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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 170 Algemeen Protocol, 1463. 
 
XXX – 1463  0062  146-- 
protocol - aangevezeld 
2 katernen  
1 – 18 potlood nieuwe foliering (tussen () geplaatst) oude nummering aangehouden daarachter 
enkele losse stukken inliggend 
 
1ste katern 1 – 9 
2de katern 10 – 18 
 
93 akten 
 
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 17 augustus - 21 september 2016 
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans,   
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/ 
 

Verklaring van enkele afkortingen: 
    
B = bunder (8 L = 1 B) ? L = lopense (50 R = 1 L) 
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk mma = met meer anderen (cum quibusdam 

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

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

 

1. 1463 januari 10 847.Sch.Otw,R.170,001r-01 
Cont sij enyegelijken dat want Pauwels z.w. Jans van Laerhoven ghecoft? hadde teghen Gijben 
Woutgheers ende Aernden sinen sone  
• een huis staende inde prochie van Helvoert  
om tvoers. huis vanden selven Pauwels af te moghen breken  
dicte Ghijb ende Aert dat sy den voers. Pauwels commerloes scadeloes ende quyt houden zullen van 
allen alsulken pachten thuisken ende onraede diemen uten erve daerop thuis op staet sculdich is in 
enige manieren – scab. Appel et Eyghen datum x january  

2. 1463 januari 16 847.Sch.Otw,R.170,001r-02 
Gherit z. Peter Molders als wittige man en momboor Henric sijns wijfs d.w. Peeters vande Pasch dat 
vierendeel van  
• enen stuck erfs tot Haren liggende ij buender oft daeromtrent begrijpende ghelegen inde prochie 

van Tilborch in loco dicto die Goerstraet < erf Pauwels Wolfs erfgenamen > comm. platea ^erf des 
goetshuys van Tongerloe v erf Steven Henrix Stevens erfgenamen ut dixit  

leg. et her. vendidit Pauwelsen soen Herman Wouters Beerthouts etc. wtgenomen ½ oude grote 
erfchijns uten vierendeel vande voers. stuck erfs jaerlijcsw van … - scab. Appel et Em datum xvi 
january Dirk Sapeel pt solv.? 

3. 1463 januari 29 847.Sch.Otw,R.170,001r-03 
Elysabeth d.w. Laureys Groeis cum tutore electo ½ mudrogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts tot hoer als 
sij zeede behorende te vergelden annuatim in festo Martini in hyemalis? wt ende van 
• enen huse ende hove met toebehoren ghelegen in par. Otw in loco dicto Hukelem < erf w. Uden 

die dochter was Aerts Molneers > erf toebehorende sunte Margrieten outaer in eccl. de Otw  
welc half mud rogh erfpacht voirs. Laureys nat.z.w. Peter Laureys tegen Jan z.w. Jan Feitmans etc. en 
welk half mud rogh erfpacht voers. Elysabeth voers. teghen Janne ende Laureys confrastres filii qd  
Laureys Groeys en tegen Jascop Jans sone man van Alijten sijns wijfs d.w. Laureys Groeys voers. 
met overgeven in diverse sch.br. van Otw leg. et her. vendidit Laureys? w. Laureys Groeys voers. sue 
fratre etc. scab. Em. et Ariaen Heyen datum xxix january Laureys pt etc.  
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Jacop Jans soen man van sijns wijfs voers. redemit etc. et reportavit dicto Laurentio – scab. predicto 
datum supra  

4. 1463 januari 31 847.Sch.Otw,R.170,001v-01 
Peter z.w. Wouter Toits wittig man Yden sijns wijfs d.w. Jan Dircs  
• dat sestendeel van een stuck beempts gheheyten den Rovertsbeempt hem behorende in par. 

Ghestel < erf Steven Goetstouwen > erf Anchem Crayen ^ erf Jan Goeyaerts v erf Meeus 
Goeyaerts vanden Amervoert voers ut dixit  

welk 1/6 totten voors. Yden mids enen coop des heren vande lande van Jan z. Jan Vendijcs in div. 
sch.br. van Otw leg. et her. vendt Wouteren z.w. Willem Snellaerts zx. van Spul vrij ende los – scab. 
Em et Heyen datum ultima january  

5. 1463 februari 5 847.Sch.Otw,R.170,001v-02  
Jan geh. vande Ryt die jonghe z. Jans vande Ryt dat dordedeel van 
• een stuck lands tot hem behorende in par. Otw tpl. Uedenhout ad locum den Wuwer < erf Alyten 

krn van Gorcum > erf Herman Wouters ^erf der krn Aert Storemans v erf der fabryken de Otw  
welk derdendeel der voers. stuck lands Jan vanden Rijt de oude teghen Dirken z.w. Tielmans gh. die 
Vett in sch.br. Otw  
• een stuck lands 3 ½ L in par. en tpl. < erf Jans Lathouwers > erf Elysabet Lamb? dochter vande 

Rijt ^erf Rychout ….. [Borchgrave?] v comm. plateam  
• nog een stuck lands 5 L in par. en tpl. < erf Stheven Meeus Stevens > erf Gherit vande Schoer 

cum quibuscum ^erf der kerke van Otw v gem. plateam  
• nog een stuck lands 3 ½ L gelegen in par. en tpl. predictis < erf Jan Melys Walraven sone > erf 

toebehorende w. Katarina Lambrechts dochter vande Rijt ^ erf Rychaert Borchgrave v com.. 
Plateam  

• nog de helft van een stuck beempts geh. den Brant daer de ander helft af toebehorende is Peter 
geh. Beye theel ghedeelt 5 L gelegen in par. en tpl. predicto < erf Aerts geh. Wolfasert vander 
Heyen > erf Eelken Glavys ^erf voors. v erf Wolfaerts vander Heyen voirs.  

• item allen en alsulke tymmeringen als Jan voors opt voers erve staande heeft ut dixit 
en welc lestgen. stuck lands en die helft vande voirs. stuckl beempts Jan voirs. tegen Embrecht Henric 
sBonten sone in sch.br. Otw en welc andere erven voers. de voers. Jan in erfdeling met mede 
erfgenamen item hier allen ende enyegelijken alsulc erfelijken versterf als de voirs. Jan vander doet w. 
Elysabeth en Katarina drs w. Lambert vander Rijt erfelijk toecomen sijn ut dixit waar ook gelegen – 
vendt Matheeus z.w. Michael Jans z. uitgenomen [2r] alzulke pacht den heren vanden Baseldonck 
schuldig te gelden en alsulken chijns alsmen den hertoge uit voorn. erven schuldig is te gelden item 
alsulken chijns als Jan vanden Rijt voedrs. den goetshuse van Tongherloe uts. erf. schuldig is te 
gelden Willem Nellen 23 L rog erfp. en ½ mud rog erfpacht der tafelen des H.Geest van Haaren en 
Embrecht van Oekel ½ mud rog erfpacht en ten Bosch te leveren welke cijns en pacht voers. 
Matheeus voers. van nu voertaen jaarlijks betalen dat voors. Jan tot op hem oft op sinen gueden 
nimmermeer crot scaey of commer af comen en sal in gheenen toecomende tijden – scab. Appel en 
Eyghen datum quinta february – littera Mathei est grossate?  
Matheeus voers. pt Janne voers. 19 gouden peters nl. valore a purificatione over 5 jaar en tot elke 
Lichtmis hierbinnen een pacht van 8 ½ lopen rogh – scab. predicti datum supra  
Matheeus voers. pt sup etc. Jho.. xv petersc ende voer elken peter 18 st a prima de may over jaer met 
7 lopen rogh scab. predicti datum supra  

6. 1463 februari 5 847.Sch.Otw,R.170,002r-01 
Cont sij want Jan z. Jans vande Rijt Peter z. Jan Beyen man van Margriete sue uxoris en Embrecht 
z.w. Henric sBonten man van Adrianen sijns wijfs drs Jan van Rijt voers. geloeft hadden als princ. 
sculder ghesamenderhant te ghelden Janne ghe. vande  Rijt haeren vader 5 mud rogs jaerlijkse 
lijfpacht op Lichtmis  in sch.br. Otw daarom soe sijn ghestaen Peter en Embrecht voers. en hebben die 
een den anderen gheloeft dat elc sijn aengedeelt vande voors. 5 mud rogh den voers Jan hoeren 
vader alsoe ghelden ende betalen zullen etc. scab. predicti datum supra  

7. 1463  847.Sch.Otw,R.170,002r-02 
Aert Appel Jacops sone en Jan van Eyghen schepenen van Otw doen cont dat also Jan geh. Sapeel 
z.w. Aert Roekeloes ende Aert Ghijb Woutgheers z. ter eenre zijde ende Aert z.w. Peters Deckers? als 
wittige man Claeusen sijns wijfs d.w. Claes Heyen ter andere zijde hen verbonden hadden in minlijke 
zegghers van alsulken gescille als sij hebbende waren vande gueden daer w. Claus Heyen in 
bestorven …… waren in Willem van Beeck ende in Peters van Laerhoven als seggheren ghecoren … 
waren van Jans Sapeels ende Aerts voers. weghen ende in Wouter Vos ende Jan  …. als seggeren 
ghecoren van Aert Dekers ? voers.   



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                          Regestenlijst inv.nr. 170 (1463)  
 

3 
 

eendrechtelijk wt gesproken hebben inden iersten dat Jan Sapeel ende Aert Ghijb Woutgheers 
breken? scepen die seggen oft voor sommighe vande seggeren alsulke briefe als Jan ende Aert voirs. 
hebben waren vanden iersten seggen ende dat Jan ende Aert voirs. opten voirs Aert den Decker 
vande voirs versterve nimmermeer ……. ende selve oft die spreken bij hen selve oft bij niemant 
anders met gheen recht # ende dat  Aert die Decker voers. de jongen? volcomelijc voldaen ende 
voldaen heeft ??  

8. 1463 februari 6 847.Sch.Otw,R.170,002v-01 
Elysabeth weduwe w. Peter Oerlemans d.w. Ghijsbrecht Meinaerts c.t. alsulken tocht en recht van 
tocht als Elysabeth voers. besitten is in 
• een stuck lands gh. den Keersacker 3 L gelegen in par. Enschit < erf Merselys Groten > erf Gielys 

Beykens ^ comm. via de Keerswech v erf Gielys Beykens voers.  
• nog een stuxken lands ghelegen in par. predicta 2o0 roey < ^ erf Ghijsbert z.w. Ghijsberts Wijten > 

gem. via den Broecwech ^ erf Elisabeth ende haar krn ut dixit  
supt Gherit z.w. Gherit Robben man van Alyten sijns wijfs en Goeyaert z. Peters vande Hoeve man 
van Claeuse sijns wijfs drs w. Peter Oerlemans en Elysabethen voers. ad opus eorum et ad opus 
Willems ende Ghijsbrechts krn w. Peter en Elysabeth voers. scab. Jan Symons et Heyen datum vi 
february  
quo facto Gherit ende Goyaert voers. et cum eis Jan z.w. Willem Oerlmans als momboer Willems 
ende Ghijsbrechs voers. ad… inpuberis? daer Gherit Goyaert ende Willem voers. voer geloeft hebben 
dese voers. ij stucskens lands leg. vendt Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Wijten etc. vrij ende los scab. 
predictis datum supra  
Ghijsbrecht voers. pt hu… Jan… z.w. Willem Oerlemans xi peters 1 oert ende voor elke peter xviij st a 
festo may prope futuram over een jaer met v lopen rogs solverunt scab. predicto datum supra 

9. 1463 februari 6 847.Sch.Otw,R.170,002v-02 
Jan z.w. Willem Oerlmans xiij lopen rogs her. pactum van xxx lopen rogs te vergelden annuatim in 
parificatione wt ende van  
• enen huse ende hove met toebehoren daer w. Alijt vudua qd Willem Oerlemans in verstorven is 

ghelegen in par. de Enschot  
item noch wt alle andere erven daer w, Willem Oerlemans in bestarf ende welc xxx lop. erfp. voers. 
Jan voers. tegen Peter z. Willem Oerlemans verkreeg in sch.br. Otw supt Elisabethen voers. te weten 
der voers. Elisabethen ter tocht ende hoer kynderen voers. ten erve te bliven tesamen etc. – scab. 
predictis datum supra  

10. 1463 februari 9 847.Sch.Otw,R.170,002v-03 
Embrecht Jans Claes sone pt heer Willem den Bie priester z.w. Jans Bieen xxxiiij ]34] peters ende 
voer elken peter xviij [18] st. op Lichtmis na 2 jaar met een mud rogge tot elken onser vrouwen missen 
binnen de voirs. termijn de pacht van 1 mud rog te betalen scab. Jan Symons en Jan Eygen datum ix 
february 

11. 1463 ? oktober 23 847.Sch.Otw,R.170,(03)002los-r 
Goeyaert nat.z. Herman Goeyaert Back vanden selven Herman ende wt qd Elysabetthen d.w.Henric 
Maes Kamaerts [Kaniaerts] z. natuurlijk gewonnen allen ende enyegelijke alsulke gueden bernelijc 
ombernelijc havelic ende erfelijc al die voers. Herman ende Yde wittige huysvrou doen sij leefde d.w. 
Gherit vander Strathen den voirs Goeyaert in hoeren testament ghemaect ende beset hadde ut dictus 
litteris supt Herman sinen vader voers. tesamen cum omnibus litteris testamenti etc. ex parte eius 
deponentem scab. Poinenborch et Em datum xxiij octobris  
Herman voers. pt te geven ende te ghelden Goeyaert sinen sone voers. een mud rogh jeep op 
Lichtmis wt ende van  
• enen huse ende hove met toebehoren xiiij lopen gel. in par. Otw in loco dicto Hukelem < ^ 

gemeint de Haeren > erf Laureis Vrancken v  erf Berthout vanden Dijck? scab. predicti datum 
supra  

12. 1463  847.Sch.Otw,R.170,(03)002los-v 
vriendelijke groet voerg? Wijt Lyeve Jacop neve hoe dat ic U laet weten hoe dat mij joffriouwe els 
ghelieden heeft daer ic aen u scrijven wanne ende Wijt lieve neve hoe dat hoeer mester Eembrech 
van Spul hoer met rech porreen wylle te brued? aen? van hoeren beemde dije sij vercoft heeft ende 
rie? hyt sij Y vrij ende lyck om goth wylleen dat ghi doch enen bryef aen meester Embrech scrijven 
wijlt hoe allen sakeen gheleghen sijn want ghij en Wijllem van Beeck weel Wijt ende dat hij mij niet 
ghemake laeten wijlt vant? ic een … leen? en Janij met gheen der plareysghen beheel? veen? en can 
daerom lieve neef  en goede vryent soe? doet daeer inne als ic U betallen? vantent? U alder doest? 
betawe? ende laet mij weten oec met enen bryeef hoe alle saken staeen soe … keer? staey? af 
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hebbeen soe schijt? met mijnen brive voer ben daer ghij bij en gener waeert daeer om laeet mij weten 
lieve vryeent soe ghy alder jeerrst crut braut bij? nyet bijeen? en wijlle daerom doet hyer inne als uwe? 
betruut? gat sonet? U 
Wijt lyeve neve dat ghij mij wijlt laeten weten hoe Iken Crabeers ghevareen heeft  
met Claess van Beckoven want?sij mij nyet en hebben laten weten ende [hier ontbreekt rechter 
onderste stuk]  
ghemacht hadde om hoeren Wyllee soe by deyck? lyevee neve dat ghijt m…. 
enen vrij ene van Eelseen en van Ikeen Roeveers tesoemeen in eneen brij 
soer tot Megryeten mijndeer tut? eer en tot Dircken Rijnen broeeren tot c…. 
zij tot alleen ny neen wrijrendren zij Wijt lijeve neef dat ghij daeer … 
werve? en ghelyre wijet tot meester Peteer daer wonyt …. meer  
met?  
Ic Andryes Sapeel altijt 
tot seen? beesteen?  
• nb steeds ee waar wij er een zouden lezen 

13. 1463 februari ? 847.Sch.Otw,R.170,(04)003r-01 
Ghijsbrecht z.w. Willems vanden Gheine pt sup Jo Elst soen Jans Lx [60] gouden peters nl. valore 
totten wille ende manynghen Jacops voers. te betalen den selve  - de.. littera Ghijsbr predicto? 

14. 1463 februari 22 847.Sch.Otw,R.170,(04)003r-02 
Jan nat.z.w. Aert Wolfaerts man van Agneesen sue uxoris vidua w. Ghijsbrecht z.w. Jan Ghijsbrechts 
Hannen pt ut de.. pu..lis hen te gheven ende te gelden Henric z.w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts 
Hannen z. voers. 2 mud rogh jeep op Lichtmis uit en van 
• enen huse ende hove met toebehorfen gelegen bvvo < erf Embrecht Henric Emmen z. > erf Jans 

nat.z.Wil. Colen ^ com.. plateam v gemeynt aen die Vloet ghelegen ut dixit  
etc. behoudelijc dat Agnees hvr Jans en moeder Henrics voers hoer tocht hoer leven lanck sal bliven 
besitten in die 2 mud rogh voers. ende nae hoer doet Henric hoeren soen voers. ten erve etc. dat soe 
wanneer Jan voers. dese 2 mud rogh erfpacht voers. den voers. Henric coept op goey ander zeker 
onderpant daer goet voer wesende dat tot dieen einde ende niet eer Jan voers. ongehouden sal sijn in 
die vergheldinge vande voirs. 2 mud rogh ende dese tegenwoerdighen brief weder om hebben sal 
dwelc die voers. Henric etc. scab. Poynenborch et Heyen datum xxij february  

15. 1463 februari 22 847.Sch.Otw,R.170,(04)003r-03 
Jan voers. 1 mud rogh erfpacht tot hem behorende op Lichtmis wt ende van 
• enen huse ende hove met toebehoren gelegen bvvo in loco dicto die Kercstraet < erf Embrecht 

Peter Emmen z. > erf Jacop Go. Buckinc z. ^ v aen die straten  
• een stuck erfs tot weyen liggende ghelegen inder voors,. vrijheyt in loco dicto Karchoven bij die 

wyntmolen < erf Jacop Laur. z. vander Hoven [=Heyen] > erf Engelberen Jan Laur. [=Lambrechts?] 
wijf et suorum puberis? ^ gemeynt van Haren v erf Margrieten vidue  qd Jansd Meyers  

welc mud rogh erfpacht voers. Jan voers. tegen Embrecht z.w. Jans Gienen? [=Greven] in sch.br. Otw 
supt Henric voers. behoudelijken Agneesen sijnre moeder voers. hoer tocht int voers. mud rogh ende 
nae haer doet ..  scab. predictis datum supra  

16. 1463 februari 23 847.Sch.Otw,R.170,(04)003r-04 
Claus z.w. Embrecht Stert op 
• een stuck lands hem als hij zeede toebehorende ghelegen inder prochie van Otw in loco dicto 

den Cudel <  erf Godevaert Cupers? > erf Wijtman Willem Gruten? ^ erf Aerts Molneers v erf 
Godevaert Cupers? voers.  

welc stuck lands voers. met meer anderen erven totten voers. Claes mids enen coep des heeren 
vasnde lande van Mathijs z.w. Jan Mathijs z, van Diesen erfeliken comen zijn in enen vonnis brieven 
daer scepenen van Otw desup etc. ende opten alingen recht den voers. Claes metten vonnis brieven 
totten voers. stuck lands in enige wijs toebehorende ad aen? handen Peter Vannys tot behoef 
Katheline vidue qd Jans Bonten ende hoer kynderen te weten Katharine voers ter tocht ende hoer 
kynderen voers. ten erve te bliven wittelijc heeft vertegen ghelovende die voers. Claus etc. metten 
voers. vonnis brieven opt voers. stuck lands niet meer te spreken oft te doen spreken scab. Em et 
Meghen dat. xxiij february  

17. 1463 februari 28 847.Sch.Otw,R.170,(04)003v-01 
Jan z.w. Joerden Andries wedn w. Alijten sue uxoris d.w. Jasn Peysaerts alsulken tocht etc. als Jan 
voers nae der doet Alijten voers. besittende is in allen ende enyegelijken goeden bernelic ende 
onbernelic havelic ende erfelic soe waer die voers gueden ghelegen sijn eest in haerden in weeken in 
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diepen oft in droegen daer dieselve Alijten in bestarf item hiertoe alle ende enyegelijke alsulcke 
gueden aks de voers Jan in enighen toecomende tijde aen versterven moghen ut dixit supt Joerden 
Aernden ende Henricken ghebruederen ende Elysabetthen hoer zuster krn Jans ende w. Alyten voers. 
Zebrechten z. Embrecht Bonten als man en momb. Elysabethen sue uxoris ende Peteren z.w. Jans 
vander Strathen als man van Margrieten sui uxoris dilie Jans ende w. Alijten voers. etc. totten voers. 
tochten en behoudelijk en hier in wtgescheyden? Jan voers. 14 L rogh die welc Jan Willems sculdich 
is te ghelden ende Wouteren vanden Dijc 3 mud rog erfpacht mette mate van Vessem daer Jan voers. 
sijn tocht in sal bliven besitten ende sine voers. krn nae sine doet ten erve te bliven en dat die lrn Jans 
voers. betalen zullen allen alsulken wittighen scout als Jan vors. huden des daechs sculdich is – scab. 
Poinenborch et Heyen datum ultima february  
Allen den krn Jans voers. cum tutore Eklisabeth dese voers. 14 lopen ende 3 mud rogh leg. supt 
Jannen hoeren vader voers. tot sijnre tochte sijn leven durende ? te besitten te bruken ende te 
besinghen etc. hen te gheven ende te ghelden Janne hoeren vader voers. 36 st. nl. valore solvendum 
op Lichtmis alsoe lange als Jan voers. inder menscheit leven sal wt ende van allen ende enyegelijc 
hoeren gueden etc. scab. predicti datum supra  
Allen desen voers. kynderen pr. den een den anderen dat elc sijn aenghedeelt vande voers. 36 
stuivers den voers. Jan hoeren vader ten voers. termijnen alsoe ghelden en betalen zullen dat die 
ander ende hoer gueden ten ewyghen daghen daeraf onghelast ende onghehouden zullen bliven 
scab. predicto datum supra  

18. 1463 februari 27 847.Sch.Otw,R.170,(04)003v-02 
Embrecht ende Lambrecht confratres krn w. Henric sBonten pt Claeusen van Stralen 17 peters ende 
voer elken peter 18 st in brabantschen ghelde op Lichtmis a.s. met ½ mud rogh solverunt scab. Em. 
etJan Eyghen datum xxvij february – portatum pro scab.  

19. 1463 maart 12 847.Sch.Otw,R.170,(05)004r-01 
Jan Embrecht Aert ende Lambrecht ghebruederen zn w. Aerts Meyers [in rechterbovenhoek 
gehavende aantekening; dochter ……… ende Elysab..] Bonefaes geh. Faes z.w. Peter Daneels # 
man van Katharine sijn wijf# Matheeus z.w. Elyaes die z. was w. Aerts Meyers voor henmselven ende 
voer allen ende enyegelijken krn Elyas voers. non pu. pro quibus dictus Matheeus pt voer hen selven 
ende voer Godelden d.w. Aerts Peter Meyers een md rogh jeep tot hen als zij zeeden behorende te 
vergelden op Lichtmis de et ex 
• quodam manso in par. de Enschot etc. singelis et unus qui mansus ad quondam Ghijsbrechte de 

Heyst  
en welke pacht vande mud rogge voers. w. Aert de Meyer doen hij leefde teghen Luytgaerde d.w. 
Embrecht Elyaes vanden Heesacker tegen Henric z.w. Reneers Bonten man van Heylwigh sue uxoris 
filia qd Embverti predicti tegen Henric z.w. Ghijsbrecht Beerthen de oude z.w. Embrecht en tegen 
Embrecht z.w. Embrecht gh. Elyaes vanden Heesacker etc. in div. litteris de Buscoducis ende welc 
mud rogh erfpacht voers. totten voers. vander doet w. Aerts Meyers hoers vader met recht van 
versterve erfelijc toecomen is ut dixit vendt Wijtman ende Merselijse confratres krn w. Jans Groten etc. 
cum tutore Elysabetthen commer ex parte eorum et quondum sui patris – scab. Poinenborch ende 
Em. den xij marcy  

20. 1463 maart 14 847.Sch.Otw,R.170,(05)004r-02 
Jan z.w. Wouter Robbrechs 
• een huis ende hof met sine gronde ende toebehoerten ghelegen bvvo < erf Dirc Henric Nellen z.  > 

erf Wouter Claeus z. ^ comm. plateam v erf Dirc Nellen voers. ut dixit  
welk huis etc. Jan voers. teghen Henric gheh. vanden Doren z.w. Henric? man van Alyten sijns wijfs 
teghen Wouteren z.w. Claes Wouter Roy Gherits als wittige man en momb. Marien sue uxoris teghen 
de andere erfgenamen w. Tielmans Horse ende teghen de erfgen. w. Alyten wittige hvr dicte uxoris 
Aert? w. Tielmans voers. in sch.br. Otw leg her vendt Wouteren z.w. Claeus Wouters Roy Gherits etc. 
scab. Poinenborch et Eyghen datum smaendaech post Oculi xiiij marcy 
Wouter voers. pt Janne voers. dat hij Henric den Lose z. w. Jans Losen betalen sal alsulken 12 ½ 
peter metten pacht als Jan voers. de voors. Henrick in sch.br. geloeft heeft welke penningen voers. 
Wouter voers. de voors. Henric alsoe betalen sal ende de voers. Jan alsoe gheloeft heeft te betalen 
etc. datten voers. Jan tot op hem oft op sinen gueden nimmermeer crot commer? en scaey ? af 
comen en sal in ghene toecomende tijd scab. predicti datum supra 

21. 1463 maart 16 847.Sch.Otw,R.170,(05)004v-01 
meester Jan z Ghijsbrecht Korstiaens een mud rogge jeep op Lichtmis wt ende van 1 ½ mud rogh 
erfpacht wt ende van  
• een stuck lands 3 L in par. Haeren < erf Jans z, w. Goeyaert Langheinen > erf Anchem z.w. Go. 
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Langheinen ^gemeynte verf Lambrecht voers.  
welc mud rogh erfpacht voers. mr Jan voers. tegen Henric geh. Brabants z.w. Jan Brabant 
Item noch hiertoe twee mud rogh jeep in prefesto ? purificationis wt ende van  
• eenre erff geh. die Hupperynghe welc erf tot Lonys van Meghen te behoren plach ende nu tot 

Beerthout vanden Dijck ghelegen in par. Otw in loco dicto op die Hupperinghe < erf Aert Bac > erf 
Herman Back ^Molenwech v gemeint  

welce twee mud rogh erfpacht voers. mr jan voers. tegen Berthout z.w. Henric vanden Dijc  
item noch hiertoe ½ mud rogh erfpacht op Lichtmis? wt ende van de voers. stuc erfs geh. die 
Hupperinge welc 1/2 mud rog erfpacht voors. mr Jan voers. tegen Peter z.w. Jans vanden Einde in 
diverse sch.br. van Otw – supt Jo Elst ad opus Mattheeus z.w. Jans van Gunterslaer – scab. Aert 
Appel ende Jan Poinenborch datum swoensdaechs post oculi xvi marcij  
Mr Jan voers. pt Matheeusen voers. Lxxx gouden leeuwen nl. valore in festo Pasche a.s. met 4 mud 
rog die dezelfde Matheeus over 4 jaar den voors. mr Jan ghelevert heeft ut dixit scab. predicti datum 
supra 

22. 1463 maart 19 847.Sch.Otw,R.170,(05)004v-02 
Willem z.w. Jans van Haren  
• 2 ½ buender erfs tot heyen liggende van v buenderen heyen hem als hij zeide toebehorende 

ghelegen inder  prochien van Otw in loco dicto Bantsvoert inden winckel < communitate de Otw > 
erf Peter Eelens cum quibuscum ^vande erf Jans  nat.z. Jans van Haren totten goede toe van 
Bansvoert ut dixit  

leg. supt Jan Elst ad opus Willems z. Jan Vendic etc. vry ende los – scab. Poinenborch et Heyen 
datum xix marty des saterdach post dominica oculi  

23. 1463 maart 21  847.Sch.Otw,R.170,(05)004v-03 
Heylwich vidua qd Henrick Tijs met Ariaen? geh. vanden Wyer hoeren tegenw. wittigen man ende 
momboir alsulke tocht ende recht van tochte als Heylwych voers. besittende is in  
• een eindeken hoefs ghelegen in lib. de Otw < erf Jan nat.z.w. Aert Wolfaerts > erf Anthonys 

Buckincs ^ erf Jans nat. z. Willem Colen dat daertegen ghedeilt is v communitatem gheh. op die 
Vloet 

leg. supt Wijtmanne z. derselve Heylwygen ende w. Henric Thijs voers. - scab. Jan Symons? en Em 
datum des maendaechs nae Letare xxi marcij [= dus 1463] 
Quo facto ……. dicto Wijtmanne dit voers. eindeken hoefs vendidit Janne nat.z. Willem Claeus Colen 
etc. wtgenomen Margrieten sBayen?[Boeden?] ½ md rogh erfpacht jaerlijcs van recht ex eium 
solverunt scab. predicti datum supra  

24. 1463? maart 29 847.Sch.Otw,R.170,(06)005r-01 
1452 ? 1458 1469 1475 
Peter geh. van Laerhoven z.w. Jans  
• een huis ende hof met toebehoren tot hem behorende bvvo in loco dicto die Kercstraet < erf w. 

Michiel Nellen nu tot Dircken vande Elst behorende > erf Marien wede w. Ghijb Heyen et suorum 
plu..? ^ comm. plateam v erf Willem nat.z. w. Henric Nellen ut dixit  

item hiertoe een borij wech te gaen te wenden te keeren ende den erven w. Embrecht scencael? 
[Schenkel] nu Jan Doremans toebehorende gelegen in dictam parochie et loco predicto < erf 
Margrieten Coremans et suorum > erf Elysabethe vidue qd Aert Marie? [Meynen] et suorum plu… ut 
dixit leg. vendt Claeusen z. Claeus Claeus Sculenborchs uitgenomen iiij lop. rogh erfp. Jan Glavys 
jaerlijcs van recht te betalen scab. Poynenborch et Heyen datum swoensdaechs voer? Palmsondach 
xxix marcij [sic - is dinsdag] 
Jacop z. Jans vander Elst redemit et reportavit dicto Nicolao scab. predicto datum supra  
Claeus voers. pt etc. hem te gheven ende te ghelden Peteren voers. ½ mud rogh jeep op lichtnmis wt 
en van den huse en hove etc. predicta scab. predicta datum sup. 
Claus voers. pt Peteren voors xxviij ½ [28 ½ der voers. peter xviij st voer den peter xiiij ½ daeraf a 
festo Pasche prope futuram over een jaer met 13 L rogs en 14 daeraf a festo Pasche prope futuram, 
over 2 jaar met 6 L rogh te betalen eodem scab. predicti datum sup.  
Peter voers. consensit Claeus voers. als dat die selve Claeus dit voers. ½ mud rogh af sal moggen 
leggen op Lichtmis a.s. over 5 jaar met 18 peters en voor elke peter 18 st etc. scab. predictis datum 
supra  

25. 1463  847.Sch.Otw,R.170,(06)005r-02 
Mathijs z.w. Aerts Meyers pt hem te geven en te ghelden Janne z.w. Peter Poinenborchs ½ mud op 
Lichtmis wt ende van  
• enen stuck lands vi ½ lop. gelegen in lib. de Otw in loco dicto Kerchoven < erf Aerts sWolfs > erf 
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Willem Lombaerts krn ^comm. plateam v erff Jueten vidue qd Aerts vande Heyen et Jan Loermans  
• item enen huse en hove cum fundo et attinentiis mette erf daaraan 3 L gelegen  in voers. stede < 

erf Willem Luus > erf Enghelen vidue qd Jan Laur. en zijn krn ^com. plateam v erf Enghelen en krn 
voers.  

etc. scab. Jan Symons en Heyen datum xxiij aprilis  

26. 1463 mei 8 847.Sch.Otw,R.170,(06)005v-01 
Aert z. Hessel Appels pt sup her. Janne z.w. Beerthout Vannys xi peters ende voor elke peter xviij st 
vanden leste dage mers prope futuram over 3 ? jaar met 15 L rogs – scab. Appel et Em Go datum viij 
may  

27. 1463 april 26 847.Sch.Otw,R.170,(06)005v-02 
Henric z.w. Ghijsbrecht z.w. Jan Ghijsbrechts Hannen z. bij wel raey bij reden toedoen ende consent 
heer Florys z. Ghijsbrecht Floren z. 1 mud rogh jeep in 2 mud rogh her. pactum solvendis in festo 
purificationis de et ex 
• duabus domibus et ortis ende grond daarnaast gelegen bvvo gelegen ongeveer halverwege 

tussen kerk en linde < Ghijbonis dicti Heyen > erf qd Michaelis vanden Oerde ^gem. plateam v 
gemeynt ut dixit  

welke 2 mud rogs erfpacht voers. Jan z.w. Ghijsbrecht Hannen sone tegen Arnoldus dictum 
Roekeloes z.w. Jo dictum Blic in sch.br. sBosch en welke 2 mud rogge voors. Henric mids ene 
erfdeling met sinen mede erfgenamen ghedaen erfelijc toecomen is in litteris de Otw leg. et her. supt 
Janne nat.z.w. Aert Wolfaert etc. – scab. Appel en Em datum xxvi aprilys – portatum per scabinos  

28. 1463 mei 11 847.Sch.Otw,R.170,(06)005v-03 
Notum sit want Wijtman z. Wijtmans [sic = Tielman] vanden Dale ende Elysabeth sijn suster vanden 
voerbedde gheloeft hadde als princ. sculder hen te gheven ende te ghelden Dingnen wittige naewijf 
Tielmans voers. tb hoers en tbv de wittige naekynder dess. Tielmans ende Dingen voers. te voeren 
den voers. Dinghen ter tochte ende de voers. hoeren nae kynderen ten erve te bliven een mud rogh 
jeep op Lichtmis wt ende van 
• enen huse ende hove met toebehoren sitis bvvo < erf Claeus die Weer > erf Aerts die Wolf 

Bruystens zwager ^ comm. plateam v erf Reinkens van Mechelen daer een voetpat tusschen gheet  
ghelijc dat in sch.br. van Otw daerop ghemaect vol daarom soe sijn gestaen coram scab. Dinghen 
vors. Tielmanno hoer man en momb. Adriaen ende Jan confratres ende Dinghen hoer zuster wittighe 
naekijnderen Tielmans ende Dinghenen voers. cum tut. Dinghene hen selven ende voor Claeusen 
den outsten ende Claeusen den jonxsten ende voer Soffyen oec. wittige naekynderen Tielmans ende 
Dingene voers. non presentes daer Tielman Dinghen Adriaen Jan ende Dinghen voers. voer geloeft 
hebben dese helft vande voers. mud rogs erfpacht legitme supt Wijtmanne ende Elysabetthen voers. 
krn Tielmans vanden iersten bedde tesamen – scab. Aert Appel en Adriaen Heyen datum xi maij  

29. 1463 mei 13 847.Sch.Otw,R.170,(07)006r-01 
Beatrijs weduwe qd Jans vander Hoeven d.w. Goyaert van Heist? c.t. alsulken tocht als Beatrijs voers. 
besittende is in enen mud rogh jeep als met meer andere pachten Wouter z.w. Robbrecht Gheisters 
gheloeft hadde als princ. sc. Wouteren geh. vander Hoeven te ghelden wt ende van  
• alsulke erf als Wouter die Gheister voirs. vercregen hadde tegen den voergen. Wouter vander 

Hoeven ghelegen in par. Otw in loco dicto op die Hoeven ende uit 
• enen stuck erfs ghelegen in par. Ghestel bij de watermolen van Stoct  
volgens sch. br. Otw leg. sup Goyaerden Janne ende Claeusen ghebr. krn derselver Beatrijse ende w. 
Jans vanderr Hoeven voers. Henric z. Peter Brunen man van Elysabetthen sue uxoris filia qd Jans 
vander Hoeven voers. ad opus eorum et ad opus Willems vande Schueren man van Marie sue uxoris 
Agneesen ende Margrieten sorores drs qd Jan vander Hoeven voers. etc.  
quo facto dat Go,. Jan Claeus Henric hoer zwager voers. de voors. mud rog erfopacht supt Jannen 
s.w. Jans vander Hoeven  
bijgestaen Zebrecht z.w. Aerts vander Hoeven hoeren oem voirs. krn Gherit en Aert gebr. krn w. 
Jacops vander Hoeven voor henzelven en voor hoer mede erfgenamen broeders en zusters op dit 
voors. mud rogge ad opus Jan voors. redemit scab. Appel et Eyghen datum xiij maij  
Jan die Sloetmakerr voers. pt Beatrijsen voers. en Goeyaerden hoeren soen 32 peters en vor elke 
peter 18 ½ st a purificationis prope futuram over 3 jaar met 12 mud rogs elke OLVrouwedag binnen 
den voors. termijn den pacht van een mud rfogs solverunt scab. pred. datum ut supra  

30. 1463 mei 13 847.Sch.Otw,R.170,(07)006r-2 
Goyaert z.w. Jans vander Hoeven  
• een stucsken beempts 22 R gelegen in par. Otw in loco dicto tZovic < erf Aert Back Vanys soen > 
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erf Jans van Goirle en Ghijsbrecht sijns brueders ^gem. stroom … die Aa v erf Jan Hermans ut dixit  
leg. supt Jasn Elst ad opus Jans z.w. Ghijsbechts Mesmakers etc. scab. predictis datum supra 

31. 1463 juni 1 847.Sch.Otw,R.170,(07)006v-01 
Jan z.w. Ghijb Willems z. 
• een stucsken erfs tot ene hophove liggende ½ L ghelegen bvvo in een stede geh. die Coestraet < 

^ erf Jans Beckers > gem. plateam v erf w. Jans van Berc ut dixit  
welc stucsken erfs voers. Jan voers. tegen Laurens? z.w. Herman Molneers verkreeg in sch.br. Otw 
leg. her. vendt Godevaerden z.w. Godevaerts van Hulsen scab. Appel et Em. datum prima juny 

32. 1463 juni 3 847.Sch.Otw,R.170,(07)006v-02 
Willem z.w. Embrecht Scenckel als wittigh man ende momboer Hillegonden sijns wijfs d.w. Henric 
Embrecht s van den Einde met voers. Hillegonde sinen wive ellen ende enyegelijke alsulkern 
onbernelijc havelijc gueden die den voerrs. Willem ende Hillegonde voers. vander doet w. Embrecht 
z.w. Henrix voers. met recht van versterve enichsins erfelijc toecomen sijn soe waer die voers. 
guedenm ghelegen sijn en men die erghent in hoeren name bevijnden mach [doorgehaald o.a.  
• item hier toe een stuck beempt inder prochie van Ghestel gelegen op dier Hagorst etc.] Embrecht 

vanden Einde in sinen leven toe te behoren plach  
– supt Peter z.w. Wouter Toits man van Yden sijn dochter [w, Jan Dircs tesamen ?]als in enige 
toekomende tijde enige commer kwam van de voors. versterve .. vanden voors Embrecht dat hij noch 
leefde oft van enighen testament daar hij voorn. Hillegont in ontmacht? mocht hebben dat sij dan 
denselve Peter alsdan wederom gheven en betalen zullen Lx [60] peters en voor elke peter 18 st etc. 
scab. Poinenborch et Heyen datum 3a juny 

33. 1463 juni 3 847.Sch.Otw,R.170,(07)006v-03 
Peter soen w. Wouter Toits als man van sijns wijfs voers. opt voirs. stuck beempts ad opus 
Hilleghonde voirs. wittelijk heerft verteghen tesaemen etc. scab. predictis datum supra 
Willem voers. pt Jan Elst dat soe wanneer dese Jacop voers op hem verzueken ende begheren sal 
dat hij dit voirs. stucsken beempt vesten en daerop vertyen sal tot des gheens behoef daert Hillegont 
voers. begheeren sal en heeft voert gheloeft Willem voers. Jacoppen voers dat hij nimmermeer tot 
ghene tijde spreken en sal oft hem recht … en sal bij hem selven oft bij niemant andere op 
gheenderhande gude die hem van Hillegonde sine wive aencomen sijn oft in enighen toecomende 
tijden aencomen oft versterven moghen ten sal sijn bij consent ende wil? Hillegonde voers. scab. 
Predicti datum supra  
Peter voers. pt Willeme voers. xviij peter en voor elke peter 18 st binnen 1 maent van mey 
naestcomende solverunt met? welke? Gheryt Peter voors. voldaen heeft alsulken 18 peters als hij 
van? voirs. Willem voer porters? vanden Bosch gheloeft heeft ut dixit [7r] 
Peter voers. pt sup Jo Elst voers. 22 der voors. peters welke gelofte Peter voors. voldaan heeft alsulke 
22 peters als hij der voors Hillegonde voor poirters? vanden bosch gheloeft heeft ut dixit scab. 
predictis datum supra 

34. 1463 juni 30 847.Sch.Otw,R.170,(08)007r-01 
Jan z. Ghijsbrecht Willems sone pt etc,. Henric z.w. Gherit Meeus Venmans sone ad opus sui et ad 
opus Janne d. Henric voers. ½ mud rogh jaarlijks lijfpacht te vergelden jaarlijks op Lichtmis alsoe 
lange als Henric ende Jan voers. ende die langste levende van hen beyden inder menscheyt leven 
zullen et no ultra wt ende van  
• enen huse ende hove met toebehoren ½ mudzaad gelegenb in par. Enschot aen die Hoochzijde 

< erf Agneese vidue Laur. vanderr Heyen en krn > erf Wouter van Gorp ^comm. plateam v erf geh. 
die Ruibraken ut dixit scab. Poinenborch et Em datum xxx juny  

35. 1463 mei 23 847.Sch.Otw,R.170,(08)007r-02 
Henric gheheiten Appels sone w. Henric Appels  
• een stuck beempts hem als hij zeede toebehorende ½ buenre oft daeromtrent begrepen ghelegen 

in een stede geh. Wippenhout < erf Dircs Luwen nu Henric van Veen? > erf Aerts vande Hoeven  
daer Wouter vande Wiel dat wederdeel af heeft ende dwelc tegen den selven Wouterr rijt ut dixit ende 
welc ½ buenre beempts voirs. totten voirs. Henric met recht van naerscappen erfelijken comen is wt 
enen coep die Wouter geh. vande Wiel teghen Willem gheheiten dern Becker den ouden vande voirs. 
stuc beempts ghedaen hadde in scvh.br. Otw leg. et her. vendidit Gheryeden z.w. Henric vande 
Aavoert scab. Appel et Poinenborch datum xxiij juny  

36. 1463 juni 23 847.Sch.Otw,R.170,(08)007r-03 
Gherit vander Aavoert pt Henric Appels voers. 20 peters ende voer elken peter xviij st opten half 
vasten prope futuram solverunt scab. predictis datum supra  
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37. 1463 juni 15 847.Sch.Otw,R.170,(08)007r-04 
Agnees geh. Ennekens wittige hvr w. Aerts van Almkerck ende Kathelijn wittige hvr Symon Haien ars? 
hebben ghegeven ende verleent ende met dswen brieve gheven ende verlenen Aert Aert Ennerkens 
z. een volcomen vry maxch scab. Jan Symons et eigen datum xv junij  
[onder aasn dit blad vij]  

38. 1463 juni 28 847.Sch.Otw,R.170,(08)007v-01 
pro monastrois sancte Gheertruden  
Jan vande Kerchoven Gherit Beye Aert Ghyben Jan die Jegher Peter vande Pasch Peter die Kock 
Willem Corten Huyb Peter Huben soen prom. heer Willem Luwe ad opus monasterij sancte Gertruden 
Lxiiij mud rogh in festo Andree prope futuram ende ten Bosch oft tOesterwijck waert mienen heer oft 
sinen dienaer ghelieven sal volv. eodem scab. Appel et Poinenborch datum xxviij junij  
Beerthout Wouters Peter Jan Vannis z. Aert Witloc Faes Peter Daneels Vranck [Eelens] Eelkens 
prom. ad opus sup. Lxiij mud etc. scab. predictis datum xxvi junij 
Wouter Willem Corten soen Ghijb Hoen Willem Stert Jan Huben Herman Wouters Beerthjouts z. pr. 
xLiiij mud – scab. oredictis datum supra 
Ghijb Smit Peter die Koc Hernrick vande Voert Jan Stevens Laureys Stevens Stheven hoer bruer 
Meeus Stevens Peter Ghijben pt. x dobbel in festo Jhois prope futursam solverunt scab. Appel et Em 
datum supra 
Jan Laur. Scoemaker soen ende Gheryt vande Schoer pt Willem Luwe ad opus post futuram suop. 
xxix mud rogh scab. Appel et Eyghen datum xiiij septembris  
Jan Sthevens Jan Jacops ende Aert Goeyaerts z. pt Wil Lu ad opus p. sup. xLi ½ mud rogh in festo 
Andree prope futuram etc. scab. Em et Meghen datum in festo Lambertus  
Goetscalc Jan Claeus z. Jan Melys Herman Jan Hermans z. ende Jan Meeus pr. Wil. Lu ad opus xLij 
½ gulden ende voor elken gulden 10 st in festo Jo bapbtiste prope futuram solvende scab. 
Poinenborch en Jan Simons datum in festo Michaelis  

39. 1463 juli 5 847.Sch.Otw,R.170,(09)008r-01 
Merten z.w. Jan Brocken voor hem selven ende voer Robberten ende Janne confratres ende voer 
Aerden hoer zuster krn qd Wouter Brocken daar Merten voers. voer gheloeft heeft Henrick z. w. Jans 
vanden Brekelen als wittig mane en momb. Kathelinen sue uxoris Gielijs z.w. Floris Gielijs soen man 
en momb. Elysabetthen sue uxoris Claeus z.w. Henricv vande Voert als wittig man en momb. 
Kathelinen sue uxoris ende Peter z.w. Laureins Aerts soen als wittige man ende momb. Marien sue 
uxoris d.w. Jan Brocken voers.  
• een huis ende hof cum fundo et attinentiis mits erfp. sibi adveniant iiij lop. gelegen in par. Otw in 

loco dicto Berkel < com. plateam >  erf Claeus vande Voert ^ erf Jan Brocken voers.  
• noch hiertoe een stuck beempts x L in par. predicto in loco dicto Uedenhout < gem.stegam > erf 

Jan Toits krn ^ erf Herman Loers ende Peter Beyen v erf Gherit  Jan Nollekens sone  
• item noch hiertoe op een stuck beempts gelegen in par. en predicto < ^  erf joffr. Houtappels > erf 

Margrieten vidue qd Meeus Heunen? v gem. stegam  
• item`noch hiertoe op een stuck beempts daerbij omtrent ghelegen < erf Margrieten voers. > erf Jan 

Wouters vande Loe ^joffr. Houtappels voers. v gem. stegam predictam  
• item noch hiertoe een stucsken beempts ghelegen op de voers. stege ^ ten brande waut? ut dixit  
hen toebehorende ad opus Willems Jans confratres Heylwyghen Gheerborghen ghezusters krn w. Jan 
Brocken voers. wittelijc ende helmelijc – scab. Embrecht Goeswijns soen ende Adriaen Heyen datum 
quinta july  

40. 1463 juli 5 847.Sch.Otw,R.170,(09)008r-02 
Merten Willem ende Jan confratres sonen w. Jan Brocken voers. voor hem selven ende voor 
Robbrechten Janne ende Aerden?  voers krn w. Wouter Brocken pro quibus Merten voers. pt Henric 
voers. als man ende momboer sijns wijfs voers. Gielys Claeus ende Peter voers. als man ende 
momboir. hoer wiven voers. drs. w. Jan Brocken voers. Heylwych ende Gheerborch ghezusteren 
voers. com momb. hebben onder hen een erfdeylinge ende erfscheidinge ghemaect ende ghedaen bij 
rasey van hoer vrienden van sommighen erven hier onder ghescr. die hen vande doet w. Jan Brocken 
hoers vaders voers. ende van w. Elysabetthen hoer moeder met recht van versterve erfelijc toecomen 
sijn mids welker erfdelinge etc. soe zullen Merten Willem ende Jan gebr. Heylwychen Gheerborch 
ghezusters voers. hebben houden erfelijk besitten  
• een schuur met hoer gronde ende toebehoren daer w. Jan Brocken in besterf met half daaraf aent 

huis ende schuer voers. ghelegen te wesen de helft daeraf noertwaert ghelegen de helft daaraf 28 
L in par. Otw in loco dicto Berkel < de andere helft die daar [8v] teghen deylt > erf wede Henric 
Melys Bonten in bestarf .. Claeus vander Voert mijns heren van Paerweys cum ^ erf Claeus erfgen. 
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vande Leempoel v gem. plateam  
• nog hiertoe die helft vande eenre heyhoeve tsamen een mudsaet gelegen in par. en tpl. voors. te 

weten de helft daaraf noertweert ghelegen < die andere helft die dawertegen deelt > erf Henric 
vanden Brekelen ^ comm. plateam  

• nog wwn stuc lands vi lopen gelegen in par. en tpl. predicto < ^ erf Henric vanden Brekelen > erf 
Embrecht erfgen. vanden Nuwelaer v comm. plateam  

• item noch hiertoe die helft van eenre heyhoeve die heel hoeve iiij buender te weten die helft daeraf 
zuutwaart ghelegen in par. Tilborch daar die andere helft die daertegen deilt ex uno > ^ erf 
Willems Ridders erfgen. v  erf dom. de Paerweis ut dixit  

welc erfe voers. den voers. ghevallen sijn in deele etc. dat Merten Willem ende Jan Heylwych ende 
Gheerborch voers. uten voers. erf hen in deele als voers. is gevallen jaerlijcs ghelden zullen ende 
sculdich zullen sijn te ghelden Goyaert Aert Leyten Jans erfghenamen ij mud rogh erfpacht ende 
Jannen Embrecht Aert Leiten soen 1 md rogh erfpacht ende Dinghenen Jan Peter Stevens 
huysvrouwe 12 mud rogh erfpacht ende Herman Loer ½ md rogh erfpacht ende Jan den Cuper ½ 
mud rogh erfpacht ende tabule sancte spiritus in Otw 1/2c mud rogh erfpacht ende 2 ½ vlaams erfcijns 
inden wildert van Haren vanden voers. heyhoeven te ghelden ende enen ouden grote de hertogh ut 
de heyhoeve in Tilborch te ghelden ende de helft van alsulken chijns alsmen de altaristen inde kerke 
van Otw sculdich is te ghelden erlkr pacht ende chijns voers. Merten Willem Jan Heylwych ende 
Gheerborch voers. van nu voert aen geloeft hebben te ghelden  
Item hier teghen soe zullen Robbrecht Jan ende Aert her zuster krn w. Wouter Brocken in die stat 
hoers vaders Henric Claeus Gielys ende Peter als manne ende momb. hoer wiven voers. hebben 
houden ende erfelijke besitten  
• een huis ende hof ende die scaepscoey cum fundo et attinentiis metten anderen helft daar voers. 

erf te waren die zijnde daeraf zuutwaert ghelegen met der andere helft voers. die daer teghen deilt 
ex uno > der erf mijns heeren van Paerweis ex alio ^ comm. platea ad her. mijns heeren van 
Parweis voers.  

• item noch hier toe dei andere helft vande voers. heyhoeve 1 mudsaet ongeveer  [9r nieuw katern 
bovenaan 1463] die helft daeraf zuitwaert ghelegen met den anderen helft die daertegen deilt > erf 
Claeus Sceper ende Jan die Jeger ^ v ad comm. plateam  

• item noch hiertoe die andere helft vande voers. heyhoeve in Tilborch ghelegen met de andere 
helft die daerteghen deylt > erf mijnre joffr. Houtappels ^erf Willem Ridders erfgen. v erf dominus 
de Paerweis  

• item hiertoe noch een stuck erfs tot weyen liggende 10 L gelegen in par. de Otw in loco dicto 
Uedenhout int Willich broec < erf Elysabethen vander Avoert > erf des goetshuse van Tongherloe 
^ erf des jonghen Jan Beyen v ghemeinen strathe toe gheheiten die Schoerstraet  

welc erf voers. den voers. Robbrecht Jan ende Aert hoer zuster in die stat hoers vaders Ghe? Henrix 
Claeusen Gielysen ende Peteren ghevallen sijn in deel pt. A… sui coheredes .. et ad opus eorum etc. 
dat Robbrecht Jan Aert Henrick Claeus Gielis ende Peter … voirs. erf hen in deel als voers is 
ghevallen jawerlijcs gelden zullen ende sculdich zullen sijn te ghelden Goeyaert Aert Leyten soens 
erfghenamen ij mud rogs erfpacht ende Aert Appel Jacops sone 1 mud rogh erfpacht ende Herman 
Loer 1 ½ mud rogh erfpacht ende Jueten Brabants iiij [4] lopen rogh erfpacht ende Heyn Baeyen vi ½ 
[6 1/2 ] lop. rogh erfpacht ende tabula sancti Spiritus in Otw 1 L rogh erfpacht ende 3 oude grote den 
hertoge uter heyhoeven Tilborch ende ij ½ [2 ½] vlaams erfchijns in die wildert van Haren ende enen 
ouden grote ende tfierdel van enen ouden grote ut voers. weyen te ghelden 1 oude grote ende 1 
butken erfchijns  den hertoge uten erf aent huis te ghelden ende die helft van alsulken chijns alsmen 
den altaristen in de kerken van Otw Jaerlijcs van recht sculdich is te ghelden welken pacht ende chijns 
voirs. Robbrecht Jan ende Aert hoer zuster hen Claeus Gielis ende Peter van nu voertaen annuatim 
sit solvendis etc. scab. predictis datum supra etc.  qui… Pet. hebunt litteram de toto 

41. 1463 juli 5 847.Sch.Otw,R.170,(10)9v-01 
Embrecht z.w. Henric Embrechts sone van Riele ende Godevaert sone w. Godevaert van Hulsen als 
meesteren ende provisoren der tafelen des Heylichs Gheests inder kerken van Otw inde name ende 
vanwegen der tafelen voers. wt machte ende oerlove die de voers. provisoren hebbende sijn vanden 
hoeve van Ludich bezeghelt met des hoefs zeghel  
• een huys ende hof met sinen gronde ende toebehoirten totten voirs. tafelen behorende ghelegen 

inde vrijheyt van Otw < erf Henric Kepkens > erf Peter vanden Einde ^comm. plateam v comm. 
aende vloet ghelegen ut dixit 

welc huis etc. voers. Aert z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels sone teghen Henric z.w. Willem 
Kepken van Nulant in sch.br. Otw  
item hiertoe xij lop rogh jaerlijcs  ende erfelijcs pacht totten voers tafele behorende ende ij lib pay 
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erfchijns te vergelden opten Kerstavont vuten huse ernde hove voers. welke 2 pond en 12 L rog 
Laureys geh. vander Heyen ende Gherit Bock Leonarts z. als momb. en prov. van voorn. tafel tegen 
Henric z.w. Gielys van Eten met overgeven in sch.br. Otw  
Item hiertoe x oude grote erfcijns totte voors. tafel behorende te vergelden uten huse etc. ut dixit leg. 
et her. vendt Janne z.w. Peter Beeren etc. scab. Em ende Adriaen Heyen datum supra  
Jan die Beer voers. pt Embrecht ende Godevaerden voers. ad opus … xxvij ]27] peters ende voor 
elken peter 18 st opten half vasten en 11 L rog scab. predicti datum supra 
Jan voers. pt datum xxxviij p. voers. a purificatione prope futuram over vi jaer met enen mud rogh 
solverunt ende tot elken OLVrouwen dag binnen der voors. termine ten pacht van 1 mud rogh 
solverunt – dat Jan voers. desen voers. pacht binnen den voors. termijn metten voors. 38 peter tot 
sinen scoensten af sal mogen leggen ende altijt metten pacht ende tot enen male etc. en dat de 
H.Geestmeesters gehouden zijn de voorn. penningen te beleggen aan zeker erfguede tbv ende ten 
profijte der tafele voorn. scab. predictum datum supra  

42. 1463 juli 9 847.Sch.Otw,R.170,(10)9v-02 
Goeyaert z.w. Goeyaert van Nerven twee mud rogh jaerlijcs ende erfelijcs pachts tot hem als hij zeede 
behorende te vergelden Adriaen in purificatione wt ende van  
• 12 L lands ghelegen in de prochie van Tilborch tusschen der erf Gherit z. Henric van Broechoven 

> erf erfgen. w. Zegher Scuppen?  [Stappen?]  
welc stuck lands voers. Willem Peters sone vander Gheine van Gherit z.w. Henric van Broechoven ad 
pactum vanden voers. xij L rogh ende welc twee mud rogh voers. totten voers. Goeyaerden van Gherit 
Beerthout Anthonissen confratres? van Dircken Jans z. vander Elst als man en momb. Gheertruden 
sijns wijfs krn qd Goyaerrts van Nerven met opdragen erfelijc comen is pt in diverse litteris de Otw p… 
legitime supt Buerthouden ? voers. etc. scab. Em. et Heyen datum ix july  

43. 1463 juli 12 847.Sch.Otw,R.170,(11)10r-01 
marge: Adriaen Heyen solvit Peteren sua 
Aert gheheiten Wolfaert z.w. Laur. vander Heyen  
• een stuck lands hem als hij zeede toebehorende xiiij lopen gelegen bvvo in loco dicto die Schive < 

Jueten vidue qd Laur. vande Heyen et suo prol.. > erf joffr. Elysabetthen vidue qd Henrics van 
Amerroeyen et suorum plu… Embrecht Goeswijns z. ^vanden Ghemeynen molenweghe v erf 
Coemaerts? z. w. Wijtmans vande Dale ut dixit  

leg et her supt Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen ende Adrianen z. Henrick gheheiyen Beeck de barbier 
etc. wtgenomen ½ mud rogh erfpacht Claeusen van Stralen oft sijnder hvr ende 10 st outs erfchijns 
tabule sancti Spiritus in eccl. de Otw jaarlijks van rechts te vergelden – scab. Poinenborch en Em. 
Gojaerts? datum xij july  - portatum pro scab.  
Jacop z.w. Laureys vande Heyen redemit et reportavit dicto Adriani en Adriani scab,. predicti datum 
supra 

44. 1463 juli 12 847.Sch.Otw,R.170,(11)10r-02 
Aert geh. Wolfaert voers.  
• enen erfwech hem toebehorende te weghen totten voers. stuck lands te gaen te staen te varen te 

dragen? ende te stouwen  tusschen die conincs eycke en tusschen eenre weyen wilner 
toebehorende Laur. vander Heyen  

den welken wech gaet over deen erve w. toebehorende Goeswini Goeswini Matheeus zoen welken 
wech w. Goeswini Goeswini Matheeis soen bekent hadde Laur. vander Heyen in den voers. maniere? 
pt in littera de Otw – supt Adriaen en Adriaen voers. scab. predicti datum supra 

45. 1463 juli 3 847.Sch.Otw,R.170,(11)10r-03 
Willem ende Wolfaert confratres sonen qd Willems van Kuyck  .. Janne z.w. Peter Poinenborchs ad 
opus Ambrosius soen w. Jans vande Steghen als dat die selve Willem oft Wolfaert nimmermeer 
spreken en zullen bij hen selven oft bij niemant anders op gheenderhande guede toebehorende 
Ambrosius voers. met ghene recht gheestelijc oft weerlijc in gheene toecomende tijde in gheene 
maniere stab. Jan Symons sone et Adriaen Heyen datum iij julij  - portatum pro scab.  

46. 1463 juli 18 847.Sch.Otw,R.170,(11)10r-04 
Cont sij enyeghelijken want Ghijsbrecht zw. Korstiaen Ghijsbrecht z. weduwaer [sic] qd Yeven doen sij 
leefde sijns wijfs d.w. Gherit Wouters alsulken tocht ende recht van tochten als Ghijsberecht voers. 
besittende was in den dordendeel van allen ende enyeghelijke alsulken erfelijke gueden daer w. Yeve 
in bestarf wettelijc ende erfelijk overgegeven ende opgedragen hadde meester Janne sinen wittigen 
zoene gelijc dat in scepenen letteren van Otw daerop ghemaect volcomelijke begrepen is daerom soe 
is ghestaen voer spenen hier onder gescr. meester Jan voers. ende heeft aen den selven Ghijsbrecht 
sinen vader deylinge begheert vande voers gueden dwelc die selve Ghijsbrecht nae de begheerten 
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meester Jans sijns soons ghedaen heeft nede heeft den selven meester Jan Ghegeven ende 
bewesen zeker erfelijke guede te weten lant ende beempde daer meester Jan mede tevreden was 
dwelc Ghisbrecht soe heeft meester Jan voers. daer met  tvoers derdendeel dat hem als voirs is van 
sinen vader bewesen was weder verhuert Ghijsbrecht sinen vader voers. lant? Ghijsbrecht sijns 
vaders voers.te weten alle jaer xij? mudde om dat derdendeel vanden ghenen dat meester Janne 
bewesen was in rechten manieren van hueren hey te moghen bruken besinghen ende  hanteren voir  
die voirs cij mud rogs beyde zijden in te vrede waren ut dixit scab. Poinenborch ende Heyen datum 
xviij july 

47. 1463 juli 18 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-01 
Quo facto meester Jan als dat hij de voers. G? sinen vader dese voers. xij mud rogh nimmermeer 
manen of eyschen en sal bij hem selven of bij niemant anders in gheene toecomende tijde scab. 
predicto datum supra – Ghijs pt Adr. s-re vi [6] vl. de de ..nob.. litteris die Soffie de Gorop et 1 st de 
tut.. et ista.. duab. litteras 

48. 1463 juli 22 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-02 
Aert qd Wolfaert ende Jascop ghebruederen Soffy Margriet ende Mechtelt ghesusteren krn qd 
Laurfeis vander Heyen pr.. Jannen nat.z.qd. Henric van Ethen xi Rgld a purificatie prope futuram over 
5 jaer met 6 L rogh en tot elke lichtmis binnen den termijn de pacht van 6 L rogh etc. – scab. 
Poinenborch et Heyen  datum xxij july  - portato pro scab. 

49. 1463 juli 22 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-03 
Agnees wedewe Laur. vander Heyen pt dicto x [10] mud rogh de een helft in purificatio prope futuram 
ende dander helft a purificatione prope futuram ult. ann. scab. predicti datum sup.  – portato pro scab.  

50. 1463 juli 20 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-04 
Peter gh. vander Wou pt sup hereditare heer Willem Moeliaert pastoer eccl. de Oesterwijck xviij [18] 
mud rogh in festo Andree prope futuram ende toesterwijc te leveren etc. scab. Appel et Eyghen datum 
xx july  

51. 1463 augustus 1 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-05 
Aert z.w. Jan Goyaerts z. wittig man Marien sijn wijf d.w. Wouter Vrancken allen ende enyhelijke 
alsulke guede beruerlijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die den voerrs. Aert vander doet w. 
Wouters soen w. Gherit Buckincs sine zwager met recht van versterve erfelijc toecomen sijn daer 
Aecht wedewe w. Wouter Buckincs voers. hoer tocht in besittende is ut dixit soe waer tvoers. versterf 
ghelegen en men dat erghent in sinen name bevinden mach eest in haerden in weeken in diepen oft 
in droeghen ut dixit leg. supt. Alijten d.w. Wouter Vrasncken sijnre ghezwijen tesamen etc. commer ex 
parte eius deponentem – scab. Eryt et Heyen datum prima augusti 

52. 1463 augustus 9 847.Sch.Otw,R.170,(11)10v-06 
Aert z.w. Jans gh. Appels wedueer qd Katarine sue uxoris filia qd Jan Obrechs alsulken tocht als Aert 
voers. besittende is in 
• enen huyse en hove cum fundo et attinentiis gelegen bvvo < erf Jo de Cuper > erf Andree Toits  
welc huis ende hof voirs. Aert voirs. teghen Janne z.w. Mathijs geh. Ghijben z. in sch.br. Buscoducis – 
supt Janne ende Ghijselden? krn. Aerts ende w. Katherine voers.  
quo facto dicto Jo et Ghijselt sijn zuster cum tutore dit voirs. huis etc. vendt Henric z.w. Jan Appels 
hoeren oem – scab. Appel et Heyen datum [doorgehaald viij] ix augusti  

53. 1463 ? januari 11 847.Sch.Otw,R.170,(12)10los-r 
Jan de Meyer pt sup. hed. Jan z.w. Jan Ghijben xij peters ende voer elken peter xviij st a purificatione 
prope futuram over iiij jaren met 6 L rogh tot elke OLVr. misch den voers. terrmijn den pacht vasn vi 
lop. rogh solverunt  
datum xi january scab. Adriaen Heyen ende Henric perk? z. d.. lra? Jo nl. Wout van Haeren  

54. 1463 ? januari 11 847.Sch.Otw,R.170,(12)10los-v 
Jacop Aert heer Woutgheers soen heeft met sine eede ghehouden dat alsulken peert als hij voer 
scepenen bracht den xi sten dageh van januario dat dat peert hun was onvercoft? ende onvertiert? 
ende dat hij dat peert in die weye ghedaen had ende weder wt ghehaelt [doorgehaald scab] Appel Jan 
Poinenborch ende Jan van Eygen 
Item desen voers eet hebben gheconsumeert Ghijb Woutgheers ende Jan Herman sRaymalers sone  

55. 1463 augustus 14 847.Sch.Otw,R.170,(13)11r-01 
Goyaert z.w. Peter Pigghen heeft ghewilt geconsenteert ende voer scepenen hier onder gescr. over 
ghegheven dat Agathe wittige huysvrouwe Goyaerts voers. d.w. Ghijsbrecht Leenmans allen ende 
enyegelijke alsulke gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc als dieselve Goyaert nae 
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sijne doet after laten sal hoer leefdaech lanck sal bruken besinghen ende hanteren hoer noettorft af te 
nemeb ende niet langher behoudelijc dat die vors. guede nae doet Agathen voers. gaen en bliven 
zullen daer sij van recht sculdich sijn te  gaen ende te bliven scab. Em. Heyen datum xiiij augusti  

56. 1463 augustus 14 847.Sch.Otw,R.170,(13)11r-02 
Agathe voers. wedewe w. Wouter Buckincs met Goyaerde voers. hoer teghenwoordighen wittighen 
man ende momboer daertoe van hoer ghecoren ende hoer van recht ghegeheven als recht is allen 
ende alsulken tocht en recht van tochten als Agathen voers. besittende in allen ende enyeghelijkne 
alsulken erfelijken gueden daer w. Wouter Buckincs in bestarf soe waer die voers erfelijke versterf 
gheleghen is en men dat erghent in hoeren name bevijnden mach supt Alijten d.w. Wouter Vrancken - 
testes en datum ut supra 

57. 1463 augustus 14 847.Sch.Otw,R.170,(13)11r-03 
Ariaen z.w. Ghijsbrecht Heyen die helft in 
• een stuck lands hem als hij zeede toebehorende ghelijc als daer bepaelt is te weeten dat einde 

ende die helft daeraf noertwaert ghelegen theel stuck xiiij lopensaet bvvo in loco dicto die Schive 
daer dander helft toebehorende Adriaen voers. > comm. plateam ^ Embrecht Goeswijns sone ende 
Jans van den Doren v erf Aert Blocs ende Jueten wede w. Laureins vande Heyen ut dixit  

welk stuk land voers. Adriaen voers. ende Adriaen z. Henric geh. Beeck die Barbier qd Aernden gheh. 
Wolfaert soen w. Laureys vander Heyen pt in litteris de Otw – supt Adrianen z. Henric geh. Beeck die 
barbier dat Adfriaen voers. uit de helft van voors. stuk land jaarlijks ghelden zal die helft van ½ mud 
rogh erfpacht Claeus van Stralen oft sijne hvr ende die helft van 10 st outs erfchijns tabula sancte 
spiritus in Otw welke chijns en pacht voors. Adriaen voors. van nu voertasen jaarlijks betalen – scab. 
Appel et Poinenborch datum xiij augusti  
Jan z. Andries Heyen redemit en reportavit Adriano Beeck  scab. Appel et Em. datum xxij augusti  
Adriaen soen Henrick geh. Beeck die Barbier  
• die andere helft van voors. stuck lants te weten die helft daeraf noortwaerts gelegen gelijk alst daar 

bepaelt is met de andere helft toebehorende Adriaan voors. dat daartegen deylt ex uno > erf 
Coenraert vanden Dale ^Jueten vidue qd Aerts vande Heyen ende Joerden hoer soen v her. Jans 
vande Doren ende joffr. Elysabetthen vidue qd Henrijcys van Amerroeyen  

welk stuk land voers. supt Heyen voers. – dat Adriaen voers. ut helft vande voirs. stuck lands jaarlijks 
ghelden sal die andere helft van de pacht en chijns voors. etc. - testes en datum ut supra 

58. 1463 augustus 22 847.Sch.Otw,R.170,(13)11v-01 
Henric z.w. Jans vanden Brekelen wittig man  Kathelinen sine uxoris Gielis z.w. Florys Gielis z. als 
wittig man Elysabethen sine uxoris [doorgehaald: Claeus z.w. Henric vander Voert wittig man 
Katheline sijns wijfs]  Peter z.w. Laureys Aert sone wittig man Marien sijns wijfs drs. w. Jan Brocken iij 
vijfendeelen als sij zeeden toebehorende in 
• enen huse ende hove cum fundo et attinentiis met eenre scaepscoeyen sibi adiatem? ende metten 

erf daeraen liggende xxvij lopen begrijpede gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel daer w. Jan 
Brocken in bestarf < erf krn w. Jan Brocken die daertegen deelt N > ^ erf mijnsheren van Paerweys  
v erf comm. plateam  

• noch 3/5 hen toebehorende in een stuck erfs tot weyen liggende 10 L gelegen in par. voors. in 
loco dicto Uedenhout int Willich Broeck < erf Elysabethen vander Aavoert > erf Goetshuys van 
Tongherlo ^ erf des jongen Jan Beyen v her. comm. plateam gheh. die Schoirstraet ut dixit  

welk erf voers. den voers. Henric Gielysen ende Peteren vander doet w. Jan Brocken hoers zweers 
ende mids een erfdeling met mede erfgen. erfelijk toecomen zijn ut dixit 
leg et her. vendt Peter z. Jan Beyen die hieruit gelden zal jaarlijks Goyaert Aert Leyten soen et 
erfgenamen 3 /5 van 2 mud rogge erfpacht Aert Appel Jacops soen 3/5 van 1 mud rogh erfpacht en 
Herman Loer iiij vijfdendeel van 1mud rogh erfpacht ende Juetten Brabants ii ½ vijfstendeel van 4 L 
rogh erfpacht ende Heyen Boeyen iij vijfstendeel van vi ½ L rogh erfpacht ende tafel vande H.Geest in 
Otw iij vijfsten van 1 L rogh erfpacht ende iij vijfsten deel van 1 oude grote ende tfierdel van enen oude 
grote uit voors weye te ghelden ende iij vijfsten deel vanenen oude grote en 1 buth erfcijns de hertoge 
te ghelden ende iij vijfsten deel vande helft van alsulken chijns alsmen den altaristen inder kjerke van 
Otw uitden helen erf Jan Brocken sculdich is ut dixit scab. Appel et Em datum xxij augusti  
Merten z.w. Jan Brocken redemit en reportavit dicto Petro scab. predicti datum supra  
Claeus vander Voert als man ende momboer sijns wijfs voers dat vijfste deel vande voers. erf leg.supt 
Peter voers. scab. Poinenborch et Em. datum supra  

59. 1463 augustus 22 847.Sch.Otw,R.170,(13)11v-02 
Gielys voers. als man ende momboir sijns wijfs voers. ende Peter voers. als man van hoer wiven voes. 
ij vijfstendeel hen als sij seeden toebehorende item noch hiertoe  
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• ij vijfstendeel vande helft van eender heyhoeve te weten die helft daeraf zuutwaert ghelegen in 
par. Otw in loco dicto Berkel < ander helft toebehorende Jan Brocken kinderen die daartegen 
delen > erf voers. ? Claeus die Sceper ende Jan die Jegher ^v comm. plateam ?  

• noch de helft van eenre heyhoeve te weten die helft daeraf noertwaert ghelegen in par. de 
Tilborch < erf der krn w. Jan Brocken die daartegen deelt > erf mijnre joffr. Houtappels ^erf 
Willems ridders erfgen. v erf mijn heer van Paerweis ut dixit  

welc vijfendeel vande helft vande voors. erf den voers. Gielys ende Peter vander doet w. Jan Brocken 
hoers zweers met eenre erfdelinge met mede erfgen. gedaen erfelijk aencomen sijn ut dixit leg. et her. 
supt Henric z.w.? Jan vanden Brekelen ad opus Katheline sue uxoris d.w. Jan Brocken en hoer krn 
tesamen etc. dat Katheline ende hoer krn dfaaruit gelden zaullen Herman Loer 2/5 van ½ mud rog 
erfpacht en 2/5 van 3 oude grote den hertog en 2/5 van 2 ½ vlaams erfcijns inde wildert van Haren 
jaarlijks van recht scab. Appel et Em. datum supra 

60. 1463 augustus 22 847.Sch.Otw,R.170,(14)12r-01 
Peter Beye voers. pt Peter Lauwers voers. 34 peters ende voor elke peter 18 st op Lichtmis a.s. over 
10 jaar met 15 L rogh en tot elke Lichtmis binnen deze termijn de pacht van 15 L etc.  
Peter Beyte voors. pt Gielys Floren voers. 31 der voors. peters met 14 L rogh elke Lichtmis - testes en 
datum ut supra 
Peter Beye voers. pt Claeus vaner Voert 18 peters en een oert de voors. Peter ende 3 st in festo Jo 
prope futuram scab. Poinenborch ende Em. datum supra  
Clkaeus voers. dese voers. 18 peterds 1 oert ende 3 st supt Wuil Luwe scab. Em?> et Heyen datum 
alta? january  
Peter Beye voers. pt Claeus voers. 8 der voers. peters a purificatione prope futuram over 2 jaar met 3 
½ L rogh en een vierdevat solverunt a purificatione prope futuram over 1 3 ½ L rogh en een vierdevat 
solverunt eodem scab. predicti datum supra  

61. 1463 augustus 24 847.Sch.Otw,R.170,(14)12r-02 
Robbrecht z.w. Wouter Brocken die soen was w. Jan Brocken voer hem selven ende voerr Jannen 
ende Aernden sijn zusters krn w. Jan Brocken daser Robrecht ende met hem Merten? soen w. Jan 
Brocken als momb. Jannen ende Aernden voers. voer gheloeft hebben dat vijfstendeel hen als sij 
zeeden toebehorende int 
• huys ende hof en erf voers.  
leg. vendt Peteren Beye voers. tesamen etc. daasruit te gelden dat vijfstendeerl vande voers. commer 
en onraet – scab. Poinenborch ende Heyen datum in festo Bartholomeij  
Peter Beye voers. pt. sup her. Robbrechten voers. ad opus sui et ad opus Jans ende Aernden voers. 
40 derr voors. peters op Lichtmis a.s. over 10 jaar met 17 L ende 1 vierdevat rogh etc. - testes en 
datum ut supra 
Robbrecht voers. voor hemselve en metten voers.  [hierboven Claeus voers. als man van zijns wijfs 
voors] 2/4 hen toebehorende in de voers. heydevelden supt Henric vanden Brekelen voers. daasruit te 
gelden dat vierendeel vande voers pacht scab. predicti datum supra  
marge: hierop …… xv plack  

62. 1463 mei 30 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-01 
[middelste blad van dit katern] 
Jan Poinenborch Peters sone pt Janne geh. vanden Dijc 6 Rgld van Bamisch nu naestcomende over 
1 jaer te betalen scab. Heyen ende Eyghen datum xxx may 

63. 1463 mei 30 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-02 
Ghielis Willems z. scoutet tOesterwijck pt sup dicto Jo Poinenborch vi Rgld ……. dat oft Ghielis voers. 
vanden schouteh ambacht hier? en binnen ontheven? worde dat den dach der betalinghe alsdan 
terstont ghevallen en in sal sijn - testes en datum ut supra 

64. 1463 mei 30 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-03 
Peter van Laerhoven pt Jo Dijc vi der voers. gulden - testes en datum ut supra 

65. 1463 mei 30  847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-04 
Gheerleic voers. pt dicto Petro vi der voers. gulden etc. - testes en datum ut supra portatus pro scabini  

66. 1463 juli 28 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-05 
Dirc Nellen pt sup her. Gherit vanden Broeck x [of v?] peters in festo purificationis prope futuram pt in 
super dicto te dorsen van sinen rogh die hij nu ghewonnen heeft op? Bamisch? naestcomende ij mud 
rogh … in afcortinge der voirs. ….. – scab. predictis datum xxviij july – portatus pro scab. Heyen pt st.  
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67. 1463 augustus 26 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-06 
Katheline nat.d.w. Henric vanden Dijc c.t. van denselven Henrick ende wt Hillegonde d.w. Wijtman 
Thijs tesamen natuerlijc ghewonnen op 4 L rogh jeep op Lichtmis uit en van 
• huse ende hove cum fundo et attinentiis gelegen bvvo in loco dicto die Kercstraet < her. Dirc Jans 

z. vander Elst > Claeus nat.z. qd Henric vanden Dijc ^ v  comm. plateam, ut dixit  
ad opus Claeus nat.z. Henric vanden Dijc voers. vertegen mette brieven – scab. Poinenborch et Em. 
datum xxvi augusti  - dijc pt s. – 1 st. de … 

68. 1463 augustus 28 847.Sch.Otw,R.170,(14)12v-07 
Jacop z.w. Herman Molners op 
• een stucsken erf tot enen hofhoefken liggende ½ L bvvo in loco dicto die Coestraet ? < ^ her. Jans 

Beckers > her. comm. plateam v her. Jans van Beeck ut dixit  
ad opus Laureyns z.w. Herman Molners – scab. Poinenborch et Heyen datum xxviij augusti  

69. 1463 september 9 847.Sch.Otw,R.170,(15)13r-01 
Alijt d.w. Wouter Vrancken c.t. heeft bekent Aernden z.w. Aert Back Wijns? dat sij den selven Aert 
jaerlijcs sculdich is te ghelden 1 vlaams xL pl. erfchijns ses lopen rogh jeep op nativitatem christi wt 
ende van 
• enen huse ende hove cum fundo et attinentibus bvvo in loco dicto Kaerchoven < her. qd Jans 

Werners > her. Gheertrude vande Eyken  
teweten deselve vi lopen rogh erfpacht daer Aert geh. Back z.w. Jan Winen tvoers. huis en hof voer 
wtgegeven hadde Enghelberen d.w. Wouter Ymmen daer Aert voers. den brief hem vanden voers. 
pacht af onghebruyck worden was ut dixit  
oft Aert voers. den voers. brief weder ter hant quaem oft oec yemant anders voerghegeven hadde in 
wat manieren dat weer dat alsdan ende tot dien einde dese voers. kennisse van gheenre weerde 
wesen en sal – scab. Em et Henric Peters z. datum ix septembris  

70. 1463 september 14 847.Sch.Otw,R.170,(15)13r-02 
Alijt d. Wouter Vrancken c.t.  
• een huis en hof etc. bvvo in loco dicto Karchoven < her. qd Jans Wouters nu Jan Back > her. 

heredem Gheertruden vander Eyken nu Dirck Belnius ^ comm. plateam v her. joffr. Elysabethen 
van Amersoyen  

welc huys ende hof voers. Enghelberen d.w. Wouter Ymmen tegen Aernden gh. Back soen w. Jan 
Winnen moer een jaerlicken chijns van 1 vlaems plack ende enen erfpachjt van 6 L rogh tot enen 
erfpacht ontfangen had in sch.br. Otw en welk huis etc. de vors. Alijten vander doet w. Engelberen 
hoer moederr met recht van versterve ende mids vertienissen hoer mede? erfgenamen ghedaen 
erfelijc toecomen vendt Jan Elst ad opus Jans nat.z. Wouters de Raymaker uitgenomen de chijns en 
pacht voors. scab. Poinenborch en Heyen datum xiiij septembris  
Jan voers. pt Alijten voers. 10 gouden peters nl. valore a festo Pasche prope futuram over 2 jaar met 4 
L rogs etc. - testes en datum ut supra 

71. 1463 september 14 847.Sch.Otw,R.170,(15)13r-03 
Ghijsbrecht z.w. Pauwels van Goirle pt Peter z.w. Jans vande Pasch vi ½ [6 ½] L rogh jeep op 
Lichtmis de et ex 
• domo etc. 5 L in par. Otw in loco op die Hoeven < erf Jan z.w. Pauwels van Goirle > ^ erf Gherit 

Robben v comm. plateam ut dixit  
scab. Eyghen et Henric Peters z. datum supra 

72. 1463 september 17 847.Sch.Otw,R.170,(15)13v-01 
Lambrecht z.w. Henrix sBonten pt sup hud Aert z.w. Claeus Stert xxviij in festo purificatione prope 
futuram – scab. Jan Symons en Em datum in festo Lamberti  

73. 1463 oktober 4 847.Sch.Otw,R.170,(15)13v-02 
Jacop van Laerhoven ende Embrecht sijn sone pt Jo Elst ad opus Elysabeth Aert Appels d. xix steen 
wollen ende iij lib. elken steen tot xix st. in festo Bartholomeus prope futuram  - scab. Appel ende em 
datum iiij octobris  

74. 1463 oktober 12 847.Sch.Otw,R.170,(15)13v-03 
Jan geh,. die Becker die oude z.w. Willems Becker ende Jan z. Jan Beckers voers.  
• een stuck lands hem als sij zeeden toebehorende 3 L bvvo in loco dicto die Schive < > her. qd 

Henric  dicti Emmen  
welc stuck lands voers. Jan die Becker ierstgen. voers. tegen Jannen ende Jacoben gebr. sonen 
Gherit van Beeck in sch.br. sBosch leg. et her. vendt Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Riele 
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etc. scab. Appel et Em. datum xij octobris  
Aert z. Jan Beckers voers. redemit et reportavit dicto emptoris scab. predictis datum supra  

75. 1463 oktober 16 847.Sch.Otw,R.170,(15)13v-04 
Jan z.w. Peter Beeren  
• een stuc erfs tot moer liggende ij lopen gelegen in par. Tilborch in loco dicto den Vosberch < her. 

Jacop Dircs > communitatem de Tilborch voert  
• nog 2/3 van een stuck moers daerbij omtrent gheleghen oec ij lopenzaad < her. Claeus van Aerle > 

her. Peter Stevens ^ v gemeint  
leg. et her. vendt Claeusen z.w. Jan Vrient uitgenomen die helft van ½ stuver erfchijns de hertog 
jaarlijks met rechty – scab. Poinenborch et Eighen datum xvi octobris  

76. 1463 oktober 16 847.Sch.Otw,R.170,(15)13v-05 
Jan voers.  
• dat dordendeel vande voers. twee stucxkens moers  
leg. vendt Jannen z. Jan Mathijs Wevers uitgenomen de helft vande chijns voers. – scab. predicti 
satum supra – sup omnia? Jan van Eygen en Zeger van Kuyck  
Jan z.w. Anthony Molders redemit dese twee stucskens moers voers. etc. elken tot sinen ghedeelt - 
testes en datum ut supra etc.  

77. 1463 november 1 847.Sch.Otw,R.170,(16)14r-01 
Laurens z.w. Wouter Vrancken voor hemzelve en voer allen ende enyegelijke mede erfgenamen daer 
Laur. voer gheloeft heeft op  
• een huis ende hof cum fundo et attinentiis ghelegen bvvo in loco dicto Karchoven < her. Jan Back 

Berthouts z. > her. Dirck Belnius ^ comm. plateam v joffr. Elysabetthen van Ammersoyen ut dixit 
ende opten alingen recht den voers. Laureys int voers huis ende hof in enigerwijs toebehorende  

ad opus Alijten d.w. Wouter Vrancken sijnre zuster etc. scab. Appel et Em datum prima novembris  
Alijt pt adt unam littera ex parte sui fratris  

78. 1463 november 29 847.Sch.Otw,R.170,(16)14r-02 
Jacop z.w. Jacop Stheven heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van allen ende 
enyeghelijken alsulken schuld als Ariaen Melijs z. wt Besoeyen voers. Jacop sculdich mach sijn oft 
van allen ghescele die sij tegen malcanderen hebbende sijn ende in hodende diem? scab. Eygen 
ende Henric Peters z. datum in prefesto Andree  - portatum pro scabinis  

79. 1463 november 30 847.Sch.Otw,R.170,(16)14r-03 
Jacop Peter ende Claeus confratres krn qd Willem Brocken Jan z.w. Peter Daniels als wedn. qd 
Mechtelden sui uxoris d.w Willem Brocken voor hem zelven ende voor zijn krn van hem ende wt w. 
Mechtelden sinen wive tesamen wittelijk gewonnen  
• een stuck erfs tot weyen liggende iij lopens. gelegen in par. de Enschot < comm. plateam > her. 

Wouter Bacs van Broechoven voert  
leg. sup Berthouden z.w. Aerts van Berck – scab. Poinenborch et Eyghen datum ultima novembris  

80. 1463 december 6 847.Sch.Otw,R.170,(16)14r-04 
Willem ende Jan confratres Heylwijch ende Gheerborch ghezusteren krn w. Jan Brocken c.t. op- 
• een stuck lands vi lopense gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < ^ her Henric vande 

Brekelen > her. Embrecht erfghenamen van de Ievelaer ^ comm. plateam  
opten alingfhen recht hen daeraf enigher wijs toebehorende ad opus Merten z.w. Jan Brocken ende 
sijnen commer  
dat Merten voers. yten voers. stuck lands jaerlijcs ghelden sal Jan die Cuper diemen heit den jeger ½ 
mud rogh erfpacht welke pacht Merten voers. van nu voertaen  
….. Claeus den sceper? anders van Stralen  
quo facto dicte Merten op allen ende enyegelijke andere erf die den voers. Merten a morte sui patris 
met recht van versterrve erfelijc toecomen sijn ende hem mids eenre erfdeilinge met sine mede 
erfgenamen etc. daerop gedaen ende opten recvht hem daeraf in enigerwijs toebehorende ad opus 
Willems Jans Heylwyghen ende Gheerborghen redemit dat Willem Jan Heylwych ende Gheerborch 
daer wt ghelden zullen alle de andere pachten ende chijnsen etc. scab. Appel Em datum vi decembris  

81. 1463 november 21 847.Sch.Otw,R.170,(16)14v-01 
Henric Pauwels Wolfs z. ende Jan Aert Eighens? z. pt Henric Aerts z. vanden Wiel xi ½ R gld ende iij 
½ st in festo Jo. babtiste prope futuram solverunt scab. Poinenborch et Heyen datum xxi novembris – 
portatum pro scabinis  
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82. 1463 februari 1 ? 847.Sch.Otw,R.170,(16)14v-02 
Peter soen w. Henric Willen, Elijsabeth d, desselfs qd Henric Willen c.t. voer hen selven ende voer 
allen ende enyegelijcken krn naevolghers ende erfgenamen desselfs qd Henric Willen daar Peter 
ende Elysabeth voers voer geloeft hebben  
• een stuck lands tot hen als sij zeeden behorende iij L gelegen in par. Otw in loco Berkel < erf Jan 

Laur. Scoemakers z. > erf sheeren van Perweis ^ erf Peter Willen v Go. Zibben krn ut dixit  
leg. vendt Aert z.w. Peter Haermans waaruit te gelden Embrecht Borchmans? v L rogh erfpacht – 
scab. Em et Heyen datum altera? januari  
Jan z.w. Embrecht Vannys redemit et reportavit - testes en datum ut supra 

83. 1463 februari 1 ? 847.Sch.Otw,R.170,(16)14v-03 
Alijt d.w. Wouter Vrancken c.t. een half mud rogh jeep in festo purificatione wt ende van  
• stuxken lants voers.  
welk ½ L erfpacht voers. alst voers. rogh alst voers. rogh Elysabethen voers. ende teghen Henric 
nat.z. Elysabeth voers. wt selve Elysabethen ende van Willem Luwe tesamen ghewonnen in sch.br. 
sBosch – supt Aernden voers. tesamen cum omnibus litteris - testes en datum ut supra 

84. 1463 februari 1 ? 847.Sch.Otw,R.170,(16)14v-04 
Aert voers. pt Alijten d.w. Wouter Vrancken  voers. xiiij gouden peters ende een oert a purificatione 
prope futuram etc. met 6 ½ L rogh en als Aert die voor Lichtmis betaalt dan zonder pacht - testes en 
datum ut supra 
Alijt ij st ….. Elysasbeth voers. et 1 ½ st de litteris …. 

85. 1463 oktonber 29 847.Sch.Otw,R.170,(17)14los-01 
Marie wede Adriaen Bonen [erboven Wijtm….] Alijt Kerstijn? hun susteren krn et qd Adriaen Bonen pt 
.. hen te gheven ende te ghelden Dircken z.qd. natuertlijc xx lop rogh jeep festo Symon et Judae wt 
ende van  
• enen huse en hove etc. viij L rogh sitis in par. Haren in loco dicto Belver < Laur. Boeyen > heer 

Wouter Back ^ vander straten v erf Jan Groey ut dixit  

86. 1463 oktober 29 847.Sch.Otw,R.170,(17)14los-02 
Dirk voers. heeft ….. dat sij dese xx L rogh erfpacht … af zullen moghen quyten ende lossen a festo in 
2 jaer over vij jaer met 37 peeteren den peter tot 18 st metten pacht – scab. Hulsen et Gosen? datum 
xxix octobris 

87. 1463  847.Sch.Otw,R.170,14los-03 
heer Jan priester z.w. Aert Appel Henric z. Embrecht Henric Emmen z. wittig man Elysabethen sue 
uxoris Adriaen die Weer wittig man Jacoppen sue uxoris Aert z.w. Peter vanden Einde als wittige man 
ende momb. Alijten sue uxoris ende Juet gezusteren drs w. Aerts voers. hebben onder een 
erfdeylinge etc. ghemaect met raey van hoer vrienden van sommigen erven hierna ghescreven die 
hen vander doet qd Aert Appel hoers. vaders ende van w. Hadewyghen hoer moer met recht van 
versterve erfelijc toecomen sijn mits welke erfdeling voers. soe sal heer Jan voers. hebben houden 
ede erfelijc -----  
• … hoeve met hoer gronde ende toebehoerten lant beempden - - - [ho]utwasch ende aldaer op 

staende pth in lit. de …. hoven in alder groten w. Aert Appel - - -  Wang Aerts in cope ghecregen - - 
- beesten ende ruwaren opte hoe - - -  dat toederijen diemen - - - -  

erfpacht die welc wil..  - - -  zekeren onderpanden  
[verso = 17]  
vanden Bosch ij lop. rogh den grothen Gasthuis vanden Bosch ij lop  
Item hiertegen sal Henric voors. als man sijns wijfs voors.  
• een huis ende hof com fundo et attinentiis sitis in lib. de Otw bijden raethuse aldaer daer w. Aert 

Appel in te wonen plach  
• item noch hiertoe enen beempt sitis in par. predicti en locum dictum die daer den gem. stroem doer 

gheet tesamen mette gheweer op den stroem ligghende  
item noch hiertoe iij mud rogh erfpacht die Henric Waghemakers sculdig is te ghelden wt zekere 
onderpanden nae in scepenbrieven ut dixit  
Item noch hiertoe 1 mud erfpacht dwelc Jan Vanny jaerlijcs sculdig is te ghelden wt zekere - - - na 
inhout sch. br.  
item noch hiertoe ½ mud - - erfpacht dwelc men ut hoeve Aert vanden Bor? jaerlijcs scu[ldich]  - - 
ghelden wt onderpanden #  
Henrick voers. wt ghelden sal Mar….. lop. rogh erfpacht ende halven? den….? uts. beempde xij lop.  
ende Henric vander Avoert ende sine krn - - - rogh erfpacht den ghezellen vander kerken 1 ½ st ende 
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12 p…. ende onsen heer den hertoge 1 oert st erfchijns …….. 
• hiertoe ij vijfendeele in enen stuck beempts gheheiten dat dat de welke w. Aert Appel tegen 

Wouteren van Beerze ghe….  
• item noch hiertoe ij vijfstendeele in een stuck lands ghelegen in … gh. in den Paddenpoel  
• item noch hiertoe ij vijftendeel in een stuck lands …… den Laeracker  
• item noch hiertoe ij vijfstendeele in v lop. ….. die Henric vs, sculdig was sinen ghemeinen 

erfghenamen te …..  te brengen den Henric vs. weren? wt de Paddenpoel sculdig sal …. te 
ghelden den goetshuys van Baseldonck ij vijfstendele van ….. ….. ende ij vijfstendeele van vi lop 
rogh Heylyghen Gh[eest] der kerken van Otw item noch wt den beempden gh dat …..  tendeele 
van 1 ph. .. d. jaerlijcs van recht ix …..  

voors als man ende momboir sijns wijfs …… 
…. wtten vi mud rogh erfpacht die welc …… 
.. als tochtenaer jaerlijcs …… 
-…. scepenenbrieven ….. 
… jaerlijcs …. 
…. weyen …..  

88. 1463 augustus 10 847.Sch.Otw,R.170,(18)15r-01 
Embrecht van Laerhoven Willem  
Wouter z.w. Jan Toits ½ mud jeep op Lichtmis van ende wt  
• een stuck landt gelegen in par. Otw in loco dicto op die Hupperinge < her. Aert Go. Backs sone > 

her. Jan Buckinc ? Gos. sone ^v aen die waterlaten aldaer ut dixit  
leg. supt Claeusen nat.z. qd Henric vanden Dijc – scab. Appel et Poinenborch datum anno Lxiij x 
asugusti – portatum pro scabinis  sup.. ista litteras  Willem Nellen 

89. 1463 mei 25 847.Sch.Otw,R.170,(18)15r-02 
Jan Buckinc Gherits z, pt Matheeus z.w. Henric Kepken van Nulant iij gld en voorelke gld xiv? st 
terstont na doet voers eodem scab. Em Goyaert et Henric Peter Henrics z. datum anno Lxiij xxv may 
potatum pro scab. 

90. 1463 september 1 847.Sch.Otw,R.170,(18)15r-03 
Pauline d.w. Bonefaes van Eertbrugghen c.t.  
• een huis ende hof etc. bvvo < her. Gherit vander Avoert > her. Heylwyghen vidue qd Jans Lozen 

et suorum plu… ^comm. plateam v her. heer Willem Cupers  
• noch hiertoe eenen hof ghelegen aldaer < her. Margrieten Laur. erfgenamen > her. dr. Claeusen 

vanden Bosch ^ her. Jans Brouwers ende Laur. Nulants v comm. plateam, gheg. die Coestraet  
welke huis hof ende een hof voers. totten voers. Pauwels a morte sue patris met recht van versterve 
toecomen is ut dixit leg, vendt Wilhelmo filio qd Willems Beckers etc. dat Willem voers. uten voers. 
huise etc. jaerlijc gelden sal Aert Stamelaert een mud rogh erfpacht welc mud rogh voers. Willem 
voers. van nu voertaen jaarl. zal betalen etc. scab. Jan Symons ende Em Gosens datum prima 
septembris anno Lxiij [rest van dit blad leeg] 

91. 1463 februari 15 847.Sch.Otw,R.170,(18)15v-01 
[laatste blad, half vol] 
Symon z. Jan Claeus Bouwens sone als wittige man ende momb. Alyten sijns wijfs d. Goyaert Emmen 
een mud rogh jaerlijcs ende erfelijc pachts hem toebehorende te verghelden jaarlijks op Lichtmis  
welc mud rogh erfpacht voers. Ghijsbrecht Korstiaen Ghijsbrechts sone in huwelijkse vorwaerden 
gheloeft hadde Symon voers. ut dixit leg. supt Jannen z.w. Jasn Symons sone etc. scab. Aert Appel et 
Henric Peters z. anno Lxij xv february  portatum pro scab.  

92. 1463 september 25 847.Sch.Otw,R.170,(18)15v-02 
Aernt sone wilner - - - van Vuysinghe? heeft geconsenteert ghewillecoert ghegheven ende met 
sonderlingher heten? begheert dat die wittige krn Gherits z. Willem Zeghers sone van hem ende wt w. 
Heylwyghen d.w. Jan Nellen tsamen wittelijc ghewonen inde guede die die selve Aert vors. laten ? sal 
deyelen zullen in die stat hoer moeder ende ghelijc die selve hoer moeder inde selven sinen gueden 
deylen soude oft sij den selven Aert overleeft hadde ende ghijlijc den anderen erfghenamen ende 
naevolghers Aerts voers. – scab. Poinenborch et Jan Jan Symons sone datum anno Lxiij xxv 
septembris  

93. 1463 februari 23 847.Sch.Otw,R.170,(18)15v-03 
heer Aert priester ende Willem ende Goeyaert confratres krn qd Henric van Buele Peter Jans z. 
vanden Einde man van Heylwygen sui uxoris Gherit Peters z. vanden Wiele als man ende momb. 
Godelden sue uxoris ende Claeus Stert man van Katelinen sue uxoris Gosen Aert Gosens z. man van 
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Mechtet sui uxoris dochteren qd Henric van Buele voor henselven en voer die andere kynderen 
Henrics voors. pt  
• een huis ende hof etc. bvvo < her Aert Dirck Wangen > her. Jan Stevens ^comm. plateam v her. 

Broesch Aert Wangen z.  
supt Peteren z.w. Jans van Laerhoven etc. scab. Aert Appel et Em Gosens datum opten 
Aswoensdach  - portatum pro scab.  
- 
 
 
 
 
 
 
  


