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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 167 Algemeen Protocol, 1458-1459. 
 
protocol  
alleen 2de katern nog in oude binding  
2 katernen  
1 – 21 potood foliering  
meerdere losse stukken inliggend 
 
1ste katern 1 – 9 
2de katern 10 – 21 
 
180 akten 
 
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 4 april 2017 - 21 juni 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. 1459 januari 9 847.Sch.Otw,R.167,001r-01 
Claeus naturael z. w. Henric vanden Dijc pt sup h. Faes Lauck? xv R gld nl. valore deen dordendceel 
daeraf iij weken nae Beloken Paschen proximae futurus ende dander derdendeel Jacobe in sequen.. 
ende derde derdendeel Bavonis in seuen scab. Appel ende Em datum ix january  

2. 1459 januari 9 847.Sch.Otw,R.167,001r-02 
Henric Brabants pt sup her. Aert Appel Jacops z. xxi steen wollen ende v ½ lib. ende voor elcken 
steen enen peter deen helft Jacobi et dander helft Bavonis in sequente scab. Ghijb ende Em datum 
supra 

3. 1459 januari 12 847.Sch.Otw,R.167,001r-03 
Willem ghg. Vrients z. w. Jan Vrients als wittige man ende momboir Juete sijns wijfs d.w. Ghijb voers. 
? pt ut deor puti? Stevene z. Jans Leeuwen vander Diesen als dat die selve Willem de voers. Steven 
enen wech houden sal viij voet breet over een stuck beempts de voers. Willem vander doet wilner 
Ghijb Loers sijns zweers met recht van versterve erfelijc toecomen is ghelden in par. de Oesterwijc in 
loco dicto die Coppelstrate < her. Herman Goeyaert Back > her. Stevens voers.  
alsoe ver als de beempt Willems voers. teghen der erf Jans gh. Buckinc soen w. Gherit ghelegen is 
ende niet voerder vanden cvoers. Steven over desen beempt voers. te varen te stouwen te wenden te 
keeren alsoe dick als de selven Steven ghenueghen sal behoudelijc de voers. Willem dat erfrecht 
vanden voers. weghen pt dic  Wilhelmus desen wech voers. in der manieren voers. warandam etc. 
scab. Elst et Jan van Eyghen datum xij january  

4. 1459 januari 12 847.Sch.Otw,R.167,001r-04 
Jan gh. Buckinc z.w. Gherit voers. pt etc. Steven ende Willeme voers. als dat hij den voers. Steven 
ende Willem vande beempde Willems voers. over sijn erve westwaerts daeraf legghen ene wech 
houden sal viij voet breet ter copelstraten [sic] toe wt vande voers. Stevene ende Willeme daer over te 
gaen te staen te varen te stouwen te wenden te keeren alsoe dats ende menich  wer men alst hen 
ghenueghen sal ende sijns behoeve zullen behoudelijc de voers. Jasn dat erfrecht vande weghe 
voers. etc. scab. predictum datum supra  

5. 1459 januari 12 847.Sch.Otw,R.167,001r-05 
Peter z.w. Erits Laureys Toit Vannis z. die helft hem als hi zeede toebehorende in  
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 ij buenre broecs onbedeelt liggende daer die ander helft af toebehorende is Herman gh. Loer 
ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < her. Aerts vande Brekelen > her. Jans Brocs tot 
Berkel ^ erf Lambrecht Tielen v ghemeender Steghen toe aldaer  

leg. et her. supt Peteren gh. Beye z.w. Jan Beye uitgenomen alsulcken chijns alsmen de erfghenamen 
w. Jan Nollekens uit de helft van de voors. stuck beempts met recht sculdich is te ghelden scab. 
predicti datum supra  

6. 1459 januari 12 847.Sch.Otw,R.167,001r-06 
Jan z. Jans vande Rijt Peter z.w. Jan Beyen voers. als wittighe man ende momboer Margrieten sijns 
wijfs ende Ariaen d. Jans vande Rijt voers. cum tutore die helft hen zoe zij zeeden toebehorende van 
de helft van 

 een stuck beempts iij buender nl. cir. cont. ghelegen in par. der Helvoert in loco dicto in den 
Moerdonc daer die ander helft vande voers. helft af toebehoerende is Peteren Erits voers. dwelc 
jaerlijcs rijt die helft daeraf gelegen < her. Goyaert Lambrechts Brocken z. > Peter die Smit mma ^ 
erf Peter Smeets voers. v erf Aert Heyen kynderen  

 Item hiertoe al alsulcken ghedeelt hen als sy zeeden toebehorende in een dachmael beempts 
ghelegen after Cromvoert in loco dicto inde Rijscamp  

item hiertoe x scillingen her. census die welc Enghel vander Heyen jaerlijcs gheldende is wt  

 hoeren huyse ende hove gelegen in par. Haren daer sij nutertijt in wonachtich is 
Item hiertoe die helft van ij oude gol.? groeten erfchijns van viij oude grote te vergelden alle jaer her. 
wt 

 de huse ende hove dwelc wilner Aert Loyaerts was ende nu totten kynderen wilner Claeus  
Beerthouts z. van Aerle  comende is ghelegen in par. de Haren ut dixit  

leg. et her, supt Peteren z. Willem Erit Laureys voers. pt. sup ……… wtghenomen al alsulken chijns 
…. [afgesleten] scab predicti datum supra 

7. 1459 januari 12 847.Sch.Otw,R.167,001v-01 
Jan vander Rijt z. Jans vander Rijt voers. Peter Beye voers. als man ende momboir sijns wijfs voirs. 
Ariaen dochter Jans vander Rijt cum tutore xij lop. rogh erfpacht vander helft van iiij mudde rogh 
erfpacht welc iiij mud rogh erfpacht voers. Jacop Jacops z. van Laerhoven gheloeft hadde hem te 
gheven ende te ghelden Janne gh. vander Rijt ende sijne kynderen voers. te weten? de voers. ij mud 
der voers. Jan tot sijnre tochte ende sine kynderen voers. ten erve te bliven ende ende die andere ij 
mud de voers. kynderen ter erfelich te verghelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in par. Haeren ende ut erf sibi adiavit x lop. 
nl. cir. cont.. ghelegen in loco dicto en den heesacker < her. Willem Jacops z. van Laerhoven ^ 
vande ghemeinder strate b ghemeinen ackeren toe aldaer  

item noch wt ende van meer andere versceidene onderpanden nae inhout scepenen letteren van 
Oesterwijck desup etc. Janne vander Rijt hoeren vader voers. alsoe langhe als die selve Jan inder 
menscheyt leven sal et non ultra te samen met alle brieven alsoe ver als sy den xij lop rogh voers. 
enichsins aentangen mogen etc. scab. predicti datum sup solvit hierop 1 braspenning  

8. 1459 januari 9 847.Sch.Otw,R.167,001v-02 
Willem van Laerhoven ende Jacop sijn zone pt Ariaen gh. Poinenborch fil. qd Willems xxij steen 
wollen ende ij lib ende elken steen voor xvi st gherekent deen helft Jacobi proximae futuris ende 
dander helft Bavonis in sequentia scab. Einde et Eyghen datum ix january – portatum pro scabini  
Henric ende Willem confratres kynderen Willems van Laerhoven voers. pt etc. dicto Adriano xxij steen 
ende ij lib. etc. scab. predicti datum supra – portatum pro scab.  
Ariaen voers. pt dicto Wilhelmo dat soe wanneer Willem voers. betaelt heeft die helft vande voers. 
wollen dat  hy tot dien einde quyt ende ongehouden sal  sijn vanden anderen helft voers. scab. 
predicti datum sup. portatum pro scab.  

9. 1459 januari 14 847.Sch.Otw,R.167,001v-03 
Gherit z. Willem Lycoeps pt dicto Adriano xxvi steen wollen ende iij lib. den steem xiiij st deen helft St 
Jans misch proximae futurum ende dander helft Bavonis in sequentium scab. Elst et Einde datum xiiij 
january 
Henric gh. van Poppel pro sup. dicto Adriano xxvi ½ steen ende ½ pont den steen xiiij st die helft 
sunte Jacop proxomae futurum ende dander helft Bavonis .. scab. Einde et Eyghen datum supra  

10. 1459 januari 26 847.Sch.Otw,R.167,001v-04 
Goyaert Smitten pt dicto Adriano xxij steen wollen ende ii ½ lib elken steen xvi st die een helft daeraf 
in festo Sacramenti proximae futuram ende dander helft tot bamisse in sequentia scab. Em. et Jan 
Eighen datum xxvi january  
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11. 1459 januari 25 847.Sch.Otw,R.167,001v-05 
Peter z.w. Peter Hollen Jacop z.w. Matheeus Henric z. als wittige man ende momboer Katelinen sijns 
wijfs ende Yde ende Ghijsel gesusteren dochetren wilner Peter Hollen voers. cum tutore op 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < her 
Wouter Groeys > comm. plateam ^gemeynder strathen v erf Jans Clercs daer een waterlaet 
tusschen gheet ende opten alinghen recht hen daeraf in enigherwijs toebehorende tot behoef Jans 
z. w. Peter Hollen hoers bruers wittelijc ende helmelijc hebben vertegen tesamen op alle scepenen 
letteren etc. scab. Elst et Em. datum xxv january Ariaen Poynenborch pt. … 

12. 1459 januari 25 847.Sch.Otw,R.167,001v-06 
Jan z.w. Wouter Robkens pt Henric z.w. Willem Kepken xix ½ peter ende vij st. in die veemerct? ten 
Bosch proximae futurus solvende scab. Elst et Em datum supra 

13. 1459 augustus  847.Sch.Otw,R.167,001v-07 
[in onmdermarge] 
Adriaen Poinenborch hiervoer ghescr. allen ende enyegheliken scult in de voers. brieven begrepen 
ende allen anderen scout brieven h. de. voers. Adriaen gheloeft soe is aen die .. voers. Adriaen 
sculdich is ende van wat persone leg. her. supt. metten? steen? houw? vanden Bosch te samen ende 
…… p.. commer ex parte eius deport…. scab. Appel et Einde datum anno Lix? …ta augusti  

14. 1459 januari 31 847.Sch.Otw,R.167,002r-01 
Peter z.w. Peter Raeymakers thien lopen rogh her. pactum hem als hij zeede toebehorende welc thien 
lopen rogh erfpacht voers. Herman  z.w. Hermans gh. vanden Ham wittelijc ende erfelijc vercoft hadde 
Yde gheh. van Kets d.w. Jans van Kets moeder Peter voers. te verghelden annuatim in purificatione 
wt ende van  

 enen huse endce hove cum fundo et attinentiis gheleghen in par. de Otw in loco dicto Hukelum < 
her. Kathelinen d.w. Laureys Jan Laureys z. ende hoer mede erfghenamen ab utroque parte 
adiaten..  

ende noch wt meer ander onderpanden volgens Otw sch.br. welke x lop. rogh erfpacht voirs. de voers. 
Peter ghebraken ende van iij jaeren naestleden niet vergouden ende wairen ut dixit heeft hij ghemaent 
ende bestoert? voer scepenen hier onder ghescr. ende heeft daeraf volcomen betalinghe gheeisch 
ende begheert ghedaen te weerden nae? ghewoenlijker manieren scab. Em. Gosens et Peter vanden 
Einde datum ultiam january 

15. 1459 januari 31 847.Sch.Otw,R.167,002r-02 
Marijken weduwe qd Jacops van Brakel heeft ghemaent ende bestoert voer scepenen hieronder 
ghescr. alsulken ix lop. rogh erfp. als Gherit die Becker ende Agnese sijn huysvrou der voers. 
Margrieten wt hoeren huse ende hove jaerlijcs gheldende is ende heeft ghemaent van iij jaeren lest 
leden nae ghewoenlijker manieren scab. Elst et Em. datum supra 

16. 1459 februari 5 847.Sch.Otw,R.167,002r-03 
Willem gh. Poinenborch z.w. Peters Korstiaen z.w. Aerts Bonten pt hen te gheven ende te ghelden 
Janne z.w. Hubrecht Pigghen een mud rogh jeep in purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf sibi adiavit samen xvi lop. nl. hen als sy 
houden toebehorende ghelegen in par. de Enschot < her. Peters vande Velde ende Henric Bonten 
> her. Henric Bonten voers. ende Willem Gherit Wijten z. ^ comm. platea v erf Jan Emmens? ut 
dixit  

etc. scab. Elst et Ghijs datum in festo Agathen  

17. 1459 februari 14 847.Sch.Otw,R.167,002r-4 
Lambert soen wilner Peter Beelaerts Laureins soen wilner Claeus Beelaerts een half vleemsch plach .. 
jaerlijcs ende erfelijcs chijns hem, als sij zeeden toebehorende te vergelden jaarlijks op St Martinus in 
den wynter welc half vleemsch pl. erfchijns voers. wilner Pauwels van Goerle in sinen leven sculdich 
was te ghelden wt ende van  

 enen stuck lands gh. Eiskens acker vij lop. ghelegen in par. de Ghestel < ^ her. Elisabetthen vidue 
qd Jan Peters ende hoer kynderen > comm. platea v her. Jan Bloemendaels ut dixit  

leg. et her. supt Janne z.w. Pauwels van Goerle ende Janne z.w. Henric vanden Brekelen ad opus 
eorum et ad opus Elisabetthen vidue qd Pauwels van Goerle ad opus Ghijsbrecht z.w. Pauwels van 
Goerle voers. tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Em Gosens ende Einde datum xiiij februari  

18. 1459 februari 14 847.Sch.Otw,R.167,003r-05 
Peter z.w. Claeus vande Leempoel  pt Aerden z.w. Henric vande Dijc ij gouden cronen ende viij st. nl. 
valore die een helft daeraf den iersten dach van mey proximae futurus ende dander helft daweraf in 
festo Jo. proximae futurus solvende heeft voert gheloeft Peter voers. den voers. Aernden …. te 
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brenghen tot sinen huis vi vimen goets rogh of telken mael vande voers. termine tot svorsters van Otw 
in te gaen ende niet te scheiden ….. heeft Aerden voers. vernueght oft betaelt op te verboren telken 
mael enen peter van soe veel als daer scout is scab. Elst et Dijc datum supra  

19. 1459 februari 19 847.Sch.Otw,R.167,003r-06 
Matheeus gh. die Gruyter pt sup her. Jan gh. Buckinc z. w. Jan Buckincs zviij gulden te weten daeraf 
iiij der voers. gulden van …ghen in xiiij nachten? ende iiij daer a… b… ende vi daeraf in festo Jacob in 
sequen… f… eodem scab. Elst et Appel datum [xv ] xix february  
[in ondermarge:] dits bevonnist  portatum pro scabini  

20. 1459 februari 12 847.Sch.Otw,R.167,002v-01 
wij Jan vander Elst ende Aert Appel Jacops scab. in Oisterwijck notum fac… unu.. dat voer ons comen 
is Henric z. Jans Leeuwen vander Diesen ende heeft hem vernueght voldaen ende wael betaelt 
gherekent van allen ende enyeghelijken alsulken sculden als Jan ende Stevenm sijn brueder zonen 
Jans Leeuwen voers. ende jan gh. Glavman sijn zwager de voers. Henrick of yemanden anders wt 
beveel? Henric daer hijt sculdich was gheloeft moghen hebben ende heeft daeraf quyut gescouden 
Janne Stevene ende Janne voers. ende allen des quitancie behoeven datum xij february portatum pro 
scab.  

21. 1459 februari 18 847.Sch.Otw,R.167,002v-02 
Embrecht z.w. Henric Emmen z. van Riele als wittige man ende momboir Alijten sijns wijfs d.w. 
Andries Toits op 

 een huis ende hof met sinen gronden ende toebehoerten ghelegen in libertate de Oesterwijc < her. 
Ghijsbrecht Korstiaens z. > her. Aert Jan Appels z. ^comm. platea v ghemeinten toe aen die vloet 
gelegen  

 item noch hiertoe dat derdendeel in ij buender beempts gelegen in par. Otw in loco dicto 
Uedenhout daer de andere twe dordendeel af toebehoren Alijt Quaps ende krn w. Jan Toits  

item noch hiertoe op een mud rogh erfpacht dwelc die kinderen w. Jan Toits voors. wt haren 
dordendeel vande voers. twee buenderen beempts ende meer anderen onderpanden jaarlijks schuldig 
sijn te gelden ut dixit  
item noch op een ½ mud rogh erfpacht dwelc Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven jaerlijcs sculdich 
is te ghelden wt zekeren onderpanden nae inhout brieven daer op ghemaect  
item noch op een ½ mud rogh erfpacht dwelc Jan z. Beerthouts Backs jaerlijcs gheldende is wt ende 
van  

 enen zester zaet lands bij der wintmolen tot Karchoven ghelegen ut dixit  
ende opten alingen recht hem daer af in enigherwijs toebehorende tbv Jans z.w. Andries Toits sijns 
swaghers wittelijc ende helmelijc renunciavit tesamen etc. wtghenomen alsuilke chijns als men der 
kercke van Oerscot vanden huse ende hove voers. van rechts weghen sculdich is te ghelden scab. 
Em et Einde datum xviij february 

22. 1459 februari 18 847.Sch.Otw,R.167,002v-03 
Jan voers. op 

 een stuck lands v lopens ghelegen in libertate predicta in loco dicto Karchoven < comm. plateam > 
her. Jan Claeus Meus z. van Karchoven voert ubiz.. adiatere ?  

 item noch hiertoe dat dordendeel van enen beempts daer dander twee dordendeel af 
toebehorende sijn Jan Buckinc ende Embrecht Goeswijns z. ghelegen in par. Otw in loco dicto die 
Diese < her. Wouter Maes Hessels z. > Go. van Hulsen ^vanden gemeende van Otw v ghemeinder 
Aa toe ibidem  

 Item noch hiertoe dat dordendeel inde achtendeel in eenen beempt geh. Hadewighen beempt daer 
die ander twee dordendeelen oic af toebehorende sijn Jan Buckinc ende Embrecht Goedswijns z. 
voirs.  

welc delen der voirs. beempde jaerlic rijden  
item noch hiertoe op die helft van  

 een stucsken beempts geh. tRoet dwelc jaerlijcs rijt - - gelegen in par. de Haren < her. Claeus van 
Bochoven > die ghemeinen Aa  

item noch hiertoe op een mud rogs her. pacht dwelc Aert Dormans? jaerlijcs gheldende is wt sekeren 
onderpanden etc.  
Item noch hiertioe op een  ½ mud rogh erfpacht dwelc w. Henric z.w.  Jan Blanckaert jaerlijcs te plach 
[sic] etc. ut dixit  
Item noch hiertoe op een half mud rogh erfpacht dwelc Aert die Wolf jaerlijcs te ghelden plach ende 
opten alinghe recht hem daeraf in enigherwijs toebehorende tot behoef Embrecht voers. helmelijc 
hebben vertegen tesamen cum omnibus litteris etc. wtghenomen vi lop. rogh erfpacht Ghijsbrecht 
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Meinaert ende Heylwigh ende Mechtelden Jan Maes dochter jaerlijcs van rechts ex.. solvende scab. 
predicti datum supra 

23. 1459 februari 18 847.Sch.Otw,R.167,003r-01 
Henric z.w. Beernts z.w. Jan Nacks van Ophoven voor hem selve ende voor Janne niet tegenwoerdich 
wesende soen w. Beernts voers. daer Henric voers. voer gheloeft heeft v ½ lopen rogh her. pactum 
hen als hy zeede toebehorende welc v ½ lop. rogh erfpacht voers. Aernts gh. Willen z. w. Henric 
Willen sculdich is ende gheloeft hadde te ghelden annuatim in purificatione wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in par. de Oesterwijc in loco dicto 
Hukulum < her. Peter vande Wou > comm./ platea ^vande erf Gherit Aert Andries v tot enen 
ghemeinen weech toe ibidem ut dixit  

ende gelijc dat in enen deylwrief van Oesterwijck daerop ghemaect volcomelijk begrepen is leg. et her. 
supt Aerde gh. Willem voers. te samen cum omnibus litteris alsoe ver als sy de …. lop. ….. 
scab. Elst et Dijc datum xviij february 

24. 1459 februari 20 847.Sch.Otw,R.167,003r-02 
Aert gh. vande Ven pt sup her. Peteren gh. vanden einde xxiiij gouden peter ende voer elken peter xix 
st. die  een helft daeraf in festo Servacy? proximae futurus ende dander helft St Bartholomei in 
sequentia scab. Em et Eighen datum xx february  portatum pro scabinis 

25. 1459 februari 24 847.Sch.Otw,R.167,003r-03 
Aert soen wilner Wouter Doirman  

 een stuck erfs tot weyen ligghende hem als hy zeede toebehorende ij lop. ghelegen in libertate de 
Oesterwijck in loco dicto Karchoven < her. Embrecht Greven > her. gemeint van Haren ^ eadem 
communitate v her. Jasns Meyers ut dixit  

leg. et her. vendt Janne zoen w. Laureys Groys wtghenomen ½ philips d. den hertochs daer wt te 
verghelden ende ij l;op rogh der tafele des heylichs Gheests in eccl. de otw ende wtghenomen ijn  lop 
rogh der altaristen inderselver kerken jaerlijcs van rechts ex.. solvende scab. Em et Einde datum in 
festo Mathie xxciiij die february  
Jan z. Aerts voers. redemit et reportavit dicto Johanni scab. predicti datum supra solv. unam? 1 st. ?  

26. 1459 februari 13 847.Sch.Otw,R.167,003r-04 
Gheertruit d.w. Gherit Scilders c.t. een ½ mud rogh her. pact. solv. in festo purificatione wt ende van 

 enen hove ghelegen in lib. de Otw < her. Peter Fyen ende de erfgen. w. Jans Cupers > comm. via 
die gheet na? Claeus Sceiven krn erve ende de voirs. hof  ^ van de wech die ter Borch waert gheet 
v totten weech die ten Ghever waert gheet  

 noch wt ende van enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen inder voors. vrijheyt < de 
voers. hof > her. Henrics van Buel [doorgehaald: streckende vande erf der krn w. Claeus Plumen] ^ 
totten erf der krn qd Claeus Plumen ut dixit  

welc ½ mud  rogh erfpacht voers. Gherit gh. Scilders voers. teghen Jan z.w. Alout Smeyermans in 
sch.br. Otw leg. et her. supt Wilhelmo dicto Quysthout tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Ghijs 
ende Einde datum xiij february t. da. Arnoldo Gh. Ele ? port. p. scab.  
Willem Quysthout voers. heeft gh. ende verleent ende met desen teghenwoerdigh brieve gheeft ende 
verleent Michielen gh. den Haerde plena et libera p..tatem om te heffen ende boren ende oft noet 
weer metten recht te vervolghen dit half mud rogh voers. etc.  
scab. predicti datum supra portatum pro scabinis  

27. 1459 februari 20 847.Sch.Otw,R.167,003r-05 
Jan gh. vanden Doren als momboer ende provisoer der tafelen des heylichs Gheests inder kerken van 
Otw inde name ende van weghen der tafelen voers. ende die persoen van Otw inde name ende van 
weghen de altaristen van Otw ende Willem gh. Sapeel als provisoer onser Vrouwen bruederscasp 
inde selve kercke hebben hen vernuecht ende volcomelijc voldaen ghekent van Alijten vidue qd 
Tielman Hoifs van alsulken xij lop. rogh erfpachts als deselve wilner Tielman den voers. Elken tot sine 
ghedeelt in sinen testamente ghemaect ende beset hadde ende hebben daeraf quyt ghescouden 
Alijten voers. ende allen den ghenen des quitantie behoeven scab. Elst et Einde datum xx february  

28. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-01 
Jan gh. Vendijck z.w. Henric een mud rogh jeep op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis in par. Otw in loco dicto Uedenhout by die 
Creitemolen < her. Jan Peter Stevens z. > her. der krn qd Mechtelt Brocken ut dixit  

welc mud rogh erfpacht Jan voers. teghen Janne z.w. Bartholomeeus Stevens z. vander Amervolert in 
litteris de Otw Item noch hiertoe een mud rogh jeep op Lichtmis wt ende van  

 enen stuck lants geh. Cortevelts landt v ½ L in par. et loco predicto < her. Steven Henric Stevens z. 
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et  gemeint ^erf Gherit Peters soen vande Schoer v erf Elisabethen Pauwels Sonders en hoer 
mede erfgenamen ut dixit  

welc lest genoemde mud rogh erfpacht voers. Jan Vendijck voers. teghen Daneelen … soen wilner 
Dirck Jacops soen van Esch als wittige man ende momboir Aleite sijns wijfs d.w. Wouter Toit Vannijs 
z. aliis litteris de Oesterwijck leg. et her. supt Janne sijn wittige sone etc. scab. Appel et Einde datum 
xxv februarij 

29. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-02 
Jacop z.w. Jacop Lipprechs vande selve w. Jacop ende wt Margriet d.w. Willem Coremans tesamen 
wittelijc ghewonnen die helft van allen ende enyeghelijken alsulken gueden erfelijc ende havelijc hem 
als hy zeede toebehorende die den voers. Jacop van wilner Janne sinen bruer z.w. Jacop Lipprechs 
voers. vanden selven w. Jacop ende wt w. Margrieten sine voerwive d.w. Wijtmans  vanden Dale 
tesamen wittelijc ghewonnen mids recht van versterven het sy mede over gheven in sine? pen. ? 
brieven het sy met testament oft met instrument enichsins toecomende ende aencomen moghen sijn 
soe wart die helft der voers. guede ghelegen sijn etc. in haerden in weken etc. leg. et her. supt Janne 
z.w. Jan Lupprecht tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Ghijs et Em datum sup 

30. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-03 
Jacop voers. pt die andere helft der voers. guede pt sup littere? et her. supt Coenraerden z.w. 
Wijtmans voers. ende Gielissen z.w. Jan Comans als wettige man ende momboir Elisabetthen sijns 
wijfs d.w. Wijtmans voors. tesamen cum omnibus litteris etc. - testes en datum ut supra 

31. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-04 
Jan Lupprechts voers. pt etc. Jacop Lupprechts voers. xx goden peters bl. valore a purificatione 
proximae futuris over v jaer ende  tot elken Olvrouwenmisch boven den voers termijn de pacht van ½ 
md rogh solvende eodem scab. predicti datum supra 

32. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-05 
Coenraet ende Gielys voers. pt Jacop voers. ex der voers. Peter a purificatione proximae futurum over 
v jaer pt suo scab. predicti datum supra  

33. 1459 februari 25 847.Sch.Otw,R.167,003v-06 
Jacop voers. promisit Janne Coernraerden ende Gielysen voers. dat oft sake weer dat Jan Jacop 
Lupprechts voers. wederom te lande queem nae den mael dat hij die voers. xL peter van Janne 
Coenraerden ende Gielysen voers. geboert sal hebben dat hy tot tot dieen einde die voers. xL peters 
wederom gheven en de betalen sal elken tot sinen ghedeelt Janne Coenraerden ende Gielysen voers. 
scab. predicti datum supra 

34. 1459 november 29 847.Sch.Otw,R.167,003los-2a 
Sunderlinghe zeer gheminde zwagher weet dat ic U seinde met brengher des briefs van Beerthout 
Backs weghen tghelt van vi vaten biers  te weten voir die v vaet voer elc vat xiij st ende voer tseste xv 
st ende ic seinde u die dauuds? silveren penninghen vor wilhelmus tuyn alsoe icse van sinen weghen 
ontfangen hebbe ywet? meer 
Onse heer God sy met U Ghescrf. tOesterw. etc. 
Ja.[cop] Elst alst bereet tot uwer liefden 
Jacop lieve swaegher wit dat ic Claes die Wolff bennen betaelt dur vi v[aten] biers? die voerscreven 
staen in den brieff die ghi my ghesonden hebt als van Berthout Bax weghen mer het sal my hughen? 
xxi placken aen die dauutz penninghen mijn? macht tot uwen besten  
[verso] 
Claeus ende Henric confratres zonen qd Jan Vrient Claeus z. promiserunt indivisim Adriaen s. wilner 
Ghijsbrecht Heyen 1 mud [marge: rogs her. pactionis] ende wt weyen iij buenre vel circiter continente 
in par. Otw in loco dicto Hukelum < inter Herman Back ex uno > de gemene waterlaet geh. die Rijt ^ 
erf Bruesch Jansz. et Willem Pauwels v Jan Back Beerthout 
scab. [Em.] Buckinc et Emken datum in profesto Andree [29-11] 
Henric z. Aert van den Wiele redemit etc. et reportavit dicto Adriano  
Minen zeer geminden zwagher Claeus den Wolf wonende in Besoyen  

35. 1459 februari 7 847.Sch.Otw,R.167,003los-3a 
Gherit gh. vander Schoer filius qd Peter ut de..or pu..lis hem te gheven ende te ghelden Henric z.w. 
Gosens vander Beerthen ende [te verghelden] iiij mud rogh jeep op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende ut erf sibi adiatem vij lop. nl. circ. in par. Otw in 
loco dicto Uedenhout < her. Wouter Toit Vannis z. > comm. platea ^erfWillem Wijten Gherits z. v 
gem. straat toe voers.   

 item noch wt ende van enen stuck lands xviij lop. in par. en loco predicta < her. Jan vander Rijt > 
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hewr. Gherit voers. ^vander ghemeinder strate v erf Rychout Borchgraven  

 item noch wt ende van enen stuck lands iij lop. nl. circ. in par. et loco predictam < her. Claeus 
vander Voert > her, Claeus die Sceoper ^ comm. platea v totten erf Steven Henric Stevens soen ut 
dixit  

etc. scab. Ghijs et Dijc datum vij february  
Beerthout gh. vanden Dijck f. wilner Henric heeft met recht vercoft zeker onderpande nae teneur sijns 
briefs gheleghen in die Hupperinghe van 1 ½ mud rogh erfpacht van iij jaeren tafter ende van den 
onraet daer die daer met recht opghegaen is Jacop vander Elst z. Jans behoudelijc ende  hier in 
wtgesceden den voers. Beerthout 1 mud rogh erfpacht op die selve pande scab. Ghijs Appel Dijc et 
Em datum septiam february  
Jacop vander Elst renunciavit dicto Bertholdo dese erfs? voers. scab. predictam datum supra 
[achterkant niet beschreven] 

36. 1459  847.Sch.Otw,R.167,003los-8a 
Arft gheheyten Ackerman zoen wilner Joerdens Brouwers [teghen ] heeft ghecoft teghen Jan Hanrijcx 
soen van Laerhoven  

 gheleghen in die Leghe Aspellaer een ½ boenre vri ende los beemst  
vut ghenomen enen penninck van tstarthoghen chijns dat sal Jan goet ende doghende gheloven te 
macken met vorweerden toe ghedaen op allen solleken goede dats te weten  

 desen acker gheleghen aen een eynde aen Aleyt Wyten hoff ander eynt aen Nelen Touts erf ende 
aen die een si nord warts Claes vanden Ghein erf ende aen die ander si suten warts Griets Papen 
erf  

 Item noch drie lopen saet lantys dat wilner te wesen plach des selven Hanrick van Laerhoven  
met vorwerden toeghedaen die te deel ghevallen waren Jans den Ouwen Hanricx van Laerhoven  

 streckende van aen dat selve lant voers. gheleghen aen den ghemeinen wech  
met vorwerden hiertoe ghedaen  

 Item noch een stucken beemds gheheyten Dollant aen die een side Phlips Beoyen ende Hein 
Appels ende die ander side die Aa dat een eynde dander broeck ende dat ander einde Hein Appels 

  item dat ½ boenre beemds sal Jan voers. Art gheheyten Ackerman goet ende wel deghende 
macken op hem ende op allen sijn goet dat hi nu heeft ende dat naemaels hebben ende vercrighen 
mach  

 Item hiertoe ghedaen een dordendeel in dat Brugghelaer  
[open stuk] 
Item alsulken brieff van twentich gouwen peters [behouweloecken de] of gheloeft die Jan Aert 
Ackerman ghedaen heeft  
[achterop in andere hand] 
[Aert gh. Ackerman soen wilner 1 ] 
Jan z.w. Henric van Laerhoven  

 een ghedeelt in een stuck beempts in een stuck beempts metter maten ghemeten ½ menrfe cont.. 
ghelegen in par. de Haren in loco dicto Belver < her. mense sancte Spiritus de Buscoducis O > 
comm. platea ^ vander erf Gherit Lemmens v totten erf Ariaen Bonen ut dixit 

leg. et her. vendt Aernden soen wilner Joerdens Brouwers etc. wtghenomen 1 d erfchijns jaerlijcs van 
rechts etc. scab. Elst et Ghijs datum xvij aprilis  
Jan z.w. Wouters vande Nuwenhuis redemit etc. et reportavit dicto Arnoldo scab. predicto datum 
supra  

37. 1459 februari 27 847.Sch.Otw,R.167,004r-01 
Willem gh. Quisthout wilner Jans z. ½ mud rogs her. pactum hem als hy zeede toebehorende op 
Lichtmis wt ende van  

 den huse ende hove ende wt anderen erf daer wilner Michiel Fien in te wonen plach  
pt in ao folio proto declatu ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Willem voers. teghen Gheertruden 
d.w. Gherit Scilders met overgeven in sch. br. Otw leg. et her. supt Aernden z.w. Jans van Ghierle ad 
opus Alyten d.w. Jans Smolders wittige hvr Aerts voers. te samen cum omnibus litteris ende alle 
afterlinghe pachten daeraf onverschenen wesende etc. scab. Em. et Einde datum xxvij february solvit 
m.. ij pl.  
Ghijs soen wilner Gherit vande Pol redemit etc. et reportvit dicto Aleide scab. Dijc ende Einde datum ij 
marcij  

38. 1459 februari 27 847.Sch.Otw,R.167,004r-02 
Alijt weduwe wilner Jan Symons d.w. Jans Smolders bij raey wilen consent Aerts van Ghierle teghen 
woerdich man ende momboir heeft gheconsenteert fgewillecoert ende met sunderlinghen wil begheert 
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voer scepenen hier onder ghescr. als dat Peter gheheiten vande Einde z.w. Jans vanden Einde hoer 
zuster sone hy oft sijn kynde oft hij v. h. die voers. Alyt aflivich worde in d. guede die die voers. Alijt 
nae hoier doet after laten sal mede deylen sal in alder manieren ende vormen dat die susteren ende 
bruederen daer voers. Alyten inde selve gueden daer voers. Alyt deylen zullen vandern wittighen 
bedde scab. Appel et Dijc datum supra  

39. 1459 februari 2 847.Sch.Otw,R.167,004r-03 
Jan z. Jan Vendijcs een mud rogh ende 1 md hem als hy zeede toebehorende pt in alio latere welc 
twe mud rogh voers. Jan gh. Vendijc z.w. Henric Vendijcs den voers. Jan sinen soon ende gh. hadde 
pt in litteris de Oesterwijck cont.. leg. et her. supt Katelinen d. van den loe te weten denselve Katelinen 
tot hoer tochten ende Katelinen dochter die selve Katelinen uter selve Kateline ende van wilner 
Aertden z. Jans Vendijc Henric soen tesamen natuerlijc ghewonnen ten erve te bliven etc. oft Kateline 
dochter Aerts ende Katelinen vande Loe voers. sonder wittighe gheboert van hoer after te laten 
aflivich worde dat tot dien einde dat erfrecht der voers. twee mud rogh weder om gaen ende comen 
sal totten rechten erfgenamen Jans z.w. Henrick Vendijcs voers. met welke opdracht der voers. ij mud 
rogh Jan voers. voldoet alsulken ij mud rogh als Jan voers. der voers. Kastelinen voer notaris ende 
ghetughen geloeft had te vesten  
#heeft voert gheloeft Jan Henric Vendijcs soen voers. dat kynt vande voers. Aert sinen bruer ende van 
de voers. Katelinen tesamen natuerlijc ghewonnen nae hem te nemen ende ten weighen daghen 
sonder de cost Katelinen voers. te houden # 
Scab Appel ende Einde datum 2-ta february 
[nog onderaan [op een na laatste akte] op deze blz. – Kateline voers. heeft haer vernueght voldaen 
ende wael betaelt ende ghevest te sijn van alsulke geloefte als Jan Jan Vendijcs soen voers. der 
voers. Katelinen voor notarys ende ghetuygen gheloeft had nae inhout instrument etc. ende heeft 
daeraf quyt ghescouden Janne voers. ende al des quitantie behoeven  scab. predicto datum supra] 

40. 1459 februari 2 847.Sch.Otw,R.167,004r-04 
Willem soen wilner Wouters Coster pt etc. te gheven ende te ghelden Wouteren z. Jans Costers sinen 
neve een ½ mud rogh her. pactum solvende etc. in festo purificatione wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in libertate de Oesterwijck < her. Jan 
Hollen > her. Henric Losen ende sijne voerkrn ^ vande erf Mechtelden weduwe w, Jans Bieen v 
comm. platea ibidem 

etc. scab. Appel et Einde datum 2-ta february [of:  quator? februari] portatum pro scabinis 

41. 1459 maart 15 847.Sch.Otw,R.167,004r-05 
Ariaen z.w. Ghijsbrecht Mesmakers pt Janne z.w. Hubrecht Pigghen ix Rgld nl valore een jaer nader 
doet Denis Buen metten pacht nae avenant des ghels nae lantcoep solvende eodem scab. Elst et Em. 
datum xv marcij 

42. 1459 maart 6 847.Sch.Otw,R.167,004v-01 
Willem Claeus Colen pt sup h.. Ariaen Melijs Melijs soen van Bezoeyen x gouden beyersch  gulden 
vel valorum totten willen? manighen? Ariaens voers. solvende eodem scab. Elst et Dijc datum sexta 
marcij – portatum pro scabini 

43. 1459 maart 16 847.Sch.Otw,R.167,004v-02 
Steven z. wilner Henric  Stevens z. vander Amervioert  

 een stuck lands hem als hij zeede toe behorende en den selven acker iiij lopens. ghelegen in par. 
de Otw in loco dicto Berkel < her. Michiel Brocken kinderen ^ Gherit vande Scoer en voert > v die 
ghemeinte van Haeren ut dixit  

welc stuck lands voers. Steven voers. w. Jan den Ridder sinen zwagher met Elisabetthen sijnre 
dochter in hijlijcscher vorwaerden metten commer daerop staende in hijlijcscher vorwaerden gheloeft 
ende gh. hadde voer enen mud rogh ut dixit leg. et her. supt Wouteren z.w. Denijs Willem Reinkens 
sinen zwagher als man ende momboer Elisabetthen sijns wijfs voers. weduwen qd Jans Ridders 
voers. etc. wtghenopmen iiij lop. rogh erfpachjts den heren van St Jans ten Bosch en dat tfierendeel 
van x st zwert der tafelen des H.Geest inder kerke van Otw ende dat fierdendeel van 1 ½ lib. pactum 
erfchijns Aert Ceel Houtappels z. ende dat fierendeel van viij d. paym. erfchijns in den ghezworenen 
chijns van Haren jaerlijcs vanrechts  
hierbij gestaen Merten ende Laureyns ende Enghelberen hoer zuster krn Elisabetthen ende w. Jans 
Ridders voers.  c.t. Enghelbeeren voers. ende hebben op dit voers. stuck lands tbv Wouter hoers 
stiefvaders voers. helmeljc vertegen etc. om metten voers. vertienissen den voers. Wouter te 
vernueghen ende te voldoen alsulken xx peters als want voers. van weghen wilner Jans Ridders 
hoers. vader betaelt hadde van sinen goede ende die die voers. kinderen hem weder on gheloeft 
hadden te betalen ut dixit scab. Em et Einde datum xvi marcij des woensdaechs voor Palmsondach  
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quo facto etc. dicte Walterus pt te geven ende te ghelden den voers. Merten Laur. ende Enghelbeeren 
voers. vijf lop. rogh erfpacht voers. te vergelden annuatim in purificatione wt ende van den stuck 
lanmds voers. daer den ierseten termine der betalinghe af wesen sal den iersten onser 
Vrrouwenmisch purificatione nae doet Elisabetthen hoer moeder voers. wittige huysvrou Wouters 
voers etc. scab. predicti datum suopra de.. libra Steven hoers? ouder vader ?  

44. 1459 maart 22 847.Sch.Otw,R.167,04v-03 
Jan z.w. Amelijs gh. Walravens z. een mud rogh her. pactum van ix ½ mjd rogh her. pactum hem als 
hy zeede toebehorende te verghelden annuatim in purificatione welc ix ½ mud rogh erfpacht voers. 
Jan z. w. Hubrecht  Pigghen pt hem te gheven ende te ghelden Amelijsen gh. Walraven voers. wt 
ende van  

 enen huse ende hove mette tymmeringhen daerop staende cum fundo et attinentiis metten erf sibi 
adiavit ghelegen in par. de Enschot < her. Gherit Coppen > communitate  

 item noch wt twee buender erfs. nl. circ. ghelegen in par. predicta ineen heyhoeve aldaer aen die 
Molenstraet < her. Jan Melijs z. > predictum Molenstraet v vander erf Matheus Jans z. ^ 
ghemeiknte toe aen die Rubrake  

 Item noch wt enen stuck lands gh. den Enenacker ghelegen in par. predictam inde ackeren van 
Enschot < her. Aerts vander Wiel > hjer Gerit? die Bont en Claeus van Aerle ^ erf Claeus van Aerle 
voers. v Kercweech toe ibidem  

 Item noch wt enen stuck lands gh. Haermans acker ghelegen in par. predictam en her. Gherit 
Wijten die jonge > her. der erfgenamen qd Guedelden vidue qd Embrecht vanden Heesacker > 
her. .. Margriete vidue qd Marcelis? vanden Hovel et suorum plu… ^  vanden erf Gherit Wijten die 
oude v erf Denijs die Bye ‘ 

 item noch wt enen lop. lands daerbu omtrent gelegen < her. Aerts vande Hoeven > her. Mathijs 
Oerlmans ^erf Gherit Wijten des ouden voers. v erf Guedelden ende hoer kinderen voers.  

 Item noch wt enen stuck lands gh. den Stouwenhof ij lop. nel circ. ghelegen in par. predicta in loco 
dicto aen Scouwen jande? < her. Laur. vande Heyen en Jan Melys > her. Gherit Wijten de oude ^ 
erf Laur. vander Heyen voers. v erf  Jan Melys voers. ut dixit welc huis ende hof ende ander erf 
voers. Jan z.w. Hubrecht Pigghen teghen Amelijs gh. Melijs Walraven voers. voer dese voers. 
erfelijken pacht vanden ix ½ mud roghj ende vor sommige anderen commer jaerlijks van rechts etc. 
tot een erfpacht gecregen had in sch.br. Otw leg. et her. vendt Mercelijsen z.w. Mercelijs Wijten etc 
. tesamen als sy den mud rogh voers. enichsins aenvangen? moghen etc. dicto Meeus den voers. 
ouden brief te baten te brengen etc. scab. Em en Einde datum anno Lix opten goeden vridach  

45. 1459 augustus 13 847.Sch.Otw,R.167,5los-a 
Willem  gheh. van Beeck filius qd Aelberti pt Jan Elst ad opus sui et ad opus Bertholdi f.qd.Jan Bcks et 
ad opus Arnoldi filij qd Jacop Appels CCCC gouden peters nl. valore in festo Bavonis proxximae 
futuris solvende eisdem scab. Elst et Einde datum xiij augusti  
+ of de voers. goede bij der doet Willems ende Dinghen voers. tot Janne ende Katelinen voers. comen 
eer sy tot hoeren mondighen jaeren comen zullen sijn dat die voers. guede tot behoef der krn voers. 
gheregeert zullen werden als momboeren van Beerthout Back van Aert Appel ende van Jacop vander 
Elst ter tijt toe dat die krn voers. tot hoeren mondighen jaeren comen zullen sijn scab. predicti datum 
supra  
[verso] 
Wy Elst et Dijc scepenen in Otw notum facium etc. dat voer ons comen is Willem van Beek voers. by 
den levenden live Dinghenen sijnre hvr ende heeft voer ons scepenen voers. begheerten met goeden 
herten ende ghewilt dat alle guede bernerlijke ende onbernerrlijke havelijke ende erfelijke den voers. 
Willem ende sijnre huysvrouwen toe behorende nae der doet desselfs Willems ende Dinghene sijnre 
huysvrouwen gaen ende bliven zullen totten wittighen kijnderen Willems ende Dinghen voers. die sy 
af? luten? zullen onder hen ghelijc te deylen behoudelijc dat Jan ende Katelinen noch onmondich 
wesende natuerlijke krn Jans vander Aa vanden selven Jan ende wt Hadewighen wittighen dochter 
willems ende Dinghenen voers. tesamen natuerlijc ghewonnen hebbenm ende deylen sullen onder 
hen beyen die helft vanden ghedeelt dat Hadewighen hoer moeder vande gueden Willems ende 
Dinghenen voers. versterven sal etc. oft die voers. Jan oft Katelinen sonder wittighe gheboerte van 
hen after te laten aflivich worden dat tot dieen einde die voers. guede wederom comen zullen totten 
wittighen kynderen Willems voers,. oft tot hoeren erfghenamen met vorwaerden toeghedaen  

46. 1459 juli 31 847.Sch.Otw,R.167,5los-b 
slechts aan een zijde beschreven 
Jan gheheyten Buckinc z.w. Goevarts Buckinc alle gedeelt ende recht tot hem behoerende in 

 enen beempt geh. den Cattendonc gelegen inder prochye van Gestel by Oesterwijc in een stede 
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geh. tHelbroeck < erf Jacob Teckwevers > erf der erfgen. w. Jan Stempels ut dixit  
her. supt Henrics suo fratri f.w. Godevaart Buckincs etc. scabi Jan vander Elst et Ghijsbr. Korstiaens z. 
datum in prefesto Pet. adf vincula 
Henricus Buckinc f.qd. Godefridi alle gedeelt ende recht totten selven Henricken behoerende in 

 een erfenisse geh. die Heyhoeve gelegen inder prochye van Oesterwijck ter stede geh. in die die 
Diese [sic] < erf Peters vanden Eynde > erf der erfgen. w. Peters Beren ende wert? aen die 
gemeynt van Oesterwijc dat alom en tom aenliggende als hi seyde supt Johanni suo fratre fil. dicti 
Godefridi etc. ts. dat. sup.  

47. 1459 april 24 847.Sch.Otw,R.167,5los-c 
klein briefje aan een zijde beschreven 
Jannys Bruystens ende Bruysten sijn soen hebben op ghedraghen Godevaert van Deil  

 een stuck lans gheleghen tot Belveren aen die een zide neven Gossen Wellens soen van Beeck > 
aen aen die ander zide Goedevaert Poeynenborch Peter Poynenborchs soen  

ende gheloven hem dat warnen  - einde et Eighen datum anno Lix xxiiij aprilis 

48. 1459 juni 29 ? 847.Sch.Otw,R.167,5los-d 
aan beide zijden beschreven 
Peter Colemans pt sup hu. Ghijsbrecht Korstiaens s. iiij R.gld ende ij mud rogh die iiij gld of opten half 
vasten proximae futuris solvende ende die ij mud rogh in festo Jo. inseqente solvende scab. Back et 
Poinenborch datum opten dach datmen djaerghedinghe dingde portatum por scabini  
[verso] 
Willem Poinenborch ende Korstiaen die Bont pt ut indivisi sup hu.. Jan z. w. Hubr. Pigghen x peters in 
festo Bavonis proximae futuris solvende scab. Dijc et Em datum in festo Pet. portatum pro scabini 
Korstiaen die Bont pt dicto  Jo dat hy alsulken xi mud rogh als Willem Poinenborch Willem Luwe 
gheloeft heeft daer Jan voers. als borch in gheloeft heeft heeft [sic] dat Willem Poinernborch oft 
Korstiaen van hen die alsoe sal dat? Hubr. Pigghen s. ende sijn guede daeraf onghehouden zullen 
sijn  
Willem Poinenborch pt Korstiane voers. vander voers. ghelofte scadeloes te houden scab. predicti 
datum supra  

49. 1459 november 27 847.Sch.Otw,R.167,5los-e 
achterop enkel: in oem? t.ram exunt 
Jan z.w. Willem Everaerts ende Wouter z.w. Henric Smeekens pt midsim? sup her. Jan gh. den Cuper 
xij peters ende voer elken Peter xviij st qd die een helft daeraf in festo purificationis proximae futuris 
ende dander helft daeraf tot meye naest volgende solvende eodem scab. Dijc et Em datum xxvij 
novembris 

50. 1459 maart 30 847.Sch.Otw,R.167,005r-01 
Aert z,w, Henric Witloc als wittig man ende momboer Kateline sijns wijfs dochter Marcelys Houtappel 
die helft van xL st jaerlijcs pay. erfchijns hem als hy zeede toebehorende te vergelden annuatim in 
purificatione wt ender van 

 enen huse ende hove cum fundo et asttinentiis daer Jan gheheiten Bertrams ende Juet sijn wijf in 
te wonen plaghen  ende wt eenre buenre lasndfs teinden dern voergh hove ghelegen v erf toe 
Peters gh. vanden Doveloe  

welc xL st paeyments erfchijns voers, Jan gheh. Beertrams ende Juet sijn wijf met haer momboer 
vercoft hadden Henric gh. Toit z. Peter Vannys ende welc helft vanden xL st payments erfchijns voers. 
den voers. Aert als men ende momb. sijns wijfs voers. vander doet w. Wouter Priems die s. was 
Hernric gh. Toits ut dixit met recht van versterve ende mids eenre erfdeilinghen met sijnrfe mede 
erfgenamen daerop ghedaen erfelijc toecomen is ut dixit leg. et her. supt Aernden gheh. van 
Laerhoven ad opus Alijten wede qd Laur. Vannys tesamen cum omnibus litteris alsoe ver als sy de 
helft der xL st . voers. ennich sins tanq. moghen etc. scab. Ghijs et Em datum anno Lix des vridaechs 
naden heylighen Paesdachpenultiam marcij  

51. 1459 maart 22  847.Sch.Otw,R.167,005r-02 
Wij Jan vander Elst Jan vbanden Dijc Embr. Goeswins soen Peter vanden Einde ende Jan Claeus 
soen van Eighen doen cont enyeghelijken dat voer ons comen sijn Willem van Beeck Jan 
Poinenborch Peters soen Jan Buckinc Jans soen Jacop vander Elst ende Jan die Clerc als scepenen 
in hoer tijt ende hebben ons aenbracht hoe dat voer hen als scepenen Peter soen wilner Ghijsbrecht 
gh. Hadewighen voer sijn ghebreck dats te weten voer enen jaerlijken erfelijken pacht van ½ mud rogh 
welken pacht vande ½ mud rogh voers. Peter z. Daneels gh. Nouwen wittelijk en erfelijk vercoft hadde 
Ghijsbrecht gh. Hadewighen z. w. Peter Engelen tbv Peter sijns soens voers. te verghelden annuatim 
in purificatione wt ende van 
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 eenre erf gh. die afterste weide 3 L in par. Westilborch in loco after den Hovel bij die Scive < her. 
Daneel Reneers z. van Broechoven > her. Gherit Daneel Nouwen s. ^vande erf Jan Wouter Backs 
soen v erf der krn gh. Scutkens krn pt in litt. de Otw  

datum anno Domini millesimo quadragesimo xLiij op sunte Pauwels dach conversio ende welc ½ mud 
rogh voers. de voers. Peter ghebrack ende niet vergouden en was van iij jaeren ut dicit ende welc 
stuck erf tot weyen liggende voers. dese voers Peter metten heer ende met vonnis der scepenen van 
Otw ghelijc dat ghewoenlijc is te ghescien vercoft hadde Peter z.w. Gherit Beerijs van Oerle voer 1 
lop. rogh erfpacht vande ½ mud rogh erfp. voers. ende voer den onraet die daar met recht op 
ghegaen was ghelijc dat in enen vonnisdbrief der scepenen van Otw daerop ghemaect volcomelijker 
begrepen is ende want dit voers. stuck erfs totweyen liggende tgebreckvande ½ mud rogh erfpacht 
ende den afterstel voor hen niet ? volgende en hadde soe heeft hem? dese voers. Peter mids 
wandoghenscappen ende mids vonnis der voirs. als scdpenen doen richten met Jacop vander Elst 
ende met Jan den Clerc als scepenen ghelijc Jacop ende Jan voers. ons scepenen voers. dat oec 
aenbracht hebben aen zeker erf die w. toe plaghen te behoren Peteren z. Daneels gheh. Nouwen te 
weten aen 

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis gheleghen in par. de Tilborch in loco dicto aen den 
Hovel < ^ her. Aerts van Loet > her. des godshuse van Tongherloe v comm. plateam  

 item noch hiertoe een stuck lands iiij lopens ghelegen in par. predicta < ^ her des heren van 
Tongherloe > comm. platea v her. Daneels Canters  

 item noch hiertoe aen tghedeelt w. toebehorende Peter Daneel Nouwen z. voers. in een stuck 
lands iiij lop. ghelegen in par. predicta ad locum dictum die Corvelsche Molen < ^ her. Henric 
Beerthen > her. der erfgenamen qd Henric Peter Awerts v her. Jan Bacs van Borechoven daneel 
Aelwijns ende Symon Molneers  

 item noch aen tghedeelt w. topebhorende Peteren voers. in ij lop. lands ghelegen in par. predicta in 
loco dicto aent voertveken < her. Peter Smeets erfgenamen > Peteren? Willems erfgenamen 
vander Gheyn ^erf Aerts van Loet v comm. platea ibidem ut dixit  

welc gericht Peter gh. van Laerhoven in de name ende vanweghen Peter ghijsbrecht Hadewighen 
soen voers. daer hy een volcomen macht af hadde voer ons scepenen voers. ende in onsen stoel 
volcomelijk volvuerde etc.  
quo facto ghewijst waert etc. dat Peter voers. dese voers. onderpande vor sijn voers. gebreck 
vercopen mochte  
quo facto soe heeft Peter voers. dit voers. ghericht des hu aldus ghemechticht was weder 
overghegeven ende opgedragen Peter Ghijsbrechs z. voers. ende want Peter voers. dit voers. 
ghericht den ghenen dien hy dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat 
rghetuch vanden scepenen inden gericht ghenoech vercleert heeft  
quo facto soe heeft Peter Ghijsbrechjts voers. dese voers. onderpande van sijn voers. 
wandoghenscap vande vij lop. rogh erfpachs ende voerdem afterstel van iij jaeren ende voor den 
onraet die daer met recht op gehgaen was daer en … vercoft Peteren soen w. Gherit Berijs soen van 
Oerle ab eodem int land? sculdich sal sijn gherichte waerscap te doen alsoe ver als wy scepenen van 
Otw hierin wijsers sijn datum anno Lviij des woensdaechs nae Palmsondach xxij marcij 

52. 1459 maart 28 847.Sch.Otw,R.167,005v-01 
Elisabeth weduwe w. Peter Oerlmans Claeus ende Alijten ghezusteren drs Elisabetthen en w. Peter 
Oerlmans voers. c.t. voer henselven ende voer Willemen ende Ghijsbrechte confratres etc. daer 
Elisabeth Claeus ende Alijt ende met hen Jan Willem Oerlmans z. als momb. voer gheloeft hebben  

 een stucsken lands een sleic lopensaet nl. cir. gheleghen in par. de Enschot < her. Jan Erkenraet > 
her. Henric z.w. Reniers Bonten ^ van erf Henric Bonten voers. v totten erf Gielys Beyen ut dixit  

leg. et her. vendt Henric z.w. Reineers Bonten voers. voer hen selven en voer die onm. krn voers. vry 
ende los scab. Appel et Dijc datum des woensdaechs nae Paeschdach anno Lix xxviij marcy 

53. 1459 maart 28 847.Sch.Otw,R.167,005v-02 
Henrick voers. 

 een stucsken lands ij lop. xiij roeyen nl. circ. in par. Otw te Hukelum < her. Jans vander Dijc op dat 
een einde > her. Willem Poinenborch en Korstiaens Bonten  

 item noch hioertoe een stucsken lands ix roeyen nl. circ. in par. en tpl. voors. < her. Jans vande 
Dijc voers. op dat een einjde > her. Willem en Korstiaens voers. ex alio ende op dat ander einde 
streckende > mette ander zijde her. Henric Bonten voers.  

leg. et her. vendt Margrieten wede w. Mathijs Oerlmansd ende de wittige krn derselver Margrieten en 
w. Mathijs Oerlmans voers. etc. vry ende los etc. - testes en datum ut supra 
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54. 1459 maart 28 847.Sch.Otw,R.167,005v-03 
Margriet voers. Alijt d.w. Mathijs voers. c.t. deze twee stucskens lands voers.  

 item noch hiertoe een stuck lands xiij lop. nl. circ. als voor < her. Peters vande Velde en Willem 
Poinenborch > ^ her. Jans vanden Dijc  v comm. de Haren  

leg. et her. vendt Willem Poinenborch ende Korstiaen den  Bont z.w. Aerts Bonten etc. hierbij gestaan 
Jan z.w. Willem Oerlemans ende Henric z.w. Melijs z. als momb. Mathijs z.w. Mathijs Oerlmans voers. 
en hebben geloofd de voers. Willem ende Korstiaen voers. Mathijs tot sinen momdigen jaeren 
comende te doen vertyen tot behoef Willems ende Korstiaen voers. scab. predicti datum supra  
Willem ende Korstiaen voers. etc. Henric Melijs Willem Melijs z. voers. xv gouden peters nl. valore a 
purificatione prope futuram over iiij jaeren ende tot elken onser Vrouwen binnen terminen voers. den 
pacht van vij ½ L rogh solvende eodem scab. predicti datum supra  

55. 1459 april 3 847.Sch.Otw,R.167,005v-04 
Gherit z.w. Aert Andries z. van Hukelum pt te gelden Susanne viduwe qd Aerts nat.z. Berthout Back d. 
heer Ghijsbrecht vande Borch een ½ mud rogh jaerlijcs lijfpacht te verghelden jaarlijks op lichtmis wt 
ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis en erf daaraan 20 L ghelegen in par. de Otw in loco 
dicto Hukelum < her. Jan Vrients ^ her. Willem Poinenborch en Mechtelden vande Wou ende voiert 
die ghemeint van Haren  

scab. Jan Dijc et Eighen datum des dinsdasechs nae beloken Paschen 3-a aprilis  

56. 1459 april 3 847.Sch.Otw,R.167,005v-05 
Lonis van Meghen pt Henric den Cuper iii ½ mud rogh ende xvi cromstert 1 ½ mud daeraf ende iiij lop 
en xvi cromstert daaraf in festo penthecostes prximae futuris ende ij mud daeraf in festo Jacobi inde 
sequentie scab. Jan Elst et Ghijs datum anno Lix 3-a aprilis portatum pro scabinis  

57. 1459 april 4 847.Sch.Otw,R.167,005v-06 
Matheeus gherit Bacs Dirc Kerren ende Leonaert Roggen pr. indivisi Jacobo Elst viij mud rogh xiiij 
daghe ante? Jo. proximae futurum solvendos ende opten sulder desselfs Jacops sonder siinen cost te 
leveren ende of sy de voers. rogh ten voers. daghe de voers Jacop als voers. is niet en betalen soe 
hebben dese voers. gheloeft pt indivisi te betalen denselven Jacop voer elc mud ij peters te weten xvi 
peter ende die penninghen daeraf in festo Jacobi proximae futurum solvendos scab,. Elst  et Appel dat 
quarta aprilis  

58. 1459 februari 19 847.Sch.Otw,R.167,006r-01 
middelste blad 
Wouter z.w. Jan Hillen pt sup her. Willem Luwe tghelt van xiiij mud rogh te weten alsulken penninghen 
daervoer als hy tusschen dit ende beloken sinxenen op enen donredach die Willem Luwe kiesen sal 
nae die sevenste meert ghelden sal  algtera nanden pinxtdach proximae futurum solvendos eodem 
scab. appel et Em dat xix february 

59. 1459 februari 20 847.Sch.Otw,R.167,006r-02 
Mary weduwe qd Gherit Winen dochter Jan Brocken c.t.   

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis ende metten erf sibi adiatim ende daertoe behorende vi 
L nl. circ. ghelegen in par. Otw in loco Berckel < her. Claeus van Stralen > her. Elisasbet Pauwels 
ende die ghemeint van Haren ^vander ghemeint voers. v erf Steven Henric Stevens z. welc stuck 
lands voers. Mary voers. teghen Daneelen z.w. Dirck Jacops z. van Esch  

in sch.br. Otw leg. et her. supt Henric z.w. Jans vande Brekelen ad opus sui et ad opus Katelinen sue 
uxoris tesamen en hoeren beyden krn wtghenomen een mud rogh erfpacht Jan Vendijck jaerlijcs van 
rechts scab. Einde et Eighen datum xx februari  

60. 1459 februari 20 847.Sch.Otw,R.167,006r-03 
Henrick gh. vande Brekelen z. voer hem selve en voor zijn krn een mud rogh jeep hem toebehorende 
op Lichtmis van ende wt  

 enen stuck lands ghg. den Crommen acker in par. Otw in Uedenhout < her. der fabryke der kerken 
van Otw en tafele des H.Gheest inde selve kercke  > her. Hubrechts z.w. Peter Huben ^erf Steven 
Meeus Stevens z. ut dixit  

leg. et her. supt Marien voers. te weten deselve Marien tot hoeren tochte ende de krn des voers. 
Marien by  w. Gherit Winen ghewonnen sijnde ende de kijnderen derselver Marien van Peteren 
Lauwers z. oft gheboerde daer den hijlic af ghetracteert is als sij zeede in enigere toecomende 
ghewonnen te werden onder die kynder dit voers. mud rogh half ende half nae Marien doet te deylen 
ten erve te bliven tesamen cum omnibus litteris - testes en datum ut supra 
Andries z.w. Aert Andries soen van Hukelum pt sup her. Willem Luwe xLiiij gouden Rgld in festo 
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bavonis proximae futuris solvende eodem  

61. 1459 mei 31 847.Sch.Otw,R.167,006r-04 
Wij Jan vander Elst ende Embrecht Goeswijns soen scepenen in Otw notum facimus universis dat 
voer ons comen sijn Willem gheh. Luwe t.e. en Jan Herman Noyens z. Gosen ende Herman 
confratres krn dess. jan Hermans voor hen selven ende voer Aerden horen bruer ende voer hoer 
anderen bruers daer Jan Gosen ende Herman voers. voer gheloeft t.a.z. en hebben ghel;oeft allen 
aLsulken segghen te houden te achtervolghen ende te voldoen als van Jan Wijtman van Jan Vendijck 
als seggheren ghenomen van Willem Luus weghen van Jan Poinenborch Peters soen van Henric Aert 
Hermans z. als seggheren ghecoren ende ghenomen van Jan Hermans ende sijnre krn weghen 
eendrechthelijc wtghesproken ende ghepromenteert? soude weerden van allen ende enyeghelijken  
alsulken gescillen ende discoerden etc. ultima maij  

62. 1459 juli 15 847.Sch.Otw,R.167,006v-01 
Jacop Hessels Katewline zijn dochter Peter van Vucht sijn zweagher ende Jan Berthen pt … Willem 
Luwe ad opus monasterium sancte Geertruden Liiij gouden gulden en voor elke gld x st in festo Jo 
proximae futuris solvende vander lammertiende etc. dat soe wanneer sy betalinghe doen vanden Liiij 
gulden voers. dat hen Willem Luwe voers. al dan corten sal x der voers. gulden scab. Em et einde 
datum xv julij  

63. 1459 november 13 847.Sch.Otw,R.167,006v-02 
Willem gheheiten Luwe als rentmeester des goetshuis van sunte Gheertruden van Loven pt als 
hoofdelijk schuldenaar Ja[cop] Elst ad opus heer Wouters Moelnaert abt des goetshuse van sinte 
Gheertrude van Loven als dat hy den selven heer  Wouter allen jaer alsoe langhe als hy den selven 
abt dienen sal als rentmeester goey wiottighe rekeninghe doen sal van allen ende enyeghelijken 
alsulken pachten chijnsen ede renten  als die selve heer Wouter inder meierien vanden Bosch 
gheldende heeft ende daer af den selven albt goet bewijs af doen sal heeft voert gheloeft die voers. 
Willem sub obligatione premissa dicto Jacobo ad opus pt sup dat soe wannneer die voers. Willem 
vander voers. rentmeesterscappe des voers. abts ontset sal weerden ende sijn leste rekeninghe 
gedaen sal hebben dat hij tghebreck vande pachten chijnsen ede sculden die hy opten zulder niet en 
levert oft onder die sculders met goeden bescey niet en bewijst sele? oplegghen ende betalen sal etc. 
scab. Elst et Appel datum xiij november  

64. 1459 december 5 847.Sch.Otw,R.167,006v-03 
Willem die Zegher Jan Walraven ende Henric Jans Meyers z. pt indivisi sup her. Wil;lelmo Luu ad 
opus monasterium sancte Gheertrdfen xxv mud rogh vande nuwer tienden tot sinen wille te betalen te 
weten vanden pacht die sunte Andries daghe nu laetste leden verschenen sacb. Elst et Eighen datum 
in profesto Nycolay 

65. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,006v-04 
Steven Meeus Stevens z. pt dicto Willelmo ad opus pt xvij 1/2v mud rogh ij peters tot sinen wil te 
betalen vander tienden gh. die seshoeven welken pacht verschenen pt sup. scab. Appel et Dijc datum 
in festo Nycolay 

66. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,006v-05 
Jan Meeus Stevens z. ende Jan Stevens z. vander Amervoert pr dicto Willelmo ad opus pt xvij mud 
rog tot sinen wil te betalen vanden pacht pt sup. scab. predicto datum supra 

67. 1459 april 9 847.Sch.Otw,R.167,007r-01  
Adriaen z.w. Anchem Goeyaert Langheinen soen Elisabeth Katelinen en Mary ghezusteren drs 
desselfs w. Anchems voers. c.t. op 

 een scuer met hoeren gronden en toebehoerten ende metten erf ½ L ghelegen in par. Haren 
ghelijc als dat daeraf ghepaelt is < Elisabetthen wede qd Jan Goeyaerts et suorum prolum > her. 
Adriaens ende sijne zusteren voers. ^ communiatem ibidem ut dixit  

ende opten alighen recht hen daeraf in enigherwijs toebehorende tbv Adriaen z. Gielys vande Pol als 
wittige man ende momb. Enghelbeeren sijns wijfs natuerlijc dochter Anchem Goeyaerts voers. wittelijc 
ende helmelijc hebben verteghen behoudelijc dat Ariaen voers. ut voers. scuere en erf sibi adiacem 
jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden Elisabetthen weduwe qd Jan Goyaerts en hoer krn ij lop .rog 
erfpacht jaerlijcs van rechts scabn. Em et Einde datum anno Lix ix aprilis  

68. 1459 april 9 847.Sch.Otw,R.167,007r-02 
 
Adriaen voers. als man ende momb. sijns wiojfs voers. op allen ende enyeghelijke erf ende erfguede 
daer wilner Anchem Goeyaerts in bestorven is ende die selve Enghelberen sijnre natuerlijc dochter in 
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sinen testamente e…. in ghemaect heeft soe waere die voers. gyede ghelegen sijn en men die 
erfghent in sine name bevinden mach eest in haerden in weken in diepen of in droeghen ut dixit ende 
op ten alinghen hem daerasf in enigherwijs toebehorende tot behoef Ariaens ierst ghenoemt 
Elisabetthen Katelinen ende Marien ghesusteren voers. wittelijc ende halmelijc heeft verteghen en alle 
commer af te doen behoudelijk denselven Adriaen die scuer mette erff voers. ende behoudelijc de 
voers. Adriaen tot sinen kynsdeel te staen in 

 een stuck erffs hieronder gescr.  
scab. predicti datum supra 

69. 1459 april 9 847.Sch.Otw,R.167,007r-03 
Adriaen El;isabetth Katelin Mary ende Adriaen hoer zwagher voers.  

 een stuck erfs tot enen driesch ghelegen in alder groten voers. der voers. erf totten driesch daer 
ghelegen is ghelegen in par. de Haren < > her. Jan die Sticker ^ad her. Claeus Oeien v aen der erf 
w. toebehorende Enghelberen vander Heyen ende Enghelberen Delyen  ut dixit  

leg. et her. supt Katelinen wede qd Anchem Goeyaerts voers. tot hoer tochte en hoer leefdachen die 
blaeyent? te ghebruken ende niet langher ende nae doet der selver Katelinen wederom te comen tot 
Erfeli ken Adreiaens Elisabetthen Katelinen Marien ende Adriaens voers. om hen als dan ghelijc te 
deylen pt. c.t. commer des voers. driesch ligghende daer voerrs. Kathelinen te voldoen alsulken mud 
rogh lijfpacht  als w. Anchem Goeyaerts in sinen testament daeraf der voers. Katelinen sine wive 
ghemaect hadde nae inhout desselfs testamnent scab. predicti datum supra Katelijn pt. s. vi ½ st  

70. 1459 april 11 847.Sch.Otw,R.167,007r-04 
Elsebeen natuerlijc dochter w. Beerthouit Back vanden selven w. Beerthout ende wt w. Margrieten 
Putcuyp doen sy leefde te samen natuerlijc ghewonnen  c.t. iiij lopen rogh her. pactum hoer als hy 
zeede toebehoerende te verghelden annuatm in purificationis ende metten maten van Gestel te 
leveren item noch hoertoe iiij ½ scelling ende iiij penningen erfchijns te verghelden annuatim in festo 
Martini wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et att. toebehorende Jan Voskens ghelegen in der prochien van 
Gestel daer die selve Jan nu ter tyt in wonachtich is ghelegen < comm. viam die tot Beeck waert 
gheet > der erf Jan Voskens voers. ^ vander erf der krn w. Aert Wouter Nouwen z. die w. Lucyen 
ghenen te wesen plach v  totten ghemeinder straten  toe ibidem 

welc iiij lopenm rogh erfpacht iiij 1.2 sch. ende iiij d. erfchijns voers. Jan gh. Voskens z.w. Willem Vos 
vande Hilt der  voers. w. Margrieten Putcuyp jaerlijcs te ghelden plach uten huse ende hove voers. 
ghelijcdie voers. w. Margriet dat voer scepenen van Otw in ghebannender vierscaer betuicht heeft pt 
in litteris de Otw ende welc iiij lop. rogh erfpacht iiij ½ s. ende iiij d. erfchijns voers. der voers. 
Elsbeene nae doet w. Margrieten hoer moeder met enen testament erfelijc toecomen is ut dixit leg. et 
her. supt Janne gh. Vos voers. tsamen cum omnibus litteris testamentis instrumentis etc. scab. Elst et 
Dijc datum xi aprylis anno Lix  

71. 1459 april 11 847.Sch.Otw,R.167,007v-01 
Jan gh. Vos voers. pt Elsbeenen voers. dat hy van voers. huyse ende erf voers. nu voertaen jaerlijcx 
ghelden alsulken erfchijns als die voors. joffr. Else pft Andries z.w. Aert Andries z. van weghen tot 
noch toe gheghouden heeft der tafelen des heylich Geest vanden Bosch daer dieselve Andries af 
boet? steet te weten … welken chijns die voers. Jan van nu voert awen enyeghelijc jaer alsoe ghelden 
ende betalen sal ut huse en erf voers. alsoe ghelden te ghelden etc. - testes en datum ut supra 

72. 1459 april 7 847.Sch.Otw,R.167,007v-02 
Lucas z.w. Zeerys van Erp vij d. jaerlijcs ende erfelijc chijns gh. Mispelboems chijns hem alsc hy zede 
toew behorende te verghelden annuatim in festo  Thomae welc vij d. erfchijns voers. Pauwels z.w.  
Sircs Wolfs jaerlijcs sculdich is te ghelden wt ende van  

 enen stuck lands iiij lopensaet nl. circ. ghelegen in par. Owt in loco dicto Berkel in loco dicto die 
Langhe Braeck < her. Peter Henric Willen? soen > her. Goeyaert Hessels krn ^ erf Aerts van 
Gorcum v erf Pauwels Wolfs ut dixit  

leg. et her. supt Pauwelse den Wolff vopers. tesamen cum omnibus litteris etc. scab. dijc et Einde 
datum anno Lxiij opten Asch woensdach portatum pro scab. 

73. 1459 april 7 847.Sch.Otw,R.167,007v-03 
Lucas voers. xij d. erfchijns in prescr. festo Thome wt ende van 

 enen stuck beempts gheleghen in par. Otw in loco dicto Hukelum int Heerlaer < her. Alijten wede 
qd Henric Goeyaert Back > her. Wolfsaerts Heerlaer ^vander erf Everaerts vanden Water v Willem 
Sapeel v her. Wouter Vrfients ut dixit  

leg. et her. supt Janne Wqouters soen vande Wiele etc. scab. predicti datum supra portatum pro scab.  
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74. 1459 april 14 847.Sch.Otw,R.167,007v-04 
Wij Jan? Elst Dijc ende Einde? Eygen scab. in Otw …. dat voer ons comen sijn Beeck Poynenborch 
Aert Back Buckinc Elst et Clerc als scepenen in diebus su.. ende hebben ons aenbrecht dat Aert gh. 
die Smit als momboer ende provisoer der tafelendes H.Geest inde kerk van Tilborch namens derze 
tafel voer sijn gebreck darts te weten voor enen jaerlijken ende erfelijken chijns van x ouder Vleemsch 
groet te vergeldenm annuatim in festo Thome apostoli wt ende van 

 enen hoifs ghelegen bvvo < her. Vrancken gh. van Ghestel z.w. Willems van Gestel > her. Aert 
Coremans ^vander erf Wijtman z.w. Reyneer Zwaens ende Jan Voghels v comm. platea ut dixit  

ende welc einde hoefs voers. Wijtman voers. teghen voers. Vrancken voer den voers. erfchijns vande 
x vleemsc h tot enen erfchijns ontfangen hadde pt. in litt. de Otw data M CCC Lxxx ende vier op sinte 
Peters dach ad cathedram [22-2-1385] en welken erfchijns vande x vleems groten voers. Peterc gh. 
Nouden als provisoer der tafelen voers. ad opus tabula teghen Peteren gh. Witbol van Beke met 
overgeven voert erfelijc ghecrfegen hadde in sch.br. Otw en welke cijns de voors. Aert ad opus tabula 
ghebrac ende van iij jaeren naest leden niet vergouden en was ut dixit ghericht aan dit einde hoefs 
voers. ende aen huis nutertijt daerop staende welc gericht Jacop vander Elst in de name en vanwegen 
der tafelen voors. daer hij aen volcomen macht af hadde volcomelijken volvuerde allen ende 
enyegelijkendaertoe dede die hy daer toe sculdich was te doen  
quo facto ghewyst waert met vonnis daer voers. scepenen voers. dat Jacop voers. dit voers. einde 
hoves met een huse daerop staende voer sijn vors. gebreck vercopen mocht ende dat die heer van de 
lande den cope oft copen daeraf sculdich soude sijn waerscap te doen quo facto soe heeft Jacop 
voers. dit voers. gericht des hy aldus ghemechticht was weder overghegeven ende opghedragen Aert 
gh. Smit voers. ad opus tabule predicte dit voers. huismetten einde hoefs voer sijn voers. ghebreck 
voer den onraet die daer met recht op ghegaen was ende voer iiij beyersche gulden daer en teinden 
vercoft Willem natuerlijc z.w. Henric Nellen ab eodem emptoris welken coper overmids vonnis der 
scepenen van Otw die heer van den lande sculdich sal sijn waerscap te doen alsoe ver als wij 
scepenen hierin wijsers sijn datum xiiij aprilis  

75. 1459 april 17 847.Sch.Otw,R.167,008r-01 
wy Jan Elst ende Ghijsbrecht Korstiaens soen scepenen in Oesterwijc etc. dat voer ons comsen is 
Peter gh. van Vucht z.w. Jans van Vucht ende heeft ghekent ende gheleden dat hy jaerlijcs sculdich is 
te ghelden Kathelinen ende Elisabethen ende ghezusteren drs w. Claeus Jan Maes z. van Karchoven 
ij mud rogh her. pactum solvende in purificatione wt ende van 

 eenre erf te lande ende te weyen ligghende ende xxij bosch nl. circ. ghelegen in par. Otw in loco 
dicto Uedenhout opten Winckel < her. Jacop Hessel Jacops z. > her. Jans gh. Vannys z.w. Peter 
Vannys ^ vander erf gh. dWinckel v erf Jan Vendijcs ut dicit  

welc stuc erfs pacht vande ij mud rogh ende van sommige anderen commer jaerlijcs van rechts daerwt 
te verghelden tot enene erfpacht ontvangen hadde ende welck stuck erfs voers. Peter voers. teghen 
den voers. Jan met overgheven voert erflijc ut dixit ende dat hy dese voers. ij mud rogh den voers. w. 
Claeus voer ende sinen dochteren nae ghegouden heeft uten voers. onderpanden ij jaer oft meer 
scab. predicti datum xvij aprilis – Goeyaerty van Hulsen pt sup her. etc. ?? scab. predicti datum supra 

76. 1459 april 17 847.Sch.Otw,R.167,008r-02 
Katelijn ende Elisabeth ghesusteren voers. cum tutoribus een mud rogh erfpachts vande ij mud rogh 
erfpacht voers. leg. et her. vendt Goeyaert gh. van Hulsen filio qd Goeyaerts .. tesamen cum omnibus 
litteris etc. scab. Elst et Eyghen datum supra Hulsen pt etc. Jo Ma… x st sept? sue littera ? 

77. 1459 april 17 847.Sch.Otw,R.167,008r-03 
Jan z.w. Claeus Maes van Karchoven vanden selven w. Claeus ende wt w.Katelinen d.w. Jans 
Brouwers tesamen ghewonnen Kateline ende Elisabeth ghesusteren voers. drs w. Claeus voers. 
vanden selven w. Claeus ende w. Wendelmoeden d.w. Peters vander Kinderen tesamen gewonnen 
hebben die een den danderen gheconsenteert ghewillecoert gheoerloeft ende overghegeven dat sy 
kints kints ghelijc deylen ghebruken besinghen ende hantplichten zullen in allen ende enyeghelijken 
alsulken gueden havelijc endew erfelijc die hen vander doet w. Claeus hoers vaders ende van w. 
Katelinen moeder Jans voers. ende van w. Wendelinen der moeder Katelinen ende Elisabethen voers. 
soe waer die guiede voers. gelegen sijn ende men die erghens in hoeren name bevynden mach etc. - 
testes en datum ut supra 

78. 1459 april 22 847.Sch.Otw,R.167,008r-04 
Steven z.w. Meeus Stevens z. vander Amervoert pt [doorgehaald: Ariaen z.w. Andries van Esch ] Aert 
gh. Toit z.w. Jan Toitsxxvij peters ende iii ½ st ende voor elken peter xviij st gherekent in festo Martini 
poximae futuris solvende scab. Appel et Dijck datum xxij april  
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79. 1459 april 28 847.Sch.Otw,R.167,008r-05 
heer Wouter priester ende Gheerlic confratres kinderen w. Wouter Back Gheerlecs soen vanden 
selven w. Wouter ende wt w. Heylwighen sinen voerwive d.w. Joerdens Brouwers tesamen 
ghewonnen voor hen selven ende voer Denijsen hoeren bruer no presentes daer heer Wouter ende 
Gheerlic voers. voer gheloeft hebben op allen ende enyeghelijke alsulke goede erfelijke ende 
havelijke so die w. Wouter Back in sinen weduwenstoel ende bij .. Alijten d. Dirck Gherits s. sine 
naewive vercoft verteert ende vervreemt heeft of oec enich sijns? vercreghen heeft daer Alijt sijn 
naewijf voers. hoer tocht in besittende is soe waer die guede voers. gheleghen sijn eest in haerden in 
weeken in diepen oft in droeghen oft hoe die goede voers. ghenaemt sijn ende op ten alinghen recht 
hen daeraf in enigher wijs toebehorende tot behoef Alijten weduwen w. Wouter Bacs voers. ende tot 
behoef Dirck ende Elsbenen kinderen w. Wouter Bacs ende Alijten voers. te weten derselven Alijten 
tot hoer tochten ende hoeren kinderen voers. ten erve te bliven tesamen cum omnibus litteris etc. pro 
se et pro Dyonysen et commer ex parte eurum deponendem behoudelijck den voers. heer Wouter 
Gheerlec ende Dyonysen dat dordendeel van alsulken hoefken als Wouter Back voers. teghen Claeus 
Wouter Wijten verkreeg scab. Appel et Em datum xxviij aprilis [8v] 
Alijt voers. Dirck ende Elsbeen haar kinderen voers. c.t. op een mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs 
pachts hen als zij zeden te verghelden annuantim in purificatione wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen in lib. de Otw < her. der kinderen qd 
Henric Lupprechts > her. Laur. vanden Doveloe ^ vander ghemeinder strathen v afterwaert totten 
erf gh. den Dornacker 

item noch hiertoe wt allen ende enyeghelijken gueden die w. Gheert van Meinsvoert in sinen leven 
teghen Wouteren gh. Back ghecreghen had ende welc mud rogh erfpacht voers. totten voers. Dircken 
ende Elsbene kinderen w. Wouter Backs met overgheven voert erfelijc comen is pt in div. litt. de 
Buscoducis et de Otw etc. Item noch hiertoe op  

 dat dordendeel van enen hoefken gheheiten dat Horsenhoefken  
welc hoefken voers. Wouter Back voers. teghen Claeus Wouter Wijten etc. pt in lit. de Otw dicebant ..  

 dat heel hoefken ghelegen < her. Alyten ende hoer krn voers. > her. Jans? Becaers ut dixit 
item hiertoe op alsulken mud rogh alsmen uten 

 huse ende hove nu toebehorende Gheertruut Wanghen ende hoer krn ghelegen in lib. de Otw bij 
den Lijnden aldaer < her. Claeus Wouters Wijten > her. Willem Sapeels ut dixit 

ende opten alinghen recht hen daeraf in enigherwijs toebehorende tot behoef heer Wouters Gheerlics 
ende Dyonys voers. wittelijc ende helmelijc hebben verteghen tesamen cum omnibus litteris etc. scab. 
predicti datum supra  

80. 1459 mei 1 847.Sch.Otw,R.167,8v-01 
Cont sy enyeghelijken want Michiel gh. die hairde z.w. Stevens Haerden voer sijn ghebreck dats te 
wetyen voer xL gouden vuureysche  cronen welc xL gouden vrancrycsche cronen voers. Yde d.w. 
Peter Lyben gheloeft hadde … te gheven ende betalen Heylwighen hoer natuerlijker dochter ghelijc 
dat in scepenen letteren van Oisterwijk datum anno domini millesimo quadragesimo ende sestien des 
sondaechs nae derthien dach ons heren ende welc xL cronen voers. Gherit soen wilner Jan 
Heylghenen z. als erfghenamen Heylwighen voers. voert overghegevenopgedragen hadde Michielen 
voers. in sch.br. Otw en welc xL cronen voers. de boers. Michielen ghebraken ende niet vergouden en 
waren ut dixit ghericht waert sch. Otw aan 

 huys ende hof cum fundo et attinentiis ende aen iiij lop. lands sibi adiatim toebehorende w. Yden 
voers. ghelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Jan Brocken > ^ communitate v erf Cleis 
vander Voert  

 item noch hiertoe aen een stucsken lands een lopens daerbij omtrent  ghelegen < her. des heren 
van Parweis > her. Claeus vanden Leempoel ^ erf Jan Brocken voers. v erf Jans Jeghers en Jan 
Aerts z. ut dixit  

welc ghericht Peter gh. van Laerhoven wt opdrachten Michiels voers. volcomelijc volvuerde  
quo facto ghewijst waert dat Peter voerrs. dese voers. onderpande voor sijn voers. gebrec vercopen 
mocht ende dat die heer vanden lande ende want Peter voers. dese voers. onderpande den ghenen 
dien hij dat sculdich was te bieden te lossen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghenech vande 
scepenen inden ghericht ghenoech vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft Peter voers. dit 
voers. huis hof ende erf voers. voer sijn voers. ghebreck vande xL cronen voerden onraet die daer met 
recht op ghegaen is daer en teynden vercoft Janne gh. Brock z. Jan Brocken ab eodem emptoris ende 
welken Jan coper overmids scab. de Otw die heer vanden lande sculdich sal sijn gherecht waerscap 
te doen alsoe ver als wy scepenen hierin wijsers sijn scab. Elst Appel Dijc Einde Eyghen ndatum 
prima may anno Lix 
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81. 1459 april 24 847.Sch.Otw,R.167,009r-01 
Denys gh. Buckinc soen wilner Aerts vander Diesen op dit huis ende hof ende erf voers. item hiertoe 
op een half mud rogh erfpacht welc ½ mud rogh erfpacht voers. Mathijs gh. die Meyer sculdich was te 
ghelden Yde d.w. Peter Lyben wt zekeren onmderpanden ende opten aslinghen recht hen daeraf in 
enigerwijs toebehorende tot behoef Henric gh. van Buel z.w. Jans van Buel wittelijc ende halmelijc 
heeft verteghen tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Dijc et Einde dfatum xxiiij aprilis  

82. 1459 mei 1 847.Sch.Otw,R.167,009r-02 
Henric van Buel voers. dit huis ende hof ende erf  voers. sdlc huis hof en erf voers. den voers. Henric 
van Denys voers. erf toecomen is in sch.br. Otw prescriptis ende welc huis hof ende erf voers. totten 
voers. Henric van Peteren gh. den Raeymaker mids overgheven erf toecomen is in sch.br. sBosch 
supt Jan gh. Brocken z. Jan Brocken te samen cum omnibus litteris etc . scab. Em et Einde datum 
prima may 

83. 1459 mei 1 847.Sch.Otw,R.167,009r-03 
Jan voers. pt Henric van Buel voers. Lx gouden peters nl. volore dat een dordendeel daeraf in 
purificatione proxcimae futuris 1 ½ mud rogh solvende ende dat ander dordende deel daeraf a 
purificatione proximae futuris ulta annum met 1? mud rogh solvende ende dat dorde dordendeel 
daerasf a purificatione proximae futuris .. ult. duos annos met enen ½ mudf rogh solvendis scab. 
predicti datum supra  

84. 1459 mei 2 847.Sch.Otw,R.167,009r-04 
Margriet weduwe qd Jan Goeswijns z. van Boerden c.t. alsulcken tocht en recht van tochten als 
Margriet voers. besittende is in  

 eenre halft van eenre weye die heel weye iii ½ L min iiij roey nl. circ. ghelegen in par. der Tilborch 
in loco dicto aen die Hasselt < her. Jan Wouter sBonten z. > her. Margrieten voers. ^erf Peter 
Wouters sBOnten z. v comm. platea ut dixit 

leg. et her. supt Janne z.w. Goeswijns van Boerden voers.  
quo facto dicti Jo. en heeft die helft der voers. weyen vercoft Aernden et. Danielen  confratres krn Jan 
Wouter sBonten z. ad opus sui et ad opus Alijten hoer zuster uitgenomen al sulcken chijns akls men 
der kercken van Tilborch ut helft der voers. weyen jaerlijcs van rechts sculdich is te ghelden dat Jan 
Wouter sBonten z. hoer vader ende Heylwych hoer moeder hoer tocht behouden zullen in de helft 
vande weyen voers. die langste leven 
scab. Dijc edt Einde datum alta.. may  
Margriet voers. pt c.t. hoer te gheven ende te gelden Jannen hoeren z. voers. een half mud rogh jeep 
wt ende van  

 enen stuck lands gh. tscuts? veresens? ii ½ lop in par. Tilborch in loco predicto < her Jan Crillaerts 
> ^comm. platea  v her. Yden vidue qd Renier Crillaerts ewnde hoer krn ut dixit  

- testes en datum ut supra 

85. 1459 mei 2 847.Sch.Otw,R.167,009v-01 
laatste blad eerste katern 
Claeus z.w. Jans van Laerhoven op [doorgehaald: een huis en hof cum fundo et attinentiis metten erf 
daerbij xvij lop. in par. Esch < her. Goeyaerts Willems z. van Laerhoven > her. Peter van 
Goberdinghen ^v gemeint item noch hiertoe op] 

 die iij vierendeel deel van enen stuck beempts den heelen beempt iiij buender nl. circ. daer dit 
vierde vierdeel af toebehorende is Claeusen voers. te weten die iij deel daeraf suytwaert ghelegen 
in par. de Vucht < her. Lambrecht van Lucel > her. Aerrts z.w. Claeus Belius wittig man ende 
momb. Alijten sijns wijfs ende Elisabethen vidue qd Jan Goeyaert Langheinen dochteren w. Jans 
van Laerhoven die daertegen deylen ^comm. de Esch v ghemeinder leyen toe aldaer ut dixit  

ad opus Aerts ende Elisabetthen voers. wittelijc ende helmelic heeft vertegen tesamen op allen 
scepenen letteren etc. behoudelijc dat Aert ende Elisabeth voers. daerwt ghelden sullen 1 gouden 
groten erfchijns den hertoger ende wtghenomen xi? zester rogh erfpacht ten Bosch te leveren Willem 
vander Borchacker? jaerlijcs van rechts etc. scab. Em et Eighen datum supra de.. littera primo … 
Aert ende Elisabeth voers. c.t. op dat vierde vierendeeel des voers. beempts te wetendie zijde daeraf 
noertwaert ghelegen < her. Lambrecht Goeyaert Langheinen krn > her. Aerts ende Elisabeththen 
voers. die daertegen deylen ^ v pt sup. item hiertoe op 

 dat huys ende hof ende erff dat inden vorscreven bewerp wtghedaen is  
ende opten alingen recht hen daeraf in enigerwijs toebehorende ad opus Ariaens voers. wittelijc ende 
helmelijc hebben vertegen tesamen op allen scepene letteren ende vorwerden etc. behoudelijc dat 
Claeus voers. hier jaerlijcs wt ghelden sal 1 oude grote erfchijns den hertoech ende 1 st inder wildert 
chijns uten huse ende erf voers. te ghelden ende wt ghenomen xi sester rogh erfchijns [sic] Willem 
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vanden Borchacker voers. ten Bosdch te leveren jaerlijcs van recht  
welken pacht ende chijns voers. de voers. Claeus van nu voertaen enyeghelijc jaer etc. datten voers. 
Aert oft Elisabetthen tot op hen ende op hennen gueden nimmermeer clot hinder oft scaey oft commer 
af comen en sal in ghenen toecomende tijde scab. predicti datum supra solvit micy 1 vlaems  

86. 1459 november 15 847.Sch.Otw,R.167,009v-02 
Jan z.w. Henric Brouwers  

 een huis ende hof cum fundo et attinentiis metten erf sibi adiatem ghelegen in par. Otw in loco 
dicto Karchoven  

welc huis hof erf voers. Jan voers. teghen Embrechten z.w. Jans Meyers in sch.br. Otw – leg. et her. 
supt Embrechten de Meyer voers. tesamen cum omnibus litteris scab. Appel et Einde datum xv  
novembris – portatum pro scab.  

87. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,010r-01 
eerste blad van het tweede katern 
Goieswini z.w. Henric Embrechts van Riele op twelf lop. rogh jeep hem als hy zeede toebehorfende te 
verghelden annuatim purificatione wt ende van 

 alsulken erf aaals Willem gh. vander Heyen Willems soen vander heyen te deel ghevallen waren in 
eenrfe erfdeilinghen ghelegen tot Karchoven  

op welke erf Willem vanden Heyen ende Sophie sijn wijf te wonen plagen ende welc erf voers. Peter 
gh. Buckinc? nutertijt besittende is ut dicit ende welc xij loop. rogh erfpacht voers. Laureys gh. vander 
Heyen teghen Laureys Jacop Sceiven? soen ende welc xij lop rogh voers. Henric Embrecht z. van 
Riele teghen den voers. Laureis vander Heyen met overgheven voert erfelijc ghecreghen in div. 
sch.br. van Otw en welke xij lop rogh voers. de voers. Goeswini vander doet wilner Henric Emmen 
sijns vaders met recht van versterf ende mids eenrfe erfdeilinge met sinen mede erfghenamen erfelijc 
toecomen is ut dixit tot behoef Jueten vidue qd Aerts vander Heyen ende tbv hoer wittighe kynder ut 
deselve Jueten ende van w. Aerden hoeren man doen hy leefde tesamen ghewonnen te weten 
deselver Jueten tot hoer tochtenb ende hoeren krn voers. ten erve te bliven wittelijc ende herlmelijc 
heeft vertegen tesamen op alle scepenenletteren daeraf mency makende ende ghewach doende op al 
hoer machten ende begrijpen scab. Elst et Eyghen datum quarta maij 

88. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,010r-02 
Elsebeen nat.d.w Beerthout Backs vanden selven w, Beerrthout ende van w. Margrieten Putcuyp 
tesamen natuerlijc ghewonnen ½ mud rogh jeep op Lichtmis wt ende van 

 enen stuck lands ghelegen in lib. de Otw < comm. via doer die ackeren gaende > comm. platea 
^Synghelschen veken v Heyn Lipprechts hof ut dixit  

welk half mud rogh erfpachts voers. w. Margriet Putcuyp voers. teghen Mechtelden vidue qd Mertens 
soen w. Peters Tolen soens Peteren hoeren soen Yden hoer dochter teghen Aernden Dirck Lutyncs 
soen als wittigen man ende momb. Elisabetthen sue uxoris tegen Gielis Jan Monen soen als wittige 
man ende momb. Mechtelden sue uxoris drs. Mechtelden ednde w. Merten voers. in sch.br. Otw en 
welk ½ mud voorn. Elsbeene vander doet w. Margrieten hoere moeder met enen testamente erfelijc 
toecomen is ut vir. littere et her. vendt Henrico dicto Wijtman filio dq Jo etc. scab. Elst et Appel datum 
quarta may 

89. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,010r-03 
Jan gh. die Cuper filius qwd Jans Cupers van Eersel als wittig man en momb. Heylwyghen sue uxoris 
filia qd Wouter vande Pasch Wouter z.w. Gherit vande Pasch die soen was wilner Wouters vande 
Pasch voers. voor hen selven en voor Dircken sinen bruer no presentes daervoer Wouter voers. 
gheloeft heeft  Peter ende Claeus confratres krn w. Jans vande Pasch doe soen was w. Wouters 
vande Pasch Aert z.w. Aerts van Binach wittig man en momb. Wouteren sijns wijfs d.w. Jans vande 
Pasch voers. vande voers. w. Jan vande Pasdch ende wt Katelinen d.w. Embrecht Vanny tesamen 
ghewonnen metten voers. Katelinen hoer moeder c.t. voor hen selve ende voer Embrecht Katheline 
en Margrieten en Jannen [doorgehaald en Peteren dochteren] kynderen w. Jans vande Pasch no 
presentes daer voor Peter en Claeus ene Aert hoer zwageren metten voers. Kateline hoer moeder 
gheloeft hebben op allen ende enyeghelijck alsulken erf en erfgueden als de voers. vander doet w. 
Goeyaerts vande Pasch met recht van versterve erfelijc toecomen sijn soe waer die guede voers. 
ghelegen sijn ende men die erghent in hoeren name bevinden mach oft in haerden in weken in diepen 
oft in droeghen etc. tot behoef Peters soen w. Wouters vande  Pasch wittelijc ende helmelijc hebben 
vertegen etc. uitgenomen alsulke chijns en commer alsmen van recht sculdich is en uitgenomen ½ 
mud rogh Katheline voers. ter tocht en hoer krn voedrs. ten erve jaerlijcs van rechts  
marge: scab. Elst et Dijc datum supra 
Peter belooft 1 gld te betalen voor deze brief  
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90. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,010v-01 
Peter gh. vande Pasch voers. pt Katelinen voers. en hoer krn te weten de seleve Kateline tot hoer 
tochte en hoeren krn voers. ten erve te bliven ½ mud rogge jeep solvende in festo purificatione wt 
ende van  

 enen stuck lands x lop. gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Katelinen en hoer krn voers. 
> her. des persoens van Otw ende Aerts van Binacht ^canbder erf Wouter Denys ende Claeus 
vander Voert v Alyten vidue qd Laur. Scoemakers ende Jans Cupers voers. etc.  

scab. predicti datum supra 

91. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,010v-02 
Jan die Cuper voers. wittig man ende momb. sijns wijfs voers. Wouter z.w. Gherit vande Pasch voor 
hen selven en voor Dircke sijnen bruer voers. Peter z.w. Wouter vande Pasch Peter ende claeus 
confratres ende Aert hoer zwager krn w. Jans vande Pasch voor hen selven ende voor Embrecht 
Kateline Margrieten ende Janne voers. no presentes hebben die een den anderen gheloeft als 
principael sculder ende elc voer sijn hoet dat elc sinen commer van erf die sy onderlinghe ghedeilt 
hebben ende die sy huden des daechs nae doet qd Wouters vande Pasch hoers vaders besittende 
sijn te weten dat Jan voers. wt sinen erf ghelden sal ende sculdich sal sijn te ghelden 1 ½ mud rogh 
erfpacht Jan Moens ten Bosch te leveren ende ½ oude grote in tshertogenchijns ende Wouter Dirc 
sinen bruer ende Peter Wouters vande Pasch te weten Peter voers. voer die tweedeel ende Wouter 
ende Dirc sijn bruer voer dat derdendeel xij lop rogh erfpacht xij lop rogh erfpacht meester Gherit van 
Vladeracken ten Bosch te leveren ende Clseus Brocken een mud rogh erfpacht ende ii ½ oude grote 
erfchijns in tshertogenchijns wt hoeren ghedeelt te ghelden Peter ende Claeus confratres ende Aert 
hoer zwagher voers. voer hen selve ende voers. Embrecht Katelinen Margrieten ende Janne I ½ mud 
rogh erfpachs Jan Moens ten Bosch te leveren ende ii ½ oude grote in tshertogen chijns wt hoer 
ghedeelt te ghelden vanb nu voert aen enyeghelijc jaer alsoe ghelden ende betalen sal ende erlc wt  
sinen ghedeelt alsoe gheloeft heeft te ghelden etc. scab. predicti datum supra etc. 
Peter vande Pasch voers. Jan die Cuper voers. als wittige man ende momboir sijns wijfs voers. 
Wouter z.w. Gherit vande Pasch voor hem selve ende voer Dircke sinen bruer voers. op een mud rogh 
jeep op Lichtmis en in Buscoducis tradende et deliberandum de et ex  

 quodam manso sitis in par. de Otw ad locum dictum Uedenhout < her. dictas dat Scaubroec et 
comvent de Tongherloe > gemeint ^ her. Jacobi dicti de Kessel Mathei die Luwe et Peter dicti 
Witmeri v her. Walteri dicti Gobelens et Hesseloni sui fratris  

 nog stuk beemd [quadam petia prati] sita in dicta par. in loc dicto ten Einschot 1 ½ bunder < bij erf 
erfgen. qd Wilhelmi dicti Coster pbr > bij erf erfgen. qd Lamberti dikcti vander Rijt ^ erf Gobelionus 
dicti de Gestel v her. Goedscalci dicti Scoerweg  

ende welk mud rog erfpacht voers. Wouter gh. vande Pasch z.w. Peter tegen Wilhelmo dicto 
Glavimanb wnd in Udenhout man van Margriet zijn hvr d.w. Erardi dicti de Preuser in sch.br. sBosch 
tbv Katarine wede qd Jans vande Pasch ende hoere krn wter selver Katerine ende van w. Jans vande 
Pasch tesmen ghewonnen te weten derselver katarine v lopense daeraf tot hoer tocht ende hoer krn 
voers. die xi lop. ten erve wtghesceiden qd Aerde gh. van Binacht als momb. sijns wijfs in die xi lop … 
ende na hoer doet voers. v lop oic ten erve te bliven etc. behoudelijc dat Wouter ende zDirc voers. ut 
voers. mud rogh jaerlijcs boren sal 1 lop. rog erfpacht scab. predicti datum supra  

92. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,11r-01 
Peter vande Pasch voers. Jan die Cuper voers. Kateline voers. c.t. met hoeren voers. krn Peter  pro 
se en voor haar krn voers. no presentes op ½ mud rog mense de buscoducis her. pactum op Lichtmis 
in den Bosdch te leveren de et ex 

 quodam bonaria terre paludialis [uit zekere bunders broekveld] sita in par. Otw in loco dicto 
Uedenhout ad locum dictum Dassout < her. Huberti fily qd Petri dicti Huben soen > her. Hermanni 
fily qd Walteri dicti Beerthouts soen ^comm. stega v bona Jo de Haren ut dixit  

welk ½ mud rog Lambertus filij qd Chrispiani de Dorne ad opus Geradi fily qd Wolteri dicti vande 
Pasch tegen Jhoe[ann]is filius qd Laurencij dicti Toit Vannys in sch.br. sBosch ende opten alingen 
recht hen daeraf in enigherwijs toebehorende ad opus Wouter ende Dircs confratres prescriptuis etc. 
scab. predictis datum supra  

93. 1459 mei 4 847.Sch.Otw,R.167,11r-02 
Peter z.w. Wouters gh. vanden Pasch een ½ mud rogh her. pactum mense de Otw in festo 
purificatione in Berkel de et ex  

 quodam bonaris pratris sita in par. Otw ad locum dictum Uedenhout < her. liberorum quondam 
Henrici dicti Toit > comm. platea ^her. liberorum qd Godefridi dicti Brocken v her. qd Jo dicti 
Nollekens ut dixit  

en welk ½ mud rogh erfpacht voers. Petrus prescriptis tegen Jhoanne? dicti Brock filius qd Wolteri 
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Emmen in sch.br. sBosdch leg. et her. supt Jan den Cuper voers. te samen cum omnibus litteris scab. 
predictis datum supra  

94. 1459 mei 8 847.Sch.Otw,R.167,11r-03 
Claeus gheheiten Brant z. Peter Brants van denzelven Peter ende wt wilner Enghelberen sine wive 
doen sy leefde d.w. Claeus Michiels tesamen gewonnen 7 L rogge jeep in festo nativitatis wt ende 
vande helft van 

 eene hoeve metten alingen tymmeringhen opten voers. hoeven staende cum fundo et attinentiis 
ende ut helfty daer erf sibi adiatem soe in lande soe in weyen soe in beempde ghelegen in par. de 
Oesterwijk in loc dicto Uedenhout < die leengoede qd Gielys van Goerle > her. domini de Helmont 
^aen den beempt die w. Bruysten van Andel te wesen plach ende nu toebehorende is Bruystens 
Jans z. v comm. platea  

 nog de helft van iiij lopens. lant totte voergen. hoeve behorende in de ackeren van Berckel 
ghelegen opten Kercwech  

 en uit de helft van enen buenre beempts ghelegen < her. heredwes qd Stevens vander Amervoert 
> her. Beerys Pigghen ut dixit  

en welk 7 L rogh erfpacht voers. Claeus Jan Michiels z. ende Jueten sijnre hvr tegen Herman z.w. 
Groet Wouters te weten daer voers. Jueten tot hier tochten ende Claeusen voers. ten erve in sch.br. 
Otw en welke 7 L rogvge voers. de voers. Claeus vander doet w. Enghelbeeren sijnre moeder d.w. 
Claeus Michiels voers. met recht van versterven erf. toecomen sijn supt Beerthouten filio qd Wouter 
Beerthouts z. ad opus sui et ad opus Jans Bieden sijns bruers filio qd Wouter Beerthouts voers. te 
amen scab. Elst et Dijc datum viij maij des dynsdaechs  voer pinxtdach 
Beerthout voers. pt Ckaeusen voers. xviij peters ende voere elken peter xviij st gherekent deds 
maendachs voer pinxtdach proximae futuris solvende eodem scab. predicti datum supra  

95. 1459 mei 10 847.Sch.Otw,R.167,11r-04 
Henric z.w. Jan Wijtman pt Matheeus Gherit Backs z. xxxv ½ peter ende voer elken peter xviij st met 1 
mud rogh in festo purificatio proximae futuris solvende eodem oft Henric voers. die voers. xxxv ½ 
peter betaelt infra hic et festum Bavonis dat hy dat sal moghen dioen sonder pacht daeraf te gelden 
scab. Elst et Dijc datum x-a maij  

96. 1459 mei 11 847.Sch.Otw,R.167,11v-01 
Agneese vidue qd Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen soens soens met Jannen natuerlijc soen Aert 
Wolfaerts hoer man en momboer alsulken tocht en recht van tocht als Agneese voers. naeder doet 
Ghijsbrfecht voers. besittende is in enen jeep iiij lop. rogh op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in lib. de Otw < ^ her. qd Ghijsbrecht van 
Haren > her. Reniers die Molner z.w. Laureys Molneers v aent straetkken datmen ter Borch waert 
gheet  

voert wt allen ende enyegelijken alsulken gueden als Gielise gh. Monen z.w. Jan Monen als wittige 
man ende momb. Mechtelden sijns wijfs d.w. Mechtelden gheh. Tolen soens vander doet w. 
Mechtelden vidue qd Merten Tolen soens moeder Mechtelden ierst ghenoempt met recht van 
versterve erfelijc toecomen mochten tot wat stede wesende ligghende oft vergheldende ut dixit en 
voer iiij lop. rog erfpacht voers. Ghijsbrecht z.w. Jan Ghijsbrechts Hannen soen teghen Gielis gh. 
Monen voers. in sch.br. Otw supt Henric z. derselver Agneese ut selve Agneese ende van w. 
Ghijsbrecht voers. tesamen ghewonnen cum Jo suo tutore etc. tottem voers. tochten nimmermeer te 
comen noch op te spreken etc.scab. Appel et Einde datum xi maij  
quo facto dese iiij lop. rogh erfpacht vors. wittelijc ende erfelijck vercoft heer Gherijden priester 
natuerlijc soen w. Ghijsbrecht vors. sinen bruer etc. scab. Appel et Einde datum xi maij  

97. 1459 mei 15 847.Sch.Otw,R.167,11v-02 
Goyaert z.w. Aert Heymans z. alsulcke gueden havelijcke ende erfelijcke die de voors. Goeyaert 
vander doet w. Heylwighen vidue qd Henric Lombaert sijnre sustere met recht van versterve erfelijc 
toecomen sijn soe waer die voers. gueden  ghelegenesijn ende men die erghent in hoeren name 
bevinden mach etc. supt Laureys gh. Lombaert scab. Appel ende Eighen datum xv maij portatum pro 
scabini  

98. 1459 mei 16 847.Sch.Otw,R.167,11v-03 
Peter gh. Stert pt hem te gheven ende te ghelden heer Willem gh. Moelneer persoen der kerkenb van 
Oesterwijck ad opus den altaristen inder kercken van Oesterwijck enen oude bodde erfchijns te 
verghelden annuat. opten hoochtijt van Paschen daerwt ende van 

 • enen stuck erfs tot weyen ligghende ghelegen in der prochye van Otw in loco dicto die 

Hupperinghe < her. Ghiojsbrecht Korstiaens z. > her. erf qd Gherit Bocks ^her. Jan Buck Gherits 
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soen ut diixit    
scab. Appel et Einde datum xvi maij 

99. 1459  847.Sch.Otw,R.167,11v-04 
Embrecht z.w. Embrecht Borchmans pt Jannen z.w. Gielis Monen ix  gulden ende de onraet dae daer 
metten recht op ghegaen was ende voer elken guldenb xv cr. ,, in gld daeraf in festo Jacoibi ende 
proximae futuris ende ij gld alsmen onder vrouwen beelt toesterwijc om dreecht in sequentia ende ij 
gld daeraf in festo purificatione in sequentia ende iij gld en den onraet daeraf in festo pentecostes? in 
sequent. oft te wien termine? svorsters van Otw in te gaen ende niet van daerin sceiden hy en heeft 
vernuecht of betaelt predictis Embrecht coram scab. infrascriptis manufeste? jurant? scab. Dijc et Em. 
datum xxviij may portatum pro scab. s. ij vl.  

100. 1459  847.Sch.Otw,R.167,12r-01 
Cont sy enyegelijcke want Jan z.w. Willem Henric Maes soen als wittig man ende momboir Godelden 
sijns wijfs weduwe w. Steven Maes Stevens soen vioer sijn gebreck dats te weten voer enen 
jaerlijcken lijfpacht voer iiij mud ende iiij mud ende iiij lo. rogh te vergelden annuatim in purificatione wt 
ende van 

 enen huse ende hove cum suo fundo et attinentiis ghelegen in par. Haren in loco dicto Belveren 
daer w. Steven Maes Stevens soen in te wonen plach  

item wt ende van allen ende enyeghelijcken guyeden daer den selven w. Steven Maes Stevens z. in 
bestarf ende welc iiij mud ende iiij lop. rogh voers. Jan z.Godelden voers. ende w. Steven Maes z. 
voers. ende Claeus z.w. Willems vanden Gheine als wittige man ende momboir Elisabethen sijns wijfs 
d. Godelden ende w. Steven Maes z. voers. gheloeft hadde als schuldenaar te gheven den te ghelden 
Godelden hoer moeder voers. alsoe lasnge als die selve Godelt inder menscheit leven soude ende 
niet langher wt enede van huse ende hove en erff voers.  
daer die selve Godelt met Janne hoer man voers. als met hoeren momboer hoer tochte in afghegaen 
was tbv Jans hoers. soens ende Claeus hoers zwaghers voers. in sch.br. Otw quam datua anno 
domini millesimo quadragesimo xLvij des sondachs nae den beloken paeschdach xxij daghe inde 
aprille [22-4-1447] ende welken pacht vanden iiij mud ende iiij lop rogh voers. de voers. Jan als man 
ende momboer sijns wijfs voers. gebrac ende van ij jaeren naest leden niet vergouden en was ut dixit 
ghericht waert aen dit huis etc. als Peter gh,. van Laerhoven in de name ende van weghen Jans 
voers. daer hij een volcomen macht af had  
quo facto ghewijst waert dat Peter voers. dit huis etc. voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht en dat 
die heer vanden lande den coper oft coperen daraf sculdich soude sijn gherichte waerscap te doen 
ende waert Peter voers. dit voers. ghericht den ghene dien hij dat sculdich was te bieden te losen 
gheboden heeft te losen  
soe heeft Peter voers. dit huis etc. voerden jaerlijcken lijfpacht vande iiij mud ende iiij lop. voer viij mud 
afterstel ende voerden onraet die daermetten recht op ghegaen was daer en teinden vercoft Jannen 
z.w. Willem Henric Meus z. ab eodem etc. ende in desen coep wt ghescheiden den capellen sinte 
Mertens van Bekew vi lopen rogh erfpacht jaerlijcs ut huse hove ende erf voers. scab. Elst Sappels 
Em ende Jan van Eighen datum xxiij may Jan solvit ista littera  
Jan z.w. Steven Maes alle andere brieven scab. Appels en Einde datum xviij julij  

101. 1459 mei 29 847.Sch.Otw,R.167,12r-02 
Bartholomeeus z.w. Styeven Henric Stevens soen  

 een stuck erfs tot enen weghe ligghende als hij zweede toebehorende ghelegen in par. de Otw in 
loco dicto Uedenhout < her. Meeus voers. te weten enen voety buten eens graefs aen aen dit 
voers. Meeus erfs ligghende gelijc alst daer bepaelt is ex uno et inter her. Gherit z.w. Gheriot 
Beyen ex alio ^comm. platea v erf Steven Henrics Stevens z. voerfs.  

leg. et her. supt Gherit z. w. Gherit Beyen vry ende lkos  
dat Gherit voers. over dat voers. stuck erfs weghen sal over dijn erve ligghende aldaer after 
Bartholomeeus voers. ende allen den ghenen die met recht over den voers. wegh ende doer dat erve 
des voers. Bertholomeeus erve sculdich sijn te weghen welcken wech die voers. Gerit van nu 
voertaen asl daer alsoe houden sal ende die ghene die daerover sculdich sijn te weghen alsoe 
weghen sal dat Bartholomeeus voers,. ende sijn ander erve daer newven ligghende daer nimmermeer 
clot hynder scaey af comen en sdal in ghene toecomende tijden dwelc Gherit voers. etc. scab. Elst et 
Eighen datum xxix may Bartholomeus solvit littera etc. ex parte eius in Uedenhout ij st. et 
Bartholomeeus  

102. 1459 mei 29 847.Sch.Otw,R.167,12v-01 
Cont sij enyegelijken want Aert gheheiten van Ghierle z.w. Jans van Ghierle wittig man ende Ghierle 
man van Alijten sijns wijfs d.w. Jans Smolders voer sijn gebreck dats te weten voer enen jaerlijcken en 
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erfelijken pacht van enen halven mud rogh in purificatione wt ende van  

 enen hove ghelegen bvvo opt einde oestwaert < her Pewter Fyen ende erfgen. qd  Jans Cupers > 
den wech die daer gheet tusschen Claeus Schellen krn erve en de voers. hof ^aen den wech die 
ter Borch waert gheet v aen den wech die ten Ghever waert gheet  

 item noch wt ende van enen huse ende hove ende fundo et attinentiis ghelegen in derr voers. 
vrijheyt < voors. hof > her. Henric geh. van Buele ^ her. krn w. Claeus Plumen ut dixit  

ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Gerit gh. Scilders z.w. Niclaus teghen Jan z.w. Alout 
Smeyermans met overgeven sculdich zijn in sch.br. Otw datum anno millesimo quadragesimo xxix 
opten ten derthien dach ons Haren ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Willem gh. Quisthout z.w. 
Jo  erga Gheertrudam filia qd Gherit Scilders gekocht had en welk ½ md voors. Aert van Ghierle 
voers. man van sijns wijfs voers. en tbv derselver Alijten sijns wijfs voers. teghen Willem geh. 
Quisrthout voert eerfelijc ghecreghen hadde in div. sch.br. Otw  ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. 
de voers. Aert gebrack ende van iij jaeren naest leden nioet vergouden en was ut dixit ghericht waert 
mids vonis der scepenen van Otw aen desen hof huis ende anderen hof en erf voers. nae inhout sijns 
brieven voers. welc ghericht Peter gh. van Laerhoven inde name en van weghen Aerts van Ghierle 
voers. volcomelijken volvuerde quo facto ghewijst waert sch. Otw dat Peter voers. dese voers. 
onderpande voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht ende dat die heer vande lande dwelc gheschiet 
soe heeft Peter voers. dit voers. ghericht des hy aldus ghemechticht was weder overghegeven ende 
opgehdragen Aert van Ghierle voers. ende want Aert voers. dit voers. ghericht den den ghenen dieen 
hy dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuycht vande scepenen 
inden ghericht etc. quo facto soe heeft Aert voers. dese voers. onderpanden voer sijn voers. ghebreck 
van den onraett die daer met recht op ghegaen was daer en teynden vercoft Willemen gheh. van Beke 
z.w. Aelbrecht van Beke ab eodem die heer vanden lande sculdich sal sijn gherechte waerscap te 
doen alsoe ver als wy scepenen voers. hier in sijn judices scab. Elst Dijc Em. Einde et Eighen datum 
xxix maij 
[dubbel nog vergelijken]- 

103. 1459 mei 29 847.Sch.Otw,R.167,012v-01 
Cont sij enyeghelijken want Aert gheheiten van Ghierle z.w. Jans van Ghierle als wittighe man ende 
momboer Alijten sijns wijfs d.w. Jans Smolders voer sijn ghebreck dats te weten voer enen jaerlijken 
ende erfelijken pacht van enen halven mud rogh welken pacht te verghelden annuatim in purificatione 
wt ende van 

 enen hove gheleghen inder vrijheit van Otw opt einde oistwaert < her. Peter Fyen ende der 
erfghenamen qd Jans Cupers > den wech die daer gheet tusschen Claeus Scheiven kinderen erve 
ende de voers. hof ^ aen den wech die ter Borch waert gheet  

 item noch ende van enen huse ende hove cum fundo et attinentiis gheleghen inder voers. vrijheyt 
< den voers. hof > her. Henric gheheiten van Buele ^ her. der krn qd Claeus Plumen ut dixit  

ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Gherit gh. Scilders z. qd Nicolay teghen Jan z.w. Alout 
Smeyermans met overgheven in sch.br.Otw qua.. datur cont.. anno domini millesimo quadragesimo 
xxix opten derthiendache ons Heren [6-1-1430] ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Willem gh. 
Quisthout z. qd Jo. tegen? Gheertudam fili.. qd Gherit Scilders ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. 
Aert van Ghierle voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. ende tot behoef derselver Alijten 
sijns wijfs voers. teghen Willem gheh. Quisthout voert erfelijc ghecreghen hadde pt in div. litt. de Otw 
ende welc ½ mud rogh erfpacht voes. de voers. Aert ghebrac ende van iij jaeren naestleden niet 
vergouden en was ut dixit ghericht waert mids vonnis der scepenen van Otw aen desen hof huis ende 
anderen hof ende erf voers. nae inhout sijnre brieven voers. welc ghericht Peter gh. van Laerhoven 
inde name ende van weghen Aerts van Ghierle voers. volcomelijken volvuerde etc. quo facto ghewijst 
waert .. scab. de Otw dat Peter voers. dese voers. onderpanden voer sijn voers. ghebreck vercopen 
mocht ende dat die heer vanden lande etc. dwelc gheschiet soe heeft Peter voers. dit voers. ghericht 
des hij aldus ghemechticht was weder overghegeven ende opghedragen Aert van Ghierle voers. ende 
want Aert voers. dit voers. ghericht den ghenen dieen hy dat sculdich was te bieden te losen 
gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuich? vande scepenen inden ghericht etc. quo facto soe heeft 
Aert voers. dese voers. onderpanden voer sijn voers. ghebreck van den onraet die daer met recht op 
ghegaen was daer en teinden vercoft Willemen gheh. van Beke z.w. Aelbrecht van Beke ab eodem 
welken Willem coper die heer vanden lande sculdich sal sijn gherechte waerscap te doen alsoe ver als 
wy scepenen voers. hier in sijn judices scab. Elst Dijc Em. Einde et Eighen datum xxix maij 

104. 1459 april 26 847.Sch.Otw,R.167,12v-02 
Wouter Willen Michiel die Haerde Maes z. ende Willem Pig promiserunt jan nat.z. Aert Wolfaerts ij 
mud rogh oft iiij peters welc Janne voers. daeraf ghenueghen dal tusschen dit ende beloken pinxten 
prope futuram solvende scab. Elst en Eighen datum xxvi aprilis  
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105. 1459 juni 10 847.Sch.Otw,R.167,12v-03 
Peter gheh. vanden Einde z.w. Jans vanden Einde als wittige man ende momb. Heylwighen sijns wijfs 
d. Henrick van Buele een half mud rogh jeep hem als hij zeede toebehorende te verghelden annuatim 
in purificatione van ende wt 

 enen stuck lands gheh. die Hupperinghe ghelegen in. de par. Otw in een stede gheh. die 
Hupperinghe < her. Herman geh. Back > her. Aert gh. Back ^aen die Creyten Heyde ut dixit  

ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Henric geh. van Buedel  z.w. Jans teghen Ghijsbrfecht gh. van 
Meghen soen Lonijs in sch.br. Otw en welk ½ mud rog erfpacht de voors. Peter tegen de voors. Henric 
sinen zweder met meer andere erven ? met overgeven ut dixcit in sch.br. sBosch vendt meester 
Janne z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. hierbij gestaan Henric van Buel z.w. Aert van Buel voers. op dit 
voors. ½ mud rogh tbv mr Jan wittelijk en helmelic renunciavit scab. Elst et Eighen datum x juny  

106. 1459 juni 11 847.Sch.Otw,R.167,13r-01 
Henric z.w. Henric Losen Mechtelt ende Elisabeth ghesusteren drs w. Henric Losen voers. c.t. geven 
en verlenen Dircken z.w. Henric Losen voers. hoeren bruer een volcomen vry macht ende een 
sunderlinghe bevele om te heffen ende te boren ende oft noet weer metten recht te vervolghen 
alsulken gueden havelijke ende erfelijce soe waer die voers. gueden ghelegen sijn ende men die 
erghent in hoeren nae bevynden mach eest in haerden in weecken etc. die hen vander doet w. 
Tielman Hoifts ende Alyten sijnre hvr doen sy by leefden met recht van versterven enichsins toecomen 
moghen sijn ende aldaer mede te doen dat die voers. Henrick Mechtelt ende Elisabeth voirs. daer 
mede soude moghen doen oft sy samentlijc in presentien?  waren  etc. scab. Elst et Einde datum xi 
juny  

107. 1459  juni 12 847.Sch.Otw,R.167,13r-02 
Claeus z.w. Jan Claeus z. van Laerhoven als wittige man ende momb. Marien sijns wijfs d.w. Willem 
Henric Maes soen  

 een stuck moers erfs also ver alst daer noch ligghende is mette gronde hem als hij zeede 
toebehorende een buenre nl. circ. ghelegen in par. Venloen < persoens moer van Vucht > den 
moer Jans van Westelbeerse ende Rombouts vande Pasch ^ vanden moer ders goetshuse van 
Tongherloe v moer Claeus vander Schuren met sijne gesellen ut dixit  

welc buenrfe moers voers. Willem Henrix Maes z. voers. teghen w. Dircken van Haesticht heer ut 
Venloen ghecfreghen had pt in suis litteris legf. et her. supt Pauwels z.w. Jan Claeus van Laerhoven 
sinen bruer ad opus sui et ad opus Aert ? et Janne cum omnibus litteris marge:Willemken ende 
Geertruden krn w. Jan Claeus z. van Laerhoven … mede erfgenamen w. Willem Henric Maes sijns 
zweers wtgenomen de erfchijns jaarlijks van rechts scab. Elst et Eighen datum xij juny  

108. 1459 juni 16 847.Sch.Otw,R.167,13r-03 
Jan z.w. Dirck Wanghen weduwnaar qd Yden sui uxoris d.qd Huben Wijten alsulcken tocht als Jan 
voers. nae doet sijns wijfs besittende is in enen vierdendeel van 

 enen stuck beempts onbedeelt liggende den helen beempt een buenre nl. circ. ghelegen in par. 
Otw in loco dicti Hukekum bij den molen aldaqer < her. Alijt  Scraets ?  ende Bruisch Jans z. > 
comm. de Hukelum aen die voert ghelegen ^comm. predicto v Alijt Scraets voers. ut dixit  

leg. et her. supt Hubrecht Monen Janne ende Claeusen sinen zonewn ende w. Yde doen siij leefde 
sijns wijfs voers. Janne Willems z. van Weert als wittighe man ende momb. Yden sijns ende Jan z.w. 
Gherit Smolders  als wittige man ende momb. Marien sijns wijfs drs Jans ende wilner Yden dien sy 
leefde sijns wijfs voers.  
quo facto Hubrecht Wouter Jan Claeus voers. Jan Willems z. voers. ende Jan de Molder als man ende 
momb. sijns wijfs vopers. dit vierendeel des voers. stuck beenmpts leg. et her. vendt Brueschen z.w. 
Jans vander Steghen scab. Em et Einde datum xvi juny  
Wouter z.w. Jan Willen  

 een stuck lands geh. den Bolc vij lop. nl. circ. hem als hij zeede toebehorende ghelegen in par. Otw 
in loco dicto Hukelum < her. Wouter Maes Hessels z. > her. Jans van Eten ^ vander erf Everaerts 
vande Water v erf Bruesch Jans z. ende Peteren Moers ende Jans Papen erfgenamen ut dixit 

 leg. et her. supt. Brueschen Jans z. voers. in manieren van eenre erfwysselinghen wtgenomen iiij lop. 
rogh erfpacht den rector onser Vrouwen outaer in eccl. de Otw jaerlijcs van recht scab. predicti datum 
supra 

109. 1459 juni 16 847.Sch.Otw,R.167,13v-01  
[bovenaan: Jhesus Maria] 
Bruesch Jans soen voers.  

 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende gheheiten den Cleot ij lop. min v ½ roey nl. circ. 
gheleghen in par. et loco predicto < her. Wouter Willen voers. en op een einde > comm. viam ub. 
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adiatem  

 item noch hiertoe een stuck lands gh. dat Langven iiij lop. min xv ½ roey nl. circ. ghelegen in par. 
en loco predicto < her, Wouter Willen voers. > her. Willem Goeyaert Bacs ^vanden erf Herman z.w. 
Goeyaserts backs v erf Wouter Maes en Peters vander Stegen ut dixit  

leg. et her. supt Wouteren z.w. Jan Willen in manieren vban erfwsisselinge scab. predicti datum supra  

110. 1459 juni 16 847.Sch.Otw,R.167,13v-02 
Gielis z.w. Gherits van Bioerden iiij lop. rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hem als hy zeede 
toebehorende te vergelden annuatim in purificatione van welken iiij lopen rogh voers. Michiel 
sHaerden erfghenamen ij ½ lop rogh adf gheldende is ende Kateline d.w. Jan Laureys een half lop. 
rogh af gheldende is wt zekere verscheidene onderrpanden tot Hukelum ghelegen geh. den Buenre? 
ende welc iiij lop rogh erfpacht voers. Gielys voers. teghen Wouteren z.w. Mercelys Wijten mma erf tot 
enen erfpsacht ontfangen hadde pt in litteris de Otw leg. et her. supt Michielen gheh. den Haserdeden 
z.w. Stevens sHaerden ad opusa sui et ad opus Wouters z.we. Peter Pigghen et ad opus Kathelinen 
d.w. Jan Laureys te weten elc  sijn ghedeelt vande pacht voers. etc. scab. Dijc et Einde datum supra  
Michael voers. pt Gielysen voers. viiij ½ gouden peters a purificatione proximae futuris utra annum en 
tot elken onser Vrouwen misch binnen de termijn voers, de pacht van 4 lop rogh solvende scab. 
predicto datum supra 

111. 1459 juni 20 847.Sch.Otw,R.167,13v-03 
Bonifaes gh. Faes Louch xv gouden rijnsch gld goet ende custbaer bl. valore die welc Claeus naturael 
z.w. Henric vanden Dijck den voirs. Bonifaes? gheloeft heeft in sch.br. Otw leg. sup Willem z.w. 
Aelbrecht van Beeck tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Appel et Eighen datum xx juny 

112. 1459 juni 24 847.Sch.Otw,R.167,13v-04 
Willem Claeus Colen? soen pt  Torken van Spoerdonc vij ½ peter ende voor elken peter xviij st opten 
groten vastelavont proximae futuris solvende scab. Appel et Em. datum in festo Hjoannis portatum pro 
scabinis  

113. 1459 juni 27 847.Sch.Otw,R.167,13v-05 
Gheertruut weduwe w. Henric vander Voert alsulken tocht ende recht van tochten als Gheerrtruut 
voers. besittende is in 

 een huse ende hove met sijnen gronde ende toebehoerten ende metten erf daeraen liggende ende 
daertoe behorende soe lant soe weye tsamen iij buenre oft daeromtrent vegrijpende ghelegen in 
par. de Otw in loco dicto Berckel < her. Gherit die Smit > her. Claeus Pig ende den krn w. Henric 
vande Voert ^ghemeenten van Haeren v erf Jan Aerts Scry ? ut dixit  

leg. et her. supt Claeusen ende Henric confratres Elisabethen ende Heylwighen ghesusteren krn 
derselver Gheertruden ende w. Henric vander Voert doen hij leefde voers. om vanden voers. krn ut 
voers. erf 1 mud rogh te vesten ende niet voerder  
quo facto Claeus ende Henric confratres prescriptis Elisabeth ende Heylweigh ghesusteren voers. 
prom. henm te gheven ende te gelden Willem Gheluwe ? ad opusabbatus sante Geertruden 
Lovaniensis een mud rogh her. pactum in festo purificatione wt ende van den huse hove etc. voers. 
scab. Elst et Einde datum .. woensdachs ante Joh. protatum prop scab.  

114. 1459 juni 27 847.Sch.Otw,R.167,14r-01 
Quo .. dictum Nycolay pt sup hud.. Henric sinen bruer voers. Elisabethen ende Heylwighen sijne 
susteren voers. dat hij dit voers. md rogh van nu voertaen enyeghelijc jaer alsoe ghelden en betalen 
sal etc. scab. predicti datum supra 

115. 1459 juni 27 847.Sch.Otw,R.167,14r-02 
Claeus vander Voert voers. allen ende enyegghelijken sijn scaren te hant hem toebehorende ende 
opten eerden staende ut dixit wittelijc overghegeven ende opghedragen ende in handen gheset Henric 
sinen bruer voers. ter tijt toe voer die selve Claeus betaelt sal hebben alsulken xvi peters als Henric 
voers. voer den selven Claeus sinen bruer gheloeft heeft ut dixcit scab. predicti datum supra 

116. 1459 juni 26 847.Sch.Otw,R.167,14r-03 
Jan gh. vanden Doren z.w. HenricJan gh. die Becker? z.w. Willems ende Jan gheheiten Vendijck als 
meesteren ende provisoeren der tafelen des H.Gees in derr kerke van Otw ende Aert Appel in staey? 
van Scependom in de name ende van weghen der tafelen voers. een half mud rogh jaerlijcs ende 
erfelijcs pachts van enen mud rogh erfpacht te verrgelden annuatim in purificationis wt ende van de 
helft van 

 enen beempt die w. Bruistens van Andel te wesen plach daar de andere helft toebehorende 
Berthout Wouters ghelegenin par. Otw in loco dicto Uedenhout in loco dicto dAssout < her. des 
goetsghuse van Tongherloe > her. Beerrthjout Wouters en sine mede erfghenamen ^comm. 
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platrea v erf Jans van Haren  
van welken mud rogh erfpacht Beerrthout Wouters die andere helft af gheldende is ut dixit – leg. et 
her. vendt Hillegonde vidue qd Jacops van Breede by consent des hoefs van Lueck etc. als sij den ½ 
mud rogh vande mud rogh voers. enichsins aentangen? moghen etc. scab. Appel et Dijck datum 3-a 
post Jhoannis  de littera Aert van Laserrhoiven nl.  hil?  

117. 1459 juli 6 847.Sch.Otw,R.167,14r-04 
Jan ende Laureys ghebruederen sonen wilner Laureys Groys Jacop Jans Z. als wittige man ender 
momb. Alijten sijns wijfs dd.w. Laureys Groeys voers. een half mud rogh jer. pactum solvende in festo 
martini wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghedlegen in par. Otw in loco dicto Hukelem < her. 
Yden die dochter was Aerts Molneers >her. toebehorende sinjhte Margrieten outaer in eccl. de Otw  

welc ½ mud rogge erfpacht voers. Laureins natuerlijc soen w. Peter Laureins voers. teghen Janne z.w. 
Jan Feitmans in sch.br. Otw leg. et her. supt Elisabtthen d.w. Laureys Groeys voers.hoer zuster 
tesamen cum omnibus litteris etc,. scab. Em et Einde  datum sexta july 

118. 1459 juli 6 847.Sch.Otw,R.167,14r-05 
want Jan Laureys ede Jacop voers. huden des daechs wittelijc overghegeven ende opgedragewn 
hadden Elisabeth hoer  zuster voers. dit voers. ½ mud rogge erfpacht dawer im soe is gestaen voer 
scepenen hieronder de voers. Elisabeth op allen ende enyegelijke guede bernermijc ende 
ombernerlijc havelijc ende erfelijc die hoer vander doet w. Laureys hoers vadersw ende van w. Alijten 
hoer moeder d.w. Peter vander Schoer met recht van versterve erfelijc toecomen sijn soe waer die 
ghelegen sijn en men die erghent in hoerenm name bevinden mach eest in haerden in weken etc. tbv 
Jans Laureys ende Jacops hors zweagers  voers. etc. - testes en datum ut supra 

119. 1459 juli 6 847.Sch.Otw,R.167,14v-01 
Elisabeth voers. c.t. allen ende enyeghelijke guede beruerlijc ende omberuerlijc havelijc ende erfelijc 
die hoer vander doet wilner Peters vander Schoer hoers ouder vader met recht van versterve erfelijc 
toecomen sijn soe waer doe goede voers. ghelegen sijn en de men die erghent in hoeren name 
bevijnden macht etc. supt Gherijden gheh. vanden Schoer z.w. Peters ad opus sui et ad  opus Steven 
z.w. Henric Stevens z. ende Steven  z.w. Meeus Stevens ende Lambrecht z.w. Jan Winen tesamen 
cum omnibus litteris om metten voers. opdracht te lossen aen Laureys Groeys z. horenm broer van 
alsulcken geloeften als die selve Jan van de voers. gueden van hoer gheloeft had scab. predicti datum 
supra  

120. 1459 juli 9 847.Sch.Otw,R.167,14v-02 
Jan gh. Buckinc z.w. Goeyaerrt Buckinck wittig man en momb, Elisabetthen sijns wijfs d.w. Henric 
vande Wou ½ mud rogge jeep in festo purificatione van ende wt  

 iij stucken lands gelegen tot Berkel in de ackeren deen stuck < > comm. plateam ^erf Henric Willen  

 dander stuck < her. Heynen vande Pasch > comm. plateam ^ comm. plateam   

 dat dorde stuck < her. Aerts die Wolf > her. Henric vande Pasch v her. Heyn Willen ut dixcit  
welc ½ mud rog erfpacht voers. de voers. Jan Buckinc tegen Ghijsbrecht z.we.  Aert gh. Leyten met 
overgeven in sch.br. Otw vendt Aerden z.w. Claeus Stert  
ende met hem Pewter Lambrecht confratres filij qd Henric vande Wou  
scab. Appel et Einde datum ix july Jan Jan Buckincs z. redemit et reportavit dicto Arnoldo scab. 
predicti datum supra s. ix july  

121. 1459 juli 11 847.Sch.Otw,R.167,14v-03 
Aert Pauwels ende Willem ghebruederen krn w. Jans van Laerhoven ende Gheertruit hoer zuster d.w. 
. Jans van Laerhoven c.t. hebben die een den anderen gheconsenteert ende voer scpenen hoer onder 
gescr. overghegeven dat die langste levende van hen vieren allen ende enyeghelijken gueden 
beruerlijc ende onberuerlijc havelijc ende erfelijc soe waer die guede voers. ghelegen sijn ende men 
die erghent in hoeren name sal connen bevinden etc. scab. Em et Einde datum xi july de brief moet 
gegeven worden aan hij die het eerst komt  

122. 1459 juli 20  847.Sch.Otw,R.167,14v-04 
Heyman Heymans z. vander Eck pt Kathelinen wittige hvr Aert Heymans iij ½ peter in festo bavonis 
proximae futuris scab. dijc et Einde datum xx july 
dictus bevionnist  - portatum pro scabinis  

123. 1459 juli 16 847.Sch.Otw,R.167,15r-01 
Jan z.w. Aerts z.w. Aert Embrecht Holts z. vanden voerbedde xij lop rogh jeep hem als y zeede 
toebehorende te vergelden op Lichtmis wt ende van  
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 enen stuck lands ghelegen in par. de Oesterwijck < her. krn qd Henric vande Amervoert en w. 
Bruysten Jans z. > her. qd Godevaert nat.z.w. Godevaert Walravens ut dixit  

ende welc stuck lands voers. die kynder w. Hein gheh. vander Amervoert ende w. Hillegonde sijns 
wijfs vanden voers. Janne voerden voers. erfpacht vande xij lop. rogh jaerlijcs als voers. is daerwt te 
verghelden tot enene erfpacht ontfangen hadde pt in litterris der Opesterwijck supt Gosen z.w. Aert 
Gosens ad opus Henric z.w. Ruth Buecincs ? tesamen scab. Em. et Dijck datum xvi july  

124. 1459 juli 22 847.Sch.Otw,R.167,15r-02 
Jan z..w. Steven Maes z. pt te ghelden Janne z.w. Willem Henric Maes z. ad opus Godelden wittige 
hvr Jan Willems z. voers. moeder Jan Stevens voers. iiij mud ende iiij lop rogh jaarlijs lijfpacht te 
betalen allen jaer die een helft in purificatione ende die andere helfgt in festo Jo Babitsite alsoe langhe 
als Godelt voers. in der menscheyt leven sal ende niet langher wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in par. der Haeren in loco dicto Belver daer 
w. Steven Maes Stevens z. in te wonen plach  

ende noch wt van allen ende enyeghelijekn gueden daer w. Maes Stevens in bestarf ut dixit etc. dat 
soe wanneer Godelt voers. van live ter doet comen sal sijn in dien dat Jan voers. hoer wittighe man 
voers. die voers. Godelt overleeft dat Jan Stevens voers. den voers. Jan Willems soen betalen sal 
vanden voers. pacht nae avenant vanden tijde dat Godelt voers. sterven sal scab. Appel et Eighen 
datum xxij july  

125. 1459 juli 22 847.Sch.Otw,R.167,15r-03 
Jan z.w. Willem Henric Maes z. iij vierendeel hem als hij zeede toebehorende in 

 een stuck beempts den heelen beempt ij buender nl. circ. ghelegen in par. de Haren in loco dicto 
Belver < > herr. Goeswini Wellens ^erf Claeus Henric Claeus v her. Hessel Appels ut dicit  

her. supt Janne z.w. Steven Maes z. tesamen cum omnibus litteris alsoe ver als si den iij vierendeelen 
vande voers. beempde enigszins aen tangen? moghen  
behoudelijk den voers. einde vanden beempde voers. tot Hessel Appels waert ghelijct daeraf 
ghegraven is scab. predictyi datum supra Jan Stevens pt solv. xxviij vl.  

126. 1459 juli 22 847.Sch.Otw,R.167,15r-04 
Jan z.w. Steven Maes z. pt Ja Elst ad opus die wittigher kynder Claeus vande Ghein v gouden peters 
ter stont nae der doet Jan Stevens voers. te betalen den selven krn te weten voor hoer ghedeelt van 
alsulken iij buenre beempts als Jan z.w. Willem Henric Maes z. den voers. Jan Stevens z. heden 
sdaechs overgegeven heeft ut dixit scab. predicti datum supra Jan Stevens pt … xxviij vl. 

127. 1459 december 26  847.Sch.Otw,R.167,15r-05 
Claeus Hollen pt etc. Enghelberen weduwen qd Jan Laureys Groeys xv peters ende xv st v peterse 
daaraf opten half vasten a.s. en x peters en v st in festo sante Servacie in sequente solvende eodem 
scab. elst et dijc datum in festo Stephani protatum pro scabini 

128. 1459 augustus 2 847.Sch.Otw,R.167,15v-01 
[middelste blad van katern] 
Aert die Becker Jans z. pt Jan Elst ad Aert Appel Jacops s. xvij peters min iij vl. in festo omnium 
sanctorum futuris solvende scab. Dijc et Elst datum secundam augusti 

129. 1459 juli 31 847.Sch.Otw,R.167,15v-02 
Jan die Coster pt sup hed.. Aerty Appel Jascops sone xx steen wollen ende vi lib.elke steen enen 
peter in festo Bavonis proximae futuris solvende scab. [Elst] et Dijck Einde datum ultiam julij 

130. 1459 juli 31 847.Sch.Otw,R.167,15v-03 
Wouter Buckinc pt dicto Arnoldo xxij steen wollen ende iij lib. elke steen – scab. Ghijs et Dijck datum 
sup.  

131. 1459 juli 31 847.Sch.Otw,R.167,15v-04 
Willem Vrient pt dicto Arnoldo xx steen ende vi lib. elke steen etc.  

132. 1459 augustus 2 847.Sch.Otw,R.167,15v-05 
Anthonis Buckinc pt dicto Arnoldo xvij steen wollen minus 1 pont etc. in festo omnium sanctorum 
proximae futuris solvende scab. Einde et Eighen datum 2-de? augusti 

133. 1459 augustus 4 847.Sch.Otw,R.167,15v-06 
Gherit gh. die Kemmer soen wilner Henric vande Vloet ½ mud rogh her. pactum hem als hij zeede 
toebehorende solvende in festo purificatione wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in der vrijheyt van Otw < her. Jans vande 
Dijc? > her. Baten wede qd Peter Vervijns met haar krn ^gem. plateam v totter gemeynten toe aen 
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die Vloet ut dixit 
ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Gherit voers. tegen Aernden soen Goedevaerts soen wilner 
Aert Heymans met overgeven in sch.br. Otw leg. et her. supt Aerden z. Godevaerts voers. tesamen 
cum omnibus litteris scab. Elst et Dijck datum quarta augusti 
quo facto dictum Arnoldus pt te gheven en te ghelden Jacoppen z. Godevaerts sinen bruer iiij lop. 
rogh jeep op Lichtmis wt ende van  

 den huse ende hove voers.  
scab. predicti datum supra  

134. 1459 juli 10 847.Sch.Otw,R.167,15v-07 
Aert Back van Karchoven pt Jan vanden Dijck xix postukl. gld vel valore in festo Vicoris proximae 
futuris solvende eodem scab. Em et Eighen datum x july portatum pro scabinis  

135. 1459 augustus 4? 847.Sch.Otw,R.167,15v-08 
Jan de Jegher pt dicto Jo xvij peters nl. valore totten wil ende maninghen Jans voirs. solvende scab. 
Elst et Eyghen datum quarta? augusti 

136. 1459 augustus 4 ? 847.Sch.Otw,R.167,15v-09 
Peter gh. vander Steghen z. w. - - -  

 een stuck lands iij lop. nl. circ. ghelegen in par. Otw in loco dicto op die Hupperinghe < her. 
Bwerthouts vanden Dijck > her. Wouter Maes Hessels s. ^ erf Laureys Vrancken s. v totten erf 
Herman Goeyaert Backs ut dixcit  

leg. et her. vendt Wouteren geh. den Raeymaker z,w, Jan Vanny etc. vrij ende los scab. Elst et Appel 
datum supra  

137. 1459 augustus 7 847.Sch.Otw,R.167,15v-10 
Andries z.w. Aert Andries s. van Hukelem pt Dircken vander Steghen xix gld ende voer elken gld xv 
cronen? qua? pacta? die may proximae guturis solvende eodem scab. Elst et Eighen datum sepiam? 
augusti 

138. 1459 augustus 7 847.Sch.Otw,R.167,16r-01 
Wij Ghijsbrecht Korstiaens soen Aert Appel Jacops sone Embrecht Goeswijns sone ende Peter 
vanden Einde scepenen in Oesterwijck .. dat voer ons comen sijn Willem van Beeck Jan Poinenborch 
Peters soen Jacop vander Elst ende Jandie Clerc als scepenen voer ons ende in hoerder tijt hoe dat 
voer hen Willem Luwe voer sijn ghebreck dats te weten voer xCi cronen van vrancrijc nl. valore welc 
xCi cronen voers. Henric ende Andries ghebruederen krn w. Aert Andries soen van Hukekem gheloeft 
hadden indivisi Willem Luwe voers. ghelijc dat in scepenen letteren van Otw daerop ghemaect 
colcomenlijcke begripen is waer of die daet begrijpt Ghegheven int jaer ons Heren dusent CCCC 
viujftich ende seven ses daghe in februario ende welc xCi cronen voers. den voers. Willem Luwe 
ghebraken ende niet vergouden waren als hy zeede ghericht waert met vonnis der scepenen voers. 
aen allen ende enyeghelyken havelijke ende erfelijke guede toebehorende Henric ende Andriesen 
voirs. soe ware die voers. goede gheleghen waren ende mend die erghens in hoeren name bevynden 
mocht weesen in haerden in weken et welc ghericht Peter gh. van Laserhoven inde name ende 
vanweghen Willem Luus voers. daer hij een volcomen macht af hadde volcomelijc volvuerde allen 
ende enyeghelijc daertoe dede die hy daertoe sculdich was te doen … alsoe doen dit aldus ghesciet 
was ghewijst waert vande voers. als scepenen dat Peter voers. dese voers. havelijke ende erfelijke 
guede toebehorende Henric ende Andries voers. voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht ende dat 
die heer vande lande den cope of den copen sculdich soude sijn gherechte waerscap te doen ende 
want Peter voers. dese voers. havelijke ende erfelijke guede den ghenen dien hy dat sculdich was te 
bieden te losen gheboden heeft te losen gheijc dat tghetuich vande voers. scepenen inden ghericht 
ghenoch vercleert heeft dwelc aldus ghesciet soe heeft Peter voers. dit voers. ghericht des hy aldus 
ghemechticht was weder overghegheven ende opghedragen Willem gheheiten Luwe voers. welc 
Willem dese voers. havelijke ende erfelijke guede daer en teinden voer ons scepenen voers. vercoft 
Henric soen wilner Henric Molengraefs welken Henric overmids vonnis der scepenen van Oesterwijck 
die heer vande lasnde sculdich sal sijn gherecht waerscap te doen alsoe ver als wy scepenen hier in 
wijsers sijn datum septiam auguste 

139. 1459 augustus 24 847.Sch.Otw,R.167,16r-02 
Ghijsbrecht z.w. Korstiaen Ghijsbrechts soen weduwaer w.Ieven doen sijn leefde sijns voerwijfs d.w. 
Gherit Wouters alsulcken tocht ende recht van tochten als ghijsbrecht voers. besittende is nae doet 
sijns wijfs in den dordendeel van allen ende enyeghelijken alsulken erf ende erfguede daer w. Ieve in 
bestyorven is ende daer die selve Ghijsbrecht in bestorven sal alsoe waer die erf ende erfguede 
ghelegen sijn ende men die erghent in sinen name bevinden mach eest in … heeft .. hy wittelijc ende 
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erfelijc overghegheven ende op ghedragen meester Janne soen Ghijsbrecht voers. vande selven 
Ghijsbrecht ende wt  wilner Ieven doen sy leefde sinen voerwive tesamen ghewonnen etc.  
quo facto meester Jan voers. dicto Ghijsberto suo patro eenen jaerlijcken ende erfelijken pacht vande 
xxv mud rogh te vergelden annuatim in purificatione alsoe langhe als Ghijsbrecht voers. inder 
menscheyt leven sal etc. wt ende van den dordendeel vande erf en erfguede voers. daer hijsbrechty 
als voers. is sijnre tochten in afgegaan is etc. scab. Elst et Appel in festo Bartholomei  

140. 1459 september 22 847.Sch.Otw,R.167,16v-01 
Jan z.w. Laureys Loven [kan ook Lonen} soen  

 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende vi lopen nl. circ. gelegen in par. Tilborch in loco 
dicto inden Appel [of staat er Judenappel?] < her. Jo dicto Beerijs ab utrocque ^ her. Wolteri? dicti 
Meur..? v comm. plateam   

 item noch hiertoe een stuck lands ij lopen in par. et loco predicto < > her dict Jan Beeris ^ her. 
Wolteri dicti Symons s. ad communem plateam  

 item noch hiertoe een huis ende hof cum suo fundo et attinentiis ende een stuck lands daeraen xxij 
L geleghen in par. de Otw ad locum dictum Yedenhout < her dicti Jan Beerijs > her. Aleydis filie 
quondam Johannis dicti Winen ^ platea v her. Jan Beerijs voers. ut dixit   

 item noch hiertoe een stuck lands vij L ghelegen in der prochye de Tilborch voers. < her. Wouterr 
Ymmen > her. Jannis Coelboerts kynder ^vander erf Enghelbeeren Moers ende hoer kynder v 
comm. platea ut dixit  

leg. et her vendt Laureys z.w. Everaert Roelofs scab. Elst et Eyghen datum altera post Mathei  

141. 1459 oktober 2 847.Sch.Otw,R.167,16v-02 
Jan z.w. Laureys vander Strathen  

 een stucsken land hem als hy zeede toebehorende ij lopensaat ghelegen in par. de Haeren < her. 
Jan Monick ende Peter Brabant > her. Jans vande Heesacker ^ comm. via v comm. platea ibidem 
ut dixit  

leg. et her. vendt Aert z.w. Aert Gielis pt etc. wtghenomen ½ oude grote erfcijns den hertoeche ende 2 
sester rogh erfpacht Jan Goeyaert Langheinen kynderen jaerlijcs van rechs solvende scab. appel et 
dijck datum 2a octobris  

142. 1459 oktober 16 847.Sch.Otw,R.167,16v-03 
Jan gh. vande Einde soen w. Jans Deckers als wittighe man ende momboer Marien sijns wijfs d.w. 
Aert Herman Noyens heeft geconsenteertghewillecoert ende overghegeven Henric z.w. Aert Herman 
Noyens z. voers. sinen zwager  als dat die selve Henric sal moghen vercopen verteren oft 
vervreemden dat enen mud roghj erfpacht daer w. Aert Herman Noyens z. in bestarf soe waert hem 
best ghenueghen sal ghelovende den voers. Henric ditr voers. consenteren ewelijc ghestendich ende 
onverbrekelijc te houden sonder ommermeer? daer teghen te doen te doen doen etc. dat Henric 
voers. nader doet Alijten weduwen qd Aert Herman Noyens s. sijne moeder alsoe langhe int mede 
deylen sijnre zuster ende bruer alsoe langhe stil staen sal voer elc van de voers. sinen mede 
erfgenamen een mud rogh voer uten gueden desselfs w. Aert Herman Noyens s. ghehadt zullen 
hebben scab, Elst et Eighen datum xvi octobris – portatum pro scab.  

143. 1459 december 21 847.Sch.Otw,R.167,16v-04 
Jacop z.w. Willems van Laerhoven als wittige man ende momb. Margrieten sue uxoris filia qd Michiels 
sHaerden allen alsulken erf als Wouter z.w. Goeyaert Bloemaerts als wittige man ende momboer 
Heylwigh sue uxoris d.w. Michiels voers. allen ende enyeghelijke alsulken erf als Wouter voers. den 
voers. Jacop overghgheven hadde nae inhout des prothocols etc. her. supt Wouteren voers. tesamen 
cum omnibus literis etc. scab. Dijc et Eighen datum in festo Thome  

144. 1459 december 21 847.Sch.Otw,R.167,16v-05 
Jacop voers. als wittighe man ende momboer sijns wijfs voers. allen enyeghelijc alsulken guede 
erfelijc ende haveklijc soe waer die voers. guede ghelegen sijn ende men die erghens in sinen name 
bevijnden mach eest in haerden in weeken in diepen oft in drfoegen oft hoe die voers. guede 
ghenaemt sijn die welc daervoer sijn … Jacop ult.. der doet ? wilner Michiels ? ut dixit leg. etc  her. 
supt Wouteren voers. ende Jannen zn? w. Michiels Haers tesamen cum omnibus litteris etc. dat 
Woutert ende Jan voers. .. scul;dich sullen sijn te gheklden alsulken pachten thijnsen xommer 
endeonrade van voir ende nae alsmen ut voers. erfvan recht voers. in sinen leven sculdich was welc 
pacht chijns commer onraet endce scult voers. Wouter ende Jan voers. van nu voert aen enyeghelijc 
jaer alsoe ghelden ende betalen zullen etc. scab. predicti datum supra  

145. 1459 mei 15 847.Sch.Otw,R.167,17los-a-r-1 
Steven z.w. Henric Stevens soen lweg. et her. vendt Willemen z.w. . henric Meinaert een mud rogh 
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her. pactum solvende op Lichtmis wt ende van 

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis en erf dfaaraan xviij lopen nl. circ. ghelegen in par. 
Otyw in loco dicto Berkel < her. domini de Paerweis >comm. platea ^ van erf Jan Brocken v erf 
domini de Paerweis voers. etc.  

scab. Elst et Em datum xv may 

146. 1459 mei 15  847.Sch.Otw,R.167,17los-a-r-2 
Jan gh. vanden Doren ende Jan gheheiten die Becker ende Jan gh. Vendijc momboeren ende 
provisoeren der tafelen des heylichs Gheests inder kercken van Oesterweijck in de name ende van 
weghen der taflen voers. op twee lopen rogh jaerlijcs ende erfelijcsw pachts der voers. tafele 
toebehorende welc twee lopen rogh erfpacht voers. Aert gheheiten Doreman der voirs tafele te 
ghelden plach wt ende vasn  

 een stuck erfs tot weyen ligghende een zestersaet ghelegen in lib.de Otw in loco dicto Karchoven < 
her. Em Sgreven > communitatem  

welc stuck erfs voers. Jan z.w. Laureys Groys teghen de voers. Aert Doremans in sch.br. Otw ende 
opten alinghen recht de voers. tafelen daweraf in enigherwijs toebehorende ad opus Jans z.w. 
.Laureys Groeys helmelijc hebbe vertegen etc. scab. Elst et Einde datum supra 

147. 1459 december 1 847.Sch.Otw,R.167,17los-a-v-1 
Jan Claeus Maes z. voers. [sic] op dit een mud rogh erfpascht voers. tbv Katheline ende Elysabetthen 
sine zusteren vors. renunciavit cum omnibus litteris commer ex parte eius deponendem supt. suis 
sororibus dat hij allen alzulken sculden als sijn w. vader sculdich was ende al sulken scult als sij te 
gader gheloeft hebben ende sculdich moghen sijn alsoe ghelden ende betalen sal ene sculdich sal 
sijn te ghelden dat Kathelijn ende Elysabeth sijn zusteren voers. ten ewyghen daghen af ongehouden 
zullen sijn scab. appel et Em datum datum altera post Andree portatum pro scabini  
sup.. Peter van Vucht  
[met  potlood: zie folio 8 do 7 apr. ] 

148. 1459 november 2 847.Sch.Otw,R.167,17r-01 
Henric z.w. Aert Herman Noyens z. Anthonis d.w. Aert Herman Noyens z. vander selver w. Aert ende 
wt w. Alijt d.w. Henric  Crillaert tesamen wittelijc ghewonnen voor henzelven ende voor Marien d.w. 
Aert Hermans voers. daer Henric voors. voer geloeft heeft cum tutoris Anthonie predicti een mud 
rogge jeep van ij mud rogge erfpacht te verghelden op Lichtmis wt ende van  

 enen stuc lands iiij loip. nl. circ. ghjelegen in par. de Haren < > her. Aert Peter Tolen soens  

 een stuck lants een lopensaet gh. den hoet?acker < her de krn Aerts van Laerhoven > hert. 
Heylwighen van Laerhoven  

 een stuck lants 1 ½ L glegen in dei Brake < her. Elisabetthen d.w. Henric  Costers > her. 
Heylwighen van Laerhoven voers.  

 een stjck lants 1 ½ L gelegen in die Hofstat < her. Aerts van Laerhoven z.w. Jans > her., Heylwigh 
van Laerhoven voers.  

 een stuck lands een lopensaat gelegen in de Rijdacker < her. Heylwighen van Laerhovenm >her. 
Willem Poinenborchs  

 enen ghedeelt van enen stuck beempts gh. dat Steenbroeck bij den huse ten Emelaer ghelegen  

 een ghedeelt in dat Coninx broeck  

 een ghedeelt van enen stuck beempts gheh. ter Steghen Roet  

 een gedeelt van een stuck beempts gh. Braeckmants beempt  

 item wt enen ghedeelt in die Else  

 item wt enen ghedeelt in dat Hoghe Weer   

 item wt enen ghedeelt van enen beempde gheh. den Werdel after den Gansbeempt ghelegen    

 item wt enen ghedeelt van enen stuck erffs tot weyen liggende gh. dat Horstken  

 item ut helft van alsulcken gueden als Jacop van Laerhoven verstorven sijn van Alijten sijn moeder 
ghelijc w. Henric Crillaert voers. die ghecregen hadde jeghen Janne van Laerhoven sine zwagher  

 item noch wt alsulken ghedeelt van chijns ende pacht alsmen wilner te gelden plach Jan van 
Laerhoven hier in wtghenomen alsulken ghedeelt in der hoeve voer  Bautsvoert ghelegen ende wt 
ghenomen een ghedeelt in dat Eyckstuck ut dixit  

ende welc erf voers. Aert soen w. Peter Tolen soen van w. Henric gheh. Crillaert voer desen voers. 
erfelijken pacht vande ij mud rogh ende voor sommigen anderen commer jaerlijcs van rechts daer wt 
te verghelden tot enen erfpacht ontfangen hadde in litteris de Otw leg. et her. supt heer Adriaenen 
priester z.w. Anchem Molneers tesamen cum omnibus litteris alsoe ver als sy den mud rogh vande ij 
mud rogh voers. enichsins aednvangen? mogen etcv. sdcab. Elst et Appel datum 2-a novembris  
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149. 1459 november 10 847.Sch.Otw,R.167,17r-02 
Wouter z.w. Goeyaert Bloemaerts wittig man ende momb. Heylwighen sijns wijfs d.w. Michiels 
Haerden allen ende enyeghelijcken alsulken guede bernerlijc ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc 
soe waer die guede voers. ghelegen sijn ende men die erghent in sinen nasme bevinden mach eest in 
haerden in weeken in diepen oft in droeghen oft hoe die guede voers. ghenaemt sijn ende men die 
erghent in sinen name bevinden mach ut dixit die hem vander doet w. Michiels Haerden sijns zweers 
voers. naer recht van versterven erfelijc toecomen sijn ut dicebet  

 item hiertoe sijn ghedeelt in enen stucxken beempts gh. die Merse ghelegen in par. Otw bij den 
Heerlaer < erve ghem. waterlaet aldaer zuutwaert ghelegen > die ghemein ackeren aldaer ^vander 
erf Jan Back Beerthouts soen v erf  Peter vande Wou ut dicxit 

leg. et her. vendidit Jacoppen z.w. Willems van Laerhoven tesamen cum omnibus litteris etc. dat jacop 
wten voors. erf jaerlijcs ghelden ende betalen sal allen alsulcken pachten chijnsen ende commer 
alsmen van rechts weghen daer sculdich is wt te ghelden ende te betalen sal allen ende enyeghelijc 
alsulken scout als w. Michiel in sinen leven sculdich was ende in sinen doet? sculdich bleef welke 
pacht chijns commer ende onrsaet ende scout voers. die voers. Jacop van nu aen enyegelijk jaer 
alsoe ghelden ende betalen sal ende ut  erf voers. ende op hem? ende op al sine guede etc. [in 
marge:] Wouter solvit Jan Michiels? ex p. Jacops voers. et . … scab. Elst Em datum x-a novembris 
littera? emptoris? septa?  

150. 1459 november 25 847.Sch.Otw,R.167,17v-01 
Leonaert Thomaes Zibben redemit et reportavit Johanni filio qd Michiel Haerden scab. Elst et Eyghen 
datum anno Lix xxv novembris 

151. 1459 november 26 847.Sch.Otw,R.167,17v-02 
Zeebrecht z.w. Goeyaert Bloemaerts redemit et reportavit Jacobo predicto scab,. Appel et Em datum 
xxvi novembris  

152. 1459 oktober 26 847.Sch.Otw,R.167,17v-03 
Willem gh. van Laerhoven z. Jacops van Laerhoven pt Jacop z.w. Willems van Laerhoven xxi gouden 
peters nl. valorem in festo Jacobi proximae futurisd solvende eodem scab. Elst et Eighen datum xxvi 
octobris 

153. 1459 november 10 847.Sch.Otw,R.167,17v-04 
Jacop van Laerhoven voers. dese voors xxi peters leg. et her. supt Wouteren voors,. tesamen cum 
dicta littera etc.  
Wouter voers. desec voers. xxi peters vanden voers. Willem van Laerhoven metten recht met/niet 
ghecreghen en can ende die selve Willem hem afhendich worde of sijn guede enichsins onvreemt 
hadde soe heeft Jacop voers. tot dieen einde gheloeft den voers. Wouter te vernueghen sinte Mertens 
misch naestdat voers? sinte Jacops misch totten volder betalingen toe der xxi peters scab. Elst et Em. 
datum x-a novembris 

154. 1459 oktober 15 847.Sch.Otw,R.167,17v-05 
Jan gh. Brocken z.w. Wouter Brocken  

 een huis ende hof cum fundo et asttinentiis met enen stuck lands sibi adiavit iiij lop. nl. circ. 
ghelegen in par. de Otw in loco Berkel < her. Jan Brocken > her. sheeren van Pairweis ^ erf Claeus 
vander Voert v communitatem ibidem  

 item noch hiertoe een stuck lands v lop. nl. circ. ghelegen in par. predicta < her. sheren van 
Paerweis ende voert jan Brocken vors. op allen zijden aenliggende  

leg. et her. supt Ghijsbrecht gh. Smit ad opus hr Aerts priester z.w. Henric van Buel etc. wtghenomen 
½ mud rogh erfpacht ut v lop. lands volers. jaerlijcs der tafelen des H.Gheests van Otw te vergelden 
scab. Appel et Einde datum xv octobris  

155. 1459 oktober 16 847.Sch.Otw,R.167,17v-06 
Willem gheheiten Lombaert op 

 een huis ende hof met sinen grond gheleghen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < hert. Soffien 
Laureys dochter vander Heyen daer enen ghemeinen molenwech tusschen gheet > her. 
Elisabethen vidue qdf Aert Groeys et suorum prolum ^ erf Jans Clercs v comm. plateam ibidem ut 
dixit ende opten alingen recht hem daeraf in enighher wijs toebehorende  

ad opus Laureys gheh. Lombaerts sijns bruers wittelijc ende helmelijc hebben vertegen etc. scab. Em. 
et Einde datum xvi octobris  

156. 1459 november 17 847.Sch.Otw,R.167,17v-07 
portatum pro scabini  
Henric gh. van Beke wittig man ender momb. Margrieten sue uxoris filia qd Reniers Molners ½ mud 
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rogh jaerlijcs ende erfelijcs van pachts te verghelden annuatim in purificatione van ende wt  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende wt enen acker sibi adia.. iiij lop. in par. Otw in 
loco dicto Berkel ad locum dictum den Ketshovel < her. Henric Melys Bonten soen > her. Henric 
vande Brekelen ^comm. plateam v her. Jan Brocken ut dixit  

en welc ½ mud rogh erfpacht voers. Jan z. w. Aert Langherbeens f. p.. se datur.. et solitu.. Aernden 
z.w. Wouter Aert Langherbeens z. ad opus Laureins en Margriet  en Adriaen krn w. Reniers Molneers 
ende welc twee derdendeelen vanden ½ mud rogh erfpacht voers. Henric voers. teghen Laureys 
voers.ende tegen Jan gh. den Brouwer als wittig man ende momb. Adriasnen sijns wijfs voers. d.w. 
Reyneers Molneers voers. met overgheven voert erfelijc ghecfreghen had pt in  div. litteris de Otw leg. 
et her. vendidit Beelen weduwe w. Henric van Beeke d.w. Jacops van Brakel sijnre moeder etc. scab. 
Em. et Einde datum xvij novembris  

157. 1459 september 12 847.Sch.Otw,R.167,18los-a 
[aan een zijde beschreven] 
Jan gh. vander Sande z,.w. Lambrecht vande Sande allen ende eenyegelijke alsulken uede erfelijc 
bernerlijc ende ombernerrlijc erfelijk ende havelijc als den voers Jan vander doet w. Jans heer Ghijs 
soen wilner Claeus heer Ghijs sijns oems met recht van versterve erfelijc toecomen sijn soe waer men 
die guede voers. ghelegen sijn ende men die erghent etc. leg. et her. vendt Willeme z.w. Henric 
vander Heyen et … etc. scab. Ghijs ende Einde datum xij septembris  

158. 1459 november 24 847.Sch.Otw,R.167,18r-01 
Peter ende Henric confratres krn Aerts vande Wiele Lambrecht gh. vande Wou als wittelijc man ende 
momb. Jueten sijns wijfs d. Aerts vande Wiele vors. ende Henric z.w. Henric Emmen van deselve 
teghen Henric ende wt w, Elisabetthen d. Aertsd vande Wiel voers. elc voer sijn hoet Jan Elst ad opus 
Aerts vande Wiel voers. als dat elc van hen jaerlijcs ghelden sal Margrieten weduwen qd Jacops van 
Brakel iiij lop. rogh maect tsamen 1 mud te verghelden annuatim in festo Andree welc mud rog Aert 
vande Wiele voers. daer voers. Margrieten jaerlijcs sculdich is te ghelden etc. ende dat elc van hen die 
voers. iiij lop. rogh alsoe ghelden ende betalen sullen Margrtieten voers. alsoe lange als Aert voers. 
inder menscheyt leven sal etc. dat Peter vande Wiele voers. dese voers. pacht vande anderen sine 
mdde erfgenamen jaerlijcs opten voers. sinte Andries dach boren ende Margrieten voers. voert 
ghelden ende batelen sal scab. Elst et  Eighen datum xxiiij novembris  

159. 1459 november 24 847.Sch.Otw,R.167,18r-02 
Aert geh. vande Wiele z.w. Peter vande Wiele weduwer w. Margrieten doen sdij leefde sijns wijfs d.w. 
Mathijs van Hukelum alsulc tocht ende recht van tochten als Aert voers. besittende is in  

 eenen stuck lands ghelegen in par. de Otw? inde ackeren van Hukelum < her. Aerts Greven nu tot 
Jan van de Dijc ex uno > her. der krn w. Jans vande Wiele ^ghemeine waterlaet toe aldaer te 
weten ten halven waterlaet ut dicit  

ende welc stuck lands voers. Aert vande Wiel voers. teghen Amelys gh. Melys Walraven z.w. Jan 
Walraven in sch.br. Otw noch hiertoe zijn tocht in 

 een stuck lands ghelegen in par. predicta in de ackeren van Hukelum < her. Jans vander Elst > 
her. Aerts vande Wiele voers. ^ her. enen ghemenen waterlaet toe  

leg. et her. supt Peteren ende Henricken ghebruederen sonen Aerts voers. Lambrecht vande Wou 
man ende momb. sijns wijfs voors. Henric z.w. Henric Emmen z. Elisabetthen ende Margrieten 
ghesusteren drsd Henrick Emmen voers. vanden selven Henrick endec wt w. Elisabeththen d. Aerts 
vande Wiele voers. etc. scab. predicti datum supra 

quo facto etc. Peter vander Wiele voers. Henric ender sijnre zusters voers. cum tutoribus en 
hebben dit leste ghenoemde stuck land  

wikttelijc ende erfelijc vercoft Aernden den Wolf voers. uitgenomen een mud rogs erfpacht der tafeklen 
des heylichs Gheests in der kercke van Otwq jaarlijks op St Andries dach te verghelden hier by 
gestaen Henric Aerts vande Wiele voers.Lambrecht voors. man vasn sijns wijfs voers. op dit stuck 
lands voers. tot behoef Aerts voers. wittelijc ende halmelijc hebben vertegen scab. predicti datum 
supra 
Gherit Peters s. vande Wiele redemit et reportavit Aert den Wolf voers. scab. predicti datum supra  

160. 1459 november 30 847.Sch.Otw,R.167,18v-01 
Henric gh. van Beke z.w. Henric van Beke als wittige man endre momboer Margriet sijns wijfs d.w. 
Reniers Molners 1 ½ mud rogh her. pactum solvende op Lichtmis wt ende van  

 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ghelegen in par. de Haren? in loco dficto Belver < 
her. Elisabetthen weduwe qd Jans Bunen? et suo proles > comm. p….  

 nog een stuck lands 5 L of daeromtrent gelegen in par. predicta < her. Jacops van Laerhoven > 
her. Jan Brocken ut dixit  
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welc 1 ½ mud rogge erfpacht voors. Aert gh. Doremans teghen Jan Jan gh.den  v,…. ? z.w. Jans 
Arien Emmen? en welc 1 ½ mud rogge erfpacht voors. totten voirs. Henric als wittige man ende 
momboir sijns wijfs voers. van der doet wilner Reniers Molnerrs sijns sw…. ende mids eenre 
erfdeliinge hem met sine mede erfgenamen … toecomen sijn in sch.br, Otw leg. et her. vendt 
Cornelysen z.w. Dierc? Peter Melis etc. scab. Appel et Dijc datum ultiam novembris 
Cornelis voers. pt dicto Henrico Beeck xxxix gouden peters nl. valorum a purificatuione proximae 
futuris over iiij jaer te betalen te weten etc. [moeilijk leesbaar] - testes en datum ut supra 

161. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,18v-02 
Thomas z.w. Jan Stert Henric gh. vander Avoert z.w. Jans als wittige man ende momboer Peters sijns 
wijfs Gielys z.w. Gherit van Boerden  wittig man end momboir Elisabetthen sijns wijfs Peter z. Peters 
van Broghel wittig man ende momboer Katerinen sijns wijfs Laureys z.w. Henric Toits als woittig 
manende momboer Jueten sijns wijfs Thomaes voers. ende Jan gh. Brocken z.w. Goeyaerts als 
momb. en toesienders Katerfine ende Elisabeth gezusteren drs w. Claeus Stert vanden selven w. 
Claeus ende wt Agneten d. Jan Brocken voers. daer Thomaes en de Jan brock voers. voer gheloeft 
hebben op die helft van  

 eenre  schueren met hoiren gronde ende daer die voirs. scuer  nyrtertijt op steet te weten dat west 
einde met half ten eeren? ghelegen inde par. van otw in loco dicto Uedenhout daser w. Jan Stert in 
bestarf  

 item hier toe die Scaepscoey met hopren gronde ende  toebehoerten ghelegen inder prochie ende 
ten stede voers. daer die selve w. Jan Stert in bestarf item hier toe die helft van der erfg tot 
ackwerelande legghende daer dioe selve w. Jan Stert in bestarf te weten die zijde daseraf ½ ? 
westwaert ghelegen ghelijc als daer bepaelt is < her. Willems vanden Heesacker > her. 
Elisabetthen weduwe qd Claeus? Stert [19r] ^erf Herman Loers v erf Thomaes Stert z. voers.  

 item hioertoe een stuck lands v lopens. nl. circ. gel;egen in par. en loco predicto < her. Wouter 
vanden Heesacker > her. Peter Peters z. van Broghel ^comm. plateam v her. Thomaes Stert  

 item hiertoe een stuck lands tot weyen ligghende iiij lopens. nl. circ. ghelegen in cder prochien 
ende ter stede voers. < her. Aerden? weduiwe qd Peter Vannys > genen ghemeinen wech ^erf 
Herman Loers v erf Thomas Jan Sterts z. voers.  

 item noch hier toe een stuck beermpts gh. die peerdwei? iiij lop. in par. en loco predicto < her. 
Pauwelsd die Wolf > comm. viam ^ erf Hermans Loers v erf Thomas voers.  

 item noch hiertoe die helft van enen stuck beempts geh. die Legrijt den helen beempt vij lop. 
gelegen in par. et loco predicto < erf Jans Ridder kynderen > comm. viam predfictam ^v her. 
Herman Loers vo  

 item hiertoe die helft van allen ende enyeghelijken alsulken erf inder prochyen van Loen ligghende 
daer we. Jasn Stert in bestarf ende opten aliningen recht hen daeraf in eenighe wijs toebehorende 
ad opus Willem z.w. Jan Stert Gheerrtruden ende Kathelinen ghesusteren drs w. Jan Stert wittelijc 
ende helmelic hebben verteghen etc.  

behoudelijc dat Willem Gheerrtruut ende Kathelien voers ut erf voers. jaerlijcs sculdich zullen sijn te 
ghelden Goeswin Heyen die helft van v mud rogge erfpacht ende Jan Monick oft Aert sinen bruer die 
helft van ij mud rogh erfpacht ende Henric van Eyck die helft van xv sester rogh erfpacht ende die helft 
van enen ½ mud rogh erfpacht Elisabeth Claeus Sterts wijf item hier toe die helft  van alsiulken chijns 
alsmen den hertyoch jaerlijcs utte heelder hoeven sculdich is te ghelden item hiertoe helft van x 
capunen erfchijns die welc Jan monnick oft Aert sijn bruer jaerlijcs ut voers. hoeve sculdich is te boren 
welken pacht ende chijns voers. Willem Gheertruut ende Katelien voers. van nu voer aen enyeghelijc 
jaer alsoe ghelden ende betalen zullen ende ut erf voers. alsoe gheloeft hebben te ghelden ende te 
betalen etc. datten anderen hoere mede erfgenamen voers. tot op hoeren gueden die daerteghen 
ghedeilt sijn nimmermeer clot hinder scaey oft commer af comen en sal in ghene toecomende tijd 
scab. Elst et Dijck datum in festo Nycolay  

162. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,019v-01 
Henric vander Avoert voers. als man ende momboer sijns wijfs voers.Gielys van Boerden voers. als 
man ende momboer sue uxorisd Peter van Broghel voers. als men ende momboer sue uxoris voers. 
Laureys Toit voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. Jan Brock als momboer der kynder 
Claeus Stert voers. Willem Ghertruut ende Katelien c.t. eius 

 een huis ende hof met die helft vande schueren totten schuer [d?]uren toe te weten dat oist einde 
cum fundo et attinentiis xx? L ghelegen in par. de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout < her. 
Willems ende sijne zusteren voers. > her. Laureys Toits ^ comm. platea v her. Willem vanden 
Heesacker  

 item noch hier toe op een stuck lands iiij ½ L nl. circ. ghelegen inde prochie et loco predicto < her. 
Steven Meeus >her. Claeus Sterts krn voers. ^ erf Laureys Toits v erf Peters van Broghel voers.  
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 item noch hiertoe een stuck erfs tot weyen ligghende vi L nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto 
< comm. stegam > her. Elisabeth vidue qd Jan Priems et suorum prolum ^ v her. Willems Jan 
Sterts z. et suorum sororibus voers.  

 item noch hiertoe dat dordendeel van die helft en dat dordendeel vande dordedeel vanderselver 
helfte van alsulken moeren en erf als w. Jan Stert voers. inder prochyen van Loen in sinen leven 
besittende ende hebbende was ende opten alingen recht daeraf in enigerwijs toebehorende  

ad opus Thomaes Stert voers. wittelijc ende helmelijc hebben vertegen etc. dat Thomaes voers. ut 
voers. eref jaerl;ijcs sculdich sal sijn te ghelden Goeswijn Heym I ½ mu rogh ende enen lopen erfpacht 
ende 1 dordendeel van enen lopen ende Elisabeth weduwe qd Claeus Sterts ½ mud rogh erfpacht 
ende dat dordendeel van de helft ende dat dordedeel vanden dordendeel van de helft van alsulken 
chijns alsmen den hertoge utter halve hoeve jaerlijcs sculdich is te ghelden [marge: item noch ? dat 
dordendeel ende dat doerden deel van den dordendeel vander helft van alsulke chijnsd elf ? hoender 
als m,en Jan Monick jaerlijcs sculdich is te ghelden] welken pacht ende chijns voers. Thomaes voers. 
van nu voertaen annuatim etc. dat die ander sijn mede erfgenamen voers. tot op hem ende op sinen 
gueden nimmermeer clot hynder scaey oft commer afcomen en sal in ghene toecomende tijde scab. 
predico datum supra  

163. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,019v-02 
Henric voors. Gielys van Boerden voers. Peter van Broghel voers. Thomaes voers. voer henselven 
ende Jan Brock voers. als momboeren ende toesienders der kynderen Claeus Brock voers. Willem 
Gheertruut ende Katelien met hoeren momb. voers. op 

 een stuck lands x ½ L nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto < her. Thomaes voers. > her. 
Steven Meeus cum quibusdem ^comm. patea v her. Wouter vanden Heesacker  

 item hiertoe een stuck beempts gh. die Hesseldonc iij lop. nl. circ. ghelegen in par. en loco predicto 
< her. Herman Loers > her. der weduwe qd Jan Hals ^ erfg der krn Jannis Eelen v erf Willem Stert 
en de krn Claeus Stert voers.  

 item noch hiertoe dat dordendeel van de helft van alsulken moeren ende erf als w. Jan Stert inder 
par. van Loen liggende ende had ut dixcit  

ende opten alinghen recht hen daeraqf in enigher wijs toebehorende ad opus Laureys Toit voers. als 
man ende momboir sijns wijfs voers. wittelijc ende helmelijc verteghen etc. commer ex parte eorum 
etc. te Ghelden Goeswini Heyen ten Bosch xxv L rogh erfpachts ende dat dordendeel vande helft van 
alsulkern chijns alsmen den hertoge ut voers. erf scukldich is te ghelden ende dat dordfendeel vande 
helft van alsulken chijns alsmen Jan Monnick jaerlijcs sculdich is te ghelden welken pacht en chijns 
voers. Laureis voers. van nu voertaen annuatim etc. scab. predicti datum supra  

164. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,020r-01 
Henric voers. Gielys van Boerden voers. Laureys Toit voors. Thomaes voers. voer hen selven Jan 
Brock voers. voer die kynder Claues Brock voers. [sic] daer Thomaes ende Jan Brock voers. voer 
gheloeft hebben Willem Gheertruit ende Katelien met hoeren momb. voers.  

 een stuck lands iiij L ende 1 vierdevat saet nl. circ. ghelegen in par. et loco predicti < Willems Jans 
Sterts z. ende sijnre zusters voers. > her. der krn w. Jacop Heylwighen ^com. platea v erf Thomaes 
voers.  

 item hiertoe dat dordedeel vande dordedeel vande helft van alsulken moere en erf als w. Jan Stert 
inder prochien van Loen liggender had ut dicit 

ende opten alinghen recht hen daeraf in enigherwijs toebehorende ad opus Peter van Broghel als man 
ende momb. sijns wijfs voers. etc. waaruitschuldig Goeswini Heym voers. ½ mud rogge en dat 1/3 van 
enen lop rogh erfpacht ende dat xviij deel van alsulken chijns alsmen den hertog ut voers. erf jaerlijcs 
sculdich is te ghleden ende dat xviij  deel van x capuynen erfchijns alsmen Jan Monnick oft  sinen 
bruer jaerlijcs sculdich is te ghelden welke pacht en chijns voers. Peter van Broghel voers. van nu 
voert aen enyegelijk jaer alsoe ghelden endec betalen sal etc. – scab. en datum ut supra 

165. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,020r-02 
Henric voers. Gielys van Boerden voers. Peter van Brogel voers. Laureys Toit voers. Thomaes voers. 
Willem Gheertruit ende Katelien medt hoeren momb. voers.  

 die helft van enen stuck erfs tot  beemde ? liggende gh. die leegrijt onbedeelt liggende den gehelen 
beempt vij L nl. circ. ghelegen in par. et loco predicto daer die ander helft af toebehorende is 
Willem ende sijnre zusteren voers. krn Jan Stert voers. etc. 

ad opus Jans gheh. Brock als tyoesiender Katelinen ende Elisabetthen kynderen qd Claes Stert z. Jan 
Stert tbv derselver krn wittelijc ende helmelijc hebben vertegen etc.  

 item hiertoe een stuck lands 1 ½ L cl. circ. ghelegen in par. et loco dicto < her. Wouter vanden 
Heesacker > her. Thomaes voers. ^vander erf Laureys Toits v erf Wilems ende sijnre zusters 
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voers.  
behoudelijk dat Katelijn ende Elisabeth voers. ut voers. erf jaarlijks sculdich zullen sijn te ghelden 
Goeswini Heyen voers. 1/23 mud rogh ende dat 1/3 van 1 L rogh erfpacht ende dat 1 / 18 deel van 
alsulke chijns alsmen den hertoge schuldich is en dat 1 / 18 deel van x capuynen erfchijns alsmen Jan 
Monnick oft sijnen bruer jaerlijcs sculdich is etc. Thomaes ende Jan Brock voers. als momboer ende 
toesiender Katelijnen ende Elisabetthen voers. alsoe gheloeft hebben te ghelden etc. – scab. en 
datum ut supra 

166. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,020v-01 
Thomaes voers. prom. Jo Elst ad opus Kathelinen ende Elisabetthen voers. v L rogh erfpacht op 
Lichtmis wt ende vande erf den voors. Thomaes hiervoir inde deylinghen ghenest? etc. scab. predicto 
datum supra  

167. 1459 december 6 847.Sch.Otw,R.167,020v-02 
Peter van Buchoven pt Aert Appel Jacops z. xxvij ½ steen wollen ende ij lib. etc. scab. predicti datum 
supra 

168. 1459 december 12 847.Sch.Otw,R.167,020v-03 
Aert Goeyaert Buckinx z. pt etc. dicto Arnoldo xxiiij ½ stgeen wollen ende een lib. elken steen etc. 
scab. Elst et Eighen datum xij decembris 

169. 1459 december 12 847.Sch.Otw,R.167,020v-04 
Jascop Goyaert Buckincx z. pt etc. dicto Arnoldo xxvij ½ steen ende ij lib. elken steen pt sup. diebus 
prescriptis scab. predicto datum supra  

170. 1459 december 20 847.Sch.Otw,R.167,020v-05 
Jan gh. van Boschot weduwaer qd Lucyen sijns wijfs d.w. Andries van Hukelum alsulken tocht ende 
recht vanb tochten als Jan voers. besittende is in alsulken ij ½ mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pacht 
wt gueden die w. Aert Andries in sine leve plach te besitten welc Aert te vergelden annuatim in 
purificatione ende welc ij 1/23 mud rogh erfpacht voers. die voers. Aert Andries den voers. Jan van 
Boschot sinen zwagher wt sinen gueden te ghelden plach nae inhout scepenen brieven van 
Oesterwijc daerop gemaect ut dixit leg. et her. supt. Janne gh. den Decker als wittighe man ende 
momb. Lucyen sijns wijfs ende Adam Lambrecht z. als wittighe man ende momb. Mechtelden sue 
uxoris dochteren Jans van Boschot ende w. Lucyen voers. etc. dictis Jo si.. tutoris? Lucyen sue uxoris 
et Adam si.. tutor Mechtelden … hebben dese voers. ij ½ mud rogh wittelijc ende erfelijc vercoft Henric 
gh. den Bont z.w. Reniers Bonten etc. cum omnibus litteris etc. scab. Dijc et Eighen datum alia ann.. 
prefesto Thome  

171. 1459 november 24 847.Sch.Otw,R.167,020v-06 
Elisabet d.w. Matheeus van Heyst vanden selven w. Matheeus ende wt w. Gheertruden d.w. Jan 
Maes tesamen wittelijc ghewonnen een lopen rogh her. pactum vanden derdendeel van xxviij lop rogh 
erfpacht solvende op Lichtmis welke xxviij lop. rogh erfpacht voers. w. Beerthout van Aerle Henric gh. 
Truden te ghelden plach ende welc xxviij lop rogh voers. die voers. wilner Henric Truden in sinen 
testament beset hadde den wittighen kynderen Claeus gh. van Laerhoven ende Elisabetthen wilner 
sijnre zuster nae inhout sijns testaments daerop ghemaect ende welc dordendeel der xxviij lop rogh 
erfpacht voers. Jan soen wilnerr Jan Maes zoen teghen Jan Peters soen van Belver etc. in sch.br. Otw 
ende welc dordendeel der xxviij lop. rogh voers. totten voers. Gheertruden vander doet wilner Jan 
Maes hoers. vaders voers. ende mids eenre erfdeilinghe met hoere mede erfghenamen etc. erfelijc 
toecomen is ende welc dordendeel der xxviij lop. rogh voers. toten voers. Elisabetthen mids 
erfdeerlinghe met hoere mede erfghenamen erfelijc toecomen is put in div. litteris de Otw leg. et her. 
supt Jan  z.w. Matheeus van Heyst hoeren bruer tesamen cum omnibus litteris etc. [21r]  de voers. 
Elisabeth sculdich was ghedaen te werden scab. Elst et Dijck datum in prefesto Katheline – portatum 
pro scabinis put. ipa littera gulde sancte Katarine in Oesterwijc  

172. 1459 december 11 847.Sch.Otw,R.167,021r-01  
Vranck z.w. Wouter Backs pt Janne natuerlijc soen Jan Jans z. viij peters ende inj vleemsch ende voer 
elken peter xviij st in festo Bavonis in proximae futuris solvende scab. Elst et Appel datum xi 
decembris  

173. 1459 december 11 847.Sch.Otw,R.167,021r-02 
Goeyaert z.w. Jan Peymans pt viij der voers. peters ende ij vleemsch diebus? prescriptis scab. 
predicto datum supra 

174. 1459 december 11 847.Sch.Otw,R.167,021r-03 
Jan Meeus pt dicto xvi petersd ende iiij vleemsch diebus prescriptis scab. predicto datum supra 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                          Regestenlijst inv.nr. 167 (1458-1459)  
 

35 
 

175. 1459 december 11 847.Sch.Otw,R.167,021r-04 
Henricus dictis Canisd pt den voers. Jan Meeus vande voers. gheloeft vande xvi peters ende iiij 
vleemsch scadeloes ende quyt te houden scab. predicti datum supra 

176. 1459 december 12 847.Sch.Otw,R.167,021r-05 
Thomaes ende Willem confratres kynderen w. Jan Sterts Laureys z.w. Henric Toits als wittighe man 
ende momb. Jueten sue uxoris Gheertruit ende Kathelijns ghesusteren drs. w. Jan Sterts c.t. op een 
half mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hen als sij zeeden toebehorende mes. de Otw te 
verghelden jaarlijks op Lichtmis et in Otw trad, et delib. van ende wt 

 de helft van ij buunre broecs sitis in par. de Haeren in loco dicto opt Roet et inter her. Wilhelmi die 
Becker > her. liberorum qd Wilhelmi dicti die Rover ^aqua gh. die Aa v aqua  dictam den Molenloep  

 item de et ex pecia terre dicta die Stelt ? sitis in dicta par. jux. locum dictum dat Heylich Boemken < 
her. Arnoldi dicti Brocken > her. Jans gh. die Meyer ^comm. via v her. Jacobi Monick? ut dixit  

ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. Katheline vidua qd Gheride Bocks? ergas Jhoene dictum die 
Meyer filium qd Petri Emmen lin litteris Buscoducis ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. heer Claeus 
geh. Bock z.w. Gherits Bocks den voers. krn w. Jan Sterts in sinen testamente ghemaect ende beset 
had etc. ad opus Henric z.w. Jans vander Avoert wittelijc ende halmelijc hebben vertegen etc. hier by 
ghestaen Jan gh. die Becker ende Willem z.w. Goeyaert Backs als momb. tabula st Spiritus in Otw 
ender Aert gh. Appel z.w. Jacops in scaey? vasn scependom op dit 12/2 mud rogh voors. vander 
voirs. tafelen wegen hebben vertegen etc. den voers. Henric dat testament w. heerr Claeus Bock te 
baten te breghen van dersen ½ mud rogh alsoe dick ende menichwerve als hijs believe sal sijn recht 
mede te veren? ende sijn onrecht te bestriden ? scab. Appel et Einde datum xij decembris  

177. 1459 december 12 847.Sch.Otw,R.167,021r-06 
Willem z. Jacops van Laerhoven pt Willemen natuerlijc z. Willems van Haren xv gouden peters bl. 
valore in festo Jacobi met ½ mud rogh solvende eodem scab. datum sup. 

178. 1459 juli 26 847.Sch.Otw,R.167,021v-01 
Gherit z.w. Weerneer Jans soen [hierboven: als wittige man ende momboer // Katarine sue uxoris filie 
Jan Boelen? z. metter voers. Katarine sinen wive] hebben die een den anderen gheconsenteert 
ghewillecoert ende overghegheven ende met sunderlinghen herten met volcomenen wille begheert 
dat die lanxste levende van hen beyden inder menscheit sinen volcomenen wille sal moghen doen 
vercopen verhuren? vervreemden ende veranderen  

 ij huysen met horen hoven gronde ende toebehoerten neffen een ligghende hen als zij zeeden 
toebehorende dat een gheheiten den Horen dat ander den Zwaen gheleghen inde vryheit van Otw 
bijder Lijnde aldaer < her. Ariaen Poynenborch [doorgehaald: Henric Wijtmans] > her. Lonis van 
Meghen ^ a comm. platea v ad her. mijnre joffr. van Amerroeyen ende Lonis van Meghen voers. ut.  

Item hiertoe hoer broughetouwe met allen ende enyeghelijken sine toebehoerten cupen ketel ende 
tonnen ende allen sijn toebehoerten ut dixit van den voers. lanxsten levende die voers. huse ende 
broughetouwe met sinen toebehoerten ut dixit van den voers. lanxsten levende die voers. huse ende 
broughetouwe met sijne toebehoerten te vercopen verhuren? gelijc voers. ut. ende hoer scout mede 
te betalen scab. Appel et Einde des ander dachs post Jacobi - portatum pro scabini 
Gherit voers. bij consent ende toedoen sijns wijfs voers. allen ende enyeghelijke ... erfelijke ende 
havelijke guede hem als hy zeede toebehorende die die voers. Gherit Weerneer in sinen 
weduwenstoel of bij den levende live der voers. Kathelinen sine nawive enichsins vercreghen mach 
hebben alsoe waer die voers. erfelijke guede voers. gheleghen sijn ende men die erghent in sinen 
name bevijnden sal connen eest in haerden in weecken in diepen oft in droeghen oft hoe die voers. 
guede ghenaemt sijn ut dixit leg. et her. supt allen ende enyeghelijken sinen naekynderen vanden 
selven Weerneer ende wt Katarinen sine wive voers. te gader wittelijc ghewonnen vande voers. 
kijnderen dese voers. vercreghen erfelijke gueden nae der doet Gherit ende Katharine voers. ende 
met dit? onder hen kynts kynts ghelijc te deylen etc. oft enich vande voers. naekinderen aflivich worde 
sonder wittighe gheboert van hen after dat sijn deel vande voers. erfelijken vercreghen gueden ... 
ende bliven zullen totten anderen naekynderen dessels Gherits? noch levende ende etc. dat die nae 
kynderen des selfs Gherit nae der doet desselfs Gherit ende Katarine sijns wijfs den voerkynderen 
desselfs Gherits alsdan levende vanden selven Gherit ende wt wilner Gheborghen sijn vorsten wijfs te 
samen wittelijc ghewonnen elken van hen enen nobel eens te gheven scab. predicti datum supra  

179. 1459 november 25 847.Sch.Otw,R.167,021v-02 
Gherit gheh. Luyten z.w. Claeus pt etc. Gherit voers. xxxix gld en voor elken gld xv cr. q. min 1 brasp. 
in festo Jacobi proximae futuris solvende eodem etc. ende oft Gherit voers. binnen den voers. 
terminen aflivich worde oft sijn guede enichsins erfelijken vercoft dat den dach der betalinghen alsdan 
in en ghevallen sal sijn scab. Elst et Appel datum xxv novembris – portatum por scabinis  
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180. 1459 juli 26 847.Sch.Otw,R.167,021v-03 
Gherit z,w, Weerneer Jans z. voers.iiij lop. rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts hem als hij zeede 
toebehorende die welc Claeus gh. vanden Dijck teghen Adrianen z.w. Thomas Michiels z. etc. ende 
welc iiij lopen rogh erfelijcs pachts voers. Jan gheh. vanden Ven soen Peters van de Ven pt her. te 
gheven ende te betalen Adrianan z. w. Herman Michiels z. te verghelden annuatim in purificationis van 
ende wt  

 enen stuck lands gh. den Dornacker ij ½ lop. nl. circ. contin. ghelegen in lib. de Otw ter stede gh. 
inden Dornacker after die hoven < her. Coel Feitmans > her. Gherit van Berck ^vander erf Katarine 
weduwe qd Gherit Bocks et suorum prolum v totten erf Jan Belnius  

ende welc iiij lopen rogh erfpacht voers. Gherit Weerneer voers. teghen Claeusen natuerlijc z. w. 
Henric vanden Dijck met overgheven pt in div. litt. de Otw. leg. et her. supt Adrianen z.w. Willem 
Poinenborchs tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Appel et Einde datum altera post Jacobi 
portatum pro scab.  
af 


