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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk 1418 - 1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 173 Algemeen Protocol, 1466. 
 
protocol zonder omslag, wel nagenoeg blanco voorkant waarop … 1465 . 66 (doorgehaald?) p. anno 
Lxv Lxvi-o / xCvi 
2 katernen, gerestaureerd en aangevezeld en opnieuw gefolieerd – oude foliering grotendeels weg 
68 – 91 (1-23) 
1ste katern 68-81 en 3 aangevezelde bladzijden (1 – 13) 
2de katern 82-91 (14 – 23) 
geen losse inliggende papieren  
 
93 akten 
 
Bewerkt door W. de Bakker, Oisterwijk, 11 mei 2016 
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans,   
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/ 
 

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

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

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

1. 1466 847.Sch.Otw,R.173,68-00v-01 
aan voorzijde 1465 66 [doorgehaaldf p. anno Lxv Lxvi-o] xCvi 
[verso] scabini in oesterwijck positi a Wilhelmo Wyten scultheto ibidem anno Lxv Lxvi erant Jan 
Wijtman, Mathias Gruter (doorgehaald) Ghijsbrecht Korstiaens, Mathias Gruyter, Arnoldus Back, 
Heymannus van Eck, Embertus Goeswini et Nycolaus de Berck 
Jurati Aert Appel en Jan Poinenborch  
Item ipposu in domo Henrici Hoeven ex manibus Jo Wytman en Heymans   ij vl.  

2. 1466 januari 14 847.Sch.Otw,R.173,69-01r-01 
dit is slechts half vel met omslag 
Embrecht ende Lambrecht gebr. krn w. Henric Bonten  
 de helft van stuck beempts hen toebehorende die welc jaerlijcs rijt tegen Peter z.w. Jan vande 

Einde gelegen in par. van Otw in loco dicto Huyculum? < erf Peter voors. die daertegen deelt > 
….. vande Stert? ^ gem……  v ? 

vendt Peter z.w. Jans vande Einde  
– scab. Gruyter en Heyman datum xiiij january  
Aert z. Jan Hermans redemit? et reportavit  
Datum scabini ut supra. 

3. 1466 januari 24 847.Sch.Otw,R.173,69-01r-02 
brueder Michiel geh. van Peer familiaer des goeshuse van Kersendonc namens dit godshuis daar hij 
een volcomen macht af hadde  
 een stuk lands totten voors. brueder Michielen behorende gheheiten tGheloect 8 L in par. Otw ter 

stede geh. ter Nedervonder bij de wintmolen aldaar < erf w. Willems van Brakel > erf Wouter Bacs 
^ gem. heerwech v gem. aquaductum ibidem  

als tot voors. broeder Michiel mids enen coep des heren vande lande bij Henric geh. vander Aavoert 
uit machte vanden goetshuse voors. in enen vonnis br. sch.Otw vendt Henricus z.w. Jans Losen  
– scab. Gruyter et Heyman datum xxiiij january 

4. 1466 januari 24 847.Sch.Otw,R.173,69-01r-03 
….. want Willem geh. van Beeck prom. den goetshuys voers. 12 L rogh jeep uit den stuck lants voers 
in sch.br,. Otw – br. Michiel van Peer familiaire des goetshuse voors. namens het godshuis 

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
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consenteert ex gratia Henricus z.w. Jans Losen en het voors. stuk land nu toecomen is als dat die 
selve Henric dese voors. 12 L rogh erfpacht tot sinen scoensten af sal mogen lossen met 30 gouden 
peters en met de pacht en afterstelle en nog een oude grote erfcijns als hij inde coep van hem? vande 
acker gedaen wtgescheyden heeft met 20 dergelijke oude grote ten waer dat men bevonde dat enige 
andere de voorn. oude grote uit voors. stuk land vergelden waer  
Datum scabini ut supra. 

5. 1466 januari 24 847.Sch.Otw,R.173,69-01v-01 
Henric voors. promisit brueder Michielen voers. ad opus des goetshuse voers. xLv ? [45] gouden 
peters in festo Pasche prope futura solverunt  
Datum scabini ut supra. 

6. 1466 januari 18 847.Sch.Otw,R.173,69-01v-02 
Alyt wede w. Aert van Ghierle z.w. Jans Molders ½ mud rogge op Lichtmis uit en van 
 enen hove gelegen in lib. de Oesterwijc < erf erfgen. w. Peter Fyen en erf w Jans Cupers > gem. 

wech die gheet tusschen Claeus Scheiven krn en de voors. hof ^weghe die ter Borch waert gheet v 
weghe die ten Ghever waert gheet  

 huse en hove met toebehoren in voorn. vrijheid < voorn. hof > erf Henric van Buel ^erf krn w. 
Claeus Plumen  

welk ½ mud rogge voors. w. Aert van Ghierle teghen Willem geh. Quythout soen w. Jans met 
overgeven in sch.br. Otw …. Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen ad opus tabula sancte Spiritus in Otw  
hieruit aan de fabriek der kerk  1 L rogge en O.LVr. bruederschap 1 L  
– scab. Gruyter et Emken datum xviij january  
[met nog enkele aantekeningen] 

7. 1466 januari 18 847.Sch.Otw,R.173,69-01v-03 
Adriaen voors. als momboor H.Geesttafel namens de tafelen pt te gelden Alyten voers. ½ mud rogh 
jaerlijcs lijfpachts op Lichtmis  
Datum scabini ut supra. 

8. 1466 februari 4 ? 847.Sch.Otw,R.173,69-01v-04 
Henric z.w. Jacops van Laerhoven dat dordendeele hem toebehorende in 
 een stuck beempts onbedeeld daar die andere derdendeel af toebehorende sijn Ariaen Bonen 

ende Willem Vos met sinen mede erfgenamen den gehelen beempt gelegen in par. Haren in loco 
dicto Belver < erf Heylwyghen vidue qd Peter vande Moet? > gemeyn bempde liggende neffen de 
Aa ^ erf Adriaen Bonen v erf Willem Vos en suo coherentes?  

vendt Willemen filio qd Jacops voers. suo fratro uitgenomen tshertogen chijns en 2 Rgld erfcijns Jan 
Monick jaarlijks van recht  
– scab. Ghijsbrecht Korstiaens en Heyman datum qrte? february  

9. 1466 februari 9 847.Sch.Otw,R.173,70-2r-01 
Jan z.w. Willem Henric z. pt te gelden Adriaen z.w. Gherit Wueth? ½ mud rogh in festo purificationis 
uit en van 
 een huse en hove met toebehoren 1 ½ L in par. Otw in loco dicto Uedenhout op de Houtsche 

Straet < erf dat Goitshuse van Tongherloe > ^ erf Kathelinen vidue qd Symon Rits? et suorum plu.. 
v gem. plateam  

scab. Wijtman et Heyman datum ix february  

10. 1466 februari 9 847.Sch.Otw,R.173,70-2r-02 
Adriaen voers. pt Jannen voers. 14 peters en voer elken peter 18 st in festo omnium sanctorum 
Datum scabini ut supra. 

11. 1466 februari 9 847.Sch.Otw,R.173,70-2r-03 
Adriaen voers. consensit ex gratia Jannen voers. als dat die selve Jan dit ½ mud rogh erfpacht voers. 
af sal moghen quyten ende lossen op Lichtmis over 11 jaar met 18 peters en 6 st en voor elke peter 
18 st en altijd mette pacht en mete afterstelle  
Datum scabini ut supra. 

12. 1466 februari 9 847.Sch.Otw,R.173,70-2r-04 
Andries z.w. Willem Sapeel  
 een stuck lands hem toebehorende 2 ½ L bvvo in die Schive geh. Cupers hoefken < erf Jan 

Wijtman > erf Goswini z.w. Henric Emberts van Riele ^gem. waterlaet v erf erfgen. w. Henric van 
Gent? 

van welc stuck land voors. w. Willem Sapeel een ghedeelt ghecregen heeft tegen Gherit z.w. Goswini 
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Matheeus ende eensdeels tot w. Aert Appel comen was  in div. sch.br. van Otw – vendt Jannen z.w. 
Jan Wijtmans  
allen erfgenamen w. Willem Sapeel en w. Aert Appel voers. in de voors. stuck lands depon…. 
uitgenomen een chijns in de oude brieven begrepen  
scab. Gruyter en Emken Goeswijns z. datum supra  
Jan voors. pt Andriesen voors. 18 ½ gouden peter op Lichtmis met 12/23 mud rogh Datum  
scabini ut supra. 

13. 1466 februari 10 847.Sch.Otw,R.173,70-02v-01 
Ghijsbrecht z.w. Jan Weyhasen op 
 een huys ende hof met toebehoren 1 L in par. Haren  in de Ghever < erf erfgen. w. Margriet van 

Brakel > erf IJsabelen vidue qd Jans van Haren en haar krn ^ com. plateam v erf Neel Elyaes  
ad opus Wouter z.w. Jans van Haren  
– scab. Gruyter en Heyman datum x february 

14. 1466 februari 10 847.Sch.Otw,R.173,70-02v-02 
marge: …. vi pl. 
Peter z.w. Aerts Greven en Gherit z. Aert Groys wittig man Elysabetthen sijns wijfs Claeus z.w. Gielis 
Toel? als wittig man Enghelberen sijns wijfs drs w. Aerts Greven voors. 3 vijfsten deel hen als zij 
zeeden toebehorende in 
 een stuck erfs tot heyen ligghende 9 L in par. Otw te Berkel < erf Jan die Becker > erfgen. 

quondam Margrieten van Brakel  
supt Aernden filio quondam Aerts Greve ?  horen bruer tesamen met alle brieven  
Datum scabini ut supra. 

15. 1466 februari 11 847.Sch.Otw,R.173,70-02v-03 
Wij Heyman vanden Eck ende Embr. Henric Emmen z. scepenen in Otw dat comen sijn Peter Aben 
en Peter Schuerman scepenen des dorps van Esch dat voer hen comen is Henric z.w. Loey Michiels 
z. en Melis z.w. Melys Roey en hebben wittelic ende erfelic vercoft heer Willem Moliaert pastoer van 
Otw  
 een stuck lants geh. den verrenhof  3 L gelegen in par. Esch < erf Aert Grotaert > ^ erf Melys 

Roeyen voers.  v comm. plateam der men tot Bocxtel waert gheet  
uitgenomen de kerk van Esch 2 lib.  
datum xi february 

16. 1466 februari 11 847.Sch.Otw,R.173,70-02v-04 
heer Willem Moeliaert voers. pt 9 peter en voor elke peter 18 st opten half vasten met 4 L rog solv. 
Datum scabini ut supra. 

17. 1466 februari 12 847.Sch.Otw,R.173,70-2v-05 
Aert z.w. Aert Ennekens z. pt joffr. Delen vidue qd Aerts nat. z. qd Beerthout Backs dat hij 
nimmermeer tot eghenen daghen bij hem selven oft bij niemant anders spreken en sal oft doen 
spreken met eghenen recht gheestlijc oft weerlijc op op alsulcken leengoet als wilner Aert van 
Almkerck inde parochie van Enschot liggende had  
scab. Gruyter en Heyman datum xij february 

18. 1466 februari 12 847.Sch.Otw,R.173,71-3r-01 
Laureis z.w. Henric Toit 5 L rog op Lichtmis uit 
 stuck lants geh. die weye 5 L in par. Haren in loco dicto Belveren < Aert Gielis  > ^ comm. viam v 

erf Henric Appels  
als Laureys voors. tegen Henric z.w. Henric Toits suo fratri in sch.br. Otw vendt Korstiaen z.w. Wouter 
Poinenborch  
– scab. Ghijs en Heyman datum supra  
Korstiaen voers. stemt in met lossing door Laureys voers. van deze 5 L op Lichtmis over 5 jaar met 8 
½ peter en metten pacht  
Datum scabini ut supra. 

19. 1466 januari 25 847.Sch.Otw,R.173,71-3r-02 
Jan en Henric gebr. krn w. Hubrecht Pigghen de helft hen toebehorende in ½ mud rogge jeep op 
Lichtmis uit  
 een stuck lands geh. die Paracker ½ mudzaad oft daaromtrent in par. Otw in loco dicto Huculum < 

erf Wouter van Eele Maes Hessels soen > erf Thijs Heyn Thijs sone ^ gem. acker v gem. waterloop  
welk ½ mud jeep Arkenraet d.w. Hubrecht Pigghen tegen Willem z.w. Jan Vrient Wouters zoon in 
sch.br. Otw supt Jan geh. den Clerc z.w. Embrecht van Riele  
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scab. Heyman en Emken Goeskens? datum xxv january  

20. 1466 februari 21 847.Sch.Otw,R.173,71-3r-03 
Ghijsbrecht z.w. Pauwels van Goerle pt Laureins z.w. Laureis Groeys ½ mud rogs jeep op Lichtmis uit 
en van  
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 5 L in par. Otw op die Hoeven < erf Gherit 

Robben > erf Jans z.w. Pauwels van Goerle ^ v gemeint  
scab Heyman ende Emken datum xxi februari  

21. 1466 februari 22 847.Sch.Otw,R.173,71-03v-01 
Peter z.w. Jans vande Einde  
 een stuck beempts in par. Otw in Huculum < erf Beerthout van Beeck > erf Willem van de Staeck 

^gem. Aa v gemeint  
vendt Wijtman z.w. Jans Groten uitgenomen tshertogencijns  
– scab. Thijs en Heyman? datum xxij february  

22. 1466 februari 25 847.Sch.Otw,R.173,71-03v-02 
Jan z. Jans vande Velde 4 L rogs [doorgehaald Michiel z. Jans van de Velde sinen bruer] in festo 
purificationis uit en van  
 enen stuck lants Wouteren z. Jans vande Velde behorende  par. Tilborch aen den Berckdijc < erf 

Jan Dircs > erf Jans voors. ^ comm. plateam v Henric Dircs en zijn krn  
welke 4 L rogge Jan voors. in erfdeling – supt Michiel z. Jans vande Velde sinen bruer  
– scab. Gruyter Heyman datum xxv february 

23. 1466 februari 26 847.Sch.Otw,R.173,71-03v-03 
Henric z.w. Ghijsbrecht z. w. Jan Ghijsbrechts Hannensoen  
 twee stucken beempts hem toebehorende tsamen 2 L in par. Oerscot in loco Wippenhout dat een 

stuck < erf w. Aerts vander Heyen et quibusch > erf w. Luytgaerden vander Teinden en krn  
 dat andere stuck < erf Jans geh. die Cort van Spoirdonc > erf Jan Vrancken van Tilborch  
welke 2 stukken beemden w. Jan z.w. Ghijsbrecht Hannen z. tegen Jannen z.w. Wouter vande Loe in 
litteris de Otw en welke 2 stukken de voors. Henric van de doet w.Jans sijns ouder vader voers. met 
vertijden zijner mede erfgenamen erfelijc toecomen sijn  
vendidit Mathijsen z.w. Gherit Feitmans z.  
w. Jan Ghijsbrechts Hannen en allen erfgenamen Jans voers.  
scab. Heyman et Emken datum xxvi february 

24. 1466 april 1 847.Sch.Otw,R.173,72-04r-01 
[andere hand – regelmatiger en netter] bovenaan 1466 
Goyart in die Pott ? kent ende lijt hem wael betaelt vander soenen die ghesciet is van wilner Jan  - -  
eender sijde ende Henric Hermans kynder ter anderen sijde ende dese voors. soene is betalt op onser 
vrouwen altaer tot Oesterwijck x dach vander april ter goeder tijt  
orconden heben hier over geweest Jan Wijtmans ende Mathijs die Gruyter Anno Lxvi mense april die 
prima [of x-ma ?] 

25. 1466 juni 5 847.Sch.Otw,R.173,72-04r-02 
Berthout z.w. Jan Backs heeft verpacht Willerm Gheerart Wytensoen  
 twee molens te weten dat huys metten lande ende die wyntnmolen van Karchoven   
 ende corenwatermolen van Hukelum   
welc wyntmolen die voers Willem aenverden sal nu tot synte Peters daghe ingaende oext nu naest 
coemende te weten inde jair een duysent vierhonderty ende tseestich ende sees ende welc 
watermolen die voers Willem aenverden sal tot Bamisse nu naestcoemende int selvbe jair ende alsoe 
die selve molen behouden ende te pacht hebben sal drie jair lanc teynden een volgende ende totten 
drie jaren mach Willem sijn berou hebben ende goets tijts ende Berthout met te voeren te seggen te 
weten voer Paeschen als hij synte Peter daer nae af ghescheyden sal ende welce moolenen die 
voers. Willem te pacht hebben sal voer sevenendartich mudde rogge alle jair te weten die wyntmolen 
voer vierentwentich mudde ende alle vierdel jaers nae dat hij se aenghevert sal hebben te betalen 
ende die voers. watermolen dartien mudde ten twee tyden nae dat hij se aenghevert sal hebben te 
betalen te weten die een helft tot dertyenmisse ende die ander helft tot half meert  
Ende welc molenen die voirs. Willem hebben houden ende verborgen sal tot pachters recht ende tot 
molders recht mit zulker vorwaarden toe ghedaen soe wes elc vande molenen styl steet tot drie dagen 
toe dat sal sijn op Willems last ende avontuer ende wat sij vove die drie daghe styl staen dat sal 
Willem voers. den voers. Berthout cortten mitten drie daghe nae gelande vande pachtinghe van elken 
molen  
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Noch met vorwarden toe gedaen dat Willem voers. die dyke toebehoerende der watermolenen in 
afsceyden laten sal in goeden lofberen ghereken alsoe hij se nu vint ende oec gheen hout 
toebehoerende molenen voers. houde of snoeyen en sal hij en salse heymen  aen die huyse of 
heyminghe der molen voers. bij ray Berthouts of sijnre dieners [doorgehaald Jan Willem Wyten] z, 
voer dese voers. Putten? hebben geloeft als principael etc. Jan Willem Wyten soen Jan die 
Sloetmeker ende Ariaen Ghijsbrecht Meesmekers soen ghesamenderhant ende onverscheyden ende 
[4v] voer al  
orconden hebben hier overgheweest als scepen in Oesterwijck Math. die Grut. ende Heyman van Eck 
Anno Lxvi mense juny die quinta 

26. 1466 juni 5 847.Sch.Otw,R.173,72-04v-01 
Willem Wyten Gheerijt soen heeft gheloeft als princ. #soe wes scade of commer die hem somen mach 
vande molenen die sij Berthout# Jan Willem Wyten z. ende Jan die Sloetmeker ende Ariaen 
Ghijsbrecht Meesmeker soen behoudelic dat Willem gheene rogghe? voerfde molen doen en sal ten 
sij  bij consenrt dese voors. pewrsoenen om Berthout mede te betalen  
orconden hebben ut supra eadem die ut sup. Anno Lxvi mense Junio die quinta 

27. 1466 februari 4? 847.Sch.Otw,R.173,72-04v-02 
Wijtman die Groet heeft gheloeft als princ. sculder Peter vande Teynden te betalen 48 peters v an 18 
st voor den peter op Lichtmis a.s.  
orconden hebben hierover gheweest als scepen Mathijs die Gruyt. ende Heyman van Eck Anno Lxv 
mense februart die qrta? 

28. 1466 februari 4 ? 847.Sch.Otw,R.173,72-04v-03 
Cont ende kenlic sij alle den gheenen die desen teghenwordighen brief sullen sien of horen lesen dat 
wij Jan Wytmans ende Wouter Stycker als segs ende - - - -  
nog hieronder grotendeels doorgehaald Willem Wyten heeft geloeft als princ. sculder Math…  

29. 1466 juni 4 847.Sch.Otw,R.173,73-05r-01 
Cont ende kenlic sij dat wij Jan Gielis ende Wouter Stycker als segs luyde Willem van Laerhoeven 
ende Gheertruyden met haar momb. sijnre suster ter eender sijde ende Jan Puynenborch Peters z. 
ende Peter van Laerhoeven als segs luyde ter andere sijde Arnts Arnt Baylous als man en momb. 
Aleyten sijns wijfs en met hem Lijsbeth #hoer momb.# van Laerhoven Jan Goyart Langhe Heynen 
huysvrou was die gheloeft hebben voer Claus hoeren brueder en voor Margrieten haer suster en voer 
Mathijsen haren zwager welcoerseggen luyden dese voers. hen wael beraden hebben met eene 
rypen ray ende seggen aldus wt voer hen seggen dat Willem ende Gheertruyt sullen houden ende 
hebben allen alsulken goeden haer tot hare lijftochten daer Pauwels ende Arnt haer bruederen in 
bestorven sijn in die erve soe waer die erve ghelegen sijn ende dat ghelt dat inder leysten Jo datmen 
salmen beleggen an erve behoudelic dat men daer af nemen sal alsulke scout als daer sculdich af is 
te gaen als dese vier seggen redelic duncken sal 
ende Willem ende Gheertruyt sullen in tochten oec besitten soe wat erve of goede dat en gecoft voort 
metten gelde voers ende of hen noet gheboerden ende hoer selves patrimonien hen te cort wiel ende 
hen noede dede bij ghebreeckt dat sullen sij moeghen vercopen ende vertyeren haer twee 
sevengedeelten ende daer af haer noettorf daeraf nemen ende noch voert taften an die ander 
ghedeelten in dien dat sij gheene hylick en doen ende of sij eenighen hyelic doen soe en salt hen niet 
gheorloeft sijn ende oft gheviel dat sij hylick deden dat sullen sij moegen doen op hen selvers 
patrimonium dats te weten op haere selvere goet ende alsoe verre als sij gheene hylick en doen soe 
salt blijven als voers. is 
ende nae doet Willem en Gheertruyt voers. van hen beyden die leeste leven is soe sullen dese goede 
voers. versterve aen die erfgenamen die doode hant te deylen metter levende  
Ende of eenighe discordt in desen voergen. seggen wiel dat houden seggers? voers. tot haren 
vercleeren ende dit ist dese voers. vier seggeren haer seggen met worwarden toe ghedaen daer dese 
keyst op ghedaen sal worden dat sal wesen bij die vier seggers voers. ten goede eynde te brengen 
ende die penninghen te belegghen als dese voirs.  
hebben hier aen gheweest als scepenen in Oesterwijc Jan Wytmans ende Heymanvan Eck Anno Lvi 
[mogelijk doorgehaald] mense juny die quarta  

30. 1466 juni 6 847.Sch.Otw,R.173,73-05v-01 
Coenraet vanden Dael heeft verkocht Jan Ansems Smolders soen ½ mud rogge op Lichtmis uit 
 een huys en hof met gronden en toebehoren bvvo < erf Claus van Stralen > Gielis Coemans ^ 

ghemeyn straet v neven erfenis Korstriaen Embrecht Embrecht Gossen soen  
 stuck lants geh. den Eyck acker in de Schijf < > erf mijn joffr. van Aemeroey ^gem. molenstraet v 

erf Ghijsbrecht Korstiaens  
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 een bempdeken in de Diese < erf mr Jan Moninck  > die ghemeyn Aa ^  Jan van Eeten v Jan 
vander Doeren  

scepen Mathijs die Gruyter en Heyman van Eck Anno Lxvi mense Juny die sexta  

31. 1466 juni 6 847.Sch.Otw,R.173,73-05v-02 
facit due littere  
Wij? Henric priester? wilner Jan Poynenborchs Wouter wilneer Jan Poynenborchs z. Goyart w. Jan 
Poynenborch gebruederen Laureys w. Eelen Vannys z. Dircs ? Bloemendael man van Agneesen 
Poynenborch Matheeus z.w. Henric Matheeus man van Elysabeth sijns wijfs Jan Poynenborchs d. 
ende Kathelijn w.Jan Poynenborch d. met momb. hebben onderling gemaect mynliken erfdeylinge bij 
raeden van haren vrienden  
In den yersten soe sal Heer Henric priester tot sijnen gedeelt  
 eenen beempt metten heyvelt daeraen liggende anden Ruybosch in par. Haren < erf w. Aernt 

tsMeyers kynder > erf Lijsbeth Goedens ^erf Pauwels Poynenborch v erf Lijsbeth voors. [6r] ende 
mtten eenen wtfanc streckende an die ghemeyn straet als sij seden  

 die helft van eenen bempt  die Ymendonck < den molenloep > erf Claus van Bockhoven ^ erf des 
Ghasthuys vanden Bosch en Wouter Poynenborch v erf Jan Beckers  

in alsulcker grootte als w. Jan Poynenborch daer liggende hadde  
 tot sijnen ghedeelt een stuck lants geh. die List < erf w. Jasn Heyen kynderen > erf Lambrecht 

Jacobs z. ^ erf Arnt Goeswijns kynderen v  erf der krn w. Wouters vande Loe  
Item soe sal Wouter voers. hebben ende besitten tot sijnen ghedeelt 
 een huys hof ende schuer mette gronde en toebehoorten metten lande daeraen gelegen als daer 

bepaelt is gelegen in par. Haren neven erf < Lauwreys Vannys voers. > erf Lambrecht Jacobs z. ^ 
dess. Wouter Poynenborch voers. v die ghemeynte van Haren 

 een stuck lants geh. dat Sant stuck < erf Willem van Berk > erf Arnt vanden Hoeven en Ariaen 
Goidens ^ erf der krn w. Lijsbeth Stevens v Arnt vander Hoeven  

Item soe sal Goyart voers. hebben tot sijne ghedeelt  

 ¼ in een bempt geh. dat Ghoer broeck < erf Jans vanden Doeren > erf Wouter die Ber ^ ghemeyn 
Aa v erf Dierck Nellen Wouter Wuchts ende onser vrouwenaltaer tot Oesterwijck  

 een wey met eenen stuck lants daer an gelegen geh. die Ghever < erf Jans van Haren > erf 
Lijsbeth van Laerhoven ^v ghemeyn straete  

Item Lauwreys sal hebben tot sijnen ghedeelt  
 huys hof ende schuer metten gronde en toebehoren uitgenomen den slachmolen metten huys < erf 

Peter Poynenborch > erf Wouter Poynenborch voers. [6v] ende Jan Moynick voirs. en die 
ghemeyne wech 

Item Dirck voers. sal hebben tot sijne gedeelt  
 ¼ in dat Ghoerbroeck voers.  
 een stuck lants met eender weyden daeraen geh. dat gheloeckt < ^ erf Arnts vande Hoeven > gem. 

wech v erf der krn w. Jasn Pryems 
Item Mastheeus voers. sal hebben  

 ¼ inde bempt geh. dat Ghoerbroeck voers.  
 een wey geh. den Laerecker < erf krn w. Arnts van Laerhoeven > erf dat toebehoren plach Jacob 

Lypprecht ^ erf Arnt krn van Laerhoven voers. v  erf der synte Kathelijn altaer eccl. van Otw 
Item Kathelijn voers. sal hebben  
 ¼ in den bempt geh. dat Ghoer Broeck voers.  
 een wey geh. den Rubosch < ^ aen die ghemeynte van Haren >  erf Jan Loers v  erf Henric van 

Laerhoeven  
Item heer Henric priester voers. sal gelden sijn ghedeelt eenen halven ouden groete den hertoghe 
[doorgehaald twee L rogge den H.Geest van Haren] ende 3 ort van enen oude grote den bayssellers 
bijden Bosch  
Item Wouter Poynenborch sal gelden wt sijne ghedeelt 2 Rgld Arnt Berwart vanden Bosch en nog ½ 
mud rogge Lambrecht Jacobs en houden ½ en ¼ vanden dicks aanden dick tot Belveren  
Item Goyart voers. sal gelden tot sije ghedeelt eenen penninck een ort van eenen d. den hertoghe 4 L 
rogge de tafel vande H.Geest van Otw en nog gelden Goyart voers. 4 L rogge Henric Phillips 
erfgenamen vanden Bosch Item noch soe sal gelden Goyart voirs gelden wijf z. Pagh ? sinte Margrite 
altaer tot Otw en 1 L roghs de H.Geest van Haren Item Lauwreys sal gelden wt [7r] sijne gedeelt #item 
Lauwreys sal gelden wt sijne gedeelt en oude grote den hertoge iiij st payments de Gasthuys vanden 
Bosch#  xxvi L rogh Daniel Croecks erfgen. vanden Bosch item noch 10 ½ d. oudts voer den ghebuer 
chijns item noch 7 d. de heren vander Brake Item noch 12 d. Nijs ? de ghemeynte van Haren ende 
dese voers. Lauwreys houden 5/4 R dicks auden dicks te Helvort 
Item sal Dirck voers. gelden wt sijnen ghedeelt 4 L rogge de H.Gheest tot Otw en 4 L rogs de erfgen. 
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Henric? Philipps voers. ende drie L rogs Henric van Laerhoeven ende eenen pennink van eenen oude 
grote ende 1 oert van 1 d. den hertoghe 
Item Matheeus voers. sal gelden 4 L rogge den H.Geest van Otw voers. Item noch 4 L rogge de 
erfgen. Henric Philips voers. Item noch 3 L rogge Peteren huysvrou w. Merten Steenhouders Item 
noch 7 ½ L rogge heer Ariaen priester  Ansems Molders z. Item noch een penninck en 1 ort den 
hertoge voers.  
Item Kathelijn voers. sal gelden wt hare ghedeelt 4 L rogge de H.Geest van Otw nog 4 L rogge de 
erfgen. Henric Philips voers. nog 1 d. 1 ort van 1 d. tshertogen voers. Item noch soe sal gelden 
Kathelijn voers. alsulcke chijns als men ghilt den heer van St Jans den Bosch gheloeft heer Henric 
Wouter Goyart gebrueders der kynderen w. Jan Poynenborch en Lauwreys w. Elen Vannys z. Dirck 
Bloemendael man van Agneesen zijn hvr Matheeus z.w. Henric Matheeus man van Elysabethen sijns 
wijfs en Kathelijn w. Jan Poynenborch d. voirs. met haren momb. daar haer ghecoren dese voers. der 
erfdeylinge vast op hem en op allen hare goeden die sij nu hebbende en vercrigen moegen vast ende 
stendich te houden als inne erfdeylinge sculdich is te houden Item soe sullen dese voers. heer Henric 
prister Wouter Goyart Lauwreys Dirck Matheeus ende Kathelijn wt hare goeden voers. gelden 6 Rgld 
Arnt Berwart voers. tot sijnen lijf  
Orconden hebben hier overgheweest als scepen Mathijs die Gruter ende Arnt Goyart Back Anno Lxvi 
mense Junij die sexta  

32. 1466 juni 6 847.Sch.Otw,R.173,75-07v-01 
heer Henrick priester Wouter Goyart voers. gebrueders en met hen Lauwreys Vannis z. Dirck van 
Bloemendael man van Agneesen sijnre  Matheus Henric z. man van Elysabetten en Kathelijn 
Haydewich w. hvr Jan Poynenborch met hare momber daertoe haer ghecoren ende haer vande recht 
gegeven alsulcke tocht in par. Haren ende daer sij noch in hebbinghe af is soe waer die goede 
ghelegen sijn eest in harden in weken in diepen in droegen of hoe die goede genoemt sijn wtgenomen 
4 mudde erfrogge diemen tot Helvoert ghilt Item noch 1 mudde rogge dat men tot Helvort ghilt item 
noch een half mudde rogge dat Arnt  Stoereman ghilt wt erf te Gheesel Item noch 6 L die Margriet 
wede w. Ghijsbrecht van Haren gilt Item noch 2 L rogge de kynderen Arnt van Laerhoeven ghelden 
Item noch 2 L rogge die erfgen. gelden Wouters vande Koe Item noch  
 eenen bempt geheyten dat Comynck broeck  
Item noch twe bonderen heyden geh. inde Vinckel haar leven lang etc. Item noch sal dese voers. 
Heydewijck? voirs. hebben ende besitten hare levendach lanc die oude hostat mette huys ende hof 
ende twee gedeelten in den keel hof te brucken tot horen wil ende een coe wel gheweydt inde gharhof 
gelegen an dat voors. huys ende daer voer sullen heer Henric Wouter Goydert Poynenborch 
gebrueders Matheeus Henric z. Dirck Bloemendael ende Kathelijn Jan Poynenborch d. gelden ende 
betalen  jaerlic alsoe lange als die voers Haydewych leven sal Lauwreys Vannis 2 ½ mud rogge 
behoudelic dat hij dat soevende gedeel daer af corte sal Item voerdaen soe sullen dese voers. kynder 
noch gelden en betalen jairlics Haydewyghe voers. tot hue? ende elck van hen eene peter ende 
eenen steen vlas alle jaer tot Paeschen te betalen gheloeft dese voers. Hadewych op haer ende op 
alle haer goeden die sy nu heeft ende naemaels hebben ene vercrigen mach dit voers overgeven 
ende opdragen den voers heer Henric priester Wouter Goyart gebrueders ende met hen Lauwreys 
Vannis z. Dirc Henric Bloemendael voers. Matheeus Henric z. ende Kathelijn dese voers. personen 
vast ende stendich ende nimmermeer? tot hare tochte wederom te comen  
orconde hebben hier over gheweest als scepen Mathijs die Gruyter ende Arnt Goyart Backe Anno Lxvi 
mense juny die sexta 

33. 1466 juni 18 847.Sch.Otw,R.173,76-08r-01 
Peter w. Elen Vannis soen heeft vercoeft 12 L rogge Daniel Pyers tot onser Vrouwen Lichtmisse 
alsmen kerssen bernt wt ende van 
 eenen huys en hof mette toebehoren in par. Otw ter stede geh. Uedenhout inden Kuyel < erf 

Margriet Houtappels > erf Katelijn Bonten weduwe ^ erf Margriet Houtappels voers. v gem. straet  
orconden hebben hier overgeweest als scepenen in Oesterwijck Ghijsbrecht Korstiaen ende Claus 
van Berck Anno Lxvi mense juny die xviij 

34. 1466 augustus 27 847.Sch.Otw,R.173,76-08r-02 
Arnt Wolfart wilneer Lauwreys z. vander Heyen Jacob wilneer Lauwreys z. vander Heyen gebrueders 
en Sije wilneer Lauwreys z. dochter vander Heyen met hoeren momb. Jan van Geldrop man van 
Margriet sijns wijfs d.w. Lauwreys vander Heyen en Jan van Eeten man van Mechtelden sijnre hvr. 
kynderen wilneer Lauwreys vander Heyen  
 een stuck lants toebehorende gelegen in par. Enscit groet ½ L  < ^  neven erff Bertouts vanden 

Beeck > erff des selven Wijtmans Groet erf  ^ erf Peter Oerlemans erfgen.  Arnt Jacob Fijen 
vercoft Wijt die Groet  
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orconden scepen Ghijsbr. Korstiaens ende Embr. Heynen [of Heym..]  Embrechts Anno Lxvi mense 
augusti die xxvij  

35. 1466 mei 7 ? 847.Sch.Otw,R.173,76-08v-01 
Herman Loer heeft geloeft ghepacht die vi hoeven met sijne ghesellen voer xLij mudde rogge ten 
Bosch te leveren tot sijnte Andries misse naest coemenijde het sij haglijck slach of harwart ter 
tiendeners recht Wouter Loer Herman z. Lambrecht van Gorcum Arnt Goyarts 

36. 1466 mei 7 847.Sch.Otw,R.173,76-8v-02 
Herman Loer Wouter Loer Herman z. Lambrecht van Gorcum Arnt Goyart z. Jacobs z. op hen en op 
haer goeden die sij nu hebben hebben geloeft gesamenderhant ende onverscheyden voer een tyende 
gheheyten die vi hoeven xLij mudde rogge te betalen tot Synte Andries naest toecomende te leveren 
ten Bosch oft tot Oesterwijck dese voers. geloeft Willem Lu tot behoef des convents ende der abt 
ende goidshuys van syte Gheertruden met condicien  toe gedaen soe sullen dese voers persoenen 
hebben ter tienders recht dats te weten haghelslach of harwart  
– orconden scepen Jan Wytmans ende Mathijs die Gruter Anno Lxvi mense Junij die septia  

37. 1466 mei 7 847.Sch.Otw,R.173,76-08v-03 
Claus vande Pas Berthout Wouters Peter vande Pas ende Peter die Coeck hebben geloeft Lxij mudde 
rogge voer die tyende gheheyten die nu tiende ut sup.  
orconden scepen ut sup eadem die ut sup 

38. 1466 mei 7 ? 847.Sch.Otw,R.173,76-08v-04 
Goyart van Wucht Claeus van Wucht Arnt Willen Woendick soen? ende [doorgehaald Lauwreys Jan 
Lauwreys ] Bartholomeeus Stevents ? Peter Wouter Pryems z. hebben gheloeft Lxxv mudde roge wt 
ter tyende van Berckel ut sup  
scabini Jan Wytmans ende Claus van Berck  
in marge ?? 

39. 1466 mei 7 ? 847.Sch.Otw,R.173,76-08v-05 
Ghijsbrecht die Smyt Arnt Langherbeens Bartholomeus Stevents Henric Vervort Gheeryt Bey Arnt 
Goyarts Wouter Loer Jonge Willem Conten Arnt van Eersel hebben geloeft ix dobbel voer die vlas 
tyende ut sup  
Jan Wytmans ende Heyman van Eck als scepen  

40. 1466 mei 7 ? 847.Sch.Otw,R.173,76-08v-06 
Willem Couten Jan Meeus Stevens ende Jan Jacob Goyarts z. hebben geloeft xLvij mudde rogge wt t 
tyende gheheyten die acht hoeven  
scabini Arnt Goyart Back ende Embrecht Henric Embrechts z. ut sup.  

41. 1466 juli 17 847.Sch.Otw,R.173,77-09r-01 
katern van twee vellen 
Embrecht die Bont Willem Puynenborch Wouter Toyt Embrecht Jan Thomaesc soen hebben geloeft 
van den ouden tyenden als principael xxx mudde rogge ut sup.  
scabini Johannes Wijtmans ende Mathijs die Gruyter mense july die xvij ? 

42. 1466 november 22 847.Sch.Otw,R.173,77-09r-02 
Willem van Laerhoven w. Jans soen van Laerhoeven end Gheertruyt van Laerhoeven d.w. Jans van 
Laerhoeven met hoer momb. Jan geh. Wijtmans die jonghe z. Jan Wijtmans een half mudde rogge 
jeep hem toebehorende van eenen mudde rogge jeep dat welc w. Claeus geh. Ackerman in een 
wittige cope gecregen hadde tegen Peter geh. die Meyer Jans Meyers soen ende dat welc Jacob geh. 
van Laerhoeven sculdich is ende geloeft heeft te gelden de voors Peter sijnre zwagher wt sinen 
gueden alle jaer op Lichtmis en welk ½ mud rogge Jan z. Jan Jan Wytmans soen voers tegen Aerden 
geh. Ackerman z.w. Jordens Brouwers in een wittige cope volgens sch.br. Otw – heeft hij wittelic 
overgegeven ende opgedragen Pauwels geh. van Laerhoven  met alle sch.br.  
welk half mud rogge Willem en Gheertruyden aencomen ende verstorven is van w. Pauwels van 
Laerhoeven voers. hoeren brueder hebben sij overgegeven en opgedragen met alle sch. letteren 
Arnden vande Hoeven als provisor tbv de tafel des H.Geest van Haeren welk half mud rogge jaarlijks 
sculdig is te gelden Jacob geh. van Laerhoeven den voors. Peteren sijnre zwagere wt sine gueden 
jaarlijks op Lichtmis als Willem en Gheertruyt voors. overgegeven en opgedragen hebben overmidts 
woeldoen ende nakominghe vanden testamente dat Pauwels gemaect heeft  
– orconden scepenen Jan Wytmans en Math. die Gruyter Anno Lxvi mense novembris die xxij ? 

43. 1466 augustus 10 847.Sch.Otw,R.173,77-09v-01 
Adriaen Heyen als prov. des H.Geest van Otw  
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 die Creytenmolen  
vercoft en den coep gegaen is des saterdachs opte sinte Bartholomeeusavont mense augusti die x-a 
anno Lxvi 

44. 1466 november 12 847.Sch.Otw,R.173,77-09v-02 
Jacob geh. Robben heeft overgegeven en opgedragen alsulcken kyntsghedeelt als daer Aleyt 
[doorgehaald zijn dochter] in gerecht was die van live ter doot comen is die welc Aleyt voers. eene 
natuerlijke soen ghecregen hadde bij Arnt Wangen gheheyten Broechs welcker Broechs voers. deylen 
sal ende in die stat staen Aleyten sijnre moeder voers. overmits dienst ende arbeyt die hij mij gedaen 
heeft geloeft Jacob voers. als een princ. sculder op hem en op zijn gueden die hij nu heeft ende 
naemaels hebben ende vercregen mach dit voors. overgeven en opdragen met afgaen ende vertijden 
als daertoe behoorlijc is vast ende ghestendich te houden sonder enich wederseggen ende off weer 
dat dese voors. Broechs sonder wittighe gebort storve soe sullen die guede gaen ten waer se 
gecomen zijn  
orconden scab. Math die Gruyter ende Heyman van Eck Anno Lxvi mense novembr. die duedeciam  

45. 1466 oktober 20 847.Sch.Otw,R.173,77-09v-03  
Zegher wilner Eliaes soen van Kuyc man van Kathelijn sijnre hvr w. Dircx d. vanden Doren heeft 
verkocht  
 alle alsulcke erffenisse als daer hij in gerecht mach wesen gelegen in Carchoven geheyten ten 

Doeveloe en al dat daertoe behoert  
heeft hij overgegeven ende opgedragen Margrieten Vangen d. vande Doeveloe mette alsulcke 
commer als daer met recht sculdich is wttegaen – orconden scepenen Aernt Goyart Back ende Claus 
van Berck mense octobris die xx Anno Lxvi 

46. 1466 oktober 20 847.Sch.Otw,R.173,77-09v-04 
Margriet Wangen d. vanden Doveloe heeft geloeft als princ. sculder op haer en op al haer goede dat 
sij nu heeft ende naemaels hebben ende vercrigen mach Zegheren w. Eliaes z. van Kuyc 14 L rogge 
alle jaer op Lichtmis welke Margriet  af moet doen binnen 8 jaar en dat mud rogge voor 34 peters van 
18 st hebben  
hierover gestaen als scepen Art Goyaert Bac ende Claeus van Berck mense octobris die xx anno Lxvi 

47. 1466 september ? 4 847.Sch.Otw,R.173,78-10r-01 
[dit vel is middelste van katern]  
heer Arnt Henrics z. van Budel priester  
 een stuck lants toebehorende bvvo ter stede die Scijf  < erf Willems Becvkers Jans z. O > erf des 

tafel des H.Geest van Otw ^Goyart BuckincGoyart sz. v erf Gielis Coomans  
vercoft Godscalcs w. Jan Goedscalcs soen   
- orconden scepenen Math. die Gruyter en Heyman van Eck Anno Lxvi mense - - - die heer Arnt 
quarta [sic]  
Jan Peters z. vanden Eynde boet sijn blijkende gelt lijfcoep en kende hem nader ende Jan van der  
overgeven ende opdragen van sijne wege af te doen  
scabini ut die ut supr.  

48. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,78-10r-02 
Jan? Godscalk [beide doorgehaald] wilner Jans? heeft geloeft als princ. sculder 55 gouden peterrs 
mette pacht des jaer 22 L ende bynnen sees jaeren af te leggen tot sinen wil op Lichtmis 
orconden Mathijs die Gruyter ende Heyman van Escj anno Lxvi menser septembris die quarta  

49. 1466 oktober 1 ? 847.Sch.Otw,R.173,78-10r-03 
Jan van Berck ende Claeus van Berck gebrueders hebben geloeft gesamenderhant ende 
onverscheyden op al hun goed Ghijsbrecht Aanen? woenden tot Oelen ?tbv Gheertken vanden Dycke 
sijnre susters en sijnre brueders dochter  60 Rgld te betalen na dood Jans en Claeus vader  
van welke 60 Rgld Jan en Claeus voers. gelden sullen alle jaer 3 Rgld tot Bamysse des dat Jan voers 
van dese 60 Rgld af sal leggen nae doede sijns vaders bynnen jaers 23 Rgld en dat andere jaer 22 
Rgld en dat derde jaar daarna 21 Rgld  
– orcondenb scepen Heyman van Eeck ende Claeus van Berck Anno Lxvi mense octobris die tertia ? 

50. 1466 oktober ? 847.Sch.Otw,R.173,78-10r-04 
Jan van Beeck heeft gheloeft als een principael sculder dat hij …….. 
sal alle alsulcke ….. een off twee  voers. ? ……… 
ende oft sake waer dat dese voers. …… queeme  voer ende niet en ? …… 
die dese voirs partye ……..  
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51. 1466 juni 21 847.Sch.Otw,R.173,78-10v-01 
Arnt w. Geeryts Groys verkocht vierdalf L rogge erfpacht op St Andries apostels uit 
 een stuck lants geh. die Ghilde Rijt gelegen bvvo ter stede Carchoven < erf Wouter [doorgehaald 

Maes Heessels] soen w. Jan Maes N > Willem vande Heyden Z ^gem. straat O v erf daer 
Lauwreys Groys  

met alle schepen letteren tbv Lauwreys w. Lauwreys w. Jan Groys soen en Engel en Aleyt ge.. w. Jan 
Groys d. gesusteren dese voers. vierdalf in erfrecht te hebben  
orconden scepenen Mathijs die Gruyter en Arnt Goyarty Backs anno Lxvi mense juny die xxi 

52. 1466 juli 1 847.Sch.Otw,R.173,78-10v-02 
Henric Arckenraede w. Hubrecht Piggen soen heeft overgegeven en opgedragen Jannen w. Hubrecht 
sijne brueder ende Jannen die Clerc sijne zwager alle alsulke erffne en havelijke goederen waar ook 
gelegen ende voerdaen alle alsulcke scult alsmen Henricken voirs. sculdich is als hier nae gescreven 
steet Item van scapen 11 ½ post. gld die gecoft heeft Willem die Zegher Item v peter van eenre 
merien die gecoft heeft Margriet Bruystens Item 6 peters ende een ort van 2 ossen die heeft gecoft 
Neel Aben Item van eenen vangen een croen aen Neel Aben Item eenen Rijnsgulden aen Dircken 
Henric voors. zwager van eenre coey Item xix1/2 sch van eenen wagen die heeft Meeus Nulat Item 12 
sch van eene verken dit heeft Gherit Jacobs Item 8 st van eenen verken dat heeft Marcelis die Groot 
Item 10 ½ sch. van 2 steen vlas die heeft Dirck sijn zwaghers med..  Item van eene steen vlas 5 sch. 
en een ort dat heeft Lijsbeth vande Goer  Item van eenre ploech ende van 2 vagen leeren viij sch Item 
[11r] van runtvlees dat heeft Wilhelm Ariaens Item noch van runtvlees 11 sch. dat hebben Marten 
Luyten kynder ende Heylwych Luyten Item van eenen ketel 7 ½ sch die gecoft heeft Henric van Lyer 
Item voerdaen half die scaer die op die hoeve ghewassen was die ghilt 18 mudde rogge ende 6 L die 
heeft geloeft Gheryt Dircken soen Item Neel Aben heeft geloeft voer dat vlas  28 sch Item 15 sch van 
2 ridders die Gheeryt Jacobs gecoft heeft Item 2 peters voer 2 steen wollen ende 2 ½ pont wollen 
heeft geloeft Henric voers. op hem ende op alle sijn goede die hij nu heeft ende namaels hebben ende 
vercrigen mach dit voers overgeven ende opdragen met afgaen ende vertiden alsoe dat behoert 
Jannen sijne brueder voers. ende Jannen die Clerc sijnen zwagher vast ende gestendich te houden 
ende in sijne naem te doen houden sonder eenich wederseggen ende commer ende calangie in 
desen voers. overgeven van sinen wegen altemael af te doen den selven  
Orconden hebben hoer overgeven als scepen Mathijs die Gruyter ende Heyman van Eck mense july 
die prima anno Lxvi  

53. 1466 augustus 27 847.Sch.Otw,R.173,79-11r-01 
Arnt Wolfart w. Laureys vande Heyen Jacobs w. Lauwreys z. vande Heyen gebrueders Fye w. 
Lauwreys d. vande Heyen Arnt hoeren momb. Jan van Gelderop als man van Margriet sijnre hvr en 
Jan van Eeten als man Mechtelden sijnre hvr der kynderen w. Lauwr. vander Heyen  
 hen 1 ½ L lants toebehorende of daeromtrent geh. scouwen hof hebben sij wittelic ende erffelic 

vercoft Wouteren w. Wouters z. van Gorop gelegen in par. Enschit < die stege der erfgen. Gerit 
Wyten > erf der kynderen Laureys vander Heyen ^ gem. herwech v erf Jan Arckenraets  

Arnt Jacob Fije der kynderen w. Lauwreys  Jan van Geldrop man van Margriet zijn hvr en Jan van 
Eeten als man etc. hebben geloeft  
dat Wouter voors. gelden sal dese naegenoemde commer datter dat de voorn. erfgenamen hen 
goederen daeraf ongehouden sullen sijn Claus Brocken erfgenamen een alsulcke chijns als die kerc 
van Enschit daerop gelden heeft mette recht  
orconden hebben hier overgeweest  als scepen Ghijsbrecht Korstiaens ende Embrecht Goessens 
Henric Embrecht Goeswyns  Anno Lxvi mense augusti die xxvij 

54. 1466 juni 8 847.Sch.Otw,R.173,79-11v-01 
Willem w. Thoemaes Nellen z. heeft vercoft Henric w. Brabant Jan Brabants z. sijnre oem van 
alsulcken lopen rogge als Willem voors. gelden hadde it en van 
 eender hoeve gheheyten die Brabants hoeve gelegen in par. Otw ter stede Berckel inde Wynckel 

all om en om die ghemeynt  
jaarlijks op Lichtmis met alle sch. letteren dezed achtdalf L rogge Henric voors. vast en stendich te 
houden  
– orconden hebben hier over gheweest als scepen Ghijsbrecht Korstiaens en Embrecht Henric 
Emberechts anno Lxvi mense juny die octava  

55. 1466 juni 8 847.Sch.Otw,R.173,79-11v-02 
Wouter w. Claus Plumen z. Henric w. Jan Brabants z. Willem w. Thoemaes Nellen z. [doorgehaald?] 
Hyllegonten Willem [=wilner?] Goyart Plumen d. ende Margriet d. w. Goyart Plumen d. gezusters 
hebben wittelijk verkocht  Jan w. Peters soen van Straten 4 L rogge op Lichtmis uit 



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                           Regestenlijst inv.nr. 173 (1466)  

11 

 eenre hoeve met toebehoorten in par. Otw ter stede Berckel < neven erf de krn w. Steven Henric 
> erf der krn Jan w. Brocken ^ gem. straet v ter Berck[el] kercke toe als hij sede gelegen  

de voors. Wouter Henric Jan / Willem / voers. en Hyllegont endee Margriet gesusteren met haren 
momb. [marge Embertus]  
orconden hebben hierover geweest als scepenen ut supra eadem die  
met Word van den toe gedaen dat Wouter Plumen voers. heeft geloeft als momb. voer Hyllegont ende 
Margriet de krn Goyart Plumen voers. Wouter voers. heeft gheloeft dat hij Hyllegont ende Margriet 
brengen sal tot haren mondigen dagen ende dat sij sullen vertiden op dese voers. vier lopense  

- mette eender sijde sutwart ende mette enen eynde neven erff mijns heeren van Paruwis … 
metten anderen sijde Goyart Brocken kynder ende mijn heer van Paruwijs ende metten …….  
gem. straet als sij seeden 

56. 1466 juni 8 847.Sch.Otw,R.173,80-12r-01 
Cont en kenlic sij alle luden dat wij scepen van Oesterwijck Ghijsbrecht Korstiaens ende Heyman van 
Eck [doorgehaald: ende Embrecht Henric Embrechts soen ] hebben gesien ende horen lesen een 
scepenenbrief van Oesterwijck al geheel ende ongecancelleert sprekende van wort van wort als hier 
nae gescreven staet?  
Wouter geh. Brock heeft ontfaen van Heesselle geh. Goewels eenderhande erffenis hiernae gescreve 
dats te weten  
 een stuck lants geh. die Ravensboem houdende omtrent 5 L lants tot Hukellum gelegen 
 item een stuck lants geh. die Kerckacker gelegen opte wech tot Hukelum wart bij dat broeck 

houdende omtrent 3 L lants  
 item een stuck geh. dat Leu stucken gelegen bij Wouters Wyer van Goerle houdende omtrent een 

seester saet lants  
 item eenc stuck lants gelegen bij Hermans vonder streckende vande weghe tot ter Rijt toe 

houdende omtrent 2 L lants 
 item een stuck lands gelegen over tFeen so lant soe dryes houdende omtrent een boender  
 item die helft van twee stucken lants gelegen inde acker van Oesterwijck after Jan Kegelers hof 

welc Jan Beelart te toelen plach houdende omtrent derddal lopensaet lants 
 item eenen bempt in die Diesse gelegen geh, doverhoef  
alsoe als hij seede vande voers Wouteren in een recht erf recht te besitten voerden chijns ende pacht 
diemen daer jaerlicx mette recht af gelden is den welcken Wouter voers. hier jaerlicx voer af gelden 
sal ende voer een lopen rogs erf pachts Aerde van Laerhoven ende sijne kynderen voerden voers. 
Heesselle jaerlics daer aff te gelden op onser vrouwendach alsmen kerssen dreecht – drie mudden 
rogge Henric Appels heeft vercoft ende eene wittigen vercoeft in eenen wittigen coep den erfgenamen 
Juet Brabants inden yersten geheyten Wouter Plum Henric Brabants Jan? wilner Jan Brabants soen 
Willem wilneer Thoemaes Nellen soen en Hyllegont ende Margriet gezusters dochters w.Goyart 
Plumen anderhalf mud rogge te gelden ende te betalen alle jaer op Lichtmis  
welcer anderhalf mudde rogge plagen te gelden dese voors. erfgenamen Henric Appels voers. inden 
welcken Henric Appels voers. hem  kent wael betaelt ende wael vernuecht vande erfgenamen voers. 
daeraf eenen brief Henric voers. heeft sprekende 3 mudde rogs daer af den date des briefs aldus 
spreeckt als hier nae gescreven steet int jaer ons heeren duysent driehondert tseeventich ende 
neghen des anders daghes nae sijnte Servaes? dach bijscop  heeft gheloeft Henric voers. ende voer 
sijn mede erfgenamen op hem en op alle sijn goet dat hij nu heeft ende hebben en vercrigen mach 
[12v] en vort om eene jeep van 3 mud rogs op Lichtmis als Wouter voors. en zijn nacomelingen 
Heessellen voers. en zijn nakomelingen te gelden en heeft geloeft Heessel voers. op hem en op sijn 
goet dese voors. erf in alder groten voers den voergen. Wouteren te vaen tot ewighen dagen alsmen 
enne sculdich is te waren etc. – opgeven met dobbele pacht dath anders en salt hem niet georloft sijn  
orconden hebben hier over gheweest scepen in Oesterwijc Goedevart Michiels soen ende Ghijsbrecht 
Jacobs soen die haer zegelen in getugenisse hier aan hebben gehangen int jair ons heeren duysent 
drie hondert tsoventich ende neghen [14-5-1379] des sander daghes nae sijnte Servaes dach byscops  
[verder geen datum of schepenen] 

57. 1466 juni 8 847.Sch.Otw,R.173,80-12v-01 
Henric w. Henric Appels z. heeft vercoeft Wouter w. Claeus Plumen soen Henric w. Jan Brabants z. 
en Willem Nellen w. Thoemaes Nellen soen Hyllegont en  Margriet krn w. Goyart Plumen anderhalf 
mud rogge uit 
 zekere erf in par. Oesterwijck na inhout eenen sch.brief  van Otw daarvan gewach doende   
- orconden heben hier over geweest als scepenen in Oesterweijck Ghijsbrecht Korstiaens ende 
Heyman van Eck Anno Lxvi mense juny die octava 
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58. 1466 juni 19 847.Sch.Otw,R.173,80-12v-02 
Jan die Beer w. Peters sBeren z. heeft vercoeft 2 mudde rogge jeep Otw maat welke hem verstorven 
en ten deel gevallen na dood Jans voors. vader die welc 2 mudde Jan voors. vercoeft heeft Joesten 
Claeus soen en opgedragen en overgegeven met sch.br. Otw  
orconden hebben hier over geweest als scepenen Mathijs die Gruyter ende Heyman van Eck Anno 
Lxvi mense juny die xix 
…. Wouter die Beer w. Peters sBeren z. is comen met blykende penningen ende boet sijn naerscap 
ende Wouter voers. hevet weder overgegeven Joesten Claeus z.   
[ws. met aantekening in marge – deels weg.] 
[eind van los katern van 2 vellen dat in groter katern ligt] 

59. 1466 juni 19 847.Sch.Otw,R.173,81-13r-01 
Cont ende kenlic alle deghene die desen briefe sullen sien oft horen lesen dat wij scepenen van 
Oesterwijck Mathijs die Gruyter ende Heyman van Eck hebben gesien ende horen lesen eenen broef 
van Oesterwijc geheel ende ongecancelleert sprekende van wort te wort als hier naegescreven steet 
behoudelic dat Joest voers. Jannen die Beer allen die brieve die hij heeft van hairen? voers. te baten 
sal brengen of hijs noet heeft wanneer hijs behoeft  
scabini ut supra Anno ut supra mense juny ut supra  

60. 1466 mei 5 847.Sch.Otw,R.173,81-13r-02 
Geerit van Catwijck heeft geloeft als princ. sculder Jan Poynenborch 38 peters elken peter 18 st tot 
bamisse naestcomende te betalen  
scab. Math. die Gruyter ende Heyman van Esch den v dach in mey anno Lxvi 

61. 1466 juni 23 847.Sch.Otw,R.173,81-13r-03 
[eerst enkele doorgehaalde aanheffen] 
Herman die Rydder Willem die Rydder Ghijsbrecht die Rydder gebueders en Lambrecht Willem Jans 
z. als man Aeriaen zijn hvr d.w. Willem Rydders ende Willem Denus? man van Corstijn d.w. Willems 
Rydders hebben gedaen een erfdeylinge bij raede horen vrienden  
Item sal Willem Denis voers. hebben tot sijnen gedeelte  
 huys ende hof mette gronde en toebehoren in par. Enschot < erf Jan Brocken kynder > desselfs 

Willems voers. met beyde eynden Herman die Rydder erve voers.  
Item soe sal Willem voers. hebben  
 een stuck lants groet wesende een boender of daeromtrent an? dit huys en hof gelegen < Herman 

die Rydder voers. > die Ruybraeken ^ Hermans Rydder voers. v erf desselfs Willems voers. 
item Willem voers. sal noch hebben tot synre gedeelte  
 een stuck lants ende hey daeraen gelegen groet wesende anderhalf mudde saet of daeromtrent 

gelegen < Willem Wyten hoeve > Juette kynderen van Oekel ^ Herman die Rydder v die Ruybrake  
soe sal Willem voers. noch hebben tot sijnen gedeelt  
 een stuck lants geh.  die hey hoeve < erf Lambrecht Jans z. voers.> erf  Hermans Rydder voers. 

^die Ruybraecke v joffr. Houtappels  
hebben sij geloeft Herman en Ghijsbrecht gebrueders en Lambrecht man van sijne hvr princ. sculder 
Willem vast en gestendich te hiouden  
[13v] te gelden Willem voers. des hertoge chijns 3 phs d. en halve sch. # 
gelden sal van sijne gedeelt datte des anders goeden daeraff ongelast sullen wesen  
Item soe sal Willem voers. gelden wt sijnre gedeelt een darticht stalff L rogge der mate van Otw  # 
[mogelijk dat aan het begin van dit blad bijgeschreven is] 
Item Willem voors. sal noch gelden wt sijnre gedeelt chijns een vleemsche en twee wilhelmus tuyn 
Ghijsbrecht Korstiaens geloeft Willem voors. als princ. sculder op hem en op alle en desen commer 
aldus te gelden dat dese voers. persoenen hen goede ongelast sullen blijven ende commer van sijnen 
wege hier in wesende alte…. af te doen behoudelic of sake weer datte eenighe onbenoemden 
commer …..  
[or]conden hebben hier overgheweest als scepen Mathijs die Gruyter ende Heyman van Ecke Anno 
Lxvi mense junij die xxiij 

62. 1466 juni 25 847.Sch.Otw,R.173,81-13v-01 
Wouter Back w. Geeryt Neven soen vercoft in erfpacht Janne Buckincks Jans z. 4 L erfrogge uit 
 huys en hof met toebehoorten te betalen alle jaar op Lichtmis in par. Enschit inder dingbanc van 

Oesterwijck < erf Ariaen Ghijben mesmeker  > ^ gem. straat v Arnt Wemmans of sijn erfgenamen  
geloeft Wouter Back als princ. sculder op al zijn goed  
orconden hebben hier over geweest als scepen Ghijsbrecht Korstiaens ende Mathijs die Gruyter Anno 
Lxvi mense junij die xxv 
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63. 1466 juni 25 ? 847.Sch.Otw,R.173,81-13v-02 
Jan Buckinck w. Jans z. en Margriet zijn hvr d. Jans van Gestel hebben malcanderen alle haere 
goeden gemaect soe wye lancste levet inde menslicheyt soe waer die goeden gelegen sijn het sij 
have ende erfe soe waer die gelegen sijn in harden in weken in diepen in droegen of waer die goeden 
gelegen sijn ende in hennen naem bevinden can datse dese voirs goeden brucken sullen  mynderen 
of meerderen totte orbaer ende profijt soe wye lancste levet van hen beyden ende haren wil met 
desen goeden te doen gelijc of sij beyde leefden geloeven dese voers. - - - [rest niet meer leesbaar] 
[daarna drie aangevezelde ongefolieerde witte blz.] 

64. 1466 juli 24 ? 847.Sch.Otw,R.173,82-14r-01 
bovenaan: 1466 
Steven w. Jans Louwen soen heeft geloeft als princ. sculder op hem en op alle sijn goet Korstiaen 
Embrecht Goessens soen een mudde roggen erfpacht te gelden den yersten termijn der betalinge 
Lichtmis naestcomende over jaer behoudelic dat Steven voers. dit mudde rogge af mach leggen met 
achten dertich gouden peters oft die werde daer voer in anderen payments en metten pacht vanden 
jaer bynnen drie jaren  
orconden hebben hierover geweest scabini ut sup. die ut sup mense july die uts.  

65. 1466 juli 24 847.Sch.Otw,R.173,82-14r-02 
Willem w. Embrecht Claes soen vanden Heesacker heeft overgegeven ende opgedragen Dirc Jan die 
Heesa…. alle alsulcke goede als daer Willem voers. nutertijt in besittende is eerfelijke en havelijke 
waar ook gelegen  
orconden hebben hierover gheweest als scepen Mathijs die Gruyter ende Heyman van Eck anno Lxvi 
mense july die xxiiij  

66. 1466 agustus 16 847.Sch.Otw,R.173,82-14r-03 
Joest w. Jans Brunen z. heeft wittelic ende erffelic vercoft ende overgegeven ende opgedragen aller 
alsulcke erfgoederen en havelijke goederen gelegen in par. Tyelborch waar ook gelegen hem 
aanbestorven van vader en moeder van? 
 Wouter w. Jan Groys soen tot Carcoven inder vryheyt van Oesterwijck  
[14v] orconden hebben hierover gheweest scepen in Oesterwijck Arnt Goyart Backs ende Heyman 
van Eck Anno Lxvi mense augusti die xvi 

67. 1466 augustus 26 847.Sch.Otw,R.173,82-14v-01 
Willem geh. Luwe heeft verkocht  
 een stuck lants bvvo #ter stede geh. die Schyf#  < erf Godescalck W > Juyt vander Heyen O ^ 

Ghijsbrecht Korstiaen N? [er staat oestwrt] v gem. wech Z  
gelooft als princ. sculdener   
orconden hebben hierover geweest als scepenen Jan Wytmans en Arnt Goyart Backs Anno Lxvi … 
mense augusto  die xxvi  [koper  wordt niet genoemd]  

68. 1466 augustus 27 847.Sch.Otw,R.173,82-14v-02 
inmarge: Wouter Back w. Wouter Backszn 
Jan geh. Jan Dyrcs z. heeft wittelijk vercoft  
 een seestendeel hem toebehorende in den helen horst? Goyart van Hulsen hem in een erfrecht 

recht te hebben ende te besitten gelegen in par. Otw ter stede geh. Udenhout < Back Buckincs 
off sijn kynderen O > de krn van Gorcum  W ^ Herman Loer met meer anderen en de voors. krn v 
Jan Berys met meer anderen  

orconden als scepen Mathijs die Gruyter en Heyman van Eck mense augusti die xxvij anno Lxvi 

69. 1466 `september 3 847.Sch.Otw,R.173,83-15r-01 
Willem van Haen [=Haeren?] w. Jans z. van Haen 2 mud rogge erfpachts vercoft Joesten Claeus z. 
metter mate van Otw op Lichtmis uit 
 een hoeve en toebehoorten gelegen in par. Otw ter stede die Dies daer aen gelegen < gemeynt 

van Otw > die Dies ^ neven erf Goyart Cup.. v erf Wouter Hyllen  
Orconden als scepenen Math. die Gruyter en Heyman van Eck Anno Lxvi mense sepetbri [sic] die 
tercia  
Vout Wouter z. van Ha[r]en boet sijn naerscaep etc. ende Wouter heeft Joesten weder overgegeven 
scabini ut sup.  

70. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,83-15r-02 
Jacob w. Jacob Leyten z. man van Elizabeth d.w. Jan Buckinc Gerit soen hon  
 een stuck lants dat hem ten deel gevallen was van w. Jan Buckinc Gerits z. [doorgehaald bvvo] 

heeft hij verkocht overgegeven en opgedragen met alle sch. letteren die Jacob voers. daar 
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hebbenden Willem wilneer natuerlic z. Henric Nellen z. gelegen bvvo < die Carcovensestraet [sic] 
en neven erf Jans van Eeten nat.z. Henric van Eeten > weduwe w. Reyners van Mechelen ^  erf 
Steven Jan Leukens v erf Goyart Buckincx  

– dat Willem voers. gelden sal 3 L rogs den persoen van Otw datter Jacobs goede daeraf ongehouden 
sullen wesen ten ewigen dage  
Orconden hebben hier overgegaen als scepenen Math. die Gruyter ende Heyman van Eck Anno Lxvi 
mense septembris die quarta 

71. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,83-15v-01 
Jacob w. Jacob Leyten z. man van Elizabeth sijns wijfs d.w. Jan Buckincks Geritsz. hen 
 een stuck lants toebehoerende w. stuck lants gelegen hen te deel gevallen is van w. Jan Buckinc 

Elysabeth vader hun zwager? Jacob voors. huysvrou welk stuk land voers. hebben sij wittelic 
vercoft en overgegeven Jan Willem Goyart Backs soen in par. Otw ter stede geh. die Huperinge < 
Willem w. Henric Nellen z. > Peter Zeerits? ^gem. waterlaet v erfgen. Gerits Bocks  

– dat Jan gelden zal 4 L rogge H.Geesttafel Otw 5 sch. 1 ort en 2 smaelhoenderen die daer met recht 
wt gaen sijn en deze voors. pacht te gelden bvvo  
– orconden Math. de Gruyter ende Heyman van Eck scepenen in Oesterwijck anno Lxvi mense 
septembris die quarta  
Willem die Becker Jans z. heeft geboden blykend gelt lijfcoep en godspenning ….en weder 
overgegeven orconde anno Lxvi mense septembris die quarta  

72. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,83-15v-02 
Jan Willem Goyaert Back heeft geloeft 4 L erfpacht H.Geesttafel van Otw en daartoe 5 sch [of st?] 1 
ort  die daar met recht schuldig zijn af vergelden en ook 2 smaelhoenderen ter stede daer se met 
recht schuldigis te gelden  
Orconden scepenen Mathijs die Gruyter? en Heyman van Eck anno Lxvij mense septembris die 
quarta  

73. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,84-16r-01 
Jan Willem Goyart Back z. heeft geloeft Jacob w.Jacob Leyten z. 30 ½ peter 19 st gerekent voirden 
peter off die werde daer voer in anderen payment op OLVr misse naestcomende te betalen  
– orconden Anno Lxvi mense septembris die quarta 

74. 1466 september 4 847.Sch.Otw,R.173,84-16r-02 
Jacob w. Jacob Leyten soen heeft geloeft dat Jacob voers. gelden en betalen en afleggen sal 10 L 
rogge erfpacht 10 L rogge erfpacht aen Geefwart vande Vort datter Jannen Willem Goyart Backs z.sijn 
gueden daer af ongehouden sullen wesen ten ewigen dagen ende dat aldus te gelden als voers.  
Orconden hebben hier overgeweest scepenen in Oesterwijck Math. die Gruyter ende Heyman van 
Eck Anno Lxvi mense septembris die quarta  

75. 1466 september 7 847.Sch.Otw,R.173,84-16r-03 
Wij heer Math. die Gruyter ende Heyman van Eck scepenen in Oesterwijck doen cont  
heer Henric Nellen priester ende heeft gekent ende geloeft Willem van Laerhoeven z.w. Jan van 
Laerhoven ede Geertruyt sijn suster ende Arnt Bailius haer zwagher alsulcke scepenen brieven ende 
opdrachten die sij heer Henric voers. gedaen hadden dat hon immermeer? daer mede spreken en sal 
met gheender hande rechte het sij gheestelic off wairliken van sijnen wegen  
des toerconden sij hebben wij scepen onz zegelen aen desen open brief gehangen int jair ons heeren 
xiiij Lxvi mense septembris die septiam  

76. 1466 september 12 847.Sch.Otw,R.173,84-16r-04 
Aleyt w. Wouter Backs huysvrou was alle alsulcke tocht  
 enen stuck lants gelegen in de par. - -   
heeft hij overgegeven en opgedragen  met afgaan en vertiden alsoe dat behoerlic is Dircke w. Wouter 
Backs z. heeft Aleyt voers. een princ. sculder en Dircke haren soen voers. dat voors. overgeven en 
opdragen vast ende gestendich te houden en in haeren naem te doen houden ten ewigen dage en 
alle commer en clangie af te doen  
Orconden scepenen Math. die Gruyter ende Heyman van Eck Anno Lxvi mense septembris die xij  

77. 1466 september 12 847.Sch.Otw,R.173,84-16v-01 
Dirc z.w. Wouter Backs  
 een stuck lants hem toebehorende 4 L opgedragen en overgegeven vercoft Lauwreys Groys 

gelegen in par. Haaren neven erf O Heynric die Man > W Jan die Cuper ^ gem. waterlaet v Henric 
die Man  

Orconden scepenen Math. die Gruyter en Heyman van Eck Anno Lxvi mense septembr. die xij  
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hr Wouter Back priester boet sijn blijckende gelt lijfcoop goetspenninck dirc kent hem die naerscap 
ende Wouter heeft Lauwreys voers. weder overgegeven  
scabini ut die ut.  

78. 1466 september 14 847.Sch.Otw,R.173,84-16v-02 
Lambrecht van Gorcum Gerrit w. Jans van Gorcum gebr. [doorgehaald Lijsbeth w. Jans d. van 
Gorcum] Arnt [doorgeh. van Eersel] w. Jans van Eersel als momb. Lijsbette sijnre hvr w. Jans dochter 
Goricum Gertruyt hvr w. Maes met hoer momb. Jan en Maes w. ….. d. kynderen Maes z. van Gorcum 
hebben gedaen gesamenderhant een erfdeylinge  
In den yersten sal Lambrecht en Arnt sijn swager hebben  
 anderhalf boender broecks of daer omtrent gelegen in par. Otw in Udenhout #  
item hieruit soe sullen Lambrecht en Arnt voers. gelden 28 ½ sc. en eenen capoen aen Gheerit 
Nollekens op Synte Thoemaes dach apostel Item voerdien soe sullen hebben Gerit Geertruyt Jan en 
Maes voers. tot hoeren gedeelt  

 huys en hof mette erf daer Jan van Gorcum en zijn hvr toebehoren plach  
Item hieruit soe sullen gelden 3 mudde rog en 5 L daer men van rechtswegen schuldig is te gelden  
Item daertoe 4 peter thijns der tafelen des H.Geest van Otw item hiertoe noch v st en 4 ph. d. ende 
prt. van enen st. aen den scouteth van Herentals en den hertoge eene halve brasp. ende aen mijn 
heer van Tongerloe 65 pl. woendaen? soe sullen dese voers. haeren? [17r] tonis? alsoe gelden als 
van desen gedeelt? dat hier gedeylt is datt des andere goeden ongelastr sullen wesen etc.  
soe hebben Lambrecht Geerit Arnt ende metten? wilneer Lauwreys Rovers z. hebben geloeft voern. 
Jannen ende Thoemaes gebruederen der kynderen wilneer Thoemaes van Gorcum datse brenghen 
sullen tot hoeren mundigen dagen ende vertiden op dese voirs gedeelten  
– orconden scepenen Arnt Goyart Backs ende Claus van Berckt mense septembris die xiiij Anno Lxvi  
marge: Geerit ende Geertruyt met haeren kynderen sullen Goyart van Hulsen te baten brengen 
ghedeelt eenen halve brasp.  

79. 1466 september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,85-17r-01 
Margriet weduwe w. huyswrou Arnt Goessens heeft overgegeven ende opgedragen alle alsulken tocht 
en recht van tochten als daer sij hueden des dages in besittende is  
item in den yersten  
 huys ende hof mette gronde ende toebehoerten bvvo ter stede geh. Caricoven  
 item noch een stuck lants geh. den Loenacker  
 item noch een stuck lants geh. den Vossenacker 
 item noch een stuck lants geh. den Cruysacker 
 item boch een stuck lants geh. den Berckacker  
 Item noch een stuck lants geh. den Wilgeacker 
 Item noch een stuck lants geh. den Wilgeacker 
 Item noch twee stucken lants geh. den Liesten? 
 Item noch een stuck lants geh. dat sestersaet 
 Item een stuck bempts geh. die Berckdonck 
 Item noch een stuck bempts geh. Steenbroek 
 item noch een stuck bempts geh. die Ruydonck  
 item noch een stuck bempts gelegen in Wyppenhout 
 item noch hiertoe drie bueder heyden  
 item noch een heyvelt ghelegen aen die Dies  
 item noch een weyken gelegen aen den dyck tot Oesterwijck 
item hiertoe een half mudde rogs dat Ghijb vande Hugenvort jaerlicx geldende is tot Bers 
item noch hiertoe 1 ½ mudde rogs dwelc geldende sijn jairlicx Goyart Mys erffgenamen tot Diesen 
item noch hiertoe 12 L rogs die welc geldende sijn jairlics de kynderen Willems van Hees in de par. 
van Gestel 
item noch hiertoe 12 L die welc geldende sijn tymmer Popernichs kynderen tot Gestel  
item noch hiertoe [doorgehaald: 12 anderhalf mudde roggen die welc geldende sijn is jairlicx Aleyt 
vande Wyel ende haer kynder 
Item noch hiertoe 12 L rogge die welc geldende sijn jairlicx Andries Wytmans ende Emme die Meyer 
Item noch hiertoe 4 L rogge die welc geldende [doorgeh. sijn jaerlicx] is jairlicx Ansem Goeswijns tot 
Ghestel welcer erff voers. heeft Margriet voers overgegeven ende opgedragen met afgaen ende 
vertiden als daertoe behoerlic is tbv haerder kynder Goeswijn Henric # de kynderen Willem [=wilner?] 
Arnt Goess.# Andries Wytmans als man en momb. Lysbetten d.w. Arnt voers. Jan Stempels wilneer 
Jan Stempels z. als man en momb. Margrieten sijnre hvr d. des voirs., Arnt ende Hyllegont d.w. Arnt 
voers. heeft geloeft als pr. sculder etc. ende commer van hoeren wegen af te doen  



847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.                           Regestenlijst inv.nr. 173 (1466)  

16 

dat Margriet voers. besitten ende bruken sal haer leven lanc dat heel huys met half den hof ende 
hiertoe een stuck bempts geh. dat Steenbroeck als voers. is  
[datum noch schepenen] 

80. 1466 september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,85-17v-01 
Goessen wilneer Arnt Goeswyns z.  
Henric [doorgeh? Andrie] wilneer Arnt Goeswijns soen Andries Jan Wytmans soen als man en momb. 
Lijsbetten sijns wijfs ende Jan [doorgeh.Jan] z.w. Jan Stempels als man en momb. Margrieten zijn hvr 
ende Hyllegont wilneer Arnt Goeswijns d. met haeren momb. daertoe haer gecoren etc. hebben 
gesamenderhant gedaen ende eerfge.. en opgedragen met afgaen ende vertiden Goeswijn wilneer 
Arnt Goess. z. alsulcken gedeelte als hem aenverstorven is van sijne vader  
 item in den yersten een stuck lants geh. den Cruysacker groet wesende 7 L of daer omtrent 

gelegen bvvo ter stede Carricoven < erf Willem van Beek > erf Henric w. Arnt Goeswijns soen ^ 
Bercktacker v  totten erf Andries Jan Wijtmans soen 

 item noch hier een stuck lants geh. den Bercktacker gelegen in de par. van Haren <  erf Andries 
Jan Wytmans soen > erf des voirs. Goeswijns ^gemeynt van Haren v erf Embrecht Smeyers   

 item noch hier toe half den Wilgenacker in de par. Haren < Groenstraet >  erf  behoerende sinte 
Kathelyne autaer tot Oesterwijck ^ erf der krn w. Wouters vande Loe  v erf Wouter Peter 
Poynenborch soen   

 item noch hier toe een half bempt geh. die Ruydonck < neven die Hoel Aa > dat Byebroeck  ^ erf 
Jans vande Loe v  Lauwreys vande Vort   

 item noch hiertoe  een stuck bempts geh. dat Steenbroeck in par. Haren < die Hoelaa > erf Geerit 
Cuylemans ^ erf Claus van Eygen v  die Hoel Aa   

 item noch een stuck weyvelts gelegen aen den dijck tot Oesterwijck < erf Emme de Meyer > erf der 
krn w. Back Geerlicx  

hieruit 20 L rogge den H. Geest vanden Bosch [18r] hiertoe alsulcke chijns synte Geertruden autaer 
tot Oesterwijck  
hiertoe noch ¼ eene lib. pay. den gesellen vande kerken van Oesterwijck  
[datum noch schepenen] 

81. 1466 september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,86-18r-01 
Goeswyn w. Arnt Goeswyns Henric w. Arnt Goesswyns z. ende Jan Stempels man van Margriet sijnre 
hvr d.w. Arnt voers. en Hyllegont d. des voers. Arnt met haren momb. hebben overgegeven en 
opgedragen als daertoe behoerlic Andries Jan Wytmans soen als man van Lysbetten sijns wijf d. des 
voers. Aernts Goess. allen alsulcken ghedeelt als hem aenverstorven is van w. Arnt Goeswijns voers. 
hoeren vader  
Item in den yersten soe sal Andries hebben tot sijnen gedeelt  
 half die hostat gelegen < ^neven erff Jan die Boytter nortwart > neven erf Henric erff en Jan 

Stempels erff v gem. straet   
 item noch hiertoe een stuck lants geh. den Loenacker bvvo < erf Juytten vande Heyen en hare 

kynderen > erf Eessen van Gheent ^ houdende op Cupers Hoefken v erf Meeu Heyen en hore krn   
 item noch een stuck lants geh. den Cruysacker 4 L in par. Otw < erf Jans Cupers > neven erf 

Goeswyne Arnt Goeswijns ^ erf Jan Stempels v gem. wech  
 item hiertoe een stuck lants geh. dat sestersaet par. Otw < erf Jans Beckers > neven erf Jacob 

Brievinck kynderen ^ v  erf Wouter Backs met sijne bruederen  
 item eenen halven bempt gelegen in Wyppenhout < ^erf Ansem Wouters kynderen > erf die hier 

tegen deylt  
 item nog een half stuck beempts gelegen in Haren < neven die Hoel Aa > dat Bye broeck ^ neven 

erf Jans vande Loe v Lauwreys vande Voert  
 item noch hier toe die helft van eenen heyvelt in par. Otw [18v] < ^ ghemeynt van Otw > erf Arnt 

van Laerhoeven en sijnre susteren en bruederen v erf dat hiertegen deylt  
item hier wt soe sal gelden Andries voers. 20 L rogge den heren van Korssendonck nog eenen ouden 
groeten den hertoge chijns  
Item Henric w. Arnt Goeswijns z. sal hebben voer sijn gedeelt  
 een stuck lants onder par. Haren geh. die Lyst < erf Wouter Poynenborch Embrecht Goeswyne en 

Jan vande Loe ^ erf Peter Brabant v erf Pauwels Wouters  
 [in marge vacat] 6 L lants in die Cruysacker gelegen westwaert < erf Emme die Meyer > ^ dat 

gheen dat tegendeylt v opten wech  
 een stuck lants bvvo ter stede die Schijf < erf dat daer tegen deelt > erf Meeu hey ende haer de 

kynderen ^ erf Juet vander Heyen v Jan die Bottyer ?  
 de helft van 3 B heyen in par. Otw <  die ghemeynt tot Otw > erf Henric Capkyns ^Oest erf Arnt van 
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Laerhoven en sijnre brueders v dat daertegen deelt  
Hieraf sal Henric voers. gelden de H.Geest vanden Bosch 20 L rogge datter des eene ander? goede 
daeraf ongelast sullen wesen  
Item Jan  wilneer Jan Stempels soen sal hebben tot sijnen gedeelt  
 die helft van een stuck lants geh. den Willegen acker in par. Haren < die Groenstraet > 

toebehorende sinte Kathelynen autaer tot Oesterwijck ^erf Wouter Poynenborch erff  
 een stuck lants in die Cruysacker in de par. Otw < erf Jan Ghelawys > ^ dat daertegen deylt v  erff 

[19r] Jan Cupers  
 een stuck lants in die Schyf < W erf Heessen van Ghent > dat daertegen deelt ^ Juytte vander 

Heyen v erf Jan Boytters  
 een heytwelt gelegen after Dies < ^ erf Jans? vanden Doren > erf Jan Stevens v  ghemeynt van 

Oesterwijck  
Item hier wt sal Jan voers. gelden 20 L rogs den H.Geest vanden Bosch  
Item Henric w. Arnt Goess soen ende Jan w. Jan Stempels z. als man en momb. Margriet sijns wyf 
sullen hebben onder hen beyden  
 die oude steede mette gronde 6 L groet bvvo < daer sij tegen deylt > neven Emmen die Meyer ^ 

gem. straat v Meeu Heym en haar krn  
 item hier soe sal Henric en Jan voers hebben eenen halven bempt geh. die Berckdonck in par. 

Haren < erf Ruyt > erfgen. Petrus Beeren en sijnre kynderen  
 noch eenen halven bempt in Wippenhout < Jans Beckers erfgen. van Ghestel > die daertegen 

deylt  
item hier wt soe sullen sij gelden eenen ouden groeten des shertogen chijns hiertoe soe sullen sij 
gelden 20 L rogh den gotshuys van Korssendonck  
Goesswijn wilneer Art Goeswijn z. Henric wilneer Art Goeswyn z. ende Andries Jan Wytmans z. ende 
Lysbette sijns wijfs ende Jan Stempels man en momb. Margrieten sijns wijfs hebben overgegeven en 
opgedragen Hylegont wilneer Art Goess.. dochter een mauder rogh dwelc gelden is Ghijsbrecht vande 
Hugevort  
in ondermarge met alle scepenbrieven die sij daeraf hebben sijn metten enen ghewa… doende..  
[19v]  
der scepen brieven van Beeck af sijn  
Item soe sal Hyllegont voirs. 1 ½ mudde rogge dat welc jaerlijcs gelden is die erfgen. wilneer Goyart 
Nys erfgen. daer scepenbrieven van Beeck af sijn Noch hoer ghedeelt 12 L rogh dwelc jaerlicx 
geldende is wt Luyten beempt daar scepenbrief van Ghestel af is Item noch 12 L dat welc Jan zoen w. 
Goeswijns vander Berthen off sijn erffgen. daer eenen scepenbrief van Gestel ad is  
Goeswijn w. Art Goeswijn z. ende Henric w. Art Goeswijns ende Andries Jan Wijtmans z. als man en 
momb. en Jan Steempels man en momb. hebben geloeft als princ. sculder 48 [xLviij] peters van onser 
vrouwen misse naestcoemende over 4 jaer mette pacht te betalen  
Henric Goessen en Jan Steempels als man hebben gekent haer moeder totte hoer tochte als princ. 
sculder dat Margriet w. Art Goessens hoere tocht  

 huys mette halven hof 
ende voerdaen soe heeft Goeswijn geloeft als princ.  
 alle sulke beempt gheheyten dat Steenbroeck tot Haeren 
tot hen? te hebben ende te besitten  
[rest van dit blad leeg] 

82. 1466 ? september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,88-20r-01 
in marge vacat 
Juet vander Heyen hvr w. Arnt vander Heyen alsulken tocht soe waer die goede gelegen sijn etc.  
overgegeven en opgedragen Jorden vander Heyen soen w. Arts vander Heyen heeft geloeft Juet 
voers. als princ. sculder dat voors. overgeven en opdragen met afgaen ende vertiden als daertoe 
behoerlic is Jorden voers. vast ende ghestendich te houden ende in hoeren naem te doen houden 
sonder eenich wederseggen ende alle commer ende calangie van haer wegen hier in vesten altemael 
af te doen  

83. 1466 ? september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,88-20r-02 
Joerden vander Heyen soen w. Arts vander Heyen  
 een stuck hem toebehorende wyttelyc ende erffelic vercoft ende eenen wittige erfcoep Willem die 

Becker lants bvvo in een stede geh. die Schijfe gelegen < W Willems Becker voers. erff > O neven 
erff Willem Nellen ^ N Ghijsbrecht Korstiaen erff v Z eenen voetpat  

als sij seede heeft geloeft Jorden voers. als princ. sculder op hem en op alle d. etc. ende te varen 
alsmen enen sculdich is te waren  
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84. 1466 ? september 14 ? 847.Sch.Otw,R.173,88-20r-03 
Joerden vande Heyen soen wilneer Aerts vande Heyen  
 een stuck lants hem toebehorende heeft hij wyttelyke ende erff vercoft inj eenen wittige coep Jan 

wilneer Ansem Smolders hem in een erfrecht te hebben en te besitten gelegen oist in een stede 
geh. dat Moleneynde < O erf my joffr. van Dongen weuduwe ende > W Jan die Beer ^Z aen een 
weyde toebehorende de H.Geest van Otw v N die gem. straet  

als sij seden  

85. 1466 oktober 20 847.Sch.Otw,R.173,88-20v-01 
Cont sij enen ygelic die desen brief sullen sien off lesen dat ic Gheerit Arts Groys z. hebbe verpacht  
 een stuck lants geh. den Steenacker ½ mudsaet of daer omtrent gelegen in dat Moleneynde  
welk stuk land Geerit voers. 5 jaer pacht heeft Jan Ansem Smolders soen duerende 9 jaar lac mette 
pacht van de voors lande tot Onser Vrouwen misse naestcomende over ix jaer ende alsulcken 
houtwasch als daer toebehoerende is sal Jan voers. mogen houwen van nu tot Paesschen over vijf 
jaer naestcomende  
orconden hebben hier overgh. scepenen Heynen? van Eck ende Embrecht Henric Embrechts z. 
mense octobris die xx Anno Lxvi 
[rest van dit blad leeg]  

86. 1466 oktober 20 847.Sch.Otw,R.173,89-21r-01 
Jan Wijtmans z. Jan Wijtmans z. ½ mud rogge jeep tot voors. Janne behorende op Lichtmis uit  
 een stuk lands geh. die Haghelsche Braeck bvvo in een stede geh. Karichoven < erff geh. Wang 

Aerts soen > ^v voert al om erf Dircs Luwe nu toebehorende Henric van Uden als hij zeede  
welc half mudde rogge erfelijke pacht dese voirs. Jan tegen Janne Loeman in eene wittige cope 
gecregen hadde ghelijc daer die scepenbrief vanden Bosch daerop ghemaect is heeft hij wyttelijke en 
erfelijke overgegeven opgedragen Jan w. Pryem Vannis z. te samen met alle scepen letteren en 
vorwerden die hij daeraf hebben is etc.  
orconden hebben hier overge. als scepen en Jan Wytmans ende Heyman van Eck Anno Lxvi mense 
octobris die xa septa  
Math. die Gruyter die boot sijn blyken gelt goets penninck ende hoet gelt te quiten ende ende lossen 
ende Jan kende Math. voers. naerder ende Math. hevet weder overgegeven scabini ut supra  
[rest van dit blad leeg] 

87. 1466 augustus 3 847.Sch.Otw,R.173,89-21v-01 
Willem z.w. Jans z. van Laerhoeven  ende Gheertruyt sijn suster w. Jans dochter # w. Jans# van 
Laerhoven ende Arnt Bailius als man en momb. sijne hvr d.w. Jans van Laerhoven hebben geloeft 
gesamenderhant ende onverscheyden als princ. sculder  Jannen van Dijck z.w. Henric z. vanden Dijck 
z.w. Henric vanden Dyck [doorgehaald tbv heer Henricke Nellen priester] xij [12] Rgld en voor elke 
Rgld 20 st gerekent in andere peymente off die werde daervoer tot Bamisse naestcomende te betalen  
orconden hebben hier over g… als scep. ende Math.. die Gruyter ende Hjeyman van Ecke mense 
augusti die tertia anno Lxvi  

88. 1466 augustus 3 847.Sch.Otw,R.173,89-21v-02 
Willem w. Jans z. van Laerhoeven ende Gheertruyt sijn suster w. Jans van Laerhoven ende Arnt 
Balius als man en momb. sijne hvr d.w. Jans van Laerhoeven hebben geloeft gesamenderhant etc. 
Jannen vanden Dick w. Henric z. vanden Dyck 10 Rgld etc. tot Korsmisse naestcomende  
orconden hebben hioer overgestaen als scepen Mathijs die Gruyter ende Heyman van Eck mense 
augusti die tertia anno Lxvi  

89. 1466 november 7 847.Sch.Otw,R.173,89-21v-03 
Claeus w. Claeus Sterts z. Arnt w. Claeus Sterts ende Embrecht w. Claeus Sterts z. ghebruederen 
Lijsbeth w. Claeus Sterts d. met hoer momb. etc. Jan Willem Goyarts Back z. als man en momb. 
Aleyten sijns dochter w. Claeus Sterts Peter vander Cameren? als man en momb. Ermgarde sijne hvr 
d.w. Claeus Sterts hebben gedaen onderlingen een erfdeylinge  
in den iersten soe sal Claeus voers. hebben tot sijne gedeelt 
 huys ende hof metten toebehoerten en erffenisse daeraengelegen groet wesende 26 L in par. Otw 

ter stede geh. Uedenhout by de molen geh. Creyten gelegen oestwt aende gem. straet > erff 
Herman Loes ^ Z erf Steven Meeus v erffJan Jacob Brockedn en zijn brueders en susters  

 een stuck lants 13 ½ L bij de wynmolen geh. Creyten in par. Otw ter stede Uedenhout < O gem. 
straat > erf Herman Loes [22r] mma ^erf  Willem w Jan Starts soen v  erf Jan Jacob Brocken met 
sijne brueders en suteren  

hieruit zal Claeus gelden 4 mudde rogge ouds pacht altijt indie gehegetyden purificationis daer 
scepenbrieven van den Bosch af zijn en menci maken ende 6 oude groet chijns en 4 d. den hertoghe 
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die daer van rect sculdig uit zijn  
item voerdaen soe sal Arnt voirs. hebben tot sijne ghedeelt 
 een stuck weylants off erff groot 1 B min 1 ½ L met vorwaerden dat Arnt wegen sal dat 1 ½ L met 

eenen joeck? wegh soe wie dat voers. 1 ½ L hevet gelegen in par. Otw ter stede geh. 
Uedenhout < een gem. stege geh. Gheeit Nollekens stege > erf Jan Willem Goyart Back z. en 
noch een stuck erfs toebehorende die susteren van Oesterwijck  ^ erf Peter Wouter Toyts z. en oec 
die susteren van Oesterwijc v voerdaen totten ghemeynen straete toe geh. die Groenstraet  

 een stuck beempts ter stede voorn. ½ boender geh. dat Block < erf Kathelijn Henric Stevens 
huysvrou was en haer krn > erf Jans vande Loe met sijne krn en Art van Laerhoven ^ erf Jan 
Walravens met sijne kynderen ^ erf Henric kynder van Kuyck  

welk voors. stuck beempts Aert voors. sal hebben vry en los  
item voerdaen soe sal Art voers. hebben tot sijne ghedeylt 12 L erfpachts wt gaende wt 
 eenre hoeve gelegen tot Belveren? welke 12 L rogs voors. Art die Meyer gheweest heeft daer 

scepen brieven vanden bosch af sijn menci makende  
noch sal Art hebben 12 L rogge welke rogh men jaerlics geldende is tot Tylborch wt sekere pande 
daer scepenbrieven af sijn die nu ter tyt geldende is jaerlics Jan vande Velde sijn soen ende 
Boudewijn die op stede woont daer Goyart Wouter Back Ommaten in plach te woenen nae inhout der 
scepenbrieven  
- in marge: hierwt soe sal Arnt voers. gelden 6 ½ sch. off daeromtrent noch hiertoe 1/3 van 2 caponen  
die daer met recht sculdig is wt te gaen  
ende Jan w. Goyart Backs heeft brief vanden een stuck beempts geh. Block die welc Ardene sijnen 
zweer mit toebehoren?  
Item soe sal Emme voers. hebben tot sijnen gedeelt  
 een stuck weylants groet wesende 3 ½ L of daeromtrent gelegen ter stede voergen. < erf Geerit 

van Gorcum > erf vder susteren van Oesterwijc ^ Peter Wouter Toyts soen v metter eenre eynde 
aen erff Jan Willem Goyart Back soen dat daertegen deeylt  

hieruit soe sal Emme voers. gelden 3 st ende 1 ort sch welke chijns dien daer met recht schuldig wt 
sijn te vergelden ende tseeste ghedeelt van ij caponen  item noch hier toe  
 een stuck beempts geh. Wangen bempt ½ boender [ 22v] groet wesende of daeromtrent gelegen 

ter stede voers. < erf der krn Jan Lauwreys z. > neven erf Jan Willem Goyart Backs dat daer tegen 
deylt ^ erff Geerrit Nollekens v erf Jan Walravens en sijne krn  

hieruit  soe sal Emme voers. gelden 9 sch tot chijns die men daerwt gelden met recht en 1 halve 
capoen  
Item noch soe sal Emme voers. hebben 1 mudde rogge welken rogh jaerlics geldende is Peter Wouter 
Toyts z. nae inhout scepenen brieven die daeraf sijn Item noch hiertoe 4 L rogh welc 4 L jaerlics 
geldende is daer ter tyt Jan Eevarits nu is. – scepenbrieven af sijn item noch hiertoe 4 L riogh met 4 L 
rogh jaerlijcs geldende is Jan vande Velde off sijn soen ende Boudewijn welc Boudewijn voers nu ter 
woent [sic] daer Wouter Back Ommaten placht te woenen nae inhout der scepenbrieven die daeraf 
sijn 
in marge: ende Jan Willem Goyart Back heeft brief van 1 een stuck weylants welc weyde van Herman 
Loer comen is die brieven Emme sijnen zwager niet? toebehoren  
Item Lijsbeth voers. sal hebben tot horen ghedeelt een halff mudde rogh welke rogh Jan Start 
gheweest heeft Claeus sijnen brueder den jongen nae innehout den scepenen brieven die daeraf sijn; 
noch 2 mudde rogh wt Claeus ghedeelt dwelc dat hem aen gedeylt welke rogh voes. gelden sal van 
nu ons vrouwen misse naestcomende en jaerlijcs  
Item Jan Willem Goyart Backs als man en momb. Alyt sijns wijfs sal hebben tot sijne ghedeelt  
 een stuck erffs erff gelegen ter stede voergen.  < erf Arnt Starts sijnen zwager dat daertegen deelt 

> erf Geerit van Gorcum ^ erf Embrecht Starts sijne zwagher dat daertegen deylt v een straet geh. 
die Groenstraet  

behoudelijck dat Jan voers. Emmen sijnen zwager wegen sal eenen redelijcken wech gelic suster 
ende brueder sculdich malcanderen sijn te wegen dat selver ghedeelt dat daer tegen deylt ende met 
meer hier wt soe sal Jan voers. gelden 3 st [of sch?] en 1 ort st. ende tseesticht ? gedeelt van 2 
capoenen die daer van recht wegen sculdich wt sijn te vergelden. Item voerdaen soe sal Jan voers. 
hebben  
 een stuck beempts gelegen ter stede voors. geh. Wangen bempts groet wesende ½ boender off 

daeromtrent metter eender sijde < erf  Peter Wouter Toyts z. > erff Embrecht voers. sijnen zwager 
dat daertegen deylt ^ erf Gheerit Nollekens erff v  erff Jan Walravens en sijne krn  

hierwt soe sal Jan voers. gelden 9 st 1.2 capien die van rechts wegen wtgaen sijn van desen stuck 
bempts sullen Jan en Emme voers. wegen als susteren en bruederen malcanderen sculdich sijn [23r] 
te wegen Item voerdaen sie sal Jan voirs. hebben 11 L rogh erfpachts die welc Art toecomen is 
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nutertyt geldende is daer scepenbrieven af sijn nog ½ mud rogh erfpachts die welc Jan z? Lauwr. 
Toyts z. jaerlijcs geldende is of sijne kynder nae inhout scepenbrieven  
Item Peter voers. als man en momb.Ermgaerde sijnre hvr  sal hebben tot sijnen gedeelte  1 mudde 
rogh dat Claeus voor w. Claeus Staerts z. wt sijne gedeelt dat hem aengedeylt is welcke rogh Claeus 
voers. gelden sal van nu ons vrouwen misse naestcomende over jaer item noch soe sal Peter voers. 
hebben ½ mudde rogge dat comen is van Wouter Back Ommaten dat nutertijt Jan Smytten gelden is 
daer scepen brieven af sijn en hebben geloeft Claeus Art en Embrecht voers. gebrueders en Lijsbeth 
d.w. Claeus Starts Jan Willem Goyaerts Backs man van Alyten sijns wijfs als principaele sculder op 
hen en op hoer gueden die nu heeft naemaels hebben en vercrigen mogen dese voers deylingen 
malcanderen vast ende gestendich te houden ten ewigen dage sonder eenich wederseggen etc.  
Orconden hebben hierovergestaen als scepenen Heyman van Eck ende Emme Henric Embrechts z. 
Anno Lxvi mense novembris die septimae 

90. 1466 november 7 847.Sch.Otw,R.173,91-23r-01 
Peter vander Camen [=Cameren] w.z. Henric vander Cameren heeft geloeft op al zijn goed en die 
toebehoren plaghen  w. Claeus Starts ende Peter voers. te deele gevallen zijn als man van 
Ermgaerde sijn hvr die van leve ter doot comen is soe sal Peter voers. aen alsulcken goeden die hem, 
aengedeylt sijn van wegen sijnre hvr sijn leven lanc in tocht besitten ende gheen gueden ontfremden 
noch vercopen hij en sal se aen erffgoeden leggen tbv sijnre krn ende wandaen? van alsulken eycken 
hout als Art Starts mijn sijnre brueders ende susteren hebben vercoft daer af kent hem Peter voers. 
met sijnre krn wael vernuecht ende wael betaelt behoudelyken des soe sal Peter houden nae inhout 
sijns testament  
scabini ut supra et die ut anno ut.  

91. 1466 november 7 847.Sch.Otw,R.173,91-23v-01 
[laatste blad] 
[doorgehaald: Art w. Claus Starts z. Emme w. Claeus Starts z. gebrueders Lijsbethe] 
Lijsbeth w. Claus Starts d. [doorgehaald: met haer Jan Willem Goyart Backs als man en momb. Alyten 
sijns wijfs] ende Peter vander Cam[er]en  als man en momb. ende Margriet sijns wyfs hebben 
gekaent? ende geconsenteert [marge: Nicholaus] Claus w. Claus Startsz hennen brueder dat af sal 
mogen leggen bynnen vijf jaeren tot sijne scoensten alsulken mudde rogghe als hij Lijsbette sijnre 
sustere gheweest heeft ende alsulcken 1 mudde rogs als hij Peteren vanden Cam[er]en geweest heeft 
ende voer elc mudde xxxvij [37] peters xviij [18] sch. voer den peter gerekent ende altoes metten 
pacht  
– scab. Heyman van Eck ende Emmen Henric Embrecht z. Anno Lxvi mense novembr. die septima 

92. 1466 november 20 847.Sch.Otw,R.173,91-23v-02 
Cont ende kenlic sij etc. dat ic Goeswinus w. Aert Goeswijn z. kende ende …. lyde dat ic ontfangen 
hebbe Jan w. Willem Henric z. 23 peters ende een ort peters ende met 10 L rogh daer ic Goeswyn 
voers,. Janne voirs. quyt schelde met desen tegenwordighe quytancie vanden welke 23 peters ende 
ort peters ende 10 L rogh … Goeswyn voers. ende tot meer gelde Goeswyn [doorgehaald onmondg] 
scab. Heyman van Eck ende Embrecht Henric? Embrecht z. Anno Lxvi mense novembr. die xx dach  

93. 1466 november 19 847.Sch.Otw,R.173,91-23v-03 
[marge: Willem die Beer] Cont en kenlic sij allen luden etc. dat ic Claeus Gielis Colen soen  verhuert 
hebbe dat ic  
 een dat half huys metten halven den hoff gelegen inde vryheyt van Oesterwijck  
durende vier jaer lanc metten eender sijden gelegen neven erff Jan Beckers > erf daer Jan Loenman 
in plach te woenen ^ ghemeyn straet v die gemeynt als sij seeden  
heeft geloeft Claeus voers als een princ. sculder op dese voers. huer van desen voers 4 jaeren wille 
voers. vast ende gestendich te houden behoudelijke des dat Claeus voers. hebben sal die afterste 
camer met half den hof en den wech besiden wt ende in te gaen ende Claeus voirs. heeft geloeft allen 
commer ende calangie in desen voers. 4 jaeren af te doen ende woerdaen soe sal Claeus voers. dat 
huys in dacken ende in wenden te houden  
– orconden hebben hier over geweest als scepenen te Oesterwijck Arnt Goyaert Backs ende Claeus 
van Berck Anno Lxvj mense novembris die xix 


