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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811.
Regestenlijst van inv.nr. 169 Algemeen Protocol, 1462.
protocol op eerste blad 1461 – 1462, voorkant enkel titel en wat schrijfsels:
pro anno dimini millo-mus quadr.-mo sexagesimo primo et secundo – somma de annoo no … non
habet …. etc.
geen oude binding
2 katernen
1 – 24 potlood foliering
een los stuk inliggend
1ste katern 1 – 12
2de katern 13 – 24
152 akten
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 21 september 2016 - 3 januari 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
bvvo

= bunder (8 L = 1 B) ?
= binnen de vrijheid van Oisterwijk

L
mma
n.s.

dmaw
dw
jeec
jeep

= daar moeder af was
= dochter van wijlen
= jaarlijkse en erfelijke cijns
= jaarlijkse en erfelijke pacht

<>
^v

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

otw
R
te
tpl
tt
zw

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

1.

1462
enkel titelvermeldingen en penoefeningen 1461 - 62

847.Sch.Otw,R.169,001r

2.

1462
847.Sch.Otw,R.169,001v-01
Scabini libertate de Oesterwijck posit a Jhoe Minnebode scultheto ibidem anno Lxi [doorgehaald Lxxij]
Lxij erant Willem van Beeck Jan Buckinc Jans z. Jacop vander Elst Peter van Laerhoven Peter vande
Einde Embrecht Henric Emmen soen ende Henric Willem Kepkens sone
No… jurati predicti anni erant Jan die Clerc ende Jasn van Eigen
Item dedi scab. pre.d.Emken Goessens iij posteel gulden ad.. dedi ex parte scabinorum den Verwer iij
Rgld

3.

1462 mei 22
847.Sch.Otw,R.169,001v-02
Em. van Laerhoven pt Jan Gielys ad opus Bertholdi Back x peters nl valore in festo nativitatis x-a
prope futuram solvendis scab. Back et Elst datum xx-a maij

4.

1462 december 27
847.Sch.Otw,R.169,001v-03
Jan die Wit Gherit Kepken Robrecht die Gheester Peter Haermans Gherit die Scilder Gherit Hixpoer
Peter Scoemaker pt Jan nat.z. Gielys Bacx xxix ½ peter ende voer elken peter xviij st in festo Martini
prope futuram solverunt eodem scab. Elst et Emken datum xxvij decembris anno Lxij

5.

1462 oktober 9
847.Sch.Otw,R.169,001v-04
Jan Aert Melys z. Renier Aerts sone vande Wou Jan van Ghilse pt Jan Gielis Bac z. ad opus Bertholdi
Back xiiij ½ peter nkl valore a prefesto Philippi et Jacobi prope futuram etc. oft Berthout Back ende
Melys die op Jan Backs hoeve van een scieden? ten iij haren tot dieen einde pt? dicti dese voers.
penninghen solverunt a prefesto Philippi et Jacobi etc. ult. duos annos – scab. Beeck et Kepken dath.
anno Lxij ix octobris

6.

1462 oktober 9
847.Sch.Otw,R.169,001v-05
Lambrecht Jan Goetstouwen sone Jan sin brueder ende Henric sijn brueder pt dicto? parte? sup? xiiij
½ peter etc. scab. predicti datum supra potatum pro scab.
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7.

1462 december 1
847.Sch.Otw,R.169,001v-06
Henric Aert Hermans z, redemit etc. ulsulken mud rogh erfpacht als Jan nat.z.w. Gielys Back ad opus
Bertholdi Back tegen? Johanne filius qd Gerardi et Gerardi eius filius emend. ecq. in litteris de Tilborch
etc. reportantum dicto Jo. ad opus dicto Bertholdi – scab. Elst et Kepken datum prima decembris

8.

1462 november 20
847.Sch.Otw,R.169,001v-07
Wilhelmus Beck? et Gerardi Raeymaker pt etc. Jan Gielis Bacx z. vi ½ peter ende ½ oert in festo
Martini prope futuram solverunt scab. Beeck et Elst datum xx novembris

9.

1462 januari 12
847.Sch.Otw,R.169,002r-01
Agnees weduwe w. Laur. vander Heyen pt Aert Appel Jacops ad opus heer Jacops z. heer
Ghijsbrechts van Eele xxxij Rgld dat een derdendeel inden hoechtijt van Pinxten prope futuram solvit
dander derdendeel in festo Martini etcc. dat derdende deel van vastelavont prope futuarm ault. annis
solvit scab. Emken en Kepken datum xij january

10.

1462 januari 13
847.Sch.Otw,R.169,002r-02
Aert geh. Wolfaert z.w. Laureys van der Heyen ende Jan z.w. Zeghers van Gheldrop als wittige man
ende momb. Margrieten sijns wijfs d. desselfs w. Laur. metten voirs. Margrieten sine voers. wive ij
vijftendeele hen als mids doet Agneesen weduwe w. Arnt voers. \als zij zeede toebehorende in
 een stuck beempts ij buender ghelegen in par. Otw in loco dicto Wippenhout cim uno fine over die
Aa < her. Jan Gherit erfgen. ^ aen die viij buender toebehorende den convent van Tongherloe v
her. Heylwighen d. Peter vanden Heyen ut dixit
legc et her vendt heer Florysen priester z. Ghijsbrechts Floren sone etc. wtghenomen den chijns der
hertogen jaerlijcs van recht ende een mud rogh erfpacht de erfgen. van Amerzoeyen – scab. Elst et
Emken datum xiij january Jacop z.w. Laur. vander Heyen redemit scab. predicto datum supra

11.

1462 januari 17
847.Sch.Otw,R.169,002r-03
Goyaert van Hulsen ende Claeus van Berck pt Jan van Berck Gheritszoen xC Rgld ende voer elken
gulden xx st ij jaeren durende dat Goyaert ende Claeus voers. betalen zullen in afcortinge der voers.
xC glden allen jaer naeden hoechtijt van Kersmisse in den jaer van Lxi totten kersmisse toe nu
toecomende inden jaer van Lxiij Jan van Brecht alle jaer xi oude scilde ende joffr. Margrieten Braens?
xviij enghelsch nobel soe was Janne voers. over te voeren ende tot Bruesel te betalen des die voers.
xC gulden meer lop. dan die voers. xi oude scilden? ofte xviij nobel dat meer hebben sij de voers. Jan
gheloeft dese voers. ij jaer deen helft tot sinte Jans misch prope futuram ende dasnder helft tot
kersmisch … ende alsoe vervolghende totten voers. ij jaeren toe welke voers. gruyt sij aenghevaert?
hebben tot kersmisch ? in dcen jaer van Lxi ende hoer handen aftrecken zullen tot kersmisch inden
jaer van Lxiij scab. Elst et Einde datum xvij january
Jan voers. pt dicti dese voers. gruyt te vryen? boven de voers. commer dese voers. ij jaer gedurende?
… dat ijn? de selven gruytenen corten sal allen bier? vande stat? vanden commer dat sij mette …
bewijsen zullen comen? oft tot hoer …den willen houden oft bijden einde? … derghene diet bosch?
……voers. jaeren …. zullen hebben scab. predicti datum supra

12.

1462 januari 25
847.Sch.Otw,R.169,002v-01
jan Minnebode ende Katheline van Dun pt. Jan vanden Dijck xiij ½ peters ende vi st ende voer elken
peter xviij st xiiij daghe nae beloken pinxsten – scab. Laerhoven et Emken datum in festo Pauli
converso – portavit

13.

1462 februari 22
847.Sch.Otw,R.169,002v-02
Cont sij enyegelijken want Willem gheheiten Luwe z.w. Willems als rentmeester des abdts van Ste
Gertruden van Loven voer sijn gebrek dats te weten voor een jeep van enen mud rogh te vergelden
op sint Andree wt ende van
 de gueden Willems geh. Loze mette tymmeringe daerop staende ghelegen in par. Otw in
Uedenhout < her. Jacops van Eele > her. Wouter Coptiten ende Henric van Aen? ^her. Jans
Molneers v comm. plateam
ende welken pacht vanen mud rogh voers. meester Jan gh. van Tyghelt tot behoef des proest edne
convents des goetshuys vansunte Gheertruden van Loven tegen den voers. Wouter Loder ontvangen
had in sch.br. Otw anno domini Millesimo quadragesimo duodecimo in festo Jacobi apostoli ende
welken pacht vanden voers. mud rogh den voers. Willem als rentmeester ghebrak van ij jaren
naestleden niet vergouden en was ut dixcit
ghericht waert mids vonnis der scepenen aen sijn voers. onderpant na inhout sijnre brieven welc
ghericht voers. Henrick Jans sone van Sonne inde name ende van wegen des voers. Willems daer hij
eern volcomen macht af hadde volcomelijc volvuerde allen ende enyegelijc daertoe dede die hij
daertoe sculdich was te doen etc.
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quo facto ghewijst waert dat Henrick voers. dese voers. onderpande sijn voers. gebreck vercopen
mocht ende dat die heer vande lande den coiper oft den coepren daeraf sculdich soude sijn gherechte
waerscappe te doen
ende want Henric voers. dit voers. ghericht den ghenen dieen hij dat schuldich was te bieden te losen
gheboden heeft te losen ende der voers. gherichjt inde stat vanden Bosch daermen die ghebode
ghewoenlijc is te doen ende dert coepdasch aldaer gheleet is ghelijc dat tghetuch vande scepenen
ende tghetuech der stat boey oft cnaep vanden Bosch die die gheboey ghewoenlijc is te doen inden
ghericht seth decvlaren?
dwelc gheschiet soe heeft Henric Jans z. als ghemechticht voers. dese voers. onderpande voer sijn
voers. ghebreck voer den onraet die aer met recht op ghegaen was daer en tende vercoft Willem soen
w. Willem Luus ad opus abbatus sancte Gheertruden ab eodem Welken coep voers. die heer vande
lande schuldig zal zijn gherichte waerscap te doen etc. ende in desen coep wtgescheyden xij lopen
rogh erfpacht die die voers. abt voven tvoers. mud rogh wt vors. gueden noch heffende is ut dixit scab.
Berck Buckinck Elst Laerhoven ende Einde et Kepken datum xxij februarij
14.

1462 februari 23
847.Sch.Otw,R.169,003r-01
marge: solvit Go..do Hugen
Laureys z.w. Jan Laureys
 een stucsken erfs tot enen hoefken liggende ½ L bvvo in loco dicto die Coestraet < ^ her. Jans
Beckers > comm. plateam v her. Jans van Berck
leg. et her. vendt Laureynsen z.w. Herman Molneers wtgenomen in vierendeel van iij ½ d. erfchijns
joffr. Elysabetthen weduwe qd Jans van Amerroeyen jaerlijcs van rechts solverunt scab. Laerhoven et
Kepken datum xxiij februari

15.

1462 februari 23
847.Sch.Otw,R.169,003r-02
Laureys voers. voor hem selve ende voor Jacoppen z.w. Herman Molneers sinen bruer no presentes
daer Laureys voers. voer gheloeft heeft ij sestendeel hen als si seyden toebehorender in
 een hophove vij roeden in par en tpl. voors. < her. Willems Beckers > her. Jan Colen ^ her. Alijt
wede qd Reineers Molneers v gem. straat ut dixit
vendt Laureinsen z.w. Jan Laureis voers. wtgenomen enen vlaams chijns den abt oft convent van
sinte Gheertruit van Loven uitten gehelen hopvelt scab. predicti datum supra Laureis Molens pt st..
ista littera
Laureis voers. dit heel hophoefken leg. vendt Janne z.w. Ghijb Willems z. cum eibus litteris scab. Elst
et Kepken datum xxiij decembris anno Lxij
Gherit Luytken pt Gherit z.w. Weerneer Jans z. v Rgld en 1 ½ st opten half vastendach prope futuram
scab. Einde et Kepken datum supra portatum pro scab.
dus? bevonnist

16.

1462 februari 23
847.Sch.Otw,R.169,003r-03
Embrecht z.w. Henric sBonten xxiij lop rogh jeep tot hem als hij seede behorende te vergelden op
Lichtmis wt ende van
 enen stuck lands iiij L lants oft daeromtrent begrijpende ghelegen in par. Otw in loco Uedenhout
< her. Jan Melijs Walravens sone > her Jans die Lathouwer ^ vande erf Rycout Borchgrave v com.
plateam ibidem
 item noch wt enen stuck lands iiij ½ L gelegen in par. et loco predicto < Peter Beye > comm.
plateam ^comm. plateam v comm. stegham ibidem
 item noch wt ende van de helft van enen stuck beempts gh. den Brant daer die andere helft af
toebehorende is Peteren Beye den heelen beempt v lopen gelegen in par. en loco predicto < ^ her
Wolfaerts vande Heyen > v her eelken Glanijs
 item de helft van alsulken ghedeelt van enen stuck moers daer dander helft af toebehorende is
Peter Beye voers. ghelegen in par. predicto in loco dicto den Brant
welke xxiij lopen rogs erfpacht voers. Embrecht voers. als man en momb. Adrianen sijns wijfs d. Jan
vanden Rijt teghen Jan van den Rijt den jonghen z. Jans vanden Rijt met overgeven in sch.br. Otw –
leg. et her. vendt Willemen nat.z.w. Henric Nellen etc. scab. Elst et Laerhoven datum xxij marcij
Willem z. Gherit Wijten redemit et reportavit dicto Wilhelmi scab predicti datum supra

17.

1462 februari 23 ?
847.Sch.Otw,R.169,003v-01
Dirc z.w. Willem Sapeel Godevaert z.w. Goyaerts van Hulsen wittig man en momb. Margrieten sijns
wijfs ende Willem z.w. Peters Beeren als wittige man ende momb, Coenegonden sijns wijfs d.w.
Willem Sapeels een mud rogs jaerlijcs ende erfelijcs pachts tot hen behorende te vergelden op
Lichtmis wt ende van
 een stuck lands iiij ½ L in par. Otw in loco dicto Udenhout < her. Aert Loders > her plu… Jans
3

847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.

Regestenlijst inv.nr. 169 (1462)

Molneers ^ her. Claeus van Baerle
 item noch een stuck lands ghelegen in par. en loco predicto < her Heylwyghen Corten et suorum
plu… > her. Jans Molneers kynderen ^aen den ghemeinen pat
 item noch wt ende van een stuck beempts ghelegen in de par. en ter stede voors. < her. Aert
Losens > her. Heylwych Corten et suorum plu.. prescriptis ^erf Aert Houtappels v her. Claeus van
Baerle ut dixit
welck mud rogh erfpacht voers. Dirc Goeyaert ende Coenegont voers. tegen Andries z.w. Willem
Sapeel vanden iersten bedde met overgeven in Otw sch.br. supt Kathelinen wede w. Jans Bonten dw.
Wijtman Willem Daniels z. ende Peter z.w. Peter Vannys – scab. Beeck et Elst datum [niet ingevuld]
18.

1462 januari 17
847.Sch.Otw,R.169,003v-02
Kathelijn ende Peter voers. …. Godevaerden voers. xxxix gouden peters bl valore die een helft in in
festo Penthecoster prope futuram metten pacht nae avenant vande tijde van onser Vrouwen misch nu
naesttoecomende totten voers. pinxten vanden voers. galve mud rogh verschenen ende helft a
purificatione prope futuram ult. annum met ½ mud rogh solverunt scab. predicti datum sup xvij january
op betaelt? xx peters scab. predicti datum xxi febr.

19.

1462 januari 19
847.Sch.Otw,R.169,003v-03
Lonis gh. van Meghen z.w. Ghijsbrecht
 een huis ende hof etc. bvvo in die Kerckstraet < erf her Vastraet gh. van Ghiesen nu Alijt Vrancken
toebehorende > her. Aerts vande Wiele nu tot Henrick Emmen behorende ^com. platea v her, de
persoenscap van Oesterwijck ut dixit
welc huis etc. Lonys voers. teghen Jan gh vanden Dijck z.w. Henric? in sch.br. Otw – leg et her vendt
Alyten d.w. Wouter Vrancken waaruit Alijt voers. daer jaerlijcs wt ghelden sal ende sculdich sal sijn te
gelden den persoenscap van Otw ij hoender erfchijns ende alsulken chijns alsmen denselven
persoenscap jaarlijks van recht schuldig is ende tafelen des H.Geest in eccl. de Otw vi vlaams
erfchijns ende Jan Brabant Jansz. iij ½ lop. rogs erfpacht ende ½ roey dijcs opten Otw dijck scab. Elst
et Kepken datum xix january
Alyt pt ex parte Leonij vi vl.

20.

1462
847.Sch.Otw,R.169,003los-01
[los papier achterzijde leeg]
Jan gheheyten van Steghen alsulken ghoeen? erve ende have is verer? die gheleghen sin daer hen in
tochten Aersen van veghe Lusbet Loere si is ghestan voer schepen Aert Ghoevart voors. soen ende
hevet overgheven Katelinen Laurys Loers dochte niet aefghan ende Cortienen met allen rechten soe
van die gheleghen sijn in harden in weken in diepen in droghen ende hf gheloef miner mer met
ghenen recht ghestelic nae verlijc testes Herity ende Beer?

21.

1462
847.Sch.Otw,R.169,003los-02
Peter z.w. Wijtman Peter Huben 1 mud rogh der maten van Oesterwijc van ende ut
 hues ende houf metter tuyerinen [timmeringen?] ghelegen in die prochey van Gmont op die
Scoerstraet steede beyde < neven Willem die Segher > neven die drie kayten? ende het vierde
nefen die ghemene strat
 item noch tuelf lopen saet al om Willem die Segher
 item noch en mod sat lans an oest ensd Enghel Moers erfghenaem ane die syen sey Ghoessen
van Hesacker die ander syen Villem die Segher ende Goert op hem ende al sin ghuen? .. den
eiersten betaldach van Ansen vrydeerrs? dach oev en jaer naest comen
item dit sal hey af moghen leggen van sunt Bastiaens dach [hierboven: ons vrouwen misch over] vi
jaer met xxvi pet. xviij st ende met den pacht testes Gruyter en Ber
[achterzijde onbeschreven]

22.

1462 januari 25
847.Sch.Otw,R.169,004r-01
Gherit z. Peter Molders
 een huis ende hof etc. ghelijc daer bepaelt is gheleghen bvvo in loco dicto die Hoechstraet < her.
heer Willem Wijtman ende Heyl Aben kynder > her Gielys Comans ^ comm. platea v her. Jan
Buckinc? Gheryt z. ut dixit
welc huis ende hof voers. Gherit voers. tegen Coenraet z.w. Wijtmans vande Dale in Otw sch. br. leg,.
et her. supt Coenrarden voers. etc. scab. Elst et Laerhoven datum xxv january
Coenraert voers. xx peters ende voer elken peter xviij ½ st nl valore die welc Peter z.w. Ghijsbrecht
Aert Leyten z. pt? Gherit voers. ende welc xx peters voers. Gherit voers. voert overgheven hadde
Coenraerde voers. pt in diverse litteris …. ene? reportavit dicto Gerardo cum omnibus litteris pr
commer ex parte eius deponen.. scab. predictis datum supra
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23.

1462 januari 26
847.Sch.Otw,R.169,004r-02
Willem z.w. Embrecht Scenckel als wittige man ende momb. Hillegonden sijns wijfs d.w. Henric
vanden Einde allen ende enyegelijk alsulke erfelijke ende onbernerlijcke guede hem als hij zeede
toebehorende die den voers. Willem vander doet w. Henric sijns zweers met recht van versterve
enichsins aencomen ende versterven sijn alsoe waer die voers. gueden ghelegen sijn ende men die
erghens in sinen name bevinden mach eest in haerden in weeken in diepen aft in droegh ut dixit leg.
et her vendt Peteren z.w. Wouteren Toits etc. scab. Beeck et Elst datum xxvi january

24.

1462 januari 26
847.Sch.Otw,R.169,004r-03
Mathijs z. Jan Sloetmakers van denselven Jan ende wt w. Weindelmoeden d.w. Tielman Hoefs
tesamen wittelijc ghewonnen allen ende enyeghelijke alsulken gueden bernerlijc ende ombernerlijc
havelijc ende erfelijc als den voers. Mathijs vande doet Jan sijn vader voers. in enighen toecomende
tijde aencomen en versterve mach ende vander doet w. Weindelmoeden sijnre moeder aencomen
ende verstorven sijn ut dixit soe waer die voers. guenden gheleghen sijn ende men die erghent in
sinen name bevinden mach eest in haerden in weeken leg et her supt Janne z.w. Jan Sloetmakers
sinen vader voers. tesamen cum omnibus litteris pt commer ex parte eius deponen.. scab. Elst et
Laerhoven datum supra

25.

1462 januari 29
847.Sch.Otw,R.169,004r-04
Godevaert z.w. Go. Gruyters 1 mud rogh her. pactum ad purificatione? it dixit de welc hem Aert z.w.
Go sijn bruer wt ende van zekeren erf met toebehoren daer w. Go. die Gruyter in bestarf ende daer w.
Katelien Go Gruyters wijf hoer tochten in afghegaen is welc erf voers. Aert z.w. Go Gruyters voers.
tegen den voergen. Go sinen bruer ad pactum in sch.br. Otw
welke pacht vande mud rogh voers. den voers. Go Go sGruyters sone van iij jaer naestleden
gebruyckt ende niet vergouden en was ut dixit heeft hij vande voers. iij jaeren nae ghewoenlijke
manieren gemaent ende hem daeraf volcomen betalinge voor scepenen hier onder ghescr. versocht
ende … begheert …. ende ghedaen te weerden scab. Elst et Laerhoven datum xxix january

26.

1462 februari 1
847.Sch.Otw,R.169,004v-01
Willem Wouter ende Jan ghebruederen kynder w. Peter Beeren Henric soen w. Willem Kepken wittig
man ende momboer Kathelinen sijns wijfs Embrecht Jans Clercs z. als wittig man ende momboer
Jueten sijns wijfs d.w. Peters Beeren voers. vanden selven w. Peter ende wt w. Beatrijsen d.w.
Willems Beckers? tesamen wittelijc ghewonnen hebben onder hen een erfdeling bij raey van hoeren
vrienden van sommighe erfe hiernae ghescr. die hen vander doet w. Peeters Beeren hoers vaders
ende van w. Beatrijsen hoer moeder met recht van versterven erfelijc toecomen sijn
Mids welke erfdeilinghen soe sal Willem voers. hebben etc.
 een huis ende hof met sinen gronde ende toebehoerten metten erff sibi adiatin 1 lopen ghelegen
bvvo < her Yken Sykens > her. Jan Stinen? ^ comm. platea v her. Go van Hulsen
 noch hiertoe een stuck erfs tot hey liggende xviij L gelegen in par. predicti < her. Go Buckinx krn >
her Jans vande Doren ^ erf Jans Claes Peters vanden Einde ende Aert Appels v gemeint
item noch hiertoe xij lopen rogh erfpacht die welc Aert vanden Hoeven jaerlijcs sculdich is te gelden
etc.
Item noch hiertoe xij lopen rogh erfpacht die welc Jan Heyen krn jaerlijcs sculdich sijn te gelden
 item noch hiertoe een stuc lands ij lopensaet gelegen in par. predicti < her Wouter Maes > her.
Heer Willem Cupers ^ her. Jueten vander Heyen v her. Jans Cupers
 item noch hiertoe een stuck lands 1 L in par. Haeren < her. Gielys Comans > her. Elisabethen van
Laerhoven ^ Willems krn van Os v her. Ste Kathelinen outaer in eccl. de Otw ut dixit
welc erf voers. de voers. Willem ghevallen sijn in deele ghelijc die ander sijn mede erfghenamen
voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben ende tot behoef Willems voers. tesamen
sup omnibus litteris etc. dat Willem voers. uth voers. erf hem in deele als voers. ghevallen jawerlijcs
sculdich sal sijn te gelden tabule sancte Spiritus in Otw 1 ½ mud rogh erfpacht uts huse te gelden
ende mijnre joffr. van Amerrooy v oude gr. en een hoeb erfchijns ende ij st erfchijns den persoen van
Otw jaerlijcs van rechts etc. welken pacht ende chijns voers. Willem voers. van nu voert aen annuatim
sic solvere etc.
Item hiertegen soe sal Wouter [5r] voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 een stuck beempts geh. die Berckdonck 1 buenre oft daeromtrent begrijpende ghelegen in par.
Haren < her Jan Poinenborch Wouters z. > her. Hillegont vande Amervoert en krn ^ ghemeinder
Aa v her. sGasthuis van Otw
item noch hiertoe een mud rogh erfpacht dwelc Peter Emmen van Enschot nutertijt jaerlijcs sculdich is
te gelden volgens Otw sch.br. ut dixit welc erf voers. de voers. Wouter ghevallen sijn in deele
Item hiertegen soe sal Jan voers. hebben houden ende erfelijc besitten
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 die helft van enen stuck lands gh. Heyn Bloys acker te weten die helft daeraf oestwaert gheleghen
daer die ander helft af toebehorende is Henrick sine zwagher voers. die helft daeraf iiii ½ lopens
gelegen in par. Otw < her. Jueten vander Heyen > her. Henric voers. die daertegen deilt ^comm.
plateam v her. Jans krn van Dongen
 item noch hiertoe een stuck lands iij lopens ghelegen in par. de Haeren < her. Henric Kepkens >
her. Margrieten van Haren en haar krn ^ her. Jan sMeyers? ende Lonis van Megen v her. qd
Goetscalx Busselken
 item noch hiertoe die helft van enen stuck beempts gh. den Neckersput daert die ander helft af
toebehorende is Henric sinen zwager voers. den heelen beempt een buender oft daeromtrent
begrijpende ghelegen in par. Otw < her. Alijten vidue qd Wouter Backs en zijn krn > her Aerts krn
van Laerhoven ^ ghemeinder vloet geh. die Aa v her Henric Rutthen
 item noch hiertoe twee stuck en moers ij lopens ghelegen in par. de Tilborch in loco dicto aen den
Vosberch
item noch hiertoe ij mud rogh jeep dwelc Jan hoer man sculdich is te gelden etc.
welc erf voers. den voers. Jan ghevallen sijn in deel etc. dat Jan voers. uts erf voers. hem in dele als
voers. is ghevallen jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden ½ mud rogh erfpacht uts voers. stuck lands
aent Busselken Aert Wanghen ende die helft van alsulken chijns alsmen der fabryken van Otw ende
den altaristen inder selver kerken uts voers. …. jaerlijcs sculdich is te gelden welken pacht ende chijns
voers. Jan voers. van nu voert aen annuatim sic solvendis etc. [5v]
Item hiertegen so sal Henric voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 die andere helft vanden voers. lands gh. Blois acker te weten die helft daeraf W < her. Jan Heyen >
her. Jans voers. die daertegen deylt ^ her. miijne joffr. van Donghen v comm. plateam ibidem
 item hiertoe een stuck lands iij lopensaet gelegen in par. de Haren < her. Jans voers. > her Ste
kathelinen outaer in eccl. de Otw ^ erf Wouter van Meghen v her gh. Goetscalx Busselken
 item noch hiertoe die andere helft vande voers. stuck beempts tot Gh. Neckers put daer die andere
helft af toebehorende is Janne voers.
Item noch hiertoe een mud rogh erfpacht dwelc Aert Groeys wt sine huse jaerlijcs sculdich is te
ghelden
item hiertoe een mud rogh erfpacht dwelc uten huse wilner Ghijsbrecht Beelen jaerlijcs sculdich is te
ghelden
Item noch hiertoe vi lopen rogh erfpacht dwelc men uten huse w. Aert Back jaerlijcs sculdich is te
ghelden in div. sch.br.Otw welc erfs ende erfpachten voers. den voers. Henric ghevallen sijn in deel
etc. ende dat Henrick voers. uten voers. stuck lands after dat Busselken ghelegen jaerlijcs sculdich sal
sijn te ghelden Wang Aerts erfgenamen ½ mud rogh erfpacht ende iiij d. erfcijns mijnre joffr. van
Amerroeyen ende die helft van alsulken chijns alsmen den fabrieken van Otw ende den altaristen
inder selver kerke uts. voers. Neckersput jaerlijcs van recht sculdich is te ghelden welken pacht ende
chijns voers. Henric voers. van nu voert aen annuatim sic solvit etc.
Item hiertegen soe sal Embrecht voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. hebben houden
ende erfelijc besitten
 een huis hof ende hofstat met enen stuck erfs tot weyen liggende sibi adiatem viij lopensaet
ghelegen in par. Otw < her Gherit vander Avoert > her Jan Monicks ^comm. platea v her. Jans
vanden Dijc ende Embrecht voers.
 item noch hiertoe die helft van enen stuck beempts daer die ander helft af toebehorende is Jan
vanden Dijck den heelen beempt een buender < her. Embrecht voers. > den Molenstroem ^ her.
Jan Monicks voers. v her Jan Lipprechts kynder
item noch hiertoe een mud rogh erfpacht dwelc Jan die Boytert jaerlijcs sculdich is te ghelden etc.
noch hiertoe ½ mud rogh erfpacht dwelc men uten huse [6r] toebehorende w. Henric Wijtman jaerlijcs
sculdich is te ghelden ut dixit welc erf ende erfpachten voers. de voers. Embrecht ghevallen sijn in
deele etc. dat Embrecht voers. uts voers. erf hem in deele als voers. is ghevallen jaerrlijcs sculdich sal
sijn te ghelden v ½ lopen rogh erfpacht Gheertruden vidue qd Jan Lypprechts en zijn krn ende viij ½
oude grote erfchijns joffr Margrieten vidue qd Jans van Dongen en haar krn ende 1 vl. erfchijns den
goetshuse van Tongherloe jaerlijcs van rechts etc.
scab. Einde et Emken datum prima february – Embertus hebt litteram de parte suam et quibus dat vi
vl.
Wouter Jan Henric ende Embrecht voers. pt Willem voers. dat oft enich van hen gheport? wordt
metten recht hetsij van wandoghenscappen oft van enighen erfpachten daer sij af ontwaert mochten
werden dat sij hen ende elc van hen metten recht ten einde wt waren zullen alsoe sij sculdich sijn dat
te waren scab. predicti datum supra
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27.

1462 februari 27
847.Sch.Otw,R.169,006r-01
Henric z.w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen sone x lopen rogh jeep hem als hij seede
toebehorende op Lichtmis wt ende van
 enen stuck beempts gh. Alytenbeempt
 ende wt enen stuck beempts gh. Asmansbeempt sibi adiat…
 ende wt eenen heyhoeve daeraen ligghende gelegen in par. de Oesterwijc in loco dicto
Hukelem < her Wouter Ghijb sBeeren z. > gemeint van Hukelem ^vander Ghemeinten van
Hukelum voers. v totten strowm toe gh. die Aa aen erf Jan Aerts z. Lonys van Meghen ende
Denijs die Bye ut dixit
welc x lop rogh erfpacht voers. Jan z.w. Ghijsbrecht Hannen teghen Jan z.w. Aerts z.w. Herman
Noyens vanden Hoeven mids ene erfwisselinge volgens Otw sch.br. supt heer Florysen priester z.
GhijsbrechtFlorys sone tesamen mette brieven etc. scab. Beeck et Emken Goeskens datum xxvij
february – portatum pro scabini

28.

1462 februari 16
847.Sch.Otw,R.169,006v-01
[middelste blad van katern]
Jan z.w. Jan Wijtmans
 een huis ende hof met sine gronden ende toebehoerten toten voers. Jan behorende ghelegen
bvvo < her. Heyl Aben krn > ^ comm. platea geh. die Hoochstraet v her. Coenr. Aerts vanden Dale
ut dixit
welc huis etc. heer Willem z.w. Jan Wijtmans teghen heer Wijtman priester z.w. Bartholomeeus
vanden Nuwenhuis ende welk huis etc. totten voers. Jan met recht van naerscappe voert erfelijc
comen is in div. sch.br. Otw leg. et her. vendt Kathelinen wittighe huysvrouwe Claeus van Stralen d.
Dircs van Druten etc. oft Claeus voers. der voers. Kathelinen sijnre hvr overleeft dat Claeus voers. sijn
tocht besitten sal in dat huis ende hof voers. scab. Einde et Kepken? datum xvi february
Jan z. Jan Wijtmans redemit et reportavit dicte Katerine - testes en datum ut supra

29.

1462 februari 16
847.Sch.Otw,R.169,006v-02
Claeus ende Kathelijn voers. pt heer Willem Wijtman priester voers. xvij peter en vor elke peter xviij st
op Lichtmis over 2 jaar met ½ mud rogh end tot lken onser Vrouwen miss binnen de voors termijne
den pacht van ½ mud etc. - testes en datum ut supra

30.

1462 februari 17
847.Sch.Otw,R.169,006v-03
Henric z.w. Reneers Bonten pt Jan Elst ad opus fabrice eccl. de Enschot xvij peters ende voer elken
peter xviij st op Lichtmis a.s. over 3 jaar met ½ mud rogh te betalen – scab. Elst et Kepken datum xvij
february

31.

1462 februari 22
847.Sch.Otw,R.169,006v-04
Peter z.w. Embrecht Vannys Jan z. Jan Mathijs Wevers z. als wittig man van Katarine sue uxoris filia
Peter voors.
 een stuck lands hem als hij zeede toe behorende v lop. xx roeden van enen stuck lands geheiten
den Molenacker [Moinacker?] gelgen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Katharine vidue qd
Jans vande Pasch et suorum plu .. > her. Jan Embrechts Vannys z. ^enen waterlaet gh. den
Molengracht [Moingracht?] v her, Aert Houtappels erfgenamen ut dixit
leg et her. vendt Katherine voers. (ter tocht) ende hoer krn (ten erve) uitgenomen xv ½ lop. rog
erfpacht Soffye vidue qd Jans van Gorp en haar krn jaarlijks van recht etc. scab. Elst et Kepken datum
xxij febrary

32.

1462 februari 24
847.Sch.Otw,R.169,007r-01
Margriet weduwe qd Jans Meyers d.w. Peter Hairman c.t. alsulken tocht etc. als Margriet voers.
besittende was in al sijnre ghedeelt hoer sals hij [sic] zeede toebehorende is in
 enen huse ende hove etc. ix ½ lop. gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Jans Beckers
> her. Jan Laur. Scoemakers ^ghemeinen strathen v her. Go Hessels krn ut dixit
welc gheldeelt der voers. erf der voors. Margrieten vander doet w. Yve? Jaermans hoer moeder ende
van w. Peter Haermans hoer brueder met recht van versterve ut dixit leg. et her. supt Aernden z.
dersedlver Margrieten ende w. Jans Meyers voers. ad opus eius et ad opus Adriaens ende Elysabeth
consiris krn derselver Margrieten ende w. Jans Meyers voers.
quo facto Arnoldus pro se et pro suis sororibus dit voers. ghedeelte des huis hofs ende erfs voers. leg.
et her. supt Aernden z. w. Peter Haermans tesamen – de voors. Aert met Mathijs z.w. Aerts Meyers
die voers. ghezusteren tot hoeren mondigen jaeren comen te doen vertyen tbv Aerts voers. wcab.
Einde et Kepken datum xxiiij february
Aert voers. vi lopen rogh jaarlijks pachts van enen mud rogh jaarlijks welc mud Claeus Stert jaarlijks

7

847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.

Regestenlijst inv.nr. 169 (1462)

schuldig is te ghelden wt zekeren onderpanden na inhout scepenen brieven leg et her. supt
Margrieten (ter tocht) ende hoer krn voers. (ten erve) - testes en datum ut supra
33.

1462 februari 26
847.Sch.Otw,R.169,007r-02
Claeus gheheiten Vierendeel z.w. Gielis Vierendeel als wittig man ende momb. Susanne sijns wijfs
weduwe w. Aerts n.a.w. Beerthout Backs alsulcken tocht ½ mud roghs jaerl. lijfpacht totte voors.
Susanna behorende op Lichtmis welk ½ mud rog lijfpascht voers. w. Aert Back voers. teghen
Gheryden z.w. Aert Andries van Hukulem in wittigen cope ghecregen hadde wt zekeren onderpanden
in sch.br. Otw
item noch hiertoe alsulken tocht als Susanne voers. besittende is in xij lop rogh jeep in prefesto
purificatione wt ende van
 zekere onderpanden in der prochye van Gestel gelegen in sch. br. Otw
noch alsulken tocht als Susanne voers., besittende is in x lopen rogh erfpacht te vergelden op
Lichtmis Sophia wt ende van
 enen beempt gheh den Hoobeempt oec inde voors. prochye van Gestel
welke pacht voirs. w. Aert Back voers. der voors. Susanne tot hoer tocht in sinen testamente beset
hadde ende werc voers. tocht vander voors. Susanne voert comen is tot Claeusen hoeren man leg.
her. supt Pauwels nat.z.Willems van Haestrecht - - [7v] Pauwels voers. dictum? parcum? x lopinorum siligis prescripti leg. supt Aernden nat.z.w.
Beerthout Backs ad opus sui et ad opus Jans nat.z.w. Gielys Bacs scab. Beerth. et Elst datum x
augusti anno Lxij
Pauwels voers. pt Claeusen voers. ix petri etc. op Lichtmis oft Pauwels voers. de voers. ½ mud rogh
lijfpacht oft xij lop. rogh erfpachs ennich van beiden metten recht want dat tot dieen einde Pauwels
voers. den voers. Claeusen voer die voers. ix peters betalen sal de voers. x peters etc. dat de
brengher des briefs den voers dath einde? sijnde macht sal hebben die voers. penningen te eischen
ende oft noet wesen sal metten recht te vervolghen dwelc die voers. Pauwels openbaerlijc
geconsenteert ende heeft scab. Berck et Elst datum xxvi february

34.

1462 maart 1
847.Sch.Otw,R.169,007v-01
Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen de helft hem als hij zeede toebehorende in iii ½ lop. rogh jeep op
Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove etc. ghelegen bvvo in loco dicto die Kercstraet < her. Vastraerts gh. Wisse
ende sijnre krn > her Elysabethen wede qd Henric Emmen soen van Riele
welke pacht van iij ½ lop. rogh voers. Jan z.w. Jan Buckinc ende Adriaen voers. teghen Michielen z.w.
Goetscalc Aert Wandelaers sone in Otw sch.br. leg. et her. supt Jan Buckinc voers. scab. Elst et
Einde datum prima marcij

35.

1462 maart 6
847.Sch.Otw,R.169,007v-02
Jan z.w. Claes Maes van Karchoven pt Willem z.w. Willem Luus vi peters en voor elke peter 18 st ten
oext als den rogh ryp is te betalen den selven van half de schaer die Jan voers. opten erve Willem
Luus gestelt? heeft etc. oft Jan voers. alsdan niet en betaelt dat tot dieen einde Willem voers. sijn hant
weder aen die schaer sal slaen ende tot dieen einde sal Jan onghehouden sijn in die betalinge et
voers. vi pul. scab. Laerhoven et Em. datum vi marcy – portatum por scab.

36.

1462 maart 13
847.Sch.Otw,R.169,007v-03
Heylwych weduwe qd [Henric?] Reineers [sic] sBonten dochter w. Embrecht Eliaes c.t.
 een stuck lands geh. die hofstat xiiij lopens gelegen in par. de Enschot < her. Peters vande Velde
cum cuibusdem a.. > comm. platea ^ vande Harens ghemeint v ghemeinen kerckwegh gh. die
Streepstrathe ut dixit
welc stuck lands voers. die voers. Heylwych vercoept wt machten die hoer die voers. Henric [?]
ghegeven heeft te vercopen tot L peters toe die scout des selfs w. Henricx te betalen nase inhout
eens testaments etc. leg. et her. vendt Embrecht z. derselve Heylwigen ende qd Henrics sBonten etc.
wtghenomen der kerken van Enschot een ghelt wuys ? ende ij mud rogh erfpacht Jan Oudenaer?
jaerlijcs van rechs exud? solvere scab. Elst et Emken datum xiij marcy

37.

1462 december 18
847.Sch.Otw,R.169,007v-04
in ondermarge
Aert ende Jan zn w. Gielis Backs voers. dictum? pactionem x lopinorum siligis te vergelden annuatim
in purificatione wt ende van
 de voers. beemde gh. den Hoobeemt
welken pacht voers. Aert ende Jan voers. teghen den voers Pauwels met overgeven in Otw sch. br.
leg.et her. vendt meester Henric priester z.w. Aert Beys ad opus meester Jans van Spul cum omnibus
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litteris etc. scab. Beeck et Elst datum anno Lxij xviij decembris
38.

1462 maart 9
847.Sch.Otw,R.169,008r-01
Dirc z.w. Peters vande Pasch Pauwels Herman Wouter Berthouts z. wittig man ende momb.
Kathelinen sijns wijfs Herman z.w. Goyaert? - - als wittig man ende momb. Alijten sijns wijfs drs. w.
Peter vande Pasch op
 een stuck lands vij lopen ghelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < her. Gherit Brievinck > her.
Pauwels voers. ^ghemeinder strate v her. Jan Aerts z. ut dicit ene opten alingen recht hen daeraf in
enen gherwijs? toebehorende
ad opus Cornelys z.w. Peters vande Pasch voors. etc. wtghenomen 1 mud rogh erfpacht Willems
erfghenamen van Laerhoven jaerlijcs van recht – scab. Einder et Kepken datum ix marcy

39.

1462 maart 9
847.Sch.Otw,R.169,008r-02
Dirc ende Cornelis ende Herman voers. io
 een huis ende hof etc. ende metten erf sibi adianten ghelijc als daer bepaelt is viij lop. ghelegen in
par. en tpl. predicto < her. Dircs voers. die daertegen deylt > her. Cornelis voers. ende Mary Melijs
^comm. platea v her. Gherit vanden Schoer ut dixit
ende opten alinghen recht hen daeraf in enigher wijs toebehorende ad opus Pauwels voers. etc. dat
Pauwels voers. van voers. huys hove ende erff voers. jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden die helft van
ij oude grote erfchijns der fabryken eccl. de Otw ende die helft van xiiij zester rogh Margrieten weduwe
qd Henric van Baerle jaerlijcs van recht solv. welke chijns ende pacht voers. Pauwels voers. van nu
voert aen annuatim sit solvere ende ut voers. huse hove ende erf etc. - testes en datum ut supra

40.

1462 maart 9
847.Sch.Otw,R.169,008r-03
Cornelis ende Pauwels ende Herman voers. op
 een schuer etc. metten erf sibi adiavit gelijc alst daer bepaelt is vij lop. ghelegen in par. et loco
predicto < her. Pauwels voers. > her. Elysabetthen vidue qd Goeyaert Nellen et suorum prolum ^
comm. platea v her. Gherit vanden Schoir voers.
 noch een stucsken erfs tot heyen liggende ij lop. daerbij omtrent ghelegen < her. Gosens vanden
Heesacker > her. Jan Peter Goeyaerts ^ v ?
ende opten alinghen rfecht hen daer af in enigher wijs toebehorende ad opus Dircs voers. renunciavit
etc. dast Dirc voers. voers. utr. voers. erf. jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden die helft vande voers. ij
oude grote ende vande voerz. xiiij zester rogh welken chijns ende pacht voers. Dirc voirs van nu
voertaan jaarlijks uit voorn. erven etc. - testes en datum ut supra

41.

1462 maart 9
847.Sch.Otw,R.169,008v-01
Pauwels voers. pt etc. Cornelys sinen swager voers. x gouden peters nl. valore a purificatione prope
futuram over iij jaer met iiij lopen rogh solvendis ende tot elken onser Vrouwen misch binnen den
voers. termine den pacht van iiij lop. rogh solvendis scab. predicto datum supra

42.

1462 maart 9
847.Sch.Otw,R.169,008v-02
Jan gh. Sampson z.w. Jans gh. Sampson allen ende enyeghelijken alsulken versterf als Marien d.w.
Henric gh. die Decker vander doet w. Heylwighen weduwe w. Jo gheheiten die Decker in
 enen goede gheheiten tgoet ter Steghen ghelegen bvvo in een stede gh. Karchoven
met recht van versterve erfelijc toecomen ende aen verstorven is als hij zeede welc voers. versterf die
voers. Jan teghen die voers. Mary met overgheven erfelijc ghecreghen hadde pt. in litteris de
Buscoducis etc. leg. her. supt Wilhelmo filio qd Aelbrechs van Beec etc. scab. [Buckinc] et Einde #et
Kepken# datum supra

43.

1462 maart 16
847.Sch.Otw,R.169,008v-03
Embrecht z.w. Henric sBonten pt sup. hu. Claeusen z. w. Henric van Stralen xvij peters ende voor
elken peter xviij st in goeden brabantschen ghelden in purificatione prope futuram met ½ mud rogh
solvendis scab. Elst et Kepken datum xvi marci

44.

1462 maart 16
847.Sch.Otw,R.169,008v-04
Henricus dicti Beeck pt sup. hu.. Willem z.w. Jans van Haeren? Liiij gulden ende voor elken gulden xv
cr? .. in festo puirificationis prope futuram silvebdis - testes en datum ut supra

45.

1462 maart 20
847.Sch.Otw,R.169,008v-05
Jan gh. die Cuper z.w. Willems Cupers pt etc. her. te gheven ende te ghelden Jannen z. Willems
vander Heyen vij mud rogh her. pactum op Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove etc. ghelegen bvvo < her. Embrecht Jans Claes [=Clercs?] sone > her. heer
Willem Cupers ^comm. platea v her. Jacops vander Elst
 een stuck lands ghelegen in par. predicto < her. Henric Rutthen > her. Jan? vander Heyen
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 een stuck lands ghelegen in par. de Haren < her. Alijt weduwe qd Wouter Bacs > her. Jan Colen
 een stuck lands ghelegen in par. de Otw in loco dicto de Schive < her. joffr. Elysabetthen van
Ameroey > her. Aert Groeys ut dixit
etc. scab. Elst et Kepken datum xx marcij
46.

1462 januari 9 ?
847.Sch.Otw,R.169,008los
[smalle strook]
Lijsbet weduwe w. Henric Willems heer vertegen op alle alsulke gueden als sy in tochten besittende is
nae doot Henric Willems voirs. tot haere kynderen behoeff wtghenomen een screne ende een bed met
sijnre toebehoerten ende enen coperen pot ende twe mettale luchters ende twe tenen scotelen ij sout
vaet ende 1 pan ende een tenen can ende dese voirs. huysraet sal Lijsbet vors. besitten tot haere
tochte en de haren voerkijnderen ten erve scabiny Einde Capken des saterdagh na dertien dach

47.

1462
847.Sch.Otw,R.169,009r-01
Willem ende Goeyaert confratres ende Elisabeth hoer zuster krn w. Lambrecht Goeyaert Lang Heynen
c.t. hebben onder hen een erfdeylinghe ende erfsceidinghe ghemaect ende ghedaen bij raey van
hoen vrienden van sommighen erven hier onder ghescr. die hen vande doet w. Lambrecht Go. Lang
Heynen soens hoers vaders voers. ende van w. Margrieten hoer moeder met recht van versterven
erfelijke toecomen sijn daer Wouter gh. Sticker z.w. Wouters als wittighe man ende momb. Kerstine
sijns wijfs d.w. Lambrecht voers. tbv Willems Goyaerts ende Elysabethen voers. op vertegen heeft
mids welker erfdeilinghen ende erfsceidingen voers. soe sal Willem voers. hebben houden ende
erfelijc besitten die helft van
 een stuck lands met enen stucsken beempts sibi adianum? daer die andere helft af toeghedeelt is
Elysabetthen voers. te weten die helft daeraf oestwaert gheleghen ghelegen in par. de Haren < erf
Claeus die Smit > her. Elysabethen voers. die daerteghen deylt ^ comm. platea v comm.
aqueductam ibidem
 item noch hiertoe een stuck erfs tot heyen ende ten beemde ligghende ghelegen in par. der Esch
< her. Claeus van Laerhoven > her. Goeyaert vande Broeck
 item noch hier toe een stuck lands gheleghen in par. predicta een lop. < her. Jan Aben krn > her,
Pauwels krn vanden Nuwenhuse die daerteghen deylen
 item noch hiertoe iiij lop. rogh erfpacht die welc Alijt Venmans krn nutertijt jaerlijcs sculdich sijn te
ghelden wt zekeren onderpanden volgens sch.br.
 item noch hiertoe een stucsken lands 1 lopensaet in par. Haren < her. Embrecht van Laerhoven >
her. Peter Poinenborch ^ her. Elysabethen sijnre zuster voers. .. also verre als Embrecht lant van
Laerhoven voers. strect ut dixcit
welke erven en erfpacht voers. den voers. Willem ghevallen sijn in deele ghelijc Go ende Elysabeth
voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben ende tot behoef Willems voers. etc.
dat Willem voers. ut. voers. erven hem in deele als voers. is ghevallen jaerlijcs sculdich sal sijn te
ghelden 1 mud rogh erfpacht meester Jan Ghijsbrecht Korstiaens z. ende ½ md rogh erfpacht ten
Bosch te leveren ende 1 vl. erfchijns de persoen van Esch jaerlijcs van recht etc.
Item hiertegen soe sal Goeyaert voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 een huis ende hof cum fundo et attinentiis metten erf sibi adiatim ii ½ lop. gelegen in par. Haren <
her. Elysabeth vidue qd Jan Go. et suorum prolum > her. Wouter Stickers sijns zwagers voers.
 item een stuck lands gh. die Stuip? 1 ½ L [9v] in par. predicta < her. Peter Brabants > her. Wouter
Stickers
 item noch hiertoe een stucsken lands 1 L in par. predicta < her der kerken driesch van Haren > her.
sinte Kathelinen outaer in eccl. de Otw ^ ad comm. viam ibidem
welke erven voors. den voors. Goeyaerrt ghevasllen sijn in deel etc. jaerlijcs sculdich sal sijn te
ghelden st Agathen outaer in eccl. de Otw 10 L rogge erfpacht en Elisabethen vidue Jan Go. et
suorum prolum iij L rogh erfpacht ende 12/2 R dijcs opten Otw dijc jaerlijcs van recht etc.
Item hiertegen soe sal Elysabeth voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 de andere helft vanden voers. stuck lands gh. die Ver hoeve in par. predicta < her. Willems voers.
die dair teghen deelt > her. Anchem lants
 item ½ van stuxsken beempts gh, dat Bruecsken dwelc jaerlijcs rijt teghen Elysabethen vidue qd
Jan Go et suorum prolum < her. Jan Stickers > her. Henric Witloc ^ comm. aquaductam
 item noch hiertoe een stucsken lants 1 L ghelegen in par. predicta < her. Peter Poinenborch >
comm. viam ^ vande erf Willems hoers. bruurs voers. ende Embrecht van Laerhoven v ad her. Ste
Katharinen? outaer in eccl. de Otw ut dixit
welc erf voers. de voers. Elysabethen ghevallen sijn in deel etc. jaerlijcs sculdich sal sijn te ghelden
Peter Eelens ende Jan vande Rijt oft sinen erfgenamen 1 mud rogh erfp.welke pacht voers. Elisabeth
voers. van nu voertaen annuatim sit solvit etc. scab. Elst et Kepken datum supra
10

847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.

Regestenlijst inv.nr. 169 (1462)

Embrecht hebit librorum ? de quintibus? hebunt? due librorum? st? grossats? sc. Goyaerts et Willems
48.

1462 juni 20
847.Sch.Otw,R.169,9v-01
Berthout z.w. Jan Backs pt hem te gheven ende te ghelden Aerden nat.z.w. Beerthout Bacs sinen
oem x Rgld jeec elke gld 19 st wt ende vasn allen ende eenyegelijken gueden des voers. Beerthout
alsoe lange als Aert voers. inden mensheit leven sal et no ult. etc. scab. beeck et Elst datum xx juny

49.

1462 maart 24
847.Sch.Otw,R.169,10r-01
Merten gh. vanden Dijck z.we. Peters vanden Dijck Elysabeth d.w. Peters vasnden Dijck
Enghelbeeren d.w. Aerts vanden Dijck c.t. Herrman z.w. Jan Hermans weduwe qd Alijten doenm sij
leefde sijns wijfsc d.w. heer Peter van Krekelhoven voor hen selven ende voer Jan sinen sone ad
inpubilis daer Herman voers. voer gheloeft heeft xiij [13] L rogh jeep hem sij zeeden toebehorende die
welc Henric gh. vande Brekelen jaarlijks sculdich is te ghelden op Lichtmis wt ende van
 een huse en erf sibi adiaten? ghelegen in par. de Otw ad locum dictum Berkel < her. Juet
relique? quondam Arnoldi dicti Doremans > ^ comm.plateam v herr. Jhois dicti Brock
 eenen stuck lands vij [7] L in par. en in loco predicto < > her. Enghelberen dicti vande Nivelaer ^
Arnoldi dicti Laerhoven v her. Enghelberti predicti
welk erf voers. Jhois dicti vanden Brekelen z. w. Jans van Marien gh. vanden Dijck nat.d.w. Peters
vanden Dijc voor de voers. erfelijke pacht vande xiij lop. rogh ende voor sommige andere commer
jaarlijks van recht in sch.br. sBosch leg. et her. vendt Jan gh. vanden Brekelen z. Henric etc. scab.
Beeck et Elst datum xxiiij marcy
Jan voors. pt Herman voers. xiiij peters ende voor elken peter xviii ½ st in festo Jo. solvendis ende ix
daeraf in purificatione …. scab. predicti datum supra
pt hierop v ½ peter test. Elst et Emken datum xxvi juny

50.

1462 maart 18
847.Sch.Otw,R.169,10r-02
Dely Margriet endee Mary ghezusteren kinderen qd Wanghen vande Doveloe ende Jan vande Velde
pt Jan z. w. Jan Wuys xvi ½ peter ende vor elken peter xviij st a purificatione – scab. Elst et Kepken
datum in dominica qau cantatur reminicere? xviij marcy

51.

1462 maart 18
847.Sch.Otw,R.169,10r-03
Dely Margriet ende Mary ende Jan voers. pt die een den anderen op de verbintenisse allen den
gueden die hen van w. Wanghe vande Doveloe hoers vaders ende van wilner Gheeryruden hoer
moeder verstorven zijn elc sijn aengedeelt vande voirs. xvi ½ peters ten voers. daghen alsoe ghelden
en betalen sal dat die anderen van hen ende hoer gueden daeraf onghehouden sal sijn ten ewighen
daghen scab. predicti datum supra – solvit? hierop een buth

52.

1462 maart 18
847.Sch.Otw,R.169,10r-04
Gherit Willems Wijtmans Mercelis Wijten sone Gherit Jacops sone Jan Willem Wijten sone ende
Lambrecht z.w. Henric sBonten pt Jan van Vriesel ad opus pytancier? Lij gouden salven? ende voor
elken salvys xxv st. deen derdendeel altera post maij danderr in festo Bartholomey en het derde deel
Bavonis etc. scab. Beeck et Elst datum supra

53.

1462 april 3
847.Sch.Otw,R.169,10v-01
solvit hierop vij st
Cont sij enyeghelijken want Jan z.w. Symon nat.z. Wouter Backs voer sijn ghebreck dats te weten
voer enen jaerlijken ende erfelijken pacht van ½ mud rogh te verghelden annuatim in purificationis wt
ende van
 twee lopensaden lands gheheiten den Varen acker ghelegen inder prochye van Goerle < erf
Mathijs Hoefkens > her. Pauwels van Abcoven
 een stuck lands ghelegen inder voers. prochien gheh. dat Eppenven < her. Willem Engelen > her.
Jan Ghestelmans ut dixit
welc ½ mud rogh erfpacht voers. Symon voers. teghen Pauwels gh. van Abcoven z. w. Pauwels van
Goerle pt in litteris de Otw anno domini millesimo quadragesimo decimo quinto des dinsdachs post
Valentini [17-2-1416] ende welken pacht vanden ½ mud rogh voers. de voers. Jan gebrack ende van ij
jaren naest leden nioet vergouden en was ut dixit – ghericht waert sch. Otw aen dese onderpanden
voers. welc ghericht Henric Jans sone van Sonne inde name ende van wegen Jans voers. daer hij
een volcomen macht af hadde volcomelijc volvuerde allen ende enyeghelijc dede die hij daer toe
sculdich was te doen etc. quo facto hjewijst waert simus? scabinis de Otw dat Henric voirs. dese
voers. onderpanden voer sijn voers. ghebreck vercopen mocht ende dat die heer vande lande de
coper oft de coperen daeraf sculdich soude sijn gherechte waerscap te doen etc. soe heeft Hednric
jan z. voers. dit voers. ghericht weder overgh. ende opghedraghen Jan Symons z. voirs. ende want
dese voers. Jan dit voers. ghericht den ghene dien hij dat sculdich was te bieden te lossen ghebioden
11
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heeft te lossen etc. quo facto soe heeft Jan voers. dese voers. onderpanden voor sijn voers. ghebreck
voor den onraet die daer met recht op ghegaen was daer en teinden vercoft Wouteren soen wilner
Wouter Aert Emmen ab eodem welken coper die heer van den lande sculdich sal sijn sijn gherechte
waerscap te doen in …. scab. de Otw etc. scab. Beeck Elst Laerhoven Einde et Kepken datum anno
Lxi sabbato post dominciam qua cantatur Letare 3-a aprilis
54.

1462 april 3
847.Sch.Otw,R.169,10v-02
Cont sij enyeghelijken want Gherit Laureys Backs sone als momboer ende provisoer tabula sancte
spiritus in eccl. de Goerle voer sijn ghebreck … voer enen jaerlijken ende erfelijken pacht van iiij lopen
rogh te vergelden annuatim in purificatione wt ende van
 ij stucken lands sitis in par. de Goerle < her. Mathijs Hoefekens > her. heredes qd Wouter
Weeldmans
welke pacht vanden iiij lopen rogh voers. Jan gh. Soffaert ad opus tabula prescriptis tegen Pauwels
van Goerle etc. pt. in litteris de Otw data anno domini millesiomo quadragesimo xv-o in festo Symonis
et Jude apostolorum [28-10-1415] ende welken pacht vande iiij lop. rogh voers. de voers. Gherit van
wegen de voers. tafelen ghebrack ende van iij jaeren naest leden niet vergouden en was … gericht
waert voor sch. aen dese voers. onderpande welc ghericht Henric Jans z. voers. volvuerde etc. vercoft
den voers. Wouteren etc. scab. predicti datum supra

55.

1462 april 3
847.Sch.Otw,R.169,11r-01
Cont sij enyeghelijken want Aert z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels z. tutor tabula S, Spiritus in
eccl. de Otw voor sijn ghebreck jeep quatordecem [14] lopinorum siligis de modio siligis in festo
Pasche wt ende van
 eenre hofstat ende hof met hoer tymmeringhen ende toebehoren ghelegen in lib. de Otw < viam
die ter Borch waert gheet > her. Embrecht Borchmans ^ plateam v her. Peter heer Ghijs sone ut
dixit
welc hofstat en hof met hoer tymmeringen Peter gh. vanden Doveloe Henrics z. vanden Doveloe van
Laureinsen z.w. Gherit Willems voor den voers. erfelijken pacht vande mud rogh ende voor sommigen
anderen commer jaerlijcs van recht in sch.br. Otw anno domini millesimo tricentesimo Lxxxix in festo
Remigius confessoris [1-10-1389] ende welken pacht vande xiiij lopen rogs voers. totter voors. tafelen
comen is ut dixit ende welken pacht van de xiiij lop. rogh voers. den voers. Aert tbv tafelen ghebrack
ende van ij jaer naest leden niet vergouden en was en welc gericht Henric Jans z. volvuerde ende
weder over gaf Aerden voers. ad opus tabula ende welc onderpant voers. de voers. Aert voer sijn
voers. ghebrec voor den onraet ende voor zijn? crot? meer? vercoft Jannen z.w. Wouter Costers ab
eodem – scab. predicti datum supra

56.

1462 april 7
847.Sch.Otw,R.169,11r-02
Gherit gh. vande Avoert z.w. Henric vander Avoert
 een huis ende hof cum funde et attinentiis ende metten erf sibi adiavunt? iiij lop. etc. gelegen in lib.
de Otw in loco dicto die Koestraet < her. Jan Beckers Willems z. > her. Embrecht Jans Clercs sone
^ comm. platea v her. Embrecht Clercs voers. ut dixit
welc huis hof ende erf voers. Gherit voers. teghen Laureis gh. Lupprecht soen w. Jan Lipprecht in
litteris de Otw
Item hiertoe een ½ mud rogh erfpacht te verghelden op Lichtmis uten huse hove ende erf voers. welc
½ mud rogh erfpacht voers. Gherit voers. tegen Wouter z.w. Henric Smeedekens van Ghestel voer
henselven ende voor Willem sijn bruer ende voor Marien sijn zuster daervoer Wouter voers. gheloefde
tegen Elyaes z.w. Cornelys Elyaes z. hem selven ende voor Jacoppen Alyten ende Margrieten
ghesusteren drs. w. Cornelys Elyaes voers. daervoer Elyaes vors. geloeft had in sch.br. Otw leg. et
her. vendt Janne z.w. Gielys Monen – scab. Elst et Laerhoven
datum sdinsdachs post dominicam judica vij [vi?] daghe aprilis
Jan voers. pt Gherit voers. xxxi gouden peters nl. valore xi der voers. peters a festo Pascher prope
futuram, over een jaer met ij mud ende iiij lop. rogh ende x der selver peters a festo Pasche over 2
jaar met 2 mud rog en 10 derselver peters op Pasen over 3 jaar met 1 ½ mud en 4 L rogh scab.
predicti datum supra
Jan voers. pt Gherit voers. xxx [30] der voors. peters deen derdedeel op Pasen na 4 jaar met 1 ½ mud
rogh dander 1/3 op Pasen over 6 jaar met 1 mud rogh scab. predictis datum supra
Jan voors. pt dicto 30 der voors. peters 1/3 op Pasen over 7 jaar met 12 L rogh dander 1/3 op Pasen
over 8 jaar met ½ mud rogh en het derde 1/3 a dicto festo over 9 jaar met 3 ½ lopen rogh solvendis
scab. predicti datum supra

57.

1462 maart 15
847.Sch.Otw,R.169,11v-01
Willem Poinenborch ende Korstiaen die Bont pt Claeus vanden Dijck iiij ½ peters ende een vat in festo
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Philippi et Jacobi prope futuram folverunt scab. Einde et Kepken datum xv marcij
58.

1462 april 9
847.Sch.Otw,R.169,11v-02
hierboven portatum pro scabinis
Jan z.w. Wouter Robkens pt hem te geven ende te ghelden Janne z. Willems vanden Heyen v gouden
Rgld jeec te vergelden op Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis totten voirs. Jan behorende ghelegen bvvo < her.
Dirck Henric Nellen z. > her. Wouter Claeus z. ^ comm. plateam v her. Dirc Nellen voers.
item noch hiertoe van ende wt xij lop. rogh her. pactum die welc Goeyaert Barijs den voers. Jan
sculdich is te ghelden wt zekeren onderpanden in Otw sch.br. – scab. Beeck et Elst datum des
vrijdaechs post dominica judicam ix aprylis

59.

1462 april 17
847.Sch.Otw,R.169,11v-03
Aert gh. Appel z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels sone ende Embrecht z.w. Henric Embrechts
van Riele als momboeren ende provisoren der tafelen des H.Geest in de kerk van Otw namens der
tafel voors. wt machten bevele ende orlove die de voors. provisoers hebbende sijn vanden hove van
Ludick geseghelt met des hoefs zeghel
 een huis ende hof met sinen gronden ende toebehoerten totten voers. tafelen behorende ghelegen
bvvo in loco dicto die Kercstraet < her. Claeus nat.z.w. Henric vanden Dijc > her. w. Jan Hollen nu
Peter van Laerhoven ^ v met beyde einden aen die ghemein strathen
welc huis etc. totte voors. tafele myds enen cope des heren vande lande van Jan gh. vanden Dijc z.w.
Henric als wittige man ende momb. Heylwyghen sijns wijfs wede qd Henric van Ethen voor iij lib. paey.
erfchijns daerop ghedaen erfelijc toecomen is in enen vonnisbrief van Otw
Item noch hiertoe 1 ½ lib. paeyments erfchijns die welc die voers. tafele uth voers. huse etc. jaerlijks
heffende ende borende is ut dixit leg. et her. vendiderunt? Dircken gh. vander Elst z. Jans vander Elst
et z…… - scab. Einde et Kepken datum anno Lxij opten Paesavont xvij aprylis

60.

1462 april 20
847.Sch.Otw,R.169,11v-04
Claeus gh. Pig. z.w. Claeus heeft vercoft Janne z.w. Wouter Loers xxvi scaep welc die voers. welc
scaep die voers. Claeus gheloeft heeft te houden a primae die may prope futuram over iij jaer dat
Claeus voers. dewse voers. scaep niet vercopen verteren oft vervreemden en sal ten sal sijn bij raey
wil toedoen ende consent Jans voers. ende soe wes butnen? den voers. iij jaeren vande voers.
scapen gheschoren oft wtghedaen ende vercoft sal werden dast die penninghen ende tghenot daeraf
sal sijn half ende half ende ten einde vande voirs. iij jaren zullen die voers. scaep ende des daeraf
coemt sijn half ende half scab. Beeck et Elst datum anno Lxij des dinsdaechs nae paesdach xx aprilis
Jan Claeus Maes z. pt sup. her. Gheerlic Jans Rovers z. iiij ½ peter ende voor den peter xviij st. in
festo omnio sanctorum prope futuram solverunt scab. predicto datum supra

61.

1462 april 21
847.Sch.Otw,R.169,12r-01
Henric gh. die Bont z.w. Henric Bonten
 een stuck erfs tot lande ende tot heyen ligghende xviij lopen ghelegen in par. de Enschot < her.
Peter Emmen > her. Aert Stert der kerke van Enschot cum quibisdem ^ghemeinten van Tilborch
aen die Rubraken ghelegen v her. Beerthouts van Beeck ut dixit
leg. et her. vendt Aernden z.w. Go Gruyters tesamen metten scharen opt voers. erve staende
wtghenomen ij mud rogh erfpacht Jan Embrechts z. van Riel jaerlijcs van recht opten solvendum scab.
Elst et Kepken datum anno Lxij des woends. nae den heylighen Paesdach xxi aprilis
quo facto dictum Arnoldus r..pt. dicto Henrico dat hij aen den voers. Jan Embrechts z. in afcortinghen
vande vors. ij mud rogh aflegghen sal a purificatione prope futuram ulto annum ½ mud rogh met xvij
peters ende voor elken peter xviij ½ st ende metten pacht scab. predicti datum supra

62.

1462 mei 1 ?
847.Sch.Otw,R.169,12r-02
Cont sij enyeghelijken want Lambrecht z.w. Johannes van Gorcum legitime vendidit Petro et Arnoldio
confratres Lambertus qd Ghijben Aerts soene jeep sex septinorum siligis mensure de Buscoducis
solverunt in festo purificatione ex
 mediatate? duor.. inger.. praa? sup in parochye de Helvoert ad locum dictum Noirtbroeck < her.
Wilhelmi dicti die Eetde > her. Henric? dicti Ludinck ^ communitate v her.Ro? de gh. Bever?
pr. in litteris de Buscoducis
dictum Petrus filius qd Ghijben Aertss z. pt? et resignit etc. dicto Lamberto etc. datten voers.
Lambrecht tot op hem oft op sinen gueden nimmermeer crot hinder scaey oft commer af comen en sal
in ghene toecomende tijde scab. elst et Einde datum anno Lxij ..ta [prima?] may

63.

1462 mei 1 ?
Wouter z.w. Embrecht vanden Heesacker

847.Sch.Otw,R.169,12r-03
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 een stuck beempts hem als hij zeede toebehorende een buender etc. ghelegen in parochye de
Haren in loco dicto after Lusel < her. Aerts van Laerhoven > her. Henric Appels ^ comm. aqua
dicto die Aa v ad her. dictum dat bruggelaer ut dixit
item hier allen ende enyeghelijke havelijke ende ombernerlijke gueden totten voers. Wouter
behorende soe wes havelijke ende ombernerlijke guede die voers. Wouter nae sijnre doet after laten
sal ut dixit leg. et her. supt Hesselen soen w. Go Hessels ad opus Jans ende Margrieten wittikge
kijnderen Embrecht vanden Heesacker vanden selven Embrecht ende wt wilner Alijten d.w. Hessel
Gobelens tesamen wittelijk ghewonnen vanden voirs. Jan ende Margrieten dat voers. stuck beempts
ende dese voers. have nae der doet Wouters voers. aen te veerden ende met Eer? zijn soen ut dixit
etc, ende oft Jan oft Margriet enich van hen beyden voerden voers Wouter aflivich worde dat dit
voers. stuck beempts ende desen voers. have comen sal nae der doet Wouters voers. op den
langsten levenden scab. predicti datum supra
64.

1462 mei 1 ?
847.Sch.Otw,R.169,12v-01
Claeus z.w. Jans van Laerhoven op een mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts dwelc Jans Bonten
kynderen jaerlijcs sculdich sijn te ghelden wt zekeren onderpanden nae inhout scepenen brieven van
Oesterwijc daerop ghemaect ende opten alinghen recht daer daeraf in enigherwijs toebehorende ad
opus Aerts z.w. Aerts Belnus et ad opus Elysabetthen weduwe qd Go Lang Heinen soen d.w. Jans
van Laerhoven etc. scab. predictum datum supra

65.

1462 mei 5
847.Sch.Otw,R.169,12v-02
Henric z.w. Aert Herman Noyens soene allen ende enyeghelijke alsulken erfelijke thijnsgueden als die
voirs. Henric inder prochyen van Tilborch ende van Donghen? ligghenden oft vergeldende heeft ende
inde prochyen van Oesterwijck in een stede gheheiten op die Hoeven ut dixit soe waer die voers.
gueden ten voers. stede ghelegen oft vergeldende sijn ende men die erghent in sinen name vennen
mach oft in haerden in weeken in diepen oft in droghen ut dixit leg. et. her. supt Claeusen z.w. Henric
Appels als man ende momb. Marien sijns wijfs ende Henric z.w. Henric Plumen als man ende momb.
Anthonysen ue uxoris filie qd Aert Herman Noyens voers. sinen zwaghers tesamen cum omnibus
litteris etc. wtghenomen Wouter Peter sBeeren z. 1 mud rogh erfpacht en Gherit vanden Aevoert ix
lop. rogh erfpacht jaerlijcs van recht – scab. Elst et Kepken datum quinta maij anoo Lxij

66.

1462 mei 5
847.Sch.Otw,R.169,12v-03
Claeus ende Henrick voers. promiserunt Henric hoeren zwager voers. Lvgouden peters vel valore op
purificatione prope futuram over een jaer met xxij lop. rogh solverunt ende dander helft a purificatione
over 2 jaar met xi lop. rogh solverunt
dat soe wes Claeus ende Henrick voers. aflegghen etc. dat sij dat zulen moghen doen sonder pacht af
te ghelden etc. oft sij in purificatione niet af en legghen dat sij dan in purificatione den voers. Henric
sculdich zullen sijn xxij lopen rogh – scab. predicti datum supra

67.

1462 mei 5
847.Sch.Otw,R.169,12v-04
Henric Plumen voers. sub tutor eus
 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende iij lopensaet ghelegen in par. de Otw in loco dicto
op die hoeven < Jacop Scilders? > comm. etc.
item noch hier toe
 een stuck lands I ½ L gelegen in par. en loco predicto < gem. plateam > ^ her. liberorum qd
Pauwels van Goerl v her. Henric Plumen voirs. ut dixit welk stuk lands voers. voers. Henric van
weghen sijns wijfs nae doet hoers vaders met versterven aencomen is ut dixit leg. supt Henric
sijnzwager voers.
voers. ij stucken lands jaerlijks schuldich sal sijn te ghelden den hertoge 1 oude grote erfchijns en
Marien d.w. Aert Herman Noyens wittige hvr Jan Hessels 1 mud rogh erfpacht welke chijns ende
pacht voers. Henrick voers. van nu voert aen annuatim solverunt – scab. predictum datum supra

68.

1462 mei 5
847.Sch.Otw,R.169,13r-01
[begin 2de katern] Claeus voers. als men en momb. sijns wijfs op
 een stuck lands gh. den straet?acker ghelegen inde prochye van Otw in loco dicto op die
Hoeven < her Jan die Leewe cum quibuscum > her. Jan Hermans ^erf Henric Plumen v her. Jans
Mesmakers
 een stuck lands gh. dat Rijt Stuck ghelegen in par. et loco predicto < erf Pauwels krn van Goerle >
gem. aquaductam ^comm. platea v her. Jo Scilder?
 een stuck lands gh. dat Nuwelant ghelegen in par. en loco predicto < her Claes voers. > ^ gem.
plateam v her. Jans Mesmakers ut dixit
ad opus Henric Plumen voers. scab. predicto datum supra
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69.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13r-02
Adriaen z.w. Anchem Goeyaert Elysabeth Kathelien ende Mary ghezusteren krn desselfs w. Anchem
Goeyaerts cum tutoribus op dat sevendeel hon als sij zeede toebehorende in enen mud rogh erfelijc
pacht te vergelden op Lichtmis dwelc Jan Go Langheinen jaerlijcs in sinen leven plach te gelden ende
nu Elisabeth weduwe Jan Go voers. ut dixit ende opten alinghen recht hen daer af in enigher wijs toe
behorende ad opus Elisabeth weduwe qd Jan Go voers. d.w. Jans van Laerhoven renunciavit? etc.
scab. Elst et Einde datum septima may anno Lxij

70.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13r-03
Elisabeth Katheline ende Mary ghezusteren voers. cum tutoribus op
 een stuck lands in lop. ghelegen in par. de Haren met geloectdat w. Go haer vader toe plach te
behoren < her Wouter Stickers ende Go Lemmens > comm. plateam ^v Elisabeth vidue qd Jan Go
Langheinen ut dixit
ad opus Adriaens hoers bruers – dat Adriaen voers. daerwt ghelden 1 zester rogh erfpacht tot Helvoirt
totte vroemissen ende ½ lop. rogh Jan Loer jaerlijcs van recht ende alsulken chijns alsmen Jan nat.z.
Aert Wolfaserts jaerlijcs sculdich is te gelden - testes en datum ut supra

71.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13r-04
Adriaen Katheline ende Mari voers. cum tutoribus op
 een huis ende hof cum fundo et asttinentiis ghelegen in par. predicto < ^ her. Elisabetthen vidue qd
Jan Go. > gemeint v her. Wouters Stickers
ad opus Elisabethen voers. renunciavit die daar jaarlijks uit gelden zal Elisabethen vidue qd Jan Go
ende hoer krn 2 L rogh erfpacht ende 1 R dijk opten Belversschen dijk - testes en datum ut supra

72.

1462 juli 1
847.Sch.Otw,R.169,13r-05
Elisabeth voors. dit voors. huis etc leg. vendt Wouteren z.w. Wouter? Stickers scab. Berck? et Elst
datum prima? july

73.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13v-01
Elisabeth weduwe qd .. Jan Go Lang Heinen dochter w. Jans van Laerhoven redemit et obtinet? testes en datum ut supra

74.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13v-02
Adriaen Elisabeth ende Mary voers. c.t. op die helft van
 enen stuck erfs soe te lant soe tot heyen soe tot weyen liggende tsamen vij lopenzaad te weten
die zijde daeraf noertwaert ghelegen in par. en in loco predicto < her Kerstine vidue qd Henric
Witlocs >her. Marien voers. die daerteghen deilt ^ghemeine waterlaet v gemeint ut dixit
ad opus Katharine voers. die daaruit gelden zal den hertoge die helft van 1 ½ oude grote en 2 denier
erfcijns en de helft van ½ mud rogh der kerke van Helvoert jaarlijks van recht - testes en datum ut
supra

75.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13v-03
Adriaen Elisabeth ende Katheline voers. op
 die andere helft vande voers. stuck lands te weten die zijde daeraf zuitwest waert ghelegen < her.
Elisabeth Go ende hoer krn > her. Katheline voers. die daertegen deylt ^
ad opus Marien voers. renunciavit tesamen dat Mary voers. ut helft vande voers. stuck lands jaerlijcs
ghelden sal die ander helft vande voers chijns en pacht – scab. predicti datum supra

76.

1462 mei 7
847.Sch.Otw,R.169,13v-04
Aert z.w. Aerts van Laerhoven
 een stuck erfs tot heyen ende tot weyen ligghende hem als hij zeede toebehorende vij lopen
gelegen in par. Otw in loco dicto Udenhout < her. w. Henric Brabant nu Jan Leenaert? [of
Loeman?] vanden Bosch > ^ her. Claes Stert v comm. platea
 nog hiertoe een stuck erfs tot weyen ligghende xiiij lopen gelegen in par. en tpl. vors. < her.
sheeren van Paerweis > her. qd Henric Brabant nu Jan Loenart? [Loeman?] ^ erf Claeus Stert
voers. v erf Henric krn van Buedel
 item noch hiertoe een stuck beempts daerbij omtrent ghelegen een buender dwelc w. Peter Toit in
handen hadde ende daernae Henric Brabant < her. sheeren van Paerweys > her. qd Henric
Brabant nu Jan Loenaert [Loeman?] ^ erf Henric krn van Buele v her Claeus Stert voers. ut dixit
welc erf voers. die voers. Aert teghen Claeus gh, Stert z.w. Embrecht Stert in sch.br. Otw – leg. et her.
vendt Aernden z. w. Aerts vanden Brekelen – scab. Elst et Kepken datum supra
Peter gh. Vannys z.w. Eliaes Vannys redemit et reportavit dicto Aerden emptoris prescriptis scab.
predicti datum supra
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77.

1462 mei 15
847.Sch.Otw,R.169,14r-01
Gherit z.w. Lambrecht Groten als wittig man ende momboer Elysabethen sijns wijfs d.w. Jan Priem
 dat vierendeel hem als hij zeede toebehorende in een beempt gh. die Legrijt ghelegen in par. de
Oesterwijck in loco dicto Uedenhout nefen erf gh. tHelmonsche Broec ende een cleyn
beempdeken gelegen after den voers. beempt ende in een stuck lands tot eenre weyde liggende
ter voers. stede daerbij omtrent < her. Gherit vande Schoer > her. qd Jan Stert ut dixit
leg et her. vendt Jan z.w. Jan Priem sine zwager – scab. Elst et Laerhoven datum xv may

78.

1462 mei 18
847.Sch.Otw,R.169,14r-02
Jan gh. die Wit z.w. Jans Witten als wittiogeman ende momboer Elisabettthen sue uxoris d.w. Henric
Embrechts z. van Riele vanden selven w. Henric ende wt wilner Elysabetthen d.w. Aerts vanden
Wiele tesamen wittelijc ghewonen xxix lopen rogh jeep tot hem als hij zeede behorende van ii ½ mud
ende ij lopen riogh erfpacht te vergelden jaarlijks op Lichtmis van ende wt
 enen goede met sinen toebehoerten dat welc w. heer Godevaerts van Hulsen priester te weesen
plach gelegen in par. de Tilborch bij Jans goet van Dordrecht ut dixit
ende welk 29 lop. rogh erfpacht voors. totten voors. Elisabet wittige hv r Jans voers. mids eenre
erfdeylinge met mede erfgen. erfelijc toecomen is in sch.br. Otw leg. et her. supt Aernden gheh.
vanden Wiele soen wilner Peters tesamen etc. scab. Elst et Emken datum anno Lxij datum xviij may
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele redemit etc. et reportavit dicto Arnoldo - testes en datum ut
supra

79.

1462 mei 18
847.Sch.Otw,R.169,14r-03
Hubrecht z. Jan Hubrechts sone ende Beertru.. f. wilner Goyaert sBonten een mud rogh jeep tot hen
als sij zeeden behorende te vergelden jaarlijkks op Kerstmis wt ende van
 enen stuck lands gh. tGeloect iij lopens. ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < her. der
krn w. Lambrecht z.w. Tielmans die Vet > her. Hermans z.w. Tielmans die Vet ^vande erf Laur?
Hadewyghen v ad comm. plateam gh. die Gruenstraet ibidem ut dixit
ende welc mud rog erfpacht voors. Beertru? voers. ad opus sui et ad opus Hubrecht voers. tegen Jan
gh. den Bont z.w. Jans die Bont als wittige man ende momboir Heyklwighen sijns wijfs d.w. Aerts die
Buser in sch.br. Otw leg. et her. vendt Goeyaerden gh. van Hulsen filio qd Go etc scab. Elst et Kepken
datum supra

80.

1462 mei 18
847.Sch.Otw,R.169,14v-01
Hubrecht voers. dese voors.
 iij lop. lands
welc iij lop. lands voers. totten voirs. Hubrecht met enen coep des heren vande lande daerop ghedaen
erfelijc toecomen is pt in een vonnis brieve daer sch. van Otw desup. consens. etc. leg. et her. vendt
Go. voers. etc. - testes en datum ut supra

81.

1462 mei 18
847.Sch.Otw,R.169,14v-02
Go. voers, pt. sup. etc. Hubrercht ende Beerten in voers. 30 peters ende voer elken peter 18 st deen
helft Lichtmis a.s. met 1 mud rog en dander helft op Lichtmis na een jaar met ½ mud rog - testes en
datum ut supra

82.

1462 mei 18
847.Sch.Otw,R.169,14v-03
Lambrecht z.w. Tielmans die Vet Laureis ende Jan gebr. krn desselfs Tielmans voor henselve en voor
Lambrecht ende Tielman Mary ende Heylwighen krn Lambrecht voers. etc. op allen ende enyegelijke
alsulke erfelijke ende ombernerlijke gueden als Lambrecht ende sijn kinderen voers. inder prochien
ende dingbancken van Otw liggende ende vergheldende hebben alsoe waer die voers. gueden
gheleghen sijn ende men die erghent in hoeren name bevynden mach eest in haerden in weken in
diepen oft in droeghen ende opten alingen recht hen daeraf in enighen toebehorende tot behoef Go
van Hulsen voers. redemit etc. wtghenomen xxx Go voers. xxij ½ lop rogh erfpacht ende Aert vanden
Brekel 1 mud rogh ende tvoers. mud rogh jaerlijcs van rechts – scab. predicti datum supra

83.

1462 mei 19
847.Sch.Otw,R.169,14v-04
Beertholdus filius qd Wolteri dicti Beertrhouts sone dimidium modum siligis hereditare als hij zeede
toebehorende op Lichtmis de et ex.
 uno banario prati de uno prato coninendat dio bonaria prati suo in par. de Otw in loco dicto
Uedenhout retro locum dictum die Houtsche straet quod pratum situm est < bona domicelle de
Parweys > her. Wilhelmoi Loders et Petrus dicti Toits
que mode demidium modum siligis Bertholdis prescriptum go Danielen dictie Piers pt in litteris de
Bscoducis etc. leg. supt Nycolais filius qd Emberti dicti Stert tesamen cum omnibus litteris scab,. Elst
et Einde datum xix may
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84.

1462 mei 22
847.Sch.Otw,R.169,14v-05
Jan natuurlijc z. Willem Colen pt sup her. Jan die Beer Jans z. xvij ½ Rgld ende iij st ende voor elken
gulden xx st in festo Bavonis a.s. scab. Elst et Kepken datum xxij maij

85.

1462 mei 22
847.Sch.Otw,R.169,14v-06
Wouter z. natuurlijc qd Willem Woutersd z. pt etc. xix Rgld ende vi st etc.predicto datum supra

86.

1462 mei 22
Em die Greve pt dicto xix Rgld - testes en datum ut supra

87.

1462 mei 22
847.Sch.Otw,R.169,14v-08
Henric Aert Hermans z. pt dicto xviij ½ Rgld diebus prescriptis - testes en datum ut supra

88.

1462 mei 21
847.Sch.Otw,R.169,15r-01
Korstiaen z.w. Aerts Bonten
 een huis ende hof met sinen gronde ende toebehoerten mende metten erf sibi adiatendum daer w.
Aert die Bont in bestarf ghelegen in par. van Enschot < her. Willem Poinenborch > ^ her. Henrics
Bonten Reneers z. kijnderen v comm. plateam
 item noch hiertoe een stuck lands gheheiten den Groten Acker iij lopen gelegen in par. predictum <
her. Willem Poinenborch > her. Rutghers van Lieshout ende Willem Wijten ^erf Willem
Poinenborch voers. v erf Jan Emmen
 item noch hiertoe een stuck lands gh. den Brock acker ghelegen inde ackeren van Enschot ii ½
lopen < her. Willem Wyten vors. > ^ v her. Rutgers van Lieshout voort op allen zijden aenliggende
ut dixit
leg. et her. vendt Embrecht gh. den Bont z.w. Henric sBonten etc. wtghenomen Beerthout Back 1 mud
rogh erfpacht ende Goeswini solvunt 1 mud rogh erfpascht ende ten Bosch te ghelden ende
wtghenomen Henric sBonten erfghenamen daer en te wegen ende Willem Poinenborch een wech
daerover te wegen ende enen ghemeinen kercpat daerover te wegen welken pacht ende onraet
voers. Embrecht voers. van nu voertaen enyegelijc jaer alsoe gelden ende houden sal etc. scab. Elst
et Kepken datum xxi maij
Jan z.w. Michiel sHaerden [er stond Willem z. Gherit Wijten] redemit et reportavit dicto Emberte scab.
predicto datum supra

89.

1462 juni 1
847.Sch.Otw,R.169,15r-02
Henrik z.w. Willems vande Loe Zegher z.w. Ghijsbrecht Peters als wittige man ene momboer
Margrieten sijns wijfas ende Willem dochter qd Willems vande Loe c.t. dicte Wilhelme allen ende
enyeghelijken alsulken erfelijken versterf als den voers. Henric Zegher ende Willemen vander doet
wilner Wouters vanden Loe hoers. ouden vaders ende van wilner Jueten Wouters wijfs vanden Loe
doen sij beyde leefden hoer ouder moeder met recht van versterven enichsins aencomen ende
verstorven sijn alsoe waer dit voers. versterf gheleghen is ende men dat erghent in hoeren name
bevinden mach etc. leg. et her. vendt Adriaenen z.w. Goeyaert Aerts sone ende Aert z.w. Wouters
vande Loe etc. scab. Elst et Kepken datum prima junij
Wouter z.w. Berthout Stempels redemit et reportavit - testes en datum ut supra
Adriaen ende Aert voers. pt Henric ende Willem voers. xxviij peters ende voer elke peter xviij ½ st op
Lichtymis over 5 jaar met xij lop. rogh etc. scasb. predicti datum supra Willem ieven? 1 st de tut…

90.

1462 juni 7
847.Sch.Otw,R.169,15r-03
Heylwych weduwe qd Roelof van Wissel heeft gh. ende verleent ende met desen brieven gheeft ende
verleent Jan Jans sone hoeren zwager volcomen vry macht ende een sunderlinghe bevele om te
heffen ende te boren ende oft noet weer metten recht te vervolghen al assulken pachten chijnsen
ende sculden alsmen den voers. Heylwyghen inder dingbancken van Otw sculdich is oft inb enighen
toecomende tijden sculdich weerden sal durende ten wedersegghen Heylwyghen voers. scab.
Laerhoven et Einde datum vij-a juny

91.

1462 juni 8
847.Sch.Otw,R.169,15v-01
Peter z.w. Jans Koecs pt sup her. Woutger z. w. Gherit vanden Pasch ix peter ende iiij st ende voor
elke peter 18 st op Lichtmis scab. Elst et Kepken datum viij juny

92.

1462 juni 24
847.Sch.Otw,R.169,15v-02
Jan z.w. Jan Orten [of Leiten? Eiten?] dat vierendeel hem als hij zeede toebehorende in xx lop rogh
jeep op Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove etc. 1 mudsaet ghelegen in par. de Enschot sc. in tebre? libertate de
Oesterwijck
noch hiertoe 1 lop rogh jeep van 12 L rogh erfpacht te vergelden in prefesto purificatione wt ende van

847.Sch.Otw,R.169,14v-07
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 zekeren erf sitis in teor… aliarum liberorum? de Otw
vendt Jacoppen z.w. Erit sBeren ad opus Claeus z.w. Erits sBeren etc. scab. Elst et Laerhoven datum
in festo Jo babtiste xxiiij junij
93.

1462 mei 15
847.Sch.Otw,R.169,15v-03
Jan vande Heer? pt sup heredes? Jan Claeus Maes z. van Karchoven vij peter ende voor elken Peter
xviij st in festo Jacobi prope futuram solvendis scab. Einde et Kepken datum xv maij – portatum pro
scabinis

94.

1462 juni 29
847.Sch.Otw,R.169,15v-04
Aert z.w. Aerts van Laerhoven
 een stuck beempts een half buender in par. Otw in loco dicto Uedenhout ad locum dictum die
Langhorst < her. Jans van Oekel Jans soen > her. der krn w. Henric Embrechts z. vanden Einde
ende Goeswinen z.w. Jacops vanden Hout ende Elysabetthen sijns wijfs ^ vande erf Jans van
Oekel v her. Jong? Brfuystens erfgenamen
 nog hiertoe die helft van iij dachmalen bempts ghelegen inder prochien ende ter stede voers. < her.
heredes qd Henric Stevens z. vander Amervoert > dat half buender broecs voers. ^ erf Jans van
Oekel v her. Jong Bruystens erfgenamen ut dixit
welc ½ buender broecs voers. ende die helft van drie dachmalen beempts voers. Laureys z.w. Henric
Toit Vannys z. tegen Goeswinen Jacops soen vanden Hout ende tegen Elisabetthen sine wive d.w.
Embrecht vande Einde in sch.br. Otw – leg. et her. vendt Peter z.w. Wouter Priems etc. scab. Elst et
Einde datum xxix junij

95.

1462 juli 3
847.Sch.Otw,R.169,15v-05
Jan die Meyer Peter die Meyer Willem Poinenborch ende Korstiaen die Bont pt Jo Elst ad opus
Wouter van Haren xx mud rogh in festo Andree prope futuram solvendis eodem scab. Elst et Kepken
datum 3-a julij

96.

1462 juli 3
847.Sch.Otw,R.169,15v-06
Peter die Meyer pt dictorum scadeloes ende quyt te houden a dictam promissionis? scab. predictis
datum supra

97.

1462 juni 25
847.Sch.Otw,R.169,16r-01
p. monasterio sancti Gheertrudis
Jan Laureys ende Gherit vanden Schoer pt Willem Luwe ad opus abbatis sancte Gheertruden xxix
[29] mud rogh in festo Andree prope funturam naden oluden hercomen te weten ten Bosch ift hier te
leveren solvendis eidem scab. Beeck et Laerhoven datum xxv juny – portatum pro scabinis

98.

1462 juni 26
847.Sch.Otw,R.169,16r-02
Aert Appel [doorgehaald: Peter vanden Einde] Peter Buckinc Goeswinus Rutthen ende Andries Jan
Wijtmans z. pt xxxi [31] mud rogh etc. ende tot Oesterwijc te leveren scab. Elst et Kepken datum xxvi
junij

99.

1462 juli 28
847.Sch.Otw,R.169,16r-03
Peter van Vucht ende Claes Vendijc pt Willem Luwe xij mud rogh scab. Elst et Emken datum xviij july

100. 1462 juli 28
847.Sch.Otw,R.169,16r-04
Wouter Corten endee Wiullem sijn bruer pt xiij mud rogh - testes en datum ut supra
101. 1462 november 13
847.Sch.Otw,R.169,16r-05
Jan van Oekel Peter van Vucht Henric Rutthen ende Go Buckinc pt L goey gulden ende voor elken
gulden x st in festo Jo babtiste prope futurum scab. Elst et Laerhoven datum xiij novembris
102. 1462 november 13
847.Sch.Otw,R.169,16r-06
Jan Roelof Claeus z. ende Scalc Jan Claes soen pt Lxvi [66] mud rogh in festo andree prope futuram
solvendis eidem scab. predicti datum supra
[rest van dit blad niet beschreven]
103. 1462 juli 7
847.Sch.Otw,R.169,16v-01
Ghijsbrecht z.w. Korstiaen Ghijsbrechts sone alsulken tocht ende recht van tocht als Ghijsbrecht
voers. besiottende is in
 enen stuck lands gh. den Eyc ecker viij lopensaet nel. cir. ghelegen in die Schive after
Oesterwijck aen een stede gh. Conincs eyck < her. Jacop Laureys z. vander Heyen > her. Jueten
vander Heyen Willem Nellen cum quibuscum ^ erf Willem Luus ende Heyns Cupers v her.
sPersoens van Oesterwijck ut dixit
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leg. supt meester Janne z. Ghijsbrechts voers. Janne z. Jan Symons sone als wittige man ende
momboir Elysabethen sijns wijfs d. Ghijsbrechts voers. ende Elysabethen d. Godevaert z.w. Embrecht
van Riele vanden selven Go ende wt w. Alijten d. Ghijsbrecht voers. tesamen wittelijc ghewonnen ad
opus eius et ad opus de andere kynderen Go ende w. Alyten voers. om vanden voers. meester Janne
Janne Elisabethen voers uts. voers. stuck lands 1 mud rogh erfpacht te moghen vesten etc. scab. Elst
et Emken datum vij julij
quo facto etc. dictus meester Jan Jan ende Elysabeth voers. cum tutore voer hoer selve ende voer die
andere kynderen Go voers. no presentes etc. hen te geven ende te ghelden Soffien vidue qd Jan
Scelleken filia qd Laureys vander Heyen ad opus eius et ad opus Goetscalc gh. Scelleken z.w. Jasn
Scellekens et ad opus Cornelys ende Jennekens kynder Jans z.w. Jan Smeets vanden selven Jan
ende wt w. Jueten d.w. Jan Scellekens Soffien ter tochte ende Goetscalc voers. voer die een helft
ende Cornelys ende Jenneken voers. voer die andere helft ten erve te bliven een mud rogh jeep op
Lichtmis wt ende vanden stuck lands voers. scab. predicti satum supra – Ghijs pt s. vi vlaems et 1 st
de tut.
104. 1462 juli 13
847.Sch.Otw,R.169,16v-02
Heyman z.w. Heymans z. vanden Eck heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van
allen ende enyeghelijken al sulken erfpenningen als Henric gh. van Laerhoven oft Willem van
Laerhoven sijn bruer den voers. Heyman in scepenen brieven vanden Bosch oft anderszins gheloeft
mochten hebben ende heeft daeraf quyt ghescouden den voers. Henric ende Willem sinen bruer ende
allen anderen dies quitancien behoeven scab. et daum xiij julij
105. 1462 juli 19
847.Sch.Otw,R.169,16v-03
Goeswin soen wilner Claeus Stheven pt sup heredes Willemen soen wilner Claeus Wolfs vij goeden
Rgld nl. valore …… dat Goeswin voers. metten voers., Willem dats coppen [tappen?] sal ende met
niemant anders ende soe wanneer Goeswin voers. dat cappen? metten voers Willem liet ? dat den
dasch der betalinghen der voers vij gulden wesen sal een half jaer nae dat hij dat cappen? etten
voers. Willem gelaten sal hebben scab. Elst et Kepken datum xix july[niet duidelijke inhoud]
106. 1462 augustus 7
847.Sch.Otw,R.169,17r-01
Jan gh. van Gheldrop z.w. Zeghers van Gherdrop als wittighe man ende momboer Margrieten sijns
dochter w. Laureys vander Heyen metten voers. Margrieten sinen wive een mud rogh jaerlijcs ende
erfelijcs pachts tot hen als sij zeede n behorende te verghelden annuatim in purificatione wt ende van
 enen huse ende hove met sinen gronde ende toebehoerten ende wt erf daeraen ligghende
gheheiten Celyenbrake ghelegen inder prochye en Enschot < her. Woln.? dicti vande Eiele > her.
Jo dicti Pyggch
welc mud rogh erfpacht voers. Laureys gh. vander Heyen soen w. Willems vander Heyen tegen?
Heymanne ende Henrici fratribus Elysabetthen ende Yden ghezusteren liberi Peter gh. Heymerics
tegen Elsebenen dochter des voers. Peters vidua qd Wilhelmi dicti Reneers z. Jan gheheyten die
Voecht Reneer ende Gielys ghebroederen ende Elysavetthen hoer zuster krn Elsebenen ende w.
Willems voers. Adrianen soen Jans gh. Goetscalcs man ende momboer wittich als hij zeede Sophien
sijns wijfs Gerart soen Goeyaerts gheh. vanden Sande man ende momboer als hij zeede Kathelinen
sijns wijfs dochtere Elsebene ende wilner Willems voers. tegen Jan gh. van Huculum man ende
momb. wittich als hij zeede Even? sijns wijfs Gherit? gh. van Huculem man ende momb. wittich als hij
zeede Hewylwighen sijns wijfs dochter Peters gh. Heymericx ende Willeme soen wilner Wouters gheh.
Colen soens met oveergheven erstelijc ghecreghen hadde pt in litteris de Buscoducis cont.. ende welc
mud rogh erfpacht voers. Jan en de Margriet sijn huysvrouwe voers tegenb den voers. Laureys horen
vader met overgheven voert erfelijc ghecregen hadde pt in litteris de Oesterwijk cont. leg. et her. supt
Nicolao filo nat. qd Henric vandcern Dijck cum … litteris etc. in sup des Jo et Margriete ofty Claeus
voirs. vanden voirs mud rogh erfpacht in enighen toecomende tijden metten recht ontwaert worde tot
dien einde .. hebben Jan ende Margriet voers. dit voers. mud rogh gheloeft te waren etc. scab. Elst et
Kepken datum suptuam augusti sup.. ista litteris Agneese Wolfaert ter tocht endeHenric hoeren sone
ten erve te bliven
107. 1462 augustus 7
847.Sch.Otw,R.169,17r-02
Claeus [nat.z.w. Henric vanden Dijck] voers.
 een huis ende hof etc. hem als hi zeede toebehorende ghelegen bvvo in loco dicto die Kercstraet
daer Claeus voers. nu tertijt in wonachtich is < her. Dircs z. Jans vander Elst > her. Claeus voers.
daer Aert Delyen sijn tocht in besit ^ v hodende met beyden einden aen die strathen ut dixit
leg. et her. supt Janne ende Margrieten [gh. van Gheldrop z.w. Zeghers van Gheldrop man van
Margrieten sijns [wijfs] d.w. Laureys vander Heyen] voers. etc. wtghenomen een ½ roeydijcs jaerlijcs
van rechts daerwt te houden [doorgehaald: ende xx lop. rogs erfpachts Claeusen voers. jaerlijcs van
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recht daerwt te ghelden] scab. predicti datum supra
Godevaert z.w. Jans van Maerle redemit etc. et reportavit dicto Jo. scab. predicti datum supra
Jan voers. ende Margriet voers. pt etc. Claeusen voers. xLvii ½ gouden peters nl. valore a
purificatione prope futuram over vi jaer met xx lop. rogh te betalen ende tot elken onser Vrouwen
misch purificatio binnen den voers. terminen den pacht van xx lop. rogh solverunt daer dierste
betaeldach af wesen sal a purificatio prope futuram ultima annum scab. predicti datum supra
108. 1462 augustus 11
847.Sch.Otw,R.169,017v-01
Goeswinus z.w. Henric Embrecht z. van Riele
 een huis ende hof etc. tot hem als hij zeede behorende ghelegen bvvo < her. Go. Jans z. van
Maerle > her. Jan Henric z.w. vanden Doren ^ gemeinder strathen v comm. aen die Vloet ghelegen
welc huis hof voers. met meer andere erven Goeswini voers. tegen Margrieten weduwen w. Embrecht
gh. die Scoemaker z.w. Embrecht van Riele met overgheven erfelijc in litteris de Otw - leg. et her. supt
Godefrido filio qd Henric Embrechts z. van Riele sinen bruer tesamen cum omnibus litteris etc.
wtghenomen 1 mud rogh erfpacht Jan den Clerc daerwt te ghelden ende vi buth[dreger] ? erfchijns
den gasthuys vanden Bosch ende 1 roey dijcs opten Otw dijck daerwt te houden etc. oft Go. voers. die
voers. huis ende hof voer emighen anderen commer of onraet metten recht ontwaert worde tot dien
einde heeft Goeswini oers. den voers. Go. sinen bruer gheloeft terstont dat gheschiet sijnde te betalen
xxv gulden tot verlo.... scab. Beeck et Elst datum xi augusti
109. 1462 augustus 11
847.Sch.Otw,R.169,017v-02
Embrecht ende Godevaert confratres filii qd Henric Embrechts z. van Riele twee derdendeel hen als
sij zeeden toebehorende in
 enen huse ende hove etc. ghelegen bvvo < her. Jacop Laureys? z. vander Heyen > her. heeren
Florys Ghijsbrechts soen ^ a comm. platea v comm. aen die Vloet ghelegen
welc ij derdendeel des huis ende hoefs voers. den voers. Embrecht ende Godevaert vander doet w.
Kathelinen d.w. Henric Embrechts z. van Riele hoere zuster wittighe huysvrou doen sij leefde Henric
Aerts z. vanden Wiele met recht van versterve erfelijc toecomen is daer Henric voers. tot behoef
Embrecht Go. ende Goeswijns hoers bruers sijn tochten in afghegaen is pt. in litteris de Otw leg. supt
Goeswijn hoer bruer voers. etc. scab. predicti datum supra
Goeswijn voers. heeft ghegeven ende verleent ende met dese brieve gheeft ende verleent heer Florijs
Ghijsbrechts ....? scab. predicti ?
110. 1462 september 8
847.Sch.Otw,R.169,017v-03
Jan die Becker die jonghe ende Jan die Becker die oude Willem Goeyaert Backs soen Cornelis sijn
soen Henric vander Avoert ende Goeyaert Rembouts z. pt. etc. Jan Elst ad opus abbatus
monasterium de Everbode iijCxv Rgld ende vi ½ st die een helft in festo Martini prope futuram et alia
medio? in festo Pentecostes? solvbendis scab. Einde et Kepken datum octava septembris
111. 1462 juni 9
847.Sch.Otw,R.169,017v-04
Aert z.w. Peter Deckers weduwaer qd Claeusen sijns wijfs d.w. Claeus Heyen allen ende enyegelijke
alsulcken gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc als die voers. Claeus wittige hvr
doen sij leefde Aerts voers. bij ende aen den voers. Aert hoeren man bracht soe waer die voers.
gueden ghelegen sijn ende men die erghent in sijne name bevijnden mach eest in haerden in weeken
etc. leg. et her. supt. Jan gh. Sapeel z.w. Aerts Roekeloes ende Aert z. Ghijb Wouters pr. commer ex
parte eius deponen.. behoudelijc ende hierin wtghescheiden xx ellen tafellakens ende alsulken
doifhout als Aert voers. opten erve Claeusen sijnre huysvrouwen voers. af ghehouden heeft scab.
Berck et Laerhoven datum anno Lxij des woensdaechs in die pinxtdaechen
112. 1462 augustus 10
847.Sch.Otw,R.169,018r-01
Cont sij enyeghelijken want Peter z.w. - - uten selven - - ende wt Yden dochter w. Jans van Kets? pt
rechts? voer sijn ghebreck dats te weten voer enen jaerlijken ende erflijken pacht van 10 L rogh
solveree in purificatione de et ex
 quod. domo et orto cum fundis et attinentiis ghelegen in par. de Oesterwijck in loco dicto
Hukelum < her. Katerine filie qd Laur. Jan Laur. z. cum sijns coheredes
 item noch wt enen stuck lands sitis ibidem < her. Katerine et suo coh.> ^ gemeint v her. katerinen?
et suo coher. prescrip. et Michiel die Haerde
welc x lop. rogh erfpacht voors. Yde voers. gekocht had tegen Herman z.w. Herman van Ham zoals in
sch.br. Otw 1436 de dach na lichtmis en welke pacht van de 10 L rog voers. den voers. Peter gebrak
ende vande jaer naest leden niet vergouden en was ut dixit ghericht waert aent huys hof ende erf
voers. welc gericht Henrick Jans sone van Sonne inde name ende van weghen Peters voers.
quo facto ghewijst waert dat Henrick voors. dit voers. huis etc. voer hun voors. gebrek vercopen mocht
pt etc. soe heeft Henric voers. dit voers. ghericht des hij aldus ghemechticht was weder
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overghegheven ende opghedragen Peter voers. ende want Peter voers. den ghene dien hij dat
sculdich was te bieden te lossen gheboden heeft te lossen etc. wuo facto soe heeft Peter voers. dit
voers. huis etc. voor den voors. x lop. rogs erfpachts voer ij lopen verschenen pachts voer den onraet
die daer met recht op ghegaen was daer en tander vercoft Henric Jans sone van Sonne voers. welken
cope die heer vande lande sculdich sal sijn gherichte waerscap te doen in quad.. scab. de Otw etc.
scab. Buckincs Laerhoven Einde et Kepken datum x-a augusti anno domini millo quadr. Lxij Henric
Jans sone supt dese erf Petro predicto cum dictamn littera scab. predicti datum supra
113. 1462 september 9
847.Sch.Otw,R.169,018r-02
Claeus gheh. van Stralen z. wilner Henric van Stralen weduwaar wilner Elysabethen doen sij leefde
sijns wijfs d.w. Pauwels van Scervenberch? alsulken tocht en recht van tocht als Claeus voers.
besitten is in allen ende enyeghelijken alsulken erfelijken gueden als Jacoppe soen Claeus ende
wilner Elysabetthen voers. vander doet desselfs Claeus sijns vaders in enighen toecomende tijde met
recht van versterve enigsins aencomen ende versterven moghen soe waer die voers. gueden
ghelegen sijn en men die erghent bevijnden mach leg. et her. supt Jacoppen sinen sone copers. etc.
quo facto dicte Jacobus hem te gheven ende te ghelden Henric soen wilner Peeters vanden Hout man
van Yden sijns wijfs ende Janne z.w. Wouters vanden Loe man van Elysabethen sijns wijfs drs Claeus
voers. ½ mud rogh jeep solvendis in festo purificationis wt ende van voirs. versterf etc. scab. Elst et
Laerhoven datum in festo nativitatis Marie
Quo … dictis Jacobus Henricus en Jan en hebben voers. Claeus gheconsenteert ghewillecoert ende
overghegeven als dat die doers. Claeus sine levens daechen lanck sal bliven besitten ende berusten
inde voers. gueden ende dsat sij dese voirs. pacht niet boren en zullen voer naeder doet Claeus
voers. scab. Elst et Kepken datum ix septebris
114. 1462 september 13
847.Sch.Otw,R.169,018v-01
[middelste blad]
Agnes weduwe wilner Ghijsbrechts z. wilner Jan Ghijsbrechts z. met Janne z. natuerlijc z.w. Jan
Wolfaert hoeren teghenwoerdigen wittighen man ende momboir alsulken tocht ende recht van tochten
als Agnes voers. besittende is in twee mud rogh erfpacht van viij mud rogh erfpacht te vergelden
annuati in purificatione wt ende van
 eenre woninghen wilner toebehorende Claeus geh. van Aerle ghelegen in par. der Haren te weten
een huys acker ende hof met sinen gronden en toebehoorten en erf daaraan ij mudzaad nl circ. ?
ghelegen < erf Wilhelmus geh. van Haren z. w. Jans van Haren en sommige anderen > her.
Claeus van Bochove? ^ gemeint v her. Wilhelmus predicti et liberi Brocken
 item noch wt ende van meer onderpanden in sch.br. Otw
welc huis etc. Willem z.w. Jans van Haeren van Janne natuerlijc z.w. Jan Wolfaert ende van
Agneesen voers. ende van Henric z.w. Ghijsbrecht voers. te weten Agneesen voers. ter tochte ende
Henric voers. ten erve te bliven voeren voers. erfelijke pacht vande viij mud rogge tot enen erfpacht
ontfangen hadde in litteris der Buscoducis supt Henrico predicto en totten voors. tochte nimmermeer
te comen noch op te spreken met ghene recht
quo facto supt dicto Wilhelmo de Haren etc. Jan Wolfaert en Agnees sijn moeder voers. dat soe
wanneer Willem voers. vanden voers. pacht van cde 8 mud rog meer quyt ende afleet dat sij alsdan
op dese voers. 2 mud rogge totten ghene dat hij meer aflegghen sal …… sullen in scepenen brieven
vanden Bosch alsoe dat Willem voers. daermede tevreden sijn sal ende dat Willem voers. in
purificatione prope futuram onghehouden sal sijn in die vergheldinghe vande ij mud rogh voers. scab.
Elst et Laerhoven? datum xiij a septembris Jan Wolfaerrt pt s…
115. 1462 september 13
847.Sch.Otw,R.169,018v-02
Claeus nat,.z.w. Henric vanden Dijck een mud rogh erfelijc pachts tot hem als hij zeede behorende
etc. op Lichtmis ex
 nono[?] orto cum fundo et attinentiis et ex hereditare sibi adiatim ? dictus Celyenbrake gelegen in
par. Enschot < her. Wouter geh. vanden Wiel > her. Jans geh. Pigghen
welc mud rogge erfpacht voers. Claeus voors. van Jan gh. van Gheldrop ende van Margrieyten sijne
hvr d.w. Laureys vander Heyen met overgeven in sch.br. Otw leg. et her. vendidit Agneesen weduwe
wilner Ghijsbrechtz. w. Jan Ghijsbrecht Hannen soen Gherit soen Agneesen ende w. Ghijsbrecht
voers. te weten Agneesen voers. ter tochte ende Henric voors. ten erve te bliven tesamen etc.
commer ex parte eius deponentem scab. predicto datum supra
116. 1462 september 13
847.Sch.Otw,R.169,018v-03
Henric voers. pt etc. Janne z. naturael Aert Wolfaerts ende Agneesen sijnre moeder #ende heer
Florijsen z. Ghijsbrecht Florijs soen# dat hij ghenerlij ….. goede? binnen vi jaren naestcomende
vercopen en verteren vervreemden oft veranderen en sal in gheenre manieren ten sal sijn bij …… toe
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doen ende consent Jans Agneesen ende heer Florys voers. ten dede den selve Henric openbaeren
noet ongheluk van sinen ….. dat Henric vkoers. in sullen doubedde vande voers. gueden testament
sal moghen maken ? alsoe hem dat ghenueghen sal scab. predictis dastum supra
117. 1462 september 13
847.Sch.Otw,R.169,019r-01
Henric z.w. Ghijsbrecht z. w. Jan Ghijsbrechts Hannen z. pt Agneesen d.w. Claeus van Aerle sijnre
moeder als dat die selve Agnees hoer leven lanck ende niet langher peyselijc ende vredelijc sal heffen
boren ende ghebruiken een mud rogh erfelijcs pachts solendis op Lichtmis ex
 domo aria orto et hereditare sibi adiavit ghelegen in par. Otw in loco dicte Huculum < her Nycolai
dicti de Eighen > her. Wolu? dicti Mani? z. ex alio
 item de et ex quodam prato una duermatam? terre nl. ciriciter? ghelegen in par. et loco predicto <
her. Laureis vanderr Heyen > her. dicti Claeus vander Eyghen
 item de et ex quodam orto vi ½ lopensaet nl. sitis ibidem inter communitate > her. Jhoe? dicti
Vrients et qd Jo ex alio
welc mud rogge erfpacht voers. Jan z.w. Ghijsbrechts Hannen z. voirs. teghen Wouteren gh. Vrients
soen w. JanVrients etc. in litteris de Buscoducis scab. et datum supra
118. 1462 september 19
847.Sch.Otw,R.169,019r-02
Willem z.w. Willem Stickers alllen ende enyegghelijke alsulke erfelijke ende ombernerlijke guede te
lande tot beempde ende tot heyen liggende hem als hij zeede toebehorende soe waer die voers.
guede ghelegen sijn ende men die erghent in sinen name bevijnden mach eest in harden in weeken in
diep;en in droeghen oft soe waer die voers gueden ghelegen sijn ut dixit leg. et her. supt Wijtman z.w.
Mercel;ijs Wijten ende Gherity Willems sone als momb. ende provisoeren der fabrieke der kerke vasn
Enschot tot behoef der fabrieke voers. tesamen cum omnibus litteris etc. behoudelijc ende hier in
wtghescheiden den voirs. Willemc sijn erfpachten dier hij jaerlics borende is scab. Berck en Elst datum
xix septembris
119. 1462 september 19
847.Sch.Otw,R.169,019r-03
Wijtman ende Gherit voers. als omboiren der fabrieke voers. promiserunt indivisi hen te gheven te
ghelden Willem voer.s xx lop. rogh jaerlijcs lijfpachts in festo purificatione wt ende vande erfe voers.
ad vita dicti Willelmi - testes en datum ut supra
120. 1462 september 19
847.Sch.Otw,R.169,019r-04
Jan z.w. Wouter Robbens ende Gheerrtyruut dochter wilner sijn wittige huysvrouw [sic] hebben die
een den anderen gheconsenteert ghewillecoert ende overghegeven die langste levende van hen
beydenb inder menscheit allen ende enyegelijke gueden erfelijc ende havelijc die die ierste aflivige
after laten sal .. sal mogen vercopen verhuren? vervreemden ende veranderen ende sinen vrien wille
daer ede sal moghen doen onvederseet van yemanden scab. Elst et Ethen? datum xix septembris
121. 1462 september 8
847.Sch.Otw,R.169,019r-05
Jan Aert ende Beerthout ghebruederen ende Hadewych hoir zuster kynderen qd Henric vanden Dijc
cum tutorfe ij lop. rogh her. pactum tot hen als sij zeeden behorende die welc Claeus natuerlijc z.
Henric voors. jaerlijcs sculdich is? te ghelden Henric natuerlijc soen qd. Henric vanden Dijck ende die
welc de voors. Jan Aert Beerthout ende Hadewychen vandeer doet derselver w. Henric van recht van
versterve toecomen sijn ut dixit leg. et her. supt Claeusen natuyerlijc z. w. Henric voers. tesamen met
alle brieven etc. scasb. .. predicti datum viij septembris
122. 1462 september 14
847.Sch.Otw,R.169,019v-01
marge: … ij pl.
Wij Jan Buckinc Jans soen ende Peter van Laerhoven scab,. in Oesterwijck notum … dat voer ons
comen is Jan z. Hubrecht Wijten ende heeft ghekent ende gheleden dat hij jawerlijcs sculdich is te
ghelden Embrecht z.w. Embrecht z.w. Willem Scenckels 1 ½ mud rogh erfpacht die welc Embrecht
voirs. ghecregen heeft teghen Adrianen z.w. Lambrecht Vannys man ende momboir als hij zeede
Janne sijns wijfs d.w. Go. Nelen? ghelijc dat in scepenen letteren vanden Bosch daerop ghemaect
volcomelijck begrepen is ende dat hij dien selven pacht jaerlijcs sculdich is te ghelden wt ende van
 eenen stuck lands ende enen stuck beempts sibi adia… gheh. die Hofstat 1 mudsaet tsamen etc.
ghelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout < her. Stheven Meeus Stevens z. ab utroque
st… ad… streckende ^comm. plateam v her. Jan Meeus Stevens sone ut dixit datum xiiij
septembris
123. 1462 september 27
847.Sch.Otw,R.169,019v-02
Embrecht z.w. Embrecht Scenckels
 een huys ende hof met sinen gronde ende toebehoren tot hem als hij zeede behorende ghelegen
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bvvo in loco dicto die Kercstraet < her. Elysabethen wede w. Aert Meinen? ende hoer kynder >
her. Margrieten wede qd Jacop Lipprechts en Jacoppe hoers zn. ^ comm. platea v her, aen die
Vloet
welc huis ende hof voers. Embrecht voers. teghen Willemen z.w. Aert Melys als wittighen man ende
momboer Jenneken sijns wijfs ende teghen Margrieten d.w. Jan Hollen in litteris de Otw - leg. et her.
vendidit Jannen z. Aerts gheh. Doremans etc. scab. Elst et Kepken datum xxvij septembris
Wouter z.w. Ghijsbrecht van Haren redemit etc. reportavit dicto emptoris scab. predicto datum supra
124. 1462 oktober 2
847.Sch.Otw,R.169,019v-03
Jan gh. Poynenborch z.w. Wouter Poinenborch een mud rogh jeep in festo beate Petrus apostoli ad
Cathedram ende in midsomer dicto ten Emelaer de et ex
 pecia terre dat Ghijsschot sitis in par. de Haren < gemeint
welk mud dictis Johannis tegen Wilhelmus dictis Lu filius qd Wilhelmi Lu de Otw in sch.br. sBosch leg.
et her. supt Wilhelmo filio quondam Jo de Haen fil. cum omnibus litteris scab. Elst et Kepken datum 2a
octobris
125. 1462 oktober 2
847.Sch.Otw,R.169,019v-04
Hoeyaert z. Jan Poinenborch die soen wilner Wouters Poinenborch heeft gekent ende geleden dat hij
van Jan Poinenborch suo vader ghehadt gheheven ende gheboert heeft ij ½ rogh erfpacht te weten in
rogh oft in ghelde ende heeft daarom gheloeft ghewillecoert ende overghegeven Jan Poinenborch
sinen vader ad opus de andere krn Jan Poinenborch sijns vaders dat hij nae der doet des selven Jans
sijns vaders ende Beatrijsen sijnre moeder int mede deylen sijnre bruederen ende zusteren alsoe
lange stil staen sal voer elc vande kijnderen Jan Poinenborch voers. voer wt ghehadt zullen hebben
2 ½ mud rogs erfpacht oft die waerde in andere erve oft ghelde scab. dicxti datum sup.
126. 1462 oktober 2
847.Sch.Otw,R.169,020r-01
Jan Poinenborch voers. dat dordendeel hem als hij zeede toebehorende in
 een stuck beempts gheheiten dat Else gheleghen inder prochyen van Haren < die Berckdonc >
tvoer? ^ghemender Aa v her. Gheertruden van Laerhoven ende hoer krn
 item hiertoe een stuck beempts vi lopen gelegen in par. predicto in loco dicto Ossenvoert < comm.
stegham ibidem > her. Gheertruden van Laerhoven ende hoer krn voers. ^Schueren?beempt v
comm. platea
 item noch hiertoe twee stucsken lands i ½ lop nl. circ. in par. predictum in loco dicto aen die kerck
dat enen < die Gruen straet > Lambrecht Goeyaerts krn ^her. Peter Poinenborch
 dat ander stucsken < > her. Jan Poinenborch voers. ^her. Jans Meyers v comm. viam ibidem ut
dixt
leg. et her. supt Wouteren sinen wittigen sone tesamen
dat Wouter voors. uten voers,. lesten stuck beempts ende uten voers. stucken lands jaerlijcs ghelden
sal xviij lopen rogh erfpacht den rector sinter Kathelinen outaer in eccl. de Otw welke pacht van de 18
L rog Wouter voors. van nu voortaan zal betalen etc. scab. predicto datum supra
127. 1462 oktober 2
847.Sch.Otw,R.169,020r-02
Jan z.w. Jacop Goeyaerts soen ij lop rogh jeep van ½ mud rogh erfpacht tot hem behorende op
Lichtmis welk ½ mud rogh erfpacht voers Jan voers. tegen joffr. Janne d.w. heer Dircs vanden
Merwinne en tegen de krn qd Aert Tiels in litteris de Otw supt Willeme z.w. Jacop Wouters z. man van
Luytgaerden sue uxoris ende Wouter nat.z. Jan Poinenborch man van Beatrijs sijns wijfs d.w. Jans
vanden Brekel tesamen scab. Elst et Kepken datum in festo Michaelis
Willem ende Wouter voers. pt dicto Jo iiij peters vi ½ st ende 1 oert ende voor elken peter xviij st in
festo Jo prope futuram met iiij lop. rogh solvendis - testes en datum ut supra
128. 1462 oktober 2
847.Sch.Otw,R.169,020r-03
Embrecht gh. die Greve z.w. Jans Greven pt te ghelden Jannen nat.z.w. Aert Wolfaerts een mud rogh
jeep op Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove met toebehoren bvvo < her. Embrecht Peter Emmen z. > her. Jacop
Goeyaert Buckinx z. ^ streckende vande Kerckstrate v Hoechstrathen ibidem
 item enen stuck erfs tot weyen ligghende ij ½ L ghelegen in predictam libertate in … dicte
Karchoven bij die wyntmolen < her. Jacop Laureys z. vander Heyen > her. Enghelberen Jan
Lamberts? wijf en krn ^ ghemeinten van Haren v her. Margrieten vidue qd Jans Meyers ut dixit
scab. Elst et Emken dat. 2-a octobris et octobris octobris octobris [sic]
Aert z.w. Aerts Greven redemit et repotavit dicto Johanne scab. predicto datim xvij octobris
129. 1463 maart 16
847.Sch.Otw,R.169,020v-01
Aert ende Peter confratres kijnderen Aerts Greven Gherit soen Aert Groeys als wittige man ende
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momboir Elysabethen sijns wijfs Claeus soen Gielis Coel als wittige man ende momboer Enghelberen
sijns wijfs ende Beel dochteren w. Aerts Greven voers. cum tutore dicte Beele hebben onder hen een
erfdeylinghe ende erfscheidinghe ghemaect ende ghedaen bij ray? van hoeren vrienden van
sommigen erfe hier onder ghescreven hen vander doet w. Aerts Greven hoers vaders ende van w.
Mechtelden hoer moeder met recht van versterve erfelijc toecomen sijn overmids welker erfdeilinge en
erfscheidinge voers soe sal Aert voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 een stuck lands gh. den Laeracker vij lopens bvvo in loco die Nedervonderen < her. heer Wouter
Bacxs > her. Lonys van Meghen ^van erf Peters vanden Einde v her. Jan Stinen
item noch ij lopen rogs erfpacht jaarlijks op Lichtmis wt ende van
 enen stuck lands gh. den Molenhof dwelc de voers. Peter mids dese erfdeylinge ghevallen is in
deele
ende welc ij lop. rogh erfpacht Peter voers. # de voers. Aert van nu voert aen jaerlijcs ghelden welck
stuck lands voers. ende twee lopen rog voers. de voers. Aert ghevallen sijn in deele ghelijc die
anderen sijn mede erfghenamen voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben etc.
waaruit Aert jaerlijks zal gelden xL st zwert tornoys in lib. outs ene outaer opten groten begijnhof
vanden Bosch en iiij coels erfcijnjs den persoen van Otw jaarlijks van recht solvendis ende ½ md rogh
erfpacht tabula sancte Spiritus in eccl. de Otw #
ende mids welker erfscheidinge soe sal Peter voers. hebben etc.
 een stuck lands gheh. den Molenhof iij ½ lopen gelegen in par. Otw ad locum dictum die
Nedervonder < erf heer Florys z. Ghijsbrecht Florys z. > her. Luytgaerden d.w. Willems van Brakel
^ erf Peter vanden Einde v her. Jans vanden Doeren ut dicit
welke erfpacht voers. de voers Peter ghevallen sijn in deel ghelijc die anderen sijn mede erfgenamen
voers dat openbaerlijc bekentende consenteert hebben etc.
#met zulker vorwaerden toeghedaen dat Peter voers. uten voers. stuck lands jaerlijcs gelden sal 1 lib
pay erfcijns 1 zester rog erfpacht Aert sinen bruer voers. en 1 zester rogh Gherit vander Avoert
jaerlijks van recht solvende#
Item hiertegen soe sal Gherit voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. hebben houden ende
erfelijc besitten
 een stuck lands gh. den Steenacker vij lopen gelegen in par. Otw < her. Lonys van Meghen >
comm. plateam ^erf mijnre joffr. van Donghen v her. Wouter Maes Hessels sone it dixit
welk stuk land voers. de voers Gerit ghevallen sijn in deel ghelijc die andere sijne mede erfghenamen
voers. dat openbaerlijc bekent ende consenteert hebben etc.
Item hiertegen soe sal Claeus voers. als men en momb. sijns wijfs voers. hebben houden ende erfelijc
besitten
 een huys ende hof met toebehoren bvvo daer w. Aert die Greve in bestarf < her. Jan Loenman >
her. Jans Beckers ^ comm. plateam v comminitatem aenden Vloet ghelegen
welk huis etc. Claeus ghevallen sijn in deele #daer Claeus wt ghelden sal alsulcken chijns alsmen de
hertoge uten voers. huse jaerlijcs gheldende is ende xxij lopen rogh erfpacht de zusteren van Otw
ende 1 lb pay den goetshuse van ste Gertruden van Loven ende alsulken dijck alsmen uit den huse
en hove van recht sculdich is te houden etc. #
[21r] item hiertegen sal Beel voers. hebben hoden ende erfelic besitten
 een stuck beempds tot hen als sij zeeden ½ buender in par. Otw < her. Willems van Haren >
ghemein Aa ^erf Jacop Robben v com. aquaductam gheh. die Aa ut dixit
welc stuk beempt voors. de voors. Beelen ghevallen zijn in deele etc. scab. predicto datum supra
doorgehaald anno Lxiij xviij marcij
[onderaan deze bladzijde: vorwaerden of enige oude commer met recht queem etc. hebben ze
malcanderen geloofd kynts kynts ghelijc te draghen ende te ghelden scab. Elst et Heyman datum
anno Lxiij svrijdacht naden sondach Letare xvi marcij xij vlaems etc. unam littera de vrijheyt – Peter
solvit sup litteram suam v buck
130. 1462 november 18
847.Sch.Otw,R.169,021r-01
Gheerlinc Willems soen vander Brugghen schouteth van Oesterwijck pt Willem soen Gherit Wijten C
ende iij Rijns gld ende voor elken gulden xx st - xxv der voers. gld in den hoechtijt van Paschen bu
naestcomende solvande ende Lxxviij daeraf van huyden des daechs over een jaer
dat Willem voers. van den voers C ende iij gulden voers. nae avanant dat opt heel schoutet ampt
steet mede winnen sal endede vruchten vanden ampt nae seden? quantiteit van sinen ghelden mede
ghenieten sal scab. et elst datum xviij november
[rest van dit blad niet beschreven]
131. 1462 november 18
847.Sch.Otw,R.169,021v-01
Jan gh. vanden Rijt z.w. Lambrecht vanden Rijt weduwaer qd Jenneken sue uxoris fil. qd Jan Jacops
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soen van Laerhoven alsulcken tocht ende recht van tochten als Jan voers. besittende is in iiij mud
rogh erfpacht op Lichtmis uit
 huse ende hove met toebehoren in par. Haeren in loco dictoi Belver inter ad locum dictum den
Heesacker < erf w.Jacops z. van Laerhoven > erf Jacop Jacops soen van Laerhoven ^comm.
plateam v gem. ackeren
 enen gheloect geh. dat Ramen gheloect teghen den voers. huse over de strathen al om en tom
inder ghemeinten
 een stuck lands gh. den Luselmanschen hof < > her. Wouter vanden Heesacker
 een stuck lands gh. Ramen hoefken < > her. Aert heer Wouters >comm. viam ibidem
 enen acker gh. den Poelacker < her. Aert heer Wouter > her. Wouter vanden Heesacker
 een stucsken lands gh. den Stocacker < her. Margrieten vidue qd Lambrecht van Lucel et suorum
prolium > her. Kathelinen vidue qd Heyn Vossen et suorum prolium
 een stuck lands gh. den Vroenacker < comm. viam ibidem > her. Claeus Peters
 een stucsken lants vo.. dat Willighen stucsken < comm. viam ibidem > her, Wouters vanden
Heesacker
 een stuck lands gh. dat Vlasch lant < her. Aert Aert Gielys soen > ^ her. Aert Appel daer een wech
tusschen gheet
 enen stuck lands gh. den boentuyn < her. Jans van Haren die Bastaert ende Claeus Sthevens et
suorum prolium > her. Ghijb Bonen Jans sone ende Claeus van Bochoven et quondam aliorum ^
enen strepen einde aen erf Heynen vanden Nuwenhuis ad her. Jan Aert sone vanden Broeckj et
ult. ad cymiterium sancti Mertini
 een erf geh. een weyde ad locum dictum dat Scaerlaer die van heer Jans weghen vanden Venne
comen is < die ghemeyn Aa > her. qd Embrecht Poinenborchs
 enen beempt anderhalf buender circa ad locum dictum int Oeirtbroeck < her Heyn Zomers >
her.Wouters van Vucht
 enen halven buender in enen beempt ghelegen in par. de Helvoert in loco dicto die Banen < her.
Jacops vande Leempoel > her. Anchem Luits? ende erf die dcer Luwinghen te wesen plach ut dixit
welc husinghe hovinghe ende ander erf voors. Jacop sone w. Jacops van Laerhoven teghen Jan
vandfer Rijt voirsd. weduwer qd Janne doen sij leefde sijns wijfs dochter qd jan Jacops sone van
Laerhoven tegen Janne z.Jans voers. teghen Adriaenen ende Margrieten ghesusteren dochteren des
selfs Jans vanden Rijt ende wilner Jenneken dum vixerit sijns wijfs voers. voer den voers. erfelijke
pacht vande iiij mud rogs ende voer sommigen anderen commer jaerlijcs van rechttot enen erfpacht
hadden verkregen in sch.br. Otw supt Jannen sijnen soen voers. Embrecht gh. die Bont filio qd Henric
Bonten als man ende momboir Margrieten sijns wijfs d. Jans vande Rijt voirs. etc. scab. Elst et Kepken
datum xxv octobris
Quo facto Jan z. Jan voers. Embrecht ende Peter als mannen hoers. wijfs deze 4 mud rogs vendt
Poutenieren filio qd Joannes Kepken van Nulant
Quo facto dictus Poutenier ende heeft bekent Jannen soen wilner Lambrecht vanden Rijt voers. als
dat die selve Jan dese voers. 4 mudde rogs sijn leven lang en niet langer dese voors. 4 mud rogs mag
gebruiken onwederseet ende nae der doet derss. Jans dat erfrecht van de voors. 4 mud te blieven tot
der voor.s Poutenier pft tot sinen nacomelingen sc ab. predicto datum supra
Jan z.w. Andries Toits redemit dese voers. 4v mud rogs et reportavit dicte Poutenier scab. prfedicti
datum supra
132. 1462 november 18
847.Sch.Otw,R.169,22r-01
Jan z. Jans voirs. Embrecht ende Peter vors. pt hen te geven en te ghelden Poutenier voers. 4 mud
rogh jaarlijks lijfpacht alsoe lange als Jan soen w. Lambrecht vande Rijt hoer vader voers. inde
menscheyt leven sal wt ende van allen ende enyegelijke hoeren gueden soe waer die voers. gueden
ghelegen sijn ende men erghent in hoeren name bewijs mach eest in haerden in weeken in diepen oft
in droegen etc. [datum noch schepenen]
133. 1462 november 18
847.Sch.Otw,R.169,22r-02
Peter Beye voers. pt. hem te gheven ende te ghelden Jannen z. w. Lambrecht vande Rijt sinen
zweder? voers. een ½ mud rogh jaerlijcs lijfpachts te vergelden annuatim in purificatione alsoe langhe
als Jan voers. inder menscheyt leven zal et no ult. wt ende van
 enen stuck beempts een buender ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < Aerts van den
Brekel > comm. stegam ^erf Jan Brock v her. Go. van Hulsen ut dixit scab. predicti datum supra
134. 1462 oktober 27
847.Sch.Otw,R.169,022r-03
Gherardus fiius qd Jo Catwijk
 hof hem toebehorende ghelegen bvvo after die kerck aldaer < ^ comm. platea > enen ghemeinen
25

847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.

Regestenlijst inv.nr. 169 (1462)

pat die Tilborch waert gheet v her. Claes Stert
 item noch een stuck lands 1 ½ L nl. circiter commende daerbij omtrent ghelegen < her. Go
Rembouts? > her. Jan Buckinx ^ vanden voers. paey v totten ghemeinen waterlaet aen Jan Bacs
erve liggende
heeft hij verhuert in rechte manieren van hueringhen Gherit z.w. Jans Raymaker enen termin van xxv
jaeren duerende ende teinden een volghende etc. ende dat Gherit voers. of sijn nacomelingen ten
einde vanden voers. xxv jaer allen die tymmeringhen als dan op den voers. erf staende af sal moghen
breken onwederseet van Gherit voirs. oft van sinen nacomelingen ende dat Gherit die Raymeker
voers. int einde als hijt voers. erve laten ende afscheiden sal die voers. erf in heyminghen ende in
potinghen laten sal ghelijc hijt nu vint scab. Elst et Laerhoven datum xxvij octobris
Gherit die Raymaker voirs. pt dicto Gerardo Catwijc dese voers. xxv jaer allen jaer xxvi lop. rogh
solverunt op Lichtmis dese voers xxv jaer ende niet langher vander hueringhen daeraf voers. scab.
predicto datum supra
135. 1462 oktober 3
847.Sch.Otw,R.169,022r-04
Embrecht z.w. Jans vande Pasch Stheven z,w, Stheven Henricx Stevens z. als man ende momboir
Katheline sue uxoris Margreiet ende Adriaen dochteren qd Jans vande Pasch cum tutoribus etc. allen
ende enyeghelijke al;sulcke gueden bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc als de voers.
vendt, dat wilner Goeyaerts vande Pasch z.w. Wouters vande Pasch met recht van versterve
enichsins aencomen ende verstorven sijn alsoe waer dat voers. versterf ghelweghen ende men dat
erghent in hoeren name bevijnden mach eest in haerden in weecken in diepen oft in droeghen ut dixit
leg. et her. supt Peteren sone wilner Wouters vanden Pasch suo avunculo te samen etc. scab. Elst et
Kepken datum 3a octobris
136. 1462 november 11
847.Sch.Otw,R.169,022v-01
Goyaert Beerthout ghebruederen sonen wilner Goeyaerts van Nerven van? Dirc soen Jans vander
Elst als man ende momboer Gheertruden sijns wijfs d.w. Goeyaerts voers. vanden selven wilner
Goeyaert ende wt wilner Gheertruden d.w. Gherit van Broechoven tesamen wittelijc ghewonnen op ii
½ mud rogh her. pachtum mensen de Buscoducis de her. pactum decem? modiorum siligis dicte
mensue qua pactione decime? modiorum sioligis Egidius dicti van Goerle pt. se datur solitur..
Hughemanno filio quondam Hughemanne dicte van Gageldonc anno? quolibus festo purificatione ex ..
singulis pactionibus quas dictis Egidius solvendis etc. quondam Wolteri sui patris nep. prochias de
Goerle et de Beke situatas pt in litteris de Buscoducis cont.. ende welc ij 1 2/ mud rogh vande x mud
rogh voers. Gherit gh. van Broechoven z.w. Henric teghen Hughemanny z.w. Hughemans van
Gageldonc acq. in litteris de Buscoducis
Item noch hiertoe een mjd rogh erfpacht van iiij mud rogh erfpacht solvendis anno quolibus in festo
beateAndree apostoli ex eibus et singulis? heb… quas Henricus filius quondam Gheride der
Broechoeven in loco dicto Uedenhout habunt situatas aty ex odisity? et c.. attinentiis etc. qua pactione
quator modiorum siligis Gerardi et He..ten fratres liberi quondam Labertus dicto Rijxken erga
Henricum filium quondam Gerarde dicti Broechoven acq. ende welken pacht vanden mud rogh voers.
totten voers. wilner Gherit van Broechoven erfelijc comen is pt. in diversis litteris de Buscoducis cont..
ende opten alingen recht hen daeraf in enigher wijsd toebehorende ad opus Gheraerts ende Anthonys
voers. renunciavit? tesamn sup. omnibus litteris etc. odt Gherit ende Anthonys voers. vande voers.
pacht vande ij 1 2/ mud ende 1 mud rogh in enighen toecomende tijden metten recht ontwaert worden
het? waer in deel oft in al dien commer alsoe …. hebben Goeyaert Beerthout ende Dirck voers. den
voers. Gherit ende Anthonis kynts kynts gekijc in ghelijken porcien geloeft te dragen ende te ghelden
scab. Elst ende Kepken datum xi novembris
137. 1462 november 11
847.Sch.Otw,R.169,022v-02
Gherit Berthout Anthonys ende Dirc als man ende momboir sijns wijfs voers. op twee mud rogh jeep in
festo purificationis wt ende van
 xij lopen lands ghelegen in par. de Westilborch < her. Gherit z.w. Henric van Broeckhoven > her.
heredes qd Zegher Stappen []scappen?]
welc stuck lands voers. Willem Peters soen vander Gheine van Gherit z.w. Henric van Broechoven
voer den voers. erfelijken pacht vanden ij mud rogh insch.br. Otw ad opus Goeyaerts hoers bruer
voers. –etc. scab. pred. datum supra ista litteram Berthout sinen brueder voers.
138. 1462 november 11
847.Sch.Otw,R.169,022v-03
Gherit Goeyaert Anthonys confratres prescriptis ende Dirc hoer zwagher voers. ij mud rogh her.
pactum op Lichtmis uit jeep tertia? modiorum siligis etc. Emont gh. die Rover soen Gheerlincs de
Rover solvbendis habunt ex
 molendino dicta die molen te Corvel ghelegen in par. de Tilborch behorende Beerthout Back ende
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Dirc den Luwe ut dixit ende welken pacht van ij mud rogs voers. Gherit gh. van Broechoven z.w.
Henricteghen den voers. Emont den Rover in cope ghecregen hadde pt in litteris de Buscoducis ad
opus Beerthout voers. etc. scab. predictis datum supra
139. 1462 november 11
847.Sch.Otw,R.169,023r-01
Gherit Goyaert Beerthout Anthonys ghebruederen voers. op ij mud rogh jeep op Lichtmis de et ex
 dualibus bonarijs in par. de Tilborch ult. aquam ibidem dictam die Leye < her. Petri de Stelaert >
comm. aqqem ibidem
 quator lopinatas terre sup in eta.. pa. in loco dicta Broechoven acker < her. Engelberen dicte Roey
Wouters > her. Jhois dicte Elens ^comm. via v her. liberorum quondam Henrici dicti Daneels ut dixit
ende welken pacht vande ij mud rogh voers. Jan soen Jan ghg. Jacops sonen tegen Wouteren soen
wilner Jans gh. Jacops sone in cope ghecregen hadde ende welc pacht vande ij mud rogh voers.
Gherit gh. van Broechoven tegen den voers. Jan met overgeven voert erfelijc acqsua.. in div. litteris
de buscoducis etc. ad opus Dircs hoers zwaghers voers. etc. scab. predicto datum supra
140. 1462 november 11
847.Sch.Otw,R.169,023r-02
Goeyaert Berthout Anthonys voers. prom. Gerardo sue fratre? ad lenande? etc. niet duidelijk
scab. predicti datum supra
141. 1462 november 13
847.Sch.Otw,R.169,023r-03
Aert z.w. Aerts Greven pt te gheven ende te ghelden heer Willem z.w. Jans Bieen ad opus der
susteren des susterhuse van Oesterwijck xi lop rogh her. pactum op Lichtmis wt ende van allen
eyeghelijken alsulken versterf als de voers. Aert vander doet qd sui patris acq.. ende verstorven sijn
soe waer die voers. gueden ghelegen sijn etc. scab. Elst et Laerhoven datum xiij novembris
142. 1462 november 22
847.Sch.Otw,R.169,023r-04
Willem Claes Colen z. pt Kathelinen Ariaen Melys wijf wt Besoeyen iiij peter ende voor elken peter
xviij st den helft tot half vasten prope futuram op enen peter? van ½ pont? [of penning?] en die
andere helft in festo Jo in sequent. …. scab. Elst et Emken datum xxij novembris
143. 1462 november 22
847.Sch.Otw,R.169,023r-05
Jan gh. Sapeel z. w. Aert Roekeloes
 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende ij lop. gelegen in lib. de Otw in loco dicto die
Schive < her. Embrecht die Greve > her. erfgen. Margriet vidue qd Jan van Donghen et suorum
prolum ^gem,. molenwech v her. Jasn Poinenborch Petersz. ut dixit
welc stuck lants voers. Jan voers. teghen brueder Willem gh. Nellen z.w. Thomaes Nellen in litteris de
Otw leg. et her. vendt hewer Willem gh. Moeliaert priester z.w. Peters pastoer ? ecclesia de
Oesterwijck ad opus sui et ad opus Peters natuerlijc z. heer Willems voers. te weten de voers. heer
Willem en Peter voers. ende den langste levende van hen beyden ter tochte ende der fabijken eccl. de
Oesterwijck nae hon beyder doet ten erve te bliven etc. scab. Elst et Einde datum xxij novembris
144. 1462 december 10
847.Sch.Otw,R.169,023v-01
Jan z.w. Peters vanden Strathen pt te gheven ende te ghelden Jan z.w. Beerthout Vannyss x lopen
rogh jaerlijcs lijfpachjt op Lichtmis also lange Jan Vannys voers. inder menscheit leven sal ende no ult.
wt ende van
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis ende vt erf sibi adiatim een buender ghelegen in
par. Otw in loco dicto Berkel < her. Ghijsbrecht vanden Broeck > comm. plateam ^comm.
platean v her. Jasn Hacken
 item noch wt ende van een stuck lands 1 L in par. ende tpl. predictis < her. Margrieten weduwe qd
Meeus Stevens > her. Jans Jeghers ^her. Heylwyghen vidue qd Claeus vanden Leempoel v comm.
viam ibidem ut dixit
etc. scab. Berck? et Elst datum x decembris [mogelijk ix?]
145. 1462 december 17
847.Sch.Otw,R.169,023v-02
Peter z.w. Wouter Toit Vannys z.
 een huis ende hofstat fundo attinentijs metter erf sibi adiatem ghelegen in par. Otw ad locum
dictum Uedenhout juxta molendinum gh. Creytenmolen < her. Gerardi dicti vander Schoer > her.
Stephanie filie qd Bartholomeeus Stevens z. ^comm. platea v her. Johannes fil. qd Bartholomeeus
Stevens z. ut dixit
leg. et her. vendt Johanne filij qd Bartholomeeus Stevens z.
wtgenomen dat vierdel van x st zwert tornys der tafelen sancti spiritus in eccl,. de Otw ende dat
vierendeel van xxx st payments erfchijns den erfgenamen qd Wolteri dicti Priems ende dat vierdel van
viij d. in den ghebuer chijnsvan Haren ende dat vierdel van alsulken chijns alsmen den hertog wt
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voers. erf schuldich is te ghelden welken chijns voers. Jan voers. van nu voertaen sit solverunt etc.
scab. Berck et Elst datum xvij decembris
Stephanus fil. qd Steven Henric Stevens z. redemit et reportacvitdicto scab. Elst et Laerhoven datum
xxviij decembris
Jan voors. pt sup etc. Peteren voers. xxxviij peters ende voer elken peter xviij ½ st. prima die may
prope futuam ult. annum solverunt scab. predicto datum supra
146. 1462 februari 1
847.Sch.Otw,R.169,023v-03
Symon soen wilner Jan Ghijsen soen van Schie heerft ghemaent ende gheenscht? volcomen
betalinghe beghoert te gheschieen? van allen ende enyegelijcken alsulken erf en erfpachten als Jan
gheheiten Bruystens z.w. Jan Laureins in sc h. br. van Otw gheloeft hadde Sophien sijnre natuerlijke
dochter oudermoeder Symons voers. ende dat ende oec alsulken erfpachten als Jan Bruystens voers.
Heylwyghen ende Margrieten oic sinen natuerlijken dochter ouder moeyen Symons voers. oec
inscepenen brieven overgegeven hadde nae inhout verscheydene scepen letteren van Otw ende heeft
daeraf betalinge gheeischt van iij jaer naest leden nae allen maningen? daertoe ghewoenlijc wesende
scab. Buckinc et Laerhoven datum Lxi op onser Vrouwen avont purificatione – portatum pro scabinis
147. 1462 februari 28
847.Sch.Otw,R.169,024r-01
Alijt d.w. - - - Schie heeft verleent ende met desen brieven ghe- - - verleent Stheven z.w. Meeus
Sthevens een volcomen vry macht ende een sunderlinge beveel scab. Laerhoven et Emken Henric
Emmen sone? datum opten groten vastelavont – portatum pro scabinis
148. 1462 december 14
847.Sch.Otw,R.169,024r-02
Jan gh. vander Doeren? soen wilner Henric pt te gheven ende te gelden Goeswin fil qd Henric
Embrechts z. van Riele ad opus Goeswijn wittich soen Jans voers. viij mud rogh jaerlijcs lijfpacht te
vergelden op Lichtmis ad vitam om den selven Goeswini sinen sone competenti te hebben te
procederen totter ordene vanden priesterscap wt ende van
 enen huse ende hov e cum fundo et attinentiis ende uyt erf sibi adiacente xviij lop bvvo in loco
dicto Karchoven < her. Gherit Kepkens cum quibusden > ^ her. Jan Boiters v coimm. de Haren
 een stuck lands daerbij omtrent gelegen < her. Go. Buckicx kijnderen > her. Henric van Ueden
^comm. platea v her. Dircs Wanghen kynderen van den Doveloe
scab. Berck et Elst datum xiiij decembris
149. 1462 december 17
847.Sch.Otw,R.169,24r-03
Willem z. Goyaerts Neckers man Margrieten sijns wijfs weduwe w. Aerts van Gorcum d.w. Peter
vanden Loe allen ende enyegelijke alsulken erfeliken gueden als w. Aert van Gorcum vanden doet
wilner Jans van Gorcum sijns vaders ende van wilner Alijten sijns moeder aencomen ende verstorven
waren die welc wilner Aert der voers. Margrieten sijnre hvr in sijnen testamente ghemaect ende beset
hadde ut dixit soe waer die voers. gueden gelegen sijn
item hiertoe xxv peters die welc Dirc van Beerse den voers. Aert van Gorcum gheloeft hadde in sch.br.
sBosch leg. supt Lambrecht ende Gherit confratres filij qd Jans van Gorcum ende Aernden gheheiten
van Eersel als man ende momboer Elysabetthen sue uxorios d.w. Jans van Gorcum ad opus eorum et
ad opus Jans ende Thomaes kynderen qd Thomaes van Gorcum die z. was qd Jans van Gorcum
tesamen cum omnibus litteris etc. scab. Elst et Laerhoven datum xvij decembris
Willem voers. pt sup hu.. xL peters ende voer elken peter xviij st vel valorem a purificationis prope
futuram ultima duos annos met enen mud rogh solverunt et a purificatiopnme prope futuram ult.
annum 1 mud rogh solverunt eisdem
150. 1462
847.Sch.Otw,R.169,24v-01
Lambrecht Gherit ende Aert als ….. uxoris prop se ipsis et pro Jan ende Thomaes voers.
 een [huis en] hof met toebehoren ghelegen in de par. Enschot < her. Hessel Go. > her. .. gh.
tgoet vander Waghen ^com.. platea v her. Aerts van Eersel
 een stuck lands hey soe lant tsamen vi lop. nl. circiter ghelegen in par. de Otw in loco dicto
Berkel < her Aert Ghijb Aerts > ^ her. Pauwels Wolfs kynder v Peter Willen
 een stuck 1 ½ L in par. et loco predicto < her. tgoet van Paerweis > comm. viam ^her. Peter
vanden Pasch v her. Yden weduwe qd Peter Vannys et suorum prolium
item hiertoe allen ende enyegelijken alsulken havelijken gueden die wilner Aert van Gorcum op voers.
huys ende erf liet doen hij starf leg.supt Willemen voers. etc. scab. predicto datum supra
151. 1462
847.Sch.Otw,R.169,24v-02
Lambrecht ende Aert als man ende momboir sijns wijfs voers. voer henself ende voor Janne ende
Thomasen voirs. daer heer Lambrecht ende met hem Marten z.w. Laur. daer voer geloeft hebben op
 een stuck erfs tot weyen liggende ghelegen in de par. Otw in Uedenhout < her. Henric
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Hadewychen erfgenamen ex uno et inter her. Elysabethen vidue qd Claeus Smit ? et suorum
prolium ex alio ^comm. platea v her. Juet vidue qd …. van Erkel et suorum prolium
iu dicebat ende super toto jure hen etc. ad opus Gherit hoers bruederr …… pt. indivisum etc. [datum
noch schepen genoemd]
152. 1462 juni 20 ?
847.Sch.Otw,R.169,024v-03
Dirc? ende Ghijsbrecht confratres krn qd Ghijb Dirck Belen voor hen selven ende voor Delyen? d. qd
Ghijb Dirc Belen adhuc impuberem daer Dirc ende Ghijsbert voer gheloeft hebben Willem Anchem
Molders sone als man ende momb. Margriet sue uxoris filia qd Ghijb Dirc Belen Heylwych vidue qd
Ghijb Dirc Belen c.t. op
 een huis ende hof etc. ghelegen bvvo daer qd Ghijb Dirc Belen in bestarf < her. Jans Costers? >
her. Jan Poinenborch Peters z. ^ comm. platea ? v her. qd Margrieten van Brakel? ut dixit
in handen Jan Poinenborch tot behoef Bruisch Jans soen vander Steghen wettelijc ende havelijc
hebben vertegen etc. scab. Buckinc et Kepken datum xx junij - portatum pro scabini
[amper leesbaar]
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