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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811.
Regestenlijst van inv.nr. 172 Algemeen Protocol, 1465.
protocol zonder omslag, geen voorkant wel kop bovenaan eerste blad
3 katernen, gerestaureerd en aangevezeld en opnieuw gefolieerd – oude foliering grotendeels weg
33 – 67 (1-28)
1ste katern 33-44 en een los vel van de halve hoogte (is eigenlijk 1 – 10) (op 39 staat nog 7)
2de katern 45-61 (11 – 22) met verschillende losse (kleine) vellen (op 59 staat nog het oude 20)
3de katern 62-67 (23-28)
enkele losse inliggende papieren
146 akten
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 17 mei - 21 juli 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) ?
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1465
anno Lxiiii Lxv erant scabini …. positi a Wilhelmo Wijten

= 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

847.Sch.Otw,R.172,33-01r-01

….. Willem van Beeck Aert Appel Jan Buckinc ? Peter vanden Einde Jan van Eyghen Go. van Hulsen
Goetscalc Jan Schellekens
1464 65 (tweemaal)

2.

1465 januari 7
847.Sch.Otw,R.172,33-01r-02
Matheeus z.w. Henric Kepkens wittig man Dinghenen sijns wijfs d.w. Aert Buckinck vanden selven w.
Aert ende wt w. Henric nat.d.w. Erits van Kuyck tsamen wittelijk gewonnen op
 een huis ende hof cum fundo attinent. ghelegen bvvo in loco dicto die Kerckstraet < erf Jan Stert >
erf Claeus Witten ^ comm. plateam v erf Claeus Witten voers.
welk huis en hof voors. Heylwych d.w. [Henric -mogelijk doorgehaald -zie volgende akte] Jan Bekaerts
mma goederen dit voers. Dinghenen ende Gheryt hoeren bruer z.w. Aert Buckinc in sch. br.
overgegeven hadde nae inhoud br. aan handen Jan Buckinc tbv Gherit voers. ….. scab. Buck et
Eyghen datum altera die? ephiphanie

3.

1465 januari 7
847.Sch.Otw,R.172,33-01r-03
Jan z. z.w. Jan Buckinc als momb. Gherit voers. gelooft heeft op een mud rogge jeep op Lichtmis uit
en van
 enen beempt geh. die Strijthorst gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum < ^ erf Remken?
vidue Vrancken Cnoeps et suorum? krn > gemeint van Huculum daer die stroem geh. die Aa
tusschen gheet v erf van baet? vidue? Henric van Ethen
welk mud rogge erfpacht voors. Hubrechyt van Oesterhout Ghodevaerts z. ad opus Heylwyghen d.w.
Jans geh. Bekaerts tegen Lambr. geh. den Groet z.w. Wijtmans Groten in lit. de Otw welk mud rogge
erfpacht voors. Heylwych voers. den voors. Gherit en Dinghen krn w. Aert Buckinc in sch.br. van Otw
overgegeven had naer inhout derselver brieven ende opten alinghen recht den voors. Gherit int voers.
mud rogge enigsins toebehorende ad opus Matheeus voers. in maniere van erfdeilinge Datum scabini
ut supra.

4.

1465 januari 7
847.Sch.Otw,R.172,33-01r-04
in marge: Matheeus
Jan voers. ende Matheeus voers. promisit indivisum aen handen van Jan Elst dat zijn de voors. Gherit
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soe wanneer hij tot sinen mondigen jaren comen sal sijn zullen doen uten erf? dit mud rogh ad opus
des gheens daert sij dit op begheren zullen sijn ende dat Jan voers tot dien einde ende met der eer?
onghehouden zullen sijn in die ierste gheloeft voers. ende den voers. brief over sal …. stab. predicti
datum supra
5.

1465 januari? 13
847.Sch.Otw,R.172,33-01r-05
Margriet Zebrechts d. vander Ramen ende Alyt wede w. Henric Ramen? hoir dochter promiserunt ….
Wouter van Haren 26 peters valorem in
datum xiij ….. (januari?) dits bevonnist

6.

1465 januari 8
847.Sch.Otw,R.172,33-01v-01
Embrecht z.w. Gosens vander Borch wedn. w. Kathelijn suo uxoris d.w. Jan Maes alsulken tocht en
recht van tocht Embrechnt voors. besittende in
 een stuck lands geh. den Huysacker 2 ½ L in par. Haren in loco dicto aen die List < erf Wouter
Jan Poinenborchs z. > erf Peter Poinenborch ^ erf Jan Poinenborch v erf Henric Rutthen
erfgenamen
supt Korstiaen en Janne ghebruederen Marien en Kathelinen sorores krn Embrecht en w. Katheline
voors. scab. Einde en Eyghen datum viij january
Quo facto dezen hebben dit voors. stuk lands vercoft Pauwelsen z.w. Peter Poinenborch uitgenomen
6 L rogh erfpacht Heylwyghen en Mechtelden gez. ende Ghijsbrecht Numaet? horen zwager z.w. Jan
Maes oft horen erfgenamen en nacomelingen jaarlijks op St Thomas dach daerwt te vergelden welke
pacht Pauwels voers. van nu voert acq. anuatim? sit? solver? ….
Korstiaen Embrecht Marien Kathelinen tot op hen oft op hoer etc. Datum scabini ut supra.Korstiaen
voors. promisit Jannen Marien en Katherinen voors. dat hij nae der doet Embrechts sijns vaders
voers. alsoe lange stil zal staan sal tot? elc van hennen br. of z. voors. voer wt gehad heeft 10 peters
Datum scabini ut supra.

7.

1465 januari 8
847.Sch.Otw,R.172,33-01v-02
Pauwels z.w. Peter Poinenborch voers. dat dordendeel hem toebehorende in
 een huse en hove met toebehoren 10 L in par. Haren nl. 1/3 westwaarts gelijc alst daer bepaelt is
< erf Jan Ponenborch > Peter Ponenborch ^ gemeint v Jan Monics
 een stucsken lands 1 L in par. predicta in in die List < Peter Ponenborch > comm. waterlaet voert
….
vendt Peter z.w. Peter Ponenborch uitgenomen 14 L rogs erfpacht Daniel Woer? oft sinen
erfgenamen jaerlics van recht – scab predictis datum supra
[onderaan omgekeerd: Embr. z.w. Gosens vander Borch wedn.]

8.

1465 januari 9
847.Sch.Otw,R.172,34-02r-01
Aert z.w. Jan Toits z. Jan Beyen als wittig man en momb. Kathelinen sijns wijfs d.w. Jan Toits voirs.
op 4 L rogh jeep op Lichtmis uit
 een erf tot Hofstat gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < erf Wouter Witbol > erf Aert Witbol
welke erfpacht voors. P{eter gheheten Goedevaert Gherit Goedevaerts z. jeghen Janne Willems z.
vande Stake voor deze voors. 4 L rogs erfpacht ad pactum verkregen heeft en welke 4 L rogs erfpacht
voers. met meer andere pachten Lambrecht geh. Toit tbv Aert z.w. Jan Toit tbv Kathelinen en Alijten
ghezusteren krn w. Jan Toits voirs. teghen Janne geh. [doorgeh. Vendics] Vendijc z. Henric geh.
Vendijc met overgeven in sch.br. Otw ad opus Willems z.w. Henric Meinaerts wittig man en momb.
Alijten sui uxoris filia qd Jan Toits – scab. Appel Peter vanden Einde datum ix january
[marge:] Item noch hiertoe ghedeelt van ½ mud rogge dat Willem Heesackers jaarlijks schuldig is te
gelden wt voorn. onderpanden naer inhout scepen brieven vanden Bosch daerop ghemaect

9.

1465 januari 16
847.Sch.Otw,R.172,34-02r-02
Ghijsbrecht solvit
Ghijsbrecht Embrecht ende Daniel ende Aert confratres krn w. Jans van Oekel Peter z. Berthout
Wouter Beerthouts z. witt. man Hillegonden sijns wijfs Henric z. Willem Wyten als wittig man
Heylwyghen sijns wijfs mette voors. Heylwyghen sinen wive en Elysabeth d.w. Jans van Oekel voors.
cum tutore Elysabetthen voers. van hen selven en voer Jannen ende Willemen gebr. Hadewyghen
ende Marien gez. krn w. Willems van Riele vanden selven w. Willemen ende wt Heylwyghen voers.
tesamen wittelix ghewonnen ad opus daer Peter geh. vande Pas ende Jan Hessels als momb. en
toesiender der onm. krn voer gheloeft hebben Aert soen Herman Loers als wittig man en momb.
Enghelberen sijns wijfs d.w. Jan Stappaert vanden selven qd. Jan en wt w. Margrietensinen wive d.w.
Jans van Oekel tesamen wittelijc ghewonnen hebben onder hen een erfdeilinge ende erfsceidinghe
ghemaeict ende ghedaen bij raey van hoeren vrienden van sommighen erven hiernae ghescreven die
hen vande doet w. Jans van Oekel hoers vaders ende van w. Jueten hoer moeder met recht van
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versterve enichsins erfelijc toecomen sijn
aan Ghijsbrecht voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 een ghedeelt van enen stuck lands geh. Swolfs acker 10 L tghedeelt daeraf noortwaert gheleghen
in par. Otw in loco dicto Berkel < erf [2v] Peter sijns zwagers voors. > erf Elysabethen sijnre
zuster voers. ^ com. plateam v comm. aquaductam
 een stuck lants daerbij omtrent gelegen 6 ½ L < erf Jan Laureis > erf Elysabeth voers. ^gemeint v
erf Peter voors.
 Item noch hier toe een stuck lants 2 L in par. predictam in die Ses Hoeven < erf Peter Wouter Toits
z. > erf Henric sijn zwager en Heylwygen sijn zuster ^ erf Wouter Willem Corten z. v erf Peter
Wouter Toits z.
 een stuc bempts 5 L in par. en tpl. voorn. < erf Wouters krn vander Hoeven > erf Elysabet voors. ^
comm. plateam
 een stuxken heyde veld in par. Enschot < erf Wolfaerts vander Heyen > erf Elysabetthen voers.
 een stucsken heydevelds gelegen in par. de Loen < erf Peter Wouter Toits z. > erf Henric en Aert
Loersw voers.
 een stucsken boyems van moer in par. voors. de Loen < erf Jans erfgen. van Gorcum > erf Gherit
Beyen
 de helft van een stuicsken moers ghelegen par. predictum in loco dicto die Placken
10 L rogs die welc Yde wede w. ende? Peter Vanny ende Jan geh. van Craendonc jaerlics sculdich
sijn te ghelden wt zekere onderpanden nae inhoud sch.br.
nog hiertoe 3 L rogh erfpacht die welc Wouter Sticker jaarlijcs gelden is
item noch hiertoe 3 L rogh erfpacht die welc Jan Stickers wijfs jaerlijcs schuldig is te gelden
welke erven en erfpachten voors. den voors. Ghijsbrecht ghevallen sijn in deele
dat Ghijsbrecht voors. daar jaerlijcs wt ghelden sal dat achtendeel van 10 ½ oude grote erfcijns onsen
heer den hertoge en dat vierendeel van 10 lib.ende tweedeel van enen lib. ende dat vierendeel van
den tweedeelen van 8 capuynen Herman van Akeren te ghelden en alsulcken gedeelte van chijns
alsmen uten heyhoeven ende moer in Loen tot sinen ghedeelt sculdich is te ghelden ende ½ mud
rogge erfpacht Willem vande Borchacker ten Bosch te leveren ende den rectoer Onser Vrouwen
outaer in ecclesia de Otw ½ mud rogh erfpacht en welken chijns en pacht voors. Ghijsbrecht voors.
van nu voir[3r] etc.
Item hiertegen sal Peter voers. als man sijns wijfs voers. hebben houden en erfelijc besitten
 een huis hof en scaapscoy met half de schuur met enen stuck lands sibi adiatem 32 L in par. Otw
in Berkel < erf Ghijsbrecht sijns zwagwers voers. > erf Jan Laureis Peters Ghijb Aerts ex alio ^
comm. plateam v gem. aquaductam ibidem in ….
in marge huse? Aert voers. een camer hoyden? sal sijn leefdagen ende niet langer ende enen stoel
inden hert ofte hem belieft
 item een stuck lands 4 L in par. predcita in loco Uedenhout in der ses hoeven < erf Jan Laureis
> erf Peter Wouter Toits z. voert op allen zijden aenliggende
 item een stuck lands daerbij omtrent ghelegen 5 L < ^ -erf Peter Wouter Toits > erf Pauwels Wolfs
kynderen v erf Gherit van Boerden
 een stuck erfs tot weyen liggende 1 ½ B in Uedenhout < gemeint? > ^ erf Peter Wouters Bits z. v
erf Embrecht sBonten
 een stuck beempts daerbij omtrent ghelegen 3 dachmael < erf Henric zijn zwager voers. ende Aert
Loers > ^ erf Peter Wouter Toits z. v erf Peter voers. streckende alsoe wt tot heer Yewens Smol…
beempt toe
 item een stuck beempts daarbij omtrent gelegen 1 dachmael < > erf Peter Wouter Toits z. ^ erf
desselfs Peters ad Henric? w. Ghijsbrecht vanden Broec
 de helft van enen stuck beempts ombedeeld liggende 1 B of daeromtrent begrijpende dander helft
af toebehorende is Peter Wouter Toits z. voirs. < > erf Elysabeth wede w. Claes Sterts?? ^ Gherit
Nollekens v erf Jan Walraven
 item noch hiertoe een stuck bempts ghelegen in par. Vucht in loco dicto Cromvoert 5 L dwelc
jaerlijcs rijt teghen Jan Brekelmans < erf vder hoeve van Ghiersberghen
 noch een stuck geyvelds 10 L in par. Enschot < erf Peter Wouter Toits z. > erf erf Aert sGreven
krn en Willems erfgen. van Brakel ^comm. stega v erf Ghijsbrecht en Elysabethen voors.
 een stuck heydevels 14 L: in par. Loen < erf Gherit van Brakel > erf Peter Woutert Toits z. ^erf
Enghelen Moers v erf Ghijsbrecht Elysabetthen ende Aerts voers.
 de helft van een stuck moers daer dander helft af toebehorende is Ghijsbrecht Elysabeth ende?
Awerden [3v] ende Heylwighen voors. ghelegen in par. Loen dwelc tegen Willem Corten
ghecregen hebben
item een mud rogge erfpacht dwelc Gielys van Boerden jaarlijks geldende is wt zekere onderpanden
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nae inhoud sch.br.
dat Peter voors. jaerlijcs wt gelden sal 2 mud rogs erfpoacht Willem vanden Borchacker en 2 mud
rogh erfpacht Gherit van Brakel en1 L rogh erfpachjt sunte Wilboert inder capellen van Berkel en 13
oude grote en 2 d. chijns aen Volkaerts chijns ende de helft van 10 ½ oude grote inm shertogencijns
en 1 derfcijns in die wildt van Haeren
item hiertegen sal Henric voers. als man en momb. sijns wijfs voers. hebben houden ende erffelic
besitten
 een stuck lands 6 L in par. Otw in loco Berkel < erf Aerts voers. > erf Elysabetthen voirs. ^ erf
Aert Ghijben
 een stuck lands 4 L in par. predictum in Uedenhout in die seshoeven < erf Ghijsbrecht voers. >
erf Peter Wouter Toits ^erf Herman Loers v erf Wouter Willem Corten z.
 item een stuck bempts 10 L in par. en tpl., voors. < erf Aert Loers > erf Ghijsbrecht en Elysabeth
voors. ^ erf Peter Wouter Berthouts v erf Wouters krn vanden Hoeven
 een stuck heydeveld 2 ½ L in par. Enschot < erf Aert Loers > erf Ghijsbrecht ende Elysabeth
voirs. ^ erf Peter Wouter Toits soen v erf Willem Denys?
 item noch een stuck heyvelds gelegen in Loen < erf Gherit van Brakel > erf Ghijsbrecht en
Elysabeth voors
 1/8 van voors. stuck moers dwelc tegen Willem Wijten ghecregen is
welk erf voorn. den voors. Henric en Heylwyghen sinen wive gevallen sijn in deele [4r] daer Henric en
Heylwych voers. jaerlijcs wt ghelden zullen dat vierendeel van 10 lib.pay. ende tweedeel van enen lib.
ende dat tfierendeel vande tweedeelen van 8 capuynen Herman vanden Akeren ghelden endec dat
achtendeel van 10 ½ oude grote onsen heer ende hertoge ende alsulcken ghedeelt van chijns alsmen
tot Loen gelden is en 1 mud rogh erfpacht Willem vande Borchacker ten Bosch te leveren
Item, hiertegen sal Elysabeth voers. hebben houden ende erfelic besitten
 een stuck lands 4 L in par. Otw in Berkel < erf Aert Loers > erf Ghijsbrecht voers.
 een stuck lands 6 L daerbij omtrent gelegen < erf Ghijsbrecht voers. > erf Henric en Heylwyghen
voers. ^ gemeint v erf Aert Ghijben
 item een stuck beempts 10 L in par. predcitum in loco Uedenhout op die Gomelaer straet < erf
Ghijsbrecht voers. > erf Aert Loers en Peter Wouter Toits z. ^comm. plateam v erf Henric en
Heylwyghen voers.
 item noch hiertoe een stuck heydeveld 2 ½ L gelegen in par. Enschot < erf Ghijsbrecht voors. >
erf Henric en Heylwyghen voers. ^erf Peter voers. v erf Willem Denys
 een stuck heyde velds gelegen in par. Loen < erf Peter Wouter Toitsz. > erf Aert Loers en Henric
ende Heylwych voors.
 dat achtendeel vanden voors. stuck moers dat van Willem Toiten gecregen is
nog 1 mud rogs erfpacht dwelc Jan die Sticker? plach te gelden ut dicit
waaruit Elysabeth jaarlijks wt ghelden sal dat achtendeel van de voors. 10 ½ oude grote den hertoge
ende dat vierendeel vande voirs. 10 lib. en tweedeel van enen lib ende tfierendeel vande tweedelen
vande capuynen erfcijns ende alsulken cijjns alsmen wt horen ghedeelt tot Loen gheldende is ende 10
L rogh erfpacht Gherit van Brakel ende 4 L rogs erfpacht OLVrouwe outaer in eccl. de Oesterwijc
ende 2 L rogh erfpacht sunte Wilboert tot Berkel welke cijns en pacht [4v] voors. Elysabeth van nu
voertaen
Item hiertegen soe sal Aert voers. als man van sijns wijfs hebben
 een stuck lants 3 L in par. Otw in Berkel in sWolfs hoff < erf Goyaert Hessels krn > erf Elysabeth
voers. ^ gemeint v comm. aquaductam
 een stuck lands daerbij omtrent ghelegen 5 ½ L < erf Jan Laureis > erf Henric en Heylwyghen
voers. ^ gemeint v erf Aert Ghijben
 een stuck lands 3 L in par. Otw in Uedenhout in de sesshoeven < ^ erf Herman Loers > v erf
Peter Wouter Toits z.
 een stuck beempts 6 L in par. en tpl. voors. opt Gomelaer < erf Peter Wouter Toits z. > erf
Elysabeth voers. ^ gemeint v erf Elysabeth voers.
 noch stuck beempts 4 L daerbij omtrent gelegen < erf Peter Wouter Toits z. > erf Henric en
Heylwygh voors. ^ Wouters krn vanden Hoeven v erf Peter voors.
 item noch hiertoe een stuc heyvelts 2 ½ L in par. Enschot < Rutgheers van van Lieshout >
Herman Henrics en Heylwygh voers. ^ Peter Wouter Toits z. v Willem Denys
 item een stuck heydeveld gelegen in Loen
 Item noch dat achtendeele vande voers moer in Loen dat van Willem Corten [Toiten?] comen is
item noch hiertoe 12 L rog erfpacht als Aert pt
[marge: de welc Claes wijf van Spull jnaarlijks gelden is]
daer Aert voors wt ghelden sal dat achtendeel vande voors. 10 ½ oude grote den hertoge ende dat
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vierendeel van de voors. 10 ponden en 2 deel van eenen pond ende tfierendeel vande 2 deelen van
de 8 capuynen ende alsulken chijns alsmen in Loen tot sijen gedeelt gheldende is ende Willem
vanden Borchacker ten Bosch te leveren ½ mud rogh erfpacht ende ½ mud rog erfpacht OLVrouwe in
eccl. de Oesterw.
Item hiertegen sal Aert van Eele voers. hebben houden en erfelijk besitten een half mud erfpacht
dwelc Goyaert Hessels krn jaarl. gheldende sijn wt zekeren onderpanden nae inhout scepenen
brieven daerop ghemaect ut dicit Item noch hiertoe ½ mud rogh erfpacht dwelc Claeus vande Voert
gheldende is wt zekere onderpanden
item noch hiertoe een camer in den huse dat Peter Berthout toe dhedeelt is sijn leefdagen en niet
langher ghebruken ende enen stoel sijn leven oft hem belieft in den huyse welke? camer en stoel
voers. die voers. Aert in sinen persoen sculdich sal zijn te bruken ende niemant? van sinen weghen
[5r] Item hiertegen soe sal Daniel voors. hebben 1 mud rogh erfpacht dwelc Willem Sridders krn
jaarlijks gheldende sijn
ende hebben gheloeft Ghijsbrecht Embrecht Daniel Aert Poeter Berthout Wouters z. Henric? met
Heilwygh sinen #tussengevoegd: Herman Lo….z. ]vrou? voirs Elisabeth met horen momb. Aert als
man en momb. sijns wijfs voers.voer henselven en voer die krn qd Willems van Riel ende Heylwyghen
voers.daar voor Peter vande Pasch en Jan Hessels voor gheloeft hebben dese erfdeilinge en
erfscheidinge die een den anderen ewelijc ghestendich onverbrekelijk te houden etc. – scab. Appel
ende Einde datum xvi januarij quibus had.
10.

1465 januari 17
847.Sch.Otw,R.172,37-5r-01
Peter Beerthouts voers. pt hem te gheven ende te ghelden Aernden van Oekel sinen zwager voers. 3
mud rogh jeep op Lichtmis uit ende van
 de huse hove en erf sibi adiaten.. 32 L gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < erf Ghijsbrecht
van Oekel > erf Jan Laureys en Peter Ghijben ^ comm. plateam v gem. aquaducam
Datum scabini ut supra.
Peter voers. pt te gheven en te ghelden Danielen sinen zwager voers. 1 mud rogh op Lichtmis uit en
van
 den huse hove en erf voers.
Datum scabini ut supra.
Aert van Oekerl consensis ex gratia Perter Beerthout voers. als dat die voers. Peter dese voors. 3
mud rogh tot sijn scoensten af sal mogen leggen elc mud met 36 peters ende metten pacht
Datum scabini ut supra.

11.

1465 januari 15
847.Sch.Otw,R.172,37-5v-01
Henric z.w. Henric vande Pasch heeft hem vernuecht voldaan ende wael betaelt ghekent van allen
enyegelijcken alsulcken hylerchshen [huwelijks?] goed als Willem Elyaes sijn zweer den voers. Henric
in hylecher [=huwelijkse] voorwaerden gheloeft en quyt geschouden - scab. Appel en Einde datum xv
januarij

12.

1465 januari 17
847.Sch.Otw,R.172,37-5v-02
Elysabeth vidua qd Aerts vanden Brekelend.w. Jans vande Wiele c.t. alsulcke tocht in alle goederen
daer w. Aert vanden Brekelen in bestarf en waar ook gelegen supt Jacop en Aerden gebr. krn w. Aerts
vanden Brekelen en Elysabethen voers. Wouter z.w. Jans van Eersel man van Heylwyghen sue uxoris
Aert z.w. Claeus Stert als man van Mechtelden sue uxoris Peter z.w. Jan Nouwen man van
Elysabethen sue uxoris ende Enghelberen dochteren derselver Elysabethen en w. Aerts vanden
Brekel voers.
Elysabeth hoer tocht hoer leven lanck in
 een stuck beempts 1 B geh. den Hachalaert gelegen in par. Ghilse
daar Elysabeth uit gelden sal alsulken chijns alsmen daer van recht schuldig is wt te gelden ende
behoudelic daer voers. Elysabeth
 die helft in enen stuck beempts gelegen in Uedenhout daer dander helft af toebehorende is
Wouter van Eersel daer sij oec wt ghelden sal den chijns van recht
en behoudelijk dat Elysabeth 17 L rogh diemen uit goede Wouters vande Wiele gheldende is ende
behoudelijk Elysabeth voors. 9 L rogs die welc Jan Obrechs nu ter tijt gheldende is ende behoudeklijc
daer voors Elysabeth 2 mud rogh erfpacht die welc Jacop haar zoon voers. jaarlijks gheldende is uit
zekere onderpanden nae inhout scepenenbrieven van Tilborch # noch hiertoe haar tocht in ½ mud
rogh erfpacht dwelc Wouter vande Eersel [sic] haar ghelden sal wt zekeren onderpanden in Udenhout
ghelegen die hem in de deylinghen toegedeelt noch hiertoe ½ mud rogh erfpacht dwelck Jan Peter
Zegerfs z. sculdig sal sijn te gelden uit de twedeele? der erfpacht voors. die Peter Nouwen inde voers.
deylinghe toegedeelt zullen weerden#
behoudelijck voers. Elysabeth een wtcamer aent oude stede Tilborch een roe ghewert? een hoefken
5

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

Regestenlijst inv.nr. 172 (1465)

nae inhout sch.br. van Tilborch daerop ghemaect
scab. Appel ende Einde datum xvij january
13.

1465 januari 17
847.Sch.Otw,R.172,38-6r-1
Quo facto dicte en hebben onder hen een erfdeylinghe ende erfscheidinghe ghemaect ende ghedaen
bij raey van haren vrienden van sommighen erfen hier ondergheschreven ende daer Elysabeth haer
moeder voers. hoer tochten als voers. is in afghegaen is
soe sal Jacop voers. hebben
 een stuck beempts 1 B in par. Ghilse < erf Gherit sBonten > erf Jacops bam Noerden ende
Andries sijns bruers ^erf Ghijben van Boerden v erfgen? Helene vidue qd Merten Gherit Peters et
suorum plu..
item hiertoe ½ mud rogh erfpacht dwelc Peter z.w. Gherit van Boerden jaerlijcs gheldende is ut dixit in
deele ghelijc die andere sijn mede erfghenamen voers.
daer jacop wt ghelden sal alsulken chijns alsmen uten voers. beempde van recht sculdich is
Item hiertegen soe sal Aert voers. hebben houden
 een stuck beempts ½ buender gelegen in par. Tilborch in loco dicto opden Bont inter die Dongaa
> erfgen. Jan Meeus Roey Gherits cum quibuscum ^ erf Wouter van Eersel v erfgen. Yden vidue
qd Renier Crillaert et suorum plu..
item noch hiertoe een mud rogh jeep dwelc Jan Huben jaarlijks sculdich is uit zekere onderpanden
nae inhout scepene brieve daerop ghemaect
noch iertoe ½ mud rogh jaarlijcs ende erfelijk pacht dwelc Peter Rogghen nu tertijt jaarlijcs sculdig is
te ghelden wt zekere onderpanden nae inhout sch. br van Loen etc.
waeruyt Aert ghelden sal alsuken chijns alsmen uit de beemden voors. van recht sculdig is
Item hiertegen sal Wouter voers. hebben
 een stuck lands tot weyen liggende mette stegh sibi aduatim? 4 L ghelegen in par. Otw in loco
dicto Uedenhout < erf Claeus Sert > erf Jan Loenman ^ comm. plateam v erfgen. Peter Nouwen
dat daertegen deelt
 Item noch hiertoe een stuck erfs tot weyen liggende 7 L ghelegen in par. et loco predicto < erf
sheren van Pairweis > erf Jan Loeman ^erf Claeus Stert v erf Jan Nouwen dat daertegen deelt
 die helft van enen stuck bempts ombedeelt liggende 1 B daer de dander helft af toebehorende is
Peter Nouwen voers. dat daertegen deilt < sheren van Perweis > Claeus Stert ^erf jan Loeman v
erf krn Henric van Buele welc erf voers. den voers. Wouter ghevallen sijn in deel
Wouter zal daaruit gelden die helft van enen ouden grote erfcijns onsen heer dern hertoge ende die
helft van 3 mud rogh erfpacht Mathijs Jan z. oft soe waer men dezen pacht van recht sculdig is te
ghelden ende een half mud rogh Elysabeth sinen zwager tot hoer tocht en nae hoeren doet Wouteren
voers. in afcortinghen sgheen? hem van Elysabethen comen sal ten erve te bliven
Item hiertegen sal Peter Nouwen voers. als man en momb. sdijns wijfs voers. hebben houden
 een stuck lands 3 L ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout omtrent die Houtsche straet <
^ erf Claeus Stert > erf Wouter van Eersel en Claeus Stert v erf Jan Loenman
 een stuck erfs tot weyen liggende 7 L … daerbij omtrent ghelegen < sheren van Parweis > erf krn
Henric van Buele ^erf Jan Loenmans v erf Wouter van Eersel dat daertegen deelt
 tvoers stuck beempts ombedeelt liggende daser Wouter van Eersel voers. dat wederdeel af
hebbende is
daar Peter voors. wt gelden sal den helft van de voers oude grote en die helft van de voors. 3 mud
rogh en Elysabeth sijnre zweger voirs. een half mud rogh tot hoer tochte en Peterr voers. in afcortinge
sgheens dat hem van sijnre zweger comen sal ten erve te bliven
Item hiertegen sal Aert voers., als man en momb. sijns wijfs hebben een half mud rogh erfpacht dwelc
Lambrecht vandeWoude nutertijt? jaerlijcs gheldende is uit zekere onderpanden nae inhout
scepenbrieven van Otw
Item noch hiertoe ½ mud [7r] rogh erfpacht dwelc Peter vande Woude jaerlijcs gheldende is wt zekere
onderpanden nae inhout scepen brieven van Otw daerop ghemaect welke pacht voors. Aert Stert
ghevallen is in dele ghelijc die andere sijn mede erfgenamen voers. dat openbaerlijc bekent ende
consenteert hebben
Item hiertegen soe sal Engelberen voers. besitten 12 L rogs erfpacht die welc Yde weduwe qd Peter
Vanny van nu tertijt jaerlijcs gheldende is wt zekere onderpanden
Item noch hiertoe 12 L rogh erfpacht die welc Aert Jan Langherbeens z. jaerlijcs gheldende is wt
zekere onderpanden
item hiertoe 1 mud rogh erfpacht dwelc Jan Hermans z. van Boerden jawrlijcs gheldnde is wt zekeren
onderpanden
hebben voert gheloeft Jacop Aert Wouter Aert Stert hoer zwager Peter ende Enghelberen hoer momb.
voers. die een dcen anderen dese erfdeilinghe ende erfscheidinghe voers. ewelijc ghestendich ende
6
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on onverbrekerlijc te houden Datum scabini ut supra.
14.

1465 januari 17
847.Sch.Otw,R.172,39-7r-1
Peter Nouwen voers. allen den voiers erfpachten hen in de voors. deylbrieve aen ghedeelt vendidit
Jannen z.w. Wouter Zeghers z. behoudelijc Peteren voros. een half mud rogh erfpacht nae doet
Elysabeth sijns zwegers voers. in asfcortingte sgheens dat hem van sijnre zweger comen sal ghelijc
den deylbrief dat claerlijk inhelt ende begrijpt Datum scabini ut supra.

15.

1465 januari 17
847.Sch.Otw,R.172,39-7r-2
Peter z.w. Embrecht Vanny ende Jan z. Mathijs Wevers promisit te gelden Ghijsbrecht z.w. Corstiaen
Ghijsbrechts z. ½ mud rogge jeep op Lichtmis wt
 huse en hove cum fundo et att. en ut sibi adiatend.. 9 ½ L gelegen in par. Enschot < erf Aert Stert
> erf Beerthouts van Beeck en Aert Stert voors. ^ erf Jans Claess v comm. platream
datum xix januari
quo facto Jo pt dicto Petro dat hij den vorn. pacht vande ½ mud rogge ten ewigen dagen alsoe
ghelden sal uten voors onderpande ende over sinen gueden datten voers. Peter of sine gueden …..

16.

1465 november 3
847.Sch.Otw,R.172,39-7v-1
Peter eb Jan voers. prom. hen te gelden Ghijsbrecht voerss. 4 L rogh … voors. onderpanden
scab. Appel ende Einde datum anno ,,,,, in festo Huberti

17.

1465 januari 25 ?
847.Sch.Otw,R.172,39-7v-2
Adriaen z.w. Ghijsbrecht Mesmakers Peter z.w. Jan vanden Pasch man van Elysabeth sue uxoris en
Daniel z.w. Aert Nouwen man van Alyten sue uxoris drs w. Ghijsbrecht de Mesmakers voers. ¾ hen
toebehorende in
 een stuxken lands geh. dat Ghijbkens Stuck 1 L gelegen in par. Otw in loco op die Hoeven < > ^
erf Jans z.w. Ghijsbrecht Mesmakers v erf Henric Plumen
 alsulcken gedeelte ineen stuc beempdeken geh. dat Clein Beempdeken als Peter? Jan Hermans
tegen? Vrancken vanden Karchoven verkreeg gelegen in par. predicto in loco dicto Huculum
den geheelen beermpt gelegen < > erf Wouter Beeren ^gemeint de Huculum v ghemeinder Aa toe
aldaer
welc stuck lands ende tghedeelt der voors stuck beempts Adriaen Peter en Daniel voers. en met hen
Jan z.w. Ghijsbrecht Mesmakers tegen Goeswin en Herman gebr. krn Jan Hermans ….. in sch. br.
Otw SUPT Jannen hoeren brueder voers. etc. scab. Appel en Hulsen datum in festo Pauli st. hierop 1
vl.

18.

1465 januari 25 ?
847.Sch.Otw,R.172,39-7v-3
Aert z.w. Jan Wijtmans pt. te ghelden Mechtelden d. Aert Bonen ad opus eisdem et ad opus Gherit
z.derselver Mechtelden en van Jan nat.,z. Aerts voers. …tsamen natuerlijc gewonnen te waren
Mechtelde voers. …… ende Gherit voers. ten … in festo purificationis etc. uit en van
 een stuck beempts geh. dat Ymmendonc ½ bunder gelegen in par. Haren < erf Claeus van
Bochoven > gem. stroom ^v des gasthuys vanden Bosch v erf Jans Beckers
oft Gherit voers. sonder wittige gheboert van hem after te laten aflivich wordte dat dit half mud rogh
erfpacht voers. wederom gaen en bliven sal sal totten voors. Jan tsinen wittigen erfgenamen scab.
Einde ende Hulsen datum supra
Mechtelt voers. pt met Aert Bonen hoeren vader als met haeren momb.heeft hem? gecontenteert en
volcomen voldaen ghekent van den violentien? hoers maghe doms ? bij den voers. Jan ghemolieert?
vanden craem ende van allet des sij tot hem te seggen mach hebben ende hebben daeraf quyt
ghescoten Jannen et voirs. ghelovend vast? en opten? voers. Jan op Aert sinen vader oft op
mannend…….? van sinen weghe als van der violentien? vanden craem oft vanden ghene des? sij als
van dieen? tot hem mach hebben te seggen te spreken oft te doen spreken bij hout? seken? oft bij
iemanden anders? met gheen recht ? geestelic ofte weerlijc scab. predicto datum supra

19.

1465 januari 3
847.Sch.Otw,R.172,40-los7
Wij Aert Appel Jacops z. ende Godevaert van Hulsen scepenen in Oesterwijk notum …… dat voer ons
comen sijn Godevaert z.w. Godevaerts van Verlaer Claeus Maes z. Henric Jans z. vande Hornick
ende Godevaert Dirc Leiters? z. als mage vriende ende keersluy wilner Jan Sluyters voor hen selven
ende voor allen die vier vierdelen Jan Sluyters van live ter doet brsacht bij Ghijsbrecht z. Henric
Hermans dier zielen God genedich sij ende hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt gekent
van den tweedeelen van xL [40] goy gulden gheloeft bij Henric Hermans ende sinen vrienden vande
ongeval voers. te weten vande 2 payen ende hebben daeraf quyt gescouden den voers. Hwenric
Hermans Ghijsnbrecht sinen sone ende hoer borghen hen ende allen die gene die quitantie behoeven
datum 3-a january anno Lxv
7
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verso
Item tot Berthout? ghelt ghevuert van mij verteert vi [6] stuver
20.

1465 februari 1
847.Sch.Otw,R.172,41-8r-1
Goeyaert z.w. Jans van Maerle pt sup hed. Ja. Elst ad opus Jacops vander Heyen vanden Bosch C
ende xxv [125] Rgld scab. Appel et Einde datum prima february

21.

1465 februari 1
847.Sch.Otw,R.172,41-8r-2
Ghijsbrecht Korstiaens z. pt sup heredes Matheeus Gherit Bax z. 34 peters daer men die sculdich is
mede te betalen opten pinxtdach oft hier en binnen solv. eod. scab. appel et Scedlleken datum sup.

22.

1465 februari 4
847.Sch.Otw,R.172,41-8r-3
Wouter z.w. Claeus Wouter Huben pt ut de.. te gelden Gherit z. Hubrecht Berthen ad opus sui et ad
opus Elysabethen sue uxoris filia qd Claeus vander Hoeven 5 L rogh jaerlijcs lijfpachts te vergelden
annuatim in purificationis alsoe lange als Gherit voers. en Elysabeth sijn hvr en die langste levende
van hen beyden inder mensheit leven zullen uit
 enen huse en hove cum fundo et attinentibus 6 L gelegen in par. Enschot ad locum dictum die
Leechzijde < erf Peter Piggen > Jan Piggen ^comm. plateam v erf Anchem Roggen
scab. Peter vane Einde en Goetscalc Jan Scellekens z. datum quarta february
Gherit voors. pt Wouter voors. als dast die selve Wouter dese voors. 5 L rogh jaarl. lijfpacht altoos tot
sinen scoensten af sal moghen quyten ende lossen met 4 ½ peter en 7 st en voor elken peter 18 st
metten opacht en sachterstel daeraf scab. predictis datum sup.

23.

1465 februari 4
847.Sch.Otw,R.172,41-8r-4
Stheven z.w. Jan sHaerden heeft ghekent ende gheleden dat hij ontfangen heeft van Godevaerden
z.w. Jans sHaerden sinen bruer ….. van eenen mud rogh erfpacht welc ,ud rogh Jan geh. die Haerde
sinen vader voors. ende Kerstine wittige hvr doen sij leefde Jans Haerden voers. sijn moeder den
voors. Sthevern hoer soen in hoeren testament voer sijn huyswel? gemaect ende beset hadde en
heeft daeraf quijt gescouden den voors. Godevaert hem en allen den ghene dier quitantie behoeven
Ghelovende die voors. Steven voor hemzelf en voor zijn nacomelingen opten voers. mud rogh
nimmermeer te spreken oft te doen sprerken etc. scab. Hulsen en Goetscalc datum supra

24.

1465 februari 4
847.Sch.Otw,R.172,41-8r-5
Wouter z. Jans sHairden Jan z.w. Gherit z.w. Jans Haerden voers. Willem z.w. Willems vanden
Straeten ? weduwnaer qd Heylwygen sui uxoris filia qd Jans Hairden voers. Adriaen z. Peter Beyen
man van Elysabeth en sui uxoris filia qd Jans vande Ven van deselve qd Jan en wt qd Katharine sue
uxoris filia qd Jans Haerden p… gen… ende Mari filia qd Jans Haerden voers hebben gekent ende
geleden dat elc van hen ontfangen heeft van Godevaerden voirs 20 peters ende voor elken peter 18 st
te weten van versterve dat hen van w. Jan den Hairde hoeren vaderr voers. ende van w. Kristine?
hoer moeder voers. met recht van versterve erfelijc toecomen is ende hebben daeraf quyt
ghescouden Godevaerden voers. scab. predicto datum sup.

25.

1465 april 4
847.Sch.Otw,R.172,41-8v-1
[in bovenmarge erg klein schrift]
Claeuus Wouter ende Godevaert gebr. krn w. Peter sRaymakers van den selven Peter en wt qd
Kerstinen sinen wive filia qd Jans Steven sHaerden …. hebben vernuecht voldaen ende wael ghekent
van Godevaert voers. en hebben 20 der voors. peters als van der voors. versterve …. sup … scab.
Appel en einde datum quinta post dominicam Judicae iiij aprilis

26.

1465 februari 5
847.Sch.Otw,R.172,41-8v-2
Wouter z.w. Robbrechts van den Doren als wittig man en momboer Kathelinen sijns wijfs Jacop z.w.
Jacop Leyten als wittig man en momb. Elysabethen sijns wijfs Korstiaen z. Embrecht Gosens z. als
wittig man en momb. Marien sijns wijfs d.w. Jan Buckinc Gherits z. hebben onder hen een erfdeilinge
ghemaect etc. die hen vander doet w. Jan Buckinc hoers zweers voers. en van w. Elysabetyhen
wittige hvr doen sij leefde Jan Buckinc voers. hier zweger met recht van versterve erfelijc toecomende
sijn – soe zullen Wouter en Jacop voers. onder hen beyden hebben houden ende erfelic besitten
 een stuck land 5 ½ L in par. Otw in loco dicto op die Hupperinge < erf Willem Henric Nellen soen >
erf Wouter sRaeymakers krn ^ gem. waterlaet aldaer v erf Willem Nellen voers. en heer Willem
Bieen
 een stuck erfs tot lande en tot beemde liggende 6 L in par. voors. in loco dicto die Coppelstraet <
erf Berthout Back Jan sijns soens ende de zusters van Oesterwijc > erf qd Florys van Leyen ^ gem.
Aa v comm. plateam geh. die Coppelse Aa
 een stuck erfs tot lande en tot weyen liggende 4 L gelegen in par. en loco dicto < > erf Herman Go.
Buck? oft sijne erfgenamen ^ gem. Aa v commm. plateam geh. die Coppelstraet
8
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nog hiertoe ½ mud rogge erfpacht dwelc Peter Embrechtz. van Riele jaarlijks sculdig is te gelden wt
zekere onderpanden nae inhoud scepenen brieven
 een huys en hof met toebehoren gelegen bvvo bijder kerken aldaer < Elysabeth vidue qd Jannen
Gos. z. en haar krn > erf Heylwyghen vidue qd Henric Thijs en Wijtmans hers zoen ^ v gem.
strathen
 #Item noch een stuck lands 5 L gelegen bvvo in loco die Scive < erf Jan van Ethen en commm.
plateam > erf Reinken? erfgenamen van Mechelen ^ erf Go. Buckincs v erf Korstiaen voors.
daar zij uit geldende zijn de persoon van Otw 3 L rogh erfpacht #
welke erven en erfpachten voers. de voers. Wouter en Jacop gevallen zijn in deele ghelijc Korstiaen
voers dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert heeft et ad opus Wouters ende Jacops voers. te
samen sup. etc. en dat Wouter en Jacop voers. jaerlijcs ghelden zullen de tafel sheylichs Gheests van
Otw 4 mud rogh erfpacht ende den H.Geest vanden Bosch 5 sch. en 2 hoenderen erfcijns uit voors.
huys te gelden en ½ mud rogh erfpacht Goeyaert Rembouts en ½ mud rogh erfpacht den zusteren
ende 2 st. erfcijns den altaristen te gelden voers erfpacht in de Coppelstraat ghelegen te ghelden [9r]
welke pacht en chijns voers. en Jacop voers. van nu voertaen jaarlijks betalen voers. Korstiaen
item hiertegen sal Korstiaen voers. als man en momb. sijns wijfs voers. hebben houden ende erfelijc
besitten
 een huis ende hof 4 L bvvo < erf Jans van Ethen Wouters en Jacops cum quibuscum > erf Heyl
Aben kynderen en Coenen vanden Dale ^ comm. plateam v erf Gielis Comans
welk erf voers. de voers. Korstiaen ghevallen is ten deele ghelijc Wouters ende Jacop voers. dat
openbaerlijc bekent ende geconsenteert hebben ad opus Korstiaen voers. daer Korstiaen wt gelden
sal de persoen van Oesterwijc 4 L rogh erfpacht welken pacht voers. Korstiaen voers. van nu voert
aen etc. – scab. Einde ende Goestalc Jan Scellekens datum v february
27.

1465 februari 21
847.Sch.Otw,R.172,42-9r-01
Laurenay? fil. qd Jans Ridders dat dordendeele hem als hij zeede toebehorende in
 een stuck beempts 9 L gelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Yden vidue qd Peter
Vannis en haren krn > erf Jan Stert ^ enen bempde geh. die Hesseldonc v erf Pauwels Wolfaerts
welk stuk beempt voers. qd Jan de Ridder tegen Gerit? Wouters Vannis? z. insch.br. Otw – supt
Wouteren z.w. Denys Willem Remkens? te samen – scab. Appel et Einde datum xxi february

28.

1465 augustus 25
847.Sch.Otw,R.172,42-9r-02
Wouter z.w. Robbrecht vanden Doren wittig man en momb. Kathelinen sue uxoris filius qd Jan
Buckinc allen en enyegelijcke gueden die de voors. Wouter vander doet qd Jan Buckinc sijns sweers
en van w. Elysabethen sijnre zweger met recht van versterve erfelijc toecomen sijn supt Jacoppen
fi.qd. Jacop Leyten als man en momb. Elysabeth sue uxoris filia qd Jan Buckinc voers. – scab.
Buckinc et Goetscalc Jan Scellekens z. datum altera post Bartholomeeus anno Lxv

29.

1465 februari 22
847.Sch.Otw,R.172,42-9v-01
Peter z. Berthout Wouter Beerthouts als wittig man Hillegonde sijns wijfs d.w. Jans van Oekel die helft
hem als hij zede toebehorende in
 een stuck beempts 1 B in par. Otw in loco Uedenhout < > erf Elysabetthen vudue qd Cklaes
Stert ^ erf Jan Nollekensd v erf Jan Walraven
welk stuk beempt voers. de voors. Peter vande doet w. Jans van Oekel sijns zweers met recht van
versterve en mids enen erfdl. vendt Peteren z.w. Wouter Toits scab. Eyghen en Hulsen datum xxij
february – Wouter z. Beerthout Wouter Beerthouts vernadert en draagt weer over Datum scabini ut
supra.

30.

1465 februari 22
847.Sch.Otw,R.172,42-9v-02
Jacop z.we. Erit sBeren
 een stuck lands hem als hij zeede toebehorende 2 L ghelegen in par. Otw in loco dictio op die
Hoeven < erf Aert Hermans krn > erf Wouter Beeren ^comm. plateam v gemeint
 een stucsken lands daerbij omtrent ghelegen 1 L geh. dat quuy ackerken < erf Jan Sloetmakers >
comm. aquaductam ^ v gem. via
welke 2 stuxkens lands voors. den voors. Jacop vander doet w. Erit sijns vaders in een erfdeling in
sch.br. Otw. – vendt Jannen ende Ghijsbrecht gebr. krn w. Pauwels van Goerle – daaruit te gelden
Jan de Clerc ix lop. rogh erfpacht scab. predictum datum supra
Jan en Ghijsbrecht voers. prom. Jacop voers. xi L rogh op Lichtmis wt en van de twee sdtucken lands
voers. Datum scabini ut supra.

31.

1465 februari 22
847.Sch.Otw,R.172,42-9v-03
Wouter z. Jan Poinenborchs wittig man en momb. Elysabethen sue uxoris filia qd Stevens vander
Amervoert 1 mud rogs jeep van 1 ½ mud rogs jeep op Lichtmis uit en van
9
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 een stuck lands bvvo geh. den Hengacker < erf Wouter Beey > erfcv die Jan Vannys te wesen
plach ende? Willem van der Heyen
5 L rogs jeep van 10 L rog jeep op Lichtmis uit alle goederen die w. Jacop Scheiven? n.z. w. Claes
Scheiven te wesen plach waar ook gelegen
welke 10 L rogh voors. in? 1 ½ mud rog erfpacht Hillegont wijf w. Henric vande Amervoert ad opus
eisdem? et ad opus hoer wittige krn verkregen had in diverse brieven van Otw en welk mud rogge
erfpacht van de 1 ½ mud en 5 L van de 10 L de voorn. Wouter a morte quondam Stevens vande
Amervoert mids? vonnisse? in sch.br. Otw aan? Jan z.w. Stevens vander Amervoert sijnen zwager
Datum scabini ut supra.
32.

1465 augustus 15
847.Sch.Otw,R.172,43-09los
Henric z.w. Henric Appels Aert Hessels Appels Adriaen z. w. jan Bonen op een half mud rogh jeep op
Lichtmis uit
 een stuk land metten tymmeringhen daerop staende ghelegfen in par. Haren in loco dicto Belver
< erf Matheeus vande Nuwenhuis > erf Luitgaerden vanden Nuwenhuis suorum plu…
item noch diertoe op een half mud rogh jeep in prefesto purificiationis uit
 enen huse en hove met toebehoren gelegen in par. en tpl. voors. < erf Henric Symons > gemeint?
^ v gemeint?
nog vanuit alle en eenyegelijke gueden als Claeusen Embrechts vanden Nuwenhuis verstorven waren
van w. Hillegonde sue? matre? ende die hem noch verstorven moegen van Embrecht sinen vader
welke 2 halve mudden rogge erfpacht voors. Henric Aert Appels sone van Lusel teghen Claeusen
Embrechts sone van Lusel voors. verkregen had? in div. sch.br. van Otw – leg et ad opus Jans z.w.
Willems vande keerden?? – scab. Wil Beek et Aert Appel datum xv augusti …… aen Bonen
[achterzijde leeg]

33.

1465 februari 22
847.Sch.Otw,R.172,44-10r-01
Willem z.w. Jans van Haren pt Jannen z.w. Jans vande Reyt? ad opus sui et ad opus allen sinen
mede erfgenamen dat hij jaarlijks ghelden en betalen sal wt sinen gueden in die wildert van Haren xxi
[21] d. erfchijns datter Jan oft sinen mede erfgenamen tot op hen oft hoeren gueden nimmermeer crot
hinder scaey oft commer af comen en sal in ghene toecomende tijden scab. Jan Eyghen ende
Goetscalc datum xxij february

34.

1465 februari 26
847.Sch.Otw,R.172,44-10r-02
Willem z.w. Willenm vande Staeck pt te ghelden Willemen nat.z.w. Henric Nellen 1 mud rogh jeep op
Lichtmis wt ende van
 enen huse ende hove met toebehoren 18 L gelegen in par. Tilborch ad locum dictum de
heydensyde? < erf Merten Gielys > erf Willem Pauwels Mechtelden z. ^ Merten Melyss voers. v
gemeint
 een stuck lants geh. den patacker daerbij omtrent gelegen 6 L < Merten Melys > erf Willem …..
weld? Mechtelden ex alio ^gemeint v Peter Beykens
 een stuck lants geh. den Berkacker 2? L aan de gemeint daerbij omtrent gelegen ? < erf Henric?
Beyen > Merten Melys ^erf …. voers. v … Beykens
 stuck erfs tot heye liggende 6 L … daerbij omtrent < erf Gherit Bonten cum quibuscum > erf …
Nyss? ende Aert vanden Hoeven cum quibuscum ^ comm. plateam? v gemeint?
 stuck lants geh. den Pottenborch 5 vierdevatsaet daerbij omtrent gelegen < erf Merten Melys >
Peter Pauwels Mechtelden z. ^gemeint? v erf Merten Melys ut dicit
Jan Ghijsbrecht Willems z. warandum – scab. Aert Appel et Einde datum xxvi february
Jan z. Dirck Nellen redemit et reportavit dicto Wilhelmo Datum scabini ut supra.

35.

1465 maart 19
847.Sch.Otw,R.172,44-10r-03
Meeus z.w. Meeus Stevens man van Jueten? sue uxoris filia qd. Wouter Berthouts dat thiendedeel
hem toebehorende in 3 mud jeep op Lichtmis welc 3 mud rogh voers. Willem geh. vanden Heesacker
z.w. Embrecht vanden Heesacker jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden na inhoud sch. br.
vanden Bosch en welk 1/10 van de 3 mud de voors. Meeus vander doet w. Jans geh. die Bye z.w.
Wouter Berthouts met recht van versterven erfelic toecomen sijn – supt Berthouden z.w. Wouter
Berthouts? z. zijn zweger – hierbij gestaen Stheven z.w. Meeus Stevens voors. op dat 1/10 van de 3
mud rogh ad opus Berthouts voers. scab. Peter vande Einde ender Eygen ex? date sDynsdaechs post
dominicam qoud cantatur Oculi xix marcy

36.

1465 maart 12
847.Sch.Otw,R.172,44-10v-01
[laatste bladzijde van dit katern]
Jenneken wede w. Gherit Robben d.w. Claeus Brentiens c.t. alsulcken recht van tocht in
 een stuck beempts geh. die Strijthorst gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum < ^ erf
10
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Remkens vidue qd Vrancken Cnoeps en krn > gemeint van Huculem daer die ghemein stroem
geh. d ‘aa tusschen gheet v erf Aerts van Beeck en Henric van Eten
als Gherit voors. tegen Peter z.w. Lambrecht Groten en Jannen z.w. Reneers Roden? als momb. en
gebrueders Reneers ende Jans gebr. ad.. apu… naekynderen qd Lambrecht Groten daer Elysabeth
d.w. Reneers Roden vidua Lambrecht die Groet voors. hoer tocht in afgegaan met overgeven in
sch.br. Otw – supt Thonysen ende Claeusen gebr. krn derselver Jenneken en w. Gherit Robben
voers. Gheryden ende Goyaerden gebr. nat.krn w. Gherit Robben vande selve w. Gherit ende wt
Margrieten d.w. Goeyaert Nauwen tesamen natuerlijc ghewonnen
quo facto Thonys Claeus Gheerit Goyaert gebr. dit voors. stuk beempt als den anderen? sinen
erfelijken en havelijken gueden w. Gherit Robben den voors. sinen nat. krn mette andere sine wittige
krn onder hen gelijc te deylen sij sinen testamente gemaect ende beset had ut dixit supt Willemen
nat.z.w. Henric Nellen te samen en w. Gerit Robben en allen erfgenamen en nacomelingen des voors.
w. Gherit Robbern in de voors. stuck beempts wegen daar Willem uit gelden zal de erfgen. w.
Heylwych Bekaerts 1 mud rogh erfpachts ende Elyasbeth wede w. Lambrecht Groten ende hoer
voergen. naekinderen 5 L rogh erfpacht welke pacht voers. Willem voers. van nu voert aen annuatim
solvere etc. scab. Berck ende Appel datum xij marcy
37.

1465 maart 12
847.Sch.Otw,R.172,44-10v-02
Willem nat.z. w. Henric Nellen
 een eynde hoefs tot hem als hij zeede behorende bvvo < erf w. Vrancken z.w. Willems van Gestel
nu tot Jans Claeus Joes? behorende > erf w. Aert Coremans nu tot Dircken vander Elst behorende
^ erf w. Wijtman z.w. Reneer Zwaens nu Ghijsbrecht Heyen nae kynder v gem. plateam
welk einde hoefs voors. Willem voers. mids enen coep des heren vande lande van de provisoren
H.Geesttafel in Tilborch daerop gedaan erfelijc comen is in sch.br. Otw vendt Claeusen soen Claeus
Sculenborch Datum scabini ut supra.

38.

1465 december 9
847.Sch.Otw,R.172,44-10v-03
Willem voers.
 dat voers. stuck beempts [in par. Otw in loco dicto Huculum] dwelc die voers. Willem teghen die
voers. Jenneken en hoer krn als voers. is ghecregen hadde
item hiertoe 1 mud rog erfpacht dwelc men uten voors. stuck beempts jaarlijks schuldig is te gelden en
dwelc die voers. Willem tegen Matheeus soen w. Henrick Kepken als man en momb. Dignen ? sijns
wijfs d. natuerael w. Heylich? Beliaert verkregen in sch.br, supt Jan Elst ad opus Gherit z.w.
Lambrecht Groten – scab. Einde et Hulsen datum ix decembris
[einde eerste katern]

39.

1465 maart 20
847.Sch.Otw,R.172,45-11r-01
Jan z.w. Wouter vande Velde al zijn goederen inder dingbancke van Otw gelegen hem
toebehorende die hij na dood Peter z.w. Wouter vande Velde sijns bruers met recht van versterve
toecomen sijn supt Jannen sijnen wittigen sone scab. …. datum xx marcy swoensd. nae den sondag
oculi

40.

1465 maart 19
847.Sch.Otw,R.172,45-11r-02
Jan Loeman pt Willem nat.z. Willems van Haren 8 ½ peters voor elke peter 18 st in festo martini prope
futuris scab, Buckinc et Hulsen datum xix marcy

41.

1465 maart 30
847.Sch.Otw,R.172,45-11r-03
Wouter z.w. Robbrecht vande Doren wittig man Kathelinen sue uxoris Jacop z.w. Jacop Leyten wittig
man Elysabeth sue uxoris drs w. Jan Buckinc Gfherits z
 een huys en hof met sijnen gronde en toebehoorten totten voors. Wouter en Jacop behorende
gelegen bvvo bij der kercke aldaer < erf Heylwyghen vidue qd Henric Thijs en Wijtman hoers
soens > Elysabethen vidue qd Jan Gosens z. en haar krn en Soffieen vidue qd Jans van Gorop en
krn ^ v gem. plateam
als w. Jan Buckinc met sinen krn den voors. Wouter sinen zwager overgegeven hadde en welk huis
etc. de voors. Wouter en Jacop vander doet qd Jan Buckinc hoeren zweers met recht van versterven
en in een erfdeling met mede erfgen. pt in div. sch. br. van den Bosch – vendt Goetscalc filio qd Jan
… Scellekens - Scab. Buckinc en Eyghen datum penultiam marcy des saterdaechs post dominicam
letare

42.

1465 maart 30
Willem z. Gherit Wyten redemit et reportavit Datum scabini ut supra.

43.

1465 april 16
847.Sch.Otw,R.172,45-11r-05
Jacop z.w. Jacop Scheiven Goeswinen en Jacop gebr. krn qd Claeus Scheiven die soen was qd

847.Sch.Otw,R.172,45-11r-04
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Jacop Scheiven voers. voer henselven en voor Beatrijsen hoer zuster d.w. Claeus Scheiven voers. en
daar Goeswinen en Jacop voers. voer gheloeft hebben 1 oude grote jaerlics en de erfelijcs chijns van
3 oude grote erfcijns te vergelden jaarlijks in festo nativitatis xte [christi] wt ende van
 enen huse en hove met toebehoren bvvo van Gherit z. Henric ghe. Beeck der barbier? nutertyt in
woenachtich is gelegen < erf Jan Anchem Molders z. > erf Henric Cupers
supt Gherit voors. – scab. Peter vanden Einde en Buckinc datum sdynsdachs nae Paeschen xvi aprilis
44.

1465 mei 10
847.Sch.Otw,R.172,45-11v-01
Dirck geh. Kerdijck? en Kathelijn sijn suster 1 oude grote vande voors. chijns supt Gherit voers. scab.
Einde en Hulsen datum x may

45.

1465 april 19
847.Sch.Otw,R.172,45-11v-02
Aert z. Goedevaert Jacops sone
 een stuck lands 2 L in par. Otw in Uedenhout opdie Cruysstraet < > erf Stheven Meeus Stevens
z. ^ erf Embrecht Claeus Sterts z. v comm. plateam
vendt Mechtelden d.w. Jan Comen ad opus sui et ad opus Otthen nat.z.des selve Mechtelden van w.
Ghijsbrecht van Hiculum Mechtelden ter tochte en Otten voers. ten erve te bliven
uitgenomen de helft van 18 L rogge erfpacht Hubrecht z.w. Peter Huben z. jaerlijcs van recht – welke
pacht Mechtelt voers. van nu voortaan zal beuren
Mechtelt gelooft binnen het jaar nae daet des briefs op dit erf een huis tymmeren en setten sal weert
wesende 5 of 6 pont dwelc mede onderpand zal zijn van de 18 L rogge scab. Wil Berck? et Hulsen
datum svrijdachs nae Paschen xix aprilys – Mechetlde e grossata
Jan z. Jan Wijtman redemit et reportavit Jo Elst adf opus Mechtelden ende hoers z. voers. scab.
predictam datum supra

46.

1465 april 22
847.Sch.Otw,R.172,45-11v-03
Jan z.w. Willems Beckers
 een stuck lands hem toebehorende 4 L bvvo < erf heer Florys Ghijsbrechts z. > gem. viam ^Jueten
vidue qd Go. Brabants
 een stuck lants 3 ½ L bvvo < erf Jans Beckers > comm. viam ^erf Margrieten Belaerts v gem. viam
welke 2 stukken land voers. met meer andere erven tot voors. Jan mids enen coep des heren vande
lande van Wouteren z.w. Ghijsbrechts van Haren in sch.br. Otw supt Gherit z.w. Weerneer Jans z. en
dat Gherit daaruit gelden zal dat dordendeel van eenen mud roghs den abt van Ste Gheertruden van
Loven scab. Appel et Hulsen datum smaendachs nae beloken Paschen xxij aprilis

47.

1465 april 22
847.Sch.Otw,R.172,45-11v-04
Jan voors.
 een stuck lands hem toebehorende 4 L bvvo < erf w. Wouter Bacx > erf Go. Buckincs krn en voert
die ghemein straet voert op allen zijden
supt Jannen z.w. Henric vande Doren – scab. predicta datum supra
dat Jan daeruit gelden zal dat dorde vande voersd mud rogs scab. predicta datum ….. pt 10 vl. ….

48.

1465 april 22
847.Sch.Otw,R.172,45-11v-05
Jan voers.
 een stuck beempts hem toebehorende in par. Otw < erf Jan van Doren > den Hadewyghenbeempt
^ gem. Aa v gem. viam
welk stuk beemd voors. met meer anderen erven totten voors. Jan comen is supt vendt Adrianen fil.
qd Ghijsbrecht Heyen z. dat Adriaen daeruit gelden zal dat dordendeel van de voors. mud rogge
Datum scabini ut supra.
Willem z. Jans Beckers redemit et reportavit Datum scabini ut supra.

49.

1465 april 2
847.Sch.Otw,R.172,46-11los-r01
Hubrecht ende Jacop gebr. z w. Aert heer Wouters Alyt ende Gherit gezusters drs q. Aert heer
Wouters hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt gekent van Willemen wittich sone qd
Aelbrechs van Berck van allen versterve of besetsel als denselven Hubrecht Jacop Alijten ende
Gheriden van der doet qd Korstinen nat.d. qd Aelbrecht van Beeck van denzelven w. Aelbrecht en wt
w. Coenegonde d.w. heer Wouters van Beeck tesamen nat. gewonnen aencomen moghen sijn het sij
met versterve oft met testamenten en hebben daaraf quyt geschouden Willemen voers. – scab. Appel
eet Buckinc datum anno Lxiiij sdinsd. post Judica sedu.. aplu..

50.

1465 april 2
847.Sch.Otw,R.172,46-11los-r-02
Gheertruut d.w. Lucasen? Willem Truden …. Anthonys z.w. Jan Backs voor hen selven ende voer
Wouter z.w. Jan Bacx sinen bruur daer Anthonys voers. voer geloeft heeft Jan z. Jan Peymans als
wittige man ende momboer Kathelinen sue uxorfis filia qd Jan Bacx voors. voor hem selven ende voor
12
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Enghelberen d.w. Jan Bacx voers. daer Jan Peymans voers. voer gheloeft heeft xiiij lop. rogh jeep 1
mud rogh erfpacht tot hen als sij zeeden behorende te vergelden annuatim in purificatione uit alle
goederen die Lucasen z. Willem Truden verstorven waren van Aert den wever sinen zweer en van
Alyten sijnre zwegher soe waer die voerrs. gueden gelegen zijn en welke goederen voers. Godevaert
geh. die Gruyter Gobelens z. vander voors. Lucas z.w. Willem Truden voer den voers. erfelike pacht
en welc 14 L rogh erfpacht voers. vanden mud rog erfpacht voers. daar voers. Gheertruden
Anthonissen en Jan voers. met recht van versterve erfelijc toecomen sijn - supt Godevaerden z.w.
Jans Wevers [niet Roevers] – scab. Willem van Beeck en Appel datum supra
51.

1465 oktober 11
847.Sch.Otw,R.172,46-11los-v-01
Goedevaert voers. Gherit z.w. Henric van Dun dit voers. mud rogh erfpacht supt Jannen z,w, Amelys
Walraven scab. Appel et Hulsen datum xi octobris

52.

1465 oktober 11
847.Sch.Otw,R.172,46-11los-v-02
Aert z.w. Goyaert w. Goyaert Gruyter ad opus Gheertruden d.w. Lucasd Willem Truden 8 peter en
voor elke peter 18 st 2 peter daaraf in festo purificationis a.s. met 12 L rog en ½ mud boecweits
solven.. ende 3 daeraf in festo Jo in sequen.. solver.. ende 3 daeraf in festo Bavonis daer naest
volgende solveb.. scab. predicti datum supra

53.

1465 oktober 11
847.Sch.Otw,R.172,46-11los-v-03
[doorgehaald Aert voers heeft …]
…… scab,. infra …. Aert voers. en heeft ghekent ende geleden dat hij dit mud rogh erfpacht voers.
jaarlijks schuldig is te ghelden wt en van
 enen huse en hove cum fundo et att.. ende ut erf.. sibi adiate.. 20 L gelegen in Enschot < erf
Laur.? krn vander Heyen > erf Gherit Coppen ende die Borchstraet ^com. plateam v gem.
aquaductam ibidem ut dixit
scab. pred. datum supra
dat Aert voers. en sijn vorderfen ? desen voers. pacht nae inhout des doude brieven ghegouden
hebben 30 jaer ende meer Datum scabini ut supra.

54.

1465 april 22
847.Sch.Otw,R.172,47-12r-01
Jan vanden Doren Gherit Weerneer ende Adriaen Heyen promisit dat sij dit voors. mud rogh aen den
abdt alsoe gelden zullen Datum scabini ut supra.

55.

1465 april 22
847.Sch.Otw,R.172,47-12r-02
Willem z. Jans Beckers dat dordedeel hen als sij zeedentoebehorende in 20 L rogh jeep o9p Lichtmis
uit en van
 1 ½ B broecs gelegen in een stede geh. Wippenhout < de beempt Willems Beckers > de beempt
w. Zib Gherit? .. toebehorende dieen van Oerschot
welc 20 L rogh erfpacht voers. Jan Gherit ende Willem voers. teghen Wouteren ende Henric
ghebruederen sone w. Claeus Plumen in litteris de Otw – supt Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen
tesamen Datum scabini ut supra.

56.

1465 april 17
847.Sch.Otw,R.172,47-12r-03
Jan voors. Willem Jan Buckinc Go z. pt te geven en te ghelden Mathijs Maes ad opus in lib. de
Oesterwijck 1 L rogh jeep op Lichtmis wt en van
 enen stuk lands 1 L in par. Otw in de Harense acker < com. viamn > ^ Alyt Bacx v erf Jan Cupers
als w. Jan Buckinc Goossens voers. in sijn testament de voors. gulde legamat- scab. appel rt Emme?
datum swoensd. nae Paeschen xvij aprilis

57.

1465 mei 1
847.Sch.Otw,R.172,47-12r-04
marge: Claes pt s. ex parte mer…. v vl. in lettere? sue
Merten z.w. Jan Brocken
 een stuck lands hem toebehorende 6 L gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < ^ erf Henric
vanden Brekelen > erf Embrecht erfgenamen van den Nuwelaer v gem. plateam
welk stuk land Merten voors. teghen Willem en Jan gebr. Heylwygh enm Gheerborch ghezusters krn
w. Jan Brocken voers. met overgeven in scvh.br. Otw vendt Claeus geh. van Stralen z.w. Henric van
Stralen scab. Jan Eighen en Hulsen datum prima may – dat Claeus daer wt ghelden sal Jans Jegers
erfgenamen ½ mud rogh erfpacht
Willem z.w. Jan Brocken nadert ? et reportavit
Claeus voers. pt Merten voers. 19 ½ peters en voor elken peter 18 st a frsto Jo. prope futuram over 3
jaar met ½ mud rogge en tot elke St Jan … de pacht van ½ mud rogge
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58.

1465 april 26
847.Sch.Otw,R.172,47-12v-01
Jo. fi. qd. Wilhelmi Potters ½ md rogh jeep totten voors. Jan behorende op Lichtnmis uit
 huse en hove in par. Gestel
daar w. Dirck geh. Bode fi. qd. Wilh. Lu ende Enghel beeren d.w. Willems Potters in bestorven welc ½
mud rogh erfpacht voers. Dirck en Enghelberen voers. in hoeren testament ghemaect ende beset
hadden Heylwyghen d.w. Willems Potters nae inhoud ende teneur eens testaments daerop ghemaect
ende welc ½ mud rogh erfpacht voers. de voers. Jan vander doet qd. Heylwyghen sijn zuster met
recht van versterven erfelijk toecomen sijn vendt Willem z. Jans Beckers scab. Appel en Einde datum
xxvi april
Embrecht Jans Claes z. redemit et reportavit Datum scabini ut supra.

59.

1465 mei 2
847.Sch.Otw,R.172,47-12v-02
Willem z.w. Willem Zeghers
 een stuck beempts 1 buunder in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Willem Corten > erf
Goeswini vanden Heesacker en Willem vande Heesacker ^ Lambrecht Leinen v Ghijsbrechts
erfgenamen vanden Broeck met enen weghe ter straten toe wtgaende over de erve Goeswijns
vande Heesacker
vendt Aernden fi.qd. Claeus Stert uitgenomen die tweedeel van eenen oude grote erfcijns den hertog
jaarlijks scab. Berck? et appel datum ij maij

60.

1465 mei 2
847.Sch.Otw,R.172,47-12v-03
Lambrecht Gherit gebroeders krn w. Jans van Gorcum Aert z.w. Jans van Eersel man
vanElysabethen sijns wijfs d.w. Jans van Gorcum ook voor Jannen en Thomasen gebr. noch
onmondich wesende krn w. Thomas z.w. Jans van Gorcum voers. daer Lambrecht voers. en met hem
Merten z.w. Laureys Loers voer geloeft hebben # Peter z.w. Wouter Bits? man van Yden sijns wijfs
d.w. Jans Dunst? 19 L rogge jeep en 9 1.2 L rogs erfpacht van 3 mud rogs erfpacht jaarlijks te
vergelden op Lichtmis uit
 enen huse in par. Haren < erf w. Willems van Haren > erf Hadewych sPapen w. Wouter sPapen
wijf ende hoer krn ^gemeint van Haren
als Aert geh. Brocken? z.w. Peter Brocken tegen Janne geh. den Blair? voor de voors. erfpacht van 3
mud rog ad pactum verkregen had in sch.br. Otw en welke 19 L rogsd erfpacht voers. eb 9 ½ L rog
erfpacht de voors. vander doet w. Jans Blaren met recht van versterven erfelijc toecomen is supt
Wouteren z. Jan Poinenborch – scab. Berck et Hulsen datum supra

61.

1465 november 30
847.Sch.Otw,R.172,48-12los
Lucie d.w. Jans van Boeschot met horen mombor van hoer gecoren en hoer vanden richter ghegeven
als recht is en Jan? soen w. Jans Deckers 1/3 van 14 L rogs jeep uit en van 3 mudden rogs jeep
welke hen Aert Andryes z. van Hukelem hoer oem bekent heeft tot eenre erfdeylinge uit zekere
onderpanden in Tilborch gelijc die oude brief daeraf begrijpen hebben wittelijc ende erfelijc
overgegeven en opghedragen Jan geh. den Becker z.w. Willems Beckers daer hebben scepen over
gheweest Aert Appels ende Peter vande Einde het is gesciet op sente Andries dach
Lijsbet weduwe w. Henric van Langvoort d.w. Jans van Boeschot met horen mombor 1/3 in 124 L jeep
voer toebehorende vut ede van drye mudden rogs heeft wittelijc ende erfelijc overghegeven ende
opghedraghen Jan den Becker z.w. Willems daer hebben sdcepenen over gheweest dese self scepen
ende her is ghescry op sente berberen dach [4-12]
[achterzijde leeg]

62.

1465 mei 26
847.Sch.Otw,R.172,49-13r-01
Aert z. Hessel Appels pt te gelden Jannen z.w. Beerthout Vannys xix L rogh jeep in festo purificationis
uit en van
 een huse en hove met toebehoren 2 L in par. Haren in loco Belver < erf Hessel Appels > erf
Henric Somer ^comm. plateam v erf Henric Somer voers.
scab. Appel en Einde datum xxvi may
Jan voers. consensit ex gratia Aerden voers. dat hij deze 19 L rogs erfpacht af sal mogen legghen met
41 peters en voor elke peter 18 st Datum scabini ut supra.

63.

1465 juni 7
847.Sch.Otw,R.172,49-13r-02
Katheline nat.d.w. Ghijsbrecht Houtappel cum tutore een mud rogh jeep van 1 ½ mud rog erfpacht tot
hoer als sij zeede behorende te vergelden annuatim in purificatione wt en van
 enen stuck lands 1 mudsaet ghelegen in par. Otw in Berkel aen die Witbraeck < ertf Pauwels die
Wolf > erf Goeyaert Zibben krn ^ comm. plateam v erf Pauwels die Wolf ende Peter Willen
welk 1 ½ mud rog erfpacht voors Katheline voers. teghen Jan z.w. Laureys Toit Vannys in sch.br. Otw
supt Dircken z.w. Pauwels Wolfs ad opus Elysabetthen vidue qd Pauwels Wolfs ende hoer krn
14
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Elysabethen voors. ter tocht en hoer krn voors ten erve te bliven – scab. Einde et Scelleken datum vij
juny
Daneel z.w. Daneel Piers redemit et repoortavit scab. predictum datum supra
64.

1465 juni 8
847.Sch.Otw,R.172,49-13r-03
Mary wede w. Willem Meyers d.w. Aert Bonten cum tutore alsulken recht van tocht in alle goederen
havelijk daar Willem die Meyer in bestarf supt Peter Matheeusen Jacoppen en Ghijsbrechten gebr.
Heylwyghen Alyten gez. krn Marien en we. Willem Meyers voors. Jan z.w. Henric van Laerhoven man
van Adriaenen sue uxoris d. Marien en w. Willem Meyer voers. ad opus sui et ad opus heredes?
scab. Einde en Hulsen datum viij juny
quo facto Matheeus Jacop en Alyt voers. Jan van Laerhoven sijns zwagers hoer aengedeeld de voors.
goederen daar Marie als voers haar tocht in is afgegaan supt. Peter hoer bruer voers. Datum scabini
ut supra.

65.

1465
847.Sch.Otw,R.172,49-13v-01
quo facto Peteren 6/8 Ghisbrechten Heylwych voers. en 2 achtste ? die Marie sue matre als dcat die
selve Marfie uin hoer leefdach lanck ende niet langher sal behouden een camer inde huse daer
Willem de Meyer in bestorven? eenen stoel in den heert onwederseet vande voers. heoren krn dat sij
betalen zullen allen en enyegelijcke scout als w. Willem die Meyer en Mari voers. in hoeren leven
teghe gemaect hadden ende sculdich waren etc. Datum scabini ut supra.
Peter proscriptum pt Jan van Laerhoven voers, 10 peters a fersto jo. baptiste over 3 jaar met 4 L rog
elke St Jans dage Datum scabini ut supra.
Peter proscriptum pt Jacoppen ende Alyten voers. 12 peters op Lichtmis over 6 jaar met 6 L rogge
Datum scabini ut supra.

66.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,49-13v-02
Jan z.w. Wouter vande Wiele 2/3 toebehorende in alle erfgoederen als w. Peter vande Wiele in sinen
leven in de par. van Enschot te besitten plach en die welc Jannen z.w. Peter voers. en Engelbeeren
zijn zuster vander doet derselver Peter hoers vaders met recht van versterven erfelijc toecomen waren
waasr ook gelegen, werlke 2/3 Jan voors. tegen Jannen soen w. Peters vande Wiele en tegen
Enghelberen zijn zuster voors. met overgeven
nog hiertoe 2/3 in 23 L rogh jeep die welc Jan voors. tegen Cornelys z. Willem Goyaert Bacs
ghecregen had in diverse brieven van Otw
nog hiertoe 2/3 in 7 L rogge erfpacht die Willem Scelaert jaarlijks – supt Herman z. Jan Hermans wittig
man Enghelberen zijns wijfs d.w. Peter vande Wiele voers.
dat Herman uit de voorn. erfp. jaarlijks gelden zal Claeus den Wit 2/3 van een mud rogh erfpacht en
Mathijs Jan Mathijs 14 L rogs erfpacht en uitgenomen thec mette oghen en een scei in Keelhecken?
te houden en alsulcken chijns alsmen op voors. goeden sculdig is te gelden
gierbij gestaan Ghwerit Willem Her?mans z. op die voors. erf ad opus Herman resignit
scab. Einde en Hulsen datum xiij may

67.

1465
847.Sch.Otw,R.172,50-13los
aen? Jacop vander Elst mijnen besonderghemynden brueder
briefje van Maes vander Elst u bened.
Wijt ? gemde? brueder dat daer een is vanden luyden die welc die haver gehaelt hebben daer gij mij
laestwerf af gecreven had en die self heester gehaelt iiij mud ende daer wasser vi mud gecoft en
hien? heester met meer dan ij rijns gulden opgegeven en doen gij mij tgelt semder? vander andere
havere doen ginc ic met lijskene luyt kermessen maer? tot allen den luyden daer ic die haver tegen
gecoft hadde om daeraf te sceiden dus hebben wij hier oec gewest ende dit wust? daer dees haver
tegen gecoft is die sede ons die man? had daer geweest welc die iiij mud ontfangen had ende ik? had
hoer? dess ij rijnsgulden voersz. gegeven en sede hoer hij sodde die ander ij mud voert halen ende
geven hoer dat ghelt te samen nu en is hij niet weder comen en nu wil si mij die ij mud voersz. leveren
en ghelt van mij voert hebben op mij doen? dagen hierom bid ic u uneve daer? nae nae dat die man is
willeken? pichen? saqelt u wael seggen wie hij was dieiiij mud havere loet recht bij die coren brugge
en de vi mud gecoft was en bestellet alsoe dat si voert gehaelt en betaelt word tussen dit en
donredage alsoe dat ic ontlast mach wesen dies bidic u niet meer god sij met u
Joffr. - - wittighe huysvrouwe Jans ½ van haeren dochter wilner Jans van Best heeft gheconsenteert
ghewillecoert ende voer scepenen hieronder ghescr. over ghegheven ende met suenderlingher
haeren begheert dat of gheboerde dat die selbve Jan die voers. joffr. - - sijn huysvrouwe …… en
leefde dat die selve Jan alsdan oft hem beliefde soe moghen ….. vercopen ………….. ende vanden
alle? alsulcken chijnsch guede ende havelijcke guede daer die voers joffr – oft soe? gheboerde in
besterven? sal onwederseet? van sijnen kynderen oft van iemanden die dat aengaen mach des?
15
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ghelijc helft? was …. gheconsenteert #............# voers Jan oft die voes. joffr. - - den voers. Jan
overleden? inde mensheyt? dat die voers. joffr. #............# alsdan vercopen …………. en sal mogen
vande gueden die die voers Jan after laten sal totten …. toe
Jan van Donghen ……. van alsulker brochtochten? als hij tegen Jan van haeren voirs. gheloeft heeft
oft te betalen alsulken … als Jan voers. sculdich sal mogen bliven nae sijnre doet
68.

1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,51-14r-01
in bovenmarge:
Hubrecht z.w. Willem Goyaerts sone wittig man Elisabeth sue uxoris d.w. Wouter vande Wiele met
voors Elysabeth Jan Enghelberen en Yde d.w. Dirck Scelaert ….. voer henselven en voer Elysabethen
hoer zuster no.. put… filia qd Dirck Scelaert voers. daar Jan en Enghelbeer en Yde voer geloeft
hebben op dat vierendeel voers. erf ad opus Herman ……… ex parte eisdem? dep[on…. p… die
voers. Elysabeth ???
dat Herman daeruit sal dat dordendeel van de voers. commer welke hij gelden zal …. scab. Eigen et
Scelleken datum vi decembris

69.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,51-14r-02
Item Herman voers. pt Jannen vande Wiele voers. 20 ½ gouden peters op Lichtmis over 1 jaar met 10
L rogh solvendum en in onser vrouwen dage purificatione prope futuram 10 L rogh solvit etc.
als Herman dese voers penninghen betaelt in onser vrouwen dage ourificatione naestcomende dat hij
dat sal moghen doen sonder pacht scab. predictum datum supra

70.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,51-14r-03
Gherit z.w. Willem Henric Maes soen man van Marien sijns wijfs d.w. Wouter vande Wiele
 de helft van een stuck lants onbedeilt 9 L in par. Enschot < erf Laureis erfgen. vander Heyen >
Adriaen Ghijben ^comm. viam v erf Aert Back ut dixit
vendt Jannen z.w. Wouter vande Wiele Datum scabini ut supra.
Jan voers. pt Gherit voers. 18 peters en voor elke peter 18 st op Lichtmis Datum scabini ut supra.
Herman voors. man van Enghelberen sijns wijfs voers. heeft hem vernuecht voldaen en wael betaelt
ghekent van allen ende enyegelijcken alsulcken ontfanc als Jan z.w. Wouter vande Wiele als momb.
Enghelberen sijns oors? en vanweghen deselve Enghelberen onmtfangen mach hebben en heeft hen
bedanct van goede momborien ghelovende op den voers. Jan als vande momborien voers
nimmermeer te spreken met gene recht gheestelijc oft weerlijc Datum scabini ut supra.

71.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,51-14r-04
Willem Jan Henric ende Danckolf confratres kynderen w. Henric nat.z. w. Willem Vos Jacop z.w. heer
Wouters man van Gheertruden sijns wijfs Wouter z.w. Wouter z.w. Wouter Koers [Hoers?] man van
Beelen sijns wijfs Mechtelt wede w. Henric Smeets d.w. Henric voors. voor henzelven en voor
Margriet ad. inpub..? d. Mechtelt en w. Henric Smeets voors. daar Mechtelt en Willem als momb.
Margrieten vors. voor geloeft hebben maken erfdeling bij raey van hoeren vrienden van sommighen
erfen hieronder geschreven hen vander doet wijlen Henric hoers vaders van van w. Kathelinen hoer
moeder met recht van versterven erfelijc toecomen sijn
aan Willem voers.
 een huis en hof 5 L in par. Haren tpl. Belveren < erf Willem Vos en Wouter v. Pas? … > erf jan
n.z. Jans van Haren
 een stuck lants gelegen aldaar 2 L < erf Heyl Scepers > erf Peter Venmans kynderen
 een stuck lants gelegen aldaar 1 L < erf Willem Vos > Claeus Scheiven
 een stuck lands gelegen aldaar after [14v] die nieuwe? schuer 1 L < erf Philips Boeyen> Jans van
Haren voers.
 een stuck erfs tot weyen aldaar ad locum dictum Vuchtvoert < erf Henrick vande Merendonc > erf
Willem n.z. Gerit Vos
 een stuk beemd in par. en tpl. voors. < neven die Vuchtervoert ex uno et > die gemeyn leye
 een stuck lants gelegen aldaar geh. den huysackert 1 L < erf Herman Zibben > Dignen outaer in
eccl. de Otw
 een stuck lants geh. den Coelhof gelegen aldaar < Embrecht vande Heesacker > Elysabeth
Vossen
 nog 2 L rog erfpacht van? Danckloff en Mechtelden voors. te boren
Willem zal daaruit gelden den gasthuys vanden Bosch ½ mud rogs erfpacht en Henric vande Voort ½
mud rogge erfpacht en uitgenomen alsulken ghedeelt in sHertogenscijns alsmen uit de erven voorn.
schuldig is en itgenomen een vierdevat rogs den H.Geest van Haren en 3 hoender erfcijns Jan
Spierinc te ghelden en uitgenomen alzulken chijns als men in de wildert van Haren wt de voorn. huse
sculdig is en 1 ph. d. erfcijns in Noerkens chijns en uitgenomen onser vrouwen outaer in de kerk van
16
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Haren 5 st en 1 oort jaarlijks van recht welke pacht en chijns voors. Willem voors van nu voortaan
solvit
Item hier teghen sal Jan voers. hebben
 een stuck lands 8 L gelegen in par. en loco predicto in loco dicto den Mudacker < erf #Item Aert#
Appel Hessels z. > erf Heylwyghen en Korstiaen vandee Nuwenhuis
 een stuck beempts en heyen in par. predictum ad locum tSchoer < Willem Vos > enen beempt geh.
Merten kinder? beempt
 een stuk beemd gelegen in par. predicto < erf Jan Vuchs > erf Griet Zeeben [marge: gh. Zeeben
Roeykens]
welk erf voors. den voors. Jan gevallen zijn in deele die eruit zal gelden Jacop zijnen zwager ½ mud
rogs erfpacht en 2 oude grote erfcijns den hertog en Henric sinen bruer … 5 st erfcijns
[15r] hiertegen zal Henric voers. hebben
 een stuck lands geh. den Poel acker 3 L in par. en tpl. < Elysabeth Vos > erf Aert Scheive?
 stuck lands 2 ½ L < in of aan? de gemeint ghelegen aldaar < erf Wouter vande Heesacker > erf
Jacops sijns zwager voers.
 een stuxken lants gelegen aldaar 1 L < erf Aert Appel voers. > erf Embrecht vande Heesacker
 een stuck beempts te weten alsulcken ghedeelt als w. Henric Vos in haeren broec te hebben plach
en dwelc Jan Lijns rijt ?
hiertoe nog 5 st van Jan sinen bruer jaerlics te boren en 9 st van Danckolf en Mechtelden voers.
jaerlics te boren nog van Jacop voers 1 ½ st erfcijns dat Henric daaruit ghelden sal Jacop sinen
zwager ½ mud rogs erfpacht en alsulken chijns alsmen de hertoge wt sinen deel sculdig is en Jan
Monick 1 R gld erfcijns
Item hiertegen zullen Danckolf en Mechtelt voers. te weten Mechtelt ter tocht en Margriet vors. ten
erve hebben houden en erfelijc besitten
 die schuer om binnen 2 jaeren af te breken
 een stuck lands geh. die Afterste Brake ½ mudsaet in par. en tpl. voors. < erf Jans van Haren
ende Willems voers. > erf Embrecht vanden Heesacker c.s.
 een stuck lands geh. den Ravens nest 2 ½ L in par. en tpl. voors. < erf Elysabeth Vossen > erf
Claeus van Bochoven
 een stuck beempts gelegen in par. en loco predicto in loco dicto dat Oertbroeck < erf Claeus
Scheiven > Jans van Haren
 1/6 in een stuck beempts geh. een ghemeinen Biesbeemt [sic] dwelc jaarlijks rijt met eere stuxken
beempts sibi adiaen.. gh. Beisbeempdeken
welc erf voors. voors. Danckolf en Michiele ghevallen sijn in deele die hieruit gelden zullen Enghele
Jacop Gherit Coppen 1 mud rogh erfpacht en Willem sinen bruer voers. 2 L rogh erfpacht en den
hertoge 2 oude grote oft alsulke chijns alsmen hen schuldig is te ghelden en Henric hoeren bruer
voers. 9 st erfcijns
Item hiertegen sal Jacop voers. hebben houden ende erfelijc besitten
 een stuck lands geh. den Verren hof 3 L gelegen in par. en tpl. voors. < erf erfgen. Willem Vos >
aquaductam
 een stuck lands daeraen gelegen 2 ½ L < den voorn. waterlaet > erf Henric sijns zwagers voors.
[15v]
 een stuck lands 1 ½ L in par. predictam in loco opten Tolhovel < erf Elysabeth Vos > erf Jan Peter
Goykens
 dat dordendeel vaneen stuck beempts geh. dat Brede Broec dwelc jaarlijks tijt < Elysabeth Vos >
Jan Boir?en?
item noch hiertoe van Henric sinen zwager voers. ½ mud rogh erfelijk te boren en van Jan sinen
zwager ½ mud rogh erfelijk te boren
waaruit Jacop ghelden sal 1 ½ mud rogge erfpacht ten Bosch te leveren en 1 ½ oude grote den
capittel van Ste Jans ende een? d. ? prochienm van Helvoert wilhelmustuyn en Jan van Haren 1
buth? erfcijns en Henric zijnen bruer voers. 1 ½ st erfcijns – scab. predictam datum supra ….
72.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,52-15v-1
allen den voers. mede erfghenamen Woltero? filio qd Wouter Loers? 1 mud rogh jeep op Lichtmis en
ten Bosch te leveren van en wt
 een stuck lands gelegen in Haren ad locum dictum Belver < erf Margrieten Roelofs > erf Henric
vanden Teynden
welk mud rogh erfpacht voors. Henric nat.z. Willem Vos tegen? Arnoldus Vendijcx z.w. Geride?
Vendijc in sch.br. sBosch en welk mud rogh voors. de voors. vander doet w. Henrick hoers. vaders
met recht van versterven supt Wouteren z.w. Wouter Koiss? Datum scabini ut supra.
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73.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,53-16r-1
heer Aert priester Willem ende Godevaert gebr. en Mechtelden Godelt gezusteren krn Henric van
Buedel van deselve Henrick en wt w. Elysabethen doen sij leefde sinen wive d.w. Appels van Lucel
pet. ? genit? Goswiny z. w. Aert Gosens als wittig man Jenneken sijns wijfs d. Henric Cupers vanden
selven Henric en wt Yden dochter w. Henric van Buedel en w. Elysabeth voers. pet. genits?
 een huis en hof cum fundo et attinentiis en metten erf sibi adiandem? 2 ½ mudsaet gelegen in par.
Otw in loco dicto Uedenhout in loco dicto die Houtsche Straete ^ die Houtsche strate v den
goetshuse van Tongherloe voert [overal aanliggendf]
 een stuck erfs tot heyen liggende 1 B in par. Tilborch < erf des heren van Tongerloe > hedmeint
van Tilborch voert daaraan
 de helft van een stuck beempts ombedeeld liggende geh. dasscout dwelc rijt tegen dat goetshuse
van Tongerloe voers. gelegen in par. Otw in loco dicto Udenhout < erf Henric van Brakel > erf
dat Gherit Beye hantplciht ^ totten Asscoutsche stege toe v erf Jans van Haren
nog hiertoe een half mud rogh erfpacht dwelc Matheeus Maes Wouter Gherits sone oft sijn
erfgenamen jaarlijks schuldig zijn te ghelden uit zekere onderpanden naer inhout sch. br. van otw
daerop ghemaect – supt Claeusen z.w. Embrecht Stert dat Claeus voors. daar jaarlijks vergelden sal
Jan ouderrvader ten Bosch 2 mudf rogh erfpacht en ten Bosch te leveren ende ½ mud rogh erfpacht
den goetshuse van Tongherloe ende 4 oude grote erfcijns onsen heer den hertoge ende 4 oude grote
den goetshuse van Tongherloe ende inden wilderchijns van Haeren eenen wilhelmus tuyn erfcijns en
4 mud roghs erfpacht aende hem selven tot sinen kindsdeel daeraen te houden
hierbij gestaan Peter z. Jans vanden Einde als man van Heyklwyghen sijns wijfs d. Henric en w.
Elysabeth voors. – scab. Buckinc en Hulsen datum supra

74.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,53-16v-1
Claeus voors. promisit te gheven ende te ghelden Godelden voers. 2 mud rogge en 4 L jeep op
Lichtmis uit voorfn. erven
Godelt voors. dat deselve Claeus deze 2 mud rogge af zal mogen leggen op Lichtmis over 10 jaar ?
elk md met 38 peters en voor elke peter 18 st Datum scabini ut supra.

75.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,53-16v-2
Claeus voers. promisit Gosenen voers. 5 ½ L rogh etc. Datum scabini ut supra.
Claeus voers. promisit Mechtelden voers. 2 L rogs supra
Claeus voers. promisit Willemen voers. 3 L rogs jeep supra

76.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,53-16v-3
Willem en Godevaert Mechtelden en Godelt voers. Gosen voers. man van sijns wijfs voors. Claeus
z.w. Embrecht Stert als man van Kathelinen sue uxoris filia Henric en w. Elysabethen voers.
 een stuck lands 4 L bvvo in loco dicto die Schive < erf Mathijs Gruyters > Willem Luus
 een stuck beempts in par. Gestel < erf Peter Werners > erfv w. toebhorende Jans Witten ut dixit
supt heer Aernden voers. die hieruit gelden 1 oude zwerten erfcijns met welke opdrascht die voers
heer Aert hem vernuecht en voldaen ghekent heeft van 4 mud rogge erfpacht die welc elken bruyts tot
sinen huwelijss goey toe gheschiet is … oft op die voers. onderpanden enigen ouden commer met
recht etc. bijgestaen Peter vanden Einde voers. als man en momb. sijns wijfs voers. op die voors.
erven ad opus heer Aert voors. – scab. predictis datum supra
Willem en Godevaert deden.. liberorum predicitum domino Arnoldo etc. scab. Appel et einde datum
xix juny

77.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,54-17r-1
dicte coheredes? wtghenomen Goswiny
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. die Comans? weye 14 L in par. Otw in locxo dicto
Uedenhout < ^ erf der heren van Parweis > erf Claeus Stert
 een stuck beempts geh. die Stouken? gelegen in par. prescriptis et Aert Groys > erf Jan Brocken
heer Willems sone
10 ½ L rogge erfpacht die welc Amelys z.w. Gherit Bethen jaarlijks schuldig is te ghelden
nog 4 L rogh erfpacht die welc Willem van Haeren jaarlijks schuldig is - supt Goeswini voers. dcie er
uit gelden zal 1 mud rogge erfpachts diemen van recht schuldig is waarmee deze Goeswinji hem
vernuecht ende voldaen ghekent heeft van 4 mud rogs erfpacht die elken kynde tot sinen
huweelijcschen hoede toe ghecapoert sijn etc. Datum scabini ut supra.

78.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,54-17r-2
dicte coheredes uitgenomen Godevaert
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. die groet weye 3 B gelegen in par. predicto in loco dicto
Uedenhout < erf Jan Beyen de jonghen > erf Jans van Bladel
18
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 de helft van 2 B broecs onbedeeld liggende dwelc deylt tegen Aert van Laerhoven
supt Godevaerden voers. tesamen cum omnibus litteris promiserunt – daer Godevaert wt ghelden sal
den goetshuse van Tongherloe 8 oude grote erfcijns met welke vest ende opdrsacht Godevaert voers.
hem vernuecht kent van den vors. 4 mud rogh etc. [geen datum noch schepenen]
79.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,54-17r-03
Dicti coheredes wtgenomen Mechtelt
 een stuck lands geh. den Zeghers acker 9 L in par. Tilborch < erf des goetshuse van Tongherloe
> erf Claeus Zeghers
 een stuck lands geh. den Ghenacker met enen gaershove sibi adiatem xvij lopen gelegen in par.
Otw in loco dicto Uedenhout < erf des heren van Paerweis > Jan Loenman
nog hiertoe 14 L rogh erfpacht die welc Jan Laureys Scoemakers z. sculdig sijn te gelden wt zekere
onderpanden nae inhout scepenen brieven – supt Mechtelden voers. te samen met omnibus litteris
etc. waar Mechtelt wt ghelden sal ½ mud rogh erfpacht Gijsb. Zeghers ende 2 mud rogh erfpacht daar
men die van recht sculdig is te ghelden ende ½ oude grote den hertoghe met welke opdracht Mechtelt
voers. haer vernuecht gekent heeft vanden voers. 4 mud rogge etc. scab. predictis datum supra

80.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,54-17v-01
dicti coheredes exto Wilhelmo
 een stuck beempts geh. dast Gomelaer een buender ghelegen in par. Oesterwijc in loco dicto
Uedenhout < erf Aert Appels > erf w. Ghijsbrecht vanden Broec
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. Gherits Winen weye ghelegen in par. en loco predicto < >
erf Claeus Stert
nog hiertoe 1 mud rogge erfpacht dwelc Wouter geh. Plumen jaerlijcs sculdig is te ghelden
item noch hiertoe 3 st erfcijns die welc Gerit vande Schoer jaarlijks sculdig is te gelden - supt Willem
predicto met de brieven daar Willem uit ghelden sal 7 L rogh erfpacht daer men die van recht schuldig
is en ½ oude grote den hertoge edn dat dordendeel van 2 capuinen erfcijns en xi … enen smit vanden
Bosch daaruit te gelden met welke opdracht die voers. Willem hem vernuecht gekent heeft vanden
voers. 4 mud rogh van huwelijcschen goede etc. hierbij gestaen Peter voers.
scab. predictum datum supra

81.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,54-17v-02
dicto coheredes wtgenomen Godelt
 een stuck lands geh. den Molenhof 3 L in par. Oesterwijc bij die wijntmolen vander Nedervonder
< erf Peter Aerts Greven sone > Gherit Smit geh. den Laeracker
 een stuck lants 6 L in par. Loen < erf Wouter Ghijben > erf Dircs van Haestrecht ut dicit
supt Godelden voers. daar zij uit geldende zal ½ mud rogs uten molenhove ende den heer vande
gronde vanden oner meer enen ouden zwerten erfcijns met welke opdracht Godelt voers. hoer
vernuecht gekent heeft van 4 mud rogh vande voors. huwelijcschen goy etc.
Godelt voers. dat voers. stuck erfs geh. den Molenhof pt sup. lne. vendt Peteren z.w. Jans vanden
Einde wtgenomen tvoers. ½ mud rogs
quo facto dicte Petri hem te gheven ende ghelden Godelden 20 L rogs jeep op Lichtmis etc. uit de
voors. Molenhove en uit
 enen huseen hove met toebehoren ghelegen bvvo < erf Willem Kepkens > erf Jans Beeren
scab. predictam datum supra

82.

1465 ? juli 22
847.Sch.Otw,R.172,55-17los-1-r
aen den erbaren wisen ende voersienigen man her persoen van Oesterwijck dat Gherlyck mijn lieve
broeder heeft gegeven .. als van sijnen meyschen dat sij onder hen beyde u gheloeft hebben te
Paeschen opten hoghen altaer te samen te trouwen
dat ic U bidden mach dat ghij hem toch wilt hebbe helpen van
mijne lieve neve daerbij en
mette haest te loven op sinte Marien Magdalenen dach den xxij dach in julio?
Jan Back u lieve vrient? altijt tot u bereit?

83.

1465
Jan Hermans kent ende lijt dat hi ghilt vuy huys ende wt hof
van oechstmaent

84.

1468 september 7
847.Sch.Otw,R.172,56-17los-2-r
achterop leeg
latijn [vertaling MV]
Aan een ieder die deze brief zal lezen doet Johannes coadiutor van de investiet in het bedienen van

847.Sch.Otw,R.172,55-17los-1-v
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de parochiekerk te Otw [Johannes coadiutor domini investiti in deservino? parves parochialem
ecclesie de Oesterwijck leodiensis dyosesi]
een groet. [omnibus et singulis presentes litteras visuris et … ]
Het zij bekend dat Gheerardus zv Godefridus de Ne...? met instemming van zijn vrouw en in
aanwezigheid van Johannes en getuigen, gezond van geest maar ziek van lichaam zijn testament
heeft gemaakt:
- de schulden die hij heeft zullen eerst worden gelost
- aan de kerkfabriek in Luik eenmalig 1 stuiver
- aan zijn vrouw een pacht van 4 lopen, te voldoen door Geerardus Gorcumensis wonend in Udh uit
onderpanden binnen par. Otw
Met voorwaarde dat de testator 5 lopen rogge behoudt om vrijelijk te vervreemden, verkopen enz.
[acta suut hec.. anno domini millesimo quadragesimo Lxviij, mense septembris die septima] Gedaan
in het jaar 1468, 7 september rond het avonduur in het woonhuis van de testator, in het bijzijn van
heer Wolterus Back priester en Johanne die Decker, en verschillende leken.
85.

1465 juni 13
847.Sch.Otw,R.172,57-18r-01
Godelt voors consensu ex gratia Peteren voors. als dat die selve Peter dese voers. xx lopen rogs tot
sinen scoensten af sal mogen legghen a purificationis prope futurus over viij [8] elc mud nae avenant
met 38 peters ende voer elken peter 18 st scasb. predictis datum supra …. vi vlaams de unus vidimus

86.

1465 juni 5
847.Sch.Otw,R.172,57-18r-02
Korstiaen z.w. Jan Leyten alle versterf den voers. Korstiaen vander doet w. Jans Bonten sijns oude
vader in recht van versterven aencomen ende verstorven item hiertoe alle ende wenyegelijcken
alsulken versterf als deselve Korstiaen vander gueden w. Jans Bonten in enighen toecomende tijde
aencomen ende versterven zullen mogen soe waer tvoers. versterf gelegen is supt Peter z.w. Claeus
Canter te samen cum omnibus litteris etc. – scab. Eyghen en Hulsen datum swoensd. v. pincxten

87.

1465 juni 22
847.Sch.Otw,R.172,57-18r-03
Margriet d.w. Jan vanden Nuwenhuis van dce voors w. Jan en wt w. Heylwyghen d.w. Gherit vande
Nuwenhuis tesamen wittelijck gewonnen 4 L rogs jeep vanden sevenden deel van 2 ½ mud rogh
erfpacht tot hoer als sij zeede behorende te vergelden annuatim in purificatione wt ende van den
vierendeel van de helft van
 eenre hoeve met toebehoren in par. Otw in loco op Hoichout < erf Sancte Spiritus in Buscoducis >
erf erfgen. w. Jannis Hoerkens
in alder grootte de voors. hoeve aldaar gelegen is ende tot w. Gherit vande Vendijck te behoren plach
welke 2 ½ mud rogge erfpacht voorn. Embrecht Gherit Gherit ghebruders Kathelijn ende Yden
ghezusteren krn w. Jans vanden Nuwenhuis tbv hoer en tbv Aerts Elysabethen ende Margriten voers.
tegen Henrick geh. Witloc z.w. Henric Witlics en tegen Gherit z,w, Gherit vanden Vendijck met
overgeven erfelijk ghecregen hadde in div. sch.br. van Otw supt Jan z.w. Henric vande Doren als
momb. ende provisoer tabula sancte Spiritus in Otw ad opus tabula voorn. 4 L rogs dat margriet voers.
hoer leefdagen lanck ende niet langer hoer tocht sal bliven besitten in die 4 L rogh voers. scab. Einde
endfe Hulsen datum xxij juny – deen? p. sancte spiritus de …

88.

1465 juli 26
847.Sch.Otw,R.172,57-18r-04
Willem geh. van Oisterseele z,w, Jan Matheeus sone promisit Jan Elst ad opus Jan Gielis Bacx sone
34 peters en voer elke peter 18 st in festo Martini prpe futuris ultima 1 mud rogs solverunt … scab.
Appel en Hulsen datum altera post Jacobi

89.

1465 juni 16
847.Sch.Otw,R.172,57-18v-01
pro monasterio sancte Geertruden
Willem Corten die jonghe Aert Langerbeen Laureys Stevens Henrics vander Voert Jacop Goeyaert
Aert Goyaerts Jan Huben Melys Aert Melijs promiserunt Willem Luwe ad opus monasterio sancte
Geerrtruden 12 dobbenm a fersto jo. prope futura ulta annhum? scab. Eyghen en Hulsen datum xvi
juny
Peter die Kock Willem Corten Jan Stevens Wouter Toity ende Laureys Stevens promiserunt ad opus
post? supra? Lix mud rogh in festo Andree prope futurus ende ten Bosch na den ouden hercomen
solvit scab. predicto datum supra
Herman Jan Hertmans Gherit Robben ende Claes Apel prom. 10 ½ mud rogh … et mod. pscriptis
scab. Eygen en Scelleken datum in festo jo babtiste
Lambrecht van Gorcum Wouter Herman Loers z. ende Willem Stert prom. 35 mud rogh deb. et mod
prescriptuis solvunt scab. prescriptis dcatum supra
Ghijsbrecht Hoen Jan Huben Dingen wede Jan Peters Stevens p. dio. 37 ½ mud rogh vanden
achthoeven dieb. et mod. prescriptis scab. predicto datum sup.
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Embrecht die Bont ende Jan Hessels prom. d, 49 mud rogh voirs. nuwer tiende dieb. et mod.
prescriptum scab. predictum datum sup.
Jan van Haren Aert Appel Peter Buckinc Andries Wijtman en Goeswin Aert Goeswijns z. p. d. 26 mud
rogh vanden Schueren dieb. et mo. prescriptis scab. predictum datum supra
Claeus Appel Hedrman Jan Hermans z. prom. dicto 5 dobbel in festo Jo. prope futura solvit scab.
predictum datum supra
90.

1465 juni 22
847.Sch.Otw,R.172,58-19r-01
Jan #die oude# Wouter Willen man van Marien sijn wijfs d.w. Goeswini Stappaert
 een stuck lands 4 L in par. Tilborch < gemeint van Tilborch > eenre heyhoeve sheren van
Paerweis
welk stuk land voors. Mary teghen Jannen z.w. Emans ? [Emouts?] vanden Einde met overgeven in
sch.br. Otw supt Laureyns z.w. Wouter Loers – wcab. Appel et Einde datum xxij juny
Aert z.w. Jan Priem redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
Laureis voers. promisit te gelden Jan Willen voers. 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit voorn.
stuk land Datum scabini ut supra.

91.

1465 juni 29
847.Sch.Otw,R.172,58-19r-02
Yde nat.d.w. heer Jan Hillen priester c.t. alsulcken tocht in
 huys en hove cum fundo en
 in een stuc lands aent voers. erve en? huys gelegen bvvo < erf Henric Losen - - > erf Yden voers.
- - ^ comm. plateam v Henric voors.
supt Dircken Jannen ende Gheerlecken confratres krn derselver Yden wt hoer ende van w. Jan den
Rover tsamen natuerlijc gewonnen ende Thomas Jans soen vander Elst als man en momb. Soffien
sue uxoris ad opus eorum et ad opus Andries Sapeel man van Luytgaerde sue uxoris et ad opus
Lambrecht Henric z. man van Petronella sue uxoris et ad opus Dircs van Bussel als man en momb.
Oeden sijns wijfs d. Yden en w. Jans Roevers voers.
– scab. Beeck et Appel datum xxix juny
quo facto Theodericus Johannes et Geerlacus prescriptus Thomaes voers. man sijns wijfs voers. ook
voor Andries voors. en voor Lambrecht voers. daar Jan Gheerleec ende Thomas voers. voor geloeft
hebben ende voor Dirck van Bussel voers. daar sij samenlijc voer geloeft hebben den voors. huis etc.
vendidit Embrecht z.w. Jacops van Laerhoven uitgenomen 23 mud rogs erfpacht daermen die van
recht schuldig is en 4 vlaams en 2 oude zwert erfcijns fe..te? de Oest? en 1 roey dijcs opten Otw dijc
alsoe verre alsmen bewijs dat tvoers. huis in gehouden is
– scab. predictam datum supra
Jacop Jans z. vande Elst redemit et reportavit Datum scabini ut supra.etc.
Embrecht promisit hen nog 14 peters op Lichtnmis a.s. en het laatste jaar 3 ½ mud rogs
en nog aan Yden 4 peters Datum scabini ut supra.

92.

1465 juli 1
847.Sch.Otw,R.172,58-19v-1
Peter z.w. Stheven Henric Sthevens z.
 een stuk lands hem toebehorende 1 ½ L in par. Otw in loco dicto Berkel aen den Ketshovel < erf
Hernric Stheven Henricx z. > gem. straat ^gem. straat v erf Peter Beye
vendt Jannen z.w. Stheven Henrics – scab. Willem van Beeck et Appel datum prima julij
Stheven z.w. Stheven Henric Stevens z. redemit et rfeportavit Datum scabini ut supra.

93.

1465 november 5
847.Sch.Otw,R.172,58-19v-2
Henric z.w. Hernric Embrecht sone van Riele van deselve w. Henric en wt w. Elysabetthen d. Aerts
vande Wiele tsamen wittelijk ghewonnen ½ mud rogge jeep tothem behorende op Lichtmis uit en van
 enen stuk lands 1 L en 14 roeden in par. Otw die Nedervonder < erf Henric van Buedel Jans z. >
Wouter Maes Hessels sone ^ gem. wege? v erf Peter Beeren ut dixit
welk hal mud voors. Elysabeth moede3r Henric voers. tegen Embrercht z.w. Goeswini Matheeus z.
Ansems pt in littero de Otw en welk ½ mud erfpacht voors. de voors. Henric vander doet w. Elysabeth
sue matre met een erfdeling erfelijc toecomen is ut dixit
supt Embrfecht z.w. Henric Embrechts soen vsan Riele sinen bruer – scab. Buckinc et Hulsen? datum
quinta novembris

94.

1465 juli 23
847.Sch.Otw,R.172,58-19v-3
Yda nat.d.w. Willem Prochiaens vanden selven w. ende wt Beerthen nat.d. w. heer Henric van Dynter
priester samen natuerlijc gewonnen cum tutore Wouter soen Yden voers. van deselve ? Yde en van
w. Willem Wouters sone samen ghewonnen
 enen hof met sinen toebehoorten bvvo in loco dicto die Kerckstraet < erf Mathijs Wouter Maes z.
van Karchoven > erf Agathen vidue Michiel Goetscalx en haar krn ^comm. plateam v erf
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spersoensweye van Otw ut dixit
welken hof met enen huys daer in die tijt op staende Beerthe moeder Yden voers. der voors. Yden
hoer dochter in rechte aelmoesen in hoeren testamente gemaect ende beset hadde nae inhout des
sels testament hebben sij wittelijc ende erfelijc vercocht Claeus z.w. Peters vander Hoeven die daaruit
jaarlijks gelden sal den persoenscsappe van Otw 7 st zwart tournoyje ? en 7 st ? hoenre erfcijns en
Bruisten Jans sone ½ mud rogge erfpacht en ½ R dijcke opten Otw dijck jaerlijcs van recht – scab.
Beeck en Einde datum xxiij july
Wijtman soen Goeyaerts van Maerle redemit et reportavit Nicholao
scab. predicti datum supra
95.

1465 augustus 11
847.Sch.Otw,R.172,59,20r-01
Henric geh. vanden Brekelen soen w. Jans vanden Brekelen
 een stucsken lands hem als hij zeede toebehorende een sleic lopensaet oft daer omtrent
begrijpende gelegen in par. Otw < erf Stheven Heinen krn > Elysabethen Uden ^gemeint van
Haren v erf Claeus vande Voert ut dixit
vendt Ermgaerden d.w. Hermans van Riele uitgenomen 1 oude zwerten erfcijns os heer den toge
ende 6 d. erfcijns inden wildert van Haren jaerlijcs van recht – scab. Buckinc ende Hulsen datum xi
augusti
Peter z. Henric vande Pasch redemit et reportavit scab. redicti datum supra

96.

1465 juli 14
847.Sch.Otw,R.172,59,20r-02
Hadewych d.w. Jan Heymans op
 een stuck beempts gelegen in par. Otw in loco dicto die Diese < erf Aert Appel ende Juet vidua
qd. Aerts vande Heyen > erfgenamen beempt ^gemeint van Otw v erf Willem Heinen ut dixit
opten alinghen recht hen daeraf in enighe wijs toebehorende ad opus Peter soen qd. Jans vande
Einde wittelijc ender helmelyc heeft vertegen
scab. Appel Eyghen datum xiiij july – portatus pro scab.

97.

1465 juli 14
847.Sch.Otw,R.172,59,20r-03
Hadewych voers. Heyman ende Jacop gebr. krn w. vanden Eck Jan z.w. Symon Backs man van
Marien sue uxoris Hessel z.w. Jan Hessels wittig man Jenneken sue uxoris filie qd. Heymans voers.
hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van allen alsulken penningen als denselven
Peter den voers. in sch.br. vanden Bosch gheloeft mach hebben nae inhout en hebben daeraf quyt
ghescouden den voors. Peter hem ende allen den ghenen die quitantie behoeven Datum scabini ut
supra.

98.

1465 augustus 24
847.Sch.Otw,R.172,59,20r-04
Elysabeth vidue qd. Willem Raeymakers filia qd Gherit Rosen cum tutore met Peter z.w. Jan
Haermans haeren tegenw. man en momb. alsulcken tocht als Elysabeth voers. besittende is in
 huyse en hove met toebehoren 5 L in par. Gestel in loco dicto aen den Lierdijc < > Adriaen Clases
Robbrechts z. ut dixit
leg. supt Elysabeth ende Heylwyghen krn derselver Elysabethen ende w. Willem Raeymaeckers
voors. om daaruit te mogen vesten ½ ? mud rogh erfpacht ende niet voerder datum xxiiij augusti
quo facto Elysabeth ende Heylwych voers. promisit te gelden Robbrecht z.w. Claeus Robbrechts ½
mud rogs jeep op Lichtmis uiten van
 den huyse en hove voers.
Datum scabini ut supra.

99.

1465 augustus 24
847.Sch.Otw,R.172,59-20v-01
Elysabeth met Peter hoeren man voers. promisit te ghelden Elysabethen en Heylwyghen hoer
dochteren voers. 4 L rogs jeep op Lichtmis uit en van allen alsulcke erfelijcke gueden als de
voors.Elysabeth vander doet w. Margrieten d.w. Gherit Rosen hoer zuster met recht van succ.
toecomen sijn soe waer die voers. gueden gelegen sijn

100. 1465 augustus 25
847.Sch.Otw,R.172,59-20v-02
Corstiaen z.w. Aert Bonten
 een stuck landts hem toebehorende 1 ½ L in par. Enschot < erf Korstiaen voors. > ^ erf Woutert
z.w. Wouters van Gorop v comm. viam
leg. vendt Wouteren z.w. Wouters van Gorp scab. Wil Beeck et Appel datum xxv augusti
Woutert voers. promisit te ghelden Lambrercht z.w. Jansd van Gorcum 9 L rogs jeep op Lichtmis uit
en van
 eern huse en hove met toebehoren 15 L gelegen in par. predicto < ^ erf Ghijsbrecht Wijten > erf
Alyten vidue w. Jan Wyten en krn v comm. plateam
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Datum scabini ut supra.
101. 1465 september 2
847.Sch.Otw,R.172,59-20v-03
Henric z.w. Peter van Herentum ? pormisit Willemen z.w. Jans van Haren 13 mud ende 6 lopen rog
solvit a festo bavonis scab. Back ende Appel datum 2a septembris - - 102. 1465 september 2
847.Sch.Otw,R.172,59-20v-04
Heylwych vidua Jacops van Laerhoven d.w. Henric Smiters
 2 ½ B heyvelds hoer toebehorende in par. Otw ad locum dictum Bautsvoert ad locum in den
Winckel < erf Katheline Lippewn en haar krn > erf Jans van Haren bastaert ^Joerden Cleinaerts v
comm. stegam ut dixit
welc ij [1 ½ B] heyen van den 2 1./2 B heyen voers. w. Jacop van Laerhoven van de vrfijheid van Otw
gekocht had in brieven der vrijheid ende welc buender heyen vande 2 ½ B voers. w. Jacop van
Laerhoven tegen Henric geh. Appels z.w. Henric Appels van Lucel vberkregen had in sch.br. Otw en
van welke 2 ½ B heyen met anderen gueden w. Jacop van Laerhoven der voors. Heylwyghen in suo
testament macht gegeven hadde horen wil mede te doen – vendidit Wilh. z.w. Jans van Haren etc. –
scab. predicto dat. supra ?
103. 1465 september 4
847.Sch.Otw,R.172,60-21r-01
heer Aert priester z.w. Aert Ennekens z.
 een stuck lands hem toebehorende 7 L geh. Cupershoefken bvvo in loco dicto die Schive < erf
Andries Willem Sapeels soen > erf Jueten vidue qd Aerts vanden Heyen en krn ^ Goeswijns z.w.
Henric Embrerchts z. van Riele met anderen v erf Goeswinus voers. ut dixit
welk stuck lands voers. w. Gherit Leyten andersw die Ketelbueter teghen dircken z.w. Henric Nellen
verkreeg in sch.br. en welk stuk land voors. metten anderen gueden die Gherit voors. after liet die
voers. Gherit in sinen testament ghemaect ende beset hadde Katherinen Vrancx sinen wittighen
weduwe ende inde selven testamente macht ghegheven hadde Cornelys Vrancx vader Kathelinen
voirs. voers. stuck lands in sinen anderen gueden te regeren ende indeonerern? nae sinen
goetdunken nae inhout eens testament … ende welc stuck lands voers. heer Aert voers. teghen den
voers. Cornelys als procurator met overgeven gekregen hadde na inhoud eens instruments daerop
ghemaect supt Goeswino z.w. Henric Embrechts z. van Riele voers. te samen etc. hierbij gestaen Dirc
z.w. Henric Nellen opt voirs stuck erfs ad opus Goeswijn voers. – scab. Beeck et Appel datum iiij-a
septrembris
104. 1465 september 11
847.Sch.Otw,R.172,60-21r-02
Claeus geh. vande Ven ende Lambrecht Wijtman promiserunt Beatrijsen d.w. Herman van Emplen?
als dat sij die krn w. Jans vande Ven soe wanneer sij wt hoeren mondighen jaren comen zullen sijn
zullen doen vertijen tbv hen ? voors.op alsulken 2 L rogs erfpacht als Claus voors. w. Jan vande Ven
te gelden plach oft dat sij denselven besitten gheven en betalen zullen ? scab. Einde en Hulsen datum
3-a septembris - portatus pro scab.
105. 1465 september 11
847.Sch.Otw,R.172,60-21r-03
Jan geh. van Lonout z.w. Aert Hoefkens heeft gheconsenteert ghewillecoert ende overgegeven voer
scepenen hier onder geschr. dat Mary zijn wittige hvr d.w. Thomaes Herman Wijten bij raey Jans z.
Aert Hoefkens sijn bruer ende bij raey Hermansw z.w. Thomaes Herman Wijten zijn zwager sal
moghen vercopen verteeren vervreemden ende veranderen nae dood Jans ierstgenoemt voers. totten
sommen van C [=100] peters out die scout die Jan en zijn hvr wittelijc sculdig zijn mede te betalen
heeft voert ghewilt ende begheert Jan ierstgenoemt voers. dat nae sijn doet oft soe gheboerde sijn
wittige kynde die hij afterlaten sal daer voers Marien sijnre hvr gheen ghoey? af blijken en zullen oft
mechtich wezen ende zullen voer sijn joncste kint dat hij after laten sal bij de voers Marie ghewonnen
tot sijnen xij [12] jaren comen sal sijn ende oft die voers. Mari hoer verselt? niet wit ende int waer ?
binnen den voers. 123 jaren met enighen mannen het sij in witten oft in onwitten dat tot dien einde
dese voers opdracht vorwaerde en consent van heenre weerder wezen en sal – scab. Beeck en Einde
datum xi septembris
106. 1463 september 22
847.Sch.Otw,R.172,60-21v-01
Cont sij enyghelijcken want Thomaes z.w. Jan Willen gheloeft had op soen op soenbreuk ende tot
soenen recht te bliven ut meyeryen vanden Bosch omdat hi van leve tot doet bracht soude hebben
enen geh. Wouter z. Wouter Willem Toiten sone nae inhout eenre zoenzeelen daerop ghemaect
daerom soe sijn gestaen voor schepenen hieronder geschr. Willem geh. Toiten vader der doden
voers. Wouter ende Henric ende Willem sonen Willem Toiten voers. bruederen des doden voers. voor
henzelven ende voer de andere vrienden ende magen des doden voers. en hebben den voers
Thomas geabsolveert quyt geschouden vande wtbliven der meyeryen voers. als vande ontbliven
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behoudelijc dat Thomaes voers. in twee jaren niet comen en soude des mestijts? inde prochien van
Oesterwijc des souden ……. wtgenomen ten iiij hoochtyden ende inde capellen van Berkel opt ten
Bruyspens? tot Berkel oft in die kermisch van Berkel oft in enighe ghelage daer die vader vanden
dode oft enige vanden ghebruederen sitten binnen den voers. 2 jaeren niet comen oft verkeren en sal
op soen op soenbroeck ende te soenen recht behoudelijc noch oft hij in enyghen gelagen queem daer
die vader mettenvoers. sone oft enich van hen queem onversien dat hij dat weet wtkeren sal
ombegrepen ende pert? die voers. Thomas in enighen herberghen daer sij oft enich van hen in
queem dat hij daer in soude mogen bliven ombegrepen – scab. Jan Wijtman ende Embrecht
Goeswijns soen datum anno Lxiij xxij dage septembris portatus pro scab.
107. 1465 oktober 4
847.Sch.Otw,R.172,60-21v-02
Laureys z.w. Jans Ridders promisit Wouteren z. Jans Ridders 9 ½ Rgld valorem in festo Pasche
prope futuram solverunt scab. Einde en Hulsen datum quarta octobris
108. 1465 september 19
847.Sch.Otw,R.172,60-21v-03
Henric z.w. Aert Herman Noyens z.
 een stucxsken erfs tot enen hove liggende vi royen metten grave oft daeromtrent begrijpende
ghelijc als daer bepaelt is < erf Henric voers. > erf der zusters van Otw ^ gem. strate v erf Gherit
van Catwijck ut dixit
leg. supt heer Willemen priester z.w. heer Willem Bieen ad opus de zusteren des zusterhuyse van
Otw etc. scab. Buckinc en Hulsen datum xix septembris – portatus pro scab.
109. 1465 augustus 6
847.Sch.Otw,R.172,61-22r-01
Cont sij enyeghelijken want Jan geh. vanden Doren z.w. Henric als H.Geestmr voor sijn gebrek jeep
10 L rogs van jeep 1 mud rogs in festo van ? ter? megij? [Remigius?] van en wt
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Nycolai dicto Plumen > erf krn Gerardi dicto
Hoersen
 item uit erf die welc en w. Claeus Nycoel tegen die erfgen. w. Godevaert Snoec verkreeg
 item noch van erf die welc w. Claeus Nycoel tegen Jan geh. van Eele verkreeg
item voert wt allen ende enyegelijken gueden des voers. w. Claes Nycoel erfelijc en havelijc hebbende
oft vercrighende
item noch wt enen jeep van enen mud rogh dwelc Jan geh. die Clerc van Oerscot den voers. w.
Claeus Nycoel te ghelden plach als hij zeede ende welc mud rogh erfpacht voers. Jan geh. Brock z.w.
Peter Brock tegen Jan geh. den Bye z. Claeus geh. Nycoel verkreeg in sch.br. lib.. anno dominji
millesimo quadragesimo nono [1409] ende welken pacht vande 10 L rogs vande mud rogh voers. met
meer andere pachten die voers. w. Jan Broc daer voers. tafelen sancte Spiritus in Oesterwijk in suo
testamente legavit ut dixit en welken pacht van de 10 L rogs voers de voers Jan ad opus tabula
gebrac van 2 jaeren gericht voor sch. Otw aen
 een stuk lands geh. den Laeracker 7 L bvvo < erf Jan Stinen Jacops z. > erf Gielys Comans ^
Peter Beeren krn v erf gem. aquaductam
welk gericht Henric Jans z. van Son namens Jans vanden Doren als momb. volcomelic volvuerde
de heer van de lande waerschap
soe heeft Henric Jans z. voers dit voers. gericht weder over gegeven ende opgedragen Jan vanden
Doren voers. ad opus H.Geesttafel want Jan voers. de voers gericht den ghene die hij dat sculdig was
geboden heeft te lossen soe heeft Jan als momboer dit voors. stuk land van zijn gebrek voor den
onraet die daar met recht op ghegaen was ende van 40 peters en voor elken peter 18 st met enen
mud rogs jaarlijks daeraf te betalen daer dierste betaeldach van de pacht af wesen sal a purificationis
prope futuram ad opus Lonys naekynderen van Megen voer sij tot hoer mondigen daeren comen sijn
de pacht te gelden ende alsoe te beleggen bij raey der kinderen vrienden aen zekere erfgoederen –
vercoft Aernden geh. Appel z.w. Jacops van Eele en Lenaert Houtappels z. ab eodem uitgenomen
hierin uitgescheyden Embrecht geh. den Greve 4 ½ L rogs erfpacht welke Aert overmits vonnis der
sch. van Otw den heer van de lande sculdig sal sijn gerechte waerschap te doen in …. scab. de Otw
in ….. judias scab. Beeck Buckinc Einde en Hulsen datum vi augusti
110. 1465 oktober 23
847.Sch.Otw,R.172,61-22v-01
Willem geh. Kepken z.w. Willem Kepken van Nulant
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoorten tot voors. Willem behorende bvvo < erf Jans
Clercs > erf Peters vanden Einde ^com. plateam v erf Willems voers. daer een waterlaet tusschen
gheet ut dixit
welc huis etc. Willem voors. teghen Aert geh. Wolfaert z.w. Laureys vander Heyen verkreeg in sch.br.
Otw – vendt Peter z.w. Jans vanden Einde die daar jaarlijks uit gelden zal den hertoge enen oude
grote erfcijns en 7 st payments den persoen van Otw en 4 blaeuwer gulden erfcijns Wouter Vuchs of
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den ghenen diemen die met recht sculdig is te ghelden en een mud rogh erfpacht Willem Jans
Beckers sone en een roey dijcs opten Otw dijc daeraf te houden behoudelijc oic dat Willem voers.
over tvoers erve met enen waghen sal moghen weghen totter schueren toe ende vander schueren
voert enen borije wech ende enen voet pat te behouden over tvoors erve tot enen huse daer after
staende toebehorende Willemen voers. van hem ende sinen nacomelingen etc. gelijc Willem voers.
een boryewech met ene poerte ofte enen stappen beheimen sal datter Peter of sijne erven gheen
scay door comen en sal scab. Appel et Hulsen datum xxiij octobris
litera venditoris est gro. tota ?
Henric z.w. Willem Kepken redemit et reportavit dicto …
scab dredictis datum supra
Petrus voers. promisit Willemen voers. xxvij Peter en voor elken peter xviij st a festo circumsisionis
prope futurus ultia annum solvent scab. predicto datum supra
Merten gh. vanden Dijck promisit super hed… Jan de Clerc Embrechts z. 10 peters en voor elke peter
xviij st in festo purificationis prpe futurus met 4 L rogs solvit scab. Buckinc et Hulsen datum sexta
augusti
[onderaan flink stuk onbeschreven – eind van tweede katern]
111. 1465 oktober 23
847.Sch.Otw,R.172,62-23r-01
begin laatste katern
Peter z.w. Jans vanden Einde
 een huis en hof cum fundo et attinentiis totten voors. Peter behorende ghelegen inde vrijheit van
Oesterwijc < erf Peter voers. dat hij tegen Willem Kepken gecreghen heeft > erf Jans Beeren ^
com. platea v gemeint geh. die Vloet ut dixit
leg. vendt Henric z.w. Henric Moels uitgenomen den hertoch 2 ph. d. erfcijns of daeromtrent en 20 st
pay. erfchijns den altaristen van Otw en een roey dijcs opten Otw dijck te houden jaerlijcs van recht –
scab, Appel et Hulsen datum xxiij octobris
Heyman z.w. Heymans van den Eck redemit et reportavit dico – scab,p. et datum supra
Peter voors. enen wech toebehorende Peter voers. tusschen den voers. huse en den huse
toebehorende Peter voers. dwelc hij heden des daechs teghen Willem Kepken in cope gecreghen
hadde totten schuer toe after de voers. huse toebehorende Peter voers. vendt Henric voers. ab
eodem den voers. wech te moghen ghebruken …. met gaen staen varen stouwen wenden en keeren
vrij ende los Datum scabini ut supra.
Henric voers. promisit Peteren voers. Lx [60] peter ende voor elken peter 18 st in festo purificationis
over een jaar solvend Datum scabini ut supra.
Henric voors. promisit Peteren voers. Lx der voers. peters a purificationis prope futurus over 4 jaar
met 1 ½ mud rogge en elke Lichtmis de pacht van 1 ½ mud welke 60 peters Henric mag lossen mette
pacht Datum scabini ut supra.
112. 1465 november 5
847.Sch.Otw,R.172,62-23r-02
Daneel z.w. Henric Aelwijs
 een stucsken moers 9 ½ R oft daer omtrent begrijpende van enen stuck moers een lopen nl.
alsmede tot hem als hij sede gelegen in par. de Tilborch in loco dicto opt Stappengoer tysschen
Tilborch ende Goerle < erf Laureys Huben > erf Aerts van Wijck ^ waterlaet aldaer v erf Gherit
Beerthen
vendt Jannen z.w. Jan Buckinc Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele ende Cornelysen z. Willem
Goyaert Back van den selven en horen nacomelingen dit voers. moer ten ewighen te moghen bruken
ende wt te steken ende die voors. torven sal mogen droghen ende hanteren? ende wt te vueren over
dat andere moer toebehorende Daneelen voers. onwederseet van Daneelen voers. en sinen
nacomelingen
dat Daneel voers. dat moer leveren sal x torven diep wesende ende soe waer dat aen die diese?
ghebracht alsoe verre aen die breet te leveren etc.
soe .. tgeheel ende dat voers. dat moer wtgehaalt ? is hebbende dat donder gront bliven sal tot
Daneelen voirs. etc - - - v novembris ??
met aantekening in de marge
113. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,62-23v-01
Willem z. Gherit Wyten des jonghen Jan z.w. Willems vanden hove
 die helft hem als sij zeeden toebehorende in een stuck beempts vi lopen in par. Tilborch te weten
die helft daeraf zuitwaert ghelegen < erf Willems voergen. en Jan sijn soen ^Heylwygh wede w.
Henric Melys Lijsbet Oerlemans ende hoer krn en Willem van Wijflet ^ vanden Veedijck v aggere
gh. Heysten dijck ut dixit
vendt Wouteren z.w. Jan Toits uitgenomen 13 d. erfcijns capittel van Beeck – scab. Einde Jan Eyghen
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datum ix novembris
Willem Wyten voers. promisit Jan vanden Hove voers. 29 ½ peters en voor elke peter 18 st 2 naar
Gheryt Wyten vader Willems voors. iestgenoemt elken jaer 12 ½ L rogs Datum scabini ut supra.
114. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,62-23v-02
Jan vanden Hove voers.
 de helft van een stuck erfs met enen eijken schaerboschken 3 L in par. Enschot < den heerwech
> erf Diercs Jeghers ^ erf Bweerthout van Beeck ut dixit
vendt Willemen z. Gherit Wijten voers. uitgenomen de helft van 6 L rogs erfpacht den goetshuse
vande Coudenwater jaerlijcs van recht - Datum scabini ut supra.
115. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,62-23v-03
Willem z.Gherit Wijten voers.
 een stuck erfs tot weyen liggende 4 ½ L gelegen in par. Enschot < erf Wouter van Gorp > erf
Ghijsbrecht Wyten ^ heerwech v erf Alyten weduwe w. Jan Wijten en haar krn
supt Merselysen z.w. Jans Groten Datum scabini ut supra.
116. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,62-23v-04
Wijtman en Mercelijs gebr. krn w. Jans Groten
 een stuck erfs tot weyen liggende 3 L gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum < ^erf Wouters
Toits > v gemeint
supt Willem z.w. Jans? Toits Datum scabini ut supra.
117. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,62-23v-05
Willem z. Gherit Wyten voors.
 een stuck lands geh. sHanen hof stat hem toebehorende gelegen in par. Otw in loco dicto
Hukulum dwelc w. Henric Brocken te wesen plach < erf w. Henric Wolfs > comm. plateam ^
gemeinte v gemwinen waterlaet
welk stuk land voers. Willem voers. met enen graft totten voirs stuck lands behorende de voors Willem
teghen Gherit z.w. Wijtman Gherit z. sinen vader met overgeven in litteris de Otw vendt? Wouteren
Toit sinen zwagere voers. Datum scabini ut supra.
118. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,63-24r-01
Lambrecht z.w. Henric sBonten Elsen sone een mud rogge pacht tot hem behorende op Lichtmis uit
en van
 een stuck lands gelegen in par. Enschot < erf Gielys vanden Doren > erf Jans die Haen
 ¼ van enen stuck beempts gelegen in par. Westilborch < erf spersoens van Tilborch > erf Jan
Back Beerthouts sone ^ vanden Vendijc ^Jans dijc van Heyst
 enen stuck lands gelegen in de voors prochie van Enschot < erf Willem z. Gherit Wyten > erf
Henric sBonten Elsen sone ^ erf Willem Wyten z. voers. v gemeint van Haren
 enen stuck lands aen dit voern. stuck lands gelegen < erf Willem Wyten voers. > erf Aerts Bonten ^
erf Willems voers. v erf Aerts Bonten voers.
welk mud rogge erfpachts voers. Lambrechts voers teghen Gherit z.w. Wyt man Gherit sone met
overgeven erfelijc ghecregen heeft in sch.br. Otw – supt Jannen z. Willem Gherit Wyten z. voerrs. –
scab. Appel et Einde datum supra
119. 1465 novembert 9
847.Sch.Otw,R.172,63-24r-02
Jan voors. promisit te ghelden Willem nat.z.w. Henric Nellen 1 mud rogh jeep op Lichtmis uit en van
den vierendeel van
 enen stuck beempts gelegen in par. de Tilborch 3 L < erf des persoens van Tilborch > erf Jan
Back Beerthouts sone ^vander Veedijc v Jans Dijc van Heyst
Datum scabini ut supra.
120. 1465 november 9
847.Sch.Otw,R.172,63-24r-03
Willem voers consensis ex gratia Jan voers. als dat die selve Jan dit voirs mud rogge af sal mogen
leggen op Lichtmis a.s. met 30 peters en voor elken peter 18 st Datum scabini ut supra.
121. 1465 november 30
847.Sch.Otw,R.172,63-24r-04
Mathijs z.w. Jans Laets
 een stuck lands hem toebehorende xL [40] roeden ofte daeromtrent gelegen in par. Gestel bij
Otw < > erf Gherit z.w. Loeyicks? Neven ^ erf Amelys Pauwels v comm. viam
vendt Gheryden Loeynolds? voers. – scab. Aert Appel ende Hulsen datum in festo Andree
Henric filius qd Aert Hermans redemit et reportavit dicto … scab. predictum dato super
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122. 1465 december 1
847.Sch.Otw,R.172,63-24v-01
Wouter z.w.? Claeus Plumen Hillegont d.w. Goeyaert Plumen c.t. voer hen selven en voor Margrieten
d.w. Goeyaerts voers. daar Wouter voers. als mombaer en Margriet voor geloofd hebben
 een huis en hof etc. tot hen behorende gelegen in lib. de Otw < erf Merten vande Dijck > erf
Henric van Berck ^ comm. plateam v aggere geh. den Dorenacker ut dixit
vendt Wouter z.w. Ghijsbrecht van Haren uitgenomen alzulke chijns alsmen sinter Claeus outaer in
eccl. de Otw en een mud rogge erfpacht Henriks krn van Buel en een roy dijck opten Otw dijck daaruit
te houden – scab. predicti datum prima decembri
Goeyaert z. Henric Brabant redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
Wouter voers. promisit Claeusen z.Wouter voors. 20 gouden peters die een helft festo sancti Jacobi
met ½ mud rogge en dander helft festo Jacobi over 2 jaar met 4 L rogge Datum scabini ut supra.
Wouter van Haren voors. promisit Hillegonde voers. ad opus sui et ad opus Margrieten hoer zuster
voors. 10 der voors. Peters de helft op St Jacob met 4 L rogge en dander helft op St Jacob over 2 jaar
met 2 L rogs Datum scabini ut supra.
123. 1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,63-24v-02
Jan Enghelberen ende Yde krn w. Dirck Stelaerts vanden selven w. Dirck ende wt Elysabethen filie
Wouter vande Wiele tsamen wittelijk ghewonnen voor henselven ende voer Elysabette filie qd Dirc
Stelaert op
 een stuck lands geheiten den Penkeer? [Peulant?] ½ mudzaad in par. Enschot < erf Hubrecht
Willem Goeyaerts z. > erf Elysabeth Oerlemans kinderen ^ comm. plateam v comm. viam en
erfgen. Wijt mans Groten ut dixit
ad opus Hubrecht z.w. Willem Goyaerts z. voers. – scab. Eighen en Scelleken datum vi decembri
124. 1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,64-25r-01
Herman z. Jan Hermans sone promisit Jannen Enghelberen ende Yden voers. ad opus eorum et ad
opus Elysabetthen voers. xviij [18] peters en voor elken peter 18 st op Lichtmis over een jaar met ½
mud rogs solverunt Datum scabini ut supra.
Als Herman deze penningen betaalt tussen nu en januari? dan mag hij dat doen sonder pacht Datum
scabini ut supra.etc.
125. 1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,64-25r-02
Jan z.w. Wouter vande Wiele
 die helft hem als hij in een stuck beempts ombedeelt liggende daer die ander helft af toebehorende
is Gheriot z.w. Willem Henric Meeus [of Maes?] z. gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum <
erf Wouter Maes Hessels z.> aggere geh. Claeus Dijc ^v op die Aa ut dixit
vendt Gheryde z.w. Willem Henric Maes z. voers. uitgenomen die helft van alsulken chijns alsmen de
joffr. van Amerroeyen ut voers stuck beempts van recht schuldig is te gelden Datum scabini ut supra.
126. 1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,64-25r-03
Jan voers. dat achtendeel hem toebehorende in
 een stuck beempts ombedeelt liggende geh. den Goorbeempt den heelen beempt 1 buender
gelegen in par. Enschot < erf Willem Gerit Wijten soen > erf Elysabeth Oerlemans et suorum ….
^ erf geh. dat Bloc v enen stuck beempts geh. sWolfs beempt tot Jan den Becker eensdeels
behorende ut dixit
vendt Hubrecht z.w. Willem Goeyaert uitgenomen dat 1/8 in alsulcken chijns alsmen den hertoge uts
voers. stuck beempts van recht schuldig is te gelden Datum scabini ut supra…….. 1 oert van enen
deylbrieve
127. 1465 december 6
847.Sch.Otw,R.172,64-25r-04
Herman z. Jan Hermans wittig man en momb. Engelberen sue uxoris d.w. Peter vande Wiele dat
achtendeele van de voors beempt vendt Gherit z.w. Willem Henric Maes etc. uitgenomen dat 1/8 van
voors. chijns Datum scabini ut supra.
128. 1465 december 29
847.Sch.Otw,R.172,64-25r-05
Peter ende Mari sijn zuster krn w. Jan Hairmans die helft hem toebehorende in
 een stuck beempts ombedeelt liggende den heelen beempt 6 L gelegen in par. Enschot < erf
Korstiaen die Bont > erf Jans vande Wiele cum quibus alijs ^ gem. stroem v erf Gherit Willem
Heinen
vendt Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Wijten uitgenomen den heer van de lande enen vlaams erfchijns
jaarlijks etc. scab. Appel et Hulsen datum xxix decembri
Gueklys z.w. Gherit van Boerden redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
Ghijsbrecht Wijten voers. promisit etc. warandam etc. wrghenomen den heer vande lande enen
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vleems erfchijns jaerlijcs van recht – scab. Appel et Hulsen datum xxix decembris
Giwlys z.w. Gherit van Boerden redemit et reportavit – scab. predicti datum supra
Ghijsbrecht Wijten voers. promisit Peter ende Marien voers. xxvi ½ peters tot xviij st. deen dordendeel
tusschen dit ende half vasten solverunt dander dat dordendeel a purificatione prope futuram met viij ½
lop rog solverunt edne dat dorde dordendeel a purificatione prope futuram alt. duos annos met iiij lop
rogs scab. et dat. supra
129. 1465 december 28
847.Sch.Otw,R.172,64-25v-01
Dirc z.w. Peter Stelaert die gelft hem als hij zede toebehorende in xij lop. rogs ende een vierdevat
jaarlijks op Lichtmis uit en van
 enen huse en hove met toebehoren als 13 ½ lopens gelegen in par. Enschot < erf Gherit Willem
Heunen? > erf Jans krn vanden Goer ut dixit
welke pacht Enghelbeer d.w. Peter vande Wiele tegen Jan z.w. Hubrercht Piggen met overgeven
noch de helft van 19 L rogs jeep in prefesto purificatione wt ende van
 een stuc lands geh. den Noertacker 12 L in par. voors. < Elysabetthen vidue qd Dirc Stelaert Jans
en haar krn > erf Elisabethen vidue qd Claeus vande Hoeven
 een stuck lands 2 ½ L in par. predcita < Gherit Willem Heymerix > Wouter van Gorp
 ½ L lands gelegen in par. predicta < Wouter van Gorp > gem. plateam
welc 19 L rogs erfpacht voirs Dirc ende Engelberen voers. tegen Hubrecht z.w. Willem Goyaerts z.
volgens sch.br. Otw en nog de helft van
 een stuc heydevelts 2 L gelegen in Tilborch aenc den Coudenberch
 die helft van een stuck heyvelts gelegen in Loen den Zeitbosch
welc 2 stucken heydevelt met meer anderen erven Dirc voors. tegen Jannen z.w. Peter vande Wiele
met overgeven in sch.br. sBosch supt Herman z. Jan Hermans z. man van Engelberen sijns wijfs
voirs. – scab. Verc et Appel datum xxviij decembris
130. 1465 december 28
847.Sch.Otw,R.172,64-25v-02
Herman voirs. promisit Dircken voers. dat oft sake weer dat Jan soen w. Peter vanden Wiele noch in
de mecheyt levende waer ende was buitenslands quaem ? dat Herman voers. den voers. Jan weder
overgheven sal allen alsulken gueden als Dirc voers. den coors. Herman huden des daechs
overgeven heeft ende denselven Jan daeraf alsoe contenten? sal dat Dirc voerrs. ende sijn gueden
ende sijn erfgenamen ende navolghers ten ewigen dagen daeraf ongehouden zullen sijn en dat hijn
alsulken pachten en chijnsen alsmen uit de goederen die Dirc voers. tegen den voers. Jan vanden
Wiel ghecrfegen hadde alsoe gelden ende betalen sal jaarlijks dat Dirc voers. ende sijn gueden daeraf
ten ewyghen dagen ongelast zullen zijn Datum scabini ut supra.
131. 1465 december 31
847.Sch.Otw,R.172,65-26r-01
Gherit z.w. Willem Kepkens van Nulant
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoren metten erf daeraen liggende ende daertoe
behorende ghelegen als die qd Zebregt van Kerchovente wesen plaghen ende ghelegen sijn tot
Karchoven < de gem. strate ^erfgen. Henric? Zwijsen Elyaes z. en v erf Claes z.w. Henric Neesen
soen
uitgenomen hierin enen hof ende een heydevelt daer Jan Wijtmans z. in gebruk ende in hebbinge af is
welc huis en hof voors. Gherit voers. teghen Jan z. Melys Walraven ende teghen Jan z.w. Wouter
Wellens als momb. en gubereneerders? Enghelberen noch onmondig d.w. Jan Gherit z. en w. alsmen
Herman Wijten dochter daer Alijt voers. hoer tochte in af ghegaen was in sch.br. Otw leg. supt Henric
z. Goedevaert Roestenberch uitgenomen 4 mud rogh erfpachts Enghelberten d.w. Jan Gherit z.
jaarlijks van recht welke pacht Henric voors. van nu voertaan zal betalen scab. Einde en Hulsen
datum ultima decembris
132. 1465 december 31
847.Sch.Otw,R.172,65-26r-02
Gherit voers.
 enen hof met enen heydeveld daaraan hem toebehorende gelegen bvvo in loco dicto Karchoven <
^ erf Henric Ghyboeys > v Gerit voers. nu tot Henric z.w. Godevaert Roestenborchs behorende ut
dixit
vendt Henric voers uitgenomen 12 L rogs dat Hadewyghen jaarlijks van recht betaalt? Datum scabini
ut supra.
133. 1465 december 31
847.Sch.Otw,R.172,65-26r-03
Henric voors promisit Gherit voers. als dat die selve Henric tvoors huis opten voers erve staende niet
af brecken oft vercopen en sal ende dat hij oec gheenrehande opgaende eyken hout opt voers erve
staende oft voer den voerhoeve vande voers erve houen oft vercopen en sal hij en sal dat hout al
tsamen tymmerfen opten erve voers oft hij en sal die penninghen vanden voers hout comende
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belegghen in erfpachten uten voers hyse gaende ofte die onderpant bliven zullen in de voers pachten
uten voers huse hove en erfenisse etc, voers. huse hove jaerlijcs van recht vergelden Datum scabini
ut supra.
Henric voers promisit Gherit voers. xvi [16] peters ende voer elken peter xviij ½ [18 1/2 ] st op Lichtmis
a.s. over 2 jaar met ½ mud rogh tot elken onser vrouwen misch binnen den terminen voers. den pacht
van ½ mud rogh solverunt Datum scabini ut supra.
134. 1466 januari 4
847.Sch.Otw,R.172,65-26v-01
marge: Willem z. op dese 3 brieven 2 ½ st.
Gherit z.w. Jacops van Laerhoven die z. was w. Willems van Laerhoven
 een stuck beempts 2 L gelegen in par. Haren in loco dicto Belver < Gherit van Weert > Willem
Vos ^gemeint van Haren v erf Kathelinen Vossen krn daer enen gemeen leye tusschen gheet
 een stuc lands 1 ½ L als voor < Willem Vos > Heylwych vidue qd Jans Scepers en krn en
Embrecht vanden Heesacker ^ erf Aert Glieys v erf Appel Hessel Appels z.
 een stucsken lands 1 lop. gelegen tpl. voors. < Kathelinen vidue Goeyaert van Laerhoven > erf
Henric Peters ^erf Henric Peters voers. v erf krn Jans vande Nuwenhuis ut dixit
venditit Embrecht z.w. Jacops van Laerhoven sinen neve uitgenomen een half mud rogh erfpacht Aert
Beys ende enen zester rogh lijfpacht Willem Vos en alsulken chijns alsmen den goetshuse vande
Brakel? …. voers erfpacht van recht sculdig is te gelden ende alsulken chijns alsmen der kerken vasn
Haren uten voers erf sculdig is te gelden jaerlijcs van recht opten selven [aant. in marge: ….. Jan
voers. … tusschen h… beyde huse liggende tsamen gebruycken zullen ende beh…. ende be….]
welkken pacht en chijns voers. Embrecht voers. gelden sal op Lichtmis a.s. – scab. Appel en Einde
datum iiij january
Willem z.w. Jacops van Laerhoven redemit etc. Datum scabini ut supra.
Willem soen w. Jacops van Laerhoven promisit Gherit voers. 11 ½ peters en een oert ende voer elken
peter xviij st. a purificatione a.s. over 4 jaar met 5 L rogs etc. Datum scabini ut supra.
135. 1466 januari 7
847.Sch.Otw,R.172,65-26v-02
Jan z.w. Wouter Costers van Haren
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoeren tot hem als hij zeede behorende gelegen
inder vrijheyt van Oesterwijc < ^ erf w. Ghijb Dirk Beelen nu tot Jan voers. behorende > erf w.
Andries Sapeels nu tot Goeyaert Emmen behorende v comm. plateam ut dixit
welc huis ende hof voers. Jan voers. tegen Willem geh. Sapeel z. w. Andries Sapeel in sch.br. Otw
vendt Zegher z.w. Erits van Kuyck uitgenomen 5 zester rogh erfpacht Elysabetthen wittige hvr Jans
van Hal ende hoer voerkrn jaarlijks van recht [marge: …… Jan voers. den wech tusschen de voers.
huysen liggende tsamen gebruycken zullen ende niet betimmeren en zullen en tsamen heymen zullen
aen die straet ] welke pacht voers. Zegher voors. van nu voert aen etc. scab. Buckinc en Eyghen
datum vij january
Wouter z. Jans voers. redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
136. 1466 januari 8
847.Sch.Otw,R.172,66-27r-01
Goeswini z.w. Aert Goeswijns soen als wittige man en mombaer Jenneken sijns wijfs d. Henric Cupers
van denzelven Henric en wt w. Yden d. Henric van Buedel
 een stuck erfs tot weyen liggende ghelegen die Conincsweye de hele weye 14 L oft daeromtrent
begrijpende ghelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout < ^ erf sHeeren van Paerweis > erf
Claeus z.w. Embrecht Stert daer die tegen deylt v comm. plateam ut dixit
– welk stuk werfs tot weyen liggende voers. Henric van Buedel voers. teghen Claeusen z.w. Claeus
Stert ende tegen Wouter z. Jan Poinenborchs in sch. br. de Buscoducis en welk stuk erf voers. met
meer andere erven totten voirs Gosen mits vertyenisse sijnre mede erfgenamen erfelijc comen is in
sh.br. Otw vendt Jannen soen qd Willem Henricx z. etc. uitgenomen ½ mud rogge erfpacht Mathijs
Jan Mathijs soen jaarlijks met recht scab. Einde en Eighen datum viij january
Aert z. Jan Hermans z. redemit et reportavit Datum scabini ut supra.
Goeswiny voers.
 die andere helft der weyen voers. te weten die helft daeraf gelegen < erf Claeus z.w. Embrecht
Stert > erf Jans z.w. Willem Henrics z. ^ sHeeren van Paerweis v comm. plateam ut dicit
vendt Claeusen z.w. Embrecht Stert etc. uitgenomen ½ mud rogh erfpacht Mathijs Jan Mathijs z.
jaarlijks van recht Datum scabini ut supra.
137. 1466 januari 8
847.Sch.Otw,R.172,66-27r-02
Claeus ende Jan voers. promisit Goeswiny voers. xLvi ½ [46 ½] peterende voor elken peter 18 st op
Lichtmis over 3 jaar met 20 L rogh op Lichtmis etc. binnen genoemde termijn Datum scabini ut supra.
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138. 1466 januari 10
847.Sch.Otw,R.172,66-27v-01
Aerndt geh. die Greve z.w. Aerts Greven
 een stuc landt geh. den Laeracker 7 L in lib. Otw in loco dicto die Nedervonderen < erf heer
Wouter Bacs priester > erf Lonys van Megen ^erf Peter vande Einde v erf Jan Stinen ut dixit
welc helft des ackers voors. w. Aert die Greve teghen Henric geh. van Buedel z.w. Jans van Buedel
en welc helft des ackers voers. Mechtelt weduwe w. Aerts Greven voers. en hoer kinderen teghen
Gheryden ende Wouteren gebr. krn Lonis van Megen voor henselven en voer Lucas en Lonys hoer
bruederen krn Lonis voers. daar Gherit en Wouter voer gheloeft hadden ende daar Lonis van Megen
sijnre tocht in afgegaan was met overgeven en welc stuc lands voors. totten voors Aert mids eenre
erfdeilinge met sinen mede erfgenamen erfelic toecomen is in sch.br. Otw vendt Gherit z.w.
Lambrecht Groten etc. uitgenomen den comer in de oude brieven begrepen en ½ mud rogge erfpacht
der tafelen des H.Geest kerk van Otw scab. Appel en Einde datum x january
Gherit voers. promisit Aernden voers. 18 peters voor elke peter 18 st in festo Jacobi a.s. Datum
scabini ut supra.
139. 1465 juni 20
847.Sch.Otw,R.172,66-27v-02
Alijt geh. Huben filia naturalis qd Peter Aert Ennekens vidue qd Hubrecht Stert? Peter en Korstiaen
krn erse,lver Alijten en w. Hubrecht Stert [G.B. leest Scut] hebben geconsenteert ghewillecoert dat
Claeus z. w. Claeus Roelofs z. wedn. w. Alijten sue uxoris filia qd Peter Wuys? [G.B. Wijns] peyselijc
ende vredelijc zullen bliven besitten allen en enyegelijke alsulken erfelijke en havelijke gueden als van
w. kocken [G.B. Brocken] w. Alyten ierste man comen moyen sijnen? hebben hen bedanct van
goeden deylingen gheloven voer hen selven en voer Herman op die voers. gueden nimmermeer te
spreken met ghene recht gheesteijc oft weerlijc – scab. Buckinc et Einde datum xx juny
porto? pro scab.
140. 1465 december 21
847.Sch.Otw,R.172,67-28r-01
Peter z.w. Petert Back 1/2cmud rogh jeep in festo Andree wt ende van
 eene erf geh. dat Estse geloet? ghelegen inde prochie van Oesterwijc in dat Heytsche Broeck <
Willem Daniels > comm. plateam ut dixit
welk mud rogs erfpachts voers. Wouter geh. Back z.w. Herman sRidders teghen Jacop Hessel Jacops
sone vertkregen had in sch.br. Otw en welk ½ mud rogs erfpacht voers. den voers. Peter met recht
van versterve erfelijc toecomen ut dixit legitime supt Peteren filio qd Henric van Vucht etc. scab. Appel
et Einde datum in festo Thome
porto? pro scab.
141. 1465 december 21
847.Sch.Otw,R.172,67-28r-02
Mechtelt d. Henric van Buele cum tutore
 een stuck lands herr als sij zeede toebehorende ix lopensaet ghelegen in enen acker geh. den
Boxacker ghelegen in par. de Tilborch in loco dicto die vyfhuse < erf Margrieten d.w. Jan Zegers
> erf des heeren van Tongherlo ^ gemeint v erf Claeus z.w. Jan Zeghers z. ut dixit
welc stuck lands voers. Henric van Buedel teghen Ghijsbrecht d.w. Jan Zeghers z. en welk stuk lands
voers. daar voers Mechteld mids een erfdeling sinen mede erfgenamen erfelijc aengecomen i div.
sch.br. van Otw vendt Laureys z.w. Wouter Loers z. etc ? scab. Einde et Sceleken? datum in festo
Thome – porto pro scab.
heer Aert z. Henric van Buele redemit et reportavit ….
142. 1465 december 21
847.Sch.Otw,R.172,67-28r-03
Laureys voers. promisit Mechtelde voers xxxvij [37] peters elke peter 18 st op Lichtmis quator annus
met 1 mud rogh solverunt en tot elken onser vrouwen mosch binnen ten termine voers. de pacht van 1
mud rogh solverunt daer dierste betaeldach af wesen sal a purificatione prope futuram .. anni scab.
predicto datum supra port. p. scab.
143. 1465 december 20
847.Sch.Otw,R.172,67-28r-04
Jan van Eyghen promisit sup. hed. Jan Buckinc Jans z. v Rgld in festo Jo prope futuram solvit scab.
Einde et Hulsen datum xx decembris por. p. scab.
144. 1465 december 4
847.Sch.Otw,R.172,67-28v-01
Peter filius qd Jan Emmen dat derdendeele hem als hi zeede toebehorende in
 enen huse en hove met toebehoren gelegen bvvo bij den dreyboom teynden Oesterwijc < erf
Gherit Smit > ^ comm. plateam v erf Willem Zegers z. leg,.
vendt Claeusen z. Gherit van Berck vrij ende los scab. Hulsen et Scellekens datum [altera =
doorgehaald] quarta decembris por. p. scab.
Henric z. w. Embrecht Borchman redemit et reportavit – scab. Eyghen et Hulsen datum alterta post
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Thome por. p. scab
145. 1465 juli 28
847.Sch.Otw,R.172,67-28v-02
Cont sij enyegelycken want Peter z. w. Jans vande Einde als momb. en provisoir der fabrieke der
kerke van Oesterweijck voor sijn gebrek dats te weten voor jeec van 12 st pay. te vergelden annuatim
in festo Thome wt ende van
 enen huse en hove met toebehoren gelegen bvvo wilner toebehorende Willem Luten gelegen <erf
w. Mathijs Hoersen > w. Pauwels Brouwers
welke chijns voers. Jan Sapeel en Wijtman Jan Wijtmans z. tegen Elisabeth d.w. Henric Henric
Costers met overgeven in sch.br. Otw 1400 ende xiij op dynsdach na Pasen [25-4-1413]
en welk huis voors. Peter ad opus fabrice gebrack en van 3 jaer naest leden niet vergouden en was ut
dicit gericht waert met vonnis sch. Otw aen dat huis etc. welc gericht Henric Jans sone van Sonne in
de name ende van weghen Peters voers. daar hij volkomen macht af heeft etc. en dit huis verkopen
dat den heer van de lande dwelc geschiet soe heeft Henric voers. dit voers. gericht overgegeven
opgedragen Peteren voers. etc. en heeft Peter dit huis etc. voor het gebrek en voor ½ mud rog
erfpacht in afcortinge van 2 mud rogh die welc …. sone de Vleeshouwer uit voors. huis jaarlijks
borende was en daer en teinden vercoft Willem somer? den Vleeshouwer z.w. Willem Somer … welke
Willem die heer van der lande van den voors. huse pt. in fo.. scab. Berck Einde Hulsen Scellekens
datum xxviij july
146. 1465
847.Sch.Otw,R.172,67-28v-03
Claeus vande Ven ende Lambrecht Wijtman als momb. ende toesienders …. onm. krn w. Jans vande
Venne promisit? Beert… de h…. quondam Herman Michiel? sone als dat sij die onm. krn qd Jans –
Vednne soe wanneer ? tot hoeren mondigen jaren comen zullen sij z… doen … op 2 L rogs erfpacht
die …. voers. Jan van de Ven sinen …
[afgesleten en nagenoeg onleesbaar]
-

31

