicti datum supra 

208. 1458 oktober 30 847.Sch.Otw,R.166,028r-05 
Goeyaert z.w. Henric Embrechts z. van Riele een half mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hem als 
hy zeede toebehorende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van de helft van ii ½  mud 
rogh ende ij lop her. pactum welc ij ½ mud rogh ende ij lop. rogh erfpacht voers. Kasteline wijf wilner 
Hubrecht Berthen gheloeft hadde hoer te gheven ende te ghelden Goeswin Willems z. van Hoelt wt  
van 

 de goede sijnre toebehoeren dwelc wilner heeren Godevaerts van Hulsel te wesen plach ghelegen 
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in par. Tilborch bij Jans goet van Dordrecht  
item noch wt en van enen halven mud rogh erfpacht voers. Peter z.w. Embrecht Smyters uten voers. 
erfpacht jaerlijcs borende is ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Henric z.w. Embrecht van Riele 
voers. teghen Peteren z.w. Embrecht van Riele met overgeven in div. litter 
is de Otw ende welc half mud rogh erfpacht de voers. Goeyaert vander doet w. Henric sijns vaders 
met recht van versterve erfelijc toecomende is ut dixit leg. et her. supt Elisabetthen vidue qd Henric 
Embrechts z. van Riele voers. d. Aerts vande Wiele - testes en datum ut supra 

209. 1458 oktober 30 847.Sch.Otw,R.166,28v-01 
Jan geh. die Clerc z.w. Embrecht van Riele pt Lambrecht z.w. Henric Meus wedn. qd Aleyten d. Jan 
voersz. dat die voers. Jan oft sine krn nimmermeer spreken noch talen en sall met ghene recht op 
alsulken wtsetsel als die voersz. Jan met w. Alijten sijnre dochter de voers. Lambrecht gheven? had 
noch oec op enighen anderen havelijke oft erfelijke gueden die hy de voers. Lambrecht metten voers. 
sijnre dochter gheven? mocht hebben - testes en datum ut supra 

210. 1458 oktober 30 847.Sch.Otw,R.166,28v-02 
Peter ende Dirc confratres Heylwijch ende Margriet ghesusteren krn w. Henric Ghijboeys c.t. allen 
ende enyegelijke guede beruerlijcke ende onberuerlijcke havelijcke ende erfelijke soe waerr die guede 
voers. geleghen sijn ende men diec ergheny in hoeren name bevinden mach ut dixit etc. leg. et her. 
sypt  Jo de Doeren filio qd Henric ad opus tabula sancte spiritus de Otw etc.  - testes en datum ut 
supra 

211. 1458 oktober 31 847.Sch.Otw,R.166,28v-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dirck z.w. Henric Ghyboeys voers. dat vierendeel hem, als hij zeede toebehorende in jeep iiij lop. rogh 
welc iiij lop. rogh erfpacht voersz. Hillegont d.w. Jans gh. heer Goeswijns met hoeren momboer 
witteliojk en erfelijk overgheven hadde Hubreechte van Oesterhout tbv Peteren z.w. Henric Ghyboeis 
en tbv sijns mede erfgenamen die daertoe gherecht sijn te verghelden annuatim in purificatione wt 
ende van eenen halven mud rogh erfpacht mensue de Gestel dwelc Jan ende Henric zonen Henric 
Hixpoers .. se datur.. Hillegonde voers. wt ende van husinghe hovinge ende erff tot Gestel aen den 
Hovel gelegen < > her. der erfgenamen Henric Hixpoers ^vander strathen v gemeinten toe ghelijc dat 
in sch.br. van Gestel en van Otw ut dixit leg. et her. supt Heylwyghen sijnre zuster d. Henrick 
Ghyboeys tesamen cum omnibus litteris scab. predicto datum ultiam octobris  

212. 1458 november 8 847.Sch.Otw,R.166,28v-04 
Andries ende Gherit confratres krn w. Aert Andries z. van Hukolum Jan Wouters z. vande Wiel als 
wittige man ende momb. Adelyen sijns wijfs d. Aert Andries voers. io 

 een stuck lands gh. den acker indie Rijt v lopens gelegen in par. Otw in loco dicto Hukelum < her. 
Gherit Aert Andries voers. totten voetpaey toe > her. Jan Vrients z. ^erf Everaerts vande Water v 
erf Willem Poinenborch  

 huis en hof cum fundo et attinentiis met enen stuck lands sibi adiatim vij lop. gelegen in par. en tpl. 
predicto < ger. Bruesch Jans z. ende die heerstraet > her. Peters vande Wou ^ ad comm. platea v 
aen die ghemein acker ut dixit  

ende opten alingen recht hen daeraf in enigher wijs toebehorende tot behoef Mechtelden weduwe w.  
Jans vandfer Wou d.w. Aert Andries z. ende tot behoef der wittige krn w. Jans vande Woude ende 
Mechtelden voers. te voeren daer voers. Mechtelden tot haeren tocht ende haer krn voers. ten erve te 
bliven die daar jaarlijks uit gelden de tafel des H.Gheest inder kercke van Otw xiiij lop. rogh ende ij lop. 
rog erfpacht Mechtelt Brocken krn ende Willem die Loeyer ten Bosch ij lop. rog erfpacht welken pacht 
die voers. Mechtelt Henric ende Adelijt krn Mechtelden ende w. Jans vande Wou voers. voor henzelf 
en voor Andries ende Aerden noch onmondich wesende der krn Mechtelden ende Jans voers. etc. 
scab. Buckinc et Clerc Datum viij novembris? Andires ende Gherit helt? una Mechtelt solvit littera 
Andries ende Gherit est scripta 

213. 1458 november 8 847.Sch.Otw,R.166,29r-01 
Andries ende Gherit voers. met hoeren momb. Henric ende Adelije voers. voer henselve ene voer 
hoer bruer? voers. c.t. Adelyen voers. 

 op een stuck erfs tot heyen ende in houtwas liggende ghelegen in par.de Otw  in loco Hukedlum ad 
locum dictum int Heerlaer inter her. Wouter Vrients >her. der krn Henric Goyaerts Bacx ^ erf Willem 
Sapeels v erf der erfgen. w. Aert Wolfaerts  

 item noch hiertoe een stuck lands gh. den Westrum? ghelegen in par. predcita < her. Aert Willen > 
erf Wilem Poinenborch ^gemeinder heerstrathen v erf Mechtelden wede Jan Willen? en hoer krn 
voers. ut dixit  

ende opten alingen recht hem in enigeweijs toebehorende tbv Jans vande Wiel hout? zwagher voers. 
wittelijc ende helmelic hebben verteghen behoudelijc dat Jan voers. daerwt ghelden sal al.sulck chijns 
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als Lucas van Erp uten Heerlaer voers. - testes en datum ut supra 
Quo facto Jans vande Wiele als man ende momb. sijns wijfs voers. Mechtelt met horen momb. Henric 
ende Adelye voor hen selven ende vor hoer bruer voers. c.t. etc. de goederen die w. Aert Andries z.in 
bedstorven is ende in sijn leven besittende was etc. tbv Andries en Gherit voers. wittelijck ende 
helmelijc hebben vertegen etc. Mechtelden ende Adelyen voers. etc.  
aale scout die wilner Henric hoer bruer in sinen leve gheloeft had oft sculdich was … enige pacht die 
Mechtelt voers. mit wilner Henric Andriesen ende Gheryden … had het sy scout die Jan met wilner 
Henric in sinen leven ghevest hadde van nu voert aen enyeghelijc jaer alsoe ghelden ende betalen 
zullen ten daghen ten termine der betalinghe ende stede ad ho opt datte voerghenomen Janne 
Mechtelden ende vpers. krn tot op hen oft op op hoer gueden nimmermeer clot  
hierbij ghestaen Lambrecht vande Wou als momb. der krn onmondig Jans vasnde Wou voers. 
vanwegen de krn voers. tbv Andries ende Gherit voers. helmelic heeft verteghen Joannis predicto 
datum supra Andries ende Gherit solvit littera Andries ende Gherit est scripta et littera Jans est scripta  

214. 1458 november 11 847.Sch.Otw,R.166,29r-02 
Wy Jan Elst ende Jan die Clerc scab. in Oesterwijc notum factum etc. dat voer ons comen is 
Lambrecht gh. vande Wou z.w. Henric vande Wou ende heeft ghekent ende gheleden voor ons 
scedpenen voirs. dat alsulcken xij d. erfchijns als Lambrecht voers. tegen Lucas van Erope Jan Zeerijs 
soen in wittighen cope ghecreghen heeft in sch.br. Otw en dat Peter vande Wou z.w. Henric vande 
Wou sijn bruer van van dien voers. chijns de voers. Lucas betaelt ..ende af ghequeten heeft die iiij 
penninghen vande xij penningen voers. ende dat Mechtelt weduwe wilner Jans vande Wou d.w. Aert 
Andries z. en hoer krn daeraf betaelt ende qfgequeten hebben vi penningen vande xij penningen 
voers. datum anno Lviij in festo Mertini  

215. 1458 november 14 847.Sch.Otw,R.166,29r-03 
Jan Claeus Maes z. van Karchoven pt Beerthout soen wilner Aert Yewinen? Mallants z. iij ½ scilt ende 
voer elken scilt xiiij st gherekent in festo Jo. proximae futuris solvende eodem scab. Aert Goeyaert 
Back et Clerc datum xiiij novembris 
Beerthout voers. supt istam litteram Peter geh. van Verlijt?  f.qd.Henrici scab. Elst et D? datum anno 
Lix xi juny 

216. 1458 november 14 847.Sch.Otw,R.166,29v-01 
Ermgaert wede w. Ghijsbrecht Mesmakers d. w. Jans vanden Doren c.t. alsulke tocht etc. na doet 
hoers mans besittende is in allen ende enyeghelijke gueden etc. leg. et her. supt Janne  ende Ariaen 
ghebruederen krn w. Ghijsbrecht sMesmakers voers. vande selve w. Ghijsbrecht ende wt Ermgaerden 
voers. tesamen ghewonnen Peteren z. Jans vande Pasch als wittighe man ende momb. Elisabetthen 
sijns wijfs en Daneel z.w. Aert Nouwen wittig man Alijten dfrs w. Ghijsbrecht ende Ermgaerde voers. 
etc. quo facto dictum Ariaen Peter vande Pasch als man Daneel voers. wittige man sijns wijfs voers. 
alles waar hun moeder tocht in afgegaan is opgedragen en overgegeven Janne hoeren bruer voers. 
ertc. scab. Poinenborch et Elst datum supt solvit mihi x pl.  
quo facto dictus Jo heeft beloofd te gelden voors. Ermgaerden sijnre moeder twee mud rogh ende ij 
lop jaerlijkse lijfpacht alsoe langhe als Ermgaerde voers. inde menscheit leven sal et no ulta en na 
haar dood gelijk te delen onder haar krn uit 

 huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in par. der Oesterwijck in loco dicto op die 
Hoeven < her Margrieten Goeyaert Nennen? dochetr > her. Jans sBetmaker? ^erf Gherit Robben v 
gem. strate toe  

en uit alle andere goederen daar w. Ghijsbrecht die Mesmaker in bestarf etc.  
gelovende Jan voers. sijnre moeder hoer leven lanc enen camer inde huse en enen stoel inden heert 
ende voermoes in den hof ende boringhe sonder haeren cost scab. predicti datum supra  

217. 1458 november 28 847.Sch.Otw,R.166,29v-02 
Willem gh. Wijten zowen Gherit Wijten pt te gheven ende te ghelden Elisabetthen d.w. Jan Roelofs 
een mud rogge jeep op Lichtmis wt en van 

 enen beempde gheh. den Groten beempt i ½ B gelegen in par. Otw in loco dicto Hukelum < 
Beerthout Back en Wouter Zibben cum cumbuscum > die ghemein Aa Claeus van Eyghen ende 
die fhemeint van Hukelum ^erf Everaerts vande Water v erf der krn w. Laureys vander Heyden ut 
dixit  

Wouter z.w. Jan Toits pt dicte Elisabeth dat soe wanner hij sijn brieven vande sijne gueden van sinen 
momboers in sine handen ende in sinen macht can ghecrighen dat hij tot dien einde de voirs. 
Elisabeth vesten ende overgheven sal een goet mud rogs erfpacht dwelck hem van sinen ouders 
bleven ende verstorven is etc. dat soe wanneer hy dat gedaen sal hebben dat tot dieen einde 
Elisabeth voers. Willem Wijten voeres. de voers. brief daer in hy hoer als voers. is dmud rogs voers. 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

46 
 

ghevest heeft wederom gheven sal swelc Elisabeth voers. de voers. Willem renunciavit? scab. Beeck 
et Elst datum 3-a post katarine  

218. 1458 november 28 847.Sch.Otw,R.166,30r-1 
Peter gh. sDeckers soen w. Jan sDeckers allen ende enyegelijcke4 alsulken erf als de voers. Peter 
van sine mede erfgenamen in scepen brieven van Otw tot sinen ghedeelt toegedeelt zijn na inhout 
deilbrieven – op welc erf voers., Aelbrecht Dirc Aerts z. ende Jan z.w. Henric sDeckers in manieren 
van wisselinghen tot behoef Peters voers. helmelijc hebben vertegen nae inhout anbdere brieven – 
leg. et her. vendt Wilhelmo dicto de Beeke filius qd Aelbrecht met alle brieven en commer af te doen 
wtghenomen den commer inde brieven daert mede tot hem comen is begrijpende jaerlijcs van rechts - 
testes en datum ut supra 
Heyman z.w. Heymans vande Eck redemit et reportavit Wilhelmo predicto scab. predicti datum supra  

219. 1458 november 28 847.Sch.Otw,R.166,30r-2 
Beerthout z.w. Wouter Beerthouts soen wittig man Katelinen sijns wijfs Jan z.w. Aerts Meyers wittig 
man Margarieten sijns wijfs Gherit gh. vande Schoer z.w. Peters vande Schoer wittig mane 
Elisabetthen sijns wijfs drs w. Peter Stevens z. vander Amervoert Dinghen wede w. Jans z.w. Peter 
Stevens voers. d. Willems vande Kerchove ct. Steven z.w. Jans Peters Stevens z. voers. vande selve 
w. Jan ende wt dinghene voers. tesamen gheworven voer hen selve ende voer Margrieten Elisaveth 
Katelinen Margrieten ende Gheertruiden Luytgaerden ghesusteren ende voer Janne hoeren bruer krn 
w. Jan Peter Stevens soen ende Dinghnene voers. non presentes daer Dinghen ende Steven voers. 
voer gheloeft hebben onder hen een erfdeelinge en erffscheidinge ghemaect ende ghedaen by raey 
van hoeren vrienden ende maghen van somige erfe hierna bescreven die hen vande doet w. Peter 
Stevens z. vander Amervoert ende vande doet w. Elisabetthen daer sy beyde leefde sijns wijfs met 
recht van versterve erf toecomen sijn ut dixcit  
mids welcker erfdeilinghe ende erfsceidinghe voers. soe3 zullen Beerthout ende Jan voers. als 
mannen ende momb. hoers wijfs voers. onder hen gheijc te deylen etc. 

 een huis metten hofstat even breet neffen die straet metten erff sibi adiatem gheijc sijt aldaer 
ghepaelt hebben ij lop. nl. cir. ghelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout voers. daar andere 
helft dat toe ghedeelt is Gherit ex uno > her. Jans Meeus Stevens vande Amervoert ^ ^comm. 
plateam v erf Gherit Dinghenen ende hioeren kynderen voers.  

 item noch hiertoe een stuck lands iiij lop. nl. cirfc. ghelegen in par. et loco predicto < her. 
mijnsheeren van Paerweis > her. Gherit voers. die daertegen deelt ^ erf Jan Meeus Stevens z. 
voers. v erf mijnsheeren van Paerweis voers.  

 item noch hiertoe die helft van enen stuck lands gh. den groten acker te weten dat vors. einde 
daeraf welc vorst einde vande v voet vande ghemeinder lande breeder wesen sal dant erferste 
einde dat vorst einde daeraf een half mudsaet ghelegen in par. et loco predicto inter her. Jan 
Meeus Stevens z. voers. > her. Gherit voers. die daer teghen deilt ^ vande erf sheylichs Gheests 
vanden Bosch v erf Jans Huyb Peters Huben soens  

 item noch hier toe die helft van ecker te weten dat vorste einde daeraf den heelen acker een half 
mudsaet ghelegen in par. et loco predicto < her Jan Meeus Stevens z. voers. > her. tabule sancte 
spiritus de Oesterwijc ^ erf Jan Meeus voers. v Ossenweyen toe [30v] behorende Berthout ende 
jan voors.  

 item noch hiertoe een stuck lands gh,. den Veld ackerlant iij lop. ghelegen in par. Hare < her. 
Willem Vendijcs > ^ her. Jans vande Loe v erf Jan Poinenborch  

 item noch een stck beempts een buender ghelegen in par. de Oesterwijck in loco dicto Uedenhout 
< her. dat w. Awert Goeyaerrts voers. was > her. Jan Peter Huben z. voers. ^erf Jan Meeus v 
ghemeinder steghen toe aldaer  

 item noch een stuck erfs tot weyen ligghende met enen stuck lands fili adiaten tsamen ij buender 
ghelegen in par. et loco predicto < her. Herman Loers ende Elisabeth weduwer qd Jan Sterts ende 
hoer krn > die Strijthoeven ^erf Gherit Dinghene ende hoer krn voers. v erf Aert Jans z. van 
Gorcum  

 item noch een stuck erfs tot weyen ligghende v lopens gelegen in par. et loco predicto < her. tabule 
et fabrice ? de Oesterwijc voers. > her. Jan Huben ^ erf Gherit voers. v erf Gherit Dinghen  ender 
hoer krn  voers.  

 item noch een stuck erfs tot heyen ligghende een buender gelegen in par. Haeren < her. Jan heer 
Ghijs krn > gem. waterlaet gh. die Raem ^ comm. plateam v erf Wouter Jan Poinenborchs z. ut 
dixit  

welc erf voers. de voers. Beerthout ende Jan  ghevallen sijn in deele etc. die schuldig zijn te ghelden 
Willem vanden Borchacker toerschot de helft van v ½ mud rogh erfpacht en nog hiertoe Jan den 
Becker de helft van twee mud rogh erfpacht ende de tafel des H.Geest van Boextel de helft van 1 mud 
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rogh erfpacht en noch hiertoe die helft van iiij sester rogh erfpacht ende dat sevendeel van enen 
zester rogh erfpacht Dinghene ende hoer krn voers. ende Beerthoude voers. elken totr sinen ghedeelt 
te ghelden Item noch hiertoe de helft van iiij ponden erfchijns ende de helft van alzulke chijnse alsmen 
in die wildert van Haeren sculdich is te ghelden ende noch hiertoe de helft van xij oder? grote? den 
goetshuse van  Tongherloe ende ½  braspenning erfchijns den goetshuse van Tongherloe voers. 
jaerlijcs van recht en de helft van eenre roeyen dijcksa toesterwijck op de Dijck jaerlijcks daeraf  
Hiertegen [31r] Gherit voers.  

 de helft van eenre hofstat te weten die zijde noertwaert ghelegen de heele hofstatij lopens in par. 
Otw in Uedenhout < her. Beerthouts ende Jans voers. die daertegen deijlen > her. Gherit voers. 
^comm. plateam v erf Dinghenen en hoeren krn voers.  

 nog de helft van enen stuck lants iiij L te wetyen die zijde ende helft daeraf oestwaert ghelegen in 
par. en tpl. voors. < her. Beerthout en Jan voers. die daertegen delen > her. Jan Meeus Stevens z. 
vande Amervoert ^erf Jan Meeus voors. v erf Mijns heeren van Paerweys  

 item noch die helft van de helft van den Groten acker voers. te weten de helft vanden erfersten 
einde te weten die helft daeraf zuitwaert < her. Beerthout ende Jan voers. > de andere helft 
toebehorende Dinghene ende hoere krn voers. die daertegen deelt ^erf Ruthout? Borchgreve v erf 
Jan Huben  

 item noch die helft vande helft van enen stuck lants theel stuck ½ mudsaet nl. cir. daer deen helft 
af toebehoort te weten die helft vanden acker noortwaart ende westwaert ghelegen de gehele 
acker ghelegen ghelijc voers. is  

 It. noch hiertoe de helft vande grave ende vande weghe die teghen Dinghens voers. erve dat hier 
tegen deilt ghelegen  

 item noch hiertoe die helft van enen stuck erf tot weyen liggende gh. dat Gaershoefken te weten 
die zijde daeraf zuitwaert ghelegen de heel;en gaershof v lop. gelegen in par. en loco predicto < 
her. des Heylichs Geest vanden Bosch op dat een einde > her. Jan Meeus voers.  

 item noch hiertoe een stuck erfs soe tot weyen soe tot beempde liggende twe buender gelegen in 
par. et loco predicto < her. tabule sancte spiritus vanden Bosch ^ comm. platea v erf Jan Meeus 
voers.  

 nog een stuxken lants 1 L in par. Haeren < her. Jans Leeuwen ^ comm viam  

 nog stuxken lants 1 L in par. Otw in Uedenhout < her. sancte Spiritus et fabrice de Otw > her. 
Steven Meeus Stevens sz. ^ her. Beerthouts ende Jan voers.  

 nog de helft van enen stuck lands daar dander helft af toe behorende ende Dinghene en hoer krn 
voers. te weten die helft daeraf westwaert aen die strate ghelegen dat hoel stuck iij lop. gelegen in 
par. et loco predicto < … Strijthoeve > her. Herman Loers ^van erf Beerthouts ende Jans voers. v 
erf ghemeinder strate toe aldaer  

welcke erven voors Gherit ghevallen die eruit moet gelden 1/7 van de commer voers. [31v]  
Hiertegen zal Dinghen en hoer krn hoer ter tochte en de krn ten erve  

 de andere helft van de voers. hofstat te weten deen zijnde daeraf zuutwaert ghelegen   

 item noch de helft van iiij lop. lands voers. de zijde daaraf westwaart  

 nog de helft van de helft vanden Groten acker voers. te weten de helft vanden erfersten einde te 
weten die helft daaraf noirtwaert < her. Gherit voers. die daerteghen deilt > her. Jan Mercus? 
voers. ^erf Rijchout sBowerchgrave v erf Jan Huben  

 item noch hier toe die helft vande helft van enen stuck lands thoel stuck ½ mudsaet oft daeer 
omtrent begrijpende daer deen helft af toebehorende is Beerthout ende Janne voers. ende die helft 
vande helft Gherit voers. die daertegen deilen te weten de delft vancde noerde einde oestwaert 
ghelegen ghelegen in par. et loco predicto < her. pt sup  

 item de helft vande grave ende vande weghe teghe die voers. erve ligghende daer dander helft af 
toe ghedeelt is Gherit voers.  

 hitem noch hiertoe die helft vanden voers. gaershove te weten die zijde noertwaert ghelegen  

 item noch hier toe de helft vande vande voers. stuck lands iij lop. te weten die zijde ende helft 
daeraf oestwaert ghelegen daer dander helft af toebehorende is Gherit voers.  

 Item noch hier toe een stuck beempts gh. dat vorst Asschot ½ buender nl. circ. ghelegen in par. et 
loco predicto inter her. Willems vanden Heesacker > her. Claeus Jacops z. vanden Leempoel ^ 
vander ghemeinder steghe v erf des jongen Jan Vendijcs [doorgehaald mijnre vrouwen van 
Helmont]  

 Item noch hiertoe dat tfierendeel van enen stuck beempts ij buender nl. cirfc. dwelc jaerlijcs reijt 
teghen de heylige Gheest vanden Bosch ghelegen in par. de Haeren in loco dicto Belver < her. 
Aert heer Wouters > die ghemein Aa  

 item noch hier toe een stuck lands ij lop. nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto < ^ her. Jans 
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heer Ghijs kinderen v aan erf Peter Scuermans  

 item noch hiertoe eenen stuck werfs tot weyen liggende een buender nl. circ. gelegen in par. 
predicta < gem. waterlaet gh. die Raem < her. Willem Heinen ^ghemeinder strathe v erf Jan Heyen 
ut dixit  

welck erf voers. den voers. Dinghene tot hoer tochten ende hoer kinderen voers. ten erve gevallen sijn 
in deele etc. die hieruit jaerlijcs sculdich zullen sijn tfierendeel vanden commer voers. [32r] scab. 
Beeck et Clerc dat. sup. – solvit Dinghen ende hoer krn viij ½ st Beerthout en Jan x st Gherit? solvit ..  

220. 1458 december 3 847.Sch.Otw,R.166,032r-1 
Mathijs soen aert Appels van Belver dat dordendeel hem als hij zeede toebehorende in  

 een beempt gheh. den Sluisbeempt enden heelen beempt ix lop. ghelegen in par. de Boextel in 
loco dicto Lucel den heelen beempt ghelegen < her. Aelbrecht van Lucel > die ghemein Aa ^erf 
Gherit van Lucel v erf der krn w. Henric Claeus z. ut dixcit  

leg. et her. vendidit heer Henric priester z. Hessels Appels  
uitgenomen een ½ mud rogh erfpacht Jan die Leeuwe op die Diese jaerlijcs van recht daerwt te 
vergelden scab. Beeck et Elst datum 3a december  
Goeyaert Aert Appels z. redemit et reportavit heer Henric voers. scab predicti datum supra  

221. 1458 november 28 847.Sch.Otw,R.166,032r-2 
Michiel z. w. Jan Nellen juravit met opgherecten vingheren solv. Claeus naturael z. Henric vanden 
Dijck van alsulcken vonnis als Claeus voers. op hem hebbende was nae inhout litteris etc. vijfende 
twentich gouden peters binnen den ny kersdaech proximae futuris oft des vorsters huis in te gaen 
ende niet tsceiden hij en heeft vernuecht oft voldaen  
dat hij huden des daechs in afcortinge heden daeraf gheven ende betalen sal ij gld oft inder manieren 
voers. daer voer in gaen scab. predicto datum xxviij novembris 

222. 1458 december 6 847.Sch.Otw,R.166,032r-3 
Steven Meeus Stevens pt te betalen Gherit vander Avoert x ½ gouden beyersch gld v ½ daerafg 
binnen de iij kersdaech proximae futuris ende v daeraf af opten iersten dach meys inde sequente 
solvende eodem oft tot elken mael tot svoersters in te gaen ende ende niet scediden hij ende heeft 
vernuecht oft voldaen op enen pey van half soe veel alle mael als die som is scab. Poinenborch et 
Elst datum vi decembr.  
Steven voers. ende Meeus sijn bruer prom. Petro de Laerhoven ad opus Beertum Spelmakers xvi 
scilden deen helft daeraf binnen die iiij pinxtdaghen  proximae futuris ende dander helft cdaeraf Jacob 
in sequent. scab. predicto datum supra 

223. 1458 december 5 847.Sch.Otw,R.166,032r-04 
Henric gh. van Buel pt sup Claeusen gh. van Stralen xxiij peter en x lop. rog a purificatie proximae 
futurum scab. Poinenborch et Buckinc datum quinta december  

224. 1458 oktober 3 847.Sch.Otw,R.166,032r-05 
Henric z.w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrecht Hannen soen xx st paeyments erfchijns hem als hy zeede 
toebehorende te verghelden annuatim in festo beate Thome apostoli wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in par. de Otw ad locum dictum after die 
Lijnde < den wech die ter Borch waert gheet > her. Wilhelmo die Coster ^ her. Egidy dicti vanden 
Pol v ad comm. platea ibidem ut dixit  

ende welc xx st payments erfchijns voers. Jan z.w. Ghijsbrechts geh. Hannen van Helvoert tegen 
Henricken gh. Pryker z.w. Lambrecht gh. Pryker met overgheven in sch.br. sBosch ende welc xx st 
payments erfchijns voers. de voers. Henric vander doet wilner Jan Ghijsbrechts Hannen z. sijns oude 
vader ende met eenre erfdeilinghen met sinen mede erfghenamen erfelijc toecomen is ut dixit leg. et 
her. supt Heer Floris priester z. Ghijsbrecht Floren z. scab. Poinenborch et Buckinc datum 3-a octobris 

225. 1458 december 6 847.Sch.Otw,R.166,032v-06 
Claeus z.w. Aert Korstiaens z. 

 een stuck lands hem toebehorende een lop. in par. de Haeren < her. Matheeus Claeus z. >  her. 
Wouter Poinenborch Peters z. ^ gemeint van Haren v erf Peter Scuermans ut dixit  

heeft hij tot enen erfpacht wtgegeven Matheeus z.w. Claeus Matheus z. te weten voor een erfpacht 
van iiij lop. rogs op Lichtmis etc. dat Natheeus voers. dat huis dat hy nu tertijt opt voers. erve staende 
heeft ende gheset heeft nimmermeer hij of zijn nacomelingen aftreckeb en sullen oft doen aftrecken 
ten waer met brande oft met anderen openbaren onghereet? en dat Matheeus de fraft tusschen hoer 
beyder inne legt gheven? van nu voertaen ten ewigen daghe alsoe heymen ende bevreden sal dat 
Claeusen voers. en sine nacoimelingen daer nimmermeer scaey over comen en sal scab. Beecvk et 
Elst datum sexta decembris Matheeus solvit 
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226. 1458 december 6 847.Sch.Otw,R.166,032v-02 
Matheeus voers. als wittighe man ende momboer Willemen sijns wijfs dochter wilner Wijtmans van Os 
van deselve wijlen Wijtman en wt w. Alijten sine wive doen si leefde d.w. Aert van Lucel tesamen 
ghewonnen alle gueden erfelijc en havelijck soe waer die goede voers. ghelegen sijn en men die 
erghent in sinen name bevijnden mach eest in haerden in weecken die Matheeus vander doet wilner 
Wijtmans sijns zweers ende van w. Alijten sijne zwegher met recht van versterven leg. et her. supt. 
Aerde z.w. Wijtman van Osch voers. tesamen cum omnibus litteris scab. predicti datum supra 

227. 1458 december 10 847.Sch.Otw,R.166,032v-03 
Jan z.w. Peter Collaerts wittige man ende momboer Alijten sijns wijfs d.w. Aerts vande Staeck vande 
selve w. Aert ende wt wilner Katheline? doen sij leefde sine wive d.w. Claeuis van Lucel te samen 
wittelijc gewonnen dat vijfdedeel hen als hij zeede toebehorende in allen en enyegelijke gueden 
bernelijc ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc soe wael die guede voers. ghelegen sijn ende men 
die erghent in sinen name bevijnden mach eest in haerden in weecken in dioepen oft in drogen ut dixit 
welc guede voors. Jan vander doet w. Aerts vande Staeck ende van w. Kathelinen met recht  van 
versterve erfelijc toecomen leg. et her. supt Claeusen z.w. Aert vande Staec voers. Ghijsbrecht z.w. 
Jan Zeghers z. wittig man en momb. Yde sijns [wive?] Gherits z.w. Wouters vanden Loe wittigeh man 
ende momb. Margrierten sijns wijfs d.w. Aerts vanden Staeck voers. tbv Heylwighen d. w. Aert vande 
Staeck voers. tesamen cum omnibus litteris scab. Beec et Elst datum x-a decembris  

228. 1458 oktober 4  847.Sch.Otw,R.166,032v-04 
Wij Aert Goeyaert Back ende Jan die Clerc notum facimus etc. dat in onsen presentie Mathe. die 
Gruyter wt crachten eens vonnis hem dede richten metten vorster aen Aerden z.w. Aert Ennekens 
ende dat die voers. Aert wt machten des gherichts aent svorsters hant tot behoef Matheeus voors. 
gheloeften dede binnen den d… daghe de voers. Matheeus te vernueghen vande voers. vonnis oft 
svorsters van Oisterwijck in te comen ende niet van daer te sceiden hij en had vernuecht ofte betaelt 
datum des woensdaechs ante Dyonisy  

229. 1458 december 7 847.Sch.Otw,R.166,033r-01 
[begin nieuw katern van twee vellen – 33/34/35/36 
Henric ende Aert confratres krn w. Jan Toits Jan gh. Beye z. Jan Beyen als witteghe man en momb. 
Katelinen sijns wijfs ende Alijt d.w. Jan Toits c.t. Alijten  

 een stuck erfs tot weyen liggende / iiij ½ L in par. Otw in loco dictio Uedenhout < her. domini de 
Paerweys > erf des goetshuis van Tongherloe ^van erf der erfgen. Symon Toyte v erf Goeyaerts 
van Vucht Claeus  

 nog stuck erfs tot weyen liggende oec iiij ½ L gelegen in par. et loco predicto < her. domini de 
Paerweys voers. > illorum de Tongherloe prescriptis ^erf der erfgen. qd Symon Toits voers. v erf 
Goeyaerts van Vucht ut dixit  

welc erf voers. den voers. mede erfgen. vander doet qd Jan Emonts ende van w. Elisabetthen sine 
wive d.w. Peter Toits met recht van versterve erf toecomende ut dixit leg. et her. vendt Janne z.w. 
Willem Henrics etc. die hieruit moet blijven vergelden de tafel vande H.Geest van Otw ½ mud rogge 
ende Aert Boem tot Druenen iiij lop. rogs ende sinte Wilboert van Berkel 1 lop. rogh ende den 
goetshuse van Tongerlo ij oude grote etc. scab. Beeck et Goeyaert Back datum septiam decembris  
Jan voers. pt sup her. Aernden voers. ix ½ peter en voor elke peter xviij ½ st. proximae futuris 
solvende scab. predicti datum supra  

230. 1458 december 10 847.Sch.Otw,R.166,033r-02 
Jan voers.  

 een stuck erfs tot weijen kligghende iiij ½ L ghelegen in de prochie van Oesterwijck in loco dicto 
Uedenhout voers. < domini de Paerweys voers. > die van Tongerlo voers. ^van erf der erfgen. qd 
Symon Toits v Goeyaert van Vucht ut dixit  

leg. et her. vendt Laureinse z.w. Wouter Loers die hieruit sculdich sal; sijn te ghelden Aert Boem van 
Druenen iiij lop. rogh erfpacht en sinte Wilboert van Berkel 1 lop. rogh erfpacht  etc. scab. Elst ewt 
Clerc datum x decembris  

231. 1458 december 10 847.Sch.Otw,R.166,033r-03 
Wijtman z.w. Peter Huben wittig man Alyten sijns wijfs d.w. Wouter vanden Heesacker alle ende 
enyghelike gueden beruerlijc ende onberuerlijc havelijc ende erfelijk leg. et her. supt Wouteren sinen 
wittige sone ad opus sui et ad opus Peters soen Wijtmans voers. tesamen dat Wouter ende Peter 
voers. aen dese voers. guede gheen macht hebben en sullen te aenverden te bruken te hantplichten 
te vercopen te …. of te vervreemden voer nae der doet Wijtmans ende Alijten sijn huysvrouvoers. en 
dat Wouter ende Peter voers. ut voers. nae der doet Wijtman hoerder vader ende Alijten hoer moeder 
voers. schuldich sullen sijn te gelden ende te betalen jaarl. en erfel. Alijten d.w. Wijtmans ende Alijten 
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voers. 1 mud rogge erfpacht ende de wittige kynderen w. Geertrude d. Wijtmans ende Alijten voers. ut 
selve Geertrude ende van Jan Vromisch tesamen ghewonnen ende ½ mud rog erfpacht te vergelden 
op Lichtmis sch. ? Clerc  [10] decembris [033v] 
met voorw. of die wittige krn w. Geertruyden voors. zonder wittige geboert van hen after te laten 
aflivich worden dat dat half mud rogge voors. wederomme gaen ende comen sal totr de wittige krn 
Wijtman ende Alijten voors. oft tot hoeren wittighe erfgenamen scab. Elst et Clerc datum x decembris  
de brief aan Wijtmanno predicto 

232. 1458 december 5 847.Sch.Otw,R.166,033v-1 
Jan Kermisse pt. sup Gerardo de Catwijck xiij peters ende voor elke peter xviij st. in festo Servatij 
proximae futuris solvende eodem scab. Beeck ende Aert Back datum in prefesto Nycolaij – portatum 
pro scabini  

233. 1458 oktober 10 847.Sch.Otw,R.166,033v-02 
Willem Ghijsbrecht z. Heyn Stevens Luutgheer ? pt Janne gh. Wellen alsulcke ghedeelte van xLv Rgld 
nl. als Jan Wellens voers. den voers. Heyn Stevens metter werheyt aen sal connen gerekenen totten 
wil ende maninge Jan Wellens voors. solvendam scab. Poinenborch Buckinc datum 10 october 
portatum per scabinos  

234. 1458 november 24 847.Sch.Otw,R.166,033v-03 
Jan gheh. Melijs allen ende enyeghelijke guede bernerlijc ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc soe 
waer die guede voersz. ghelegen sijn ende men die erfghens in sinen name bevynden mach eest in 
haerden in weeken in diepen oft in droeghen of hoe die voers. guede ghenoemt sijn die den voers. 
Jan vande doet wilner Henric Melijs sijns bruers met recht van versterve erfelijc toecomen sijn ut dicit 
leg. et her. supt Denijs gh. Buck filio qd - - - tesamen cum omnibus litteris scab. Buck et Clerc datum in 
prefesto Katarine portatum scab.  

235. 1458 december 18 847.Sch.Otw,R.166,033v-04 
Henric gh. die Bont z.w. Jans sBonten alle beesten hem toebehorende peerden coey scaep ende 
andere beesten hem toebehorende waghen ploegghen eegheden ende alle ghetouwe toebehorende 
hiertoe alle ruwaer hoey spory ende allent dat hij int scuer heeft item hiertoe rogghe ende allent ghene 
opt goet daer die voers. Henric nu tertijt op woent etc. leg. et her. vendt ende overgeg. Aernden z.w. 
Claeus Stert   
item hiertoe ale scaren vi jaer lanc ghelijc dieselve Aert voers. goet daer Henric nutertijt op woent 
aenghenomen heeft wassen zullen ende vanden voers. Aerden daerop gheseit zullewn woerden  
dat Aert voers. vanden halven scaren opten voers. goede wassende die die pachtehn uten selve 
goede verghelden betalen sal indien dat die half scaer daer goet ghenoech is ednde oft se niet goet 
ghenoch is soe salder Henric toe doen etc. dat overscot sal Henric voers. nae hem trecken ende sinen 
wil m,ede doen wie het berouwt mag na drie jaar hier af etc. scab. Elst et Clerc datum xviij decembris  

236. 1458 december 10 847.Sch.Otw,R.166,033v-05 
Steven Meeus Stevens pt Wouter Roelofs z. van Haestricht x gouden peters eb voor elke peter xix st 
prima die may scab. Poinenborch et Clerc datum x decembris portatum pro scab.  

237. 1458 december 19  847.Sch.Otw,R.166,034r-01 
Aert gh. Haerman z. w. Peter leg. et her. vendt Pauwelsen gh. den Wolf z.w. Dircs iij? lopen rogs jeep 
op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt erf sibi adiatem viij lop. ghelegen in par. de 
Otw in loco Berkel < her. Jans Beckers Willemsz. > her. Jans Scoemakers ^erf der krn Goyaert 
Hessels v gem. strate toe ut dixit  

scab. predicto datum xix decembris  

238. 1458 december 20 847.Sch.Otw,R.166,034r-02 
Claeus vander Eyghen ende Jan natuerlijc z. desselfs Claeus ende Henric die Bont die jonghe pt. 
indivisum Aernden z.w. Claeus Stert xvi peters ende voor elken peter xviij st gherekent a purificatione 
proximae futuris over vi jaer en tot elken OLVrouwe misch binnen de voers. termine den pacht van 
enen ½ mud rogh etc. af te leggen mette voers. xvi peters ende metten pacht  des jaers des 
aflegghens scab. predicto datum xx decembris  

239. 1458 december 21 847.Sch.Otw,R.166,034r-03 
Wij Willem van Beeck Willem Sapeel Jan Poinenborch Peters z. Jan Buckinc Jans z. Jacop vander 
Elst scepenen in Oesterwijck doen cont enyeghelijken dat voer ons comen sijn Math. de Gruiter Gherit 
van Catw. ende Heyman Heymans z. vande Eck met somige hoeren mede gesellen als scepenen in 
hoeren tijt ende hebben ons aenbrecht als scepenen hoe dat voer hen Peter z.w. Ghijsbrecht 
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Hadewighen voer sijn ghebreck dat te weten voor enen jaerlijken ende erfelijken pacht van enen ½ 
mud rogh welken pacht vande ½ mud rogh voers. Peter z. Daneels gh. Nouwen wittelijc ende erfelijc 
vercoft hadde Ghijsbrechten gheh. Gadewighen voers. tot behoef Peters voers. te vergelden allen jaer 
in purificatione ende in Westilborch jaerlijcs te custen ende te leveren van ende  wt  

 eenen erf gh. die efterste weye iij lop. in par. Westilborch voers. after den Hovel tot Tylborch by die 
Scive < her. Daneel Reniers z. van Broechoven > her. Gherit Daneel Nouwen z. ^erf Jan Wouter 
Backs z. v erf der krn gh. Scuitkens kinderen  

al ghelijc dat in sch. br. van Otw daarop gemaakt data anno domini millesimo quadragesimo 
quadragesimo tercia op sinte Pauwels dach conversio welcke pacht van de ½ mud rogge voers. den 
voers. Peter ghebrac ende van iij jaeren naest leden niet vergouden en was als hy zeede ghericht 
waert met vonnis der scepenen voers. aen die voers onderpant nae begrip sijns briefs voers. welc 
ghericht wilner Wouter gheh. Back z.w. Gheerlec Backs in sinen leven inde name ende van weghen 
Peters voers. daer hy een volcomen macht af hadde colcomelijc volvuerde etc. alsoe doen dat aldus 
ghesciet was ghewijst waert scab. de Otw dat Wouter Back voers. dit voers. onderpant voor hun 
voers. ghebreck vercopen mocht ende dat die heer vande lande de coper oft den coperen daer 
sculdich soude sijn gherechte waerscap af te doen dwelc Math. Gherit. eende Herman voers. met 
somige van hoeren ghezellen als scepenen ons scepenen voers. aenbracht hebbem dwelc aldus 
ghesciet soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hij aldus ghemechticht was voor ons 
scepenen voers. weder overghegeven ende opgedragen Willem Luwe tbv Peter voors. ende want 
Peter voers. dit voers. ghericht denghenen dien hij dat sculdich was te bieden te lossen gheboden 
heeft te lossen ghelijc tghetuygh vande voers. scepenen in de ghericht ghenedich verleent heeft dwelc 
aldus ghesciet soe heeft Peter Ghijsbrecht Hadewighen z. voers. dit voers. onderpant gh. die efterste 
weye daer en teinden vercoft [doorgehaald: Peter z.w. Gherit Beerijs] voor 1 lop. rogh erfpacht ende 
voer i ½ mud afterstels ende voer de onraet die daer met recht op ghegaen is Peteren z.w. Gherit 
Beerijs ab eodem et welcken Peter overmits vonnis der scepenen van Otw etc . scab. predicto datum 
xxi decemb.  

240. 1458 december 21 847.Sch.Otw,R.166,034v-1 
Aert geh. Appels z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels z. alle en enyegelijke erf als voors. Aert 
teghen Janne gheh. Stappaert als wittige man en momb. Enghelken sijns wijfs in wittigen cope 
gecreghen hadde nae inhout derselver brieve leg. et her. vendt. Wilhelmo dicto de Beeck filio qd Aelb. 
etc. scab. Poinenborch et Clerc datum supra sc. festo Thome  
Wilhelmo predicto pt dicto Arnoldo een half mud rogh a purificatione proximae futuris ult. annis en op 
lichtmis over 2 jaar ½ mud rogh met xx peters en voor elken peter xviij st gherekent - testes en datum 
ut supra 

241. 1458 december 27 847.Sch.Otw,R.166,034v-2 
Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven Kateline ende Elisabeth ghezusteren drs w. desselfs Claeus 
Maes van Kerchoven promiserunt indivisi Gherit Pauwels z. ad opus Baudewijns z.w. Ariaens vander 
Kijnderen x peters als waren die selve peter w. Claeus Maes in sinen leven de voers. Baudewine 
gheloeft hadde in sch.br. Otw te betalen op Lichtmis a.s.  
Kateline ende Elisabeth voers. pt voors. Jan vande voers. gheloeft scadeloes te houden ende quyt 
scab. Elst et Clerc datum in festo Jo in die Korsdagen  

242. 1458 december 29 847.Sch.Otw,R.166,034v-3 
Henric gh. vande Loe pt Peteren gh. vande Einde xiiij ½ peter ende een oert ende vij ½ lop rogh totten 
wil ende maneghe? Peters voers. selven eodem scab. Beeck et Elst datum xxix decembris  

243. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,034v-04 
Wij Beeck et Elst notum etc . dat voer ons comen is Willem gh. Luwe als rentmeester des goetshuus 
van sinte Gheertruden van Loven ende heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van 
allew ende enyeghelijken al;sulcken sulden hetsy rogh oft ghelt als de voers. Jan sculdich geweest 
mach hebben tot desen daghe toe ende heeft daeraf quyt ghescouden de voers. Jan behoudelijc de 
voors. Willem Luwe alsulke pachtinge van tienden als die voers. Jan de voers. Willem sculdich was 
sunte Andries misch lestleden daer Jan voers. die tiend int scuer hadde ut dixit datum xxviij december  

244. 1458 december 29 847.Sch.Otw,R.166,034v-05 
Peter geh. vanden Woude filius qd Henric leg. et her. vendt Aerden z.w. Aert Brekelmans een half 
mud rog her. pactum solvende etc. in festo purificatione etc. wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis iiij lop. in par. Otw in loco dicto Hukelum < ^her. 
Mechtelden wede w. Jans vande Wou en hoer krn en voert de gemein strate ut dixit  

scab. Elst et Clerc datum xxix december 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                                  Regestenlijst inv.nr. 166 (1458)  
 

52 
 

245. 1458 december 29 847.Sch.Otw,R.166,034v-06 
Lambrecht gh. vande Wou z.w. Henric leg. et her. vendidit Aernden voers. een half mud rogh her. 
pactum solvit t. predicto wt ende van 

 enen beempde gh. den langhen beempt iiij lop. hem als hij zeede toebehorende gelegen in par. et 
loco predicto < her. Willem Wijten > die gemeent van Hukelum ^erf Aerts vande Wiele v erf Willem 
Wijten voers. ut dixit  

scab. predico datum supra  

246. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,034v-07 
Jan Claeus Maes z. van karchoven pt Aert Appels Jacops z. iij ½ peter in festo Jo. proximae futuris 
solvendec scab. Elst et Clerc datum xxviij december   

247. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,035r-01 
Henrik gh. van Buele z.w. Jans wittig man en momb. Elisabeth sijns wijfs d.w. Appels van Lucel? 
alsulke tocht als Henric voers. nader doet sijn wijfs voers besittende is in allen ende enyegelijke 
alsulken gueden bernerlijc ende onbernerlijc erfelijck ende havelijc soe waer die voers. guede 
ghelegen sijn etc. leg. et her. supt heer Aernden priester Willeme e3nde Goyaerden confratres krn 
Henric ende w. Elisabetthe sijns wijfs voers. Peteren gh. vanden Einde als wittighe man ende momb. 
Kateline sijns wijfs Mechtelden dochteren Henric ende w. Elisabeth voors. t5bv henzelve een tbv 
Goedelden d. desselfs Henric en w. Elisabeth voers. etc. de voers. Henric zijn tocht sijnre leven lanck 
in xLi lib. pay. erfchijns die welc men de voers. Henric inde eninghe van Rode ende van Oerscot 
jaerlijcs geldende is en viij vl. erchijns die welc men de voers. Henric inde prochie van Helvoert jaerl. is 
gheldende is ende behoudelijc de selve Henric alsiulke have als hy tegen die selve kinderen gedeilt 
heeft ende tot waelwijck waert ghevoert heeft scab. predicti datum supra de littera (Arnoldo) heer 
Aerden  

248. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,035r-02 
heer Aert priester Willem Goeyaert voers. Claeus ende Peter als wittige man ende momb. hoer wijf 
voers. Mechtel voers. voer hen selven ende voer Goelden voors. no presentes pt Henric hoeren vader 
voers. viij peters op Lichtmis zo lang Henric in der menscheit leven sal etc. uit alder gueden daer 
Henric als voers. is tbv sijnre krn huden des daechs sijnre tochte in afghegaen is etc. scab. predicti 
datum supra no. s.  

249. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,035r-03 
heer Aert priester voers. Willem ende Goeyaert confratres prescriptis Mechtelt voors. ook voor 
Godelden hoer zuster voers. hebben gegeven en verleent ende met desen brieve gheven en 
verleenen Peteren ende Claeusen hoeren zwageren voersende elken van hen sunderlinge ende 
volcomen vry macht ende een sunderlinghe bevele om te heffen ende te boren ende ofs noet weer 
metten recht te vervolghen in allen ende enyghelijken alsulken gueden daer Henric van Buedel hoer 
vader voers. huden des daechs als voers. is sijnre tochten in afgaen is ende al metten voers. gueden 
te doen ende te deponeren dat die voers. heer Aert Willem Goeyaert Mechtelt ende Goedelt 
daermede soude moghen doen oft sy derselve in presentie waeren totten wederseggen heer Aert 
Willem Goeyaerrt Mechtelt ende Godelden voers. scab. predicti datum supra de krn beloven te 
betalen  

250. 1458 december 5 847.Sch.Otw,R.166,035r-04 
Jan gh. Meys alsulken tocht ende recht van tochten als Jan voers. besittende is in enen stuck 
beempts een buenre oft daer omtrent begrepen ghelegen in par. de Enschot in loco dicto aen die 
Broeczijde < her. Beerthouts van Beeck . her. Willems vande Staec ^vande ghemeente van Hukelum 
v ghemeinder Aa toe ut dixit leg. et her. supt Henric gh. van Buel filio qd Jo. tot voers. tochte 
nimmermeer te comen noch op te spreken met ghene recht gheestelijc oft weerlijc scab. Buckinc et 
Clerc datum in prefesto nycolay portatum per scabini voor de brief belooft hr Aert 29 vlaams  

251. 1458 december 22 847.Sch.Otw,R.166,025v-01 
Jacop Goeyaert Buckincs z. pt Aert Appels Jacops soen xxij steen wollen ende v ½ lib. ende voer 
elkeb steen xviij st die een helft daeraf in festo Jacob proximae futuris ende die ander helft in festo 
Bavonis scab. Buck et Elsrt datum altera post Thonmae sc. xxij decembris  
Item Jan vande Ven pt dicto xx steen etc. datum supra 
Aert Heymans pt dicto xix ½  1 ? lib. scab. predcito datum supra 
Goiaert Groey pt xxi steen v lib. scab. Elst et Clerc datum xxx decembris  
Jan Loemans pt x ½ peter datum supra  
Michiel Goetscalcx pt dicto xxi peters duebus? postscriptis datum supra  
open stuk waarna twee latijnse regels:  qui dare vult aliis non debet dicere vultis / sed dicat plene 
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dulcis amice tene (hij die aan anderen wil geven moet niet zeggen willen jullie maar hij moet van 
ganser harte zeggen geliefde vriend neem dit) 

252. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166,035v-02 
Jacop Mathijs Jan Thijs soen [doorgehaald: Mathijs Jan Thijs soen Jacop sijn soen Claeus die Sceper] 
– van Stralen -  Claeus Sremen? / Laureys? Minnebode Henric Aerts soen van Dun [doorgehaald: 
Willem Wijten z. Gherits Wijten] Scelleken z. Hubrecht Hermans  ende Claeus vanden Leempoel  pt 
indivisi  etc. Jan Dicbier z.w. Jan Dicbiers C ende xL gouden Rgld nl. valoer. tusschen dit ende xij 
dage nae Bamisse proximae futuris solvende eodem scab. [Elst et] Beeck et Clerc datum in festo 
epyphanie  

253. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166,035v-03 
Jacop Claeus Claeus Laureys Henric Claeus Scellekens voers. ende met hen Kateline weduwe wilner 
Henric Stevens z. pt indivisi die een den anderen elc sinen gedeelt nae avenant vanden voersz. 
somme also te ghelden dat die anderen ende sin guede ten ewighen daghen daer quyt ende 
onghehouden zullen sijn scab. predicto datum supra 

254. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166,035v-04 
Jan Minnebode soen wilner Wouters proms. de voers. persoenen dese voers. penninghen ten voers. 
daghen alsoe te ghelden dat die voersz. ende hoer gueden ten ewighen daghen daeraf onghehouden 
ende quyt zullen sijn scab. predicti datum supra 

255. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166,035v-05 
[doorgehaald: Willem van Berck] Aert Appel Jacops Jan Poynenborch Peter z. Beerthout van den 
Dijck [hierboven: Jan Buckinc] Jacop vander Elst [erboven: Embrecht Goeswijn Rut?] Jan die Clerc 
promiserunt dibisi? sup hu.. te weten elc voer sien hoet [doorgehaald: Cxxxx Rgld – hierboven Jan 
Dicbier voers.] nl. valore te weten elken van hen xv Rgld ende ix st Dicbier? prescriptis ende jan 
Poinenborch xxx Rgld? ende xviij st scab. predicto datum supra  

256. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166,035v-06 
Jan Minnenbode voers. pt sup hu… elken vanden voers. xv Rglkd? ende ixz st ende Jan Poinenborch 
voers. xxx ende xviij st. totten wil ende manigh? d. voirs. solo.? eisdem scab. Willem Sapeel ende Aert 
Goeyaert Back datum supra 

257. 1459 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,036r-01 
Claeus gheh. van Stralen z.w. Henric x lop. rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hem als hij zeede 
toebehorende te verfghelden annuatim in purificatione welc x lop. rogh erfpacht voers. Godevaert gh. 
Brock in sinen testament ghemaect ende beset hadde Claeus z.w. Willems vanden Gheyn te 
vergelden allen jaer erst lijc opten voers. onser Vrouwen dach wt ende van alder gueden daer w. 
Godevaert in bestarf nae inhout eens testaments daerop ghemaect ende welc x lop. rogh erfpachts 
voers. dese voers. ierstgenoemde Claeus teghen Claeusen gh. vanden Gheyn voers. in wittighen 
cope ghecregen hadde nae inhout ende toemaet? eens conde brief die die coers. Claeus van Stralen 
in ghebannen vierscare daeraf gheleit heeft leg. et her. supt Jo de Doeren ende Jan gh. die Bercke? 
als momboeren ad opus tabule sancte Spiritus in ecclesia de Oesterwijck te samen cum omnibus 
litteris instrumente ende testamente etc. dat die Heylighe Gheestmeesters nu sijnde oft namaels 
wesende den voers. Claeus uten voers. x Lop. rogh jaerlijcs sculdich zullen sijn te ghelden alsoe 
langhe asls die selve Claeus inder menscheit leven sal ende niet langher vi lop. rogh jaerlijcs opten 
voers. onser Vrouwen dagh ende de altaristen inderselve kercke ij lop. rogh erfelijc die welc Claeus 
ende sijn kinderen altoes? …. 1 lop. af gequeten hebben? alsoe datter  Claeus voers. ende sinjen 
guede ende sinec kinderen ende hoer gueden ten ewigen daghen af onghehouden zullen sijn dwelc 
Jan voers. als momboer der tafelen voers. op die verbinternisse alle der gueden der voedrs. tafelen 
den voers. Claeus wederom gheloeft hebben ende welc vi lop. rogh voers. nader doet des voers. 
Claeus de voers. provisoers nu sijnde of namaels wesende jaerlijcs opten jaerghetijde des voers. 
Claeus sculdich zullen sijn te spijnden scab. Beec? et Elst datum septiam january claeus z. litteris 
tabule e. scripta ? 

258. 1458 augustus 15 ? 847.Sch.Otw,R.166,036r-02 
Jan ende Henric ghebruederen kijnderen w. Beernts van Ophoven een ½ mud rogh her. pactum hen 
als sij zeeden toebehorende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van 

 een stuck beempts gheheiten den Langhen Beempt ghelegen in par. de Oesterwijck in loco dicto 
Hukelum ut dixit  

welc ½ mud rogh erfpacht voers. den voers. ghebruederen vander doet w. Jueten hoer moeder ende 
mids eene erfdeilinge met hoeren mede erfghenamen ghedaen erfelijken aencomen is ut dixit leg. et 
her. vendidit Lambrecht z.w. Henric vande Wou etc. scab. Poinenborch et Laerhoven datum 3-a post 
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Laurentij  

259. 1459 januari na 6? 847.Sch.Otw,R.166,036r-03 
Ghijsbrecht Korstiaens z. Willem Nellen ende Gherit Lycoep pt indivisi Embrecht Goeswijns z. als 
ghezwoerenen libertate de Oesterwijck xLij Peters nl. valore die xvi Rgld minen ghened. heer ende xv 
r guld. meester Henric dochter van Riele ende in alder maniere na inhout eenre cedulen daerop 
ghemaect ende naden oude heercomen solvende eodem scab. Beeck et Buck… datum ali.. post 
epyphanie  
[hieronder nog regel in latijn] in omnem terre exivit sonus (ps 18 het het geluid is uitgegaan over heel 
de wereld) 

260. 1459 januari 6 847.Sch.Otw,R.166, 036v-01 
Jan gh. Buckinc z.w. Jan Buckinc een half mud rogh her. pachtum etc. in festo Andree wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegenin par. Enschot daer Aert Goeyaert 
sGruiters? z. nutertijt in wonachtich is ghelegen < her. Jan Melys > der erff Laureys vander Heyen 
ende Gherit Coppen kinderen ^vander gemeine waterlaet v gem. heerstrathen toe  

 nog een stuck lants gh. den Breacker ghelegen in par. et loco predicto < her. Henric die Bont 
Reneerssoen > her. Jan Hubrecht Pigghen soen ^erf Gielys Beeken v totten richten? weghe die tot 
Tilborch waert gheet  

 item noch meer andere versceden onderpanden nae iinhout eens condbrief  
welc ½ mud rogh erfpacht voers. Tielman ende Coenraet krn w. Wijtmans vanden Dale Gielis gh. 
Comans Jan Stinen Jan Lipprecht Jans z. overgheven opgedragen en hadden Jan Buckinc voers. 
ghelijc hy dat in sacepenen brieven van Otw volcomelijk zeede begrepen te wesen ende op welc ½ 
mud rogh erfpacht voers. die voers. Jan Buckinc een conde ghelent? heeft nae inhout eens condbriefs 
etc. supt. Jan gh. Lupprechs z.w. Jans ad opus Jans z.w. Jacop Lupprechtys ende Janne gh. Stinen 
z.w. Jacop Stinen ende Laureinsen z.w. Herman Molneers te weten jan Lupprecht Jacops z. die helft 
vande ½ mud rogh voers. ende Jan Stinen die driedeel van de helft des voers. halve mud rogh ende 
Laureis dat vierendedeel vande helft vande ½ mud rogh voers. tesamen cum omnibus litteris etc. 
scab. Jan Poinenborch ende Jan Buckinc datum in festo ephyphanie  

261. 1458 december 6 847.Sch.Otw,R.166,036v-02 
Meeus z.w. Stevens vander Amervoert  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatim als hy zeede toebehorende 
x lop ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout op die Cruisstraet < her. Jans vande Loe > 
com. plateam ^vanden erf Jans vande Loe v erf Marien Wijtman Huben dochter ut dixit  

leg. et her. supt Steven z.w. Meeus Stevens z. vander Amervoert sinen bruer tesamen com omnibus 
litteris etc. odt Meeus voers. den voers. Steven sinen bruer quyt ende ontheft vanden Borchtochten 
die Steven? voers. voer den voers. Meeus sinen bruer gheloeft heeft dat alsdan ende niet eer dese 
opdracht des huis ende hof endec erfff voers. van gheene weerden ende sal sijn scab. Poinenborch et 
Elst datum anno Lviij sexta decembris 

262. 1458 december 6 847.Sch.Otw,R.166,036v-03 
Meeus voers. 

 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende x lop. gelegen in par. et loco predicto < her Jan 
Sterts kynder > com. plateam ^ vanden erf Jan Mechtelden sijnre zusters ende bruederen v erf Jan 
Sterts kynder voers.  

 noch een stuck lants ij lop. daerbij omtrent ghelegen < her. Jansd vande Rijt > her. Elisabeth 
sLathouwers erfgenamen ^com. plateam v erf Jans vander Rijt voers. ut dixit leg. et her.  

supt Stevenen sinen bruer voers. etc. - testes en datum ut supra 

263. 1458 december 7 847.Sch.Otw,R.166,037r-01 
[los katern achterin, 2 vellen en klein blad] 
Laureins gh. vander Heyen soen wilner Willems vander Heyen een mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs 
pachs van twee mud rogh erfpachs welc twee mud rogs erfpachts voers. Jan naturael soen Aert 
Wolfaerts gheloeft had als een principael sculder hem te geven ende te ghelden Laureins vander 
Heyen voers. wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Henric Embrechts 
soen van Riel > her. Jueten weduwe wilner Wijtman Thijs z. van Hukelum ende hoer kinderen ^ 
vander ghemeinder strathen v afterwaert totten gemeente geh. aen die Vloet  

gelijc dat in scepenen letteren van Otw daerop ghemaect etc. leg. et her. vendt Jo naturael z. Aert 
Wolfaerts vs. etc. alsoe ver als sy den enen mud rogh voers. enichsins aentangen ? moghen etc. 
scab. Heyman ende Em datum septiam decembris  
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264. 1458 december 7 847.Sch.Otw,R.166,037r-02 
Jan naturael z.w. Aert Wolfaerts voers. een half mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pacht totten voers. 
Jan behorende te verghelden allen jaer her. in festo purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw < her. Embrecht 
Goeswinus soen > enen ghemeinen wech gheh. dat Vloetstraetken ^ vanden ghemeinder strathen 
v afterwaert totter ghemeenten toe gh. die Vloet ut dixit 

welc half mud rogh voers. Jan gh. Wolfaert voers. teghen Peteren gh. den Greve z.w. Jans Greven 
etc. in litteris de Otw leg. et her. supt Jo dicto de Doeren als momboer tabule sancte Spiritus in eccl. 
de Otw ad opus tabule predicte etc. tesamen cum omnibus litteris etc. om met de voers. halve mud 
rogh erfpacht te vernueghen ende te voldoen alsulken ½ mud rogh erfpacht als Soffy weduwe w. Jan 
Loenman in hoeren testament der voers. tafelen ghemaect wesende opten jaerghetijde Soffyen voers. 
spijnden zullen den armen dat broet van ses lop. rogh scab. predicto datum supra  

265. 1458 december 8 847.Sch.Otw,R.166,037r-03 
Jan gh. van Gheldrop z.w. Zeghers van Gheldrop sit. tutor fi.. Margriet sue? [hierna 5 regels 
doorgehaald verklaart wel betaald te zijn van een mud rogge in afkorting van 9 mud welc Laureys 
vander Heyen sijn zweer de voers. met Margrieten sijnre huysvrouwen d. Laureys vander Heyen 
voers. in hyleecscher vorweerden gheloeft had ende heeft vande mud rog ] 
heeft voert geloeft Jo prescriptis Jannen gh. van Cleynarael? z.w. Henric van Ethen dat hy 
ghoenerhande guede die hem vande voers. Laureys sinen zweer in hyleecscher vorwaerden gheloeft 
sijn oft die de selve Jan als man ende momboer sijns wijfs voers. vande voers. Laureys oft van 
Agneesen wittighe wijf Laureys voers. in enigher toecomende tijde enischsins aen versterven moghen 
noch vercopen noch vervreemnden noch verteren en sal in eniger manieren in enige toecomende 
tijden sy bij den wil raey ende consent Margrieten wittighe huysvrou Jans voers. d. Laureys vander 
Heyen voers. scab. Heyman ende Em datum in festo conceptionis  

266. 1458  847.Sch.Otw,R.166,037r-04 
Jan voers. etc. sue uxoris pt heeft hem vernuecht ende voldaen ende wael betaelt ghekjent van 
alsulcken x mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts als Laureys gh. vander Heyen sijn zweer voers. 
Jan met Margriet sijn dochter voers. in hyleecscher vorweaerden gheloeft had ut dixit tot v mud rogh 
toe en heeft de voers. Laureys totten v mud rogh toe voers. quyt ghescout etc. behoudelijc de voers. 
Jan die v mud rogh voers. scab. predicto datum supra  

267. 1458 maart 25 847.Sch.Otw,R.166,037v-01 
Steven ende Jan gebroeders krn w. Henric Stevens  ende Pauwels gh. die Wolf z.w. Dircs Wolfs als 
wittighe man ende momb. Elisabetthen sijns wijfs d.w. Henric Stevens ende Gherit gheheyten Beye 
als wittige man ende momb. Margrieten sijns wijfs d.w. Henric Stevens voers. op 

 ene helft van eenen stuck bempts den helen beempt een buenre nel criciter continentem ghelegen 
in par. de Otw in loco Uedenhout in loco dicto den Reit < > her. Jan Brocken ^erf joffr. Margrieten 
wede qd Aert Houtappels ende hoer krn v gem. strathen aldaer  

 een stuck lands v vierdevat saet gelegen in par. predicta in loco dicto Berkel < her Claeus 
vanden Leempoel > her. Margrieten weduwe qd Meeus Henric Stevens z. ^ van den erf Aerts van 
Binacht v ghemeinte toe  

 aldaer een stuck lands ij lop. ghelegen in par. et loco predicto < her. Peter Goeyaerts krn > her. 
Margriet voers. ^ vande erf Aerts van Binacht voers. v erf Claeus krn vande Leempoel  

nog hiertoe op iiij lop. rogh jaarlijks en erfelijk pachts die Meeus Henric Stevens z. in sinen leven tegen 
meester Gherit van Vladeracken in sch.br. sBosch etc. tb van Margriet wede w. Meeus Henric Stevens 
z. dochter w. Jan Claeus voers. wittelijck en helmelic hebben vertegen met afgaen en vertyen – scab. 
Willem Luwe et Aert Appel datum datum des maendaechs nae onser liever vrouwen dach inde vasten  

268. 1458 december 12 847.Sch.Otw,R.166,037v-02 
Henric gh. van Buel fil. qd. Jo weduwnaar w. Elisabeth sijns wijfs d.w. Appels van Lucel alsulken tocht 
als Henric voers. besitten is in vijftalf lop. her. pactum te vergelden welk iiij ½ lop. rogh erfpacht in 
purificatione voers. Jan gh. Stert die jonghe soen Jan Stert gheloeft hadde hem te geven en te gelden 
Willem soen w. Henric Priems als wittig man ende momb. Oeden sijns wijfs d. Jan Sterts wt ende van  

 een stuck lands ghelegen in par. de Westilborch aen die heye dat een stuck gelegen aen die 
Cromstraet < her. Margrieten Jan Sterts dochter > her. Gherit van Boerden ^vande Cromstraeten v 
erf Margriet voors. en Wouter Claes Wouter Hub. soen  

 dat ander stuck geh. in de Groten acker < neffen den lijcwech > des jonghen Jan Sterts  ende oec 
metten enen einde v aen die gemeint  

welke erfpacht voers,. die voers. Jan Stert die jonghe teghen den voers. Willem Henric Priems z. voer 
desen voers. pacht vander iiij ½ L ende voor meer andere commer tot enene erfpacht ghecregen 
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hadde in sch.br. Otw en welek 4 ½ L rog erfpacht Henric gheh. van Buel tegen Willem z.w. Henric 
gheh. Priems in sch.br. sBosch leg. et her. supt Aerden priester ende Willem ende Godevaert 
confratres filii Henric ende w. Elisabeth voers. en Peter gh. vanden Einde als wittige man ende momb. 
Heylwigh sijns wijfs en Claeus z. w. Embrecht Sterts als wittighe man ende momb. Kateline sijns wijfs 
d. Henric ende w. Elisabetthen voers. tot behoef deselve en tot behoef Mechtelden en Godelden 
ghesusteren drs. Henric en w. Elisabetthen voers.  
quo facto dese voors. hr Aert Willem Godevaert ghebruederen voers. en Peter en Claeus hoers 
zwagers voors. voor henzelven en voor Mechtelden en Yden voers. hebben deze 4 ½ lop rog erfpacht 
voors. wettelijk en erfelijk overgheven Jan Wijtman? als meester en provisoer tabue sante spiritus in 
eccl. de Otw ad opus tabule etc. scab. Wil. Luwe et Em. daum xij decembris  

269. 1458 december 13 847.Sch.Otw,R.166,038r-01 
Denijs gh. die Bye filius qd naturalis Jans Bieen weduwnaar qd Elisabetthen d.w. Aert vander - - - 
[Hoeven] zijn tocht in 

 een huse ende hove cum fundo et attinentiis en erf sibi adiacente daer Denijs voers. nu ter tijt in 
besittende is v buenre al enen stuck ghelegen in par. de Enschot aent Weertven in alder groten 
dat de erf aldaer gelegen is < her. Back Gherit Neven soen > her. der erfgenamen Jan Luten ^ 
ghemeinder strate v erf Alijts Caters Floren vande Bosch met meer anderen  

 item noch hier toe een stuck lands gh. den Berchof ij ½ L nl. circ. ghelegen in par. de Otw in loco 
dicto Hukelum < comm. plateam > ^ her. Wouter Vrient Jans z. v her. Alijt tscaters  

 item bocht hiertoe in een stuck lands gheh. die Hal iij ½ lop. nl. circ. ghelegen in par. de Enschot 

voers. < her. Peter Oerlmans > her. Jans vande Wiel; ^vande Heerstrathen v erf Jan Hubrecht 
Pigghen soen mma  

 nog in een stuck lands ghg. dat Keelacker 1 L gel.in par. predicta < her. Willem Wyten . DIE 
Heerstraet ^vande streepstraten v erf der kerk van Enschot en Jasns vande Wiel  

leg. et her. supt Jan gh. den Bye sinen voersoen die hy wittelijc ghewonnen had by w. Elisabethen 
s.w. Aert vander Hoeven etc. scab. Catwijck et Em datum xiij decembris 
quo facto dictam Jo ende met hem Elisabeth sine wittige d. die hij wittelijck ghewonnen ende 
gecregen had bij wilner Alijte d.w. Jans Groten c.t. ende heeft deze erfpacht verkocht Ervaert gheh. 
den Necker filius qd. Go. Neckers tesamen cum omnibus litteris dat Ervaert voers. uten erf voers. 
jaerlijcs sculdich sal sijn te gelden den abt van sinte Gheertuden van van Loven iij mud rogh ende vi 
lop. ende h? een mud rogh erfpacht ten Bosch te leveren ende iiij lop. rogh erfpacht der fabrycke der 
kercke van Otw ende iiij lop. rogh erfpacht den altaer isten inder kercke van Otw ende der fabryke der 
kerke van Enschot ij lop. rogh erfpacht ende de krn w. Ghijsbrecht Huysman i ½ ende iiij lop. rogh 
erfpacht ende x lop. rogh erfpacht Ariaenm z.w. Ghijsbrecht vande Hoeven ende iiij oude gr. ij d. 
erfchijns den hertog ende uten berchof voers. enen ouden gr. erfchijns de fabriek der kercke van Otw 
ende uten stuck lands gh. die Hal voers. x ½ d. erfchijns der kerken van Enschot voers. ende alsulken 
chijns alsmen inde ghemeinte van Haeren sculdich is te ghelden jaerlics van rechts etc.  

270. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,38r-02 
Steven z.w. Henric Stevens soen  

 een stuck beempts gheh. die Langhorst totten voors. Steven behorende twee buenre nel circ. 
ghelegen in par. de Oesterweijc in loco dicto Uedenhout < her. Alyt Laureis Scoemakers wijf ende 
hoer kijnderen > her. Stevens kynderen vander Amervoert ^van erf Go. van Kuyck ende Henric 
Stevens totten erf Jan Priem Witlocs kynder en Peter van Beerrse Aerts zn ut dicit  

leg. et her. supt Steven sinen wittigen soen in hijleecscher voerwaerdewn te samen cum omnibus 
litteris uitgenomen een mud rogh erfpacht Priem Vannis kynderen ende een ½  mud rogh Go. Met 
Brocken z. ende een half mud rogh erfpacht Wouter Toit jaerlijcs van rechts daer wt te vergelden 
scab. Gruyter et Heyman datum xxviij decembris  

271. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,38r-03 
in marge # 
Jan gh. die Bye voers. ende Wijtman z.w. Jans Groten prom. indivisi  Ervaerden den Necker voers. 
dat sy die wittighe kynderen Jans Biien ? ende wilner Alyten sijnre huysvrouwe doen sij leefde voers. 
noch onmondich wesende wanneer sy tot hoeren mondighen jaeren comen sullen sijn op die erf 
voers. die die selve Jan die Bye voers. huden des daechs den voers. Ervaert vercoft ende 
overghegeven heeft volgens sch.br. Otw daarover gemaakt  

272. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,38v-01 
in boven marge 1458 
Heylwych d.w. Jan Mel? sBonten z. c.t. alle en enyegelijkje erfelijke goederen die welc Henric  gheh. 
van Buel metten stat recht vanden Bosch op ghewonnen had welc erfelijke guede Peter gh. vanden 
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Einde z.w. Jans vanden Einde Henric gh. den Bont z.w. Jans Bonten wittelijc ovedrfghegeven had etc. 
item hiertoe op 

 een stuck lants vi lop. nl. circ. ghelegen in par. de Enschot < her. Berthouts van Beeck > her. 
Willem van Staec ^ ghemeinten v Aa toe aldaer ende opten alingen recht dat voers. Heylwighen in 
die erf voers. ennichsins toebehorende  

tbv Henric sBonten voers. en tbv Henric gh. van Buel z.w. Jans van Buel wittelijc ende halmelijc heeft 
vertegen – scab. predicti datum supra de.. littera Henrico Bont 

273. 1458 december 28 ? 847.Sch.Otw,R.166,38v-02 
Wouter Back Geerlecs z. eenrehande erf totten voers. Wouter behorende welc erf voers. Henric van 
Buel z.w. Jans van Buel metten recht opghewonnen had in sch.br. Otw leg. et her. supt. Petro filio qd. 
Reineers van Broechoven tesamen cum omnibus litteris scab. predicto datum supra solvit minjus ij vl.  

274. 1458 december 28 847.Sch.Otw,R.166,38v-03 
Jan Henric ende Wouter confratres filij qd Goeyaert Buckinc Goeyaerts  z. voer hem selve ende voor 
[doorgehaald Elisabethen zijnre zuster] Willemen Henric Lyben z. heoren zwager d Jans voers. voer 
gheloeft heeft vijf oude vleemsche groet erfchijns tot hewm als hij zeede behorende te vergelden 
annatimin festo philippi en Jacobi apostolorum welc vijf oude vleemsche gr. voers. Aert geh. vander 
Velde ende Elisabeth Henric Pelsers d. gheloeft hadde hem te gheven ende te gelden Goeyaerden 
geh. Buckinc voers. wt ende van  

 eenen stuck erf tot enen hove liggende ghelegen in libertate de Otw after des voers. Godevaerts 
hof < her. die Wouter Watermaels te wesen plach > Godevaerts Buckincs hof voers. ^aen de 
strasthen ut dixit  

welc stuck erfs voers. Aert ende Elisabeth voers. teghen Goeyaert Buckinc voers. voer dese voers. 
erfchijns ontfangen had met sch.br. Otw leg. et her. supt Gerardo dicto den Kemmer als deken des 
wullen ambachte inder vrijheyt van Otw liggende om mette voers chijns den der missen opten voers. 
outaer ghemeerdert te weerden te samenm cum omnibus litteris Willemen hoeren zwager voers daer 
voor Jan als voers. is gheloeft heeft etc. scab. Aert Appel et Heyman  datum supra  

275. 1458 juli 11 847.Sch.Otw,R.166,38v-04 
Meeus z.w. Meeus Stevens z.. vander Amervoert  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatende x lop. nl. circ. ghelegen in 
par. de Otw in loco dicto Berkel ad locum dictum die Cruistraet < her. Jans vande Loe > comm. 
plateam ^vanderstraten voers. v erf Jans vande Loe en Marien van Beeck  

 item nocheen stuck lants x lop. tpl. voors. < ^ her. Elisanbeth Sterts > Mechtelt Brocken kinderen v 
negffen die ghemein strsaet ut dicit  

leg. et her. supt Aernden fil. Jans Beckers – scab. Appel et Heyman datum op onser Liever 
Vrouwendach nae datmen hier ons Vrou omdreeght 
Arnoldo prescriptis supt. ista littera Steven z.w. Meeus Stevens z. de Amervoert pt? co…  
datum anno Lviij xi die july scab. Beeck et Elst  

276. 1458 juli 26 847.Sch.Otw,R.166,39r-01 
solvit 
Cont sy enyeghelijken want Henric gheh van Buel z.w. Jans van Buel voer sijn ghebreck dats te weten 
voer enen jaerlijcken ende erfelijken pacht van iiii ½ lop. rogh welcken pacht vande iiii ½ Lop. rogh 
voers. Jan gheh. Stert die jonghe soen Jan Sterts gheloeft hadde als een principael sculder hem te 
geven ende te ghelden Willemen soen wilner Henric Priems als wittige man ende momb. Oeden sijns 
wijfs d.w. Jan Sterts te vergelden annuatim in purificatione wt ende van  

 twee stucken lands ghelegen in par. de Westilborch aen die heyde dat een stuck gelegen aen die 
Cromstraet < her. Margriet Jan Sterts d. > her. Gherits van Boerden ^vander Cromstraten voers. v 
erf Margrieten voers. en Wiouter Claeus Wouter Huben z.  

 dat ander stuck gheheiten inde Groten acker < O neffen den Lijcwech > ^ erf des jongen Jan Sterts 
v aen die ghemeint ut dixcit  

welc erf voers. Willem z.w. Henric Priems voers. van Jan geheiten Stert voers. voor de voers. 
erfelijken pacht van de iiij ½ lop. rog voers. ende voer meer ander commer tot enen erfpacht 
wtgegeven had in br. Otw van anno domini millesimo quadragesimo xxiiij in festo van Lentini? ende 
welken pacht vande iiij ½ L voors. Henric van Buel voers. tegen Willem z.w. Henric Priems voers. en 
teghen Henric Sme.. soen met overgeven voert erfelijken ghecregen had in littera sBosch  et Otw ut 
dixit en welken pacht van de iiij ½ L rogh voers. de voers. Hjenric ghebrac en van twee jaren naest 
leden niet vergouden en was ut dixit ghericht Wouter Basck Gheerlecs z. inde name ende van wegen 
Henric van Buel voers. daer hij een volcomen macht af hadde volcomelijcken volvuerde allen ende 
enyeghelijc daertoe dede die hy daertoe sculdich was te doen etc. 
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Quo facto ghewijst waert met vonnis sch. dat Wouter Back voers. dese onderpanden voer sijn voers. 
gebreck vercopen dwelc aldus geschiet soe heeft Wouter Back voers. dit voers. ghericht des hy aldus 
ghemechticht was weder overghegeven ende opgedragern Henric van Buel voers. ende want Henric 
voers. dese voers. twee stucken lands den ghenen dien hy dat sculdich was te bieden te losen 
gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande voers. scepenen inden voers. gericht etc. dwelc 
aldus gesciet soe heeft Henric van Buel voers. dese voers. twee stucken lants voor dese voers. iiij ½ L 
rogh erfpacht ende voor tghebreck vande voors. afterstelle ende voor den onraet die daer met recht 
op ghegaen was daer en teinden vercoft Wouteren gheh .Back voers. welcken Wouter coper voers. 
overmids vonnis der scepenen van Otw die heeren vanden lande sculdich sal sijn waerscap te doen 
alsoe ver als wy scepenen voers. in p..dcis? sunt Judices testes Willem Luwe Gruiter Catwijck et 
Heyman datum des woensdachs ante Jacobi  

277. 1459 januari 3 847.Sch.Otw,R.166,39r-02 
Goeswini ende Herman ghebruederen sonen wilnerr Jan Herman Noyens z. voor hen selve ende voor 
Aernden horen wittighen bruer daer voer Goeswini ende Herman gheloeft hebben  

 een stuck beempts hen als sy zweeden toebehorende ghelegen in par. Otw aen een stede 
gheheiten Hukelum in een stede geh. dat Zevick < > her. der krn Ghijsbrecht Berien? T erf jan Aert 
Herman Noyens soen v ghemeinder Aa …. 

wtgescheiden Zibben vander Hanen? xxi roeden erfs den zelven Zibben toebehorende inde stuck 
beemds voors. ut dicit  
welc stuck bempts voers. Vranc Aerts? z. vander Hoernen Peter Denys sBeeren soen Aert Claeus z. 
vander Hoeven voor hen selven ende voor Willeme sine bruer ende voer Heulwighe ende 
Elisabetthen sijn zusteren daer voer Aert voers. gheloeft heeft wittelijc ende erfellijc vercoft hadde Jan 
z.w. Aert Herman Noyens z. ende welcv stuck beempts voers. die voers. Jan Hermans den voers 
Goeswinen Herman ende Aernden sinen wittigen kinderen met meer andere erfelijke gueden voert 
overgheven hadden welc guede Aert voers. den voers. Goeswin en Herman sinen brueder voor overr 
gheven hadde sch.br. Otw leg. et her. vendt Awert filio qd Back Wuys z. …  pro Aerde horenc bruer 
voers. commer ex parte eorum et ex parte Jans hoers vaders voers. deponende scab. Gruiter et 
Heyman datum 3-a januari  
marge:] tot behoef Willems soens des voers. Aerts  

278. 1459 januari 3 847.Sch.Otw,R.166,39v-01 
Goeswinus ende Herman voers. voer hen selve ende voer Aert horene bruer voers. daer voer sy pt. 
sup. gheloeft hebben  

 een stuck lands gheh. dat Ghijpkens stuck hen als sy zeeden toebehoren een lop. ghelegen in par. 
de Otw in loco dicto op die Hoeve < her. Jan z.w. Ghijsbrecht Mesmakers > tuss der erf 
Ermgaerden weduwe w. Ghijsbert voors. en hoer krn ^der erf Ermgaerden en hoer krn voers. v 
ecker toe ghewh. die Straetacker  

 item noch hiertoe alsulken ghedeelt in een stucken beempts gh. dat Cleyn beempdeken welc 
ghedeelt Jan Hermans teghen Vrancken gheh. vande Kerchoven met overgheven erf ghecrfegen 
had ghelegen in par. predicto in loco dicto Hukelum den halven beempt tusschen erf Wouters 
sBeren ab utraq.. parte ^gem. van Hukelem v ge,. Aa toe aldaer  

welc erf voers. Jan Hermans voers. den voers. Aert voers. den voers. Goeswinen ende Herman sinen 
bruederen van overgheven hadde in sch.br. Otw leg. et her. supt. Janne vanden Pasdch als wittige 
man ende momb. Elisabethe sijns wijfs ende Daneele z.w. Aert Nouwen als wittige man ende momb. 
Alijten sijns wijfs drs w. Ghijsbrecht Mesmakers voers. tesamen met alle brieven alsoe ver als sy daer 
voers stucken lands ende ghedeelt des beempts voers. enichsins aentangen moghen scab. predicto 
datum supra ….. voers. 3-a january  

279. 1459 januari 3 847.Sch.Otw,R.166,39v-02 
Willem gh. Luwe allen alsulken [doorgehaald: gheloeft ende brieve als Jan Hermans h..] brief van xxij 
mud rogh daer Willem Luwe Ghijsbrechts Mesmakers kinderen van xiij mud rogh metten recht 
vervolght heeft hier toe alsulken brief ende gheloeft als Jan Hermans Goswinjen Herman ende Awert 
kynderen desselfs Jan Hermans den voers. Willem Luwe in gheloeft haddeen etc.  
marge: wilner? Ghijsbrecht Mesmakers ende Jan h. Models? gesamenderhant geloeft hadden 
leg. et her. supt. Jan gheheiten de Mesmaker filio qd Ghijsbrecht Mesmakers voers. tesamen cum 
omnibus litteris etc. heeft  Willem Luwe voers. hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van 
al alzulke geloeften als wilner Ghijsbrecht die Mesmaker de voors. Willem Luwe geloeft hadde ende 
heeft daerasf quyt gescouden die weduwe wilner Ghijsbrecht Mesmakers ende alle die ghene des 
quitantie behoeven scab. predicto datum supra  
Willem Luwe voers. heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van al alsulke gheloeften 
het sy in brieven oft andersins als Jsn Hermans ende sijn kinderen voers. Willem Luwe enichsins 
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geloeft hadden ende heeft daeraf quyt gescouden Jan Hermans ende sijn kinderen voers. ende all 
des quitantie behoeven scab. predicto datum supra solvit 1 st. 

280. 1459 januari 4 847.Sch.Otw,R.166,39v-03 
Claeus vanden Dijck Jan Pay.. ende Henric van Beeck promiserunt Jan Buckinc ad opus libertate de 
Otw xxxiiij ½ peter nl. valore tot vier vierdel jaers solverunt etc. scab. Ghijs et Heyman datum quarta 
january 

281. 1459 januari 2 847.Sch.Otw,R.166,39los 
hierop met potlood 40a en achterop 38a – achterzijde leeg 
solvit 
It. Henriic gheheijten die Leu soen gheheiten Jans Leuen z. wilen Henric vander Diesen alsoelken 
ghoet dar Jan die Leu ende Lijsbet sin wijf huden des daghes in sitten de fin? est erve ende haus var 
die ghoede gheleghen sin heft Henrijc voer screven op verteghen halmelijc als dar toe behoerlijc is tot 
behoef Jan sijns broers ende Steven sins broers ende Jan ghelaviman + als wit[onderaan:]tigen man 
ende momb. Katelinen sijns wijfs pt. sup.  
Villems soen sin zwager nimmermer nadieen ghoeen te stan of tye spreken enghen recht ghestelijc 
ofte verlijc voer Henric vorscreven ende voer sin nacomelin testes Gerit et Em Gosz. datu. secundum 
january  
Item Ja.. gheheiten di Leu soen Jans Leuen? ende Steven sin bruer ende Jan Ghelavyman? Villem 
Son? hoer zwagher en mud rogh der maten van Oestwijc hem te ghelden ende te leveren Henriic  
horen bruer na dot Jans Leuw hoeren vader ende Elijsbet hoer der moeder op onser Vrouwendach 
Lijchtmis naest volghende horder bruer dot vor screven van ende vut den erfenysen dar Jan ende 
Elisbet in sittende sin huden des daghes ende dat sy hem Henrijc varscap daeraf don soelen van mud 
rogh vor screven testes Gherit?  
Jan Stinen ende Jan hoer zwagheer voers. promiserunt indivisi super huden? Henric hoeren bruer 
voers. C ende xLix gouden peters nl. valore te betalen ter plaetsen daer sijt v..den voersz. Henrick 
gheloeft hebben ix oft daert hen deselve Henrix sal herten? betalen van sinen wegen hen welc C ende 
xLix peters voers. sy den voersz. Henric ten plaetsen voers. alsoe gheloeft hebben te betalen dat 
Henric? ende sinen gueden voersz. ten ewighen daghe he.. af onghehouen zullen sijn scab. predicti 
datum supra  

282. 1459 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,40r-1 
Gherit soen wilner Lambrecht Groten  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < her. Henric Losen ende sine 
krn > enen gemeinen molenwech omme ter molen ter Borch waert gheet ^ ghemeinder strathen v 
erf Mechtelt Jans bieen wijf ende heer Willem hoers soens ut dixit  

welc huis ende hof voers. tot Gherit geheiten Luyten soen Claeus Witen mids enen coep vanden heer 
vande lande van Laureis vande Heyen als meester ende provisoers der tafelen sancte Spiritus in 
ecclesia de Oesterwijck daerop ghedaen erfelijc toecomen is ende welc huis etc, die ierstgenoemde 
Gherit tegen den voers. Gherit Luten met overgheven in div. litteris de Oesterwijck leg. et her. supt 
Janne filio qd. Embrecht Borchman etc., behoudelijc dat Jan voers. daer jaerlijcs wt ghelden ½ mud 
rogh erfpacht ende 1 ½ payments erfchijns ende ij d. payments erfchijns ende een roey dijcs voer der 
doren des huis ende hoefs voers. ghelegen jaerlijcs van rechts daer wt te verghelden scab. Appel et 
Heyman datum septima january  

283. 1459 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,40r-2 
Jan gheheiten Borchman voers.  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis totten voers. Jan behorende ghelegen in lib. de 
Oisterwijck < her. Lambrecht z.w. Henric vande Nuwenhuis > her. Jans voers. ^vander 
ghemeinjder strathen v erf Jan Buckincs Goeyaerts zn. ut dixit  

welc huis etc. tot Gielis gh. van Dusel naturael z.w. heer Gielis van Dusel mids enen coep vanden 
heer vande lande van Jan gheh. Poinenborch Wouters zn . erf. comen was ende welc huis etc. die 
voers Gielis v. aengh. hadde Yden gh. Borchman d. Embrecht geh. Borchman ende welc huis etc. die 
voers. Jan tegen Willem gheheiten Kepken die jonghe soen Willem gh. Kephen van Nulant als man 
ende momb. Yden sijns wijfs voers. ende teghen dieselve Yde met overgeven etc. in litteris de Otw 
leg. et her. supt Gherit den Smit voers. tesamen cum omnibus litteris etc. wtgenomen iij lib. ende een 
vierdel ponds payments erfchijns Ste Katelinen outaer in eccl. de Otw ende v lop. rogh erfpachs den 
erfgenamen w. Faes van Eertbrugghen jaerics van rechts daer wt te vergelden etc. - testes en datum 
ut supra 

284. 1459 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,40r-3  
Gherit Lemmen sGroten sz. voers. pt Janne voers. xvi ½ peter ende voor elken peter xviij st die een 
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helft daeraf tot purificatione etc. de andere herlft tot Bamisch - testes en datum ut supra 

285. 1459 januari 7 847.Sch.Otw,R.166,40r-4 
Gherit voers. pt dicto Jo. xi der peters voers. a purificatione over iij jaer ende tot elken onser Vrouwen 
miss binnen den termine voers. den pacht van iiij ½ lop. rogh daer den iersten termine der betalinghe 
af wesen sal a purificatione proximae futuris etc. dat Gherit voers. dese voers. iiij ½ lop. rogh binnen 
der termine voers. altijt af sal moghen legghen tot sinen scoensten ende metten opacht na den tijde 
dat hijt af legghen sal - testes en datum ut supra 
[achterzijde leeg – af] 


