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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811.
Regestenlijst van inv.nr. 171 Algemeen Protocol, 1463-1464.
1463 - 64 met enkele aantekeningen aan de voorkant
protocol – aangevezeld en opnieuw (doorlopend vanuit vorige) gefolieerd
1 katern
foliering 19 (1) – 32 (12) met potlood
enkele losse stukken inliggend ook restant van de perkamenten binding (een stukje onbeschreven)
75 akten
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 26 juli - 16 augustus 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
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.

1464
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01r
1463 64
Scabini libertate de Oisterwijck posita Jhoe Dicbier scultheto ……. ibidem [erant jan Wijt] anno Lxiij
Lxiiij erant Jan Wijtram Ghijsbr. Korstiaens z. Mathias Gruyter Jacobus Elst Heyman vande Eck
Embertus filius qd Emmen et Henricus filius Aert Hermans sone
… jurati dicti libertate ill… anni erant Arnoldus Appel et Embertus Goswini
hieronder
… cuyel? x ½ sch?
Jan van de Wiel vij sch out?
Gherit Willems ….. out?
h…. si.. … out?
[rest van dit voorblad leeg]

2.

1464 mei 11
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-01
[onleesbare regel in boven marge]
Jan Scoemaker ende Peter die Becker promisit Aert Appel Jacops soen ad opus libertate v peters in
festo Mertini prope futuram scab. Wijtman et Heyman datum xi may

3.

1464 oktober 2
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-02
Lambert vande Wou pt sup hud. den persoen van Oisterwijck ix mud rogh in festo nativiatis Christi
prope futuram solverunt – scvab. Wijtman et Elst datum ij octobris

4.

1464 oktober 2
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-03
Lambrecht die Bont pt dicto ix ½ mud rogh ende vi lop. boecweits diebus? persept..?- scab. predicto
datum super

5.

1464 januari 5
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-04
Em van Laerhoven [erboven geschreven]
Jan die Coster Willem die Coster Willem Anchem Molders sone Wouter van Haren promiserunt etc.
Aert Appel als ghesworene libertate de Oesterwijck ad opus libertate dat sij betaslen vander vrijheyts
weghen den hertoge xvi rijders?
Willem Obeerts oft sinen rentmeester xv Rgld termine d.. Brab.. ghen? en stede daertoe gheset ende
geordineert ende dat sij der vrijheyt ten iiij vierdelen jaers #naden ouden heercomen?# betalen zullen
Lvi [56] peters – scab. Gruyter et Heyman datum in prefesto ephyphanie
p… pro scab.
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6.

1464 januari 5
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-05
Em voers. pt die s. scadeloes ende quyt te houden a d… penssione? scab. predicti datum supra
por.. pro scab.

7.

1464 ? januari 7
847.Sch.Otw,R.171,(19)-01v-06
Aert Appel ende Embrecht Goeswyns sone als ghesworenen der vrijheyt van Oisterwijck hebben
vanden vrijheyt weghen vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van al ende enyegelijken
alsulken penninghen als Claes naterlic sone qd Henric vanden Dijc voerrs. oft sijn borghen vander
vrijheit chijns [doorgehaald: vande xv Rgld ] tot desen daghe toe sculdig hebben gheweest ende
hebben daeraf quyt ghescouden Claeusen voers. ende sijn borghen hem ende allen den ghenen des
quitinge? b[ehoe]ven scab. Berck et Scellekens [zijn geen schepenen in dit jaar] altera post
ephiphanie

8.

1463 maart 29
847.Sch.Otw,R.171,(20)01los-01
[enkel de voorzijde beschreven los papier]
Peter z. Jan Beyen wt opdrachten Herman Loerws ende sijnre brueders en zusters heeft met recht
vercoft zekere onderpanden nae inhout sijnre brieve van ½ mud ende een derdendeel van 1 L rogh
erfpachts van 4 jaeren tafter van den onraet die daer met recht op ghegaen is Herman soen w. Wouter
Loers ab eodem ende daer heeft Henrik Jans z. wt machten Peters voers. trecht af ghevoert – scab.
Appel Poinenborch Jan Symons Adriaen Heyen datum swoensdaechs voer Palmsondach anno Lxij
xxix marcy [klopt niet]

9.

1464
847.Sch.Otw,R.171,(21)01los-02r-1
brief geadressert aan den eerbied. ende wisen Jacob vander Elst secretaris tot Oesterwijc mijnen
guden vrindt
brief ondertekend door Lijsb. Bax tot vre.. berst…
Bisunder goede vrindt alsoe uch wail condich is hoe ende wie dat mijn zwager Art Bacx mich noch
tertijt niet vernoegt en heeft noch daervan niet betailt gesijn en can ten sij met ure hulpen ende want
ich dair omme te meer tijde mijn vrinde ende uch daer omme gemoyt hebbe ende noch moet Soe eest
eerbsr lieve vrindt dat ich vrintliken versueke met desen letteren dat uch bekende wille te bezorgen
ende tontbieden wier ich beste tot mijnre betelinge comen mucht oft dat tot uch aldair selver queme tot
hem ende soe wanneer het tijt weer want ich van dern selven bode die lest tot Oesterwijck was
verstanden hebbe dat ich Jutlich Torts? vanden selven gelde vernemen sulde oft dat ghij mi dat sende
suldet dat me.. geschiet en is dair omme sulde ich selver bij uch comen leiste? ic den tijt wanneer
ende dat wilt mi laten weten met den selven brenger dijsz brieffe oft eer oft gh cont Mi oick
recommenderende? ure huisfrouw ende ich hoope hair te Loven ende te versien van huere
guetlicheide die sij mi bewisen heeft hier inne doende als ich uch ende ure huisfrouw toe betrouwe
ende op mij verdienen niet meer dair God sij met uch geschr, tot Hasselt des anderen daighs nae ons
heren Hemelsvaert bij ure gueden vrindynne – Lijsb. Bax tot Berst…

10.

1464 september 14
847.Sch.Otw,R.171,(21)01los-02r-2
Jan Laur. Scoemakers z. ende Gherit vande Schoer pr. Willem Luwe 29 mud rogh in festo Andree
ende ten Bosch oft tOesterwijc waert Willem voers. ghelieven sal solverunt eodem – scab. Appel et
Eyghen datum xiiij septembris

11.

1464 september 14
847.Sch.Otw,R.171,(21)01los-02v
Ghijsbrecht z.w. Pauwels van Goerle pt
Peteren z.w. Jans vande Pas 6 ½ L rogh jeep in festo ?Patefrasctionis? [kruisverheffing?] de et ex
 domo et orto met toebehoren 5 L in par. Otw in loco dicto op die Hoeven < erf Jan Pauwels z. van
Goerle > ^ erf Gherits Robben v gem? flavia? ibidem ut dixit etc.
scab. Eyghen et Henric Peters datum xiiij septembris

12.

1464 januari 9
847.Sch.Otw,R.171,(22)02r-01
Embrecht geh. die Bont z.w. Hernric Bonten man vasn Adriaen sijns wijfs d. Jan vanden Reyt ½ mud
rogge erfpachts van 2 mud rogh erfpacht hem toebehorende te vergelden op St Andries uit en van
 enen huse ende hove ende een schuer met toebehoren en een stuxken lands geh. dat Gheerken
dat nuweling endeThoneken dat voer de doren liet? alsoe verre as Heineken Loyaert dat hier
voermaels in hebbinge hadde ende inde prochie van Haren ghelegen is
ende welc huis hof schuer etc. voors. Jan Ouden soen die oude van Henric geh. vande Woude voer
den voors erfelijke pacht van 2 mud rogh en voer 34 schellingen penningen peyments erfcijns tot enen
erfpacht en erfcijns ontfangen hadde pt in litteris de Otw ende welc ½ mud rogh erfpacht den voers.
Jan vander Rijt met recht van versterve toecomen ende wert? totten voers. Embrecht nae inhout
deylbrieven met hoer meder erfgenamen etc. vendt Godervaerden z.w. Aert Appels etc. scab. Wijtman
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et Emken datum ix january
13.

1464 januari 17
847.Sch.Otw,R.171,(22)02r-02
Jan z.w. Wouter vande Loe man van Elysabethen sijns wijfs d. Claeus van Straten bij w. Elysabethen
sinen wive d.w. Pauwelsw van Scerpenberghe te samen wittelic gewonnen die heft[=helft?] hem als hij
zede toe behorende in een hlave mud rogh jeep op Lichtmis uit en van enen enyeghelijken alsulken
erfelijke guede als Jacoppe z. Claeus van Stralen voers. beyder doet des selfs Claeus in enigen
toecomende tijde aen versterven moghen welc ½ mud rogh erfpacht voers. Jan voers. als wittige man
sijns wijfs voers. en Henric z.w. Peters vanden Hout als wittige man Yden sijns wijfs d. Claeus en w.
Elysabeth voors. tegen de voors,. Jacop hoeren zwager in sch.br. Otw supt Henric vanden Hout voers.
scab. Gruyter et Emken datum xvij january

14.

1464 januari 24
847.Sch.Otw,R.171,(22)2v-01
Dirck z.w. Jan Dircs z.
 een huis en hof met sinen gronde enm toebehoren en erf daaraan viij [8] L gelegen in par. Otw in
Hukulum gelijc alst daer bepaelt is < erf Jans van Lonout > Jan? Denys Buckinx krn en Dircs
voers. die daer tegen paelt ^ comm. pratiam? v erf Jans van Lonout voers. ut dixit
leg. vendt Gherit z.w. Henric van Dun etc. uitgenomen Kristine vidue qd Jan Gielis en hoere krn 3 mud
rogh erfpacht en enen wtwegh Dircken voers. daerover te houden sijn erve daer after ghelegen
daerover te gebruken welke pacht van 3 mud rogh voers. ….. betaelt heeft wesen sal ? Gherit voirs.
van nu voert aen annuatim sic solvit etc.
de grave tussen hen beyde liggende dat elc van hen den graven ….. alsoe houden zullen etc. scab.
Wijtman en Hoeven datum xxiiij january
Aert z.w. Aert Ennekens redemit et reportavit dito Gerardo Datum scabini ut supra.

15.

1464 februari 3
847.Sch.Otw,R.171,(22)2v-02
Jo fil. qd Jan Symons 12 L rogh jeep hem toebehorende op Lichtmis wt ende van
 een sestendeel van enen vierendeel van eenre hoeve mette lande en beempden ende allen
toebehoren die welc w. Embrecht vande Heesacker toe te behoren plach gelegen in par. Otw in
Uedenhout opt Clappen Schoer in wat stede tusschen wien etc.
 item wt 1/3 van enen sestendeel eens vierendeels derselver hoeve
 item noch wt ende vasn alsulken ghedeelt als Claeusen Wouter Embrecht z. verstorven is van
enen heydevelt der voers. hoeve ghelegen inder par. Vernloen aen den Pottenberch dat welc
Jueten Roelofs te wesen plach
 item noch wt ende van enen vierendeel van 2 sestendelen vande vierendeel van de voers. hoeve
mette lande en beempde totte voers. hoeve behorende
welc voers ghedeelten vande hoeve en hoere toebehoorten voers. Wijtman Peters sone tegen
Claeusen z.w. Wouter Embrechts z. vande Heesacker om den voors. erfelijke pacht van de 12 L rogh
tot enen erfpacht ontfangen had in sch.br. Otw en welc 4 L rogh van der 12 L voirs. Jan Symons
voers tegen Bartholomeeus z.w. Bartholomeeus Stevens z. vander Amervoert in sch.br. Otw en welke
8 L rogh erfpacht voors. Peter z.w. Wijtman Peter Huben de voors. Jan Symons sculdig was tevesten
ut dixit supt Peteren voors. etc. scab. Ghijb et Emken dat. 3a february

16.

1464 februari 3
847.Sch.Otw,R.171,(23)3r-01
Peter voers. pt Jan Symons voers 9 peters ende voor elke peter 18 ½ st op Lichtmis over 3 jaar met 4
L rogh etc. scab. prescriptis datum supra

17.

1464 februari 4
847.Sch.Otw,R.171,(23)3r-02
Gherit z.w. Claeus Wijtmans die men heit die Ketelbueter
 een stuc erfs tot enen hove liggende tot hem behorende ghelegen in lib. de Otw after den hof
Godevaert Buckincs < erf die Wouter Watermaels te wesen plach > Go. Buckincs hof voers. ^
comm. plateam
welc stuc erfs totten hove liggende voers. Gherit voers. tegen Elysabetthen d.w. Henrc Pelsers voir
hoir selve ende voir Aernden vande Velde daervoer Elysabeth voers. geloeft had in sch.br. otw vendt
Adriaenen ende Vrancken gebr. krn w. Claeus Wouter Wyten etc. scab. Elst et Emkern datum quarta
february

18.

1464 februari 4
847.Sch.Otw,R.171,(23)3r-03
Gherit voers.
 een huis ende hof met toebehoren hem behorende gelegen in lib. de Otw < erf Henric vande
Wiele z. Jan en w. Henric die Kemmer ende Willem Colen > comm. plateam die doer Grielens
Hecken gheet ^ comm. plateam v erf Willems van Kuyc behoudelijc Henric vanden Wiele alsulken
gedeelt in den erf voers. als Henric voers jegen Jannen z.w. Herman Molneers
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 noch hiertoe een schuur met een gedeelt vande hove daertoe gedeelt ende daeraen gelegen
ghelegen in voers. stede < erf Henric vande Wiel voers. > comm. plateam ^ v erf die daertegen
deylen
welc huis hof schuer en erf voers. Margriet wede w. Gielys Boeyen die jonge tegen Jannen geh.
vanden Wiele z.w. Jans vande Wiele in sch.br. sBosch en we
lk huis en hof schuur en erf Gherit voors. tegen die voers. Margriet voert erfelic ghecregen hadde in
andere sch.br. vanden Bosch daerop gemaeckt leg. vendt Jannen z. Dircs Nellen etc. uitgenomen 10
zester rogh erfpachts en alsulken chijns alsmen in Noirkens chijns uit voorn. huis hove etc. jaarlijks
van recht schuldig is te ghelden scab. Gruyter et Heyman datum supra
19.

1464 februari 6
847.Sch.Otw,R.171,(23)3v-01
hierboven Jhesus Maria suit nob. semp. in vut
Kateline diemen heit Pauwels dochter w. Faes van Eertbruggen ende heeft goer nerbuecht voldaen
ende wael betaelt gekent van Augustinen Goeswijns sone van allen en enyegelijekn alsulken gueden
als die voors Augustijn vanwegen de selve Kathelinen als momboer derselve ontfangen heeft
bedanckende hoer van goeder momboiren gelovende de voers Augustijn vande voers gueden nimmer
meer te poiren oft te doen porren te manen te eischen oft te doen manen ende eyschen met ghene
recht geestelijc oft weerlijc scab. Gruyter et Heyman datum vi february

20.

1464 januari 22
847.Sch.Otw,R.171,(23)3v-02
Jan van Gheldrop ende Margriet sijn wittige hvr promisit Jannen nat.z.w. Aert Wolfaert viij [8] mud
rogh a festo Pasche a.s. etc. scab. Elst et Emken datum xxij january

21.

1464 januari 28
847.Sch.Otw,R.171,(23)3v-03
Hadewych d.w. Aert Brocken c.t.
 een huis ende hof met toebehoren xv [15] L in par. Haren < erf Pauwels Poinenborch en Jans
Meyers > erf Jan Monick et Peter Poinenborch ^ erf Pauwels voers. v comm. plateam
 een stuxken lands geh. dat Cruysackerken 1 ½ L daarbij omtrent gelegen < erf Lambrecht Jacops
z. > erf Wouter Poinenborchj Jans z. ^erf Jans vanden Loe v gem. viam
 een stuck lands geh. den Putacker 2 L in loco predicto < erf Aerts vander Hoeven > erf Wouters
krn vande Loe ^erf Jan Priems v gem. viam
 noch hiertoe een stuck lands geh. den Langenacker 3 ½ L in par. predicto < erf Embrecht Meyers
en Adriaen vanden Loe > erf Jan Poinenborch en Claeus Sterts kinderen ^erf Wouter
Poinenborchs v erf Wouter krn vande Loe
 een stuck lands geh. die List 4 L in par. predicto < erf Gertruden vande Laer hove en suorum
proles > erf Henric Rutthen en Jan Priems krn ^ v erf Wouter Poinenborch voirs.
 een stuxken lands geh. die Clein List 20 R daarbij omtrent ghelegen < erf St Katharina outaer in
ecclesia de Oesterwijc > erf Wouter Poinenborch
 een stuck lands geh. dat Eick?stuck 1 L nl. … daerbij omtrent gelegen < erf Claes Loenmans krn >
die Eikstraet ^ erf Cornelys Elias en suorum proles v erf Jan Monicks
 een stuck lands geh. dat Eikstuck daerbij omtrent ghelegen < erf Claes Koenmans krn > die
Eickstraet ^erf Jan Monics
 een stuck lands ½ L gelegen in par. predicto < erf Jans Meyers > erf Agnees Claeus Peters hvr
 een stuck beempts iiij ½ L in par. Haren in den Ymmendonck < erf Claes van Bochoven [4r] > ^
ghemeinen Molenstroom v erf Jan Poinenborchs Gheertruden van Laerhoven ende Aert Wijtmans
ut dixit
leg. vendt Wouteren z. Jan Poinenborchs en Peter z.w. Goeyaert Brabants etc. en Wouter z.w.
Wouter van Gorop warandam uitgenomen Jan Monick 2 mud rogh en 2 L erfpacht en Merten Somen?
1 mud rogh erfpacht en Gheertruden van Schie een mud rogh erfpacht ende Jacob Roetaert? een
mud rogh erfpacht ende H.Geesttafel van Otw 1 mud rogge en ten Bosch Gheertruden Symons 12 L
roghs den prochiaen van Haren vander kerkenwegen? 2 L rogh erfpacht en 14 st payments erfchijns
der persoenscap van Haren en 10 st erfchijns de wildert van Haren ende 7 d. outs 5 ½ oude grote en
1 roey dijcs opten Otw dijk ende 1 roey dijcs opten Helvoirtsen dijc – scab. Ghijs en Elst datum xxviij
januari
Aert z. Wouter Brocken redemit et reportavit Datum scabini ut supra.[mogelijk met accolade
verbonden met voklgende akte?]

22.

1464 januari 28
847.Sch.Otw,R.171,(24)4r-01
Wouter z.w. Wouter van Gorp promisit Hadewyghen d.w. Aert Brocken als dat hij derselver
Hadewyghen hoer leven lanck doen sal een goede lofbe? camer daer sij met eeren in wonen mach
ende dat hij daer voers Hadewyghen hoer leefdagen lanck ghelden sal 1 mud rog lijfpacht ende
verghelden annuatim in purificationis wt ende van
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 enen huse en hove met toebehoren ghelegen in par. de Enschot < erf [doorgehaald: Alyten
Snellen] Jan Wyten dochter > erf Ghijsbrecht Wyten ^comm. plateam v erf Ghijb Wyten voers.
Datum scabini ut supra.
23.

1464 januari 28
847.Sch.Otw,R.171,(24)4r-02
Wouter voers. pt hem te gheven ende te ghelden Wouteren z. Jan Poinenborch ende Peteren
Goeyaert Brabants v [5] L rogh op Lichtmis wt ende van den
 huyse en hove met toebehoren voers.
Wolterus dictus als dat ten iersten sij enighe pachten af quyten zullen vandcen goede dat sij teghen
Hadewych Brocken gecoftc ende ghecreghen hebben dat hij dese voers. vijf lop. naer avenant dat sij
dien pacht af copen zullen ende afleggen zal tot alsulken dagen als sij den iersten coep zullen doen - - Wouter Poinenborch tenet de ist.. litteris opten oly die ic van hem heb vi ½ vlaams ij plack et iij
vlaams de alta? littera

24.

1464 januari 28
847.Sch.Otw,R.171,(24)4r-03
Hadewych ende Wouter voers. c.t. Hadewygen voers. 1 ½ L rogh jeep op Lichtmis die welc Wouter z.
Jan Poinenborchs de voirs. Hadewygen en Wouter elken tot sinen gedeelt jaerlijcs sculdig is te
ghelden ut dixit .. supt Wouteren Poinenborch en Peter Brabant voers. tesamen etc. Datum scabini ut
supra.

25.

1464 maart 7
847.Sch.Otw,R.171,(24)4v-01
Jan geh. die Decker xviiij [19] peters ende voor elken peter 18 st gherekent hem al hij zeede
toebehorende die welc Jan neve? de voirs. Jan sculdig was ende gheloeft had te gelden ut dixit
legitime supt Jannen de jongen z.w. Willems Beckers scab. Heyman etHoeve datum vij marty
portatus pro scab.

26.

1464 maart 9
847.Sch.Otw,R.171,(24)4v-02
Jacop z. Jans vander Elst ende Peter geh. Buckinc alsd wittige man Elysabethen sijns wijfs d. Jans
vander Elst voers. iiij [4] L rogh pachts tot hem als sij zeden behorende op Lichtmis wt ende van
 twee stucken lands ghelegen in par. de Haren dat een stuck geh. Hillen Strepe < erf Hillegonde
vanden Amervoert en krn > erf Godelden Maes
 dat andere stuck < erf Walterus van Haren > erf Alyten van Haren ^ erf Alyten voers.
welke twee stukken land voers. Peter ghe. Witloc van Aernden geh. Appel z.w. Jacop Jacops z. voer
den voers. erfelijken pacht vande 4 L rogh in sch.br. Otw vendt Willemen z. Jans Vendijcs etc. scab.
Wijtman en Hoeven datum ix marcij

27.

1464 maart 9
847.Sch.Otw,R.171,(24)4v-03
Peter Buckinc voers pt Jacoppe voers. 4 L rogs jeep op Lichtmis uit en van
 enen huyse en hove met toebehoren 14 L gelegen bvvo in loco dicto Karchoven < erf Henric van
Ueden > comm. plateam ut dixit
behoudelijk dat Jan vander Elst voers. sijn tocht sijn leven lang sal bliven besitten in dese 4 L rogh
erfpachts ende nae de doot desselfs Jacoppe voers. ten erve te bliven Datum scabini ut supra.

28.

1464 maart 16
847.Sch.Otw,R.171,(24)4v-04
Peter z.w. Aerts Greven pt te geven en te gelden Aerden z.w. Aerts Greven sinen brueder 2 L rogs
jeep op Lichtmis uit en van
 een stuck lands geh. den Molenhof 3 ½ L bvvo ad locum dictum die Nedervonder < erf heer Florys
Ghijsbrechts z. > erf Luytgaerden d.w. Willems van Brakel ^ erf Peter vanden Einde v erf Jans van
Doren ut dixit
scab. Elst et Heyman datum svridach naden sondach Letare xvi marcy

29.

1464 maart 16
847.Sch.Otw,R.171,(25)5r-01
Gherit z.w. Henric vande Avoert
 een eindeken hoofs hem toebehorende gelegen in lib. de Otw < erf Tiel Monen krn > erf heer
Willems Cupers ^ erf Gherit voers. v gem. weghe toe die ter watermolen waert gheet ut dixit
welc stuc lands voers Gherit voers. teghen Jan geh. den Becker soen w. Willems Beckers met
overgeven in sch.br. Otw – vendt Gherit z, Aert Groeys uitgenomnen 5 st payments erfcijns St
Gheertruden outaer in eccl. de Otw jaarlijks van Recht Datum scabini ut supra.
Gherit coper voors. pt dicto Gerardo venditor 8 gouden peters ende vijf st op Lichtmis a.s. ult. annus
met 4 L solverunt et in purificatione prope futuram 4 L rogh solverunt Datum scabini ut supra.

30.

1464 maart 17
847.Sch.Otw,R.171,(25)5r-02
Henric z.w. Claeus Plumen vanden selven w. Claeus en wt w. Jueten d.w. Wouter Brocken tesamen
wittelijc ghewonnen allen ende enyegelijcke gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc
5
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die den voirs. vander doet Jueten sijnre moeder voors. in enigen toecomende tijden aenversterven
moghen soe waer die voers. gueden ghelegen sijn ende men die erghent in sinen name bevijnden
mach etc. leg. supt Wouteren z.w. Claus Plumen sinen brueder ende Henric z.w. Jan Brabant oec
sinen brueder vander naebedde tesamen en onbedeeld – scab. Elst et Hoeve datum xvij marty
Jan z.w. Henric Brabant redemit et reportavit scab. predicto datum supra
31.

1464 maart 17
847.Sch.Otw,R.171,(25)5r-03
Wouter ende Henric voers. pt Henric hoeren brueder voers. xix peters voer elken peter 18 st in festo
Jo bapt Datum scabini ut supra.

32.

1464 maart 20
847.Sch.Otw,R.171,(25)5r-04
Willem z. Henric vande Pasch pt hem te geven ende te gelden Kathelinen weduwe w. Henric Stevens
d.w. Henric Minneboy ½ mud rogh jeep in festo purificatione wt ende van
 enen vierendeel van eenen stuck beempts geh. der Groetdonc den geheelen beempt 14 L gelegen
in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf der gotshuse vande Cameren > erf Yde vidue qd Peter
Vannys en zijn krn ^ erf Peter van Vucht v erf Aerts geh. Wolfaert vander Heyen ut dixit
scab. Elst et Hoeven datum sdinsd. nae den sondach judica xx marcy

33.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(25)5v-01
Jan soen w. Wouters vanden Wiele Gherit z.w. Willem Henric Maes soen man van Marien sijns wijfs
Hubrecht soen w. Willem Goeyaerts soen wittig man Elysabetthen sijns wijfs drs Wouter vande Wiele
voers. Enghelberen d.w. Peter vande Wiele die soen was w. Wouters vande Wiele Dirck z.w. Peter
Stelaert
 een huis en hof met toebehoren en met 13 ½ L gelegen in par. de Enschot < Gherit Willems
voers. > erf Jans krn vande Goer ^comm. plateam v erf Peter vande Velde Elisabeth Oerlmans
cum quibusdem
vendiderunt Jan z.w. Hubrecht Pigghen uitgenomen 17 L rogh erfpacht Aerts kynder vanden Brekelen
te ghelden ende 10 L rogh erfpacht van 17 L rogs erfpacht Aernden vande Wiele jaerlijks van recht
daaruit te ghelden en uitgenomen Berthout van Berc? ende Peter vande Velde enen hoeywech daer
over te behouden tot enen beempd daer after gelegen
welc pacht voers. Jan voers van nu voert aen annuatim si solvere etc. datten voers tot op hen
conditie? oft op huis oft op erve enighen thuys oft pacht metten recht meer bevonden worde dat sij dat
aen den voers. Jan sonder arghelist zullen moghen betalen den oude grote tegen een lop. rogh ende
de rogh te betalen dat mud nae avenant met 36 gouden peters etc. dat Jan Gherit Hubrecht
Enghelberen ende Dirc voirs. af zullen moghen treecken alle houtop erve staende onverseit van Jan
Piggen voers. wtgenomen appelboem peerboem mispelboem noetboem ene essenhout? ut dixit –
scab. Wijtman et Elst datum sdonderdags voer Palmsondag xxij maart
Wouter z. Gherit Willems voers. redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
Jan Pig voers. pt hem te gheven ende te ghelden Jannen voers. 11 ½ Lop rogh ende een vierdevat
jeep op Lichtmis wt ende van den huse en hove en erf voers. Datum scabini ut supra.
Jan Gherit Engelberen ende Dirck voers. consenteren? ex gratia Jan p… voers. als dat dike selve Jan
alsulcke pacht als hij ….. huden ders daechs geloeft heeft te gelden af zal moghen leggen op Lichtmis
a.s. over 4 jaar mette pacht elc mud nae avenant met 36 gouden peters of hier en boven> tot sinen
scoensten ende altijd metten conditie dat soe voers afleet vande voers. pacht in festo Jacoppe futurus
dat hij dat hij dat sal moghen doen sonder pacht – scab. predicti datum supra
Jan voers. pt hem te gheven ende te ghelden Gherit Willems voers. 11 ½ lopen rogs ende een
vierdevat solverunt in festo purificatione wt ende vande huse hove ende erf voers. pt wanande et ..
Datum scabini ut supra.

34.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(26)6r-01
jan Pig voers. pt hem te gheven ende te ghelden Engelbeer ende Dirc Stelaert voers. 11 ½ lopen
ende een vierdevat solverunt op Lichtmis wt ende vande huse etc. voers. Datum scabini ut supra.
Jan voers. pt Hubrecht voers. xxvi [26] gouden peters 10 ½ st en 1 ½ plac 18 peters daeraf in festo Jo
prope futuram solvendis ende 8 peters 10 ½ st ende 1 ½ plac daeraf purificatione prope futuram over
4 jaasr met 3 ½ lopen ende 1vierdevat rogh solverfunt ende tot elken onser vrouwen misch binnen de
voors. termijn de pacht van 3 ½ lopen ende 1 vierdevat rogh solverunt op voorwaarde dat Jan voers.
dese voers. 3 ½ lopen ende een vierdevat binnen de voors. termijn tot sine scoensten af zal moghen
leggen metten pacht Datum scabini ut supra.

35.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(26)6r-02
Jan Gherit Hubrecht Engelberen met horen momboir voers. Dirck voers. voor hen selven ende voer
Jannen z.w. Peter vande Wiele die soen was w. Wouters vande Wiele daer Dirck voer geloeft heeft
delen na dood w. Wouter vande Wiele en van w. Enghelberen wittige hvr doen sij leefden Wouters
6
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voors. met recht van versterve
aan Jan en Gherit voers.
 een stuck lands geh. den Ghijsbrecht acker 9 L en ¼ vatsaet in par. Enschot < erf Denijs Wyten >
erf Laureys krn vanden Heyen ^ gem. heerwech v erf Agnees vidue qd Aerts van Almkerck
 nog een stucsken bempts geh. dat Scoerbeemdeken 2 L in par. Otw in loco dicto Hukelem < erf
der erfgen. qd Aert Andries > erf Wouter Maes? ^ erfgen. Aert Andries voers. v erf Jans
Mesmakers voers. ut dixit
waaruit te gelden Aernden vanden Wiele 2 L rogh erfpacht van 13 L rogs erfpacht diemen denselven
Aert jaerlijcs gheldende is [6v]
Item hiertegen sal Hubrecht als man van sijns wijfs voers. voer die een helft en Engelbeer en Dirc
voers. voor de andere helft besitten te weten Hubrecht tot sinen gedeelt
 die helft van enen stuck lands geh. den Noertacker te weten die helft westwaert den heelen acker
12 L in par. Otw < Engelbeer en Dirc voers die daartegen deylen > Mary weduwe w. Claeus vande
Hoeven ^ gem. heerwech v gem. plateam
en Engelbeer en Dirc voors.
 de andere helft van voors. Noertacker te weten de helft daeraf oestwaert < de andere helft
toebehorende Hubrecht voers. > erf Elysabeth wede qd Dirc Stelaert en krn
item noch hiertoe zullen Hubrecht voors. voor de ene helft en Engelberen en Dirc voers. voor de
andere helft hebben
 die helft van een stuck beempts geh. den Goerbeempt de hele beemd 9 L in par. Enschot geheel
< erf Willem Wyten > Elysabeth Oerlmans en krn ^ erf der krn Jan Matheeus v erf Engbrecht van
Goch en Jans Beckers ut dixit
 nog een stuxkwen lands 2 ½ lopen in par. predicto < erf Gherit Willem Heinen > erf Wouter van
Gorp ^ gem. heerstrathen v erf Beerthout van Beeck ut dixit
 nog een stuxken lands ½ L … daerbij gelegen < ^ Wouter van Gorp > comm. plateam v erf Jan
Wijten
jaarlijks geldende Aernden vande Wiele 10 L rogh erfpacht van 16 L en Jan vanden Doren 10 L rogs
welke pacht voers Hubrecht Enghelberen en Dirck voors elc tot sinen gedeelte van nuvoert aen
jaarlijks
elken ouden grote voor 1 L rogs welke zij deen den anderen geloofd heben etc. Datum scabini ut
supra. [met nog nauwelijks leesbare aantekeningen in ondermarge]
36.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(27)7r-01
Engelberen c.t. ende Dirck [erboven: voor Janne voers]
 die helft vande voors stuck lands geh. Noertacker oestwaert ghelegen hen toegedeelt ghelijc voers.
is
 nog de helft vande voers 2 ½ L lands en de helft van de voors. ½ L land
vendt Hubrecht voors. die hieruit de hele Noertacker en de andere 2 stucskens landf en voert vande
voers stuck beempts gelden 20 L rogh Datum scabini ut supra.

37.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(27)7r-02
Hubrecht voers pt te ghelden Engelbeer en Dirck voers 19 L rogs erfpacht op Lichtmis wt ende van
den helen Noertacker ende de andere 2 stucken landfs Datum scabini ut supra.

38.

1464 maart 22
847.Sch.Otw,R.171,(27)7r-03
Engelbeer en Dirc voers. consenteren dat Hubrecht voors. deze 19 L rogs mag lossen over 6 jaar met
42 ½ gouden peters en een oert en metten pacht Datum scabini ut supra.

39.

1464 maart 31?
847.Sch.Otw,R.171,(27)7r-04
Peter z.w. Erit Laureis Toit Vannis sone 11 L rogs jeep tot hem als hij seede behorende te vergelden
op Lichtmis wt ende van
 een stuck lands 6 L gelegen in par. Otw < erf Daneel z.w. Daneel Peters > gem.stega ^ geh. den
Wuwer v erf Jans van Maen?donc ut dixit
en welke 11 L rogh w. Ghijb Aerts te ghelden plach Erit voors. ende die welc die voors. Daneel nu ter
tijt den voers. Peter na der doet w. Erits sijns vaders ghegouden heeft ut dicit leg. vendt Daneel z.w.
Daneel Piers voors. – scab. Elst et Hoeven datum in prefesto Pasche anno Lxiiij

40.

1464 april 4
847.Sch.Otw,R.171,(27)7r-05
want Jan z.w. Dirc Jans z. in voerleden tijden ghepacht hadde teghen Willem Wyten
 den molen te Creiten
van welke pacht teghen Jan voors de voors. Willem borghen gheset hadde ut dixit daerom soe is
ghestaen dictus Wilhelmus ende heeft hem vernuecht voldaen ende wael bekent vanden voers Jan
ende sinen borghen vanderr voors. pachtingen tot enen mud rogge toe ende heeft daseraf quyt
7
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ghescouden den voors. Jan en sijne borghen totten vors. mud rogh etc.
dat vijste [of vij-ste = 7e] vat te malen met zulke vorwaarden dat Jan voors malen sal dat hen den
ghebur bedancken ende etc ?
voert eest vorwaerde dat Jan voers op die molen brengen sal een bed? ende oft dat bed denselven
Jan af….. met Joord? met recht soe sal Willem voers. weder aen ander soe goedgheven? oft soe
meerr? daer af hebbe? – scab. Heyman et Hoeven swoensdachs nae paschen quarta april
41.

1464 april 4
847.Sch.Otw,R.171,(27)7v-01
Henric z.w. Jan Vrient heeft vercoft in enen wittigen cope Goeyaerde ende Wouteren ghebruederen
krn w. Peter Pig
 enen waghenwegh om te varen te stouwen te wenden te keeren alsoe dic als hen van node wesen
sal over dat erve toebehorende Henric voers. tot enen beempde toebehorende Goyaerde ende
Wouteren voers. daerafter gheleghen ghelegen in par. Otw in loco dicto Hukulem < Claeus van
Eigen Everaert vande Water en Herman Gobelix? > die ghemein Aa ^ Jan Buckinc Gherit z. v
Claeus van Eigen voers.
scab. Elst et Heyman datum supra
Jo subst… pt st… et sta? ….

42.

1464 april 4
847.Sch.Otw,R.171,(27)7v-02
Goeyaert ende Wouter voers.
 dit voers stuck beempts metten voers wege
vendt Jannen z. Willem Goeyaert Back uitgenomen 2 st payment erchijns de altaristen der kerk van
Otw jaerlijcs van recht Datum scabini ut supra.

43.

1464 april 9
847.Sch.Otw,R.171,(27)7v-03
Peter en Jan gebrueders zn w. Henric Hermans? [of Cormans??] een half mud rogh jeep hen
toebehorende die hen vendt doer qd Henric soen Claeus vander Voert met recht van versterve erfelijc
toecomen sijn als sij zeeden – supt Claeusen soen w. Jacop vanden Leempoel te samen cum
omnibus litteris etc. scab. Ghijs et Elst datum smaendachs nae beloken paschen ix aprilis

44.

1464 april 11
847.Sch.Otw,R.171,(27)7v-03
Hnric z.w. Peter vande Strathen wittig man Kathelinen sijns wijfs ende Elisabeth ghezusteren drs w.
Claeus Maes van Karchoven 1 mud rogs jeep van 2 mud rogh erfpacht tot hen behorende te
vergelden annuatim op lichtmis wt ende van
 eenre erf te land ende te weyen liggende xxij [22] lopense in par. Otw in loco dicto Uedenhout
opten Winckel < erf Jacop Hessel Jacops z. ^Jan z.w. Peter Vanny ^ ghemeinten geh. dWinckel v
erf Jan Vendijc ..
welk 2 mud rogh erfpacht voor. Peter geh. van Vucht z.w. Henric gh. van Vucht ghekent ende
ghelden had Kathelinen ende Elysabeth voers.c uten voors. erfne ende op wselc muid rogh erfpacht
voers. Jan z.w. Claaus Maes voers. tbv Katelinen ende Elysabethen in diverse brieven van Otw etc.
scab. Elst et Em datum swoensdachs na beloken Paschen datum xi aprilis

45.

1464 april 11
847.Sch.Otw,R.171,(28)8r-01
hierboven Jesus Maria
Willem z.w. Embrecht z. vanden Heesacker als wittig man Engelberen sue uxoris d.w. Willems vanden
Staec allen ende enyegelijcke guede bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc tot hem ende
sinen wive voers. behorende soe waer men die voers. guede gelegen sijn ende men die ergent in
sinen name bevijnden mach eest in haerden in weeken in diepen oft in drooghen ut dixit supt Dircken
z. Jans die Heelt wittig man Elysabethen sue uxoris filia qd Aert vande Staic etc.
dat Willem ende Engelbeer sin huysvrouwe voers die langste levende van beijden den voirs gueden
havelijc ende erfelijc hore leven lanck zullen besitten bruken besighen ende hantlichten alsoe sij tot
noch toe gedaen hebben en als hen van node weer zullen mogen verteren vervreemden vercopen
ende veranderen nae dats hen ende eklken van hen van node wesen sal – scab. Elst et Heymans
datum super
quo facto Theodoricus als man en momboir sijns wijfs voers. et repr. Willem Elyaes voers. ad opus
Goelden d. Willems ende Engelberen als dat hij nae der doet Willems ende Engelberen voers. die
helft van allen ende enyegelijken gueden havelijc ende erfelijc die Willem ende Engelberen voers.
after laten zullen de voers. Godelden wt reycken sal ende teghen die voers Godelt tot die voers.
gueden overmids deylen sal in gelijken portien half ende half deylen sal gelic? … dat Henrick geh.
vande Pasch wittige man Goelden voers. Gheen? mach en sal hebben noch behouden die voors
gueden te mogen vercopen verteren vervreemden oft veranderen in deele noch in al in gheene
manieren in enighen toecomende tijde scab. predictis datum supra
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46.

1464 april 13
847.Sch.Otw,R.171,(28)8r-02
Margriet d.w. Jans vande Nuwenhuis ses lopen rogh jeep tot hoer als sij zeede behorende te
vergelden jaarlijks op Lichtmis van 2 ½ mud rogh als Jan z.w. Gherit vande Vendijc ende Henric
Witloc z.w. Henric Witlocs sculdig sijn Embrecht ende Gheryden gebroeders Kathelinen ende Yden
ghezusteren krn w. Jans vande Nuwenhuis ad opus eorum et ad opus Aecht? Elysabethen ende
Margrieten gezusteren krn w. Jans vanden Nuwenhuis allen jaer op Lichtmis wt
 de helft van eenre hoeve met toebehoren daer dander helft af toebehorende is tot Henric vande
Vendijc gelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout op Hoichout < neffen heylich Gheests goet
vanden Bosch >erf der erfgen. w. Janne Hoerkens erfgen.
en welc ses lopen rogh erfp. voers. Margriet voers. van Gherit z.w. Jans vanden Nuwenhuis verkreeg
in diverse sch.br. van Otw
Item hiertoe xvi peters hoer toebehorende die welc Embrecht Venmans daar voers. Margrieten
sculdiog is ende geloeft had te gelden
Item noch hiertoe een bed een screine? hoer toebehorende leg. supt Embrecht z.w. Jans vanden
Nuwenhuis zijnre zuster
behoudelijc dat voers. Margriet hoer tocht hoer leven lanck inde pacht geld bed en screine voers. –
scab. Elst et Heymans xiij aprilis

47.

1464 april 13
847.Sch.Otw,R.171,(28)8v-01
heer Willem priester canonick van onser Vrouwenb van Tongherloe voirts Ghe ? z. Henrick w. Laureys
Vannijs vanden selven w. Henric ende wt w. Kerstine d.w. Lasureys vnader Heyen tesamen wittelijc
gewonnen wt machten ende oerlove die voerrs. heer Willem heeft vanden abt in Gode van
Tongherlove [sic] sinen oversten bezeghelt met des abts zegel xx st? pay. erfchijns tot hem als hij
zeede behorende te betalen op St Lambert wt ende van
 huse en hove qd Jans die soen was qd Wouters vander Steghen gelegen in Hukulum ende wt
enen zesterzaad lands van vi lopen lands ghelegen totten goede ten Pasch wt aen
welc xx st met voers. Willem voers. van Laureys z.w. Willems vande Heyen met ende ghene erfelijc
verkreeg in sch.br. Otw
supt Jannen nat.z.w. Henric van Eten te samen met de brieven – dat oft sakme weer dat Jan van Eten
voers. in eneghen toecomende tijde metten recht ontwaert voorde? dat heer Willem voers. ende sijn
goede tot dien einde allen commer rest? stonde? ende onraet daerop comen den voers. Jan op
richten en betalen zullen ende sculdig zulen sijn op te richten ende te betalen – scab. Heyman et
Hooven? datum sondach nae beloken Paschen ut sup xiij aprilis

48.

1464 april 13
847.Sch.Otw,R.171,(28)8v-02
heer Willem voers. inden name als boven
 een stuck beempts hem als hij zeede toebehorende gelegen in par. Oerscot in loco Bautsvoert <
erf erfgen. w. Haywyghen vanden Eynde > die Neghen Buender toebehorende den heren van
Tongherloe ut dixit
welc stuck beempts voers. heer Willem voers. teghen Laureinsen sine ouden vader voers. met
overgheven verkreeg in sch.br. Otw supt Jannen van Eten voers. etc. scab. pen.. datum sup. Jan
etc…
Jan voers. pt heer Willem voers. Lxxij peter ende voor elek peter xviij st. nl. valore vi jaer lancs alle
jaer x der voers. peters in festo purificatione solverunt ende dat teneinde jaer in purificatione
presepta? xij der voers. peters solverunt dese betaeldach af wesen sal in purificatione persepta?
prope futuram scab. pen. datum sup der? loc. Aert van Laerhoven

49.

1464 april 20
847.Sch.Otw,R.171,(28)8v-03
Wouter z. Jans van Haren pt sup hereditare Jan vanden Boer? xi gouden peters nl. valore op Lichtmis
– scab. Elst et Emb. datum xx aprilis

50.

1464 april 20 ?
847.Sch.Otw,R.171,(28)8v-04
Jan Loemans? pt Aert Appel Jacops z. 20 ½ steen wollen en 3 pond elken steen 21 st in festo
Bavonis solverunt [niet afgewerkt?]

51.

1464 april 29
847.Sch.Otw,R.171,(29)9r-01
Jan z. Jan Mathijs Wevers z.
 dat derdendeel hem toebehorende in enen stuck erfs tot moer liggende 2 L gelegen in par.
Tilborch ad locum dictum den Vosberch < er Jacop Dircs > communitate de Tilborch
 nog 1/3 van een stuck moers daerbij omtrent gelegen oec 2 L < gemeint met erf van Claus van
Aerle > erf Peter henens? ^ v gemeint
welke derde delen tot moer liggende voers Jan tegen Jan z.w. Peters Beeren verkreeg in sch.br. Otw
supt Jan z. Claus van Eigen ad opus sui et ad opus Zeghers z.w. Erits van Kuik
9
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scab. Elst et Hoeven datum xxix aprilis
52.

1464 april 29
847.Sch.Otw,R.171,(29)9r-02
Aert z.w. Claeus Stert ende Adriaen z. Ghijsbrecht Mesmakers als momb. en provisoren der fabriek
der kerke van Enschot in de name ende van weghen der fabryken voirs.
 een huis ende hof met toebehoren totte voors. fabriek behorende metten erf daaraan ix [9] lopense
gelegen in par. Enschot daer w. Margrieten d.w. Daneel Piers? in bestarf < erf Aert Stert > erf
erfgen? Bweerthouts van Beeck ende Aert Sterts voors. ^comm. platea v erf Jans Claes ut dixit
welk huis etc. met meer andere erven w. Margriet voors. der voors. fabriek in haar tesatment gemaect
ende beset hadde vendt Janne z. Jan Mathijs Wevers uitgenomen 10 L rogh erfpacht der tafelen
sheiligs Geetst in eccl. de Otw en 8 L rogh erfpacht Aerts erfgen. van Beeck jaarlijks van recht scab.
predicti datum supra

53.

1464 april 29
847.Sch.Otw,R.171,(29)9r-03
Jan voors. en Jan vader Jans voors. Peter Embert Vannys z. ende Willem Wyten prom. Aert en
Adriaen coers. ad opus fabrice predicti 31 peters en vor elke peter 18 st deen derdedeel daaraf in
festo pur. prope futuram en 14 L rogh solverunt en dat andere derdendeel daeraf pur. over een jaar
met den tweedelen van 14 L rogh en dat derde derdendeel a pur. over 2 jaar met den dordendeel van
14 L rogs scab. predicti datum supra

54.

1464 april 29
847.Sch.Otw,R.171,(29)9r-04
Jan Jan ende Peter voers. pt Wuillem Wijten voers. 15 gouden peters in pur. prope futurum solverunt
scab. predicto datum supra

55.

1464 mei 2
847.Sch.Otw,R.171,(29)9v-01
Willem z. Gherit Wyten pt hem te geven ende te gelden Wijtmannen z.w. Jans Groten ½ mud rogge
jeep in festo purificatione wt ende van
 een stuck beempts geh. Brocken beempt 1 buender ghelegen in par. van Enschot < erf Henric
sBonten erfgen. > erf Aerts erfgen. vande Wiele ? ^ gem. Aa v gemeint
scab. Elst et Hoeven datum 2a may

56.

1464 mei 2
847.Sch.Otw,R.171,(29)9v-02
…. vij placken
Katheline weduwe qd Jan Hoiften cum tutore alsulken tocht en recht van tocht als Katheline voirs.
besittende is in
 een sevenden deel van enen stuck lands tgeheel stuck 7 L te weten tsevenendeel daaraf daar nu
tertijt een huis op geset is ghelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < > erf der krn der
selver kinderen? Katheline ende w. Jan Hoisten ^ com. plateam v erf Jans Beckers ut dixit
supt Henric Anthonyssen Willemen confratres Cornelysen z.w. Peter Gherit als man en momb.
Geertruden sue uxoris ende Yden krn derselver Katelinen en w. Jan Hoiften voers. ad opus eorum et
ad opus Jans hoers bruers
quo facto consu…. igi? Yden voers pro se et pro Jannen hoiren bruer voirs daer sij samentlijc voer
geloeft hebben dit voers. vij deel vanden voirs stck lands daer thuis op steet alsoe lintrecht?
doorgaande upt. Jannen z. w. Jan Henric soen man van Elysabethen sue uxoris filia Katherine voers
ende w. jan Hoyften voers. etc. dat Jan voers. hem gecontenteert kent tot sinen kintsdeel vanden 7de
deel vande voors. stuck lands ende hem Jan voes stuck lands gheeen recht meer vermeren? en sal
ten weer dat hem vande andere kinderen ver… versterf – scab, Gruyter et Hoeven datum supra

57.

1464 mei 3
847.Sch.Otw,R.171,(29)9v-03
Aert z. Hessels Appels pt Jannen z.w. Berthout Vannys 21 peters ende voer elken peter 18 st van
huden des daechs over 3 jaar met 1 ½ md en 6 lopen rogh solverunt eod. scab. Elst et Heymans
datum 3a may

58.

1464 mei 11
847.Sch.Otw,R.171,(29)9v-04
Aert vander Venne pt Jan den Clerc xxv peters ende voor elken peter 18 st 7 st en 1 ½ mud in festo
Jo prope futuram solvandum, scab. Wijtman et Elst datum xi may

59.

1464 mei 15
847.Sch.Otw,R.171,(30)10r-01
Jan nat.z. Willem Colen? als witteghe man ende momboer Agneesen sijns wijfs wedewe qd Claes Jan
Sterts d.w. Jan Brocken Goyaerts soen dat sestende hem als hij zeede toebehorende in
 eenen beempt geh. die groet?donck vij dachmaet oft daer omtrent dwelc w. Gherit vanden Vendijc
toe te behoeren plach in par. Otw in loco dicto Udenhout < erf geh. dat Ghiersche broeck der
vrouwen vander Cameren toebehorende ghelijc als die voers. beempt aldaer gelegen is < erf der
vrouwen vander Cameren voers. > erf Yden wedewe w. Peter Vannys ^ erf Peter van Vucht v erf
10
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Wolfaert vander Heyen ut dixit
welk 6de deel des voors. beempts daar voers. Agneesen vander doet w. Jan Brock hoers vaders in
hoeren wedewestoel met recht van versterve erfelijk toecomen is ut dixit – supt Dircken z.w. Willem
Sapeel uitgenomen shertogen chijns tot sinen gedeelt jaarlijsk van recht – scab. Gruyter et Elst datum
xv maij
60.

1464 mei 23
847.Sch.Otw,R.171,(30)10r-02
Jan z.w. Stheven Maes Stevens z. wittig man Adrianen sijns wijfs d.w. Wijtman van Os die helft hem
toebehorende in
 een huse ende hove met toebehoren in par. Haren in loco dicto Belver aen Harendijck < erf Jan
Henrick Cleis > com. plateam ^erf Jans voers. v erf Margrieten d.w. Hermans van Tegelen ut dixit
supt Agnesen d. w. Wijtman van Os – scab. Elst et Emken datum xxiij maij

61.

1464 mei 23 ?
847.Sch.Otw,R.171,(30)10r-03
Henric z.w. Henric vanden Voert Elysabeth ende Heylwych gezusters drs. w. Henric vande Voert cim
tutore henm te geven ende te - - ? Peteren f. w. Jans dfie Kock ½ mud rogh jeep in festo pur. wt ende
van
 enen stuck lands v lopense gelegen in par. de Oesterwijck in loco dicto Berkel <der erf der
erfgenamen w. Go nellen > een stuck lands daer voers. lands af ghemeten is ^com.. plateam v erf
Goeyaert vander Aavoert ut dixit
Elysabeth voers. opt voers stuck lands ad opus Henric Heylwyghen ende Pauwels soern w. Henric
vande Voert buten lands wesende redemit ex parte eius oft men bevonde dat Pauwels voers. buten
lands wesende aflivich weer dat sy tot dien einde mede deylen sal tot hoey ? ghedeelt inden ghedeelt
Pauwels voors. – scab. predicti datum supra

62.

1464 juni 1
847.Sch.Otw,R.171,(30)10v-01
Aert z.w. Jan Toit allen en enyeghelijken alsulken pachten ende erf[chijnsen?] als hem verstorven is
van Margrieten Toit sijn moeder wt crachten van enen testament bij de vooers Margriet Toits hoir ende
w. Jan den Bye hoeren naman te samen gemaect in
 een hoeve cum fundo et attinentiis ghelegen in par. de Oesterwijck in loco dicti Uedenhout op
die Gruenstraet
die welc w. Wouter Beerthouts toe te behoren plach als hij zeede – supt heer Florysen priester soen
Ghijsbrecht Florys te samen – scab. Gruyter et Elst datum prima juni

63.

1464 juni 1
847.Sch.Otw,R.171,(30)10v-02
Willem z.w. Embrecht Scenckel? als wittig man Hillegonde sijns wijfs d.w. Henric Embrecht vanden
Einde
 een gedeelte van enen beempt tot hem behorende geheten den Bonaers ? beempt gelegen in par.
Gestel op Hagorst dwelc jaerlijcs reyt teghen Jans kynderen vanden boer ut dixit den helen
beempt ghelegen < erf Jans kynder vanden Boer > erf Jan Goeyaerts ^erf Steven Goetystouwen v
Anchem Noeyen welc stuc beempts voers. w. Embrecht vanden Einde in sinen leven toe te
behoren plach enwelck stuck beempts voers. Willem als man Hillegonden sijns wijfs voers. vander
doet w. Embrecht met recht van versterve erfelijc toecomen is ut dicit
leg. supt Aerden geh. den Becker ad opus Wouter z.w. Willem geh. Snellen van Spul – scab. predicto
datum supra

64.

1464 juni 12
847.Sch.Otw,R.171,(30)10v-03
Peter z.w. Goeyaert Brabants op
 een huys met half daer after te weten die helft daeraf westwaerts ghelegen in par. Haren < de
andere helft die daer tegen deilt toebehorende Peteren voers > erf Pauwels Poinenborch ^comm.
plateam v erf Jans Meyers
 item noch hiertoe op een stuck lands 2 L daerbij omtrent gelegen < erf Peter Poinenborch voirs. >
erf Jans Meyers
 item noch hiertoe een stuck lands gh. die List ghelegen in par. predicta < erf Aerts van Laerhoven
> erf Peter Brabants voors. daer een waterlaet tussen gheet
 nog een stuxken lands gh. dat Clein Eytstucsken 34 R gelegen in par. predicta < gem. platea > erf
Aert Steewech
 item boch hiertoe op een stucsken landt gh. dat Cruysackerken v vierdevaet saet ghelegen in par.
predicta < erf Lambrecht Jacops z. > erf Wouter Poinenborch
welc erfen voors Peter vors. ende Wouter z. Jan Poinenborch voers tegen Hadewyghen d.w. Aert
Brocken en teghen Wouteren van Gorp met overgeven in sch.br. Otw ad opus Wouter z. Jan
Poinenborch – dat Wouter voers daer jaerlijcs wt ghelden sal Jan Monic 1 mud rogh erfpacht ende
Gheertruut Symons xij lop rogs erfpacht ende der tafelen sancte spiritus in eccl. de Otw ½ mud rogh
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erfpacht ende der spersoenscappe van Haren ij lopen rogh erfpacht ende 14 st paym. erfcijnjs ende in
die wildert van Haren iij st paym. erfcijns jaerlijcs ende 1 roey dijcs opten Otw dijc – scab. Gruyter en
Heyman datum xij juny
65.

1464 juni 12
847.Sch.Otw,R.171,(31)11r-01
Wouter z. Jan Poinenborch op die andere helft van de voers. erf aent voirs. huis ghelegen te weten
 op te helft daeraf oestwaerts gheleghen gelegen in par. de Haren voers. < erf Wouter voers. dat
daertegen deelt > erf Pauwels Poinenborch
 noch hiertoe op een stucsken lands geh. dat Willighen stucsken xLv oeyen nl. gelegen in par.
predictum < erf Jans Meyers > comm. via
 item noch hiertoe op een stucsken lands gh. dat merst? oicstucken ? Lxx roeyen gelegen in par.
predicta < erf Aert Steewech > gem. platea
 item noch hier toe op een stuck landt xviij roeyen gelegen in par. predicta in loco dicto aent Heylich
Boemken
 item noch hiertoe op een stucsken lands gh. dat Clein Leetken? xix roeyen gelegen in par. predicta
< erf Wouter voers. > erf altaer Ste Katarina in eccl. de Otw
 item noch hiertoe op een stuck lands gh. die Groet list ij ½ L gelegen in par. predicta < erf Henric
Rutthen krn cum quibuscum > erf Wouter Poinenborch voers. voert op allen zijden
welc erfen voers. met meer anderen erfe Wouter ende Peter voirs. teghen Hadewyghen ende
Wouteren voers. met overgeven in sch.br. Otw ad opus Peters voors. tesamen redemit
dat Peter voers … erfpacht jaerlijcs sculdig sal sijn te ghelden Jan Monick xviij lopen rogs erfpacht
ende ½ mud rogh erfpacht H.Geesttafel in Otw en vi lop rfogh erfpacht ende v ½ oude grote erfchijns
ducs? neve van gruenendale ende vij st payments erfchijns in die wildert van Haeren ende vij d. outs
erfcijns den heeren vande Braken ende een roey dijcs opten Helvoertschen dijc jaerlics met recht –
scab. predicti datum supra

66.

1464 juni 12
847.Sch.Otw,R.171,(31)11r-02
Wouter ende Peter voers.
 een stuck lands gh. den Langhenacker iii ½ lopensaet nl. tut. etc. ghelegen in par. de Haren < erf
Claeus Sterts krn > erf Em die Meyer ende Wouter krn vanden Loe ^erf Wouter Poinenborch v
Wouter krn vanden Loe
 Item noch hiertoe een stuck lands vij vierdevat saet ghelegen in par. predicta < erf Aert vande
Hoeven > erf Wouter krn vande Loe ^Jan Priems krn v comm. plateam
 item noch hiertoe die helft van enen stuck beempts dwelc jaerlijcs rijt tegen dat Gasthuys vanden
Bosch ghelegen in par. predicta in loco dicto op die Ymmendonc < comm. molenstroem > erf
Claeus van Bochoven ^Jan Wijtmans Gheertruden van Laerhoven cum quibuscum v gem.
molenstroem ibidem ut dixit
dendiderunt Wouteren z.w. Peter Poinenborch etc. wtgenomen Jacop Noitaert? een mud rfogs
erfpacht ende merten Gomen? 1 mud rogh erfpachts jaerlijcs van recht scab. predicta datum supra
Wouter voers. promisit Peter Brabants voers. xvi gouden peters op Lichtmis over 4 jaar met 6 L rogs
etc. scab. predicti datum supra

67.

1464 juni 13
847.Sch.Otw,R.171,(31)11v-01
Claeus nat.z.w. Henric vanden Dijck wittig man Kathelinen sijns wijfs d.w. Jacops van Brakel
 een stuck lands hem toebehorende gelegen in par. Otw in een stede geh. op die Hupperinghe <
erf Aert Goyaert Backs sone > derf Jans z.w. Gherit Bauckincs die daertegen deelt ^v die
waterlaten aldair ut dixit
welc stuck lant voors Claeus voors. met meer andere erven teghen Elysabetthen ende Gheryden
gezusteren drs. w. Jacops van Brakel met overgeven ghecregen hadde in sch.br. Otw
nog hiertoe ½ mud rogs op Lichtmis uit en van een stuck lands voers. welc ½ mud rogh voers. Claeus
voers. Claeus voers. tegen Wouter z.w. Jan Toyts volgens sch.br. Otw – leg. vendt Willemen nat.z.w.
Henric Nellen dat Willem uten voirs. stuck lands jaarlijks ghelden sal Elysabetthen ende Gheryden
ghezusteren voers. oft hoer nacomelingen xiij lop rog erfpacht voers. van nu voert etc. datten voers.
Claeus tot op hem oft op dinen gueden nimmermeer crot hinder scaey oft commer af comen en sal in
ghenen toecomende tijde – scab. Gruyters en Heyman datum xiij juny
Aert Appel Jacops redemit et reportavit dicti Arnoldo scab. predicti datum supra

68.

1464 juni 23
847.Sch.Otw,R.171,(31)11v-02
Jan z.w. Gherit Vendijcs wittig man en momb. Alijten sijns wijfs d.w. Willem Witlocs Ermgaert d.w.
Willem Witlocs voers. Elysabeth weduwe w. Gherit Witlocs Adriaen z. Faes Daneels wittig man en
momb. Willemen sue uxoris d.w. Gherit ende Elysabethen voers. cum tut. voor henselven ende voor
Willemen Gheryden ende Michielen gebr. Elisabethen Kathelinen Margrieten ende Ermaerden
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consores onm. krn daar Elysabethen en w. Gherit Witlocx voers. waar Elisabet en Asdriaen hoer
zwagers voers. voer geloeft hebben Kersijn weduwe w. Henric z.w. Willem Witlocs voers. Elisabeth
weduwe w. Leonaert Coelbor d.w. Gherit Vendijcs voers. cum tutore Aert soen der selve Elysabeth en
w. Leonaert Coelbor voers. voor hen selven en voer allen ende eenyegelijken krn Elysabethen ende
Willem Leonaerts voers. p. quibus Elysabeth Aert p… Henric z.w. Jans. Ridders vanden selven w. Jan
ende wt w. Katharine d.w. Willem Witlocs voers. voor hen selven ende voor allen die krn Henric
Witlocs voers. daer Henric voers. en met hem Aert z.w. Leonaert Coelbor als momb. derselver krn
voer geloeft hebben Peter z.w. Willem Brocken man van Elysabethen sijns wijfs d.w. Wouters vande
Staec? voer henselven ende voor alle de erfgenamen Wouters vanden Staec p. quibus pt Ghijsbrecht
z.w. Ghijsbrecht Hessels voor hen selven ende voor allen ende enyegelijken erfgenamen Jueten d.w.
Henric vanden Staec ende voor Willems erfgenamen vanden Staec ende voor erfgenamen Katharina
p. quibus p. op
 een stede lands tot hem als sij zeeden toebehorende gelegen in par. Haaren in loco dicto Gesel
… < Henric z.w. Jan Peters z. vanden Staec > erfgen? Katharina? wede w. Henric van Orthen ^
comm. platea v erf Berthout ….
ad opus Henric vande Staec voers. – scab. Ghy… et Elst datum xxiij junij
69.

1464 juni 23
847.Sch.Otw,R.171,(32)12r-01
Henric z.w. Jan Peters soen vanden Staec pt Jan z.w. Gherit Vendijc ad opus sui et ad opus alllen
ende enyegelijken naevolghers ende erfgenamen Willem Witlocs voers. als dat die selve Henric
jaarlijks gheldende ende betalen sal den goetshuys van OLVrouw van Tongherloe een ponts outs
erfcijns jaarlijks op st Lambert dach te ghelden wt ende van
 een stuck lands iiij L in par. Haren in loco dicto Ghesel < erf Henric voers. > erf Berthout Bacs
ende Jan sijns soens
welk chijns voers. Henric van nu voert aen jaarlijks zal betalen – scab. predictum datum supra - ..
littera Jan vendijc voers.

70.

1464 juni 23
847.Sch.Otw,R.171,(32)12r-02
Kerstin wede w. Henric Witlocs pt Aerden z.w. Leonaert Coelbors ende Henric z.w. Jans Ridders dat
sij die kinderen wty hoer ende van w. Henric Witloc soe wanner die selve krn tot horen mondigen jaren
comen zullen sijn sal doen vertyen opt voers ierste genoemde stucken lands ad opus Henrick vanden
Staeck voers. scab.predictum datum supra

71.

1464 juni 25
847.Sch.Otw,R.171,(32)12r-03
heer Jan priester z.w. Jan Wessels prior der goetshuse der regulieren der noet goets binnen der
convent van Tongherlo in de name ende van weghen heer Ghijsbrecht van Eele conventuael des
Ghotshuse voers. w. Ghijsbrecht Jacops soene
 een stuck lands totten voers. heer Ghijsbrecht behorende een zesterzaad in Otw en Haren < erf
w. Gielys van Dorne nu Claeus Hollen > erf w. Yden Bloys ende Henric van Haren nu Henrics krn
^comm. platea v erf Wouter Poynenborch
welc stuk land voers Ghijsbrecht z.w. Jacop Jacops sone teghen Gherit geh. Hoerse? tegen Henric
sinen sone tegen Margriet Agnesen ende Kathelinen sijn dochteren in litteris de Otw leg. et her. vendt
Gherijde z.w. Gerit Groy – scab. Wijtman et Elst xxv juny
Jan z. Gherit voers. redemit Juet? p.p. et oltuut – scab. predicti datum supra

72.

1464 juni 25
847.Sch.Otw,R.171,(32)12r-04
heer Jan priester in de name heer Ghijsbrecht voers. hebben ghegeven ende verleent ende met
desen brieven ghegeven ende verleent Jacop z. Jans vanden Elst ad opus Jacop z.w. Jacops van
Eele Aert Houtappels sone een volcomen vrij macht ende een sunderlinge bevele om te heffen ende
te boren ende oft noet weer recht te vervolgen allen alsulke pachten chijnsen ende renten alsmen de
voors. Godshuys van wegen heer Ghijsbrecht voers. inder dingbacken van Otw sculdig is oft in
toecomende tijden sculdigh weerden sal duerende totten wederzeggen heer Jans oft sijn
nacomelingen des goetshuyse voers. scab. predciti datum supra

73.

1464 juli 4
847.Sch.Otw,R.171,(32)12v-01
Jan zw. Jan Wouters soen Peter z.w. Thonys Peters sone allen ende enyegelijke gueden bernelijc
ende onbernelijc havelijc ende erfelijc hen vander doet w. Laur. z.w. Willems vande Nuwe ? heers
bruer ? met recht van versterve erfelijc toecomen sijn ut dixit supt bruer Willem z.w. Thomas Nellen
etc. scab. Heyman en Hoeven datum iiij-ta julij

74.

1464 juli 5
847.Sch.Otw,R.171,(32)12v-02
Wouter z.w. Claeus Plumen Henric z.w. Jan Brabant ghebruederen bruer Willem z.w. Thomas Nellen
vanden selven w. Thomaes ende wt w. Jueten d.w. Jan Brabant tsamen wittelijc ghewonnen voer hen
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selven ende voer Henric z.w. Claeus Plumen daer Wouter en Henric voers. voer geloeft hebben op
dat achtendeel in
 enen stuck beempts gh. den Hadewyghenbeempt ghelegen in par. de Otw bijden watermolen gh.
ter Borch den heelen beempt ghelegen < erf Willem die Becker gh. die Langdonck > erf Jan Stinen
ende Jacop Lipprechts? erfgenamen ^ gemeinder Aa v erf Jan Monick ut dixit
ende opten alingen recht hen daeraf in enigher wijs yoebehorende adf opus Hillehonden ende
Margrieten krn w. Goyaert z.w. Claeus Plumen renunciavit? te samen sup omnibus … etc. scab.
Heyman et Elst datum quinta july
75.

1464 juli 5
847.Sch.Otw,R.171,(32)12v-03
Henric voers. bruer Willem ende Hillegont met hoer momboer voer…. hoir selven ende voer
Margrieten? no. put. daer Hillegont voers. voer g[eloeft] heeft op
 een stuck bempt ghelegen in par. Otw in loco dicto die - - - < ^ erf Berthout Backs ende Jans sijns
soens - - - erf Jans van Ethen v gemeint?
 item - - toe op die helft van een stucsken beempts ghelegen in par. van Boxtel in loco dicto
Bratl… ? < erf Gosens van Beeck > > erfgen. …… die ghemeyn Aa
 item noch hiertoe op die helft van drie stucsken lands gheheiten Neesken Diellens? hoefken
gelegen in par. Otw < > erf comm. via …. ^erf Alijt wede w. Wouter Bacx? en hoer krn ut dixit
ad opten alingen recht hen daeraf in enighe wijs toebehorende ad opus Wouter voers. etc. – scab,
predictis datum supra
af
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