847
PROTOCOL VAN OISTERWIJK
R.175
geen kaft of omslag
op eerste blad na eerste alinea p..a Lxviij ende 1469
1 katern (6 vellen)
en vellen, los bladen
a. 119-131
b. 132-133
c. 134 los blad half
d. 135 los blad met omslag
e. 146-137
f. 138-139
g. 140-141
h.142-143
i. 144-145
j. 146-147
k. 148-151 2 vellen
l. 152 los blad (eenzijdig beschreven)
178 akten
Oisterwijk, W.de Bakker 17 december 2015 / 11 februari 2016
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959, waarvan ook de nu weggepoetste foliering
is overgenomen
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.175 oud nr Oosterwijk no 112?
gerestaureerd en aangevezeld , -voorzien van nieuwe foliering 119-152, van oude foliering (zie bij GB) niets
meer te vinden.
met watermerk lijkt wapen met erachter geplaatste kromstaf ?
Verklaring van enkele afkortingen:
ad opus
ten behoeve van
B
= bunder (8 L = 1 B) ?
bvvo
= binnen de vrijheid van Oisterwijk
dmaw

= daar moeder af was

<>
^v

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

jeec
jeep
L
mma
otw
R
te
tpl
tt
zw

= jaarlijkse en erfelijke cijns
= jaarlijkse en erfelijke pacht
= lopense (50 R = 1 L)
= met meer anderen (cum quibusdam alijs)
= Oisterwijk
= roede
= ten erve
= ter plaatse (in loco dicto)
= ter tocht (vruchtgebruik)
= zoon van wijlen

1.

1468 - 1469
begin afgebladderd en verdwenen
[Lxviij] et Lxix Scabini in Oesterwijck Aert ?Appel Jo? Lozen?
… Peter Heyman… de Eck Petrus de Fine Johs de Eyghen Joh…..
filius Theodorici et Lambertus filius Henrici de Novadomo
Jurati Willem Lu ende Claeus van Berck [GB leest Beeck]
p..a Lxviij ende 1469

847.Sch.Otw,R.175,119-01r-01

2.

1469 januari 11
847.Sch.Otw,R.175,119-01r-02
Willem Nellen nat.z.w. Henric Nellen wittig man Marien sijnre hvr d.w. Peters Staerts
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoerten bvvo < erf der erfgen. w. Jan Bekaerts > gem.
straet ^ Kerckstraete v erf heer Claeus die Wijt priester aldaer alsoe hij zeede
welk huis etc. voors. Willem voors. als man etc. bij versterve toecomen van w. Jan Staerts sijns zwaghers
z.w. Peter Staerts – vercoft Dircken vanden Elst z. Jans vander Elst waaruit ½ R dijcks opten dijck tot Otw
scab. Appels ende Eck mense january die xi anno Lxviij

3.

1469 januari 29
847.Sch.Otw,R.175,119-01r-03
Cont sij dat want Willem geh. Poynenborchs z.w. Peter Poynenborchs heeft gheloeft hem te gheven ende te

betalen een halve mudde rogge jaerlics ende erfelics pachts op Lichtmis uit en van
 een huyse en hove met sijne gronde en toebehoren en met een stuck lants hieraenliggende 21 L of
daaromtrent gelegen in par. Otw in een stede geh. Hukelum ? < erf Mechtelt van de Velde > erf Peters
vande Wou ^ gem. straete v Lambrecht vande Wou aldaer
vercoft Peteren Poynenborchs den jonghen soen Jan Poynenborchs
dat Willem voors. dit ½ mud rogge af sal mogen over 5 jaar nu naestcomende – Scab Eck en Doren anno
Lxviij mense january die xxix
4.

1469 januari 29
847.Sch.Otw,R.175,119-01v-01
Cont sij dat want Gheerit z.w. [erboven: Hubrecht?] Eelens soen sBeeren ende Jacop ghebruderen
[erboven: Gherit w. Gherit Roesen? wittig man met sijn wife d. Eelens voors.] Peter van de Wou z.w. Henric
vande Wou wittig man en momb. Engelberen sijns wijfs d.w. Eelens tsBeren Jan en de Ghijsbrecht
ghebruederen sonen w. Pauwels van Goerle hebben onder hen een erfdeylinghe ende een erfscheydinghe
ghemaect ende ghedaen bij raede van hoeren vrienden van allen alsulken erfen als hen met recht van
versterve toecomen is van w. Wouter die Beer z.w. Ghijsbrechts tsBeren hoeren oem
overmids welc erfdeylinghe ende erfscheydinghe soe sal Gheerit voers. hebben houden ende te erve
besitten
 een stuck lants 2 ½ L of daaromtrent in par. Tylborch in een stede geh. die Lovensch acker < erf
Herman die Verver? > erf der erfgen. Gherit Jacops mma. ^ erf wede w. Heylwych Melys met hoer
kynderen v erf Hubrecht vande Straeten
welk stuk land voers. den voers. Gheriden te deele ghevallen is ghelijc sijn mede erfgen. dat openbaerlic
hebben ghekent obegegeven ende opghedraghen ende overgegeven Item hieruit soe sal Gheerit voers.
gelden 3 ½ coelschen den persoenscappe van Oesterwijck item noch ihter? toe alle alsulke chijns als men
den joncker van Loen daer van rechts sculdich is te vergelden item noch ½ L rogge diemen van rechts
sculdig is
Item Jacop voers. sal hebben houden ende te erve besitten
 een stuck lant 2 L in par. Otw in een stede geh. op die Hoeven < erf Jan Smaris [of Smans?] > erf
Engelberen d.w. Eerits tsBien met hoer kynderen ^gem. straete v erf Gheerts tsBien [tsberen?] met meer
anderen
 een heyvelt 2 L in par. en ter stede voors. < eene gem. waterlaet geh. den Braeckgraft > erf Gheerits
tsBeren ^ erf Goyaert Pluym v erf Henric Pluym aldaer
Hiertoe sal Jacop voors. gelden en betalen 2 L rogh der tafelen des H.Geest van Otw
item noch [120-2r] soe sal Jacop voers. hebben houden ende te erve besitten
 een vierdenghe… van ene stuck bempts geh. die Langhebeempt in par. Ghestel bij Otw in een stede
geh. die Byest < een gem. water geh. die Aa > erf Jan Hycspoirs ^de krn w. Willem van Hoeven?
welk erf voors. Jacop te deele ghevallen sijn
Item Peter vande Wou voers. voers. sal hebben
 ¼ in een stuk beempt geh. die Langhen bempt < erf uts.
welk ¼ den voors. Peter te deel gevallen is
Item Jan en Ghijsbrecht voirs. sullen hebben
 een stuck lants 3 L in par. Otw in een stede geh. op die Hoeven < erf Ghijsbrecht z.w. Pauwels van
Goerle > erf Marien wede w. Claeus Appels met hoer krn ^ erf Henric Pluym v erf Enghelberen d.w. Erits
tsBeen met hoer krn
welk stuk land Janne en Ghijsbr. voers. te deele gevallen is waaruit zij gelden 5 L rogge jeep de tafel vande
H.Geest van Otw
scab. Eck ende Doren anno Lxviij mense january die xxix - fient quator lre.

5.

1469 januari 29
847.Sch.Otw,R.175,120-2v-01
Gheerit z. [doorgehaald: z.w. Eerits tsBeren ende] Jacop ghebr. krn w. Erits tsBeren Amelys z.w. Gheerit
Roesen als wittig man en momb. Hyllegont sijns wyfs d.w. Eerits tsBeren
 drie ghedeelten van twe stucken lants tot hem behorende alsoe zij zeeden ghelegen in de prochie van
Otw in een stede geh. opde Hoven? [doorgehaald Enschit] dat een stuk gelegfen < enen ghemeynen
wech > erf Jans z.w. Jans vande Hoeven ^ gem. strate v erf Jans vande Hoeven ^ Jans z.w. Pauwels van
Goerle daar enen gem. wech door gheet
welke drie ghedeelten van dese twe stucke lants voers. hem met recht van versterve toecomen is van w.
Eelkens tsBeren hoer vader hebben zij verkocht Janne z.w. Jans vander Hoeven van de zelve Janne coeper
voers. – scab. Poynenborch en Eyghen ann Lxviij mense January die xxix

6.

1469 januari 29
847.Sch.Otw,R.175,120-2v-02
Cont sij eenyegelijken dat want Amelys z.w. Gheerit Roese als wittig man en momb. Hyllegont sijns wijfs
d.w. Eerits tsBeren heeft hem vernueght ende voldaen ghekent als van 2 L rogge jeep die welck
[doorgehaald Enghelberen d. w.] Jan Scoemeker vorste man Engelberen d.w. Eerits tsBeren gheloeft hadde
den voors. Amelys te baten te brengen inde deylinghe daeraf dat hij de voers. Enghelen quyt ghescilt met
dese teghenwordigh quitantie ende alle die ghene dese quitantie behoerven scab. ut.

7.

1469 januari 29
847.Sch.Otw,R.175,120-2v-03
Reynier z.w. Gheerite Deynkens als wittighe man en momb. Kathelijne sijn huysvrouwe d.w. Peter Reynkens
ende Tijlman z.w. Peters Reynkens die welc gheloeft hebben voer henzelven en voer Claeusen ende
Thomaas gebr. de kynderen w. Peter Reynkens hebben hen vernueght ende wael betaelt ghekent van alle
alsulken penninghen alsc daer noch te deylen sijn van w. Heylwych d. Reyner Tyelkens hoer moyen ende
hebben daeraf quyt ghescouden Denys Wyten ende alle die ghene die quytantie behoeven sullen sijn
scab. Eyghen ende Doeren anno Lxviij mense january die xxix

8.

1469 september 28
847.Sch.Otw,R.175, 121-2los
Cont si en yeghelijc dese lettere sullen sien en horen lesen dat wi Jan van Eighen ende Henric soen w. Art
Hermans scepenen tot Oesterwijc hebben ghesien ende horen lesen eenen scepenen brief van Otw gheheel
ende onghecancelleert in welke brieve Ghisbrecht Corstiaen Ghisbrechs soen hevet overghegheven ende
opghedraghen meester Jannen synen wettigen soen in eene erf recht te hebben ende te besitten dat
dordendeel van allen erfguede ende erffenissen soe waer si gheleghen syn daer iene w. mester Jans
moeder ende ende wittighe wijf Ghijsbrechts in bestorven is ende daer Ghisbrecht voers. sijn tochte in hadde
met vertyen ende afgaen synre tochten ende allen rechten van tochten weghen hem inden voers. derden
deel toebehorende belovende op hem ende op al sijn gueden dat overgheven vertyen ende afgaen synre
tochten vast ende stenchtichlijc [verso] te houden sonder enich wedersegghen ende nimmermeer wederom
te comen totter tochte voors met enighch recht gheestelijc of werlyc [tussengevoegd] ofte te spreken of
doen spreken welke dordedeel [tussengevoegd] daerna dat hem syn vader aldaar heeft overghegheven
ende opghedraghen te besitten voer sijn erve ghebruyct ghebesincht ende ghehant plicht hevet in
teghewordicheit ende presencie onser scepen voers. Jans en Henricx vredelijc als syn erve onbericht ende
onbecalengiert van yemanden ende want dese voers. dinghen aldaar ghesciet syn soe hebben wi scepen
Jan en Henric voerghenoemt in ghetughenisse ende kenisse der waerheit ..se seghelen hier aen ghedruct
ende ghehanghen meester Jan voers. noch daerop – mense septembri die xxviij
daarna omgekeerd Cont si een yeghelike die dese lettere sullen sien ende horen lesen dat Ghisbrecht
Corstyaen Ghisbrecht sone …

9.

1469
847.Sch.Otw,R.175,122-03r-01
Cont sij eenyegelijcken dat want Claeus? geh. van Straelen z.w. Henrick vande Straelen [rest doorgehaald]

10.

1469 februari 2
847.Sch.Otw,R.175,122- 03r-02
Cont sij eenyegelijcken dat want Claeus geh. van Straelen z.w.Henrics geh. van Straelen een half mudde
rogge jeep hem behorende alsoe hij zeede op Lichtmis dat ene half mud rogge te vergelden van en uyt
 een halve beemd broecks gelegen in een stede geh. Wippenhout < erf Aert geh. Houtappels Jacops z.
> erf Jacops Ghyben
 een stuck lants in par. Haren < erf Goyaert Poynenborch > erf Wouter? vande Loe
welk half mudde Claeus voirs. in een wittige coope ghecregen hadde tegen Janne die Herde? z.w. Jans
Heerden in libr. scab. de Buscoducis
- item dat andere half mud rogge jaarlijk op den daghe voors. ende tot Helvoert te leveren en te betalen uit
en van
 een camp heylants < erf der kynderen w. Martyn Moninc > erf des Godshuys vander Cameren
welk half mudde rogs Claeus voers. in enen wittigen cope ghecregen hadde teghen Wouteren geh. Toyt in
sch. br. Buscoducis
– item dat derde half mudde rogge jaarlijks op Alderheyligendach uit en van 9 L rogs jeep welke 6 L rogge uit
 een huyse en hove met erfenis hieraen liggende ghelegen in der prochie van Oesterwijck in een stede
geh. Berkel < der erf Wouter Boeckkelaerts? en Dircs geh. die Wolf en Margriete wede w. Wijtman geh.
Boekelaerts
welk half mud rogs voors. Claeus voers. ghecregen hadde tegen Aerden geh. Wolfaert z.w. Lauwreys
vander Heyden ut in litt. Buscoducis
– item dat vierde helf mudde rogs jeep jaarlijks op Lichtmis uit en van
 eender hoeve geh. ter Steghen? mette gronde en toebehoorten gelegen bvvo bijder wyntmolen geh. ter
Nedervonder molen < Gheerit Wernaers > een straet ^ erf Juete vander Heyden en hore kynder v ene
ghemeynen wech geh. den Boschwech
welk half mud Claeus voors. ghecregen hadde tegen Janne Wilhelme en Peteren gebruederen Elysabet en
Luytgaerde ghesusteren Aelbrecht z.w. Dirc Aert z. en teghen Janne Stappaert ut in litt. Buscoducis en heeft
hij overgegeven ende opghedragen heer Floris Ghisbrechts z. priester tbv des rectoirs van O.L.Vrouwe
autaer in de capelle van Berkel die nu is en naemaels wesen sal zoe sal Henric z. Jans van de Loe dese
voers 2 mudde rogge heffen ende boren nae der doet Claeus voors. soe verre als hij aen die scoel blijft ende
ter scoelen gheet ende hem priester schyet te worden tot sijne 30 jaeren ende dan daer voer doen
dryedaghse misse opte selver autaer ende hoff hij die misse niet doen ten daghe voers soe sal hij verboeren
een oude grote ofte die rector? al daer? soe sullen die provisoren der cappele voirs. alsdan wesende en
doen die misse dan bestanden? te doen enen anderen om dat mynsten ende dat en… scot? den armen om
godes wille gheven en off dat sake were dat hij hem afhendich maeke vande scoele ende een ambacht leert

off in een cloester trekt dan soe sal Henric voers. beroeft wesen van dese 2 mudde rogge voors. om alsdan
te blijven tot ewige daghe dye? op onse liever Vrouwe autaer inder cappelle voors.
Item met dese overgeven? soe weder? roept Claeus voers. alle …. alsdan alsoe langhe als Claeus voors.
levende sal wesen soe en dal die rectoir in de misse met? ghehoue? [122-3v] stukje bovenaan verdwenen . .
. .…… gheschyden dat alle alzulke testament als Claeus voirs. ende Kathelyn sijn huysvrou dochter Dircs
van Dueyten? tesamen ghemaect hebben voor hr Janne den cappellaen nu tot Oisterwijck parochiaen dat te
blyven in sijnen machte ende van werden scab. Eyghen ende Doren Anno Lxviij mense Fabruary die ij
11.

1469 februari 2
847.Sch.Otw,R.175,122-03v-01
Aernt van Laerhoven z.w. Aert van Laerhoven drie mudde rogge jaerlics en erfelic pachts tot hem behorende
alsoe hij zeede alle ende eenyegelijcke jaer te vergelden ende te betalen op Lichtmis uit en van
 een stuck lants gheheyten dat Cupers gheloect bvvo
 item noch een stuck lants een sestersaet begrijpende off daeromtrent ghelegen voer aen dat gheloect
voers. < erf Jans van Eele > erf Elysabet d.w. Henrics Costers
 item noch wt en van enen wech een half L begrijpende off daeromtrent gelegen aldaer welke wech Jan
geh. die Cuper teghen Wouter geh. Nernuc? ghecfregen hadde
 item noch wt en van twe stucke lants welc dat een stuck lants aldaer ghelegen is< der erf Jans vander
Steghen en Jan Scyven > enen gem. wegh
 item dat andere stuck lants oeck aldaer ghelegen < der erff Herman Cleynaels en Hylle vande Pol > gem.
wech
welke pacht hr Ghijsbrecht Back canonic tot tsHertogenboch ende tot Beeck ghercregen hadde tegen
Arnoldus Snoeck z.w. Aernt Snoeck ut in lit. de Buscoducis ende welcke pacht van dese drie mudde rogge
voors. den voorn. Arnden en Peter z?
wilner Lauwr. Vannis met recht van versterve toecomen is van w. hr Ghijsbrecht Back voirs. alsoo hij zeede
heeft hij wittelijck ende erfelijk vercoft Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Ryele vande selve regisnit
mette afterstellinge pacht van drie mudde en commer van sijnenweghen en vanwegen Peter sijns oems en
sijnre mede erfgen. hier in wesende altemaele af te doen denselven – scab. Jan Poynenborchs en Emm..
Anno Lxviij mense february die sedunda

12.

1469 februari 2
847.Sch.Otw,R.175,122-3v-02
Embrecht z.w. Henric Embrechts z. Goyaert zijn brueder heeft gheloeft als princ. Arnden vande Laerhoven C
ende xv peter en voer elke peter 18 st en 6 mudde rogge nu tot Passche naestcomende te betalen
scab. uts.

13.

1469 februari 4
Jan Poinenborch p.buit denar. paten ? et resignatus emptor prescripto
scab. Eyghen ende Doren mense february die quarta anno Lxviij

14.

1469 februari 2
847.Sch.Otw,R.175,123-4r-01
hr Floris Ghijsbrechts z. priester als rectoir des autaers onser liever vrouwe au….. inde cappele van Berkel
Jan de Meyer als momb. en provisoer der cappelle voirs. ende Mar…? Ghijven voor hemzelve hebben
geloeft op wynteni? sse der cappellen goeden voers. alle alsulcke 2 mudde rogge jeep als Claeus van
Stralen den rectoir onser liever vrouwen autaer inde cappelle van Berkel overgegeven en opgedragen den
rectoir die nu is en naemaels wesen sal en werc twee mudde rogs dese voors provisoers die nu? sijn ende
naemaels wesen sullen wt reycken ende betalen sullen Claeuse van Stralen voors dese 2 mudde rogge tot
sijnre lijftochte ende sijn leven dache lanck te bruycken ende te besitten ende nae sijnre doet soe salt blijven
in alder manieren als dat volcomelijke in eenen brief van Oesterwijck gheordineert is off dat met alsulke
afterstelle pacht van 1 1/2 mudde rogs aen Willem van Beeck ende ½ mud rogh aen Adriaen Goyaerts Aerts
z. ende Peter Willem oec 1 mudde rogh afterstelle
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxviij mense february die ij

15.

1469 februari 3
847.Sch.Otw,R.175,123-4r-02
Cont sij eenyeghelijken dat want Peter vande Wou z.w. Henrics vande Wou ende Ghijsbrecht sone Jan
Hermans als wittige man en momb. Heylwych sijne wijfs d. Peters voirs. Jan Kathelijn ende Anthonio
[erboven: ghesysens ? noch met deselve?] de kynderen Petri voors. hebben onder hen een erfdeylinghe en
een erfscheydinge gemaect ende ghedaen bij raide van henne vrienden van alsulke erfelijke goederen als
hen met recht van versterve toecomen is van w. Marien d.w. Jan Langerbeens hoer moeder
overmidts welc erfdeylinge soe sal Peter voors. in tochte hebben
 alsulke huys en hoff met sijnre gronde en toebehoren in par. Otw in een stede geh. Hukelum < erf der
krn w. Janne vande Wou > gem. wech
 een stuck lants geh. den Boschacker 2 L in par. en ter stede voors. < erf Mechtelt vande Welde? weduwe
w. Peters vande Welde > erf Jan Cnoep z.w. Vranck Cnoep
 Item noch soe sal [123v] …. voers. hebben en in tochte besitten een stuck lants geh. die ..hoechheecht in
par. en ter stede voors. < erf Jan Cnoep > erf Peters geh. die Laet
 item noch soe sal Peter voors. hebben en in tochten besitten die helft van enen stuck lants ghelegen in

847.Sch.Otw,R.175,122-3v-03

par. en tpl. voors. gelegen in een stede geh. die hoeve <die erf Jan z. Willem Wyten > erf datter tegen
deylt
 noch die helft van enen stuck heyvelts gelegen in par. en ter stede voors. < erf der krn w. Jans vande
Wou > erf dat tegendeelt
 Item de helft van enen stuck bempts 1 B begrijpende off daeromtrent ghelegen in par. voors. en tpl.
geh. Udenhout < erf Jans vande Ham > datteer teghendeylt
 ¼ in een stuck bempts geh. die Maerio? in par. en tst. voors. < erf der krn w. Jans vande Wou > dat
tegendeylt
welke voors. erven Peter voors. in deele gevallen zijn hieruit zal Peter voors. gelden en betalen ½ mud
rogge jeep Aert Staert noch 1 mud rogge den godshuyse van Synter Gheertruyden van Leuven nog 6 L rogs
tafel H.Geest tot Otw noch betalen 12 L rogs Cappelle van Berkel nog 4 L rogge Jan geh. die croepel z.
geh. Kuycmans nog 6 st chijns en 5 placke chijns Hermans huysvrou vande Haekenen? noch 1 brasp. der
joffr. van Amerroy nog 1 brasp. chijns ons heer den hertoge noch 1 ort den heer van Venloen noch sijne
kynder te baten brenghen tot haren ghedeelt vande chijns 5 placke [124-5r]
Item Jan voors sal hebben houden ende te erve besitten
 die helft van een stuck lants den heelen acker …. begrepen off daeromtrent ghelegen in de par. van Otw
in een stede geh.Hu….. < erf Korstiaen die Bont > gem. straet
 ¼ in een stuck lants gelegen in die Hoeven < erf Jan Emmen > datter tegen deelt
dat dat vorste stuck lants dat after weghen sal met behoorlijcke weghen als brueder ende suster
malcanderen sculdich sijn te weghen
 ¼ in een stuck bempts den heelen beempt begrepen off daeromtrent ghelegen in prochie van Otw in een
stede geh. Udenhout < erf datter opo beyde sijden tegen deylt
 [in ondermarge] ¼ in een stuck heyvelts in par. en ter stede < erf Peters vande Stegen > erf datter tegen
deylt
waaruit Jan zal gelden 12? L rogh jeep ½ oude grote en ½ braspennimng nog 3 st chijns en 2 ½ plack
Hermans huysvr. vander Aekeren
Item des sal Peter vande Wou Jannen sijnen soen te baten te breghen 2 ½ plack
Item Ghijsbrecht voers. sal hebben
 een stuck beempts geh. den Wouwer bemp 3 L (of in 1 L?) par. en ter stede voors. < erf Jan geh.
Neeven? > erf der krn w. Jan Loenaert
 een stuck lants geh. Voertacker in par. en ter stede voors. < erf hr Jan Back rydder > erf krn Wouter
Vrients
 een stuck lants geh. dat Wcht stuck in par. en terstede voors. < erf der krn w. Claeus van Eyghen > erf
der krn Jan Loenaert [124-5v]
die hieruit zal gelden 12 ½ L rogge jeep diemen van recht schuldig is
Anthonis en Kathelijn gesusteren
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten in par. en ter stede voors. < > erf Jan Neeven
 de helft van enen stuck lants den helen acker 6 L in par. en terstede voors. < erf Willem Poynenborch >
gem. straet
 ¼ in een stuck lants gelegen in die Hoeven < erf Jan Emmen > erf datter tegendeylt
 een stuck lants geh. die Ossenweide in par. en terstede voors. < erf Jan Vrients > Eevaert van de Water
 ¼ in een stuck bempts geh. die Maers gelegen in par. en tert stede voirs. < erf datter tegen deelt > erf
Willem Luwe
 1 L beempts geh. Rijsbroec in par. en terstede voors. < erf Willem Luwe > erf der krn Jans vande Wou
 ¼ in een stuck bempts in par. voors. en terstede Udenhout < erf Aernt Doeremans > erf datter tegen
deylt
 [in ondermarge] ¼ in een stuck heyvelts inde par. voors, < > erf datter tegendeelt
waaruit te gelden 1 mudde rogge en 14 ½ L rogge diemen van rechts sculdich is nog ½ oude grote en ½
braspenning des tshertoghen chijns nog 3 st net 2 ½ plac chijns Hermans wijf vander Aekere? Item soe dal
Peter hoer vader te baten brengen van de voors. chijns 2 ½ plack [125-6r]
– scab. Eck ende Doren Anno Lxviij mense february die tercia
16.

1469 februari 3
847.Sch.Otw,R.175,125-06r-01
Peter vande Wou z.w. Jans vande Wou alle alsulcke tocht als Peter voors. besittende in
 die helft vande goeden daer Marie sijn yerste huysvrou in bestorven is die sijn kynderen teghen hem
ghedeylt hebben bernelic ende onbernelic soe waer die ghelegen sijn eest in harden in weken in diepen
of in drogen en soe waer men die helft in sijnen naem ergens bevinden can
heeft hij overgegeven ende opgedragen Janne Anthonis ende Kathelijn ghesusteren der kynderen Peters
voors. ende Ghisbrechts sone Jan Hermans als wittig man Heylwych sijnre hvr d.Peters voors. met afgaen in
goede trouwe etc.
scab. uts.

17.

1469 februari 3
847.Sch.Otw,R.175,125-06r-02
Anthonis ende Kathelijn ghesusteren der kynderen Peters vande Wou mette momb. derselver [doorgehaald:

hebben wittelic ende helmelic verteghen tbv Janne hoer brueder en tbv Ghijsbrecht hoeren zwagher] op
 een stuck lants gelegen in par. Enschit dwelc Jan Emmen in een wittige cope ghecoft heeft tegen Peter
vande Wou en sijne krn
nog op ½ mudde rogge jeep dwelc Ghijsbrecht van Achel ghecoft heeft tegeen Peter vande Wou en sijne krn
en op 12 …. jeep dat die provisoers der capelle van Berkel ghecoft hebben tegen Peter en zijne krn hebben
zij wittelijk vertegen tbv Janne hoeren brueder en tbv Ghisbrecht hoeren zwagher
scabini predicti datum ut supra
18.

1469 februari 20
847.Sch.Otw,R.175,125-06r-03
Ghijsbrecht Jan Hermans z. en Embrecht ghebruederen hebben geloeft …. Janne z.Wilem Wyt 8 peters 18
st voor de peter nu opten yersten dach van mey naestcomende te betalen
testes Ethen Doren Anno Lxviij mense february die xx

19.

1469 februari 24
847.Sch.Otw,R.175,125-06r-04
Herman ende Ghijsbrecht gheheyten Bert ghebruederen soenen Jan Hermans hebben gheloeft Janne
vande Dijck 2 mud rogge en 5 L nu totBamisse naestcomende te betalen den fab? Heyman en Lambrecht
Anno Lxviij mense february die xxiiij

20.

1469 februari 8
847.Sch.Otw,R.175,125-06v-01
Matheeus z. Jan Peymans die welc gheloeft heeft voor hemzelf en voor allen wittige erfgen. Henric Peymans
z.w. Jan Peymans daar Matheeus macht van heeft volgens sch.br. Tylborch ½ mud rogge jeep op Lichtmis
uit
 een stuck lants geh. die Houwebraeck houdende dordalff buenre lands offdaeromtrent in par. Otw in een
stede geh. Carchoven < erf Roeloef Roesmonts > erf Aerts vande Wyel volgens sch.br. Otw
welk half mud rogge Henric Peymans z. Jan Peymans met overgeven erfelijc ghecregen hadde tegen Janne
z.w. Reyner Tyele z. in sch.br. Otw en welk half mudde rogs voors. Matheeus en zijn mede erfgen. voers.
met recht van versterve toecomen is van w. Henric Peymans sijnen oem alsoe hij zeede heeft hij wittelijck en
erfelijc overgegeven en opgedragen Korstynen d.w. Jan Maes wede w. Peter Reynkens tbv de wittige krn
Reyner z.w. Gheerart Deynkene? van deselve Gheeriden ende wt Kathelijne sijn wittige wive d.w. Peter
Reynkens ghesamenlijc na der dood Korsijne voors. in een recht erfrecht te hebben en commer van
sijnenwegen en van wegen Henric Peymans sijns oems en alle sijne mede erfgenamen hier in wesen af te
doen etc. af te kopen door Ryner voors. of zijn krn met 4 gouden peters Tyelmannen z.w. Peter Rynkens –
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxviij mense febaruary die Viij

21.

1469 maart 14
847.Sch.Otw,R.175,126-07r-01
Cont sij Peter Berthouts z. Berthout Wouters heeft gheloeft te gheven ende …. 13 L rogge jeep alle jaer in
prefesto purificationis uit en van
 een huys hof en een schuere daerop staende en met sijne gronden en toebehoorten en met een stuck
lants hem aenliggende 2 mudzaad begrijpende gelegen in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf
Ghijsbrecht van Oekel > erf erfgen. Jan Lauwreys mma ^ gem. strate v gem. waterlaet aldaer
wittelijc vercoft Lambrecht van Gorcum z.w. Jans van Gorcum
testes Eck ende Eynde Anno Lxviij mense marcy die xiiij
Janne de Spina prebuit et resignit scab. ut.

22.

1469 maart 14
847.Sch.Otw,R.175,126-07r-02
Wouter Back z.w. Ghevart? Neven
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten en met een stuck lants hem aenliggende 4 L vel
circiter tot hem behorende in par. Enschit < gemeyn straet > erf Adriaen vande Hoeven z. Ghijsbrecht
vander Hoven ^ gem. straat v erf Berthouts van Beeck?
 noch een stuck lants geh. Molen(horst?) soe in weyde soe in lant ghelegen onder voors. par. 20 L te
samen < erf Berthouts vanBeeck > erf Wouter van Haren ^ erf Jan Cnoep v gem. strate
 stuck lants 1 mudzaad gelegen aldaar < gem. straet ende vort streckende al om ende dom aen der erf
Herman Jan Hermans z. aldaer
en hiertoe alle havelijke goederen …. in harden in weken in diepe etc.
overgegeven en opgedragen [doorgehaald Jan Henric natuerlic z.w. Ghijsbrecht Arts wittig man en momb.
Lijsken sijns wijfs d.Wouters voors.]
welck huys en hof met sijne gronde en toebehoorten Wouter voors. ontfaen heeft van Janne vande Eynde
z.w. Jans vande Eynde en tegen Wouteren vandce Wyele z.w. Jans vande Wyele in diverse brieven
overgegeven en opgedragen Jan Henrics natuerlic z.w. w. Ghijsbrecht Aerts sijnen zwagere en commer van
sijnre weghen en van weghen alle erfgen. Wouters voers. wtgenomen dat Jan voers. hieruit gelden ende
betalen sal alle alsulcke commer
– scab. Eck ende Doren mense marcy die xiiij Anno Lxviij

23.

1469 maart 14
847.Sch.Otw,R.175,126-07r-03
notym sit …
Jan [doorgehaald natuerlic] Henrics natuerlic z. Ghijsbrecht Aerts als wittig man en momb. Lijsbet sijns wijfs

d.Wouter Back z.w. Gherit Neven heeft geloeft als princ.sculder op hem en op al zijn goed die hij nu heeft en
naemaels hebben en vercrighen mach dat diezelve Jan Wouter Back z.w. Gheer.? Neven en Mari wittige wijf
des voors. Wouters haer leven daghe lanck houden sal in eeten in drincken in cleden in hauwinge? ende
allet doen nae haeren state als een goet kynt ende zwagher sijnen ouder sculdig is te doen
scabini predicti datum ut supra
24.

1469 maart 16
847.Sch.Otw,R.175,126-07r-04
Claeus Staerts z. w. Thomas Staerts alle alsulcke tocht als voorn. Claeus bezittende is in
 alle alsulcke stuck lants gelegen in par. Enschit in een stede geh. den Houbrecht < erf Denys Wijten >
erf der erfgen. Agnees Rijnghelmans mma
en hiertoe alle alsulcke havelijk goede als die voors. Claeus besittende is na doet sijnre yerste huysvrouw
d.w. Gheryt geh. Servaes? alst in harden in weken etc. heeft hij overgegeven Gherit Willems? z. met afgaen
– scab. Eynde en Doren Anno Lxviij mense marcy die xvi
Gherit Willens z. heeft gheloeft als princ. sculder Claeus Staerts voors. scadeloes en costeloes te houden
van de erfgen. Marien sijnre eerste hvr van ……. d.w. Gheerit pr…. scab. uts.

25.

1469 maart 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,126-07v-01
Heylwych wede w. Willem Melis mette momb. alsulcke tocht in
 een stuck lants 3 L in par. Tylborch in een stede geh. de Lovenacker < ^ v erf Jan joffr. van Aemeroy v
gem. wech
 een stuck lants 2 ½ L aldaar gelegen < erf heer Aerde Swaens? > gem. straat ^erf der krn w. Claeus
vande Herre? v erf Willem Claeus ma
overgegeven en opgedragen Cornelis Melis Mathijs Jan ende Janne hunne zwagheren der krn w. Willem
Melis met afgaan …. in goeden trouwe [daarna open stuk]

26.

1469 november 21
847.Sch.Otw,R.175,126-07v-02
Cont sij dat want Henric vande Hout z.w. Peter vande Hout heeft gheloeft hem te gheven een half mudde
rogge jeep alle jaer in prefesto purificationis uit en van
 enen huyse en hof met sijne gronde en toebehoren bvvo [doorgehaald op de Hoogstraat] <erf Mechtelt
wede w. Jan van Eeten > ^ erf Jan Willem Goyaert Backe zn v aen een straet gheheyten die Hoechstraet
heeft hij wittelijk vercoft Geerriden Willemsz. w. Willem Heynen met afgaen met voorwaarden dat Henric
voors. dit voors half mudde rogge quyten sal moghen tot sijnen scoensten met 17 peter van 18 st scabini
predicti datum ut supra
Gherit Willems z.w. Willem Heynen heeft te geven en te gelden - - Gherit z.w. Willeme Heynen een half mudde rogge jaerlics ende en erfelic pachts tot hem behoerende alsoe
hij zeede alle jaere op OLVro purificatie van en uit
 een huyse en hoeve met sijne goede en toebehoren bvvo < erf Mechtelde wede w. Janne van Eten > ^
erf Jan Willem Goyaert Backs z. v gem. strate aldaer
welc half mud rogge voors. Gherit voers. in ….. tegen Henric vande Hout z.w. Peters vande Hout ghecregen
hadde in sch.br. Otw resignatus Claeus vande Straelen cum omnibus litteris?
– scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense novembris die xxi

27.

1469 maart 15
847.Sch.Otw,R.175,127-08r-01
Met tekst in bovenmarge en linker marge, deels onleesbaar en beschadigd en aangevezeld.
Cont sij dat want Wouter Toyts z.w. Jan Toyts heeft geloeft hem te gheven anderhalve mudde rogge jeep op
Lichtmis uit
 een huyse en hof met sijne gronde en toebehoren in par. Enschit < erf Jan Willem Wyten z. > erf
Mechtelt vande Velde mma ^gem. straete v erf Goyaert Aert Goyaerts aldaer
heeft hij wittelijcken ende erfelijken vercoft op enen wittigen coop Claeus van Straelen z.w. Henrics van
Straelen
welke 1 ½ mud af sal quyten en lossen met 51 peter van 18 st ende altijt rog ende ghelt alleen ende altijt jaer
te vooren te seggen
scab. Eyghen en Doren Anno Lxviij mense Marcy die xv
marges: ex mandate? Willem Pynenborch Martens? Elst? Juden Roeloffs en Jacobi Buck scabinorum …….
et t..dicta Nycholao Hout op Sa. ….. Nycholao coram scab. et secretario ann…. …… datum anno xvC v-to
iij-a januarij scab. ut sup.
Gherit Willems z.w. Willem Heynen alsulken brief van 38 peter en 28 - - Willem die Meyer promisit? sup.. Johani de Spina tbv Willem Monik? 4 R gld tot sijne vermane te betalen
scab. Jan Poynenborch Peters z. en Jan van Eyghen Anno Lxix xij daghe in meye [met verschillende open
stukken ertussen]

28.

1469 maart 17
847.Sch.Otw,R.175,127-08r-02
Aert van Laerhoven z.w. Arnoldus de Laerhoeven die welc gheloeft heeft ….. ende voer meester Martijn?
z.w. Laureys Toyt Vannis z. 13 L rogh jaarlijks en erfelic pachts in prefesto purificationis wt en van
 een stuck lants tot eenre weyde ghelegen in par. Otw ineen stede geh. Berkel < erf Walteri Denijs > erf

krn w. Arnoldus van Bynacht
een stuck lants < erf Johannes dicti vande .a… alias die Jegher > erf Kathelinen relcite quondam
Johannes vande Pasch et erga? liberorum ex alio latere
heeft hij overgegeven Peter vande Pas z.w. Wouter Gheryte vande Pas
scab. Doren en Laira…. Anno Lxviij mense marcy die xvij


29.

1469 maart 19
847.Sch.Otw,R.175,127-08v-01
Symon geh. Symons heeft hem vernuecht ende wel betaelt gekent van alle alsulcke besetsel ende
toeseggen als tot Arden Hollen soen w. Claeus Hollen ende schilt daeraf quyt den voors. Aerden ende alle
die ghene dese quyting behoeven
– testes Appels ende Eynde Anno Lxviij mense marcy die xix

30.

1469 maart 11
847.Sch.Otw,R.175,127-08v-02
Embrecht die Bont z.w. Ryner [=Henrik?] sBonten
 een stuck lants 13 L vel circiter tot hem behorende in par. Otw < erf Mechtelt vande Velde ende Wouter
Toyte > der erf Goyaert Oerlemans en ghemeyn straet geh. die Vekestraet ^ gemeynte van Haren v
strete toe geh. die Streepstraet
als Embrecht voors. in enen wittigen cope ghecregen hadde tegen Heylwyghen wede w. Henric sBonten sijn
moeder ut in litteris de Oesterwijc – heeft hi wittelic ende erfelic overgegeven ende opgedragen Wouteren
Toyts z.w. Jan Toyts cum literis et testamenti
– scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxviij mense marcy die xxi

31.

1469 maart 22
847.Sch.Otw,R.175,127-08v-03
Cont sij dat want Pauwels Poynenborchs z.w. Peter Poynenborchs heeft gheloeft ende te gheven ende te
vergelden 6 L rogs jeep te leverren tot inder par. van Haren jaarlijks in die prefesto purificationis wt ende van
 enen stuck lants geh. den Huysacker 2 ½ L in par. Haren in een stede die Lyst < erf Wouter Jan
Poynenborch sone > erf Poynenmborchs ^ Jan Poynenborch v erf Henric Rutten erfgen. als hij zeede
heeft hij wittelic en erfelic vercoft Peter Brabants z.w. Goyaert Brabants
– scab. Doren en Lambr. Anno Lxviij mense Marcy die xxij

32.

1469 maart 22
847.Sch.Otw,R.175,127-08v-04
Cont sij dat want Peter Brabants z.w. Goyaert Brabants heeft geloeft als princ. sculder op hem en op zijn
goed Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Ryele en [marge: Pauwels Peynenborch] Pauwels
Poynenborch z.w. Peter Poynenborchs scadeloes te costeloes te houden van Mechtelt ende Ghijsbrecht
Meynaerts en al haar mede erfgen. dat Embr. voors. en Pauwels voors. hen goeden daeraf ghenen crot
scabini predicti datum ut supra

33.

1469 maart 22
847.Sch.Otw,R.175,128-09r-01
Notum sit dat want Embrecht z.w. Henric z. van Ryele heeft gheloeft hem te gheven 11 L rogge jeep op
Lichtmis uit
 perciam terre 5 L in par. Otw in een stede geh. Carchoven < > ^ erf Willem Lu op beyde zijden v aen die
gem. straet aldaer
heeft hij wittelijk opgedragen Peter Brabant z.w. Goyaert Brabant
scabini predicti datum ut supra

34.

1469 maart 22
847.Sch.Otw,R.175,128-09r-02
Peter Brabant z.w. Goyaert Brabant met Heylwych sijns wijfs d.w. Jan Maes jeep op Lichtmis 15 L uit
 enen acker geh. den Groeten ackere in par. Otw in een stede geh. Carchoven < erf Wouter Maes en
Aert Doeremans > erf Willem Lu ^ erf Aert Doeremans voers. v erf Willem Lu alsoe hij zeede
 een stuck lants 10 L in par en tpl. voors. < erf Aert Doeremans > erf Wouter Maes ^erf Embrecht Henric
Embrechts van Ryele v erf Aert Doeremans aldaer alsoe hij zeede
heeft hij wittelijk overgegeven en opgedragen Willem Lu z.w. Willem Luw cum omnibus litteris scabini
predicti datum ut supra
Willem Lu heeft gheloeft Peter Brabants z.w. Goyaert Brabants dat die selve Willem alsoe gelden en betalen
15 L en dat 1/3 van 1 L rogge aan de H.Geesttafel inde kerk van Otw
scabini predicti datum ut supra

35.

1469 mei 2
847.Sch.Otw,R.175,128-09r-03
Jan Arckenrante? z. Janne? Arckenraets promisit Peteren Vlemmynck z. Jan Vlemmynct sijnen zwaghere 7
gouden peters van 19 st van nu OLVr.dach purificatie naestcomende ober jaer te betalen
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense may die ij

36.

1469 maart 17
847.Sch.Otw,R.175,128-09v-01
Cont sij dat want Andries vande Wou z.w. Jans vande Wou heeft geloeft als princ. sculder hem te gheven
ende te gelden ½ mouder? rogge jeep op Lichtmis uit
 de helft van enen huyse neh ove gronde en toebehoren in par. Otw in een stede geh. Huculum < erf
Peters vande Wou z.w. Henric vande > Lambrecht van de Wou z.w. Henrics vande Wou ^v gem.

heerwech
de helft van enen beempt gelegen aldaar < erf Johannes dicti Neven > erf Wilhelmi Wyten z. Gherit
Wyten daer enen wech doer gheet ^ erf Peter vande Wou voors. v erf der erfgen. Jan Langaerts? aldaer
heeft hij wittelic vercoft Henricke vande Hout z.w. Peter vande Hout etc.
scab. Eyghen en Doren Anno Lxviij mense marcy die xvij


37.

1469 maart 31
847.Sch.Otw,R.175,128-09v-02
Adriaen Wouter gebr. der krn w. Gheer. Henrics soen ende met Aert Lof z.w. Arnt Lof wittig man Juete sijns
wijfs d.w. Gheerit Henricvs die welc gheloeft hebben voer henzelven en voor hoer moeder en voor hoer
andere bruederen en susteren
 een stuck beempts ½ B in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Herman Berthoute w. Wouter
Berthouts > heer Florys Ghijsbrechts priester ^ erf Berthout Wouters v erf heer Floris vors.
welk stuk beemd Adriaen Wouter en Andries [?] als man sijns wijfs met recht van versterven toecomen is
van w. Jan die Bye Wouters z. alsoe hij zeede hebben sij wittelijck vercoft heer Florys Ghijsbrechts z.
priester uitgezonderd dat hr Florys hieruit gelden zal ½ mud rogge den godshuys van Tongerloe nog 1 oude
grote 1 oert van enen stuver den selve godshuys
scab. Appels ende Doren Anno Lxviij mense marcy die ultia

38.

1469 maart 31
847.Sch.Otw,R.175,128-09v-03
Cont sij dat want Mechtelt wede w. Jans van Eeten heeft geconsenteert Gielis natuerlic z.w. Jans van Eeten
alsuilke 12 L rogge erfpacht als deselve Jan Gielis voors. ghemaect heeft met enen testament uit zekere
onderpanden te vergelden nae inhoud sch.br. welc 12 L rogge Gielis ghebruycken ende besitten sal sonder
enich crot off hynder de voors. Gielis daer in te doen vande voors. Mechtelden of hoeren kynds met zulker
voorwaerden hiertoe ghedaen off dat zake waer dat Gielis van lyve tot doot quam sonder wittighe gheboirt
after te laeten dat alsdan die voirs. 12 L rog wederom en allen gratien? totten wittigen kynderen Jan w. Jans
van Eeten off totte wittige erfgen. Jans van Eete
scab. Eck ende Eyghen mense marcy die ultia anno Lxviij

39.

1469 maart 31
847.Sch.Otw,R.175,129-10r-01
Mechtelt voers. heeft gheloeft Gielis voers. 18 st voor den peter van nu onser vrouwen dach purificatie
naestcomende over drie jaer te betalen scabini predicti datum ut supra

40.

1469 maart 31
847.Sch.Otw,R.175,129-10r-02
Gielis voers. heeft hem vernuecht voldaen gheloest van alle alsulke maeksel ende besettel van testamente
als den voirs. Gielis ghemaect ende beset is van w. Henrics van Eeten sijnen ouden vader ende van w.
Jannen sijnen vader daeraf die voers. Gielis Mechtelden wede w. Jans van Eeten daeraf quyt ghesouden
heeft
scabini predicti datum ut supra

41.

1469 april 5
847.Sch.Otw,R.175,129-10r-03
Margariet wede w. Jacop Coeremans metten momb. alle alsulcke tocht in
 een huys en hof gronde en toebehoorten bvvo < erf Jan Buckincs Jans z. > erf der krn w. Jan
Doeremans ^ Kerckenstraete v ghemeynte toe geh. optie Vloet
overgegeven en opgedragen en testament Jacoppe Lipprechts z.w. Jacop Lypprycxs haren soen met afgaan
dwelc geschiet soe sijn ghestaen voor sch. Margriet en Jacop voors. en hebben dit voors. huis wittelijc ende
erfelijc vercoft in enen wittigen erfcoep Claeuse vanden Dijck z.w. Henrics vanden Dijck – uitgenomen dat
Claeus voors.hieruit gelden sal 6 L rogs Geertruyt Lypprechts en 2 L de altaristen Kerk van Otw
scab. Poynenborch en Lambr. Anno Lxix mense aprilis die quinta
Jacop z. Jan Scijven prebuit et resignit scabini predicti datum ut supra

42.

1469 april 5
847.Sch.Otw,R.175,129-10r-04
Claeus vanden Dijck nat.z.w. Henrics vanden Dijck heeft gheloeft als princ. Margariete geh. Coeremans 35
peter en voor elke peter 18 st vel valor. tot 7 termijnen te betalen etc.scabini predicti datum ut supra

43.

1469 april 6
847.Sch.Otw,R.175,129-10v-01
Peter Bey z.w. Jans Beyen die helft hem als hij zeede toebehorende in
 2 buenre broecks gelegen in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Herman Loer en Goyaert van
Hulsen > gem. steghe ^erf der erfgen. Aerts vanden Brekele v erf heer Aerts van Buedel priester
welke helft van der buender broecks Peter voors. in enen wittigen cope tegen Peter z.w. Gerit Lauwr. Toyt
Vannis zx. in sch.br. Otw heeft hij wittelijc overgegeven en opghedragen Henric die Loese z.w. Jans Loesen
uitgenomen dat Henric voors. hieruit gelden zal 20 ½ st chijns en ¾ ghedeelt van1 ½ cappoen Gheer.
Nollekens
scab. Eck en Doren Anno Lxix mense aprilis die vi

44.

1469 maart 12
847.Sch.Otw,R.175,129-10v-02
notum jofrou Margriet van Haren wede w. Jans van Daelem [doorgehaald van Donghen] Jan [doorgeh.
Rolof] Willem en Rolof gebruederen de kynderen w. Jans van Dalem alle alsulcke tocht als sij besittende is

in alle gueden erfelic ende havelic beruerlic ende onberuerlich soe waer die goederen ghelegen sin in
hasrden in weken in diepen off in drogen
dwelc geschiet soe sijn ghestaen voor sacepenen hierondergescreven joffr. Margriet met hoer soenen voers.
en hebben geloeft te gelden een mudde rogge jeep Peteren van dcen Eynde z.w. Jans vanden Eynde alle
en eenyegelijcke jaer op Lichtmis uit en van
 een stuck lants 4 L in par. Otw inde ackeren geh. dat Moleneynde < erf der tafelen des H.Geest KvOtw >
erf Jan Heyen mma ^erf Henric Kepkens en Jan die Beer v gem,. straet aldaer
welk stuk land Willem Jan van Daelhem [doorgeh. van Donghen] ghecoft ende ghecregen hadde teghen
Aert die Greve
 eender weyen geh. dat Wouwenbroeck in par. voors. < erf Deckens broeck > erf Henrics van Berck
welk stuk wey Willem Jan van Daelhem ghecregen tegen Ghijsbrecht van Haren
hebben zij vercoft Peteren vanden Eynde z.w. Jans vanden Eynde scab. Appels ende Eck Anno Lxviij
mense marcy die xij
45.

1469 april 4
847.Sch.Otw,R.175,129-10v-03
Jan Hollen heeft gheloeft Jan Peters z. van Rode 11 gouden Rgld en 1 ort van 1 Rgld nu tot sijnte Jacop
dach naestcomende te betalen ende hiermede soe sijn sij verlecken van allwe twysten ende dysorden die sij
ghehadt hebben tot dese daghe toe
scab. Poynenborch ende Eynde Lxix mense aprilo quarta

46.

1469 april 15 ?
847.Sch.Otw,R.175,130-11r-01
Cont sij dat want Aert vande Wyele z.w. Peters vande Wyele heeft gheconsenteert ende gheloeft Henricken
sijnen soen nae sijnen doot 10 ½ Rgld dwelck die selve Henric Jannen gheheyten Wyt gheleent hadde dat
die selve Henric die heffen ende boeren sal op alle alsucke ghedeelt van vercregen gueden als die selve
Aernt vercreghen heeft nae der doot sijnre huysvrouw [geen datum noch schepenen]

47.

1469 april 15
847.Sch.Otw,R.175,130-11r-02
Cont sij eenyegelijcken dat want Aert vande Wyele z.w. Peters vande Wyele heeft gheconsenteert ghemaect
ende gheloeft op hem ende op alle sijn goet nae sijn doet Peteren ende Henricken ghebruederen ende
Lambrecht vande Wou man en momb. Juete sijn hvr de kynderen Aerts ende Henric Emmen en Margriet zijn
zuster dat sij ghesamenlijcke deylen sullen alle alsulcke 10 ½ ? Rgld als Henric sijn soen voers. Janne geh.
die Wyt gheleent hadde wt ende van alle alsulcke ghedeelt als Jan die Wyt van alle alsulcke vercregen
hadde als Aert voers. vercregen heeft nae dcer doot Margrieten sijn wijfs de voors. Janne te deele vallen sal
nae der doot Aerts voors. met dese voorwaerden hier toe ghedaen als die voers. Peter Henric ende
Lambrecht en Henric Emmen ende Margriet zijn zuster deze voors 10 ½ Rgld betaelt sal sijn wtte ghedeelte
Jans voors. dat alsdan Jan voors. off sijn erfgen. deylen sal voerdaen wtte vercregen gronden Aerts voors.
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense aprilio die xv

48.

1469 april 16
847.Sch.Otw,R.175,130-11r-03
Franck z.w. Wouter Wyten heeft gheloeft Aert Vdenmans z.w. Jan Vdenmans 8 peters en 7 st 18 st voorde
peter tot 2 termijnen van betalen 4 derselver peter en 4 st nu opten meydach naestcomende te betalen scab.
Heyman ende Eynde Anno Lxix mense aprilio die xvi
[rest van dit blad leeg]

49.

1469 april 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,130-11v-01
Ghijsbrecht ende Willem ghebruederen ende Ghijsbrecht hoere zuster de kynderen w. Ghijsbrecht
Huysmans metten momb. derselver hebben wittelijc gebracht? ut gh..? op een halve mudde rogge jeep
dwelck Margariet w. Willems van Brakel hen in testament ghemaeckt ende beset tbv de zusteren ? tbv
Henric Appels tbv Willem Beckers en tbv Claeus Staerte z.w. Claeus Sterts?
– scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix [verder niets]

50.

1469 april 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,130-11v-02
Suster Jan Kepkens inde naem ende vanweghen den convent vander derde orden sinte Franciscus tot
Oisterwijc Henric Appels z.w. Henric Appels, Willem die Becker z.w. Jans Beckers ende Claeus Staerts
hebben gheloeft Ghijsbrecht Willem ghebruederen ende Ghijsbrecht hoer zuster de kynderen Ghijsbrecht
Huysmans 17 peter van 18 st mette pacht van enen halve mud rogge nu tot Lichtmis naestcomende
de kynderen kunnen deze 17 peters belegghen sullen aen een half mudde rogge erfpacht daer Heylwych
wede w. Ghijsbrecht Huysmans hier mede hoer tocht in hebben en besitten sal en na de dood van deselve
Heylwijchs hen in een recht erfrecht te hebben en te besitten
scab. uts.

51.

1469 april 14
847.Sch.Otw,R.175,130-11v-03
Jan geh. Marie? alle alsulcke versterf en recht van versterven als voors. Janne met recht van versterve
toecomen is van w. Ghijsbrecht Meijn ende Jenneken sijnre moyen ende opten alighen recht hem enichsijns
toebehoirende heeft hij wittelic vertegen tbv Embrecht Henric Embrechts soen van Ryele als daer
toebehoerlic is ende heeft gheloeft Jan voers.

- scab. Appels ende Eynde Anno Lxix mense aprilis die xiii
52.

1469 april 23
847.Sch.Otw,R.175,130-11v-04
Jan die Coster en Wouter sijn soon alle alsulcke versterf en recht van versterf als deselve Janne en Wouter
met recht van versterven toecomen is van w. Willem die Coster hoeren brueder en van Henric zijnen zoon
erfelic havelic beruerlic ende onberuerlijk so waer die guede ghelegen sijn in harden in weken in diepen of in
drogen hebben zij vertegen tbv Juete wede w. Willems Costers als daertoe behoorlic is
scab. Appels en Poynenborch Anno Lxix mense aprilis die xxiij

53.

1469 april 14
847.Sch.Otw,R.175,131-12r-01
laatste vel van dit eerste katern
notum sit dat want Aert geh. Buckincs z. Goyaert Buckincs z. w. Aert Heymans 4 L rogs jeep in prefesto
purificationis wt ende van
 enen huyse ende hove met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Embrecht geh. tsgreven > erf Willem
Beckers des jongen ^Kerckstrate v Hoechstraete toe
welke 4 L rogs Jacop geh. Buckincs sinen brueder gheloeft had te gelden volgens de brieven et resiguat?
Adriaen Becken z.w. Henrici Beken
– scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense aprilis die xxiiij

54.

1469 april 25
847.Sch.Otw,R.175,131-12r-02
Henric Goyaert s.w. Embrecht van Ryele 4 L rogs jeep tot hem behorende jaarlijks op Lichtmis uit en van
 een huys en hoeve met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Willem Meynaerts > gem. straat
daermen doervaert tot Carcoven ^ gem. straat [marge: welc meester Jan sijn aen gheconsenteert .. ] v erf
Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen
welke 4 L rogh Jan Nellen jaarlijks sculdig is uit voorn. huyse etc. en die Henrick voors. met recht van
versterve toecomen is van w. Ghijsbrecht Korstiaens sijne ouder vader en Henrick in erfdeling met mede
erfgen. volgens sch.br. Otw heeft hij wittelic ende erfelic overgegeven en opgedragen Janne Nellen z. Dirc
Nellen met afgaan en vertijden als daertoe behoorlic
scab. Eck en Eynde Anno Lxix mense aprilis die xxv

55.

1469 april 25
847.Sch.Otw,R.175,131-12r-03
Henric Goyaerts z.w. Embrecht van Ryele 6 L rogge jeep tot hem behorende uit en van drie mudde rogge
en 6 L rogge jeep jaarlijks op Lichtmis uit en van
 zekere onderpanden in par. Boxtel volgens sch.br. Bocxtel
en welke 6 L rogs erfpacht Henrick voors. met recht van succ. toecomen is van w. Ghijsbrecht Korstiaens
sijnen oude vader en welc 6 L rogs Henrick in erfdeling met mede erfgen. in sch.br. Otw heeft hij wittelijc en
erfelic vercoft meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens sijnen oem van denselven meester Janne coper
warandam scab. uts.

56.

1469 april 25
847.Sch.Otw,R.175,131-12r-04
Jan Nellen z. Dirc Nellen heeft gheloeft mr Janne z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 6 mudde rogge den witten
donredaechs voer Paeschen nu naestcomende in …….. merct te betalen scabini predicti datum ut supra

57.

1469 april 26
847.Sch.Otw,R.175,131-12v-01
Henric Appels z. w.Henric Appels als wittig man en momb. Kathelijn sijns wijfs d.w. Willem vasn Brakel
 1/3 in een stuck bempts aan hem Henrick behorende in par. Otw in een stede geh. die Diese <
gemeynte van Otw > gemeyn [water] die Aa ^ erf Henric Wijtmans v … van Gorop
welk 1/3 van de beemd bij versterve van w. Willems van Brakel en den … Henricke in recht van erfdeylinge
ten deel gevallen heeft hij wittelic vercoft Peteren vanden Eynde z.w. Jans van den Eynde scab. Eck en
Doren Anno Lxix mense aprilis die xxvi

58.

1469 april 20
847.Sch.Otw,R.175,131-12v-02
Berthout vanden Dijck z.w. Henrics vanden Dijck een mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huysinge en hove gronde en toebehoorten daar w. Henrick vanden Dijck in bestorven is
en welk mud rogge voors. Berthout tegen Janne natuurlijc z.w. Henrics van Eten en ghecregen hadde ut in
littt. de Otw heeft hij overgegeven en opgedragen Janne sijnen brueder scab. Appels ende Doren april die xx

59.

1469 april 5
847.Sch.Otw,R.175,131-12v-03
Cornelis z. Willem Goyaert Backs [erboven …….. Marie sue uxoris een half mudde ] rogh erfpacht op
Lichtmis uit en van
 een huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Willem Meynaerts > gem. straat ^ gem.
straat v erf Aderiaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen
wittelic en helmelic vertegen tbv Jan Nellen z. Dirc Nellen scab. Eyghen en Doren Aprilio die quinta Anno
Lxix

60.

1469 mei 2
-Jan Arckenraets z.w. Hubrecht Pyggen

847.Sch.Otw,R.175,131-12v-04

een stuck lants 2 L tot hem behorende in par. Enschit < erf Korstiaen die Bont > erf Berthouts van Beeck
^ erf Adriaen die Mesmeker v gem. wech aldaer
 v ghedeelte in een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten van Jan voors. inde der rechten? in
woenende is ghelegen aldaer < erf Gherit Willems > der erf Berthout van Beeck voers.
sigt. Peter Vlemminck z. Jan Vlemmyncs als wittig man en momb. Heylwych sijns wijfs d. Jans voors. – scab.
Eyghen en Doren anno Lxix mense may? die secunda ?
Petrus refgt.? redicti hereditate Janne Arckenraets z. Jans Arckenraets sijnen zwagher …. scab. uts.


61.

1469 mei 3
847.Sch.Otw,R.175,132-13r-01
los vel 132/133
Claeus z.w. Jan Loenhout ende Jacop vander Hoeve z.w. Peters vander Hoeve wittig man en momb.
Lijsbette sijns wijfs d.w. Jans van Loenhout
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten tot hem behorende gelegen in par. Otw in een stede
geh. Hukelum < ^ gem. straet > v erf Jan Neven
welk huis etc. Claeus en Jacop voors. met recht van versterve van w. Jan Loenhout hoeren vader hebben zij
vercocht Willem z. Gherit Willems scab. Eck en Eyghen Anno Lxix mense may die iij

62.

1469 mei 4
847.Sch.Otw,R.175,132-13r-02
Berthout vanden Dijck z.w. Henrics vanden Dijck alsulcke tocht als Berthout voers. besittende is in
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten bvvo daer Jan vanden Dijck heden des daghs
woonende < erf Aert geh. Buckincs > erf der krn w. Willem Emmen ^gem. Kerckstraet v ghemeynte toe
geh. op die Vloet
heeft hij overgegeven en opgedragen Henricken sijne neve? de kynder Berthouts voors pb in goeden
trouwen nimmermeer totten voers. tochte wederom te comen
Dwelc gheschiet so is ghestaen voer scepenen hier onderghescreven Henric voers. en heeft dit voors. huys
wederom overgegeven en opgedragen Jannen vande Dijck z.w. Henrics vande Dijck met afgaan – scab. Eck
ende Do[ren] Anno Lxix mense Marty die quarta
marge: voer Mechtelden sijn zuster gheloeft heeft

63.

1469 mei 8
847.Sch.Otw,R.175,132-13r-03
Kathelijn wede w. Jan Hoyften alsulcke tocht als Kathelijn besittende en als Anthonis horen z. met recht van
versterve …
 1/7 in een stuck lants gelegen in par. Otw in een stede geh. Carcoven < erf Jan Backs? de jonghe >
gem. straet ^erf Berthout Back v erf Dirc Bailius aldaar
overgegeven en opgedragen Jannen z.w. Jan Lauwreis van deselve Janne in een recht – scab. Eck en
Doren Anno Lxix mense May die viij
Joannes predictus recog.. predicta Katherina ad vita sua possden.. in predicta h.. scab. Aert Appels ende
Doren

64.

1469 mei 8
847.Sch.Otw,R.175,175,132-13v-01
Anthonis z.w. Jan Hoyften heeft gheloeft Jannis vanden Doren tbv Jannen z.w. Jan Lauwreis dat die selve
Anthonis nimmer met gheenderhande rechten spreken en sal op allen alsulke versterf en recht van versterve
als den selven Anthonis nae den doot sijnre moeder versterven mach
hier is bijghestaen Cornelis Peters z. als wittig man en momb. Gheertruyden sijne (doorgeh.moeder) hvr
d.w. Jan Hoysten en heeft wittelic ende helmelic verteghen tbv Jan z.w. Jan Lauwreys op alle alsulke
versterf met recht van versterve als Anthonis Hoyften nae der doet van sijnre moeder aen versterven mach
etc. scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense may die viij

65.

1469 mei 8
847.Sch.Otw,R.175,132-13v-02
Anthonis z.w. Jan Hoyften heeft ghezekeert ende gheloeft als een princpael sculdig op hem en op sijn goet
dat hij betalen sal alle alsulcke somme van penningen als sijn borghe ter soenen recht voor hem gheleoeft
hebben ende als die uytspraeck dat inhelt ende begrijpt
als Anthonis die voers. somme niet en betaelde nae de wtspraecke dat alsdan de selver Anthonis
meyneedych trouweloes en een loes? wesen soude in wat heeren lande dieselve borge den selven
Anthonisse bevonden scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense may die viij

66.

1469 mei 11
847.Sch.Otw,R.175,132-13v-03
Bartholomeeus de Nulaet z.w. Aerts de Nulaet
 een stuck lants tot hem behorende alsoe hij zeede een lopensaet off daer ontrent begrijpende in par.
Tylborch in een stede geh. die Swarte Rijt < erf Kathelijn Byen > erf …. van Beeck ^erf Kathelijn Byen
voirs ….. v gem. waterlaet geh. die Swaert Rijt
vercoft Wijtman die Groet z.w. Jans Groeten scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense may die xi

67.

1469 mei 11
847.Sch.Otw,R.175,133-14r-01
Gherit Beeken z.w. Henric Beeken
 een huys en hof gronde en toebehoren en tot deselve Gherit behorende bvvo < erf Jan Ansem Smolners

z. > erf Henrics van Laerhoven ^ gem. strate v erf Jan Ansem Smolners z. voers. aldaer alsoe hij zeede
heeft hij wittelic vercoft Anthonis Peters z. w. Dyels vande selve Anthonis uitgenomen dat Anthonis voers.
hierwt jaerlics sal gelden en betalen ½ mudde rogge jeep nog 5 ½ oude grote chijns en een chijns hoen nog
een roede dijcks opten dijck tot Oesterwijck – scab. Eck ende Eynde Anno Lxix mense may die xi
marge: fiet .. pro Gherardo Beeken pro pactione unam? dimidium mody silig.
Adriaen Beken z.w. Henric Beken prebuit et resignit scabini predicti datum ut supra
68.

1469 mei 11
847.Sch.Otw,R.175,133-14r-02
Anthonis Peters z. heeft gheloeft Gheerit Beeken z.w. Henric Beken 28 ½ peter van 18 st voerden peter vel
valore eodem van nu onser liever Vrouwen dach naestcomende over drie jaere te betalen ende alle onser
liever Vrouwen dach purificatie metten pacht van 12 L rogge te betalen etc.
-den pacht van 4 L rogge dat sal den voors. Anthonis corten aen de pacht ende aen dat gelt scabini predicti
datum ut supra

69.

1469 mei 12
847.Sch.Otw,R.175,133-14r-03
Andries z.w. Willem Sappeels heeft ghegeven ende verleent n volcomen macht ….. Dircken Sappeels sijnen
brueder ende Goyaerden van Hulsen sijnen zwaghere om of die een absent waer dat die ander dan mach
allen sijn goeden te heffen te boren soe waer die gueden inder meyereen vanden Bosch erghens ghelegen
sijn en die in sijnen naem erghens bevynden can sijn recht te voerden ende sijn onrecht te bescudden
ghelijc off hij selven daer in pucen? waer durende altijt totte weder segghen des voers Andries
- scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense may die xij
met onleeesbarfe aantekening in de marge

70.

1469 mei 13
847.Sch.Otw,R.175,133-14v-01
Henric Brabants z.w. Jan Brabant
 die helft van een stuck bempts daer die ander helft af toebehoerende is Gheertruden wede w. Jan
Lypprichts en kynder alsoe hij zeede den heelen beempt ghelegen inder prochie van Otw < erf Jan
Monen en Jns Beckers > ghemeyn Aa ^ erf Jans vanden Dijck en Willem sBeren v erf Jans vande Elst
ende sijnre voerkynderen aldaer
welke helft Henrick in erfdeling ten deel gevallen is in sch.br.Otw heeft hij wittelijc vercoft Jan Monen z.w.
Gielis Monen vande selve waaruit Jan voors. hieruit gelden en betalen den altaristen KvOtw 2 schillinghen
chijns en Jan weghen over erf Janne Beckers voors tot de straete scab. Eck en Doren Anno Lxix mense may
die xiij

71.

1469 mei 13
847.Sch.Otw,R.175,133-14v-02
Jan Monen z.w. Gielis Monen heeft gheloeft principael schulder Goyaerden z. Henric Brabants 23 gouden
peters van 19 st voer elke peter nu tot synte Jacopsmisse naestcomende te betalen scabini predicti datum ut
supra

72.

1469 mei 14
847.Sch.Otw,R.175,133-14v-03
Willem van Weert z.w. Jans van Weert een half mudde rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck erfs dat comen is van Claeus Haremans 10 of 11 L in par. Otw in een stede geh. Berkel <erf
Claeus van Brakel > erf …. Gobelijns ^ Harens Ghemeynt v enen wech vande erfgen. mij joffr
Borgraven? daer men gheet ter Berkelscher kercke waert
 een stuck lants geh. die Moyen 4 L in par. en ter stede voers. < erf Claeus van Brakel > ^ v en voorts al
om en om aen den erf Kathelijns vande Pas
welk stuck lants Kathelijn voors. bruikt en hantplicht en welc half mudde rogh voors. Willem met recht van
versterve toecomen is van w. Jan van Weert sijnen vader ende den voers. Willem in recht van erfdeylinge
[135-15?] Oost’wijck
deele ghevallen in sch.br. Boxtel en vercoft Willem die Becker z. Jans Beckers des oude van deselve Willem
coper – scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense may die xiiij – met nog onleesbare tekst in de marge

73.

1469 mei 13
847.Sch.Otw,R.175,134-losbij14
achterzijde leeg – half in de hoogte
ende cle? confratres
Jan z.w. Hubrecht Pigghen
Jan geh. die Clerc w. Embrecht van Riele als wittig man en momb. Elisabetth sijns wijfs d. Hubrecht Pigghen
voers. voer hen selven en voor mr Henric Appels als wittig man en momb. Margrieten sijns dochter w.
Hubrecht Back en voor alle en enyegelijken krn dess w. Hubr. Back en voor Willem z.w. Zib?[of eel?]
Ghyben en voor Alyten d.w. Hubr. Pigghen daar sij samenlijc voer gheloeft hebben 1 ½ mud rogh jeep hem
toebehorende te vergelden jaarlijks op Lichtmis uit
 enen huse hove cum fundo et attinentibus en erf daeraen gheh. sGeisters guede ghelegen in par. Gestel
welk 1 ½ mud rogge erfpacht voers. w. Katelijn d.w. heer Willem - - - Costers in hoer leven wt de voers.
gueden te boren en de te heffen plach en welk 1 ½ mud rogge erfpacht voers. Gherit z.w. Erit sBeeren nu ter
tijt geldende is – leg. et her. sup. Gherit z.w. Erit sBeeren voers.
scab. Laerhoven en Cloet? datum xiij may

Gherit [tussengev. Claeus] en Jacop gebr. krn w. Erit sBeeren voers. Michiel gheh. die Haerde en Jan geh.
die Boer p. m. sup. hu… Janne He… ende Janne voers. tbv deselve en tbv hoer mede erfgen. voers. 16
peters op Lichtmis met 10 L rogh solv. scab. Laerhoven en Elst datum sup.
Gherit Claeus Jacop Michiel en Jan voers. promiserunt … 21 peters op Lichtmis a.s. over een jaar met 12 L
rogh solv. scab. predictam datum supra ….
74.

1469 mei 15
847.Sch.Otw,R.175,135-16r-01
los aangevezeld vel met nieuwe omslag begint met rest van voorg. akte en erboven Oest’wijck
met potlood 14-15 mei 1469
Cont sij eenyeghelijke dat want Henrick z.w. Jan Meeus anders gheheiten van Poppel en met hem Lijsbet
d.w. Jan Doems [Doenis?] met haren man als met haren momber hebben malcanderen ghegeven en
machtich ghemaect sonder hoi… te wed.. seggen
 alle alsulcke huysinghen en hof met toebehoorten bvvo < erf der krn w. Willem Emmen > erf der krn w.
mr Jan van Spul ^gem. kerckstraete v gemeynte toe gheheyten optie Vloet
 alsulcke gueden eest in harden in weken in diepen of in droegen soe waermen die in hoer beyder naem
bevijnden can
vertegen tbv aen beyde sijden dese voers consent malcanderen ghestendich en vast te houden
de erfgen. van Lijsbet zullen Henric of zijn erfgenamen wt reycken en betalen 20 peters
– scab. Eck en Doren Anno Lxix mense maij die xv
met nauwelijks leesbare aantekening in de marge

75.

1469 mei 14
847.Sch.Otw,R.175,135-16r-02
Jan z.w. Symon Wouter Backs 9 L rogs jeep op St Andries apostel uit en van
 . een stuck bempts gheheyten den Heesbempt in par. Goerle < erf Jan Rolofs > erf der krn w. Henrics
van Breehees ^ gem. strate v erf Henrics vande Eynde
welke 9 L Janne voors. in erfdeylinge te deele ghevallen zijn alsoe hij zeede en Willem z.w. Wouter Back
tymmano ? z. jaerlics sculdich is te gelden heeft hij overgegeven en opgedragen Willem voors. – scab.
Eyghen? en Doren Anno Lxix mense may die xiv

76.

1469 mei 15
847.Sch.Otw,R.175,135-16v-01
Jan z.w. Symon Wout Backs heeft wittelic ende helmelinghe vertegen op 3 L jaerlijks en erfelijcs pachts op
Lichtmis uit en van
 een stuck bempts geh. den heesbempt in der par. van Goerle < erf Jan Rolofs > erf der kynder w.
Henrics van Breehees ^gemeynte v erf Henrics vanden Eynde
welke 3 L rogge jeep Janne in rechte erfdeylinge den voors. Janne te deel gevallen en welke 3 L rogs voors.
Yde wede w. Peter Vannis jaarlijks schuldig is heeft hij wittelic en erfelic overgegeven en opgedragen Yde
wede w. Peter Vanni voers.
scab. Eyghen en Doren anno Lxix mense may die xv

77.

1469 mei 15
847.Sch.Otw,R.175,135-16v-02
notam sit Wouter van Haren z.w. Wouter van Haren Wijtman die Groet z.w. Jans sGroten als momb. en
fabrieksmrs der kerke van Enschit hebben gheloeft voer henselven en voor henne naecomelingen een
mudde rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants in der par. Enschit < ^ erf Adriaen Wyten > v gem. wech en den erf Barthouts van Beers
 een stuck lants in par. voors. < ^ v erf Hubrecht Goyaerts > erf Ghijsbrecht Wijten
vercoft Janne natuerlic z. w. Gielis Backs ende Lijsbette
te lossen met 17 peters van 18 st en altijt een vierdel jaers te voren te segghen
scab. Appels en Doren Anno Lxix mense may die xv

78.

1469 mei 15 ?
847.Sch.Otw,R.175,136-17r-01
los blad (136/137) met op de voorkant 17 en middenin xCv [95]
Mys z.w. Jans z.w. Melis Sybben als momb. en prov. der tafelen des heylighe gheest inder kercken van
Diesen heeft geloeft Henricke vanden Hout z.w. Peters vanden Hout 11 peters van 18 st vel valore mette
pacht van 5 L rogh van Lichtmis a.s. over jaer en nu tot Lichtmis a.s. de pacht van 5 L rogge te betalen den
selven
scab. Eck en Doren Anno Lxix mense xviij [met potklood 15-21 mei]

79.

1469 mei 15 ?
847.Sch.Otw,R.175,136-17r-02
Henric vande Hout z.w. Peters vande Hout heeft hem vernuecht ghekent ende voldaen van alsulcke 11
peters als Claeus Staerts man van Yde sijns wijfs d. Henric Schellekens sculdich was te betalen den
kynderen Claeus van Straelen nae der doot Claeus van Straelen ende heeft daeraf quyt ghescouden den
voors. Claeus Staerts ede alle die ghene die dese quitanty behoeven sullen wesen?
scabini predicti datum ut supra

80.

1469 mei 15
847.Sch.Otw,R.175, 136-17r-03
Peter vanden Eynde z.w. Jans vanden Eynde heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent die

somme van hondert gouden peters en heeft daersf quyt gescouden Jorden vander Heyen ende alle die
ghene dese quitanty behoeven sullen wesen
scab. Doren ende Lambr. Anno Lxix mense may die xv
81.

1469 mei 15
847.Sch.Otw,R.175, 136-17r-04
Mechtelt wede w. Jans van Eeten heeft haer vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van alle alsulcke
erf penninghen als w. Jan Leenaert w. Jan van Eeten in sch.br. geloeft mach hebben ende schilt daer af quyt
ende ghescouden heeft Jacoppe vander Hoeve ende Claeus Leenaert en alle die ghene dese quitanty
behoeven
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense may die xv

82.

1469 mei 24
847.Sch.Otw,R.175, 136-17r-05
notum sit dat want Wouter Toyts z.w. Jan Toyts 10 L siligis jeep in prefesto purificationis wt Arnoldus? dictus
Staerts qd Nycolai Staerts de et ex
 domo et orto 20 L in par. Enschit < erf Jan z.w. Wijten > erf Mechtelt? vande Velde en dat goet vande
Waghen ^erf Goyaert Aert Goyaerts z. v gem. straete
verkocht en opgedragen den voors. Aerden
scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense may die xxiiij
[met onleesbare aantekening in de marge]

83.

1469 mei 24
847.Sch.Otw,R.175, 136-17r-06
Arnoldus reggio? ex gratia Wouteri redemp… con? in pacta predicto cum xx pet…. [erboven: van nu onser
Vrouwen dach purificatio? naestcomende] vi atrio? een pact… sento? annuati.. solv… in prefesto
purificationis et cum ariestaijs scab. uts.

84.

1469 mei 24
847.Sch.Otw,R.175,136-17v-01
Tyelman z.w. Wijtmans vanden Dael en met hem Dynghen d.w. Claeus Tyelman met hoor momb. en heer
Jan priester z. Claeus Adriaen ende Claeus ghebruederen d. kynder Tyelmans voers. Goyaert nat.z. w.
Herman Goyaert Backs wittig man en momb. sijns wijfs ende Soffye d. Tyelmans voers. mette momb. welke
gesamenderhand gheloeft hebben voor Adriaen en voor Claeus hoen brueder
 een stuck bempts tot hen behorende gelegen in par. van Ghestel in een stede geh. tHelbroeck < erf
Katherine wede w. Goyaert Lypprechts en hoer kynderen > erf Peter Jan Beckers sone ^erf Berthouts
Stempels
vercoft heer Janne Marscalc priester persoon van Goerle uitgenomen dat heer Jan voers wt gelden en
betalen sal 1 phl d. chijns of alsulcke chijns alsmen daerinne met recht sculdig is daerwt te gelden
scab. Eck en Doren Anno Lxix mense may die xvi
Wijtman vanden Dael z. Coenraets vanden Dael pbuit denar. paten? resignit
heer Jan Marscalc persoen tot Goerle gheloeft heer Janne z. Wijtmans vanden Dael Goyaerden z. naetuerlic
z.w. Herman Back ende Soffye d. Tyelman vanden Dael 11 peters 18 st vel valoere eorum ad prefestum
prope futurus scab. ut.

85.

1469 mei 21
847.Sch.Otw,R.175,136-17v-02
Marcelis Haremans z.w. Jan Haremans
 twe stucke lants tot hem behoerende ghelegen in par. Enschit dat ene stuck lants 4 L of daer omtrent <
erf Jans Schoetmeker ? > erf [doorgehaald: Laureys vander Heyen] der kerke gueden van Enschit
 item dast andere stuck < erf der erfgen. Laureys vander Heyen > gem. straet
vercoft Jan vande Wyele z.w. Wouter vande Wyele uitgenomen dat Jan voers. hier wt gelden sal 13 L rogs
diemen van rechts sculdig is te gelden item noch hiertoe ½ oude grote chijns den hertoge welke pacht en
chijns voors. Jan voers. alsoe gelden en betalen sal Marcelis voers. sijn gueden daeraf onghelijc? ende
sullen wesen
scab. Eynde ende Doren Anno Lxix m[ense] may die xxi

86.

1469 mei 11
847.Sch.Otw,R.175,136-17v-03
Hyllegont d.w. Wijtmans naetuerael soen w. Mathijs geh. van Hukelum cum tutore 6 L rogge jee pachts totte
voirs. Hyllegont behoert alle jaer te vergelden op OLVrouwe dach purificatie wt en van
 1/3 van enen hoeve mette helft van enen huyse daerop staende met sijnen gronde en toebehoorten bvvo
< erf Jan Wolfarts daer enen ghemeynen waterlaet doer gheet > erf Anthonis geh. Buckinc ^ ghemeynder
Kerckstraete v gemeynte gheheyten op die Vloet aldaer alzoe zij zede [18r hier bovenaan 1469]
welck 6 L rogs voors. Hylegont voirs ghecregen hadde teghen Jan Willem Claeus soens in sch.br. Otw
vercoft Aerden Ennekens z.w. Aert Ennekens et resignit
scab. Poynenborch ende Eck Anno Lxix mensde may die xvi [of xi want de v is doorgehaald]

87.

1469 mei 11
847.Sch.Otw,R.175,137-18r-01
Aert Ennekens z.w. Aert Ennekens promisit Hyllegont viij peter en voor elke Peter 18 st tot drie termijnen te
betalen drie der selver peter nu tot bamysse naestcomende te betalen aen die selven peter nu tot
Korstmisse naestcomende te betalen etc. scabini predicti datum ut supra

88.

1469 mei 24
847.Sch.Otw,R.175,137-18r-02
Jan van Eyghen z.w. Claeus van Eyghen wittig man en momber Kathelijne sijns wijfs d.w. Henric Goyaert
Backsz. Zegher van Cuyck z.w. Eerarts van Cuyck op alle alsulcke ghedeelt in 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 de helft vaneender stede gelegen in par. Ghestel bij Otw ter stede geh. den Wenckenberch daar w.
Willem Smedeken in te wonen plach < ^v gem. straat > erf Meeus Heyn Wouters sone
nog uit alle gedeelten wilner toebehorende Wouter z.w. Peter Melis in
 een stuck lants 8 L daar bij omtrent ghelegen < > erf Jans die Wit ^ gem. straat
welke 12 L rogge erfpacht voors. Tielman geh. Hoyft soen w. Tielmans teghen Willem nat.z. Henric Nellen
met cope ghecregen hadde in sch.br.Otw
item noch hiertoe alle alsulcke gedeelt op 11 L rogge jeep jaarlijks op St Andries dach appostel te vergelden
uit en van
 enen stuck lants 2 L 11 R in par. Tylborch in een stede geh. die Stochasselt < erf Clemeyse? d.w.
Gheerit Beyen > erf Daniels z.w. Dyonis geh. Daniels z.
 een stuck weyde?lants 2 L gelegen aldaar < erf Gherarte geh. Beye > erf Henric geh. Beye
welke pacht vander elf L rogge voors. Tielman voers tegen Goedevaerden z.w. Aerts geh. Heymans z. met
cope vercregen hadde in sch.br. sBosch tbv Wouter z.w. Wouter Claeus soene Wouter Roey Gherits sone
wittelic ende helmelic hebben vertegen
scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense maij die xxiiij

89.

1469 mei 23
847.Sch.Otw,R.175,137-018v-01
Claeus Pyg heeft gheloeft Willem Jans Beckers z. 3 mudde rogghe en 1 L nu tot Bamijs naestcomende te
betalen scab. Eyghen ende Doren Anno Lxixi mense maij die xxiij

90.

1469 mei 25
847.Sch.Otw,R.175,137-018v-02
Henric Brabant z.w. Jan Brabants ende Hyllegont d.w. Goyaert Plume cum tutore dwelc gheloeft heeft voer
selver ende voer Margriete haere zuster hier niet teghen wordich wesende op alle alsulcke 28 L rogh jaerlics
ende erfelics pachts tot hem behorende alle jaer te vergelden ende te betalen op OLVrouwe dach
purificatione wt ende van
 eenen stuck bempts anderhalve boender broecks begrijpende ghelegen in Wyppenhout < een bempt
Willems Beckers > den bempt w, Zije Ghenen nu toebehorende dieen van Oerscoet
welk 1 ½ beempt broecks Godevaert z.w. Langheynen onfaen heeft van Claeuse geh. Plumen zoen w.
Henric Pluymen voerden pacht van 28 L rogs en voor 1 ½ groeten chijns ut litero in Oesterwijck ende opten
alinghen recht hem enich sijns toebehorende hebben sij wittelic ende helmelic vertegen tbv Janne vande
Doren z.w. Henrics vanden Doren en tbv Janne z.w. Gheerit Wernaer en tbv Adriaen Heyen en sijn wittighe
krn?
– scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense maij die xxv

91.

1469 juni 1
847.Sch.Otw,R.175,137-18v-03
Cont sij dat want Aernt die Becker z.w. Jans Beckers den ouden heeft gheloeft als princ. sculder te gheven
ende te vergelden een mudde rogge jeep Jueten sijne wittige dochter die hij ghewonnen ende gecreghen
hadde bij w. Brechte d.w. Jan Boensch [Beensch?] alle jaar te vergelden op Lichtmis vanaf de dood Aerts
hoers vaders ende nae der doot Hyllegont sijnre huysvrouwe d.w. Peter Lauwreys wt ende van
 enen huyse en hove met sijne gronden en toebehoorten ghelegen bvvo < erf Jans Beckers sijns vaders
> een gem. s[t]eghe ^ gem. straat v gem. water geh. de Vloet
overgegeven en opgedragen Willem die Becker sinen brueder tbv sijne dochter Jueten voer [?] met afgaen
en verteden met voorwaarde dat off sake weer dat Juet voers. enighe huwelic dede wittelic off onwittelic
sonder consent van haren vader off van horen naesten vrienden ende maghen dat sij alsdan geroeft sal
wesen van dese mudde rogge voirs
scab. Eyghen ende Doren anno Lxix mense juny die prima

92.

1469 juni 11
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-01
[los vel 138/139 fol. 19/20]
Mathijs die Gruyter z.w. Aerts Gruyters
 een stuck lants 2 L tot hem behorende gelegen bvvo in een stede geh. die Scijve after Oesterwijck < erf
Godscalc Jans > erf der erfgen. Reyners van Mechelen ^ erf Goyaert Buckincs v erf w. Cornelis Willem
Backs z. en zijn krn
welk stuk land Mathijs voers. macht heeft om te vercopen ut in litteris de Oisterwijck heeft hij wittelic vercoft
Godescalke z.w. Jan Schellekens uitgenomen dat Godscalc voers. hier wt gelden sal 6 L rogge der tafelebn
des H.Geest in de kerke van Otw scab. Eck ende Lambrechts Anno Lxix mense juny die xi

93.

1469 juni 16
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-02
Willem die Zegher Jan Waelravens Jan die Meyer hebben gheloeft als princ. sculder …. ter Tyenden recht
Willem Lu tbv mijns heren des abts van sinter Geertruden van Loven 30 mudde rogge ten Bosch te leveren
van een tyende gheh. die Nuwe Tyende
Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense juny die xvi

94.

1469 juni 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-03
Bartholomeeus die Paep Gheer. vande Loe … ende Claeus vande Staeck aan Willem Lu uts. 11 ½ mudde
roge te leveren uts. voer een tyende geh. Muntelre?

95.

1469 juni 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-04
Herman Leeu? Lambrecht van Gorcum Claeus Pyg ende Aert Goyaerts prom. … Wilem Lu 29 mudde rogh
van een tyende gheheyten die Seshoeven
scab. Doren ende Lambr.

96.

1469 juni 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-05
Andries Wijtmans Jan Wijtmans Henric Goeswijns ende Art Appels prom. Willem Lu 21 mudde rogh voor
een tyende geh. die Scijve

97.

1469 juni 16 ?
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-06
Peter van Wcht Jan Heessels prom. …Willem Lu 12 mud uts. voir een tyende geh. Hoenymenneken

98.

1469 juni 18
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-07
Jan Stevens Aernt van Eersel Wouter [doorgehaald Bullen] Wouter Toyt Jan Willem Wyten z. Willem
Canters? Wouter Loer ende Jan Huben promisit .. Wilem Lu 50 mudde roghgh van een tyende geh. Berkel
tyende
scab. Poynenborch edne Doren Anno Lxix mense juny die xviij

99.

1469 juni 13
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-08
Willem Canters? Peter die Cock ende Peter vande Pas hebben gheloeft etc. Willem Lu xvi mudde vander
oude tyende
scab. Poynenborch ende Doren anno Lxix mense juni die xiij

100. 1469 juni 13 ?
847.Sch.Otw,R.175,138-19r-09
juffrou Margriet weduwe w. Jans van Donghen d.w. Jans van Haren heeft gheloeft Willem Lu xv mudde
rogghe ende 1 mauwer boeckweyt voer een tyende geh. Moleneynde
scab. Appels ende Eele
101. 1469 juli 9
847.Sch.Otw,R.175,138-19v-01
Lambrecht Leynen Willem Staert Ghijsbrecht Hoen Jan vande Loe ende Claeus Staerts hebben gheloeft
Willem Lu tbv etc. 29 mudde roghs van een tyende geh. die Achthove
scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense july die ix
102. 1469 augustus 11
847.Sch.Otw,R.175,138-19v-02
Jan Vendijcks ende Jan van Oekel promisierunt 51 mudde rogge van een tyende geh. Hoechout
scab. Eck ende Eynde Anno Lxix mense augusty die xi
103. 1469 augustus 12
847.Sch.Otw,R.175,138-19v-03
Peter van Wcht Peter die Cock Gheerit vande Staeck Jan Vany en Henrick Aert Goeswijns z. promiserunt
…. 39 ½ gld ½ oirt en voor elke gld 10 st vanden lammertyende
scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense augusti die xij
104. 1469 augustus 15
847.Sch.Otw,R.175,138-19v-04
Jan geh. die Cardmaker optie hove Gheerit Robbe Ghijsbrecht die Beer ende Anthonis Gherit Robben
hebben gheloeft 10 mudde rogge van een tyende geh. die Galghetyende
scab. Poynenborch ende Lambr. vande Lauwehuys? Anno Lxix mense augusti die xv
105. 1469 augustus 15 ?
Symon Jan z. heeft gheloeft etc. Willem Lu 6 gouden peters tot sijnen wil
scab. Poynenborch ende Heyman Anno Lxix

847.Sch.Otw,R.175,138-19v-05

106. 1469 augustus 16
847.Sch.Otw,R.175, 138-19v-06
marge van Willem Wyten
Wij Heyman van Eck ende Jasn Dircs z. scepenen vande vrijheyt doen ende ….. alle luyden die dese
tegenwoirdige briefe sullen sien off horen lesen dat voir ons comen is Gheerlic Willems z. vander Bruggen
en heeft hem vernueght? vollen ende wel betaelt ghekent van alle alsulcken rest ende ver….als die voors.
Gheerlic wt cause van sijnre officien op schouteth? ampt van Oesterwijck staende hadde int jaer van Lxiiij
[doorgehaald opden xxiij dach] van en heeft daeraf quyt gescouden ende huyr schilt den voers Willem Wijten
ende allen sijne borge ende alle andere die dese quiting behoeven sijn
Anno Lxix xvi dage in augusto
107. 1469 juni 12
847.Sch.Otw,R.175, 138-19v-07
Notum dat want Jan vande Loe z.w. Wouters vande Loe heeft gheloeft als princ. sculder hem te gheven
ende te gelden 12 L rogge jeep Kathelijnen wede w. Henric Stevens van Aemervoert alle jaren op Lichtmis
uit en van

enen huyse en hoeve met sijne gronde en toebehoorten gelegen in de par. van Otw in een stede geh.
Berkel < derf? Gheerit vande Schoir > erf Claeus van Straelen ^ gem. straete v erf der erfgen. Steven
Heynen aldaer alsoe hij zeede
heeft hij wittelijc ende erfelic vercoft Kathelijne wede w. Stevens vander Aemervoert van de selve etc.
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense maij die xij


108. 1469 juni 12
847.Sch.Otw,R.175,138-19v-08
heer Dierck van Brakel abt des convents van sinte Gheertruyt van Loeven als persoen in voerleden jaer in
Helvoert ? kent hem wel betaald als van de tynde die Peter Berkelmans en Aert Emmen tegen denselven
heer Dierck ghepacht hadde ende daer sij gheloefe af ghedaen hadde heer? Lucas Boesche in sch.br.
sBosch als tot dier tijt rentmeester des selfs heer Dierck en persoen tot dien tijt van Helvoert ende schilt
daeraf quyt den voors. Peter Berkelmans en Aert Emmen
– scab. Peynenborch ende Doren Anno Lxix mense junij die xij
109. 1469 juni 14
847.Sch.Otw,R.175,139-20r-01
Berkelmans noemt dit folio 19
notum dat want Jan vande Hoeven z. Aerts vander Hoeven als wittige man en momb. Heylwich sijns wijfs
d.w. Gherit Scrivers ende Elysabet d.w. Gheerit voors. cum tutore hebben onder hen een erfdeylinghe ende
een erfscheydinghe ghemaect ende ghedaen bij rade van hoeren vrienden van alle alsulcke gueden als zij
met recht van versterve toecomen van w. Gheerit Scrivers hoeren vader ende van w. Yden hoere moeder
d.w. Stevens Hard..overmidts welc erfdeylinghe so sal Jan voers. hebben
 dat nye huys mette hoeve en zijn gronde en toebehoren bvvo < erf Bruysch Jans z. > ^ erf Elysabet
voers. v gem. straat
 de helft van een hoeve bvvo < erf Wouter Willems z. > erf Elysabeth voers. ^erf Broesch Jans z. voors. v
erf de zusteren van Oesterwijck
 een stuck lant 3 L bvvo in een stede geh. die Scijve after Oesterwijc < erf joffr. van Aemeroy > erf Eefse
van Ghent ^Jan vanden Doren v erf Embrecht Henric Embrechts van Riele
nog 1 mudde rogge jeep dwelc Jan Lambrechts jaarlijks schuldig is te gelden volgens sch.br. Otw
nog 12 L rogge erfpacht dwelc die derfgen. w. Jan Loenaerts jaarl. schuldig zijn volgens sch.br. sBosch
nog ½ mud rogge jeep dwelc Wouter Jan Stevens z. jaarl. sculdich is te gelden volgens sch.br. Otw
Item hier wt sal Jan voors. gelden en betalen 3 oude grote den heren vande Baesseldonck biden Bosch nog
½ lib. paym. OLVrouwe inde kerke van Otw
item Elysabet voirs sal hebben
 dat oude huys mette schueren ende metten hoeve en met sijne gronden der scueren ende toebehoren en
mette oessendroppen vande scuren voers en metene boery wech buyten totte hoeve ? te gaen ende te
keeren tusschen der erf Goyaert Embrechts op tyie een sijde en metten enen eynde ende tussen der erf
Jans voers. optie ander zijde ^ streckende aen die ghemeyn straet metten anderen eynde
 de helft van eene hoeve alsoe groet ende alsoe cleyn als daer ghelegen is bvvo < erf Goyaert Embrechts
> erf Jans voers. datter tegen deylt ^ erf der zusteren van Oesterwijck
 een stuck lants tot weyen ghelegen bvvo in een stede geh. die Scijve after Oesterwijck bij dat Cupers
hoefken < erf Margariet wede w. Embrecht z. van Ryele > gem. wech ^erf Jan Wijtmans v erf Juet vander
Heyen aldaer
nog 19 L rogge erfpachts welc Aert vander Hoeven jaarl. schuldig is volg. sch.br.sBosch nog 1 mud rogge
jaarl. erfpacht dwelc Ghijsbrechts Heessels tot Helvoert jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volg.
sch.br.sBosch
item hierwt sal Elysabeth voors. gelden der persoenscap van Otw 1 oude grote nog 8 schillingen chijns den
rectoir van sinte Claeus altaer inder kercke van Otw nog [139-20v] hiertoe nog 6 L rogs den heren van
Basseldonck bijden Bosch
– scab. Doren en Lambr. Anno Lxix menseJuny die xiiij
110. 1469 juni 18
847.Sch.Otw,R.175,139-20v-1
GB fol. 18v
notum dat want Jan vande Hoeven z. Aerts vander Hoeven wittig man en momb. Heylwych sijns wijfs d.w.
Gherit Scrivers heeft gelooft als princ. sculder een mud rogge Embrecht Goeswijns alle jaer op Lichtmis uit
 sijnen huyse ende hoeve met sijnen gronde en toebehoorten bvvo < Broesch Jasns z. > ^ erf Lijsbet d.
w. Gherit Scrivers v gem. strate
 nog de helft van enen hoeve alsoe groet ende alsoe cleyn als hij daer bepaelt is ghelegen bvvo < erf
Elysabeth voers. > erf Wouter Willems ^erf der zusteren van Oesterwijck v erff Broesch Jans z.
 nog een stuck lants 3 L in een stede geh. die Scijve after Oesterwijc < erf Eesch van Ghent > erfgen.
joffr. van Aemeroey ^ erf Jans vande Doren? v erf Embrercht Henric Embrechts z. van Ryele
vercoft in enen wittigen erfcope Embrecht Goeswijns voirs.
scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense juny die xviij
Aert vander Hoven? z. nadert et resignit scabini predicti datum ut supra
111. 1469 juni 18

847.Sch.Otw,R.175,139-20v-2

nota Wouter Toyt z.w. Jan Toyt heeft gheloeft een mudde rogge jeep Jan Gielis nat.z.w. Gielis Backs aen
Lijsbeth sijnre zuster jaarlijks op Lichtmis uit
 eenen huyse en hoeve met sijne gronden en toebehoorten gelegen in par. van Enschit < erf die erfgen.
Jan z. Willem Wyten > erf Gerit ? vander Waghen en Mechtelt vande Velde ^ erf Goyaert Aert Goyaerts
z. v gem. straete
verkocht Janne Gyelis nat.z. w. Gielis Back tbv sijns selves ende tbv Lijsbette sijnre zuster voers. hen in een
recht erfrecht te hebben en te besitten scabini predicti datum ut supra
112. 1469 juni 18
847.Sch.Otw,R.175,139-20v-3
Jan Gielis z. w. nat. Gielis Back voor hemzelf en voor Lijsbette sijn suster als princ. sculder op hem en zijn
goet dat hij tegen Wouter Toyt z.w. Jan Toyt dat die selve Wouter niet langh gelden en betalen en sal alle
alsulcke mudde rogh als diec selve Wouter den selve Jan en Lijsbette heeft gelden langh dry die selve Jan
en Lijsbet inder menschelicheyt leven? sullen wesen met de vorwaerde hier toe ghedaen dat Wouter voers.
dit voers. mudde rogh af sal mogen leggen tot sijn scoensten mette17 peters en voer elke peter achten st
ende mette afterlinghe pacht met dese voirwairden hier teo ghedaen off dat zake [142] dat Wout voirs. dese
17 peters betaelt bynen meys nu naestcomende dat alsdan die voirs. Wouter die betaelen sal mogen sonder
pacht van dien jaer daernaer volgende scabini predicti datum ut supra
[maar hier ligt vel 140/1451 tussen !]
113. 1469 juni 24
847.Sch.Otw,R.175,140-21r-1
[GB fol. 19] los vel 140/141
bovenaan 1469
Michiel van Bree geeft gheloeft lyeflyc ten heylighen ghezwoeren hem des heeren hant met ene ghestafden
ende dat hij Aert Appels of aende? schepenen? van Oesterwijc betalen sal 9 ½ gouden Rgld tusschen dit
ende korsmisse naesttoecomende ende 8 ½ gouden Rgld nu tot pynxsten naesttoecomende te betalen den
selven ende off hij in enigh xnate? bevonden worde dat hij die selve penninghe ten daghe niet en betaelden
dat hij dan sijn soude meyneedich trouweloes ende een loes in wat heeren lande dat men bevonden
scabini Poynenboprch ende Eyghen mense Juny die xxiiij
hieronder met potlood 24 juni – 8 augustus
114. 1469 augustus 2
847.Sch.Otw,R.175,140-21r-2
Jan vande Dijck z.w. Henrics vanden Dijck op een ghedeelt wt ende van 2 mudde rogghe jeep dwelc men
jaerlics sculdich is te gelden uit en van
 eender wijntmolen gheheyten Roosken molen ghelegen voer den Bosch [marge Wchten opten dijck]
ende noch op een ghedeelt van enen halve pont outs dwelc men jaerlics sculdich is te gelden ende te
betalen tot tsHertoghenbochs wt ende van
 enen huys ende hof gheheyten Vranckrijck
item noch op een ghedeelt van 1 lib. pay. dwelc men jaerlics geldende is wt en de van zekeren onderpanden
ghelegen inde parochie van Heeswijck ende opten alinghe recht hem enichsijns toebehoerende heeft hij
wittelic ende helmelingh vertegen tbv Barthouts vanden Dijck sijnen brueder met afgaen ende vertiden
– scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense augusti die secunda
115. 1469 augustus 6
847.Sch.Otw,R.175,140-21r-3
Embr. [doorgehaald die Clerck, erboven gheheyten] van Ryele z.w. Jans [doorgehaald Clercs, erboven:] van
Ryele
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoorten tot hem behorende zoe hij zeede ghelegen bvvo <
erf der erfgen. Jan Ansem Smolders soen > erf Jan geh. Rubbens ^ ghemeynder strate v erf Jacop
vander Elst
welk huis etc. voors. Embr. in wittighe cope ghecregen hadde teghen Luytgarde d.w. Wilhelmi van Brakel ,
Willem de Becker z. w. Jans Beckers man van Heylwighe sijns wijfs teghen Henricke Appels z.w. Henrics
wittig man Katheline, Embrechts Sterts ? als wittige momb. Claeus en Margariete den kynderen w. Claeus
Staerts in div. litteris de Buscoducis resignat Johanni Beer filio qd Peteren Beer uitgenomen dat hieruit
gelden sal een half mudde rogge den tafelen des H.Geest tot Otw item noch 12 L rogge jeep de erfgen. w.
Willem van Brakel
scab. Appels ende Doren Anno Lxix mense augusti die vi
116. 1469 augustus 6 ?
847.Sch.Otw,R.175,140-21r-4
Jan die Beer z. w. Peters Beren heeft gheloeft Embr. die Clerck z.w. Jans Clercs 40 gouden peters vel
valore op OLVrouwedag purificatie naestcomende over 3 jaar den pacht van 1 mudde roghe
scab --117. 1469 augustus 8
847.Sch.Otw,R.175,140-21v-1
Henric Paep zw. Jan Paep wittig man en momb. Hadewych sijns wijfs d. ----- alsulcke helft van vierdalf L
rogh jeep mette afterstelle alle jaer te vergelden op O…..liever vrouwen als den voirs. Hadewych met recht
van versterve toecomen is van w. Wouter? Heyen hoeren oem ….. Peter Huyb z. w. Jan Heyen
scab. Poynenborch en Heyman anno Lxix mense augusti die viij

118. 1469 juli 18
847.Sch.Otw,R.175,140-21v-2
Wij Jan Poynenborchs Peters z. ende Jan van Eyghen scepenen in Oesterwijck doen cont eenyeghelic dat
wij hebben gesien ende hoeren lesen eene condbrief vanden Bosch al gheheel ende onghecancelleert van
voirde te voerde aldoen houden Aven Jan vander Aa Marten van Rode Symon van Gheele Jan Spycker
Jans soen Goyaert Claeynael ende Peter van Drueten scepenen in sHertoghen bochs in de welken brief
volcomelijke in hielt ende begreep na heer scouteth ende ghij herfen ghij scepenen Peter Eelens soen als
kerckmeester sdorps van Haren bij Oesterwijck claigt ende croent u over Lambrecht gheynte? van Berze
van Scijnle off hoe hij met recht ghenoemt is alsoe in tijde voerleden die selver Lambrecht tot enen wittighen
wyve hadde een gheheyten Heylwtch van Luycel d.w. Aerts van Luycel d. bij die selver Lambrecht co.. wecte
ende creech enen wittighen soen gheheyten Aert die haerder beyder enich soen was Item ende de voers
Peter Eelens in den naem als boven tot sijnde w..heyt lesen een instrument aldaer beghinnende in nomine
domini Amen p. hoc pub. publicus instrumente cunct.. ….. et anno a nath. eusdem domini millesimo
quidpmo? sexagesimo tertio [11-7-1463?] indictione? undecima? mense july die tertia hora vispor? vel quasi
pontificatus sanctissimi in ppo prio? ae dm. mi.? dm. xij dmna? proud h men? nois pape? sender? Anno sio?
quto? in mei? notarij publici et testa… infrascriptoris etc. ?? Hessellanus? filius filius qd Henrici Appels
martio legitime? Aleyden suo con….. filie legitimo? qd Arnoldus de Luysel ….
et ego Henricus Beys clericus predicte leodiensis dyocesi sacra imperiale …. met meer voerd inde selven
condbrief begrepen ende welcken brief onder horen bewaernissen hebben hem die provisoers ende
kercmeesters van Haren tbv hoers en tbv Peters vande Loe [doorgehaald Peters van Laerhoven] dwelck
gheschiet soe sijn ghestanden? voer ons scepenen hier onder ghescreven Wouter Poynenborchs z.w. Jan
Poynenborchs ende Embr. Venmans? als momb. ende fabrieksmeesters der kerck des dorps van Haren
hebben gheloeft op wynternisse? der kerken goeden voers. Peters van Laerhoven tbv sijns ende tot behoef
sijne mede erfgenamen van hoeren oem ende naemaels wesen sullen ende selven Peter of sijne erfgen.
dese voors. brief en testament wt te reycke ende te leveren om den voirs. Peter sijn recht daer mede te
vorderen alsoe dick en soe menich werft als den voers. Peter off sijne mede erfgen. des te doen sullen
hebben etc.
Anno Lxix mense julij die xviij
119. 1469 juli 10
847.Sch.Otw,R.175,141-22r-1
[Pet]er z.w. Willems z.w. Willem Peters z. wittig man Lijsbet d.w. Aert de Molder? en Luytgaert d.w. Aerts
voors. cum tutore alle alsulcke versterf en recht van versterve als hen met recht toecomen is van w. Aleyt
gheheyten van Gyerle? wede w. Aerts van Gyerle d.w. Jans Smolders erfelic ende havelic bernelic ende
onbernelic soe waer dat voers versterf ghelegen is etc .hebben zij wittelic ende erfelic overgegeven Adriaen
z.w. Aert Smolners etc.
scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense july die x
120. 1469 juli 1
847.Sch.Otw,R.175,141-22r-2
GB fol. 20
Anthonis? Wanghe natuerlic z.w. Aert Wanghe
 1/8 in een huys en hof gronde en toebehoren vierdalf L gelegen in par. Otw in een stede geh. Carcoven
< erf Korstijn Rijnkens > ^ Rijner hoer zwager v ghemeynt van Haren aldaer
welk 1/8 Anthonyse met recht van versterve toecomen is van w. Kathelijne d.w. Aerts vande Wyele heeft hij
wittelic vercoft Wouteren? Aerden vande Wyele sijn oem
Appels en Eck Anno Lxix mense july die prima
121. 1469 juni 27
847.Sch.Otw,R.175,141-22r-3
Wouter Willems z. promisit Dircke Goeswijns tot Oerscoet 8 ½ gouden peters en 1 ½ st tot synte M..ymisse
naestcomende te betalen
scab. Eck ende Eynde Annio Lxix mense junij die xxvij
hieronder doorgehaald: Aert Vendijck filius wilner ….
122. 1469 juni ? 20
847.Sch.Otw,R.175,141-22r-4
Henric Vendijcs z.w. Jan Vendycks die jonghe heeft gheloeft Willem Wyten 10 peters te sijne v…… te
betalen
scab. Eck ende Eyghen Anno Lxix mense ---- die xx
123. 1469 juli 23
847.Sch.Otw,R.175,141-22r-5
Aert vander Ryen heeft gheloeft ende verleent een volcomen vry mecht Jacque? vander Heye? om te heffen
ende te beuren alle alsdulcke pacht chijns en rente als deselve Aert geldende heeft inder meyeryen vanden
Bosch altijt totte wederseggen
– scab. Poynenborch ende Eck Anno Lxix mense july die xxiij
124. 1469 juni 25
847.Sch.Otw,R.175,141-22v-1
GB fol. 20v
Art gheheyten Buckincs z.w. Goyaert geh. Buckinc zw. Aert Heymans
 een huys ende hjof met sijnen gronde en toebehoorten alst daer bepaelt is ghelegen bvvo < erf Jans

vanden Dijck z.w. Henrics vanden Dijck > erf Aerts Hermans z. Jan Hermans ^gem. Kerckstraete v
gemeynte toe gheheyten optie Vloet aldaer
welk huis etc. Aerde in huw. voorw. ghecregen hadde van Goyaerden sijnen vader en die voors. Goyaerdt in
enen wittigen coop ghecregen hadde tegen Jacoppe geh. van Brakel en Willem sijnen soen en teghen
Ghijsbrechte z.w. Korstiaens Ghijsbrechts z. in litt.de Otw heeft hij wittelic vercoft Claeus geh. die Beer z.w.
Jans Beeren et resignit uitgenomen dat Claeus voers hier wt gelden en betalen sal alle jaer 4 L rogge
erfpachts Gheriden Aert Buckincs z. nog hiertoe den persoenscappe van Otw ½ lib. paym. chijns noch 1 R
dijk opten dijck tot Otw te houden
– testes Poynenborch en Doren Anno Lxix mense juny die xxv
Jacop geh. Buckincs nadert et resignit scabini predicti datum ut supra
125. 1469 juni 25
847.Sch.Otw,R.175,141-22v-2
Claeus die Beer z.w. Jans Beeren heeft gheloeft Aerden geh. Buckinc 48 gouden peter tot 5 termijnen op
Lichtmis zonder pacht noch derselver Peter van nu Lichtmis naestcomende over jaer te betalen mette pacht
van 15 L nog over 2 jaar met pacht van 11 L nog 10 peters op Lichtmis over 3 jaar mette pacht van 7 L nog
over 4 jaar mette pacht van 3 L rogge
scabini predicti datum ut supra
126. 1469 augustus 1
847.Sch.Otw,R.175,141-22v-3
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens
 een stuck moers tot hem behorende gelegen in heerl. van Loen < de erfgen. jan Mel;is > erf Jan Vanny
^ erf Hubrecht vande Hoeven v erf der erfgen. Jan Beyen?
welk stuk moers de voors. mr Jan met recht van versterve toecomen is van w. Ghijsbrecht Korstiaens sijnen
vader en in recht erfdeling tegen mede erfgen. in sch.br. Otw heeft hij wittelic vercoft Claeus Vendijck z.w.
Willem Vendijcks
– scab. Aert Appels ende Poynenborchs die prima augusti
Jan de Loese solvit 7 peters et resignit
scab. Doren en Lambr. die prima utsupra
Claeus Vendijcks promisit selven ….. 6 gouden Rgld van nu bamiss de naestcomende over jaer te betalen
scab. Aert Appels ende Poynenborch die ultima
127. 1469 augustus 1 ?
los vel 142/143
Weer dat Wouter voirs dese voers xvij [is deel van 140 laatste akte]

847.Sch.Otw,R.175,142-23r-1

128. 1469 juni 26
847.Sch.Otw,R.175,142-23r-2
GB fol. 21
Peter gheheyten Hycspoire z.w. Lauwr. Hycspoirs alle alsulcke versterf van w. Lauwr. sijnen vader en van w.
Lijsbet Hycspoirs sijne moeder erfelic ende havelic bernelic ende onbernelic etc. heeft hij wittelic vercoft
Henricke Emmen z.w. Embrecht van Ryele
– scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense juny die xxvi
129. 1469 september ?
847.Sch.Otw,R.175,142-23r-3
Wij [doorgeh: Lambr. scepenen etc. doen cont eenyegelijcken dat want] Lambrecht z.w. Henric van de Wou
Jan die Schoemeker z.w. Joh,. vander Hoeven Ghijsbrecht die Beer ende Gheerit die Bruyn als
ghesworenen der ghemeynte van Huculum in hoer tijt doen cont eenyegelijcken dat wij voer ons ende
naecomelingen verhuert hebben
 een stuck moers v lopensaet gelegen in de ghemeynt voers. ter stede gheheyten dat Galgheven in alle
manieren alst daer bepaelt is
als Goyaerden z. [Philips of wilner ?] Reymbouts [marge z.w. Henric Rembouts] ten behoef sijns selfs en tot
behoef Goidscalke z.w. Jan Schellekens een tijt van 10 jaren duerende met torf te maken met waterlaeten
met cante in te varen ? ende allet daer in mede te doen en den tijt jaren duerende alsoe hem dat bekennen
sal tot hoeren scoensten sonder enich wedersegghen etc.
dat Goyart ende Goidscalc hier wt sullen gelden en betalen alle jaer den hertogh op Sinte Thomas dach
appostel ½ oude groete ende 1 vierdel van 1 oude groete x jaer lanck duerende ende niet langher
scab. Poynenborch ende Jan vande Doren anno Lxix mense septembris die
marge: ende dat te ghebruycke tot hoeren profijt opt ghemeynte voers. tot hoeren scoensten met torf te
setten opt ghemeynt voers.
130. 1469 september ?
847.Sch.Otw,R.175,142-23r-4
Agnes wede w. Jan Lypprechts cum tutore alle alsulcke besetsel als Aert Aert Goyaert Backs den selver
Agneese beset ende ghemaect heeft erfelic ende havelic etc. [niet afgemaakt]
131. 1469 juni 28
847.Sch.Otw,R.175,142-23r-5
Willem Goyaert Backs Agnes wede w. Jan Lypprychts cum tutore en mit hoer Peter hoer sone die welc
gheloift heeft voer hem selve en voer Henrick sinen brueder Jan Willem soen Dierck Willems soen

ghebrueders Claeus Staerts z.w. Maes Staerts is als wittighe man en momb. Aleijt sijnre hvr d.w. Goyaert
Backs die welke gheloeft hebben voer hen selve ende voer [die] hoer andere bruederen en zusteren en voer
die onmundiche ... kynderen Cornelis Willems z., Jan van Eyghen z.w. Claeus van Eyghen als wittig man en
momb. Kathelijnen sijns wijfs d.w. Henric Goyaert Backs, Goyaert naetuerlic z.w. Herman Goyaert Backs,
Jan Vrients [142v]z.w. Wouter Vrients Cornelis [Denys: doorgehaald?] Buckyncs z.w. Denys Buckincs als
wittige man en momb. Goyaerden sijns wijfs d.w. Wouter Vrients die welc gheloeft hebben voer hen selven
en voer Claeusen hoeren brueder ende Goyaert Reymbouts
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoorten tot hen behorende ghelegen bvvo < erf Claeus
natuerlic z.w. Henrics vanden Dijck > erf Mathijsz.w. Wout. Maes van Carchoven ^ ghemeynder
Kerckstraete v ghemeynt toe geh. op die Vloet aldaer
welk huis etc. also groot en cleyn als w. Aert Goyaert Backs dat beseten heeft met sijne gronde en
toebehoorten hen met recht van versterve toecomen is in testamente van sijn vader [?] w. Aert Goyaert
Backs en van w. Margariete sijnre hvr ende anderen in recht erfdeylinge ten deel gevallen als dat in sch.br.
Otw volcomelijk begrepen is hebben sij wittelic ende erfelic overgegeven en opgedragen Ghijsbrecht
Brocken z.w. Jan Brocken cum allibus uitgenomen dat Ghijsbrecht voers. hier wt gelden en betalen sal 19
schillinge den H.Geest der tafelen des heylighen gheest tot Otw en 10 vlemsder persoenscappe van Otw
ende 1 roede dijcks opten dijck tot Oesterwijck te houden met dese voerwerden hiertoe ghedaen etc.
scab. Jan van der Eyghen ende Doren Anno Lxix mense juny die xxviij
Ghijsbrecht Brocken z.w. Jan Brocken heeft gheloeft Agnes wede w. Jan Lypprechts 47 peters van 18 st vel
valore eodem nu tot sijnte Jacopsmisse naestcomende te betalen
scabini predicti datum ut supra
Ghijsbrecht voers. heeft geloeft etc. Goyaert Rembouts tbv den erfgen. w. Aert Goyaert Backs hens ooms 95
gouden peter van 19 st voer den peter etc. met de pacht van 2 ½ mudde rogge op Lichtmis met deze
voorwaarde dat Ghijsbrecht dese 95 peter 5 weken voor Lichtmis a.s. dat hij dan betalen sal moghen sonder
pachter te gheven
scabini predicti datum ut supra
132. 1469 juli 4
847.Sch.Otw,R.175,142-23v-1
Aert Reyner gebrueders ende Delyaen hoer zuster cum tutore der kynderen w. Matheeus Melis alle alsulcke
goederen tot hem behorende erfelic ende havelic bernelic ende onbernelic soe waar die gronden gelegen
zijn eest in harden in weken in diepen off in droegen wittelic en erfelike overgegeven en opgedragen
Gheriden z.w. Jans Bru…… man van Lijsbette sijns wijfs nat.d.w. Willem vanden Brekelen vande selve
Geriden hem in recht te hebben nae der doot Aerts Reyners ende Delyaenen om zekeren dienst die de
voors. Gherit en Lijsbet denselven Aerden Reyneren en Delyaenen daghelics ghedaen heeft behoudelic dat
Aert Reyner en Deliaen hoere bruyckt daerin sullen hebben ende besitten wye van hen drien lanchste leven
sal – Gherit ende Lijsbette voers den voers Aerde Reyneren en Delyaenen eerbaerlijcken houden sullen
hoer levensdagen lanck in eten drincken in cleden en havenigh nae haer staet als goede kynde hoer ouders
sculdich sijn
scab. Eck en Doren Anno Lxix mense July die quarta
133. 1469 augustus 12
847.Sch.Otw,R.175,143-24r-1
GB fol. 22
Wouter ghegeyten Rynghelmans z.w. Gheerit Ringhelmans Aleyt ende Kathelijn ghesusteren den kynderen
w. Gheerit Rynghelmans mette momb. derselver Aleyte ende Kathelijne
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoren en met een stuck lants hier aenliggende gheheyten die
Leeuwerickbraeck in een gheloeckt gheleghen in par. van Oesterwijck in een stede geh. Hukelem < ^
erve Jans gheheten die Sloetmeker > erf Jan Cnoeps v gem. straat gheheyten dat Wertven aldaer
welk stuk lants voors. Gheerit Ringelmans voirs. tegen Jan Vrients z.w. Jan Vrients als wittig man en momb.
Juete sijne wijfs d.w. Jan Aebrechts in sch.br. Otw en welk huys en hof en stuk land den voirs Wouter Aleyte
en Kathelijne met recht van versterve toecomende is van Gheriden hoeren vader en Agneese hoere moeder
hebben zijn overgegeven Henricken hoeen brueder uitgenomen dat Henric hieruit gelden sal 1 ½ mud rogge
daertoe van rechts wegen scab. Poynenborch en Eck Anno Lxix mense augusti die xij
marge: Item noch
 een stuck lants geheyten den Hont?berch 5 L in par. Enschit
ook marge doch gehavend: .. hierwt soe … sal Henric …. gelden … L rogs … alle alsulcke cijns alsmen …
sculdich is te gelden
Adriaen Ghijsbrechts z. vanden Horen? prebuit - reginit scab. Doren ende Lambr. mense augusti die xix
134. 1469 augustus 12
847.Sch.Otw,R.175,143-24r-2
Wij Jan Poynenborchs z.w. Peter Poynenborchs ende Jan vanden Doren sch. Otw doen cont – gestaen Jan
Peters soen tot Roede heeft gheloeft Jan Hollen dat z.w. Peter Hollen dat die selve Jan arresteren ende
houden ende alsoe verre metten recht bedwynghen sal Peteren gheheyten van Broeghel ende als die selve
Jan Peters de voors. Peter ghearresteert heeft met heltenisse? om recht opte voors. Peter te vorderen? soe
sal Jan Peters Peteren dat den ? voers. Jannen Holen te kennen gheven ende laeten weten om den voers.

Jan Peters z. den recht te baten te comen optre voers. Peteren van Broeghel ende Jan Peters z. voers. den
voers. Peteren met recht vervolgen ende verwonnen heeft soe sal Jan Peters z. den voers. Janne Hollen
wederom geven en betalen 4 Rgld en 12 ort van 1 Rgld ende voerdaen soe kent hem? Jan Peters z. voers.
vergenueght? voldaen ende wael betaelt van 11 Rgld 1 oert van 1 Rgld ende gheloeft ende voers Jan daeraf
quyt te houden vande voers. Peter van Broeghel ende alle die ghene diese quitantie behoeven scab.
Poynenborch ende Doren mense augusti die xi
135. 1469 augustus 12
847.Sch.Otw,R.175,143-24r-3
Dynghen d. Jan Haesaert metten momb. derselver Dynghen van hoer daertoe ghecoeren ende hoer vanden
richter die welc gheloeft heeft voir hoir selve ende voir Adriaen hoeren brueder noch onmundich wesende
dat sie hem sal doen vertiden tot sinen mundighen ghegh..alsoe als recht is [tussenvoegsel in de marge
grotendeels verdwenen] alle alsulcke versterf als Dynghen toecomen is van w. Lysbette Hycspoers hoer
oude moeder van van w. Dynghen hoer moeder erfelic ende havelic etc. en alsulcke havelijcke gueden als
dese voors. Dynghen van horen vader toecomen sal heeft sij wittelic ende erfelic vercoft Henric z.w. Henric
Embrechts z. van Ryele – scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense augusti die xij?
marge ….d. Jan / … hoer vader / … tocht in / ….. / …. in litteris / … Oisterwijck
136. 1469 augustus 16
847.Sch.Otw,R.175,143-24v-1
Gheerlic vander Brughen z.w. Willems z. vander Bruggh.. heeft gheloeft als princ. Lucas van Meghen z. w.
Lonys van Meghen v peters van voer elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaat den pacht van 2 L rogh op
Lichtmis en dat leste jaer rogh en gelt alleenlijck scab. Appels ende Lambr. Anno Lxix mense Augusti die xvi
137. 1469 augustus 24
847.Sch.Otw,R.175,143-24v-2
Arnoldus dictus Boen wedn. w. Mechtelt sine hvr d.w. Peters Smeyers alle alsulcke tocht in alle alsulcke
kyntsghedeelt als Aerde sinen soen nae den doet Aerts soen voirs. te deele vallen sal erfelic ende havelic
etc. opgedragen Aerden sinen soen voers. te samen met alle scepenenden letteren en testamenten daeraf –
scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense augusti ipso die Bartholomei
138. 1469 augustus 24
847.Sch.Otw,R.175,143-24v-3
notum sit Arnoldus filius Arnoldi Boon promisit 1 mud rogge lijfpacht heer Henricks die Rydder priester
prochiaen der kerke van Haren alle ende eenyghelijc jaer op onser liever Vrouwen dach purificatione uit
alsulcke kyntsgedeelte als de voors. Arden nae der doot Aerts sijns vaders te deele vallen sal erfelijc ende
havelijc etc. opgedragen heer Henricken priester voors. op conditie dat Arnoldus dit mud rogge mag lossen
op Lichtmis over 3 jaar met 17 peters scabini predicti datum ut supra
139. 1469 augustus 28
847.Sch.Otw,R.175,143-24v-4
Cont Gherit z.w. Jacob vander Hoeven wittig man en momb. Gheertruyde d.w. Henric Pygghen Jan z.w. Jan
Hermans wittig man Lysbet sijnre hvr d.w. Henrics Pygghen voers. Juut ende Erck ghesusteren drs w.
Henric Pygghen voers. [doorgehaald 13 en 14] L rogge dwelc gheloeft hebben ghesamentlijc Dirck horen
zwager z.w. Dirc Goeswijns wittig man en momb. Aleyt sijns wijfs d.w. Henrics voors. hier niet tegenwoordig
14 L rogs jaarlijcs uit 3 ½ mud jaarlijks op Lichtmis uit
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Jan
Langerbeens > erf Henrics vande Voert Claeus Pyggen ende Vranck Toyts ^ gem. straat
 een stuck lants geh. den Langhen acker streckende lancks neffens die Groenstraet voer … des jonghen
Claeus staerts doer ^v erf Wouter Pryems
 een stuck lants geh. dat Zwart Stucken < erf Lysbet w. Peter Sthevens en hoer krn > erf Hubrechts Peter
[eind van het blad - 144] Huben z. optie andere syde ^voert opte waterlaet
 een weydevelt geh. opte Ryt < ^ erf Hubrecht Peter Huben soen voers. > gem. straat v erf Wouter
Pryems
 stuck lants geh. den Vlashof < gem. straat > erf Hubrecht Peter Huben soen ^erff Wouter Priems v
Hubrecht voors. toelhof
 een stuck lants geh. de Crommen acker < > ^v erf Wouter Pryems voers.
 een stuck lants geh. die Stheech? < erf Peter vande Scoere > erf Jans vande Ryt ^ gem. straet
 eenstuck lants geh. die Streep < > erf Wouter Pryems voors. ^straet
welke 14 L rogge voors. den voors. Gherit Jannen Jueten ende Ercken met recht van versterve toecomen is
van w. Henric Pygh hoeren vader alsoe zij zeeden hebben sij wittelic ende erfelic vercoft Embrecht van
Ryele z.w. Jans van Ryele et resignit scab. Doren ende Lambr. Anno Lxix mensde augsuti die xxviij
140. 1469 september 12
847.Sch.Otw,R.175,144-25r-1
GB fol. 23 los vel 144/145
Gherit z.w. Aert Buckinc op alle alsulke ghedeelt erfelic ende havelic den voors. Gheerit ende Matheeus z.w.
Henric Kepkens als wittige man en momb. Dynghen sijne hvr tegen malcanderen ghedeylt alsuke gueden
als hen met recht van versterve toecomen is van w. Heylwych Bekaerts hoeren oude moeder [doorgehaald
van w. Aert Buckinc en van w. Henricke hoer moeder dochter w. Erits van Kuck] wittelic ende helmelic tbv
Jan Buckincs z.w. Jan Buckincs scab. Doren en Lambrec ht Anno Lxix mense septembris die xij
voir scepen Gherit voirs. heeft hem vernuecht wael betaelt ghekent van Janne Buckinc van alsulcke

momberscappe als die voors. Jan van des voors. Gherits weghen ghehadt heeft ende schilt daeraf quyt den
voors. Janne en alle die ghene dese quitantie behoerende scab. uts.
141. 1469 september 17 ?
847.Sch.Otw,R.175,144-25r-2
Embrecht Jan Ansems z. wittig man Dynghen zijn hvr d.w. Dynghen Strijpen dwelc voir hem selven en voir
Adriaen z.w. Dynghen Strijpen alle alsulcke gedeelte en versterve en recht van versterve Embrecht bij
versterve toecomende van w. . . . [niet afgewerkt ?]
142. 1469 september 17
847.Sch.Otw,R.175,144-25v-1
Jasn de Becker die jonghe 1/3 in
 een stuck bempts tot hem behorende in par. Enschyt daer twe ghedeelt inde selve bempt toebehorende
Embrecht Peters z, van Ryele
heeft hij wittelic vercoftc den voorn. Embrecht uitgenomen 2 oude groet chijns thertoge en nog alsulcke cijns
als men den persoen van Otw van recht schuldig is
scab. Eck ende Eynde Anno Lxix mense septembris die xvij
143. 1469 september 21
847.Sch.Otw,R.175,144-25v-2
Goyaert z.w. Henric Embr. z. van Ryele ½ mudde rogge jeepop Lichtmis uit
 een stuck lants geh. den Langhen acker bvvo < erf Henric Kepkens z.w. Willem Kepkens > ^ erf joffr.
Margariet weder w. Jans van Donghen v gem. wech daer men waertt gheet tot enen hecken gheheyten
Singhels hecken aldaer
welk ½ mud de voors. Goyaerde met recht van versterf toecomen is van w. Henric Embr. z. van Ryele sijnen
vader en w. Henric Embr.z. van Ryele voirs. in enen wittigen cope ghecregen hadde tegen Willem geh. die
Beckerz.w. Willems Beckers in sch.br. Otw en welk 1/2 mud rogge voors. de voors. Wilem in een wittige
cope vercregen hadde tegen Janne geh. Borchmans z.w. Embrecht Borchmans in sch.br.Otw en deze Jan in
een wittige cope tegen Aelbrecht Jan Lypprechts in sch.br.Otw heeft hij wittelic vercoft Marien d.w. Jan
Stevens en resignit Jo. Toyt tbv Marien voors. – scab. Poynenborch en Doren anno Lxix mense septembris
die xxi
144. 1469 september 21
847.Sch.Otw,R.175,144-25v-3
Goyaert z.w. Henric Embrechnts z. van Ryele 13 L rogh jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants geh. die Wynterbraeck gelegen in par. Gestel ^Z al om bynnen herenstraten v N erf
Goyaert Pluym en Henric sijns brueders
welk stuk land voors. toebehorende plach Jan gheh. die Sloetmeker alias gheheyten Jan Noet vander
Hoeven in sch.br. Otw en welk stuk land voors. Jan Herman? Noet? z. optie Hoeven nutertijt bruyckt ende
hantplycht als voere? sijn erve zoe hij zeede en welke 13 L rogs voors. den voors. Goyaerden met recht van
versterve toecomen is van w. Henrick Embrechts z. van Ryele sijne vader alsoe hij zeede en welke 13 L
rogh jaarlijks ende erflijcs pachts w.Henric Embrechts z. van Ryele ghecregen hadde tegen Goyaerden geh.
Goebels z.w. Goyaert Goebels in sch.br. sBosch heeft hij wittelijc ende erfelijc vercoft Jannen Toyt z.w.
Andries Toyt resignit – scab. ut supra
145. 1469 september 21
847.Sch.Otw,R.175,145-26r-1
Jan Toyt z.w. Andries Toyts heeft gelooft Goyaerden z.w. Henric Embrechts van Ryele dat die voors.
Goyaert quyten lossen ende afleggen sal [in de marge deels onleesbaar: van onse lieve vrouwe purificatio
… met 26 gouden peters en 1 ort peters ende voer elke peter xix st ] alle alsulcke 13 L rogs als voors.
Goyaert deselve Janne dese voers 13 L rogh quyt en af leggen bynnen den drie jaeren voers en derselve
penningen betaalt tot St Jacops misser dat die voors. Goyaert sal doen sonder pacht daeraf te gheven etc.
scab. its.
146. 1469 oktober 3
847.Sch.Otw,R.175,145-26r-2
GB fol. 24
Aleyt wede w. Wouter Back mette momb. alsulcke tocht in
 huis en hof met sijne gronde en toebehoorten gelegen bvvo opt eynde oestwaerts < erf Jan z.w. Gherit
Wernaers daer enen wech doer gheet > erf Henrics van Buydel en Wouter Pluym ^erf Jans Brouwers
daer enen wech duer gheet ter Borcht waert v erf Jan vanden Doren
opgedragen Jan Poynenborch z. Jan Poynenborch hoeren zwager en Dircke hoere soen met afgaan en
vertijden als daertoe behoort
soe sijn gestaen die voors. Aleyt met hoir Jan hoer swager en Dircs hoer soen en hebben dit voors. huis etc.
dat Aleyt wittelijk ghecregen had tegen Willeme van Beke z.w. Aelbrechts van Beeke in sch.br. Otw hebben
zij overgegeven en opgedragen Jan z. w. Stevens vander Aemervoert
een half mud rogge de tafele des H.Geest 10 schillingen heer Aerden van Buydel en 3 oude groet die men
van rechtswegen sculdig is 1 lib. payments en 2 oude groet der tafelen voors. item noch hiertoe een half
roede dijcks opten dijck tot Oisterwijck? - scab. eck en doren Anno Lxix mense octobris die tertia
…. Johannes dictus se datur 12 L rogge jeep te vergelden Aleyten voers. tot hoer tochte en horen kynderen
ten erve alle jaer op Lichtmis uit voors. huis scab. uts.

147. 1469 augustus 1
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-1
Jan van Haren heeft gelooft Jan Gielis Backs tbv Berthout Back 36 Rgld voor elke gld 20 st nu ter kermisse
naestcomende …… Jan Poynenborch?
prima augusti anno Lxix
Item deselve heeft geloeft denselven 12 mudde rogge tot Bamisse naestcomende te betalen en ten Bosch te
leveren scab, ut.
148. 1469 oktober 8
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-2
Melys Berthout Back laet was rf. ? heeft geloeft heer? Gielis tbv Berthout Backs 6 Rgld en voor elke gld 20 st
nu te Bamisse naestcomende te betalen scab,Eyghen ende Doren Anno Lxix mense octobris die viij
149. 1469 oktober 22
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-3
GB fol. 24v
Gijsbrecht Brocken z.w. Jan Brocken 26 L rogh jeep op Lichtmis uit en van
 een huys hove met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Peter van Laerhoven > erf Back z.w. Jan
Buckincs ^ Kerckstraete v Hoechstrate
welke 26 L rogh erfpacht den voors. Ghijsbrechts in deylinge en verkocht Jan Toyt z.w. Andries Toyt tbv
Yken Wouters van Kuyck scab. Eck en Doren Anno Lxix … die xxij
Henric prebuit? et resignit
150. 1469 oktober 22?
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-4
Jan Pyg z.w. Hubrecht Pyggen anders geheten Ackermans een mudde rogge jeep …op Lichtmis? uit en van
 alre hande erffenisse in par. Otw in een stede geh. …. dats te weten van een huyse en hoeve met sijne
gronde en toebehoorten gelegen … die Creytenmolen < erf Jan Langerbeens > erf … vande Voert
Claeus Pyggen ende Vranck Toyt ^ gem. straet
 een stuck lants geh. den Langhen acker streckende lanchs neffen die …….jonghe Claeus Staerts ^v erf
Wouter Priems
welk ½? mudde voers den voers. Jan in recht erfdeylinge met mede erfgenamen heeft hij wittelijk …… z.w.
Jans van Ryele andersw geheyten de Clerck testes Jo Eyghen en Doeren Anno Lxix mense octobri? d….
151. 1469 oktober 22 ?
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-5
Jan Peters Beelaerts z. man van Lijsbet sijns wijfs d.Jan Arckenraets ? heeft hem vernuecht voldaen ende
wael betaelt ghekent van enen mudde rogge dwelc …in huweliken voorwaerden den voors. Jan geloeft is
van Jan Arckenraets zijn [schoonvader?] daeraf quyt den voors. Janne sijnen zweer dese tegenw. quyt.. …
152. 1469 oktober 18
847.Sch.Otw,R.175,145-26v-6
Notum Wout Toyt z.w. Jan Toyts heeft gelooft hem te gelden mr Jan Gijsbrecht Corstiaens … op Lichtmis
een mud rogge uit en van
 sijnen huyse en hof met sijn goede en toebehoorten in de par Enschit < w. Jan z.w. Wijte? > erfgen.
Mechtelt van de Velde mma ^ gemeynder … v ? erf Goyaert Sibben met sijnen mede erfgenamen
 een st …. in par. Otw in een stede geh. Hukelem < Dyrck die Jonghe die men heit die Jegher > ^ die
g… v gemeynen …. erf Willem Wyten aldaer alsoe hij zeede
heeft hij wittelijk ende erfelijk …. mr Janne voirs. met afgaan en vertijden etc.
testes Doren en Lambr. Anno Lxix mensis octobris die xviij
153. 1469 oktober 18 ?
847.Sch.Otw,R.175,146-27r-1
los vel 146/147
Willem Wyten z. Gerit Wijten
 een huis ende hof met gronden en toebehoren en een stuk land daaraan liggende 11 L of daaromtrent in
par. Enschit < gemeynt > erf Wouter vander Horen mma ^gem. strate v erf Willem Poynenborch
als Willem gekocht had tegen Wouter Toyt zijnen zwager uts. in litt. de Otw heeft hij overgegeven en
opgedragen Goeswijn Scheyven z.w. Claes Scheyven ….. tbv Jannen nat.z.Willem voors. na dood van
voors. – [Willem?] en Hadewych zijn hvr en Gerit Wijten zijns vaders op voorw. dat Jan hieruit gelden zal
alzulke pacht met recht schuldig scab. Jan van Eyghen ende Doren
Willen voors. prom. Gooswijn voors. tbv Jan voors. 32 peters tot zijnen wil te betalen scab. ut supra [rest van
dit blad leeg]
154. 1469 december 12
847.Sch.Otw,R.175,146-27v-1
Cont sij eenyegelijken dat want Embr. z.w. Jans van Ryele geh. Embr. die Clerc voir sijn gebrek een somme
van 7 peteren dwelc Adriaen vande Pol z.w. Gielis vande Pol denselven Embr. sculdich was goeden
wittighen scout alsoe dat die voirs. Embr. den voirs. Adriaen metten recht verwaye ende vervolget hadde
openbaerlijc ende geldende? de ……ende dat Adriaen deselve alsoe absenterende? wten weghe ende
besloten hielt in sijne huyse dat die voers. Embr. aen den voors. Adriaen off aen sijn havelijke gueden niet
ghericht en cost off en? mocht ende alsoe dat die voers. Embr. hem dair inne dede rychten ende die erfelijke
goede aerdnaene? voers te weten aen
 huys ende hof met sijne gronde en toebehoren bvvo < erf Wouter Brabants > erf Gherit die Groet anders

geheyten die Smyt met meer andere ^gem. strate v erf Lambrecht Wijtmans aldaer als hij zeede
welc ghericht Aert Aert Ennekens z. inde naem ende van weghen Embr. voirs. volcomelijcken volwaerden
allen ende eenyegelijcken daer toe dede die hij daertoe sculdich was te doen met altemael daer in af ter
gelaeten dwelc gheschiet ghewijst want met vonnis der scepenen van Oesterwijck dat Aert voors. die voors.
huyse ende hof des hij aldaer ghemachticht was voer sijn voirs ghebreck vercopen mocht ende dat die heer
van de lande den coper off den coperen sculdich soude sijn gherecht waerscap te doen ende want Aert
voers. dit voirs. ghericht den ghene dien hij dat sculdich was te bieden te lossen gheboden heeft te losen
ghelijc dat ghetuych vande scepenen dat inden ghericht ghenoecht vercleert heeft dwelc ghericht Art voers
den voirs. Embr. weder om overghegeven ende opghedraghen heeft dwelc gheschiet alsoe heeft Embr.
voirs. dit voirs. huys ende hof met sijne gronde ende toebehoorten voir sijn voirs. ghebreck ende voirden
onraet die daer mette recht op ghegaen waer voer 2 vl. daerenteynden vercoft Henric die Loes z.w. Jans
sLoesen van de voers Henricke coper hem in een recht erf recht te hebben ende te besitten etc.
scab. Poynenborchs Heyman van Eck Peter vande Eynde Jan vanden Doren ende Jan van Eyghen Anno
Lxix mense xij daghe in decembri [rest van dit blad leeg]
155. 1469 december 4
847.Sch.Otw,R.175, 147-28r-1
GB fol. 25
Mois ? [Mors?] z.w. Ghijsbrecht der Weuwer man van Stinen ? sijnre hvr d,w, brueder Tyelman z.w. Reyner
Tyelen op alle alsulcke versterf met recht als voors. Mois? off sijnre hvr aen verstorven is off aenversterven
mach van w.brueder Tyelman zijnen zwageren ende Heylwych ? d.w. Reyner Tyelen hoere moyen erfelic
ende havelic bernelic ende onbernelic eest in harden in weken soe waer dat voirs. versterf in sijnen naem
erghine bevonden can heeft hij wittelic ende helmelijc verteghen tbv Denys z.w. Wijtman Willem Heynen
opten alinghen recht hem enich sijns toebehorende – scab. Eyghen ende Doren Anno Lxix mense decembri
die quarta
156. 1469 december 4
847.Sch.Otw,R.175,147-28r-2
Peter Jan Danels z. Michiel vanden Noerden z.w. Ghijsbrecht vanden Noerden wittig man Lijsbet sijns wijfs
d. Jan Danels / Peter Snyder soen w. Jan Snyder wittig man Kathelijne sijns wijfs d. Jan Danels voirs.
Adriaen d. Jan Danels cum tutore …. Willem z. Jan Danels Jan Goyaerts z.w. Jan Goyaerts z. als wittig man
Engelberen sijns wijfs d. Jan Danels voers. op alle alsulcke
 huys ende hof met sijne gronde en toebehoorten met een stuck lants hieraen liggende 5 L in par. Haren
in een stede geh. den Ghesel < > erf Willems van Laerhoven en Gheertruden sijnre suster op beyde
sijden ^gem. straet v erf Henric Peters aldaer
wittelijc en helmelic vertegen tbv Peter z.w. Jan Heesters wittig man Aleyten sijns wijfs d. Jan Danels dat
Peter hieruit gelden zal een mud rogge Ghijsbrecht z. ….. tot Cromvoirt nog ½ roede dijcks opten dijck tot
Belveren? te houden noch 5 plachen uit den wildert van Haren met voorwaarden etc. scab. Eyghen ende
Doren Anno Lxix mense decembris die quarta
157. 1469 december 4 ?
847.Sch.Otw,R.175,147-28r-3
Peter Jan Danels z. Peter die Snyder wittig man Kathelijne sijns wijfs d. Jan Danels Adriaen d. Jan Danels
c.t. Willem z. Jan Danels Jan Goyaerts z.w. Jan Goyaerts wittig man Engelberen sijns wijfs d. Jan Danels en
Peter Heesters z.w. Jan Heesters wittig man Aleyt sijns wijfs d. Jan Danels voirs hebben gheloeft als
principael sculder op hen en op hoer goeden die sij hebben ende vercrigen moghen eenyegelijc voer sijn
hoeft Jannen Danels te gelden ende te betalen 4 L rogge alle jaer op Lichtmis zolang Jan leeft scab. utsup.?
158. 1469 december 8
847.Sch.Otw,R.175,147-28v-1
Claeus vanden Dijck nat.z.w. Henrics vanden Dijck promisit Boudewijn Dircken z. 7 Rgld en 1 ort van 1 Rgld
nu tot vastelavont naestcomende te betalen scab. Poynenborch ende Lambrecht Anno Lxix mense decembri
die viij
159. 1469 december 8
847.Sch.Otw,R.175,147-28v-2
GB 25v
Gheerit Buckinc z.w. Aert Buckincs 4 L rogge jaarlijkse en erfelic pachts tot hem behorende op Lichtmis uit
 enen huyse en hove met sijnen gronde en toebehoorten bvvo < erf Jans vanden Dijck > erf Aerts vanden
Hoeven ^ gem. strate v Vloet toe
welke 4 L voirs. voorn. Gherit met recht van versterve toecomen is van w.Heylwych Beekaerts sijn oude
moeder also hij seede en welke 4 L rogh voirs. voirs. Jan Buckincs z.w. Jan Buckincs ghecreghen hadde tbv
Gherits voers van Jacoppe z. Godevaerts z.w. Aerts geh. Heymans in litt. de Otw resignit Johannes Buckinc
scab. Eynde en Doren Anno Lxix mense decembr. die viij
160. 1469 december 11
847.Sch.Otw,R.175,147-28v-3
Peter Meynaerts z.w. Henric Meynaerts 1/8 hem behorende van alsulke versterf van w. Willem Meynaerts
sijnen brueder erfelic ende havelic etc. erfelijc vercocht Mechtelt wede w. Mechtelt Meynaerts [sic] sijnre
moeder vande voers. Mechtelden dit voors. versterf hoer in een recht erf recht te hebben – scab. Eyghen
ende Doren Anno Lxix mense decembr. die xi
Mechtelt wede w. Henric Meynaerts promisit Peter Meynaerts z.w. Henric Meynaerts hoeren soen 17 peter

en voor elke peter 18 st vel valore die een helft nu tot half vasten te betalen ende die andere helft vande
zelven peters nu tot Paeschen naestcomende te betalen scab. ut.
Ghijsbrecht Meynaerts z.w. Henric Meynaerts 1/8 tot hem behorende … uts sign. matri suo scab.
Poynenborch ende Heyman Anno decembri die xx sijn gedeelt ineen ………
161. 1469 december 14
847.Sch.Otw,R.175,148-29r-1
bovenaan 1469 – GB fol. 27
Cont sij eenyegelic Hadewijch wede w. Jan Poynenborch en heeft ghekent ende gheleden dat Wouter hoer
soen betaelt heeft 8 gouden Rgld Aert Berwout ten Bosch ende 12 gouden R.gld Claeus die Wyt als vanden
slach cuelen? die Wouter voers. ghecoft heeft tegen sijne vader en moeder item noch hiertoe 4 Rgld der
kercke van Haren item noch5 Rgld en 12 st aen den rentmr en noch hiertoe 3 oude groet diemen daer
jaerlijcs wt gelden moet ende dat woerwaert? was soe wes Wouter voers. betaelde dat hem dat coste soude
ende aen alsulcken 40 peter als de voors. Wouter daervoer gheloeft hadde ende ale alsulke testament als w.
Jan Ponenborch ende Hadewijch tesamen ghemaect hebben dat heeft Hadewych voers. weder roepen ende
soe wes Wouter voers. Hadewych sijns moeder sculdich en is ende bij hoeren anderen kynderen niet? en
rhent dat schilt Hadewijch voers. quyt den voers Wouteren hoer soen scab, Poynenborch ende Doeren Anno
Lxix mense decembris die xiiij
162. 1469 december 16
847.Sch.Otw,R.175,148-29r-2
Jan z.w. [mogelijk doorgehaald Jan ] Jacop? Stijnen 4 L rogs jeep hem behorende op Lichtmis uit en van
 een huyse hoeve gronden en toebehoorten en met enen stuck lants hen aenliggende ghelegen in par.
Haren in een stede den Ghever < ghemeynte > erf Jacop Ghijben kynder
 item noch wt ende van eenen stucke lants geh. dat Bolant in par. en ter stede voers. < > erfgen. Jacope
den kynde Jacop Ghyben voers. op beyde sijden
welke 4 L rogs voers. Jan voirs. met recht van versterven toecomen is van w. Jacop Stijnen z.w. Jan sijnen
vader en welke 4 L rogge voors. Jacop voirs. in enen wittige cope ghecregen hadde tegen Aerde? d.w.
Steven geh. vande Ghever in sch.br. Otw heeft hij overgegeven Vrancken sijnen soen in afcortinge van huw.
voorw. etc. Scab. Eyghen ende vanden Doren Anno Lxix mense decembris die xvi
Francko resignit in afcortinge ……..
gedeelt met? ende ……. ghecreghen hadde ut in literis ……. scab.
163. 1469 december 17
847.Sch.Otw,R.175,148-29v-1
Claeus van Berck heeft geloeft Ghijsbrecht Aenen? z.w. Ghijsbrecht Aenen 45 Rgld nu tot Lichtmis a.s. te
betalen met dese voorwaarde hier toe gedaan alle scepenletteren ende voirwaerden ende … yerst af
ghemeect? sijn te blijven van hore machte met dese vorwaerden hier toe ghedaen off dat saecke waer dat
Claeus voers. dese voors. 45 Rgld niet? aen betaelt ten daghe voers. dat hij tot vorsterhuys in sal ende niet
van daer sceyden hij en sal Ghijsbrecht voirs. betaelt hebben 45 Rgld ende vernueght hebben ende off
Claes voirs dese voirs. dese voirs. niet en quyt ten daghe voers. in de huyse Ghijsbrecht voers. ende die
voors. Ghijsbrecht daer seker een? commer? off die sijn moet ? ende die selven halen? dat sal wesen op
Claeus voers. cost
scab. Eck ende Doren Anno Lxix mense decembri die xvij
164. 1469 december 20
847.Sch.Otw,R.175,148-29v-2
Aert z.w. Wouter Doeremans
 een stuck beempts 1 B begrijpende in par. Otw in een stede geh. Udenhout in een stede geh. dat
Ghoemelaer < erf Willem Conten? > erf Peters vande Wou met sijne krn ^erf mij joffr. Borgreve v enen
water geh. die Ley tot graeve vande selve water toe ende v dat ander eynde totten erf Jans vande
Brekelen met meer anderen
heeft hij wittelijk verkocht Heylwijch wede w. Dirc Roettaert, Heylwych ter tocht en haar wettige krn uit haar
en wt w. Dirc Rottaert ten erve met commer uitgenomen dat Heylwych voors. met haar krn hieruit gelden zal
dat ¼ van 6 lib. paymans ende nog hiertoe 14 van 6 schillinge en noch hiertoe 1 capoen den erfgen.
Hermans vande Aeken tot Esch
met de voorwaarden dat die helft van stuck bempts voers. 4 jaer lanc hoyen sal
– scab. Eyghen en Dioren Anno Lxix mense decembris die xx
Jan Langerbeens z.w. Jan Langerbeens prebuit? et resignit scabini predicti datum ut supra
165. 1469 december 20
847.Sch.Otw,R.175,149-30r-1
Heylwych wede w. Dierc Roettaert en met hoer Aert hoers juduns.. heeft gelooft Aerden z.w. Wouter
Doermans 58 ½ peter 19 st vor elke peter die een helft nu tot mey naestcomende te betalen ende die andere
helft vande peteren van nu mey naestcomende ende 4 jaer te betalen den selven
scabini predicti datum ut supra
166. 1469 december 20 ?
847.Sch.Otw,R.175,149-30r-2
GB fol. 28r
nota want Mari d.w. Gielis Comans cum tutore en Aert z.w. Aerts Goeswijns man van Elysabeth sijns wijfs
d.w. Gielis Comans? delen

soe sal Mari voers. hebben
 een huys ende hof met sinen gronde en toebehoorten bvvo bijder Borcht < erf Henric Martijns > erf Dirc
Goyaert Backs
 nog een stuck lants geh. den Laeracker omtrent Godescalc Buyselken < erf Aert Appels > erf Wouter
Poynenborchs
 item noch twe stucke lants gelegen in die Harensche acker daer tussen beyde dese twee stucke lants
ghelegen is een stuck lants toebehoeren synte Kathelijne inde kerke van Haren
 item noch een stuck bempts gheheyten Griete Copkens bempt ghelegen bij de Borcht voers. < erf Aert
Wanghe > eenen bempt geheyten Hayghen bempt welcke bempt voers. alle jaer rijdt
item noch soe sal Mari voers hebben 4 L roggh erfpacht uit 8 L rogge erfpacht dwelc Aert Goyaerts tot
Enschit jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden in sch.br. nog 4 L rogh erfpacht dwelc Steven
Heynen kynderen jaerlijks gelden zijn uit zekere onderpanden in sch.br. welc erf en erfpachten voors. Mari
voors. te deele ghevalle sijn ghelijc hoer andere mede erfgen.
Item hier wt soe sal Mari voers. gelden ende betalen 12 L rogh Henric de Ave…?. item noch de zusteren van
Oisterwijk 12 L roghs item noch hiertoe 6 L rogh Jacop Coeremans item noch 4 ½ L rogh Embrecht de
Greve item noch 1 L rogh den altaristen inde kerke van Otw item noch den H.Geest van Esch 4 L item de
H.Geest van Haren 2 L item ½ mudde rogh Willem Luw item ½ Ph. d. chijns den H.[30v] Gheest vanden
Bosch item alle alsulcke pacht alsmen Gheertruyt Lypprechts met hare krn jaarlijks schuldig is te gelden item
Aert voers. sal hebben
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoorten en een stuck lants hieraen liggende bvvo < erf erf
heer Aert van Buydel priester en de persoen van Oesterwijck > erf Conraerts vanden Dael Korstiaen
Emme en de erfgen. Willem Cornelis Willen Goyart Backs z.
welke erf voers. Aerden voirs. te deele ghevalle is ghelijc sijn andere mede erfgen. dat goedbaeckt? hebben
waaruit Aert gelden zal Aert Peters 14 L rogge jeep nog de h.Geesttafel tot Otw 4 L nog 2 L rogge Tyelman
vanden Dael item 4 oude groot chijns der persoenscappe der kerke van Otw
[geen sch. noch datum]
167. 1469 december 22
847.Sch.Otw,R.175,149-30v-01
Gheerit z.w. Jacops vanden Hoeven witt. man Gheertruyden sijns wijfs d.w. Henric Pygghen op alsulcke 4 L
rogge jeep op Lichtmis uit zekere onderpanden in sch.br. Otw welke 4 L voors. Gheertruyden met enen
testament van w. Aleyt Pygghen d.w. Hubrecht Pygghen hoere moye ghelijc dat in een testament daerop
ghemaect volcomelijc begrepen is en hij als man van zijn vrouw opgedragen Jutte en Arcken ghesusteren
drs.w. Henric Pygghen
– scab. Doren en Lauwr. Anno Lxix mense decembris die xxij
Jan z.w. Jan Hermans als wittige Elysabet sijns wijfs d.w. Henric Pygghen resignit scabini predicti datum ut
supra
168. 1469 december 22
847.Sch.Otw,R.175,150-31r-01
Gheerit z.w. Jacops vander Hoeven wittig man Gheertruden sijns wijfs d.w. Henric Pygghen Jan z.w. Jan
Hermans als wittig man Gijs….? sijns wijfs d.w. Pygghen ap alle alsulcke 2 gedeelten van 3 L rogge tot hem
behorende jaarlijks op Lichtmis uit zekere onderpanden in par. Beeck volgens sch.br. van Beeck welke 2
ged. van 3 L voorn. Gherit en Janne met recht van versterve toecomende sijn van w. Henric Pygghen horen
zweer hebben zij vertegen tbv Jutte en Arcken ghesusteren drs w. Huyct? Pygghen met alle brieven
scabini predicti datum ut supra
169. 1469 november 21
847.Sch.Otw,R.175,150-31r-02
wij Jan Poynenborch en Jan vanden Doren Dircsz. scepenen in Oisterwijck doen cont eenyegelijc dat hen
Gheerit z.w. Willem Heymen heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van alle alsulcke
huwelych voerwaerden als Claeus van Straelen den selven Gherit gheloeft heeft in huewycker vorwaerden
tbv Lijsbette sijne nychte en heeft daeraf quyt gescouden den voors. Claeus en alle die ghene dese
quitancie behoeven
scab. Poynenborchj ende Doren …. novembris die xxi
170. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,150-31r-03
Aert z. Claeus van Straelen
 1/6 in 3 stucken lants tot hem behorende 9 L begrijpende off daeromtrent ghelegen in par. Otw in een
stede geh. Berkel < erf Kathelijne vanden Brekelen > die ghemeyn straet ^gem. straete v erf der erfgen.
Jans Cupers
 item noch 1/6 in een stuck lants gelegen aldaar < > erf Herman Loeder ^vander goet toebehorende mijn
heer van Paruwys v gem. wech
 item noch 1/6 in een stuck lants geh. dat gheloeckt < erf der erfgen. Jans Cupers > erf Kathelijne sWolfs
^ erf der erfgen. Peter? Vannys v Jans Beckers die Jonghe [ 31v]
overgegeven Aerden z. Jan Joerdens die uit dit deel gelden zal als van rechtswegen schuldig
scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense january die prima
promisit Arnoldus Arnoldo filio Nycolay de Straelen 12 peters ab 18 st voer den peter nu korsmisse

naestcomende over jaer te betalen
scab. ut.
171. 1470 januari 1 ?
847.Sch.Otw,R.175,150-31v-01
GB fol. 29v
Jan Peters z. tot Adam? als wittig man en momb. Lijsbette sijns wijfs d.w. Gherit Jans z.
 ¼ in een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten gelegen in de vrijheyt [niet afgemaakt]
172. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,150-31v-02
Goyaert z.w. Jan Goyaerts weduwer w. Lijsbette sijns wijfs d. Jan Jordens op alsulcke thiendalf L rogge
lijfpacht dwelc Goyaert voers. tegen Joerden z. Jan Jorden in cope ghecrigen hadde uit al zijn gueden soe
waer die gelegen volgens sch.br. Otw
item noch op alle alsulcke sesenghedeelte in 3 mudde rogh en 14 L rogghe erfpacht als voers Joerden nae
der doet sijns vaders aenversterven soude hebben soe wair dat voirs versterf in sijnen naem erghens
bevynden mag dwelc die voors Goyaert dit ghecregen hadde tegen Joerden z. Jan Joerden voors. in sch.br.
Otw daer Jan sijn vader voirs. sijnre tocht in afgaen was uts in lib. ende opten alinghen recht helmelinge
vertegen tbv Aerden Jorden en Jannen ghebruederen sonen Jan Joerdens # Zebrecht die Bont z.
Embrechts die Bont wittig man Lijsbette sijn wijf d. Jan Jorden voors. en Peter z.w. Jan Peters z. Verstraete
als wittig man sijns wijfs Margriet d. Jan Jordens voors # [151-32r] met dese voerwaerden hier toegedaen
dat sij Jannen hoeren vader gelden sullen alle alsulcke pacht en gelt daer Goyaert voers. inghehouden
mocht wesen oft die gheloeft heeft te gelden datte sijn gueden ende naecomelingen daeraf ongehouden
sullen wesen tot ewigen daghe
scab. Eyghen ende Doren mense january die prima
173. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,151-32r-01
Aerd Jorden en Jan ghebruederen z. Jan Jorden Zebrecht die Bont z. Embrecht die Bont wittig man Lijsbette
sijns wijfs d. Jan Jorden en Peter z.w. Jan Peters z. Verstraeten wittig man Margriet sijns wijfs d. Jan z
Jorden voors. op alle havelijke gueden bernelijc ende onbernelijc daer Lijsbet d. Jan Jorden voers. in
bestorven is soe waer die gueden ghelegen sijn daer Lijsbet hoer zuster d. Jan Joerden voors. in bestorven
is hebben sij wittelijc helmelinge vertegen tbv Goyaerden z.w. Jan Goyaerts wedn.
scabini predicti datum ut supra
174. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,151-32r-02
alsoe Cont sij eenyegelijc dat want Pauwels z. Jan Wanny [sic] wedn. Juet? sijns wijfs d. Goyaert die Necker
# wilner ende Jan gebrueder krn Goyaerts ende Steven? z.w. Jan Leeuwen? als momb. Margriete sijns wijfs
en Gherit z. Jan .. Vendijcks als wittig man Jenneken sijn … d.w. …….. dwelc gheloeft hebben van henselve
en voor die kynder w. Janne …. # hoeren vrienden ten anderen zijde hebben mijnlijke van malcanderen
gescheyden ende gedeylt om alle twijfel te scouwen bij rade van hoeren vrienden
te waeren in den yersten alle anderhalf mudde rogge erfpachts der mate van Bers die Goyaert vors den
vors. Pauwels in huw. vorwaerden gheloeft hadde
item noch hiertoe alle alsulcke clederen ? daer die voirs. Juet in bestorven is uitgenomen een heeck ende
dat vorder dat sal Pauwels voers. houden
item noch hiertoe wt Pauwels havelijck gueden erve?
item noch hiertoe [32v] alle alsulcke wtsetsel als voors. Juete moeder der voors. Juete ghegeven hadde
hierop heeft Pauwels voers. wittelijc vertegen
– scab. Poynenborch ende Peter Anno Lxix mense january die prima
175. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,151-32v-01
Willem en Jan gebruederen zn Goyaert gheheyten de Necker en Steven z.w. Jans Leeuwen wittig man
Margrieten sijns wijfs d. Goyaert voors. en Gherit z. Jan Vendijcks als wittig man Jenneken sijns wijfs d.w.
Jan …… [meeus?] dwelc gheloeft hebben voer henselven en voer die meer? kynderen w. Jan Meeus voers.
op alle alsulcke vercreghen gueden als Pauwels z. Jan Vanny in eenen heelen wittige bedde vercreghen
heeft bij Juete sijns wijfs d. Goyaert Necker erfelijc ende havelic bernelic ende onbernelic soe waer die
gelegen sijn in harden in weken in diepen off in drogen ende soe waermen die in horen naem ergens vinden
can – vertegen tbv Pauwels voers.
scabini predicti datum ut supra
176. 1470 januari 1
847.Sch.Otw,R.175,151-32v-02
Claeus vande Voert promisit Jan van Hare 7 peters 18 st voor elke peter en 8 Rgld en voor elke Rgld 20 st 5
jaer lanck duerende alle jaer op synte Martynsmisse te betalen den selven
scab. Eynde ende Doren Anno Lxix mense january die prima
177. 1469 december 18
847.Sch.Otw,R.175,152-33r-01
[laatste half vel aan een zijde beschreven] GB fol. 31
Aert Claus z. w. Claus Korstiaens wedn. w.Engelbere sijnde hvr d. Wouter Cuypers? [of Truyen?] alsulke
tocht in

stuck lants 2 ½ L begrijpende in par. Haren < > erf Willem Heynen ^ v gem. straet
overgegeven en opgedragen Jannen sijne - - - met afgaen ende vertijden
so is gestaan den voors. Aert met hem Jan sijnen soen voers. dewelc geloeft heeft dit stuk land voors.
overgegeven en opgedragen Willem nat.z. Jans Rovers van den voors. Willem dit voors. stuk land in een
recht erfrecht te hebben ende besitten tegen jeep van de voors. w. …… van 12 L rogh op Lichtmis uit ten
voors stuck den voors Janne Wouteren Peteren ghebruederen ende Soffye hoer zuster den kynderen Aerts
voors met overgeven en vertijden en heeft Aert en met hem Jan sijn soen geloeft Wouter Peter gebr. en
Soffye sijn suster desen cope dit overgeven en den vors. wille? cope te waren
welke pacht voors. en sijn nacomelingen van nu voertaen alle jaer betalen sullen en sculdig zullen zijn op
Lichtmis uit dit stuk land den voors. Janne Wouter Peter en Soffye en haer naecomelingen ghelic Willem
voirs dit gheloeft heeft etc.
scab. Poynenborch ende Doren Anno Lxix mense decembris die xviij


178. 1469 oktober 20
Claeus vanden Dijck promisit Arnoldo suo fratre 12 ½ gld tot Lichtmis a.s.
scab. Eyghen en Doren Anno Lxix mense octobris die xx
af
-

847.Sch.Otw,R.175,152-33r-02

