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

Regestenlijst inv.nr.176 (1470)
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a. 154-182
b. 183-184
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niets meer te vinden.
met watermerk lijkt wapen met erachter geplaatste kromstaf
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= 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.

1470 april 1 ?
847.Sch.Otw,R.176,154-00-01
[binnenzijde voor van de perkamenten kaft]
s.t Gherit? vanden Duyn 3 vleems
Claeus van Straelen? heeft gelooft als sculder op hem en op al zijn goederen dat hij nu heeft off naemaels
hebben ende vercrigen mach dat hij Wouteren soen w. Jan Toeyts wt uytreycken sal alsulcken brief als van
enen half mudde rogge dwelc Claeus voirs. ghecoft heeft tegen Janne? van Oeckel alsoe dycke? als Wouter
den brief? belovene? soude scab. Embertus Goeswini et Henricus fil Johannes .. soen? … anno Lxv?iij
mense aprilis die prima? [1468 of 1469?]

2.

1470 mei 2
847.Sch.Otw,R.176,154-00-02
[erg verbleekt]
Kathelijn d.w. d.w. Jan Buckinc heeft vertegen Jan ……. tot behoef Willem Nellen tot behoef van Willem
Goyart Back? op die Hupperinghe ? mense? may die secundo
scab. Petrus de Fine? et Johs? Eyghen
[ook veel aantekeningen op achterflap - zie achteraan]
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3.

1470 januari 12
847.Sch.Otw,R.176,154-01r-01
[eerste katern]
 [Enschot?] Bruystens Dijck opte gheeren? …. een sijde en tusschen der erff Wouter To…. Jan Toyts
opte een? sijde ende tusschen der erff Gielis Bey opte ander sijde streckende …. eynde aen die
ghemeyn ..a.. ende metten anderen eynde streckende aen den erf Berthoute v… a… daert over weghen
aldaer alsoe zij zide
 Item noch een stuck heyvelts een buender begrijpende off daer omtrent gheheyten Bollens < gem. straet
> der erf Henric Coppens
 Item noch een heyvelt 6 Buenre off daer omtrent in prochie van Loen < erf des Convents? ende
godshuys van Toengerloe > erf Berthouts? van Beecke?
vercoft heer Jan Meynaerts priester tbv den susteren huys van Sinte Kathelijnen inder stat van Huysden
vander voors. zusteren in een recht erfrecht te hebben ende te besitten
soe hebben dese vercoperen voers. dese voers. hoeve met alle hoer toebehoerten in alder manieren alse?
die laet huden des daghes besittenden is overgegeven ende opgedraegen den voers heer Janne priester tot
behoef den zusteren voers. met afgaen ende vertiden etc.
promiserunt? juduusi? voir de selve ende voir die onmondige kynder w. Jans van Eten voers. waren …
uitgenomen dat de zusteren voers hieruit gelden zullen Willem Monnick 2 mudde rogghe erfel. pacht item
noch wtte heyvelt tot Loen 15 placken mijn joncker van Loen item noch hier toe 3 ghedeelte van enen oude
groete chijns den Hertoghe Item noch hiertoe die kercke van Enscot ½ lib. was Item noch de selver kercke
op v pen.? chijns off daeromtrent item noch hiertoe 1 ½ mudt rogghe dwelc den Heyligh Gheest van sijnte
Mychiele Ghestel scab. Peter van Laerhoven ende Embrecht Henric Embrechts z. Anno Lxix mense January
die xij
Jacop Scheyven z.w. Claeus Jacop Scheyven p..bunt – resignit

4.

1470 januari 12 ?
847.Sch.Otw,R.176,154-01r-02
heer Jan Meynaerts z. priester metten mater des zusterenhuys inde stat van Huesden voir henselven en
voer des ghemeine? convente des voirs. zusterhuys als principael sculder sup and… Mechtelden weduwe
wilner Janne vande Eten 4 mudde rogge ende 4 L betalen allen op onser liever Vrouwen dach ….. met dese
voerwaerden hier toe ghedaen dat die voers heer Jan metten zusteren voirs. …. pacbt af sullen moegen
leggen tot haren scoensten met 36 peters ende elken …. 18 st ende soe wes die voers. heer Jan ende die
zusteren h,.., voers. betalen alt… voir alderheylighen dat sij dat sullen moegen doen sonder pacht daeraf te
gheven? ende nae aldervuyghen metten pacht ende [doorgehaald: off dat sake waer dat hem einge? ….
zusteren voers heer Janne ende den ghe…. der zusteren]
en als de voors. Jan en de zusteren voers. ghelyeft? rog te gheven soe sullen sij rog moegen gheven off
twee peter daervoer ende voir elke peter 18 st scab. ut.

5.

1470 januari 12 ?
847.Sch.Otw,R.176,154-01v-01
[heer J]an [M]eyn[aer]ts zn priester ende mater des godshuys van sinte Kathelijne inde stat van Huesden
ende nae ende van wegen der voers. godshuys hebben gheloeft Jacop vander Heyen? [Royen?] 83 peter
elke peter 18 st nu tot sijnte Jansmisse naestcomende te betalen scab. uts.

6.

1470 januari 12
847.Sch.Otw,R.176,154-01v-02
marge: notum – Mechtelt weduwe w. Jans van Eeten heeft gheloeft als princ. sc. Arden geh,. Wolfaert ende
Jacop 2 ghebrueder soenen w. Lauwr. vander Heyen ende Soffye hoer zuster dat sij gheen penningh heffen
off boren sullen inde af coep van alle alsulke 4 mudde rogge ende 4 L [erboven: alle de vande hunne
naderscappe?] als die zusteren van Sinte Kathelyne inder stat vander Huesden gheloeft hebben der selver
Mechtelt welc voers. 4 mudde rogge ende 4 L die voers. Aert ende Jacop ende Soffye beleggen sallen
aende seker onderpanden Mechtelden voers. tot hoer tochte aen haren kynderen wt haer ende wt w. Janne
van Eeten te samen wittelic ghewonnen ten erve te hebben ende te besitten met dese voerwaerden hier toe
ghedaen dat sij mechtelden voers. hier toe sullen helpen beleggen dese voers. penningen scab. ut.
marge: als deze kynderen w. Jans van Eeten ten deele ghevallen sijn - Reda.. Jacope

7.

1470 januari 13
847.Sch.Otw,R.176,154-01v-03
Joerden z.w. Evertte die tymmerman promisit Jan van Dalhem [doorgehaald Dalen] 8 ½ Rgld en voor elke
gld 20 st nu tot sinte Jacops misse naestcomende te betalen en dat Joerden voirs vander selver somme
betalen sal bynnen eender maent nae datum van desen brief 3 peter 18 st voer elke peter gherekent ende
dat heeft Joerden voers. ghezekert gheloeft in recht eet stat ende lyeffelijc aen den heylighen ghezwoeren
ende off hij in mi… van dese punten? voirs. mynste ende niet en hyelt ? [niet duidelijk]
dat hij wesen soude trouweloes eerloes ende meyneedich soe in wat heeren lande datmen hem zou? vinden
cost testes Gruyter ende Kerchove anno? Lxix mense January die xiij

8.

1470 januari 15
847.Sch.Otw,R.176,154-01v-04
[Ly]sbet weduwe w. Jan Goyaerts cum tutore ende met hoer Henric ende Jan hoer soenen gebrueders den
krn w. Jan Goyaerts voors.
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 een stuck lants tot hoer behorende ½ L begrijpende off daeromtrent gelegen in par. Haren < > erf hier
aenliggende Jan Monick Jacops z. ^ erf sinte Achten altaer inder kercke van Otw v een gemeynen
waterlaet aldaer
wittelic vercoft Goyaerden z.w. Jan Goyaerts soen hoer soen etc.
scab. Henric Kepkens Willemsz. ende Jan die Loes Jans z. anno Lxix mense january die xv
9.

1470 januari 24
847.Sch.Otw,R.176,155-02r-01
notum Mechtelt d.w. Laureys Hycspoirs cum tutore heeft geloeft te gelden ….[1 ½ L] rogge jaerlijcs erfpacht
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Ryel? alle haere …. op OLVr. dach purificatie daer den yersten termijn
van betalingh af wesen sal nu toecomende? OLVrouwe dach pur. naestcomende uyt en van
 hoeren ghedeelt van haeren huyse en hove met sijne gronde ende toebehoren in alder manieren als hoir
dat te deele ghevallen is gheleghen bvvo < der erf Gheryt die Raymaker > erf dat hiertegen deylt ^
ghemeynder Kerckstraete v erf Gherit voers. aldaer alsoe zij zeede
heeft si wittelic ende erfelijc overgegeven etc. scab. Larhoeven ende Embrecht anno? Lxix mensde January
die xxiiij

10.

1470 januari 24 ?
847.Sch.Otw,R.176,155-02r-02
Mechtelt met haar momb. voers. op alle alsulcken vijf ghedeelten als Henric z.w. Henric Embrechts z. van
Ryele in enen wittighen cope ghecregel heeft tegen haar broeders en zusteren den krn w. Lauwr. Hycspoers
erfelijc volgens sch.br. item hiertoe jee pachten
tbv Henrics voers. met voorwaarden dat Henric voers. hieruit gelden zal alle alsulcke chijns pacht alsmen
van recht schuldig is – geen schepenen noch datum

11.

1470 januari 24 ?
847.Sch.Otw,R.176,155-02r-03
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Ryele die welc gheloeft heeft voer hemselve ende voer Herman Jan
Adriaen en Peter ghebruederen die kynder w. Laureys Hycspers en voer Beatris en Dinghen zusteren en
Adriaen horen bruer 3 krn Jan Haespaers [Hicspoers?] op alsulcke sesten ghedeelte van
 een huyse en hof met sinen gronde en toebehoirten ghelegen bvvo < erfgen. Gheit die Raymeker >
erfgen. datter tegen deylt ^ vander Kerckstraete v erf voors. Gherits
wittelijc vertegen tot behoef Mechtelt d.w. Lauwr. Hycspoers met voerwaerden hiertoe ghedaen Mechtelt
voers. hier wt gelden sal Henrics voers. 1 ½ L rogs jaerlics [geen schepenen noch datum]

12.

1470 januari 25
847.Sch.Otw,R.176,155-02r-04
Korstiaen die Bont z.w. Aerts sBonten promisit Gheer.. Robbery? ende Goyaert Peeters? … 4 ½ mud rogge
tot drie termijnen te betalen anderhalf mud van denselven rog nu tot Pinxten naestcomende te betalen ende
frogge van nu … Bartholomeeusmisse naestcomende over een jaar te betalen
voerwaerden hiertoe …. Korstiaen voers. …etc.
scab. Gruyter en Henric Kepkens anno Lxix mense january die xxv

13.

1470 januari 26
847.Sch.Otw,R.176,155-02v-01
Jan vande Wou z. Peters vande Wou Kathelijn ende Anthonis gezusteren mette momb. derselver
Kathelijnen en Anthonis
 een huys ende hof met sinen gronde en toebehoirtenmet een stuck bempts daeraen liggende gheheyten
bij den Wouwenbempt ghelegen in de par. Otw in een stede gheheyten Hukelem < erf Andries Aert
Andries opte een sijde en > erf der erfgen. w. Jan Loenaerts ^ gem. strate v erf der erfgen. w. Jan
Loenaerts voers. aldaer alsoe zij zeeden
verkocht en witteghe erfcope Lambrecht vanden Wou z.w. Henric van de Wou hoeren oem uitgenomen dat
Lambrecht hieruit gelden zal sal de capelle van Berkel 12 L item de altaristen der kercke van Otw 2 L rogge
Item noch 5 L rogs den voors. Janne Kathelijnen ende Anthonis – scab. Laerhoven en Hulsen anno Lxix
mense january die xxvi
marge: item noch hiertoe 1 d. chijns die ghemeint? van Tylb.

14.

1470 januari 28
847.Sch.Otw,R.176,155-02v-02
Jan van de Wou z. [doorgeh. wilner] Peters van de Wou Kathelijn ende Anthonis gezusteren drs Peters
voirs. metten momb. derselver Kathelijne en Anthonise
 een stuck lants tot hen behorende geh. dat Wcht Stuke in par. Otw tpl. Hukelum < erf der erfgen.
Claeus van Eyghen > erf der erfgen. w. Jan Loenauts ^ erf Gherit vande Duyn v enen gem. waterlaet
aldaer
vercoft Gherit van den Duyn z.w. Henrics vanden Duyn tegen een jeep 4 L rogge op Lichtmis
scab. Math. die Ggruyter ende Laerhoveoistn Anno Lxix mense januarij die xxviij
Gherit vanden Duyn z. w. Henrics vander Duyn promisit Janne Kathelijne en Anthonis gezusteren 9 gouden
peters elke peter 19 st op Lichtmis over 4 jaar scab. ut.

15.

1470 januari 16
847.Sch.Otw,R.176,156-03r-01
Goyaert geh. Snoeck z.w. Henrics vanden Hoevel ½ mud rogge hem behorende uit 1 mud rogge op Sinte
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juden? dach apostel uit
 een halve boender broecks in par. Otw < erf Rutghers van Lieshout > erf Berthout van Beeck
 een stuck lants geh. die Wedsacker in voorn. par. < erf Ghijb Wijten > erf Jan Arckenrasits?
 een stuck lants geh. die Rybelsberch in voors. par. < erf Berthouts van Beeck > erf Herman Jan Hermans
z.
welk ½ mud rogge jeep de voors. Goyaert in cope tegen erfgen. Henricke geh. die Bontwerker ende
Hillegont sijns wijfs gelijc in versch. sch. br. overgegeven en opgedr. Willemen vander Loe met alle brieven
scab. Gruyter en Hernric Kepkens Willemsz. Anno Lxix mense january die xvi
Iste Wilhelmus resignavit Gerarden z.w. Heynen de Enschit
Notum Willem vander Loe scylt daeraf quyt Goyaerden Snoeck z.w. Henrics vanden Hoevel ende alle
erfgen. des voors. Goyaerts ende alle die ghenen dese quiting behoeven scab. ut.
16.

1470 januari 17
847.Sch.Otw,R.176,156-03r-02
Goyaert van Spuyl z.w. Henric van Spuyl als recht momb. Kathelijnen sinre nichte d.w. Ghijsbrecht van
Spuyl sijn brueders en dieselve Ghijsbrechts ghewonnen ende ghecregen? bij Heylwych sijns wijfs d.w. Aert
Langerbeens Kathelijn voor henzelven en voor noch onmondich wesende heeft hem vernuecht ende wael
betaelt ghekent vanweghen Kathelijn sijnre nychte voers. van allen alsulcke gueden die Heylwych hoer
moeder voers. in bestorven is tere tijt? daer sij Claeus vande Pas tot enen wittighen man hadde ende schylt
daeraf quyt voirs. Claeus ende alle deghenen …..
scab. Gruyter ende Peter? Anno Lxix mense january die xvij

17.

1470 januari 21
847.Sch.Otw,R.176,156-03r-03
Henric Jans z. heeft geloeft Adriaen Melis 6 peters 18 st tot … wil te betalen scab. Henric ende Jan die Loes
anno Lxix mense january die xxi

18.

1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,156-03r-04
Korstiaen de Bont ende Willem Poynenborchs promiserunt Jan Ackermans 11 Rgld vervallend in twee
termijnen die een helft tot synter Jans misse naestcomende ende en die andere helft … tot Bamisse
naestcomende te betalen denselven – scab. Hulsen ende Loes Anno Lxix mense aprilis die xvi

19.

1470 januari 12
847.Sch.Otw,R.176,156-03v-01
Gielis naturale z. w. Jans van Eeten alle alsulcke brief van 10 peters als Mechtelt weeuwe w. Jans van
Eeten den voers. Gielis gheloeft in sch. letteren van Otw heeft hij overgegeven ende opgedragen Mar?tijns
naetuurlijc z.w. Gielis van Duysel – scab. Embr. ende Kepkens mense january die xij

20.

1470 januari 24
847.Sch.Otw,R.176,156-03v-02
Ghijsbrecht z. Jan Hermans man van Heylwych sijns wijfs d. Peter vande Wou
 een stuck lants tot hem behorende gheheyten dat Wchtstucken ghelegen in par. Otw in stede geh.
Hukelum < erf Henrics van Eyghen > erf der erfgen. Jan Loenaert
 noch een stuck lants geh. dat Voertacker gelegen aldaar < erfgen. Wouter Vrients tegendelend > erfgen.
heer Jan Back rydder
 noch een stuck bempts geh. den Nieubempt gelegen aldaar < erfgen. Jan Loenaert > erfgen. Andries
Aert Andries
 de helft van een stuck moers ghelegen inder ghemeynt van Tylborch als hem ten deel gevallen is
welke erven voirs. den voors. Ghijsbrecht te deel gevallen is in sch.br. Otw heeft hij overgegeven Janne z.
Peters vande Wou tbv zijns zelfs en tbv Kathelijne en Anthonis sijne zusteren uitgenomen dat Jan voors en
zijn zusters hierwt gelden zullen 16 ½ L rogs die men van recht schuldig is etc. scab. Embrecht en Loes
anno Lxix mense January die xxiiij
Jan en zijn zusters geloven 11 L rogge scab. Laerhoven en Hulsen Anno Lxix mense january die xxvij

21.

1470 januari 24
847.Sch.Otw,R.176,156-03v-03
Jan z.w. Wijten en Wouter Toyt z.w. Jan Toyt promiserunt Henric z. Rogg z.w. Henric Roggen 16 peters elke
peter 18 st mette pacht 10 L op Lichtmis over een jaar - scab. Hulsen en Loos anno Lxix mense january die
xxiiij

22.

1470 februari 1
847.Sch.Otw,R.176,156-03v-04
Franck z.w. Wouter Wijten prom. Jo.hi de Spina octo flor. Rgld tot 4 termijnen etc. scab. Embr. ende Loos
anno Lxix mense february die prime

23.

1470 februari 8
847.Sch.Otw,R.176,157-04r-01
Reyner geh. Byts man van Agnesen sijns wijfs d.w. Henrics vander - -  die helft in een half bounder bempts off daeromtrent tot hem behoerende dats te weten derdendele in drie
stucken beempde aen een liggende van dewelke dat een stuck de Elst dat ander stu
 ck dat Hoghe war ende dat derde stuck die Werdel of den Gansbeempt ghenaemt sijn die welc jaerlijcs
rijden ghelegen inde par. van Haren ter stede geh. in die Ossenvoirt
 hiertoe die helft in een stuck beempts geh. die Herberghe 1 ½ L off daeromtrent behorende op hem
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sekere te? graven ghelegen ter stede geh. te Belver after den Amerlaer < erf Jan Priems te Haren W >
erf Guedelt Priems O
welk half B bempts en dat stuk bempts gheheyte die Herberge anderhalf L in een erfdeling met mede
erffgen. voertijts gedaen te deele ghevalle en de voors. …. met recht van versterve toecomen sijn van w.
Aleyte hvr w. Aerts van Luysel hoer ouder moeder volgens sch.br. Otw – overgegeven Gherit vander Avoort
z.w. Henrick vander Avoort sijnen swaeger – scab. Gruyter ende Laerhoven anno Lxix mense february die
viij
24.

1470 februari 3
847.Sch.Otw,R.176,157-04r-02
Willem vande Heyen [wedn. erboven] z. w. Henrics vander Heyen
 een huis en hof met gronde en toebehoren bvvo < den wech die ter Borcht waert gheet > dat erf w.
Embrecht Borchman ^ gem. straete v erf Peter heer Ghijs z.
welk huis etc. Willem voors. met recht van narscappe ghecregen van Janne geh. die Coster? en welk huis
etc. Willem voors. volcomen macht hebbende dat hij dit voers huys vercopen mach op basis van testament
en heeft hij opgedragen Gherit van Berck z.w. Gherit van Berck tesamen met brieven en testament ook
vanwegen zijn krn nader af te doen denselven uitgenomen dat Gherit voors. hier uit gelden sal 13 L rog erfp.
der tafelen des H.Geest te Otw item noch hiertoe 1 lib. payments den persoenscap van Otw noch hiertoe in
Norkens chijns 2 phs d. item hiertoe 1 roede dijcs –scab. Wijtman en Laerhoven Anno Lxix mense february
die tercia
marge: Jacop Scheyven die oude …….

25.

1470 februari 3
847.Sch.Otw,R.176,157-04r-03
notum dat want Aert z. Jan Joirdens als wittig man en momb. Luytgaerde sijns wijfs d. Claeus van Straelen
heeft geloeft te gheven een half mudde rogge jeep Henric vanden Hout z.w. Peters vanden Hout alle jaer op
Lichtmis? uit en van
 vijfghedeelt van enen huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten gelegen inder par.? van Otw in
een stede geh. Berkel < erf Katelijn vanden Brekelen ….. > erf Heylwych wede w. Jan Cupers? met haar
krn ^ v ghemeynt
 vijfghedeelten van stuck lants geh. dat sestersaet ghelegen aldaer < > erf Herman Lenders ^erf goet van
Pairwijs v ghemeynt
 vijfghedeelten van een stuck lants geh. Truye Ghebort ?... ghelegen aldaar < die erf Heylwtych wede w.
Ngmo? met haar krn > erf Kathelijn Wolfs ^ erf Jans Barth? de Vugh? v Yde Vannis aldaar …
vercoft Henric vanden Hout – scab. Wijtman en Larhoven anno Lxix mense february die tercia

26.

1470 februari 3
847.Sch.Otw,R.176,157-04v-01
Henric vanden Hout z.w. Petri vanden Hout een half mudde rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis uit
 de helft van enen huyse en hove met sinen gronden en toebehoorten gelegen in par. Otw in een stede
geh. Huculem < erf Peters vande Wou z.w. Henric vande Wou > erf Lambr. vande Wou ^ v ghemeyne
herwech
 de helft van een stuck bempts gelegen aldaar < erf Jans Nenen > erfgen. Willem Wijten z Gherit Wijten
daer enen wech doergheet ^ erf Peters vande Wou voirs. v erf w. Jan Loenaerts
welk half mud jeep voors. Henric in een wittige cope tegen Andries van de Wou z.w. Jans vande Wou in
sch.br. van Otw
resig. Jan de Bont z.w. Gherit? de Bont – scab. Wijtmanne ende Laerhoven Anna Lxix testes february die
tercie

27.

1470 februari 3
847.Sch.Otw,R.176,157-04v-02
Gherit van Berck promisit Embr. Jan Clercks z. 16 peters elke peter 18 st tot 3 termijnen 5 peter en 6 st nu
Bamisse naestcomende te betalen en 5 peters en 6 st nu Paessche naestcomende en 5 p eters 6 st
Bamisse over een jaar – scab. Wijtmans en Laerhoven anno Lxix mense february date tertia

28.

1470 februari 4
847.Sch.Otw,R.176,157-04v-03
Wijn Bartholomeeus z. wittig man Jacop sijns wijfs d.w. Gherit Jans z. ¼ in
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoren in vvo < Dionise Claeus Wouters Wijten kynderen >
gem. straet daermen gheet tot Dirc Sappeels ^ gem. straete v ghemeynben water geh. die Vloet aldaer
welk vierde gedeelte van het huis etc. voorn. Wijnand met recht van versterve toecomen is van w. Delyaen
Vangen dochter w. Dircs vanden Doveloe – vercoft Claeus Gielis Colen z. waaruit te gelden ¼ van 1 mud
rogge die krn Wouter Backe ¼ van alsulcke cijns alsmen die van rechtswegen schuldig is nog ¼ van
alsulcke dijck tot Oisterwijck – scab. Wijtmans en Laerhoven Anno Lxix mense february die quarta

29.

1470 oktober 27
847.Sch.Otw,R.176,157-04v-04
Willem z.w. Goyaert Backs ^ [hier boven … so voor hemselven en Willem sijnen soen en voer Lijsbette
Marien en Kerstijnen dochteren Willems voors.] Goyaert z.w. Rembouts en met hem Kathelijn sijn zuster
metten momb. ook voor heer Henric hennen brueder conventuael in den Godshuys van Everbode Jan van
Eyghen als wittig man Kathelijne sijns dochter [sic] w. Henric Goyaert Backs [?Dirc sone Willem Goyaert
5
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Backs voers.?] Jan ende Claeus gebrueders [158-5r] ende welc geloften hebben ghesamenlijckerhant voir
die onmondige? kinderen Herman Goyaert Backs; den kynderen w. Wouter Vrients Cornelis z.w. Denys
Buckincs wittig man Goyaerden sijns wijfs d.w. Wouter Vrients voers. ende Jan z. Willem Goyart Backs
dwelck gheloeft heeft voer hemselve en voer die onm. krn w. Cornelis sijns brueders
 die helft van een stuck lants tot hen behorende gheheyten dat Langhe Ven ghelegen in par. Otw voir
screven gheheyten die Hupperinghe < erf datter tegen deylt > erf Willem Nellen n.z.w. Henric Nelle ^
gem. waterlaet v erf Luytgaerden wede w. Wouter Moers? [of maes?] aldaer
welke helft met recht van versterve toecomen is van w. Aert Goyart Backs hoerss. oems testament - vercoft
Claeus Staerts z.w. Thomaes Staerts uitgenomen hieruit gelden de helft van enen mudde Aerde van vande
Wycle? item de helft van een halve mudde sijnte Margrieten autaer in de kerk van Otw nog een oude grote
chijns en 2 pont der joffrou van Amerroy – scab. Wijtmans en Gruyter anno Lxx mense octobris die xxvij
30.

1470 oktober 27
847.Sch.Otw,R.176,158-05r-01
Item dese voors. personen hebben vercoft Agnes wede w. Cornelis z. Willem Goyaert Backs vande …
 die helft van desen stuck lants voers. gheheyten dat Langhe Ven ghelegen inmde prochie van otw ter
stede gheheyten die Hupperinghe < erf datter teghen deylt > erf Jans van Eyghen ^ ghemeynder
waterlaet v erfgen. Luytgaert wede w. Wouter Maes
hen met recht van versterve aangekomen van w. Aert Goyaert Backs hennen oems nae teneur ende begrip
eens testaments – hebben zijn overgegeven en opgedragen Janne z. Willem Goyaert Backs voors. tbv
Marien voirs. hoer ter tochte en hoer wettige krn ten erve wt haer en wt w. Cornelis z.w. Goyaert Backs
tesamen wittelijc gewonnen uitgenomen Mari voors. met hoer krn hieruit gelden sal de helft van enen mud
rogge Aerden vande Wyck ? item noch de helft van enen halven mudde rogh synte Margriete autaer in der
kercke tot Otw welke pacht Mari voors. met hoer krn alsoe gelden sal ten termijnen dese betalinge datte
haer mede erfgen. hem gelden Item dese voers personen sullen vergelden op 4 L rogge jaerlics eenen
erfelics pachts tot behoef Claeus Staerts z.w. Thomaes Staerts welck Vier Lop rogh erfd pachts Claeus
voers. jaerlics sculdig is te gelden ente betalen jaarlijks op OLVr dach purificatie uit
 een stuxken erffs 1 L bynnen der vrijheyt van Otw < erf Aleyte wede w. Henric Goyart Backs > erf
Gheritte van Catwijck ^ gem. strate v enen gemeynen kerckpat aldaer
scab. ut.
Item de voors. personen sullen vertijen op een vierde gedeelte van
 enen stucke beempts ghelegen in par. van Gheestel bij Otw < erf Jan Ensen > erf Jan Symons mma
wittelijk tbv Jan van Eyghen ende opte aelinge recht hem enichsyns toebehorende met afgaen en vertijden
uitgenomen dat vierde ghedeelte van alsulcke chijns alsmen die van recht schuldig is scabini predicti datum
ut supra

31.

1470 maart 6
847.Sch.Otw,R.176,158-5v-01
Jan geh. Straetman z.w. Gheerit Straetman wedn. w. Mechtelt zijn wijf d.w. Jans van Heerle alzulke tocht als
Jan besittende is en erfelijk en havelijk goed waar ook gelegen overgegeven en opgedragen Gherit Jacob en
Jan gebr. Elysabeth Hyllegont ende Heylwijch ghezusteren den kynderen Jans voors. met afgaen ende
vertijden
dwelck geschiet soe sijn gestaen de voors. Jan en met hem Gherit Jacop ende Jan gebnr. voors. en
Elisabetr Hyllegont en Heylwyck gez. metten momb. derselver Elysabeth Hillegont en Heylwych
 een woninghe met hoer toebehoorten gheheyten de Havelsdonck met alle toebehoren in alder grootte
dese gelegen is met de erfelijkheid daartoe behorende ghelegen is in de prochie Haren in een stede
geh. Belver
 nog 3 B bemden in Wyppenhout ghelegen
 Item een half mud rogge jeep dwelc Aert van Crekelhoven jaarlijks geldende is
 item eenderhande erfenis geh. Wolfkens lant oec tot Belver ghelegen dats te weten 1 L lant aen den
Radehovel ? daer die wech doer gheet hodende aen joncher Diderice Rovers lant
 Item 2 L lant inde Tolhovel neffe erf Embrecht vande Ven gheleghen? ^ opte gemeyn wech
 anderhalf L lands beyde erffenis Jan Westermans? ^ Mortel v strate toe
 noch 2 L lants aende selven Mortel < > erf hr Wouter van Beke
 een half L gelegen tegen en tussen meer percelen inden brief begrepen etc.
mette alsulcke beesten als op deselve hoven is te weten ten scaep ende perde en andere ….. voors Jan …
tegen Henrick geh. Medr? z. Jans geh. Houbraken? in sch.br. Otw
hiertoe alsulcke schare als opten selven hoven gesayt is off gesayt sal worden hebben sij wittelijk ende
erfelijc overgegeven heer Jan Rijcken proest des eerwerdighen godshuys van onser liever Vrouwe van
Tongerloe tbv des godshuys voirs. uitgenomen dat het godshuys voirs. 21 hollandsche gulden tafel H.Geest
inde kerk van Haren en noch 1 mudde rogge jaarlijks en erfelijk ten Bosch item noch hiertoe 13 L rogs en
een vierdevaet Jan Vrancken ten Bosch item noch hiertoe 4 L den armen? ten Bosch in die Ortenstraet item
noch 5 L en ¾ vat Wouter van Houweningen ten Bosch item dieselve 7 L garsten maets item noch 9 L rogs
erfpacht de helft daeraf Jan vande Camp en de andere helft Dirck vande Camp item noch 13 oude grote
chijns en 2 d. chijns ons heer de hertog nog hiertoe inde Vyeldonc? tot hoen? 1 oude grote item noch
6
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hiertoe 5 penningen chijns O.LVrouwe autaer inde kerk van Haren? ghelegen item noch hiertoe alsulcke
dijck alsmen opten dijck tot Belveren sculdig is te houden scab. Wijtman en Laerhoven anno Lxix mense
february die vi
32.

1470 februari 9
847.Sch.Otw,R.176,159-06r-01
Jan Bey z. Jans Beyen promisit Willem Nellen 18 peters 18 st van elke peter tot onser liever vrouwendach
naestcomende met de pacht van enen halven mudde rogge maar als Jan betaalt tot sinte Jacobs misse
naestcomende dan zonder pacht scab. Gruyter en Laerhoven Anno Lxix mense february die ix

33.

1470 februari 9
847.Sch.Otw,R.176,159-06r-02
Willem Aelberts pr. Henrick Toyt ende Jan Bey? 29 gouden peters van 19 st tot 2 termijnen te betalen de
een helft daaraf nu tot OLVrouwe dach naestcomende en die andere helft OLVrouwe ... purificatione ... altijd
metten pacht scab. utsupra

34.

1470 februari 9
847.Sch.Otw,R.176,159-06r-03
Bartholomeeus Lombarts z. w. Laureys Lombarts pr. Willem Nellen 20 peters en van elke peter 18 1/2
stuiver nu tot sijnre ... naestcomende te betalen
Item noch 20 derselver peter paesche a.s. mr Jan ? mette pacht van 2 mudde
Item 20 noch derselver peter van nu Paesche naestcomende over 2 jaer mette pacht van 1 1/2 mudde rogge
nog 20 derselver peters van nu Paesche naestcomende over 3 jaer mette pacht van 1 mudde rogh
nog 20 derselver peters na nu Paeschen over 4 jaar mette pacht van 1/2 mud rogs den selve te betalen
scab. Laerhoven ende Embr. anno Lxix mense february die ix

35.

1470 februari 10
847.Sch.Otw,R.176,159-06r-04
mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 6 L rogge jeep op Lichtmis uit een mud rogge jeep en uit en van zekere
onderpanden in par. Boxtel volgens sch.br. van Boxtel als mr Jan gecregen hadde in wittige cope tegen
Johannis Goyaerts soen z.w. Embreechts van Ryele – overgegeven en opgedragen Jan z.w. Lucas
Mombers – scab. Laerhoven ende Leew? ….. Lxix mense februari die x

36.

1470 oktober 27
847.Sch.Otw,R.176,159-06r-05
notus sit dat want Claeus Staerts z.w. Thomaes Staerts wittig man en momb. Aleite sijns wijfs d. Willem
Goyaert Backs alsulcken mud rogge jeep als Willem Goyaert Backs sijn zweer den voors. Claeus in huw.
voorw. gheloeft hadde alle jaer te gelden ende te betalen op OLVrouwendach purificatie uit en van allen en
eeniegelijke gueden den voors. Willemen toebehoirten etc. vertegen tbv Willem en Elysabet Mari en Korstijn
den kynderen Willem Goyaert Backs – scab. Jan Wijten… en Gruyter? anno Lxx mense october die xxvij

37.

1470 februari 13
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-01
Adriaen vande Doveloe z,w, Cornelis vande Doveloe man van Sophie? sijn wijfe d.w. Henric? Meynerts
Zegher Henrics z. man Mechtelt zijns wijfs d.w. Henric Meynaerts alsulcke 8 L rogge jeep uit 2 mud rogge
hem behorende alle jaer te gelden op Lichtmis welk Peter Bey z. Jan Beyen en Steven Heynen erfgen.
jaerlijcs sculdig sijn te geklden ende te betalen wt ende van zekeren onderpanden ghelic dat in
scepenbrieven van Otw daarop gemaakt volciomelijck ghemaect en welke 8 L rogge de voors? Adriaen en
Zegheren met recht van versterven toecomen sijn van w. Willem hoen zwager hebben vertegen tbv Herman
Ghijsbrechtsz. ? hoeren mede zwager scab. Laerhoven ende Embrecht Anno Lxix mense februarij die xiij

38.

1470 februair 13
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-02
Willem Gherit Willems wittig man Kathelijn sijns wijfs d.w. Jans Sbernt.. [sBonten?]
 een stuck lants tot weyde ghelegen in par. Otw ter stede Udenhout ineen stede geh. aende Kuydel <
erf der dergen. Daniel geh. Pyers > den erf der..eycke? vanden Bosche ^ erf Peter vanden? Vald… ?
alsoe hij sede
welk stuck lants tot eender weyde gelegen den voors. Willem met recht van versterven toecomen is van w.
Jan sBonten z. ? sijnende zweeder alsoe hij seede verkocht Danel geh. Pyers – scab. Gruyter en van
Laerhoven anno Lxix mense february xiij

39.

1470 februari 13
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-03
…? Jan z.Willem Wijten …. resignit predicto scab. …..
Wouter Gherit Willems z. v.bunt …. Danel Pyers scab. Gruyter en Laerhoven die utsupra
Danel geh. Pyers promisit se datur? Willem Gherit Willemss 24 peters ende voor elke peter 18 st en nu tot
onser liever vrouwe dach purificatie naestcomende te betalen mette pacht het mud tegen 36 peters ende
offdat sake waer dat Danele voirs dese voers. Peter betaelt nu tot sijnte Jans misse naestcomende dat hij
die betalen sal ….. af te gheven met dese vorwaerden hier toe gheldende? off dat sake were dat dese stuck
lants sal Willeme voers. dienen? ende vest? m.. soe sal Willem Danele de erf veste ? aen dese voirs.
penningen scab. uts.

40.

1470 mei 15
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-04
Jan van Haren promisit Jan Gieliss z. tbv Berthout Back 24 Rgld nu tot sijnte Jacops misse naestcomende te
7

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

Regestenlijst inv.nr.176 (1470)

betaslen testes Gruyter ende Loe ende Hulsen anno Lxx mensde may die xv
41.

1470 juni 12
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-05
Willem Wijten promisit Johannis de Spina tbv Berthout Backs 70 gouwe peters 19 st …. nu tot Korsmisse
naestcomende scab. Laerhoven en Kepken anno Lxx mense juny die xij

42.

1470 juli 8
847.Sch.Otw,R.176,159-06v-06
Jan van Haren promisit Johannes predictus tot behoef Berthout Back 20 Rgld 20 st nu tot Bamisse ende
Lambrecht Millinc heeft gheloeft some? voers. scadeloes te houden scab. Gruyter ende Laerhoven Anno ss?
july die viij
Jan voers. promisit Joh. tot behoef Berthout? Back 12 Rgld 20 st nu tot Korsmisse naestcomende scab. uts.

43.

1470 februari 7
847.Sch.Otw,R.176,160-07r-01
notum dat want Gherit van de Wyele z. Peters vande Wyele heeft hem vernught voldaen ende wael betaelt
van 12 L rogge jeep als Peter vande Wyele sijn vader den voors. Gherit in huw. voorw. geloeft hadde ende
scelt daeraf den voors. Peteren sijnre vader quyt ende alle die ghene dese quiting behoeven scab. Gruyter
ende Loes anno Lxix mense february die vij

44.

1470 februari 7
847.Sch.Otw,R.176,160-07r-02
Pauwels Herman Bartholomeeus z. als wittige man Kathelyne sijns wijfs d.w. Peter vande Pas Dirc z.w.
Peters vande Pas Aleyt wede w. Herman Goyaert Backs ende Henric wede w. Gherit Smolders drs w.
Peters vande Pas die welc gheloeft hebben voir hen selven ende Cornelis horen brueder buitenslands
wesende als principael sculder op al hun goederen hebbende en verkrijgende Willem Goyaert Neckere dat
voirs Pauwels ende Dirc voers. Aleyt ende Henric voers gelden en betalen sullen Cornelisse hoeren brueder
als hij weder comt alle alsulcke 15 gouden peters ende Dirc Art Petere al.. en voers. Willem in sijnen?
gheloefte heeft datte Willems gueden ende nacomelingen daeraf quyt ende ongehouden sullen tot euwighe
dage scab. Hulsen ende Loes anno Lxixmense february die vij

45.

1470 februari 7
847.Sch.Otw,R.176,160-07r-03
Gherit vande Wyele z. Peters vande Wyele 4 L rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck lants geheyten den Molenhof 3 L bvvo < erf der erfgen. Peters z.w. Art Sgreven > erf Gherit z.
Lambrecht Groeten
welke 4 L rogge Peter vande Wyel geloeft heeft den voors. Gherit volgens sch. br. heeft hij wittelijc vercoft
Goeswyn z.w. Aert Goeswijns resignit etc. scab. Wijtmans ende Embrecht Anno Lxix mense february die vij

46.

1470 februari 9
847.Sch.Otw,R.176,160-07r-04
Mechtelt wede w. Henric Meynaerts cum tutore geloeft voor Peter en Ghijsbrecht hoer soenen hier nyet
teghenwoirdich wesende Herman Ghijsbrechts soen wittig man Ghjeertruyden sijns wijfs d.w. Henric
Meynarts [Willem doorgehaald] Wouter Willems z. wittig man van Aleyten sijns wijfs d.w. Henric Meynaerts
ook voor Dirck vande Heycoep ? sijnre zwegere ende Kathelijn d.w. Henric Meynaerts cum tutore Zegher
Henrics z. wittig man van Mechtelt sijns wijfs d.w. Henric Meynaerts ende Adriaen vande Doveloe z. w.
Laureys vande Doveloe wittig man Synt? sijns wijfs d.w. Henric Meynaerts op alsulcke 6 lib payments chijns
die welc Gheerlic? Wellens ? jaerlijks schuldig is te gelden uit
 zekere onderpanden in par. Otw ter stede Udenhout ?
noch op alsulcke 12 L rogs jeep dwel;c Henric van ….. tot Loen jaerlijcs sculdich is uit en van zekere
onderpanden ….. sch.br. van Otw daerop gemaect
item … op …. 7 L ? rogge jeep dwelc Jan vanden Brekelen jaerlijcs schuldig is ….uit zekere onderpanden in
litteris etc. Item noch op 4 L rogge jeep dwelc Henric vande Loe ? jaerlijcs sculdig is te gelden wt en van ….
onderpanden ut in litteris … Item noch op 6 L rogge jeep dwelc [160-07v] Willem vande Heesacker jaerlics
sculdich is te gelden en te betalen wt ende van
 sijnre … ghelegen in par. Oisterwijk in een stede gheheyten Udenhout
dwelc vi L rogge jeep van w. Willem Meynaerts met recht van versterve toecomen zijn van w. Jan Berthouts
Wouters z. ….. tot behoef Jan Beyen? z. Jans Beyen wittig man Kathelijn sijns wijfs d.w. Jan Toyt en tbv
Henric Toyt en tbv Willem Nellen z.w. Henric Nellen namens Art Toyt? alle recht en toebehoren tbv Jannen
Bey en Henric Toyt sijns zwagers ende Willem Nellen voors. – scab. Laerhoven ende Embrecht anno Lxix
mense february die ix

47.

1470 februari 9
847.Sch.Otw,R.176,160-07v-01
Jan Bey z. Jans Beyen man van Kathelijn sijns wijfs d.w. Jan Toyt Henric Toyt z.w. Jan Toyt en Willem
Nellen nat.z.w. Henric Nellen dwelc gheloeft heeft voer hen selven en voor Aerden Toyt z.w. Jan Toyt op
alsulcken mud rogge jeep dwelc die erfgen. w. Steven Heynen jaarlijcs sculdig sijn uit zekere onderpanden
nae begrip sch.br. noch hiertoe mud rogge jeep dwelc Peerken Jacobs schuldig is uit zekere onderpanden
item noch jaarlijks 1 mud uit 2 mudde rogge dwelc Willem Sappeels ende Jan Sappeels? jaarlijks sculdig is
te gelden uit zekere onderpanden tbv Willem Meynaerts … scab. ut.

48.

1470 februari 9 ?

847.Sch.Otw,R.176,160-07v-02
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[doorgehaald? Jan natuurlic] Willem Natuerlic z. Henric Nellen die welc gheloeft heeft voir hem selve en voor
Aerden Toyt z.w. Jan Toyt op 1/3 van 7 lib. payments chijns die welc Gheerit Neelkens sculdig is te gelden
tiem op 1/3 van 7 L rogge dwelc Henric van Wcht jaarlijks schuldig is uit zeker ander ….
item op 1/3 gedeelt van 4 L rogs erfs pacht dwelc Jan vanden Brekelen sculdig is te betalen uit zekere
onderpanden
item noch op 1/3 van 4 L rogge jeep dwelc Henric vanden Loe jaarlijks sculdig is te gelden uit zekere
onderpanden
item 1/3 van 7 [of 5?] L rogge dwelc Willem vande Heesacker jaerlics sculdig is uit zekere onderpanden
welke derde gedeelten van deze pachten Willem voors. gecoft en gecregen hadde tegen Aerde Toyt z.w.
Jan Toyt als hij zeede welke derde gedeelten Aert met recht van versterven toecomen is van w. Kathelijn
Toijt sijnre zustere hvr w. Willem Meynaerts alsoe hij seede heeft hij wittelijck tbv Jan die Bey des jnongen
….. scab. supra.
49.

1470 februari 14
847.Sch.Otw,R.176,161-08r-01
Daem z.w. Wouter Vrancken man van Jenneken sijns wijfs d.w. Henric sBonten en Jan z. Willem Wijten 2
mud rogge jeep hen behorende op Lichtmis uit
 een stuck lants 3 L in par. Enschit < erf [ervoor: Wouter Toyts] Gielis vande Doren [erboven: toebehoren
plach] > [erboven: Jan Willem Wyten soen welc erf] Jan die Hane ?
 ¼ van een stuck bempts [erboven: geheel 12 L in par. Westilborch < erf des persoens van Tylborch >
erf Jan Back Berthouts ^ Veedijck v Jans dijck van Heyst
 een stuck lands [erboven 10 L ] in voors. prochie van Enschit < ^ erf Jan Willems z? Jan Wyten erf
Wouter van Haren dwelc Henrics sBonten ete? ij sone ? v gemeynt van Haren
 eenen stuck lants aen dit voirs. stuck lants gelegen 6 L < erf Willem Wijten voors. > Korstiaen Bonten
welc Aert sone Bont toebehoren plach ^ erf Jan Willem Wyten voors. v erf Korstiaen Bonten voirs.
welc dat 1 mudde van de 2 mudde rogge jeep voors. de voors. Jenneke bij versterf toecomen is van w.
Heylwych wede w. Henric sBonten en welke 1 mudde rogge voors. van de 2 mudden rogge de voors. Jan in
enene wittige cope ghecregen heeft tegen Lambrecht z.w. Henrics sBonten Elsen soen – vercoft meester
Janne z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. resignavit
wegen Lambrecht sBonten en van wegen Jenneken sijnre zuster en vanwegen alle erfgenamen Henrics
sBonten voors. scab. Laerhoven ende Kepken anno? Lxix mense february die xiiij
Willem z. Gherit Wijten pt ex parte? filij sui ut parte? Anna filia Henrics sBonten resignaverunt?
… Jans z. sBonten ….. [erg rommelig met veel doorhalingen en aanvul;lingen]

50.

1470 februari 14
847.Sch.Otw,R.176,161-08r-02
[doorgehaald Jan z. Willem Wijten] Wouter Toyt z.w.Jan Toyt prom. Adaeme z.w. Wouter Vrancken? 44 ½
peter en 1 st. en voor elke peter 8 st nu tot OLVrouwe purificatiwe naestcomende te betalen met dese
voorwaarden hoertoe ghedaen dat Wouter voirs. betalen sal Jan die …… alsulcke 18 peters mette pacht
alks de voors Daem den voers. Jannen gheloeft in scepen brieven etc.
scab Laerhoven en Kepken anno Lxix mense february die xiiij

51.

1470 februari 14
847.Sch.Otw,R.176,161-08r-03
Wouter Toyt z.w. Jan Toyt
 een stuck lants geh. sGroeten weyke 3 L: in par. Otw in een stede Huculem < erf Wouter voors >
gemeinte van Haren
welk stuk land Wouter voors. in een wettige coep …..tegen Wijtmanne en Marcelis gebr. krn w. Jans
sGruters in sch.br. Otw reign. Johannes filius Wilhelmi Wijten…. scab. uts.

52.

1470 februari 14
847.Sch.Otw,R.176,161-08v-01
Wouter Toyt z.w. Jan Toyt
 een stuck lants hem behorende 6 L in par. Otw in een stede geh. Huculum ? < …. Wouter ende Dircs
die jonge > ^ die gemeynt van Haren
vercoft Jannen z. Willem Wijten scab. uts.

53.

1470 februari 15
847.Sch.Otw,R.176,161-08v-02
Godescalc Jan Schellens z. heeft gheloeft Claeus vanden Dijck nat.z.w. Henrics vanden Dijck 20 Rgld tot
twee termijnen te betalen die ene helft daeraf van nu sinte Peters misse ad cathedra naestcomende over
jaer ende die ander helft vanden selven Rijnsgld van nu sinte Peters misse ad cathedra naestcomende over
2 jaer te betalen den selven – scab. Gruyter ende Laerhoven anno Lxix mense februay die xv resignavit
dicto dicto Johanni fratre ? sui datum ….. aprilis xi

54.

1470 februari 15
847.Sch.Otw,R.176,161-08v-03
Willem nat.z.w. Laureys Lombaerts Willem en Jan gebr. zn w. Henrics sBruynen ? op
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoren in par. Otw in een stede geh. Carchoven < > erf
Henric van Uden ^ gem. strate v erf Margriet wede w. Aert Goeswijns met hoer krn
wittelic ende helmelic hebben vertegen tbv Jan Beyen [Boyen?] z.w. Henric Beyen [Boyen?] ook tbv
9
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Elysabeth sijnre zuster – scab. Jan Wijtmans ende Gruyter anno Lxix mense february die xv
55.

1470 februari 16
847.Sch.Otw,R.176,161-08v-04
Aert Appels z.w. Jacops van Eele Embrecht z.w. Henric Embrechts van Ryele en Jan Rolof Claeus z.
diemen heyt van Oekel als momb. en provisoren der tafelen des H.Geest kerk van Otw namens deze tafel
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Aert
Cnoyen > ^ ghemeynt van Haren v erf Heylwych wede w. Dirc Roettaert
hebben zij verhuert Arden Cnoyen z.w. Jacop Cnoyen eenen termijn van 50 jaren voor xLiiij lanck en hebben
gelooft Aert Embrecht en Jan als momb. der tafelen voers. op te verbintenisse der tafelen goederen voers.
uitgenomen dat Aert Cnoyen hieruit gelden zal Jan Joseels? z. die men heyt van Oeckel 6 L rogs item hier
toe alsulcke chijns alsmen den altaristen jaarlijks met recht schuldig is
….. 13 peters ende dat hij dat voers huys met voorwaerden aff vercopen en sal hij en sal der tafelen voers.
daer voor sculdig zijn te gheven ende tye betalen …viij peter …. ff daer een beter op setten en off dat sake
weer dat miswil? ……. [162-9r] ende dat die voers huys wenden? soe en sal Aert voers. daer met ?
inghehouden? wesen scab. Gruyter en Kepken anno Lxix mense february die xvi

56.

1470 februari 16
847.Sch.Otw,R.176,162-09r-01
Aert Cnoyen z.w. Jacop Cnoyen heeft gheloeft Aerden Appels Jacops soen van Eel als momb. en provisoer
der tafelen des H.Geest kvO44 st op Lichtmis uit en van
 enen huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw in een stede geh. Udenhout < Aert
Cnoyen voors. > ^ gemeynt van Haren v erf Heylwych wede Dirc Roetaerts
scab. Gruyter ende Kepken anno Lxix mense february die xvi

57.

1470 februari 16
847.Sch.Otw,R.176,162-09r-02
Thomaes ende Jan gebr. zn w. Jan Willen prom. Janne nat.z. Laureys Everits 8 Rgld voor elke Rgld 20 st tot
4 termijnen 2 Rgld nu tot St Jacops misse a.s. voor een jaar 2 Rgld St Jacopsmisse over 23 jaar etc. scab.
Wijtmans ende Gruyter anno Lxix mense february die xvi

58.

1470 februari 16
847.Sch.Otw,R.176,162-09r-03
Steven z.w. Bartholomeeus Stevens vander Aemervoert promisit Janne nat.z.Laureys Everts 6 peters elke
peter 18 st nu tot Bamisse naestcomende te betaslen scabini predicti datum ut supra

59.

1470 februari 16
847.Sch.Otw,R.176,162-09r-04
Steven z.w. Bartholomeus Stevens vande Amervoert promisit Goyaerden Jacops z. 7 peter elke peter 18 st
bynnen de vier paechheylighen daghen naestcomende te betalen off tot vorsters huys in te gaen ende niet
van daer te scheyden hij en sal Goyarden voirs. vernueght heeft etc. scab. Gruyter en Laerhoven anno Lxix
mense febrary die xvi

60.

1470 februari 23
847.Sch.Otw,R.176,162-09r-05
Ermgaert wede w. Peter Brocken cum tutore alle alsulcke tocht op 20 L rogge jeep op Lichtmis uit
 een huyse en hove met sijne gronden en toebehoorten en erf daaraan 7 L in par. Otw in een stede geh.
opte hoven < erf Aert Herman Noyens z. sijne broeders > ghemeynt van Hukelem ^gem. van Huykelum
voors.
welke 20 L rogs Peter Brocken z.w. Goyaert Brocken met overgeven erflic cregen hadde tegen Janne z.w.
Aert geh. Herman Noydens vander Hoven volgens brieven sig. Henrico suo filio – scab. h… y ende Emb…
Anno Lxix mense februaru die xxiij

61.

1470 februari 23
847.Sch.Otw,R.176,162-09v-01
Margriet wede Aert Goeswijns cum tutore alsulcke tocht van 1 ½ mudde rogge jeep op Lichtmis uit en van
 een huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw in een stede geh. Carcoven < > erf
Henrics van Uden ^ gem. strate v erf der erfgen. Aert Goeswijns aldaar
welk 1 ½ mud rogge erfpacht de voors. Margriet met recht van versterve toecomen is van w. Henric geh. van
der Amervoert hoeren ouden vader .. en welc huis etc. w. Henric vander Amervoert erfelic ontfangen had
van Henric geh. Blanckaert z.w. Janne Blanckaerts volgens brieven resig. Goeswynen Henricken gebr.
Adriaen Heyen soen w. Ghijsbrecht Heyen als wittig man Hyllegont sijns wijfs Andries z. Jan Wijtmans
weduwer w. Lijsbette sijns wijfs en Jan Stempels z.w. Jan Stempels man en momb. Margriete sijns wijfs der
kynderen w. Aert Goeswijns
dwelc ghesciet soe sijn voer scepenen hernae gescreven ghestaen Goeswijn ende Henric ghebruederen
soenen w. Aert Goeswijns voers. Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen als wittighe man en momb.
Hyllegont sijne wijfs dochter w. Aert Goeswijns Andries z. Jan Wijtmans weduwer w. Lijsbette sijns wijfs d.w.
Aert Goeswijns dwelc gheloeft heeft voer hem selven en voer Aleyten Yken en Gheertruden ghezusteren
noch onm. wesende en Jan Stempels z.w. Jan Stempels wittig man Margariet sijns wijfs d.w. Aert Goeswijns
de 1 ½ mud rogge jeep tot hen behorende op Lichtmis uit de onderpanden voors. hebben sij wittelijc en
erfelijc overgegeven en opgedragen Jan Boyen z.w. Henric Boyen tbv sijns selfs en tbv Elysabette sijnre
zuster – scab. Hulsen en Embr. anno Lxix mense february die xxiij
10
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62.

1470 februari 25
847.Sch.Otw,R.176,162-09v-02
Jan z.w. Claeus geh. vande Stegen
 een stuck lants 5 L in par. Otw in de Harense ackeren < erf Jans Cupers mma > erf Willem die Beer mma
^ erf hr Wouter Back priester v gem. waterlaet
welk stuk land Jan voors. met recht van versterve toecomen is van zijne vader en van zijnder moeder heeft
hij vercoft Lauweys Groys z.w. Laureys Groys die hieruit gelden zal ½ mud rogge jeep Andries Jan Wijtmans
nog 4 L rogge jeep de erfgen. Gijsbrecht Korstiaens- scab. Laerhoven en Embrecht Anno Lxix mense
February die XXv
Laureys …..Willems? Groys pt den peteren? resignatus …..scabini predicti datum ut supra

63.

1470 februari 28
847.Sch.Otw,R.176,163-10r-01
Peter en Marcelis gebr. zn w. Peter Pigghen 22 L rogs jeep uit 26 L rogge jeep deen helft op St Andries dach
apostel en dander helft op Lichtmis uit
 huyse en hove met sijne gronden en toebehoren in par. Enschit daar w. Melis vande Hovel in bestorven
is en daar Jan van de Wyel nutertijt in woont
 de helft van een stuck beempts geh. den ghemeynen bempt in voors. par. < erf Korstiaen die Bont > erf
Gherit Willem Heynen z. met meer anderen
 een stuck lants in par. Westylborch dat nutertijt Mathijs vande Ghiere? besit < erf der erfgen. Gherit
Jacops > erf Heylwych wede w. Willem Melis
 een stuck erfenisse geh. dat Eyckenbusselken in par. Enschit < erf Gherit Willem Heynen z. > gem.
straet
 een stuck lants geh. den Hoghen acker gelegen teynden Gherit? Willem heynen lant
 een stuck lant geh. den Ryckelberch in voors. par. < erf Berthouts van Beeck > erf Herman Jan Smets? z.
 een stuck lants geh. die Langhe Hal in par. Enschit < erf Wijtman die Groet z.w. Jans Sgroeten > erf Jan
Ackenraets mma
 een stuck lants geh. die Crommenacker in par,. Enschit <verkoo gem. wech > erf der zusteren van
Huesden
 een stuck lants geh. dat Cruyckstucken < erf Jaen? Wijten > gem. herwech
 stuck lants geh. den Vrou?bosch gelegen aldaar < erf Wouter van Haren > erf Berthouts van Beeck
welke 22 L rogge Peter en Marcelis gebr. voors. met recht van versterve toecomen is van w. Peter Pigghen
haeren vader welc voirs. onderpanden w. Peter Pigghen voirs. te erfpacht wtgegeven hadde Gherit geh.
Clemens z. vander pacht van 26 L rogge erfpacht en voor meer andereconmaet? in sch.br. Otw – vercoft
Willem z. Gherit Willem Heynen z. – scab. Gruyter en Hulsen Anno Lxix mense february die ultimam

64.

1470 juni 12
847.Sch.Otw,R.176,163-10r-02
Willem Wyten pt Johannis de Spina tbv Berthout Back 70 gouwen peters van 19 st nu tot korsmisse
naestcomende te betalen scab. Laerhoven en Kepken anno Lxx mense juny die xij

65.

1470 mei 21
847.Sch.Otw,R.176,163-10r-03
Jan van Haren pt Johannis Gielis tbv Berthout Back 24 .. peters? nu tot St Jacops misse naestcomende
scab. Gruyter en Loeb? anno …… mense? maij die xxj

66.

1470 februari 28 ?
847.Sch.Otw,R.176,163-10v-01
Willem Gherit Willems [Heynen] pt Peter en Marcelis gebr. [. zn w. Peter Pigghen] 46 peters [in afcorting van
46 peters] en voor elke peter 18 st op Lichtmis naestcomende mette pacht met de vorwaerden hier toe
vander voors. 46 peters betaelt van Sinte dach baptiste nu naestcomende scabini predicti datum ut supra

67.

1470 maart 2
847.Sch.Otw,R.176,163-10v-02
Jan en Jan gebr. zn w. Wouter Willen Gheerit vande Duyn z.w. Henric vande Duyn wittig m en m Kathelijne
sijns wijfs d.w. Wouter Willen, Willem Hoysten z.w. Jan Hoysten wittig man Adrianen sijns wijs d.w. Wouter
Willen en Mari d.w. Wouter Willen cum tutore ook gelooft voor Engelberen her zuster
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoren met 22 L ? gelegen in par. Otw in een stede geh.
Huculum < erf der erfgen. w. Wouter Willen voors. > erfgen? Petri vande Stegen mma ^ erf Willem z.w.
Goyart Backs v gem. strate toe
vercoft Andries z. Dirc Hovelmans die hieruit zal gelden de erfgen. w. Jans van Eten 1 mud rogge nog Sinte
Margriet autaer KvOtw 20 L rogge item noch 10 L rogs de krn Embrecht z. Peter Embrechts van Ryele nog
Laureys Groys ½ mud rogge nog hiertoe ½ md rogge de krn w. Jan Lauwreys Groys nog 14 L rogge Jacop
van Ghestel item noch hiertoe alsulcke chijns alsmen de altaristen inder kercke van Otw van rechts sculdig
is item noch hr Jan van Erp 6 oude groet chijns en 6 hoender mette boete en ghewyn en voer elc hoen
eenen halve oude groete – scab. Gruyter en Laerhoven anno Lxix mense marcy die ij secundam

68.

1470 maart 2
847.Sch.Otw,R.176,163-10v-03
Andries Hovelmans z. Dirc Hovelmans pt Janne en Janne gevr. z.w. Wouter Willen Gherit vander Duyn
Willem Hoyften en Mari d w. Wouter Willen 25 peters en voor elke peter 19 st op Lichtmis mette pacht van
11 L rogs scabini predicti datum ut supra
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69.

1470 maart 2
847.Sch.Otw,R.176,163-10v-04
Andries Hovelmans z. Dirc Hovelmans een mudde rogge jeep der mate van Waderle op Lichtmis uit
 een stuck beempts gelegen in par. Waerle in die Hocht aldaer < Roefs Roefs Boyskens soen was
daertegen deylt is ende Peter Neefs? [11r] Boyskenen d. was ^ erve Jan Strumptaerts ende de Dommel
v aen erve der krn Matheus Berenbrux wilner als hij zeede
welk mud rogge jeep Jan z. Jans Goyaert Goeswijns z. was ghekent ende gheloeft heeft Willemen Claeus z.
tbv Andries voors. in litteris de Waerle ontfangen heeft hij overgegeven? desen voors. personen met desen
voorwaarden hiertoe gedaen als Andries voors. den voors. personen betaelt 25 gouwen peters dat alsdan
dese voirs. personen den voers. Andries desen briefs vande mudde rogge weder om overgeven etc. scabini
predicti datum ut supra

70.

1470 maart 5
847.Sch.Otw,R.176,164-11r-01
Jan vander Hoeven ?z.w. Jans vander Hoven anders geheyten die schetmeker ? [sleutmekers?]
 een stuck lants 1 L in par. Otw on stede op die Hoeven < erf Jan vander Hoven z.w. Ghijsbrecht vande
Hoeven > der eerst genoemde ^ghemeynen wech v erf des yerstgenoemde Janne
verkocht Janne z.w. Ghijsbrecht vander Hoeven scab. Hulsen en Loes Anno Lxix mense marcy die v

71.

1470 maart 6
847.Sch.Otw,R.176,164-11r-02
Willem die Becker z. Jans Beckers
 een stuck bempts tot hem behorende in par. Otw ineen stede geh. tsovijc < erf Ghijsbrecht z.w. Pauwels
van Goerle? anders geheten die Beere > erf Jans van Goirle z.w. Pauwels van Goirle ^ gemeynder Aa v
ghemeynte toe van Huculum
als Willem voors. in enen wittigen cope ghecregen hadde tegen Jan geh. die Bye z. Denys Bieen in sch.br.
Otw heeft hij wittelijc overgegeven Jan z.w. Pauwels van Goerle scab. Laerhoven en Hulsen anno Lxix
mense marcy die vi
Jan z.w. Pauwels van Goerle promisit Willem voirs 11 ½ peter van nu Lichtmis a.s. over 2 jaar scab. uts.

72.

1470 februari 18
847.Sch.Otw,R.176,164-11r-03
Herman Ghijsbrechts man Gheertruy sijns wijfs dw. Henric Meynaerts op alsulcke 4 L rogge jeep als voors.
Herman bij versterven toecoemen zijn van w. Willem Meynaerts sinen swager alle jaer te vergelden op
Lichtmis uit en van zekeren etc. heeft hij wittelic vertegen tbv Wouteren Willems ? Alijde sine wijfs d.w.
Henric Meynaerts – scab. Gruyter en Embr. Anno Lxix mense february die xviij

73.

1470 maart 10
847.Sch.Otw,R.176,164-11v-01
Mechtelt d.w. Lauwreys Hicspoers cum tutore pr. Denys Wijten z.w. Willem Heynen 4 L rogge jeep in
profesto purificationis prope futura wt ende van
 eenen huyse en hof met sijnen gronden en toebehoren gelegen bvvo < ^ der erff Gherit die Raemeker >
Henric Emmen datter teghen deylt v gem. straet
wittelijck ende erfelijc overgegeven ende opghedragen Denis voirs – Mechtelt mag deze 4 L rogge afleggen
binnen 8 jaar met 7 peters en voor elke peter 18 st metde pacht van 4 L alle jaer op OLVr. dach te betalen
scab. Gruyter en Laerhoven anno Lxix mense marty die x

74.

1470 maart 16
847.Sch.Otw,R.176,164-11v-02
Wouter Toyt z.w. Jan Toyts heeft vercoft mr Jannen z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit
 een stuk bempts 15 L in par. Entschit < erf Wouter vande Gorop > ghemeyn Aa ^gemeynte van Hukelum
v erf der zusteren inder stad van Huesden
welk erf der zusters voors. ghecoft hebbe tegen de erfgen. Lauwreis vander Heyden? soe vander voors.
meester Janne coper voirs. dit voirs mudde rogge jeep hem in een erfrecht te hebben en te besitten etc.
scab. Laerhoven en verbr? anno Lxix mense marty die xv

75.

1470 maart 16
847.Sch.Otw,R.176,164-11v-03
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens promisit Wouter Toyt z.w. Jan Toyts 18 peters en voor elke peter
18 st 14 nachten nae onser liever vrouwen dach purificationis naestcomende mette pacht van enene halve
mudde rogge scab. uts.

76.

1470 maart 16
847.Sch.Otw,R.176,164-11v-04
Willem z.w. Wijtman z.w. Willem Dovelo die men heyt ghemeynlyc heyt Willem Conten en met hem
Heylwych sijn hvr d.w. Wouter Toyt Vannis z. hebben malcanderen ghemeechticht ende machticht ghemaect
sonder wederseggen alsulcke gueden als sij heden des daghes besittende sijn erfelijc ende havelijc etc.
waar ook gelegen – scab. Laerhoven ende Embr. annoLxix mense marcy die xvi

77.

1470 maart 18
847.Sch.Otw,R.176,165-12r-01
Lijsbet wede Danels van Eersel cum tutore met Embrecht haar sone en voor Gherit …..?en voer Jan ….
alsulcke 5e gedeelte van een halve mud rogge jeep op Lichtmis uit en van
 een stuck lants ghelegen in de par. van Oesterwijck in een stede gheheyten Berkel < erfgen. mijns hrn
12
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van Paruwijs > Yde wede Peter ?Vannis ^ erf Aerts van Bymast ? v erf der erfgen. Jans Jeghers
vertegen tbv Wouter Blockmans z.w. Dirck Blockmans etc. scab. Hulsen en Kepkens anno Lxix mense
Marcy die xviij
78.

1470 maart 20
847.Sch.Otw,R.176,165-12r-02
Henric die Loos z.w. Janne sLoose
 een huys ende hoff met sijne gronde en toebehoorten tot hem behorende ghelegen bvvo < erf Wouter
Brab.. > erfgen. Gherit die Groet anders gheheyten die Smyt mma ^ gem. strate v erf Embrecht [of
Lambrecht?] Wijtmans aldaer soe hij zeede
welk huis etc. met sijnder gronde Henric voors. mette cope des heer vande lande ghecregen heeft gelijc in
vonnisbrief begrepen is heeft hij wittelijc verkocht Henric Brabants z.w. Jan Brabants resignit waaruit te
gelden alsulcke pacht chijns en commer alsmen daaruit schuldig is datter Henric die Loos sijn gueden en
nacomelingen daeraf geen hinder of schade om comen – scab. Hulsen en Lomb. Anno Lxix mense marcy
die xx
Henric die Loes z. Henrics sLoese nadert en heeft weer overgedragen scabini predicti datum ut supra
marge: sup hys solvit 1 ½ st
Henric Brabants z.w. Jan Brabants promisit Henric die Loes z.w. Jans Sloesen 14 peters en 6 st en voor
elke peter 18 st tot Sinte Jacops misse naestcomende te betalen scabini predicti datum ut supra

79.

1470 maart 22
847.Sch.Otw,R.176,165-12r-03
Notum – Goeyaert z.w. Henrics vande Hovel [aantal regels doorgehaald] alsulcke 14 L rogge jeep hem
behorende op Lichtmis te betalen uit
 eenen huyse en hove geheten?den Nue eyck in par. Otw in een stede geh. Berkel < dat erf Aert Groys
> ^ v erf die ghemeynte van Haren
welke 14 L jeep Goyaert voors. in een wittige cope tegen Henric van Buydel volgens sch.br. heeft hij
overgegeven en opgedragen Henric Aerts z. tbv sijns selfs en tbv Jacops gebr. ook tbv Margriet en
Elysabeth sijnre zusters na de dood van Goyaert [weer aantal regels doorgehaald]
dat Beatris natuerael dochter w. Heylwych Corten kynts kynts gehelt ghelijck mee zal delen voor alle gueden
die Goyaert voors. na sijnen doet afterlaten sal het v-ste gedeelte scab. Jan Wijtmans ende Loes? anno Lxix
mense marcy die xxij

80.

1470 april 6
847.Sch.Otw,R.176,165-12v-01
Willem van Laerhoven z.w. Jacops van Laerhoven man van Hyllegont sijns dochter [doorgehaald Jan Kuyst]
[erboven w. Willem Melis] van Haren in
 een stede geh. den Ghesel < erf Willem van Laerhoven ende Gheertruut sijn suster > erf Willem van
Haren Peter Elens en Peter Brock ^ erf Berthout Back v erf Peters Brocken voers.
welk stuk land voors. Jan geh. Kuyst z.w. Willem van Ghesel ontfangen hadde van Henric geh. van
Laerhoven z.w. Claeus van Laerhoven om enen pacht van ½ mud rogge volgens sch.br. Otw welc stuck
lants Willem voors. in een wittige cope gecregen hadde teghen Jan geh. die Molder z. w. Jan Smolders wittig
man en momb. Marie sijns wijfs d.w. Ansem van Ghesel als rechte nae .. erfgen. Jan geh. Kuyst hoeren oem
gelijc dat oick in sch. letteren van Otw begrepen is heeft hij overgegeven en opgedragen in maniere van
erfwysselinge Peter Eelens z.w. Lauwreys Vannys waaruit Peter gelden zal alsulcke halff mudde rogh als
men van recht sculdich is – scab. Gruyter en Loes Anno Lxix mense aprilis die vi

81.

1470 april 6
847.Sch.Otw,R.176,165-12v-02
notum dat want Willem van Laerhoven z.w. Jacops van Laerhoven als wittig man en momb. Hylligont sijns
wijfs d.w. Willem Melis promisit Aert Aerts soen vande Ven ½ mudde rogge jeep op Lichtmis te betalen zo
lang Hylligont leven zal uit en van
 enen huyse en hof mette gronde en toebehoorten en erf dier aenliggende 14 L in par. Haren in loco dicto
de Ghesel < erf Willems van Haren > ghemeynt van Haren ^ erf Berthout Back v erf Martyn Goevyen krn
als lijfpachte te hebben scabini predicti datum ut supra

82.

1470 april 6
847.Sch.Otw,R.176,165-12v-03
Peter Eelens [of Beloys?] z.w. Lauwreys Vannys
 een stuck lants 1 L met enen L rogge erfelic ghelegen in par. Haren in een stede geh. Belveren
tusschen < der erfgen. Willem van Laerhoven op tie een syde ende metten eenen eynde > erf Aert
Smeyers kynderen op tie andere syde ende metten anderen eynde
overgegeven en opgedragen Willem van Laerhoven z.w. Jacops van Laerhoven voirs.
scabini predicti datum ut supra

83.

1470 maart 15
847.Sch.Otw,R.176,166-13r-01
Pauwels z. Claeus van Stralen alzulk 1/6 van alsulcken erf als voors. Pauwels van zijn vader en moeder [in
doorgehaald deel w. Lysbette] beleven is waar ook gelegen overgegeven en opgedragen Aernd Jan Jorden
z. sinen zwager – scab. Embr. en Kepkens Anno Lxix mense marcy die xv
Aert z. Jan Jorden promisit Pauwels z. Claeus van Straelen 4 ½ peters en van elke peter 18 st nu tot
13
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OLVrouw dach purificatiuonis scabini predicti datum ut supra
84.

1470 maart 16
847.Sch.Otw,R.176,166-13r-02
Henric Goyaerts [doorgehaald scoemekers] z.w. Embr. van Ryele 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants 5 ½ L in par. Otw bij de wyntmolen gheheyten die molen ter Nedervonderen < den erf
Jans Cupers ende Wouter Buckincs > erf w. Willem vande Sywynde en Jacop Buckincs ^ erf Wouter
Back Ghedelus? z. v gem. waterlaet
welke 4 L rogs w. Ghijsbrecht Korstiaens z. in enen wittigen cope ghecoft heeft tegen Claeus geh. Coel
Feytmans en Henric in erfdeling met sijne mede erfgen. van w. Ghijsbrecht Korstiaens sijnen ouden vader –
resignit Laureys Groys z.w. Laureys Groys – scab. Embrecht en Kepkens anno Lxix mense marcy die xvj
Henric z.w. Henric Embrechts van Ryele nadert en draagt weer over scabini predicti datum ut supra

85.

1470 maart 17
847.Sch.Otw,R.176,166-13r-03
Goyaert z.w. Henrics vanden Hovel die men ghemeynlic heyt Goyaert Snoeck
 een huys en hof met sinen gronden en toebehoorten en erf daaraan in par. Otw in een stede geh.
Berkel < die gemeynt van Haren op alle sijden aenliggende
vercoft Willem z. Goeyaert Neckers die hieruit gelden moet 9 L rogge Adriana wede w. Hubrecht Laureys
met krn tot Tylborch nog 18 L rogh Korstijne wede w. Henric Witlocks met haar krn tot Helvoirt nog hiertoe
alsulcken chijns als men onsen heer den hertog sculdig is – scab. Jan Wijtmans en Gruyter anno Lxixi
mense marcy die xvij
marge: welk huis en hof voors. w. Henric vanden Hovel in enen wittigen cope gecregen hadde tegen Henric
Vriesdonc??
Gheerit z.w. Willem Heynen nadert en draagt weer over scabini predicti datum ut supra
Henric Aerts z. gelooft? Aert van Eersel scab. Gruyter en Laerhoven Anno Lxix mense marcy die xxi
Henric Aerts z. resignit Arnoldo de Eersel … scab. Wijtmans en Laerhoven mense marcy die xxij

86.

1470 maart 17
847.Sch.Otw,R.176,166-13r-04
Aert van Eersel z.w. Jan van Eersel promisit Goyaerden z.w. Henrics vanden Hovel ……. Goyaert Smets?
41 peter en 18 st 12 derselver peter nu tot Bamisse eerstcomende te leveren wn 29 derselver peters van nu
Lichtmis naestcomende over jaer mette ….nae beloep vande gelde en hier en bynnen den pacht Lichtmis
….. scabini predicti datum ut supra [onzekere lezing]

87.

1470 maart 4
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-01
Goyaert van Wcht heeft geloeft Henric als een princ. sculder … Embrechts z. van Ryele en Henric Kepkens
z. van Nulant quyt ende scadeloos te te houden van 44 st etc.
scab. Wijtman en Loos Anno Lxix mense marcy die quinta

88.

1470 maart 4
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-02
Henric Peter Goyart z. heeft ghelooft als princ. sculder Goyarden van Wcht sijnen swager scadeloes te
houden van alsulcke gheloefte als Goyaert voers de ? voers. geloeft heeft in scepen brieven van Otw scabini
predicti datum ut supra
daasrna kruis met in iedere opening een punt

89.

1470 januari 24
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-03
heer Willem de Bye priester als procurator heeft bestoert alsulcken erfpacht van 6 L als de zusteren op
 een huys etc?
daer die brieven af menti maken mense January die xxiiij st… scab. Gruyter ende Laerhoeven ….

90.

1470 januari 24
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-04
Arnt Ghijben en Jan die Meyer als provisoren vande capelle van Berkel hebben bekent eene mouwer rogh
op Willem van Beeck scab. Laerhoven en Hulsen anno Lxix mense january den xxiiij

91.

1470 maart 17
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-05
Wijtman die Groot z. Wouter Jans Groeten gheloeft hem te gheven ende te gelden anderhalf mudde rogge
jeep Lambrecht die Bye z.w. Jans Byen jaarlijks op OLV. purificatio wt en van
 sijnre huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten mette erffenisse hier aenliggende gelegen in par.
Enschit < erf Marcelis die Groet sijns brueders > erf Jans van Hoelten?[Heelten?] ^gem. strsaat v erf
Jans van Hulten aldaar
overgegeven en opgedragen Janne voors. met afgaen uitgenomen de commer etc. scab. Gruyter en Hulsen
Anno Lxix mense marcy die xvij

92.

1470 maart 21
847.Sch.Otw,R.176,166-13v-06
Lambrecht die Bye z.w. Jans Byen op alsulcken 6 ghedeelte van versterve als den voirs Lambrecht met
recht van versterve toecomen is van w. Gheertruyt sGroeten sijnre oude moeder erfelic en havelic bornelic
ende onbornelijc soe van dat voirs versterf gheleghen is eest in harden in weken in diepen oft in droegen
etc. heeft hij wittelijc ende helmelijc vertegen tbv Wijtmannen sGroten z.w. Jans Groten met afgaen ende
14
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vertiden als daertoe behoorlic is en heeft gheloeft Lambrecht voirs als princ. sculder etc. scabini predicti
datum ut supra
Henric wts? z. p.but ….. Arts van Eersel regignat arnoldo …. [niet duidelijk] scab. Wijtman en Laerhoven
Anno Lxix mense marcy die xxi?
93.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14r-01
Yken wede w. Denys Buckincs met haar momb. en al haar wittige krn wt hoer en w….. w. Denis Buckioncs
tesamen ende? Jan Vrients z.w. Jans Henric die Leeu z.w. Jans Leeuwen en Anthonis Gheryt Robben z.
Jacop van Wijck wittig man huw? Lijske? sijns wijfe dochter w. Jan Vrient alsulcke gueden als w. Wout
Vriens in bestorven is etc. overgegeven en opgedragen Jannen z.w. Wouter Loers – scab. Gruyter en
Kepken Anno Lxix mense april die viij

94.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14r-02
Vont sij dat want Jan Vrients z.w. Jan Vrients gheloeft heeft als princ. sculder op hem en op al zijn goet dat
hij nu heeft ende naemaels hebben en vercrigen mach Yken wede w. Denis Buckincs met hoer krn
scadeloes te houden schadeloos te houden van alle goederen daer w. Wouter Vrients Jans z. in bestorven is
scabini predicti datum ut supra

95.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14r-03
Cont sij eenyeghelycken dat want Jan Vrients z.w. Jan Vrients heeft vernuecht en voldaen en wael betaelt
ghekent van alsulcke pachte chijnse en gelt gheloeften ende oude voorcomen daer w. Jan Vrients Jans in
bestorven is tot een ….. toe ende daer schilt Jan Vrients voirs. af quyt Janne z.w. Wouter Luers? als wittighe
man en momb. Gheertruden ? sijns wijfs ende alle die ghene die dese qua….. behoren scab. uts.

96.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14r-04
Jan z.w. Wouter Loers wittig man en momb. Geertruyden sijns wijfs d.w Jan Vrients ende Anthonis geheyten
Robben z. Jacops van Wijck wittig man en momb. Lijsbert sijns wijfs d.w. Jan Vrients
 een stuck lants tot hem behorende alsoe zij zeeden ghelegen in der par. Otw in een stede gheheyten
Hukelem < > ^ erf Bruysten Jans z. op beyde sijden hieraan liggende en metten enen eynde v gem.
straat
 een stuck lants geh. den Gheylenhof in de par. en ter stede voors. < gem. wech > erf Flotel? gheheyten
Langhe Floris
 een stuck lants gheheyten Bac? sant stucke in par. voors. en ter stede voors. < erf Bruysche Jans z.
voors. > erf der erfgen. Jan Vrients
overgegeven en opgedragen Jan Vrients z.w. Jan Vrients uitgenomen dat Jan voors. hieruit gelden en
betalen sal 22 lopen rogs diemen van recht schuldig is te gelden
zo zijn gestaan voor sch. hierondergeschreven Yken wede w. Denys Buckincs met hen krn ende Henric die
Bey soen w. Jans Lierdven? wittig man van Yken sijns wijfs d.w. Jan Vrients Jans z. wittelic ende helmelyc
hebben vertegen tbv Jan Vrients z.w. Jan Vrients als daertoe behoirlijc is scabini predicti datum ut supra

97.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14v-01
Jan Loer z.w. Wouter Loers promisit Anthonis gheheyten Robbrecht z. Jacope van Wijck 8 peters ende 1 ort
van enen peter die tot twee termijnen te betalen die een helft nu tot Bamisse naestcomende te betalen ende
die andere helft nu tot OLVrouwmisse naestcomende te betalen scabini predicti datum ut supra

98.

1470 april 8
847.Sch.Otw,R.176,167-14v-02
Henric Bauwijns z.w. Henric Bauwijns Ghijsbrechts Peter en Adriaen gebr. zn w. Henric Bauwijns voers.
Lambrecht z. Emonds z. w. Lambrecht Emonts wittig man Heylwich sijns wijfs d.w. Henric Bauwijns Lijsbet
en Aleyt gez. drs w. Henric Bauwijns voirs.
 een stuck lants tot hem behorende alsoe hij zeede 3 L of daeromtrent in par. Haren in een stede
gheheyten Belveren < erf Yken Rovers met haar krn > erf Jan Aert Wijtmans z. ^ erf Heynic van Uden v
gem. straat
welk stuk land hen met recht van versterven toecomende is van w. Henric Bauwijns hennen vaders en welk
stuk land w. Henric Bauwijns voirs. in eenen wittigen cope ghecregen hadde tegen Heymerigh geh. van
Straelen z.w. Hewymerics van Straelen in sch.br. sBosch – hebben zij wittelijc vercoft Janne Aert Wijtmans –
dat Jan voirs. hierwt gelden en betalen sal 13 L rogge nog alsulcke chijns aan den hertog nog ½ R dijck
opten Belversche dijck – scab. Gruyter en Laserhoven mense aprilis die viij

99.

1470 april 9
847.Sch.Otw,R.176,167-14v-03
Item dat want Jacop vande Leempoel z. Claeus vande Leempeol heeft wittelijc vercoft een mudde roigge
lijfpachts Andries vande Scapen? z.w. Peter vande Scaepstalle tbv Gheertruyt sijns wijfs en tbv ma…… d.w.
Gielis Beyen alle jaer op OLVrouwedach purificatie uity en van
 een stuck bempts ½ B of daeromtrent in par. Otw in een stede geh. Udenhout in een stede geh. die
Ascot < erf geh. die Strypen > erf Dymphen wede w. Peter Stevens ^erf Mari van Beeck v een steghe
geh. die Ascotghesteghe aldaer
15
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 een stuck lants gelegen in par. voors. in een stede gheheyten Berkel < erf Mechtelt Brocken kynder >
erf der erfgen. Wouter Blockmans ^ erf Claeus Pyg v gem. van Haeren
overgegeven en opgedragen Andries voors. tbv sijns …. tot Gheertruyden sijns wijfs en tbv …. voirs hen
leven daghe lanck te hebben en te besitten waaruit te gelden dat Jacop voors. dese pacht vande mudde
rogge altijt af sal mogen quyten en leggen tot sijnen scoensten met 15 peter 18 st voor de ….altijt mette
pacht scab. Gruyter en Laerhoven Anno Lxix mense apruilis die ix
100. 1470 april 12
847.Sch.Otw,R.176,168-15r-01
Claeus [And.? doorgehaald] vanden Dijck promisit dms Johannes fratre sue 20 peters van 18 st van nu
Paeschen naestcomende over drie jaer te betalen scab. Hulsen en Henric Kepkens anno Lxix mense aprilis
die xij
101. 1470 april 12 ?
847.Sch.Otw,R.176,168-15r-02
Wij God. Hulsen en Kepken doen cont eenyeghelijck dat want heer Jan priester natuerlijc z.w. Henrics
vanden Dijck heeft hem vernueght ende wael betaelt ghekent van alsulcken gheloefte als Claeus sijn bruder
voors. heer Janne gheloeft heeft tot dese daghe toe
102. 1470 april 19
847.Sch.Otw,R.176,168-15r-03
Gheerit die Groet z.w. Lambrecht Groeten die men heyt die Smyt een half mudde rogghe jeep uit alsulcke
derdalve mudde rogge erfpachts als Aert wittige soen Hermans geh. Noudens schuldig is te gelden op
Lichtmis uit
 de beternis van eenderhande erffenis hiernae volgende die w. Peters vande Hoeven te wesen placht en
daernae Hermans sijns vaders dats te weten een huys en hof met toebehoren gelegen opte Hoeven <
der gemeynder strate > Mari wede w. Henric Appels ^ gem. straat v erf Aert vander Hoeven
 een stuck lants geh. dat Rijdstuck met sijnre toebehoerten < erf Jans vande Hoeven z.w. Jans vander
Hoeven > een weteringhe
 een stuck lants < > erf Ghijsbrecht Bey
 een stuck lants Ghijskens Stuck < die erfgen. Ghijsbrecht Bey voors. > erf Henric vande Diesen
 een stuck lants ghelegen int tgheloect < erf Ghijsbrecht Bey voors. > erf Aert kynderen vander Hoeven ^
erf Willem Luten
 hiertoe alsulcke beemptde weyde en lant geh. die Zaert ? ende die Dryesch als w. Peter vander Hoeven
tot Stock bijde molen liggende hadde den molen bempt die voers w. Peters hierin wtghenomen
 iten voirt wt ende van twee deelen van enen bempde dair Jan vande Voert dat ander derdendeele af
hebbende is ghelegen in par. van Ghestel < den bempt die w. Thoemaes Bacs te wesen plach > den
bempt w. Wouter Wijtten ^ den bempt joffrouwe Elysabet van Haeg? ende hoer kynderen hiertoe wt
 wt en van een stuck bempts geh. dat werdelken in voors. par. tot Stockt biden molen ghelegen < de erf w.
Jan Wynters > die Aa ^ erf w. Gheryt van Stockt
welk derdalff mudde rogge erfpacht voors. Aert wittige soen Hermans geh. Noudens geloeft had Heylwych
d.w. Hermans geh. Backs alle jaer op Lichtmis uit onderpanden vors. en welk half mud rogge Lambrecht die
Groet z.w. Wijtmans Groeten met overgeven erfelijk gecregen had tegen Daniel geh. van Heyst z.w. Jans
van Heyst en welk half mud Gherit voers. in rechte erffdeylinge met sijne mede erfgen. te deele ghevallen is
– overgegeven en opgedragen Goyaert van Hulsen z.w. Goyaerts van Hulsen Anno Lxix mense aprilis die
xix
103. 1470 april 19
847.Sch.Otw,R.176,168-15v-01
Wouter vanden Langhen Neep alsulcke havelijke goederen als hij huden des daghes besitten is en hiertoe
alsulcke perd coey scaep ende alderhande andere beesten tot hem behorende heeft hij overgegeven en
opgedragen Jorden Cleynaels z. tbv Jordens sijns vaders ter tijt toe dat die voirs Wouter den voors. Jorden
vernueght ende wael betaelt heeft die somme van 18 peters en die somme van 14 peters 18 st en noch
hiertoe 7 mudde rogge en noch hier toe 31 stuver? ende niet langer – scab. Jan Wijtmans en Embrecht
Anno Lxix mense aprilis die xix
104. 1470 april 12
847.Sch.Otw,R.176,168-15v-02
Embrecht Henric Embrechts z. van Ryele ende Goyaert sijn brueder heben verhuert
 een weyde ghelegen in die Schijve
Heesselden Jan Hessels z een termijn van 2 jaer duerende voor 2 peters des jaers dwelc weyde Embrecht
Smyters z. toebehoeren plach hoeren oem – scab. Jan Wijtmans ende Hulsen Anno Lxix mense aprilis die
xij
105. 1470 april 2
847.Sch.Otw,R.176,168-15v-03
Aert Goyaert z. en Goyaert sijn soen promiserunt ….. Gheeriden Willems z. 16 Rgld ende die tweedeel van
1 Rgld totten lesten 2 termijnen ghelijc die soen cedule dat begr. te betalen – scab. Gruyter en Laerrhoven
Anno Lxix mense aprilis … secunda
106. 1470 april 10

847.Sch.Otw,R.176,168-15v-04
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Wouter z.w. Willem Wouters z. wittig man en momb. Aleyte sijns wijfs d.w. Henric Meynaerts ende Kathelijn
d.w. Henric Mynarts voors. cum tutore een mudde rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants neghendalf L in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Embrecht Henric sBonten
sone >erf Jan Walravens en hierna Wouter Berthouts soen ^ gem. steghen v gem. straete
 de helft van een stuk beempts onbedeeld liggende tsamen 2 boenre? of daer omtrent begrijpende dwelc
jaerlijcs rijt tegen Hermen? geh. Loer gelegen in par. en ter stede voers < erf Aleyte wede w. Jan van
Goricum? erfgen. > gem. steghe ^ erf Aert vande Brekelen v erf Jan Brocke?
welk mudde rogge voors. w. Willem Meynarts in een wittige cope gecocht heeft tegen Peter Bey Jans Beyen
in sch.br. Otw – welk gedeelte van de mudde teghen erffpachte voers den voers. Wouteren en Kathelijne die
voors. Willlem met eene testament … ende beseet hadde en welc die ander tweghedeelt vande mudde
rogge erfpachts voors. Wouter voors. tegen meester Dircken van Boycoep als wittig man en momb. Juete
wijfs d. w. Henric Meynarts …… Herman? Ghijsbrechts soen als wittig man en momb. Geertruyt sijns wijfs
d.w. Henric Meynaerts …. hebben sij wittelijc en erfelijc overgegeven en opgedragen Henric Loes z. w. Jans
Sloese tesamen met alle testamenten en schepenletteren vanwegen alle erfgen. w. Willem Meynaerts ….
scab. Gruyter en Laerhoven ano Lxx mense aprilis die x [er stond xx maar linkse x doorgehaald?]
107. 1470 april 10
847.Sch.Otw,R.176,169-16r-01
Adriaen Wijten promisit Kathelijn nulio? 3 peters 18 st nu tot sijnte Bamisse? naestcomende … scabini
predicti datum ut supra
108. 1470 april 10 ?
847.Sch.Otw,R.176,169-16r-02
notum Jan die Raymeker z.w. Wouter die Rameker heeft vercoft [hierboven 4 ? L rogs jeep] heer Florys
Ghijsbrechts z. priester tbv den rectoir st Jorys autaer in de kerk van Otw die nu is en naemaels wesen sal
alle eneenyegelijcke jaere te vergelden op Lichtmis uit
 huys en hof 4 L bvvo < erf Jan Willem Goyaert Backs > erf Gherit die Raymaker mma ^ gemeynder
Hoechstrate v gem. kercken toe aldaer
 eender weyde in voors. parochie ter stede geh. die Hupperinghe < Berthout vande Dijck > erf Aleyt wede
w. Herman Goyaert Backs met haar krn
welke [vij [7?] of iiij =4] L rogge jeep ghecoft ende vercregen sijn met alsulcke neghendalve gouden peters
als Embrecht Luyc ? gheloeft heer Florys in eender conposicien van alsulken testament ende besetsel; als
Luytgaert vande Dijck den rectoir des altaers voors. in hoer testament beset ende ghemaect hadde ende
hier mede soe sal Luytgaert voerrs. en hoer nacomelingen quyt ende ongehouwen sijn van alsulcke besetsel
en testament als den voors. rectoer tbv het altaer ghemaect ende beset is vanden voors hr Floris tbv des
rectoirs synte Jorys altaere voors.
deze 4 L rogge erfpachts den voors. hr Florys tbv den rectoir voors. overgeven en opgedragen [datum noch
schepenen]
109. 1470 april 10 ?
847.Sch.Otw,R.176,169-16r-03
Mari d.w. Wouter Willen cum tutore een mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huyse en hove gronde en toebehoren bvvo < erf der erfgen. Goyaert Henric Embrechts z. van Ryele > erf
Aert Goyaert Buckincs z.
welk mud rogge voors. Mari voors. tegen heer Floris Ghijsbrechts priester in enen ……. hadde … heeft sij
overgegeven heer Florys voors. [geen datum noch schepenen]
110. 1470 april ?
847.Sch.Otw,R.176,169-16r-04
Henric Vendijcks z.w. Jan Vendijcks heeft vercoft een mud rogge jeep [lijfpacht?] Andries vander Scypt z.w.
Peters vande Scypt tbv sijns selves en tbv Gheertruyt sijns wijfs en tbv Jans soen Henrics vander Aavoert
alle jaer op Lichtmis a.s. uit en van
 de helft van een stuck bempts geheel 14 L in par. Otw in een stede geh. die Ryetdonck < erf Jacop
Stewech > erf geh. die Ghuuyn Ryetdonck ^ erf Mechtelt Brocken? v gem. strate
 enen huyse en hove gronde en toebehoren en mette erf in par. Otw in een stede geh. Udenhout in een
stede geh. die Groenstraet < erf Jans Kynder van de Loe > gem.straet ^ Meri van Beeck v erf Jans
kynder vande Loe
als Andries bij cope tbv sijns selfs en tot behoeff Gheertruyde sijns wijfs voirs. en tot behoef Jan Henrick
soen vande Aavoert hen leven dach lanck te besitten ende niet langher
Henric mag deze lijfpacht van een mud quyten lossen en afleggen met 15 peters
scab. Gruyter en Laerhoven anno Lxx mense aprilis
111. 1470
847.Sch.Otw,R.176,169-16v-01
doorgehaalde akte
joffrouw Mari weduwe w. Jans van Laerhem d.w. Peter Meyliaerts alsulken erffpenningen van ene der
comenscappen van
 enen huyse en hove ghelegen tot Wilworden in die Brusselstraet
 daeraf die somme 28 Rgld daer dieselve joffrou Mari niet meer af ghebuert? en heeft dan 6 off
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[doorgehaald 8] Rgld ….
Aerden der Laethem? hen soen ? met afg. als daertoe behoerlijc omme te helpen sijner scolen tot Loven
[niet verder afgewerkt]
112. 1470 april 28
847.Sch.Otw,R.176,169-16v-02
Jan vande Loe en Jan Huben hebben gheloeft als princ. sculder … Janne … Meeus Stevens 11 peter 18 st
nu tot synte Andries misse maestcomende te betalen scab. Wijtmans en Embre. Anno Lxx mense aprilis die
xxviij
113. 1470 april 25
847.Sch.Otw,R.176,169-16v-03
Peter geh. Zeghers en Cornelis gebr. zn w. Peter Zeghers hebben wittelijc vercoft 6 L rogge jaerlijcs ende
erfelijc wt en van 20 L rogh erfpachts alle jaer te vergelden op Lichtmis uit
 eenre hofstadt mette scuren ende scaepskoeyen daer op staende ende met enen acker daeraen
liggende tgheloect 4 L in par. Enschot in stede geh. optie Ruybraecke < dat erf Berthouts Wouters
kynder > erf Willem Denys en Lambrecht Jan Roloefs? z. ^ gemeynte van Tylborch v erf Willem Denys
voors.
welke 20 L rogs Herman z.w. Willem Rijddere gheloeft heeft hem te geven en te gelden Ghijsbrecht sijnen
brueder ghelijc dat in sch.letteren van Oesterwijck daerop ghemaect volcomelijc be…
hebben zij vertegen tbv Janne Henricke gebruederen en Peteren hoer zustere den kynderen Jan Wa..m
[Vannys?]
scab, Jan Wijtmans en Laerhoven Anno Lxx mense aprilis die xxv
114. 1470 april 27
847.Sch.Otw,R.176,169-16v-04
Gielis nat.zw. Jans van Eten en Claeus geh. Gielis? z. Gielis Colen op 12 L rogge jaerl. en erfelijke pacht
alle jaer te vergelden op Lichtmis uit zekere onderpanden ghelic dat in scepen letteren daerop ghemaect
volcomelijke begrepen is en welc 12 L rogge erfpacht voers. w. Jan van Eten de voors Gielis sijnder soen
ghemaect ende beset hadde in sijn testament en welke 12 L rogge Gielis sijn tocht vercoft hadde Claeus
voors. en vertegen tbv Mechtelde wede Jans van Eten etc. scab. Laerhovenen Kepken anno Lxx mense
aprilis die xxvij
115. 1470 mei 1
847.Sch.Otw,R.176,169-16v-05
Jan z.w. Hubrecht Pygghen die men gemeynlyc heyt Jan Arckenraets heeft wittelijc vercoft ½ mudde rogge
jeep Henric z.w. Aert Hermans vande Hoven als momb. en provisor des gasthuys van Otw tbv dit gasthuys
in profesto purificationis in Otw te betalen uit
 een stuck lants 5 L in par. Enschit < erf Willem z. Gheer.. Wijten des ouden > erf Jan geh. die
Scoemeker en van Jan vande Wyele? ^ enen gem. wech v erf Wijtman z.w. Jans tsGrieten? aldaer
scab. Wijtmans en Kepkens anno Lxx mense may die prime
Embrecht z.w. Wouter Jans van Ryele als momb. en provisor Jans Remys? scab. ut.
116. 1470 mei 1
847.Sch.Otw,R.176,170-17r-01
Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen nadert en draagt weer over scab. Gruyter en Loes die ut surpra?
117. 1470 mei 15
847.Sch.Otw,R.176,170-17r-02
Aert Loer z. Herman Loer promisit Robbrecht z.w. Wouter Brocken 9 peters 18 st van Lichtmisa.s. over drie
jaar de pacht van 4 L rogge … scab. Hulsen en Kepken mense aprilis die xv
118. 1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,170-17r-03
Henric z.w. Aert Goeswijns ende Jan Stempels z.w. Jan Stempels als wittige man en momb. margriet?? sijns
wijfs d.w. Aert Goeswijns
 de helft van een stuck bempts tot hem behorende daer den hele bempt aff begrepen anderhalf buender
of daeromtrent geh. den Sclotenbempt in par. Otw in een stede geh. Wyppenhout < erf dat Jan die
Becker tot Ghestel toebehorende plach > erf datter tegen deylende is ^ Wouter Ansem Wouters z. v erf
der erfgen. Engel Moers aldaar
vercoft Wouter Wouter Ansems die hieruit gelden zal den hertoge chijns op St Thomaes dacgh tot Otw 1
oude grote met voorwaarde dat de helft van dese stuck bempt die andere helft wegen sal – scab. Hulsen en
Loes Anno Lxix mense aprilis die xvi
119. 1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,170-17r-04
Margriet wede w. Jacop Lypprychts cum tutore alsulcke tocht in de helft in 12 L rogge op Lichtmis uit
 twe stucken lants 5 K vel circiter tesamen in par. Haren < den Holen wech > erf Peter Poynenborchs ^erf
groender strate v erf Aerts van Laerhoven
welke 2 stucken lants Robbrechty geh. van Wysel toebehoren plaghen ghelijc dat in condbrief daerop
ghemaect volcomelijc begrepen is heeft sij overgegeven en opgedragen Jacop Lupprechts z.w. Jacop
Lupprychts diemen heyt Jacop Coeremans met afgaan
dwelc gheschiet is ghestaen voer scepenen hierondergeschreven die voirs. Jacop en heeft die helft vande
12 L rogge jeep weder overgegeven en opgedragen Jan Beeken z.w. Gherit Beeken – scab. Mat? die
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Gruyter ende Kepken Anno Lxix mense aprilis die xvi
Jan Beeken z.w. Gherit Beken resignit pacta predicta Nycolas de Berck ende …. scab, Barthout ende Loes
anno Lxx mense novembre die xij
120. 1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,170-17r-05
Steven? vande Voert promisit Kathelijn Swagenmaker wijf 5 ½ peter 18 st tot 2 termijnen te betalen de ene
helft daaraf nu tot St Bartholomeus misse en dandere helft St Andree misse scab. Embr. en Kepken anno
Lxix mense aprilis die xvi
121. 1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,170-17v-01
[laatste blad katern]
Willem Henrics soen vande Pas man Engelberen sijns wijfs d.w. Jan Brocken
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoirten met een stuck lants soe in heyde soe in lant te samen
12 L vel circiter par. Otw in een stede geh. Udenhout < erfgen. Gherit van Gorcum > erf geh.
Spapenvouwer en een ghemeyn steghe ^ gem strate v erf Yeweyn die Molrijdehaewqfansth ? vande
Bosche alsoe hij zeede
 een stuck lants geh. den Pach 12 L vel circiter ghelegen < > erf Herman Wouter Berthouts mma
^Rijckardt? die Borchgreve? v Jans vander Steghen mma
 een stuck lants geh. den Langen acker 7 L vel circiter gelegen aldaar < erf Rychoid Borchgreve > Gheerit
van Gorcom ^erf Jan Melis v Rychouts die Borchgeve voers aldaer
 een stuck lants tot eender weyde ghelegen 4 L vel circiter aldaer < erf heer Yeweyn die Molzydlhoich?
sterth? vanden Bosch > erf Rychouts die Borchgreve voirs. ^ erf Gherit van Gorcum v erf Herman Wouter
Berthouts aldaer
welke erven voorn. w. Jan Brocken in Udenhout in rechte erfdeylinge met mede erfgenamen te deel
ghevalllen sijn in sch.br. sBosch en welk driegedeelte voors. Willem, tegen sijn mede erfgen. in sch.br Otw
en dat ander vierdegedeelte der voors. Engelken met recht van versterve toecomen is van w. Jan Brocken
hoer vader alsoe de voirs Willem zeede heeft hij wittelic vercoft Aelbrecht Heessels soen w. Jan Heessels
uitgenomen dat Aelbrecht voors hier wt gelden sal den tafelen des H.Geest tot Otw 4 peters off daeromtrent
item dese selve tafele een mudde rogge item nog hiertoe den zusteren tot Oesterwijc 1 ½ mudde rogge
item noch den zusteren van Orten ten Bosch een mudde rogge item de altaristen in der kerke van Otw 2 L
rogge item noch Agnese wede w. Jan Colen ½ mudde rogge item 4 oude groet en de drie ghedeelt van 1
oude groete in Wolfaerts chijns – scab. Gruyt ende Laerhoven Anno Lxix mense aprilis die xvi
122. 1470 april 16
847.Sch.Otw,R.176,170-17v-02
Jan vande Pas z. Henrics vande Pas p.bunt? den paten? resignit empto.. predicto scrib. ut Aelbrecht
Heessels z.w. Jan Hessels p…. Willem Henrics z. vande Pas xviij [18] peter 18 st voor de peter nu tot OLVr
dach purificatie a.s. te betalen met dese voorwaarden hiertoe ghedaen dat Aelbrecht voirs. quyten en af
copen sal alsulcken half mudde rogge jaerlijcs ende erfelijke pacht de voors. Willem en Kathelijne vande
Duyn? ghevest heeft op
 een stuck bempts toebehorende de voors. Willemen ghelegen in par. Otw in een stede geh. Udenhout
scabini predicti datum ut supra
123. 1470 mei 13
847.Sch.Otw,R.176,171-18r-01
Jacop vander Hoeven z.w. Peters vander Hoeve wittig man Elysabet sijns wijfs d.w. Jan Leonaerts heeft
vercoft mr Janne z.w. Ghijsbrecht Korstiaens ½ mud rogge jeep in prefesto purificationis mette mate van
Otw en tot Otw te leveren ende te betalen uit en van
 een stuck lants 6 L vel circiter begrijpende in par. Otw in stede geh. Huculum < ^ erf Heylwych wede w.
w. Aerts van Heele? > v ghemeynt
 een stuck lants 3 L optie Hoghe weghe < erf Berthout Back > een ghemeyne weghe die gheet tot
Tylborch waert ^ erf Bruysch Jans z. v erf Jan Neven
 een stuck lants geh. dat breempt stucke 2 L aldaer < erf Bruysch Jans z. > erf Claeus van Eyghen ^
ghemeyn wech v erf Jan Cnoep aldaer alsoe zij zeeden
scabini Jan Wytmans Gruyters Anno Lxx mense may die xiij
[doorgehaald: Mathijs z.w. Jan Schellekens p.bunt et p…. resignit
124. 1470 mei 15
847.Sch.Otw,R.176,171-18r-02
Steven z.w. Bartholomeeus Stevens sone vande Amervoert en met hem Bartholoeeus sijns soen
promiserunt Meeus Lambrechts z.w. Jan Wynen z. 15 Rgld tot 5 terminen te betalen nu tot naestcomende
over 5 jaer – scab. Jan Wytmans en Gruyter Anno Lxx mense mey die xv
marge: red. Adriaen Henricx? w…. zn.
125. 1470 mei 15
847.Sch.Otw,R.176,171-18r-03
Jan vande Brekelen z.w. Henrics vande Brekelen
 een stuck lants tot hem behorende 1 ½ L ….. off dae omtrent ghelegen par. Otw in stede Berkel < > erf
mijns heren van Parweys ^erf Jans van den Brekelen voers v erf Aert Loers aldaer
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vercoft Aert Loers Herrman Loers – scab. Wijtmans Gruyters anno Lxx mense may die xv
126. 1470 mei 20
847.Sch.Otw,R.176,171-18r-04
Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen als tutor Hyllegont sijns wijfs d.w. Aert Goeswijns ½ mud rogge jeep
tot hem behorende met de mate van Beke op Lichtmis uit en van
 een bempt geheyten die Luytenbempt < erf des heren van Tongerloe > erf Vranck Coppen z. daer die
ghemeyn Aa tusschen leet
welk half mud rogge Wouterr Laureys z. van Baest gheloeft heeft als een princ. sculder hem te gheven
Jannen Henric w. zoene Sceyven in sch.,br. van Beke en welk ½ mud voors. Hyllegont voors. in erfdeling
heeft hij wittelijc overgegeven en opgedragen Ghijsbrecht vander Huygevoert? w. Lambrechts
vanwegen alle erfgen. w. Aert Goeswijns sijn zweers – scab. Laerhoven ende Hulsen anno Lxx mense may
die xx
Ghijsbrecht vande Huygevoert promisit Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrechts Heyen 18 ½ peter en voor elke
peter 18 st nu Lichtmis mette pacht scabini predicti datum ut supra
127. 1470 mei 20
847.Sch.Otw,R.176,171-18v-01
Henric Brocken z.w. Peter Brocken ook voor andere bruederen 20 L rogge jeep jaarlijks op Lichtmis uit en
van
 enen huyse en hove met sijne gronden en toebehoorten en erf daaraan in par. Otw in stede gheheyten
optie Hoeven < erf Aert Aerts Hermans Noydens soen sijn brueder > ghemeynt van Hukulum ^ die straet
v ghemeynt van Hukulum voers.
welke 20 L rogge erfpacht Jan z.w. Aerts geh. Herman? Noydens z. vander Hoeven wittelic vercoft hadde
Peteren geh. Brocken z.w. Goedevaerts geh. Brocken in sch.br. Otw daer sijn moeder sijnre tocht in
afgegaan is heeft hij overgegeven en opgedragen Goyaert van Hulsen mette afterstelle van 3 jaar – scab.
Laerhoven en Embr. Anno Lxx mense may die xx
128. 1470 mei 21
847.Sch.Otw,R.176,171-18v-02
Henric Appels z.w. Henric Appels wittig man Kathelijne sijns wijfs d.w. Willem van Brakel
 een stuck lants tot hem behorende in par. Haeren in stede ter Nedervonderen < erf Jan Poynenborch die
oude > erf Henric die Loes ^ gem. waterlaet v gem. heerwech
vercoft Jannen Poynenborch voirs. – scab. Hulsen en Embrecht Anno Lxx mense may die xxi
Willem soen Henric Appels tribuit? et resignit? scabini predicti datum ut supra
129. 1470 maart 20
847.Sch.Otw,R.176,171-18v-03
notum dat want alsoe Goyaert van Maerle z.w. Jans van Maerle zekeren twyst ende discoerde ghehadt
hadde teghen Gheerit van Berck Gherits z. alsoe datter guede manne tuschen dingden? ende
submetteerden hen aen beyde siden 4 vrie? guede mannen dats te weten Goyaert voers. in Henric vander
Hoeven Jan Nellen en Gherit voers in Goyaert van Hulsen en in Peter van Laerhoven ende by ? alsoe dat
die voirs. vier guede mannen des jeghens niet eenen en weerden alsoe pretendeerden hem Goyaert voers.
in? p..cien anno? scepenen? met sijnen kensluyden? alsulken wtspraeck tot ? wachten? ende te houden als
dat hij hem in volkomen? hadde tegen Gherit voors. ende? volcomelijke te velde? [niet duidelijk] scab. Embr.
en Kepken anno Lxix mense marcy die xx
130. 1470 mei 26
847.Sch.Otw,R.176,172-19r-01
Wijtman z.w. Mercelis Wijthen een mudde rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck lants in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf Henric Willen > ghemeynt ^erf Goyaert
Hessel Gobelens zoens v erf joffrou Margariet Houtappels
welk stuk land voors. Goyaert geh. Bloemaert z.w. Zijb Bloemaerts ontfaen van Marcelis z.w. .Wijtman
Gherit Wijtmans zoen voer pacht voers. en voer enen ouden zwarte erfcijns ghelijc dat in scepen letteren de
oesterwijcken welk mud rogge voors. Wijtman voers. met recht van versterve toecomen is van w. Mercelys
sijn vader alsoe hij zeede heeft hij wittelijc vercoft Aernden z.w. Peter Eelense ? scab. Gruyter en Kepken
anno Lxx mense May die xxvi
131. 1470 mei 26 ?
847.Sch.Otw,R.176,172-19r-02
Wijtman z. w. Mercelis? heeft wittelijc en verfelijc vercoft een mdde rogge jeep Aernden z.w. Peter Eelens
jaarlijks op Lichtmis uit
 sijnen huyse en hof gronde en toebehoren en erfenisse hieraen liggende 3 ½ mudsaet off daeromtrent in
par. Enschit < erf Jans vande Diesen hie men heyt Jan Emmen en Jan die Becker de jonghe > ^ gem.
straet
[datum noch schepenen]
132. 1470 mei 26
847.Sch.Otw,R.176,172-19r-03
Aert z.w. Peter Eelens promisit Henric Vendijcks z.w. Jan Vendijcks des jongen 22 gouden peters vel xix st
nu tot OLVrouwe purificatione naestcomende mette pacht nae beloep vande gelde te betalen
off Aert voors. dese voors. 22 gouden peters betaelt nu tot Bamisse naestcomende dat hij dat sal mogen
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betalen sonder pachjt daeraf te gelden scabini predicti datum ut supra
Henric Vendijcks z.w. Jan Vendijcks heeft hem vernuecht voeldaen en wael betaelt ghekent van alsulcken
anderhalf mudde rogge erfpachts als Wijtman z.w. Mercelis Wijten z. sijnen zweer hem gheloeft hadde in
huwelijcs voerwaerde en scilt daeraf quyt den voers. Wijtman sijnen zweers inalle die dese quitantie
behoeven scab. uts.
Aert Aerts v..buit … resignit predicto scab. uts.
133. 1470 mei 27
847.Sch.Otw,R.176,172-19v-01
Heylwych d.w. Jans Bruynen cum tutore alsulcke versterf en recht van versterven als hoir met recht van
versterve overmits van horen vader en van hore moeder erfelic ende havelic kennelijc is waar ook gelegen
overgegeven Wouteren z.w. Jan Groys hoeren zwager – scab. Jan Wijtmans en Gruyters Anno Lxx mense
may die xxvij
134. 1470 juni 5
847.Sch.Otw,R.176,172-19v-02
Agnes wede w. Jan Colen cum tutore een half mudde rogge jeep tot haar behorende in profesto
purificationis uit en van
 enen huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten en erf daaraan liggende tsamen 11 L in par. Otw
in een stede geh. Udenhout < gem. steghe > erf Jans krn van Gorcum ^ erf heeren Yeweyns die Niel?
ridders v gem. straete
 een stuck lants daerbij omtrent ghelegen 12 L < > erf Herman Wout Berthouts sone op beyde zijden ^erf
Ryckouts Borchgrave v erf Claeus Appels
welk half mud rogge jaarlijks Willem z. Henricx vande Pasch hoer zwager gheleoeft heeft de voors. Agneese
in sch.br. Otw in afcortinge van hoere kyntsghedeelte van hoers vaders gueden en heeft zij wittelijc vercoft
Peteren die Meyere z. Jans Meyers et reignit – scab. Laerhoven en Hulsen Anno Lxx mense junt die v
Anthonis z. Jan Goyaert Back p..bunt … resignit scabini predicti datum ut supra
135. 1470 juni 8
847.Sch.Otw,R.176,172-19v-03
Henric Antoni? Jan van den Berckhof Gherit Bey Aernt van Ersel Peter die Cock en Wijt Danel van Oeckel
aan Willem Lu tbv die abts van synte Gheertruden Lxix [69] mudde rogge van die tyende geh. Berkels
Tyende nu tot sijnte Andries naestcomende te betalen scab. Jan Wijtmans en Laerhoven Anno Lxx mense
juny die viij
Jan de Meyer Willem die Zegher Berthout Wouters Jan Melis Walrave? z. en Peter Jans z. promisit Willem
Lu 45 mudde rogge voerr een tyende geh. die Nytyende scab. - Jan die Mesmeker Ghijsbrecht die Beer Jan die Beer en Gherit Roben promisit Willem Lu 13 ½ mudde rogge
voor eern tyende geh. die Galghetuende scab. ut.
Hubrecht Peter Huben Claeus Piggen Laureys Prims? Jan Huben Meeus Stevens Ghijb die Smyt Gherit Bey
Jan vande Kerckhof Henric vande Voert Aert van Eersel en Peter die Cock promisierunt Willem 12 dobbel en
voor elke dobbel 30 st voer die wastyende van nu synte Jansmisse naestcomende over jair te betalen scab.
ut
Goyaert van Wcht en Aert Vendicks hebben geloeft Willem Lu 25 mudde rogge voer een tyende geh. die
oude tyende scab. Gruyter en Laerhoven mense junty die v-a
136. 1470 juni 5
847.Sch.Otw,R.176,173r-20r-01
Jan Kepkens z. Jan Wouters z. Jacop Gherit Berkelmans z. en Cornelis Gherit Berkelmans promisierunt
Willem Lu 30 mud rogge voer een tyende geh.die Leendonck scab. uts.
Herman Loer Lambrecht van Gorcum Wouter Loer en Claeus ….. promiserunt Willem Lu xxxv mudde rogge
van een tyende geh. vi hoeven scab. Wijtmans en Kepkens datum uts.
Baertholomeeus die Paep Jan Hessels ende Peter van Wcht promiserunt Willem Lu 25 ½ mudde rogge voor
een tyende geh. Muntelken en Hoenemenneken scab. Laerhoven en Embr. Anno Lxx mense juny die xiiij
Jan van Oekel Gherit Vendijcks promisit Willem Lu 60 mudde rogger voor een tyende geh.Hoechout scab.
uts.
Ghijb Hoen Jan Meeus Stevens Melis Aert Melisz. en Jan Stevens promiserunt Andries Willem Lu 35 mudde
rogge voer een tyende gheheyten die achthoeve scab. Wijtmans en Laerhoven datum uts.
Jan Wijtmans Andries sijn soen en Henric Rutten promisierunt Willem Lu 26 ½
Jan Stevens Wouter Loer en Jan Brocken cum soens? hebben gheloeft Willem lu 40 gld voor elke gld 10 st
nu tot sijnte Jansmisse naestcomende te betalen scab. Gruyter en Laerhoven
Joffrouwe van Dongen promisit Willemn Lu 15 mud rogge van eenre tyende geh. dat moleneynde nu tot
synte Andries misse naestcomende te betalen scab..
137. 1470 juni 12
847.Sch.Otw,R.176,173r-20r-02
Pauwels Poynenborchs z.w. Peter Poynenborch heeft vercocht Peter z.w. Gielis Somers ½ mud rogge jeep
op Lichtmis uit en van
 enen huyse en hof gronde en toebehoorten en erf hier aenliggende tesamen 8 ½ L in par. van Haren <
erf Aert vande Born > erf Peter Brabants ^ gemeynte van Haren v erf Jan Moniks v gem. voetpat
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daermen ten Bosch waert gheet
scab. Wijtmans en Laerhoven Anno Lxx mense Juny die xij
138. 1470 september 8
Peter z.w. Gielis Somers ½ mud rogge uit
 huyse
welc ½ mud rogge Gielis voors. tegen Pauwels Poynenborchs
scab. Gruyter en Laerhoven Anno Lxx mense septembris die viij

847.Sch.Otw,R.176,173r-20r-03

139. 1470 juni 12
847.Sch.Otw,R.176,173-20v-01
Adriaen en Jan gebr. zn w. Gheerl. Wijnen
 een stuck lants tot hem behorende ½ L in par. Otw in een stede geh. Udenhout op een straet geh. die
Houtsche straet < erf Lambert Wijnen > ^ Jan van Bladel v gem. straat
verkocht Janne van Bladel
hebben die vercoperen voors. stuck lants overgegeven en opgedragen Aernden z.w. Willem Vendijck tbv
Jan van Bladel voors. uitgenomen dat Jan hieruit gelden zal dat derden dele van 5 L rogge jeep Mechtelt
van Eeten off haer krn – scab. Laerhoven en Loes anno Lxx mense juny die xij
Matheeus z. Wouter Loese p.buit ….. resignatur dicto Adriano predicto scabini predicti datum ut supra
140. 1470 juni 25 ?
847.Sch.Otw,R.176,173-20v-02
Jan z.w. Bartholomeeus Stevens vander Amervoert wedn. w. Kathelijne sijns wijfs d.w. Aert Vrancken
alsulcke tocht in
 huys en hof met sijne gronden en toebehoren in par. Otw in stede Udenhout < erf Steven z.w.
Bartholomees Stevens vander Amervoert sijnen brueder > erf Gherit? vander Schoer ^ erf Jans voers. v
gem. strate
overgegeven en opgedragen Aerden Jannen en Embrecht gebr. Agneese en Elysabet gez. krn Jans voors.
[geen datum noch schepenen]
141. 1470 juni 25
847.Sch.Otw,R.176,173-20v-03
Peter van Laerhoven promisit Petro de Fine z.w. Jans vanden Eynde 27 peters van 18 st nu tot half vasten
naestcomende te betalen scab. Jan Wijtmans en Laerhoven anno LXX mense juny die xxv
142. 1470
847.Sch.Otw,R.176,173-20v-04
Henric geh. Moels z.w. Henric Moels? vendt Petro de Fine unam modine silig jeep jarlijks op Lichtmis uit en
van
 enen huse en hoeve met sijne gronden en toebehoren bvvo < erf erf. Peter….. voirs > erf Gherarden
vanden Wyel ^gem. strate v gem. water geh. die Vloete aldaer
scabini predicti datum ut supra
143. 1470 juni 25
847.Sch.Otw,R.176,173-20v-05
Laureys Loers z.w. Wouter Loers voldaen en wael betaelt ghekent van alsulcke bewijse als voors Laureys
tegen [Her]man Loers sijnen oem ghehadt heeft tegen van alsulcken ? soene ende wtspraecke van w.
Willem sijnen brueder zaliger ghedaechte? ende scilt daer af quyt Herman sijnen oem voers. ende alle die
ghene die dese quitantie behoevende sijn – scab. Hulsen en milr? anno Lxx mense juny die xxv
Herman Loeder z.w. Wouter Loers promisit Lauwreys z.w. Loers ? zijne neve 7 Rgld als men onser liver
vrouwe belt tot Oesterwijc om dreeght te betalen scabini predicti datum ut supra
144. 1470 mei 5
847.Sch.Otw,R.176,174-21r-01
Steven z.w. Bartholomerus z.w. Stevens vander Aemervoert en Bartholomeeus naetuerlijc z. Stevens voers.
 een stuck lants tot hem behorende alzoe hij zeede 2 L in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf
Mechtelt Coemen > ^ erf Embrecht z.w. Claeus Staerts v gem. straat
vercoft Embrecht Staerts voers. van de voers. Embre. ende inde naem des ghes.. coep soe hebben die
vercoperen voers. dit voors. stuck lants Jannis vande den? tot behoef Embrecht coper voers. overgegeven
en opgedragen etc. uitgenomen dat Embrecht voirs. hier wt gelden sal 1 brasp. chijns ons heren den hertoge
of daeromtrent scab. Wijtmans en Gruyter anno Lxx mense mey die quarta
145. 1470 mei 7
847.Sch.Otw,R.176,174-21r-02
Jan z.w. Gielis Zomers en Willem nat.z.w. Jans Rovers? wittig man Margareta zijns wijfs d.w. Gielis Zomers
op een mud rogge jeep op Lichtmis uit
 sommige erfenisse gelegen in par. Enschyt dats te weten
 een weyde < een stuck bempts Matheus Heylighe soen > een bempdte Willem z. Henrick Maes
 drie stucken lants dwelc een stuck gheheyten die Hostat < der erf Marcelis Marcelis soen vande Hoevel >
erf der derfgen. Aert Brekelmans
 dat andere stuck lants geheyten die Wolfacker < erf Wijtman Ghenen > erf der erfgen. w. Gherit Weyten
 dat derde stuk lants geheyten die Hoghe acker < een erf Wijte Ghenen > erf Peters vande Eynde
welc tegen voers. Jan en Gheertruyt der kynderen w. Laureys z.w. Henric Toyt Vannys soen Peter en
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Lauwreys gebr. der kynderen w. Eelen gheheyten w. Laureys en Wilhem geheyten sCeyninck ? ut dicitur
Aleyt sijnre uxoris d,w, Lauwreys z,w, Henric Toyt Vannysz. wittelijc en erfelijc overgegeven en opgedragen
hadde Janne en Peteren gebr. en Margariete hoere zustere den kynderen w. Gielis Zoemers in litteris de
Buscoducis etc. Wittelijc erflijc hebben vertegen tbv Peteren hoeren brueder z.w. Gielis Zomerts te samen
met dese voerwaerden hier toe ghedaen off dat zeeker weer dat Peter voors. ontwaert worden vande rogh
jaarl.en erfelijcs pacht voirs. dat alsdan die voirs. Jan en Willem kynts kynderen ghedeylt ghelijcke perte?
sullen helpen gelden en draeghen – scab. Jan Wijtmans en Henric? Kepkens anno Lxx mense may die vi
[rest blanco]
146. 1470 mei 4
847.Sch.Otw,R.176,174-21v-01
Symon Jans soen heeft geloeft Margriet Boyen weduwe w. Ghijsbr. Korstiaens dat de voirs Symon gelden
ende betalen sal alsulcke mudde rogge jeep als w. Ghijsbrecht Korstiaens z. den voors. Symon in huwel.
voorw. ghegeven hadde met Aleyt sijne wittige wijve d. Goyaert Raeymakers? welc mud rogge voors.
Symon voors. vercoft heeft Jan Symons sijnen oem in sch.br. Otw welk mud rogge Symon voors. van nu
vordaen alsoe gelden ende betalen sal dat Margriet voors. haar goederen en nacomelingen daeraf
ongehouden sullen sijn tot ewigen dagen scab, Gruyter en Laerhoven Anno Lxx
147. 1470 mei 9
847.Sch.Otw,R.176,174-21v-02
Claeus van Berck z.w. Gherit van Berck
 1/3 in een huyse en hof met sijne gronde en toebehoorten tot hem behorende bvvo daer w. Jan
Borchmans in bestarf < gem. straat die ter watermolen waert gheet > erf Jan Balhius? ^gem. straat v erf
heer Willem Cupers
welk 1/3 in dit huis etc. Claeus voors. in enen wittigen cope ghecregen hadde tegen Janne z.w. Jan
Borchmans volgens sch.br. en overgegeven en opgedragen Peter Jans belast met 1/3 in een pond
payments hr Florys en 1/3 van 1 mud rogge rogge erfpacht der tafelen des H.Geest en dat 1/3 van enen
halven Rgld erfcijns ende alsulcken dijck alsmen opden dijck tot Otw uten huse schuldig te houden scab.
Kepkens en kuo? mense mey die ix
148. 1470 mei 11
847.Sch.Otw,R.176,174-21v-03
Kathelijn wede w. Willem Aerts z. vande Kerckhof d.w. Jan Peters cum tutore de helft van een mud rogge op
Lichtmis uit
 eenen beempt geh. die Breden bempt in par. van Rode sunte Oden < erf Jans geh. van Middegael ^ erff
geh. Roesmonts bempt
en welk geheel mud rogge Mechtelt d.w. Jan Brocken tegen Lucas van Erpe Gheerlycs soen in enen
wittigen cope ghecregen hadde in literis en welk ½ mud rogge erfpacht voors. Kathelijne voors. met recht
van versterve toecomen is van w. Jutten haere moeder en welk ½ mud rogge erfpacht de voors. Kathelijne
met rechte erfdeling ten deel gevallen heeft zijn verkocht Willem die Loie z.w. Jans Sloise – scab. Hulsen en
Loes Anno Lxx mense may die xi
149. 1470 juli 1
847.Sch.Otw,R.176,175-22r-01
Kathelijn wede w. Henric Stevens van der Amervoert met Steven haer soen hebben wittelijc vercoft Andries
vande Scijpt z.w. Peters van de Scypt tbv Gheertrude sijns wijfs een mudde rogge jaarlijcs en lijfpacht alle
jaer te vergelden op Lichtmis uit
 huys en hof gronde en toebehoren en erf in par. Otw in een stede geh. Udenhout < erf Mari van Beeck
> erf der erfgen. Steven Meeus ^ gem. strate v erf Jan Huben
tbv Andries en Gheertruyden sijns wijfs hoer leve dach lanck te hebben ende te besitten
scab Gruyter en Kepken Anno Lxx mense July die prima
150. 1470 juli 1
847.Sch.Otw,R.176,175-22r-02
Mechtelt d.w. Wijtman Peter Stevens z. cum tutore en Aleyte hoer zuster hier niet tegenwoordig wesende
 een huys en hof met sijnen gronde en toebehoren en erffenisse bvvo in een stede geh. Carchoven < die
ghemeyn straet > een heyvelt en Jan Wytmans ^ erf Jan Wijtmans v erf Jans vande Doren aldaer
opgedragen Aert van Rye – scab. Wijtman en Kepkens Anno Lxx mense July die prima
151. 1470 juli 5
847.Sch.Otw,R.176,175-22r-03
Jan z.Willem Wyten heeft wittelijc vercoft een mud rogge jeep Aert Stert z.w. Claeus Staerts in profesto
purificationis uit
 een stuck lants 3 L in par. Enschit < erf my juffr. Katharina met horen krn > gem wech ^ Johannes dicti
Haremans
 stuck lants soe in weyde soe in lant 9 L in par. Otw in een stede geh. Huculum < erf Wouter Toyt z.w. Jan
Toyte en Andries ? de ….. > ^ v communitate de Haren?
welk mud rogge Stert voors. in sijn weduwe stoel ghecoft van de voors. And. coper in een recht erfrecht te
hebben – Jan zal mogen lossen binen 6 jaar met 31 peter en voor elke peter 18 st. scab. Gruyter en
Laerhoven Anno Lxx mense july die quinta

23

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

Regestenlijst inv.nr.176 (1470)

152. 1470 juli 8
847.Sch.Otw,R.176,175-22v-01
Mechtelt d.w. Laureys Hycspoirs c.t.
 een huys en hof met sijnen gronden en toebehoorten bvvo < ^ erf Gherardi dicto die Raymakers > erf
Henrici Emmen datter tegen deylt v gem. straat
welk huis etc. bij versterven van w. Laureys haren vader ? en Lijsbeth hoer moeder heeft zij verkocht
Jacoppe vander Elst soen Jans vander Elst uitgenomen dat Jacop hieruit gelden zal 1 ½ L rogge erfpacht
Henric Embrechts z. nog 4 L rogge erfpacht Denys Wijten? scab. Gruyter en Embr. Anno Lxx mense July die
viij
153. 1470 juli 8 ?
847.Sch.Otw,R.176,175-22v-02
Peter en Margriet krn w. Dirc Vanghen vander Doeveloe c.t. dwelc gheloeft heeft voor Janne hoeren bruer
Jan van de Velde wittig man en momb. Gheertruyden sijns wijfs d.w. Dircs voors. die helft van 5 L rogge jeep
op Lichtmis uit
 gedeelte gheheyten dat thijs goet ghelegen inde goede te Doeveloe after der scueren alsoe sij zeden
welke helft van de 5 L rogge met recht van versterf toecomen is van w. Dirck horen vader – opgedragen
Goyaerden van Hulsen en Willem die Beer tbv hoer beyden en tbv Dircken Sappeels hen zwagher [datum
noch schepenen]
154. 1470 juli 9
847.Sch.Otw,R.176,175-22v-03
Embrecht Peter Embrechts z. van Ryele heeft verocft een mudde rogge jeep tbv des gasthuys van Otw op
Lichtmis uit
 huis en hof met goeden en toebehoren bvvo < erf Peters van Ryele > Pauwels van Haestrycht nat.z. w.
Willems? van Haestricht ^ gem. Kerckstrate v ghemeyn Hoochstrate
 stuck bempts gelegen in par. Enschit < erf Hubrecht Wijsen v erf Gherit Wyllems mma
scab. Wijtmans en Kepkens anno Lxx mense july die ix
155. 1470 juli 14
847.Sch.Otw,R.176,175-22v-04
Embrecht ende Ghoyaert gebruederen sonen w. Henric Embr. van Ryele delen erven mits coep des heren
vande lande ghecregen hebben mids ocusyn jeep 3 mud rogge uit ?? ook gebrek van 34 Rgld welke
Goeswijn hoer brueder Goyaert van Hulsen gheloeft hadde gelic den vonnisbrief dat volcomelijc oeck begript
overmids welc erfdeilinghe ende erfsceydinghe soe sal [176-23r] Embrecht voers hebben houden ende te
erve besitten
 een stuck lants tot eender weyde gelegen geh. dat Cupersgeloect die sijde westwaert gelegen bvvo inde
Schijve after Oesterwijck < erf Jan Wijtmans ende Juet weuwe w. (doorgeh. Lauwr.) Aert vande Heyen >
erf Goyaerts voers. datter tegen deylt
 een stuck lants daervoor aengelegen suit?waert en 3 L vel circiter ghelegen < > erf Goyart voors. op
beyde sijden ^ erf Juet vande Heyen? v erf Eessen van Ghent
 een stuck lants 3 L bvvo ter stede voors. <erf Embrecht voors. > erf mij joffrou van Ameroy mma ^ gem.
voetpat geh. die Wuchtpat v erf Gherit Scrivers aldaer alsoe sij zeeden
hieruit zal Embrecht gelden 5 L rogge
 [tussengevoegd] die helft van de wech
 item en wey? van ½ L
hieruit zal Embrecht voors. gelden 1 L rogh
 1/8 gedeelte in een stuck bempts geh. Dekensbroeck in par. Otw < de gem. Aa > erf joffr. Margariet
weduwe w. Jans van Dongen ^ gem. van Otw v erf der erfgen. mr Jan van Spulle
welke erven voors. Embrecht ten deel gevallen zijn gelic Goyart sijn brueder openbaerlic bekent heeft
Item Goyaert voers. sal hebben houden ende ten erve besitten
 een stuck lants tot eender weyde dat Cupers gheloect ghelegen aen een sijde oestwaert bvvo < erf Juet
wede w. Aerts vander Heyen O > erfr Embrecht voors. dater tegen deelt W
 een stuck lants daer voor aen liggende 1 ½ L gelegen aldaar < ^ erf Embr4echt voors. > erf Juet voers. O
 een stuck lants 3 L in Cupers geloect < > erf Embrecht voors. ^erf Jueten vander Heyen voors. oestwaert
> erf Eessen van Ghent westwaert
 de helft van enen wech daer aengelegen
hieruit zal Goyaert Gelden 1 L rogh diemen van recht schuldig is
 nog zal Goyaert voors. hebben een stuck weyvelde bvv < erf Gherit Scryvers? > ^ erf Juet voors. v erf
Jasn Wijtmans
hieruit zal Goyaert voirs. 6 lop? rogh van recht schuldig
welcke erven voirs. Goyaert voirs. te deele gevallen zijn dat Embrecht voers. zijn brueder voers. dat
openbaerlic heeft bekent
scab. Hulsen en Kepken anno Lxx mense july die xiiij
156. 1470 juli 14 ?
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-01
Embrecht z.w. Henr.? Embr. van Ryele die helft van drye mudde rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants gelijc dat Cupers gheloeckt ghelegen bvvo
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 andere erffenis ghelic dat in scepenbrfieff van Otw daerop gemaakt volcomelijc begrepene
welke 3 mud rogge voors. Embrecht ende Goyaerrt sijnen brueder ghesamenderhant ghecoft hebben vande
fonisse voers. tegen Aerde? van Laerhoven ghelic dat in sch.br. daarop gemaakt supt wittelic ende helmelic
daerop vertegen tot behoef Goyaerts voors. …. [datum noch schepenen]
157. 1470 augustus 3
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-02
Henric van Welst heeft gheloeft Willem Nellen 34 L rogge nu tot alderheyligen misse naestcomende te
betalen scab. Kepken en Koese anno Lxx mense augusti die tercia
158. 1470 juli 14
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-03
Lijsbet d.w. Henric Tyelen c.t. alsulcke versterf en recht van versterven van w. Heylwych hoer moeye
overgegeven en opgedragen Margrieten hoer zuster –scab. Hulsen en Kepken anno Lxx mense july die xiiij
159. 1470 augustus 7
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-04
Jan vanden Dijck z.w. Henric vanden Dijck heeft hem vernuecht ende wael betaelt ghekent van alsulcke 1
mud en 12 L rogge lijfpacht die Jan voors. besitten was in tochte van w. Heylwych zijn hvr Dirc Nellen ende
die deselve Jan jaarlijks heffende is in de prochie Enschit ende scilt daer af quyt Mechtelde wede w. Jans
van Eeten ? en alle die ghenen die dese quiting behoeven scab. Embr. ende Kepken anno Lxx mense
augusti die vij
160. 1470 augustus 12
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-05
O ? Geerl. ?? Back z.w. Wouter Back
 een stuck lants ½ L begrijpende off daeromtrent ghelegen in par. van Enschit < erf Herman? Jan Smids
z. optie een sijde > erf Gherit vens? ^ erf Gherit? Ghiben v erf Adriaen z.w. Ghijsbrecht vande Hoeve?
vendt Adriane predicto … scab. Hulsen en Embr die xij
161. 1469 mei 4
847.Sch.Otw,R.176,176-23v-06
Kathelijn d.w. Jan Borchmans c.t. alsulke gedeelte in
 een huys als hoer met recht verstorven is van Janne Borchmans haer vader bvvo < ^ gem. straat
daermen gheet ter Borcht waert > erf Jan Bailius v heer Willem die Cuper
vercoft Peter sijn Jans soen – scab. Gruyter en Hulsen Anno Lxix mense mey die quar..ta
Kathelijn voors. heeft haer vernuecht ende wael betaelt ghekent Peteren van alsulcken erfpacht – scab. uts.
162. 1470 september 27
847.Sch.Otw,R.176,177-24r-01
Jacop geh. Buckincs z. Goyaert geh. Buckincs z.w. Aert Hymans heeft wittelic vercoft Adriaen Beken z.
Wouter Henric Beken 4 L rogge in pfesto purificationis van
 enen huyse ende hoff gronde < erfgen. Willem die Becker > erfgen. Embrecht die Greve ^ Kerckstraete v
Hoechstraete
scab. Hulsen ende Loes Anno Lxx mense septembris die xxvij
163. 1470 september 27
847.Sch.Otw,R.176,177-24r-02
Wouter geh. Buckinck soen w. Goyart Buckincs
 een stuck lants een sestersaet lants teghen? erfff daeromtrent tot tot Lynde recht wt ghelegen inder par.
Haren < de erfgen. Gheerits Groeten > den erf Henric Mar?tijnen met meer anderen ^ erf Aert van
Laerhoven v erf Wouter Peters z. aldaer
heeft hij wittelic vercoft Gheerit die Groet gheheyten die Smyt – scab. Wijtmans ende Kepkens anno Lxx
mense septembris die xxvij
164. 1470 september 27 ?
847.Sch.Otw,R.176,177-24r-03
Gheerit die Groet gheheyten die Smyt promisit Wouteren Buckincs z.w. Goyaert Buckincs 20 peters van 18
st tot 3 termijnen te betalen 6 op Lichtnmis a.s. 7 op St Jacops 7 op Lichtmis over een jaar
Jacop gheheyten Buckincs pbuit? den pat…. sigt. emp. dpredicto scab. uts.
165. 1470 oktober 1
847.Sch.Otw,R.176,177-24r-04
Jan soen w. Bartholomeeus Stevens soen vander Aemervoert alsulcken tocht ende ende recht van tocht als
hij besittende is in
 twe huyse en hjof met huer gronde ghelegen inde prochie van Otw in een stede geh. Udenhout bijde
Creytenmolen < erf Jan hubben ? > erf Jan die Meyer Gheep vande Schoer Berthout Wouters s. ende
Dyngen weduwe w. Jan Peters
 een stuck bempts ghelegen in de prochie voirs. in een stuck gheheyte Aschot < erf Berthout Jan die
Meyer voors. > erf Aert Goyaerts tot Enschit ^ erf Jan van Haren? v erf Berthouts en Jans Meyers voors.
 stuck bempts in par. van Helvoert in een stede geh. dat Leendonck < erf tafel H.Geest vande Bosche >
erf heer Daems Gasthuys vande Bosch ^ v edrf Gherit vande Dheiren?
opgedragen en overgegeven Aerden Jannen gebr. en Agnesen sijne kynderen met afgaen [177-24v] dwelc
gheschiet soe sijn gestaen voors. scepenen voers. Jan Meus? Aernt Jan gebruederen en Agnees cum
tutore den kynmderen Jans voers. hebben verkocht een mudde rogge jeep Joesten Claes soen jaarlijks op
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Lichtmis uit
 alsulcke kyntsgedeelt als hen met recht van versterve toecomen sal nae der doet hoers vaders ende hoer
moeder uit en van twe huyse ende hoven met horen gronde en toebehoorten in par. Otw ex pignoa… ?
sup scpte? scab. Gruyter ende Loers Anno Lxx mense octobris die prima
166. 1470 oktober 2
847.Sch.Otw,R.176,177-24v-01
Adriaen ende Franck gebr. zn w. Wouter Claeus Wouter Wijten hebben geloeft als princ. sculder
ghesamenderhant ende onverschijden ende een voor al op hi ende op alle hoere gueden die si nu hebben
ende naemaels hebben ende vercrigen mogen Henric Panis z.w. Henric Panis xvij Rgld tot 4 termijnen te
betalen en voer elke Rgld 20 st 4 derrselver Rgld en 5 st nu tot kersmisse naestcomende te betalen ende 4
deselve Rgld en 5 st nu tot synte Jacobmisse naestcomende te betalen en 4 deselve Rgld en 5 st nu tot
bamisse naestcomende te betalen ende 4 derselver R%gld en 5 st van nu kersmisse naestcomende over
jaer te betalen met voerwaerden hier toe ghedaen off dat sake waer dat Adriaen en Franck voers. in enighe
van derse termijnen niet en betaelen soe hebben sij gesamendergant liefelic aen den heyligen ghezworenen
met opgherichten vyngen ende met met? ghestanden? ende tit voirs. huys in sullen haen ende niet vandaer
scheyden sij en sullen Henricke voirs vernuegen volcomen? wael betaelt hebben scab. Gruyter en Hulsen
Anno Lxx mense octobris die secunda
167. 1470 oktober 2 ?
847.Sch.Otw,R.176,177-24v-02
Goeswijn soen w. Aert Goeswijns
 een stuck lants tot hem behorende 1 L in par. Haren < erf Wouter Peynenborch > erf Adriaen vande Loe
mma ^erf Jans vande Loe v erf Wouter voers.
vercoft Wouteren Poynenborch scab. Wijtmans en Hulsen Anno Lxx mense octobris die secunda?
Henric Goeswijn s p.buit resignatus .. pro deo
168. 1470 september 28
847.Sch.Otw,R.176,177-24v-03
Goyaert van Hulsen heeft vercoft mette cope vande lande
 een huyse en hof daer nu in wonende Franck en Adriaen van Ghestel
voor 4 L rogge ende 2 mud 12 L jeep als Aert Aerts z. als ghemechtichde ….. in den huse voorn.
overgegeven? Dirck Sappeels ontfaen [niet duidelijk] scab. Jan Wijtmans Gruyter Embr. Kepkens ende Loes
anno Lxx mense septembris die xxviij – voor zijn gebrek van 4 L rogge in pacht van 8 jaer ten after tesamen
2 mudde rogge
 een? vierendeel van eenre hofstat ende hoff met toebehoren welc w. Nycoelo te wesen plach bvvo < den
erffenisse Jans van Brecht > erf Henric Boefs
welk ¼ in de voorn. hofstad Jan geh. vander Stegen man van Yde sijns wijfs ontfangen had van Jannen geh.
van Lucel in sch.br. Otw op quarta data iiij …… int jair uo? he… dusent driehondert tnegentich ende drie des
donderdaeghs na pinxtdach
169. 1470 mei 25
847.Sch.Otw,R.176,178-25r-01
Jan die Leeu en Jan z.w. Pauwels van Goerle Ghijsbrecht z.w. Pauwels? van Goerle ende Jan die
Mesmaker promisit .. Goyaerden van Hulsen 18 gouden peters nu tot onser liever vrouwe dach purificatie
naestcomende metten pacht van enen halven mudde rogge te betalen scab. Jan Wijtmans en Kepkens anno
Lxx mense may die xxv
170. 1470 augustus 13
847.Sch.Otw,R.176,178-25r-02
Wij scepenen dat want Lijsbet wede w. Gherit Wyschaerrt Willemsz. heeft ghegeven ende verleent een
volcomen vry macht ende een sunderlinghe bevele om te heffen ende te bueren alsulcken pachten chijnsen
ende renten alsmen den selven jaerlijcs geldende is inder meyerien vanden Bosch johannes? Adriaen z.
hoeren neve etc. tot horen wederseggen scab. Gruyter en Laerhoven Anno Lxx mense augusti die xiij
171. 1470 februari 11
847.Sch.Otw,R.176,178-25r-03
Wouter Buckincs promisit heer Claeus Adriaens priester een mudde rogge nu tot mey naestcomende te
betalen scab. Gruyter en Peter van Laerhoven anno Lxix mense februari die xi
172. 1470 augustus 24
847.Sch.Otw,R.176,178-25r-04
Cont sij eenyeghelijken dat want Aert z.w. Goeswijns van der Aesvoert als wittig man en momboir Lijsbette
sijns wijffs d.w. Gielis Comans ende Mari d.w. Gielis voors. c.t. delen
aan Aert
 een huys en hof met gronde en toebehoren bvvo in die Hoghe straet < erf heer Aerts van Buydel pbr
mma ? > erf Coenraet vanden Dael Korstiaen Emmen en Mari wede w. Cornelis Willem Goyaert Backs ^
Hoochstraet voers. v erf Willem Jans Beckers z. en Godescalc Jans daer enen gem. wech duer gheet
waaruit Aert voors. gelden 1 mud rogge 20 L rogge erfpachts daar men van recht schuldig is nog 4 oude
groet chijns aan dec persoenscappe van Otw nog 1/8 in een hecken te houden bij Aert van Turnout
Item Mari voors. sal hebben
 een huys en hof met sine gronde en toebehoren en met eenre schuere dier aen staende bvvo aan een
26

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

Regestenlijst inv.nr.176 (1470)

straet geh. die Coestraet bij der Borcht < erf Henric Mertijns > erf Gheertruyt Lypprechts met hoer krn ^
gem. straet v gem. wech dier men gheet tot Belveren? waert
 noch een stuck lants geh. den Laeracker gelegen aldaar < erf Aert Appels >erf Wouter Poynenborch ^ v
met beyde eynden op enen ghemeynen waterlaet
item soe sal Mari hebben
 twe stucken lants gelegen in die Haens Ghercken daer synt Kathelijnen lant inder kercken van Otw
ghelegen tusschen beyde leget < erf Aert vande Laerhoven en Wouter Poynenborch > den gem. wech
daermen ten Bosch waert vaert aldaer alsoe zij zeede
 een stuck bempts geh. den Griet Copkens bempt die weerlc rijt ghelegen aldaer < erf Aert Vangen > den
Haygenbempt ^ vander eender ghemeynder voerten v gem. water geh. die Aa
nog ½ mud rogge erfpacht dwelc enen Heynen en Aert Goyaert sculdig zijn te gelden
nog 1 L rogge dwelc Embrecht die Clerck wt zekeren onderpanden uts. in literis [178-25v]
waaruit Mari moet gelden 4 mud rogge 14 L rogge van rechts wegen ½ phs. chijns die H.Geest vanden
Bosch
alsulcken dijck te houden opten Oesterwijckschen als men van recht schuldig is – scab. Wijtmans ende
Embr,. Anno Lxx mense augusti die xxiiij
173. 1470 augustus 24
847.Sch.Otw,R.176,178-25v-01
Notum sit dat want Mari d.w. Gielis Coemans c.t. 4 L rogge Aerden hoeren zwager alle jaer in prefesto
purificationis wt en van
 enen huyse en hoeve met sijne gronde en toebehoren bvvo
in een stede geh. die Coestraet bijden Borcht < Henric Martijns > erf Gheertruy Lypprechts ^ gem.strate v
gem. wech daermen tot Belveren waert gheet
 een stuck bempts geh. Copkensbempt gelegen aldaar < erf Aert voorn. > den Haygen bempt ^ eender
voerde? v gem. water geh. die Aa aldaar
van de voors. Aerden hem in een recht – af te leggen binnen drie jaar nae datum des briefs met 8 ½ peters
en voor elke peter 18 st voirden peter scabini predicti datum ut supra
174. 1470 augustus 21
847.Sch.Otw,R.176,178-25v-02
Jacop z.Goerts geh. Buckincs z.w. Aert Heymans wittig man en m. Lijsbette sijns wijfs d.w. Berthout
Stempels
 1/3 in de helft van een stuck beempts tot hem behorende welke beemd alle jaer rijt tegen Hessel Appels
gel. in par. Haaren in een stede geh. dat Reyt < > erf Claeus van Bochoven en Jan die Bro.. ? op beide
zijden ^gem. Aa
vercoft Henric Brocken z.w. Jan Brocken scab. Jan Wijtmans ende Gruyters anno Lxx mense Augusti die xxi
175. 1470 augustus 24
847.Sch.Otw,R.176,178-25v-03
Alsoe sekeren twyst discoirde op verstand in gheresen was tusschen Lambrecht Wijns z. vande Gheyn? ter
eenre en Mari wede w. Jans vande Brekelen welc ghescild tusschen spreken vande gueden Marie tusschen
die partyen ghedingh hebben alsoe dat ….. inj eerbaeren gueden mannen in …. scepenen vanden Bosch op
een peen van drie Leeuwen die een helft daeraf tot …. behoef ende die andere helft der capelle van Berkel
dats te weten Lambrecht voors. inde eerbaeren Jan Meeus z. en Aert Hubelen Jans z. …ende Mari voers.
inden erbaeren Aert Aerts z. ende Janne die Meyer geloven dese voers. partijen alsulcke wtspracke te
houden ende te achtervolgen als vande voirs,. 4 gueden mannen wtgesproken …..werden welc wtsprack
voers dese voirs 4 guede mannen wtgesproken hebben inder manieren hierna volgende dats te weten dat
Mari voirs. gelden sal een mud roigge eens inder sack den heyligen gheest vanden Bosch nu ende
sonnedach naestcomende ende acht dagen in? des ghelijcs Lambrecht voers. oeck 2 mudde rogge vande
gelijcke pacht ……. dage voers. voerdaen eest voerwaert dat Lambrecht voers alsulcke een halve mudde
rogge erfelic den tafelen des H.Geest alle jaer sculdig sal sijn te gelden ende te betalen de tafel vanden
H.Geest vanden Bosch dat Mari voers. hoer goede en naecomelinge daer af ghene crot hynder off scande af
comen nu off tot ghene toecomende tijde met voorwaarden hier toe ghedaen dat Mari voers. den voers.
Lambrecht overgegeven en restiteurs? sal alsulken brief van ene halve mudde rogge als Jan vanden
Brekelen opte selve Lambrecht hebbende is ende hoer kynderern doedn verteden? scab Jan Wijtman
Gruyter Anno Lxx mensde augusti die xxiiij
daer Mari aff voer gheloeft heeft
176. 1470 augustus 24
847.Sch.Otw,R.176,179-26r-01
Berthout vanden Dijck z.w. Henrics vanden Dijck alsulcke tocht in 8 L rogge jeep die welc Jan Thijs tot
Gestel jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden volgens de brieven
noch alzulke tocht in 20 L rogge dwelc Thijs Jan Thijs tot Gestel jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden
heeft hij wettelijk en erfelijk overgegeven Pauwels zijnen zwager tbv hemzelf en tbv Henricken sijnre zoene –
scab. Wijtde en Gruyter mense augusti die xxiiij
177. 1470 augustus 24

847.Sch.Otw,R.176,179-26r-02
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Berthout vanden Dijck w. Henrics vanden Dijck de helft van 40 Rgld tot hem behorende met 20 L rogge ……
op Lichtmis a.s. te betalen dwelc Mechtelt wede w. Jans van Eten schuldig is te betalen in dageh? voors.
nae inhout eender wtsprake daerop gemaect heeft hij overgegeven en opgedragen heer Floris Ghijsbrechts
priester tesamen mette voors. cond brief – scab. Wijtmans ende Gruyters mense augusti xxiiij
178. 1470 augustus 24
847.Sch.Otw,R.176,179-26r-03
Pauwels Scheyven z.w. Claeus man Mechtelden sijns wijfs d. Berthouts vanden Dijck ook voor Henricken
sijnen swagher 28 L dwelc daeraf gelden van een ? mud rogge die erfgen. Peter Aerts tot Gestel ende die
andere 12 L Willem Gheeynen? oeck … op Lichtmis – overgegeven en opgedragen heer Florys Gijsbrechts
priester tbv des rectoers van synte Jorys ende synte Fabiaen? Sebastiaen in de kerk tot Otw gelegen die nu
is en naemaels wezen zal in vermeerdernisse? des godsdienst …. met voirwaerden hiertoe ghedaen dat
Pauwels voors off Henrick sijn zwager niet? spreken en zullen op alsulcke testament ende besetsel als w.
Henric van Eeten beset ende ghemaect heeft den rectoir voors. notum sit dat want heer Floris Ghijsbrechts
priester heeft ghekent ende ghelijdt Pauwels Scheyven z.w. Claeus Scheyven als die selve Pauwels
brengen Henric sijn zwager ende ….. op die helft van 28 L die selve Pauwels vande gheloefte ongehouden
sal zijn die hij voors Henrick swager gheloeft heeft scab. ut.
notum dat want Pauwels z.w. Claeus Scheyven heeft ghekent ende gheloeft Berthout sijnen zwager dat die
selve Berthout hebben sal alsulke 20 Rgld metten pacht als Mechtelt van Eeten den voors. Berthout gheloeft
heeft te betalen op Lichtmis a.s. over een jaar mette pacht van 10 L rogge en off dat selve voer dat Berthout
voers het verdingh? verloer? teghen Mechtelt voors.dat alsdan Pauwels voers. den selven Berthout voers.
helpen sal vesten den heylig Gheest en den altaristen in de kercke van Otw gheven? een half mudde rogge
scab. uts.
179. 1470 november 12
847.Sch.Otw,R.176,179-26r-04
Willem vander Heyen heeft gheloeft als princ. sculder Jannis vande Doren? tot Lauwr. van Veen 29 tonnen
byers en voir elke ton 14 st tot drie half jaren te betalen dat te weten dat yerste halfjaer nu tot synte Janse
a.s. dat ander half jaer tot Korsmisse daernaestvolgende ende dat derde half jaer van nu Korsmisse
naestcomende over jaer te betalen ghelde die guede mannen dat wtgespreecken hebben ende dit heeft
Willem voirs lyeffelijc met oprechten vyngeren ende met eenen ghestaefden eede aende heyligen
ghezworen dat hij Lauwreys voers. punten ten daghe voors. al volcomen en betalen sal off tot vorsters huys
ingaen tot elke termijn voors en niet vandaer scheyden hij en sal Lauwr. voers. vernueghen ende voldaen off
sijne gueden moet? hebben yet? dese aenvaerden? hier toe ghedaen? dat Willem voers. corten sal aen
dese voers sum vande penningen alsulke pauper? als Willem voers. aende scepenen gheleet heeft ten
pryse van guede mannen die die wtspraecke daer af gedaen hebben – scab. Gruyter en Hulsen xij dage in
novembris
180. 1470 september 9
847.Sch.Otw,R.176,179-26v-01
Beatris d.w. Herman Mychiels cum tutore
 een stuck lants geh. dat Groet Gheloeckt 4 L in par. Otw < ^ gem. molenwech > erf Jans Beckers mma
welc stuck lants Beatris voors. met overgeven gecregen had tegen mr Jan w. Ghijsbr. Korstiaens in sch.br.
Otw heeft sij wittelijc vercoft Jan geh. die Brouwer z.w. Henric Brouwers resignit uitgenomen dat Jan voors.
hieruit gelden zal de altaristen 2 ½ L rogge item nog hiertoe de krn w. Ghijsbrecht 5 L rogs scab. Gruyter en
Laerhoven Anno Lxx mense septembris die ix
181. 1470 september 9
847.Sch.Otw,R.176,179-26v-02
Jan geh. die Brouwer w. Henric Brouwers promisit Beatris d.w. Herman Mychiels 16 peters en voor elke
peter 18 st vel valore mette pacht van enen halven mudde rogge van nu Paeschen naestcomende over 4
jaar tot sijnen scoonsten te betalen etc. scabini predicti datum ut supra
182. 1470 september 20
847.Sch.Otw,R.176,179-26v-03
Jan geh. Moerkens z.w. Jan Moerkens op alsulcke erfgoederen als sijn bruederen en zusteren vercoft
hebben in de par. van Esch en deselve Jan in gericht was wittelic ende helmel;inge heeft hij vertegen tbv
Aeb Peter z. – scab. Gruyters en Hulsen anno Lxx mense septembris die xx
183. 1470 september 20 ?
847.Sch.Otw,R.176,179-26v-04
[niet afgewerkt]
Peter Faes Jan ghebruederen met Mari hoer zuster der kynderen w. Jan Moerkens c.t. Henric z.w. Willem
Emmen man Kathelijne zijns wijfs d.w. Jan Moerkens delen bij versterf van w. Jan Moerkens haeren vader
en van w. Lijsbette hoer moeder d.w. Henric Aben - - - [rest van blad leeg]
184. 1470 september 20 ?
847.Sch.Otw,R.176,180-26los-v-01
welck onderpant is ghelegen in der prochie van Es
Peter en Faes en Jan ghebruders Henrick w. Willem Emmen soen man en momb. Kastelinen sijn wijfs en
Mari gesusteren krn w.Jans Jans Moerkens hebben gesceyden en gedeylt
Item overmidts der deylinge Peteren voerscreven te deel ghevallen is een half mud rogs der maten vanden
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Bosch en? 20 scillinc payments dat welck verschijnt tot Lichtmis van sekeren onderpanden gheliker voirs die
scepen brieve dat volcomelic begripen
ende Faes ende Jan ghebruderen Henrick Willem Emmen z. momb. Katelinen en Marie gez. voers. die
sullen op dat ghedeelt vertyen tot sPeters behoef
Item Faes is te deel gevallen
 een stuck beemds gelegen in die May in dfe prochye van Vucht ter stede daer die scepen brieven dat
volcomelijc begripen etc.
Item Jan voerscreven is te deel ghevallen enen pacht van 6 luepen erfrogs daeraf dat onderpant ghelegen is
in der prochien van Sinte Mychiels Ghestel van welcken erfpacht Jan voers. ghelden sal den selven
erfcijns die daer met recht vt gheet der kerken van Ghestel ende noch 3 luepen erfrecht te bueren van
Lambrecht Moerkens en noch 3 luepen erfrogs van Reynder Moerkens van sekeren onderpanden als die
scepen brieve dat volcomelijc begripen etc. [180r]
Item overmidts deser deylingen is Henricke wilneer Willem Emmen soen momboer Katelinen sijns wijfs te
deel gevallen een half mud rogs der maten vanden Bosch van sekeren onderpande ghelegen in der
prochien van Helvoirt daer die scepenbrieve dat volcomelijc begrepen etc.
item overmidts der deylingen is Marien te deel ghevallen
 enen ecker gheheyten dat tuelaer? [bevlekt] en noch 2 stucken lants ghelegen in die prochie van Wcht
sunte Peters daer die scepenbrieven dat volcomelijc begrijpen
en Peter en Faes en Jan ghebrueders en Henrick wilneerr Willem Emmen momb. Katelinen sijns wijfs die
sullen vertieen op dit ghedeelt tot Marien behoef op hen en op hoer guede als dat behuerlijc is etc.
185. 1470 september 26
847.Sch.Otw,R.176,181-27r-01
[aanhef eerste keer doorgehaald]
Embrecht en Hubrecht ghebrueder soen w. Jan Embrecht van Ryele diemen hyet Jan die Clerck Joerden
vander Heyen z.w. Aernt vander Heyen man van Kathelijne sijns wijffs d.w. Jan Clercs hebben onder hen
een van alsulcke gueden als hen met recht van versterf toecomen sijn van w. Jan die Clerc hennen vader en
van Lijsbette hoer moeder d.w. Hubrecht Pyggen
overmidts soe sal Embrecht voors. hebben
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoren bvvo < erf Beel van Beeck > erf Peters vanden Eynde
 noch een stuck lants ½ mudzaad bvvo in een stede geh. Carcoven aen dat cruys < den erf Goyaert
Buckincs > gem. strate
Item noch sal Embrecht voors. hebben een mudde rogge jeep welke heer Claeus die Wyt priester jaarlijks
schuldig is uit zekere onderpanden in sch.br.
[marge] nog 2 L rogge diewelc Jan Huberts wt sekere - Item noch sal Embrecht hebben een mudde rogge diewelc Embrecht die Smit jaarlijks gheheyten sculdich is
te gelden uit zekere onderpanden volgens brieven etc. waaruit Embrecht moet betalen alsulcke chijns
alsmen van rechtswegen sculdig is
nog hiertoe een mud rogge jeep tafel H.Geest tot Otw
Item Hubrecht voers. sal hebben houden ende te erve besitten
 die helft van een stuck bempts geh. die Diese < erf datter tegen deylt > erf der erfgen. bempt op die
andere zijde
nog een mud rogge jeep dwelc Willem van Wyflet jaarlijks schuldig is uit
 zijne hoeve gelegen in par. Tylborch volgens brieven
nog 3 L rogge welke Henric z.w. Hubrecht Betten ? Jan gheheyten die Wever en Elyaes Embrecht Elyaes
jaarlijks schuldig zijn te gelden uit zekere onderpanden volgens brieven
nog 14 L rogge dwelc Henric die Bruyn jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens brieven
item noch hiertoe dat derdedeel wt …enen? mudde rogge erfpacht dwelc Matheeus Maes jaarlijks schuldig
is uit zekere onderpanden
Item noch hiertoe [181-27v]
12 L rogge dwelc Juet vander Heyen jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens brieven
nog ½ mud rogge dwelc Wouter Maes jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens brieven
nog 8 L rogge welc die erfgen. Marcelis? Bullen jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens brieven
nog ½ mud rogge dwelc Steven Meeus jaarlijks uit onderpanden volgens brieven etc.
Item Joerden voers. sal hebben houden en te erve besitten
 dat acht deel in een stuck bempts geh. da
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 t Dekensbroeck in par. Otw in een stede geh. die Banbrugge
 de helft van een stuck bempts gelegen in par. voors. in een stede geh. op die Diese < erf datter tegen
deylt > erf Jan Monicks?
nog 22 L rogs dwelc Gheer.. Jacop tot Tylborch nu ten tijt jaerlijcs sculdig is uit zekere onderpanden
nog 18 L rogge dwelc Jan die Leeu [Beer?] en Ghijsbrecht sijn brueder op die hoeve jaarlijks sculdig zijn te
gelden wt zekere onderpanden volgens brieven
nog 1 mud rogge erfpacht die? Goyaert Vos ende Joerden sijn soen jaarlijks schuldig zijn uit zekere
onderpanden volgens brieven
nog 4 L rogge erfpacht dwelc die erfgen. Ykene vande Gheyn tot Tylborch jaarlijks sculdig is te gelden uit
zekere onderpanden in sch.brieven
nog ½ mud rogge dwelc die erfgen. Bartholomeeus Vriends?? sculdig zijn in brieven
nog 1 mud rogge erfpacht welke - - [doorgehaald] – scab. Hulsen en Kepken Anno Lxx mense september
die xxvi
[einde van katern
186. 1470 september 26 ?
847.Sch.Otw,R.176,182-28r-01
[omslagblad om twee katernen achterzxijde daarvan154 ern 182
Jan vande Berck z.w. Gheerits van Berck promsit Janne vanden Doren tbv Janne n,.z. Laureys Everins 18
croenen en voor elke croen 24 st nu tot Bamysse naestcomende te betalen [geen datum noch schepenen]
187. 1470 september 26 ?
847.Sch.Otw,R.176,182-28r-02
doorgehaalde akte
Jan n.z. Laureys …..? promisit Jannen vanden ….. tbv Jans van Berck ? dat dieselve Laureys en Jan sijnen
soen voirs. den voirs. die 18 …. met meer …. sullen alsoe lange all Gheerit van Bercke mette voors. Lauwr.
ende tappe.. saL blijf? ende niet meer ?
188. 1470 oktober 3
847.Sch.Otw,R.176,182-28r-03
Geerrit van Berck z.w. Gherit van Berck promisit Janne voirs. tbv Jan van Berck voors. 10 Rgld 20 st vooor
elke Rgld nu tot Bamisse naestcomende te betalen in alder manieren? als Jan van Berck voors. den voirs
Janne natuerlc Lauwr. …….. gheloeft heeft scab. Wijtmans en Ois? Anno Lxx mense octobris dei tertia
189. 1470 oktober 27
847.Sch.Otw,R.176,182-28r-04
Jan ende Claeus gebr. zn w. Wouter Vrients op
 een stuck lants geh.Drie Hoernyck stuck lants ghelegen in par. van Otw in een stede geh. Huculum <
erf Jan Cnoep? > ^ v erf Evert? vande Water
tbv Cornelis z. w. Denys Buckincs haren zoon vag? opte alingh? recht … enich sijns toebehoren uitgenomen
dat Cornelis hieruit gelden sal …… als men van recht sculdich is te gelden scab. Jan Wijtmans en Gruyter
anno Lxx mense octobris die xxvij
190. 1470 oktober 27
847.Sch.Otw,R.176,182-28r-05
Cornelis z.w. Denijts? Buckincs als man Goyaerden sijns wijfs d.w. Wouter Vrients op
 een stuck lants geh. den Ghellen hof in par. van Otw in een stede geh. Huculum < erf Jan vrient? vader ?
z. w. Jan Vrients > ^ gem. straet v erf Claeus van Bochoven
 item noch op een stuck lants geh. den voert acker gelegen aldaar < erf der kynderen Peters vande Wou >
erf Everits vande Water ^erf Jans vande Wouwe v erff Bruysthe Jansd z enen gem. wech
vertegen tbv Janne ende Claeus gebr. z.w. Wouter Vrients uitgenomen dat Jan en Claeus hier gelden en
betalen sullen scabini predicti datum ut supra
191. 1470 november 5
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-01
Ghijsbrecht Brocken z.w. Jan Brocken op 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 eenen huyse en hove met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf erfgen. Gherit die Raymeker > erf
Juet die Raymeker ^Kerckstraete v Hoochstraete
tbv Henric z.w. Henric Embrechts soen van Ryele – scab. Embr. ende Berthout Anno Lxx mense novembris
die quinta
192. 1470 november 5
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-02
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Ryele 6 L rogge jeep tot hem behorende alsoe hij zeede alle jaer te
vergelden op Lichtmis uit en van
 alsulcke kyntsgedeelt als Dynghe d.w. Wouterr Ymmen toebehoren plach in par. Otw in een stede
Udenhout bij den dreyboem van Loen aen die Houtsche straet < erf Jan Berys soen van Oirle > erf Jans
soen w. Lauwreys geheyten Loenen ^ strate v erf Jan Berys soen voers.
welke t 6 L Jan Lauwreys voers. geloeft heeft te gelden uit en van voorn. erf in sch.br. Otw en welke 6 L
Henric vors. tegen die erfgen. w. Laureys Hycspoers in wittige cope mma erven in sch.br. Otw heeft hij
wittelijc ender erfelijc overgegeven en opghedraghen Ghijsbrecht Brocken z.w. Jan Brocken scabini predicti
datum ut supra
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193. 1470 november 6
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-03
[doorgehaald]
Henric Brocken z.w. Jan Brocken promisit den …… resignit [vernadert en draagt weer over] Katri ? suo
scab. Gruyter ende Bartholomeus et …. novembris die vi anno Lxx
194. 1470 oktober 31
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-04
Willem van Beeck z.w. Aelbrecht van Beeck
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Embrecht die Greve > erf w. toebehorende
Jans van Engelen ^ v gem. straten
als Willem voers. met overgeven erfelijc gecregen had tegen Claeus z.w. Gielis Vierendeels met Susanna
sijne wittige wive d.w. heer? Ghijsbrechts vander Borcht in sch.br. Otw
nog hiertoe 6 L rogge jeep die w. Wouter Back Gheerlics z. Aert w. Aert Back in hoer beyder leven te
ghelden plach uit zekere onderpanden in brieven – wittelijc ende erfelijk overgegeven Pauwels van
Haestrycht n.z.w. Willems van Haestricht scab. Gruytersd ende Berthout Anno Lxx mense octobrisd die
ultram
195. 1470 oktober 31
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-05
Pauwels voors. promisit ook? voor? Willem van Beeck soe wes scade ende commer ende voors. Willem …..
van Gielis Vierendeels off via? Suysanne sijne wittighe wyve dats te weten vande
 huyse en hof en 6 L land? dat Pauwels voors. tegen Willem voors.
tot ewige dage alsoe verre als Willem voers den voors Pauwels daeraf die weet doet scab. ut.
196. 1470 november 8
847.Sch.Otw,R.176,182-28v-06
…. Korstiaen die Bont z.w. / ende Aernt sijnre soen hebben wittelic vercoft / Jan z.w. Gielis Zoomers / een
mud rogge jaarl. lijfpacht op Lichtmis a.s. uit en van
 een stuck bempts 1 B begrepen of daaromtrent in par. Enschit < erf Gielis Bey > erf Ghijsbrecht Wijten
mma ^ erf Gherit Willems z. v een gem. water geh. die Aa aldaer alsoe sij zeeden
op voorwaarde dat Korstiaen off … sijn soen voers. nu? alsulcke leengoede als sij besitten sijn … sullen op
die verbyntenisse voers. Jan voors. en sal yerst …. voldaen en wael betaelt sijn vande ….. voers. ende
alsulcken penningen aff als die voers. Jan den voors. Korstiaen ghegeven heeft off die werde daervoor in
andere paymente wederom hebben rn betalen sullen met dese vorwaerden hiertoe ghedaen dat Korstiaen
ende Aernt voors. dit voors mud rogge quyten ende losen mogen van nu Lichtmis over 4 ? jaer tot hoeren
schoensten … met 14 peters 18 st metten pacht rog en gelt all… scab. Embr. ende Berthout mense
novembris die viij
[einde eerste katern]
197. 1470 november 22 ?
847.Sch.Otw,R.176,183-29r-01
[volgt dubbelgevouwen vel 183-184]
Cont sij eenyghelyken en want Aernt van Laerhoeven ende Lauwreys ghebroeders soen w. Aert van
Laerhoeven ende Lijsbet wede w. Henric Hacken ende Juet zusteren drs w. Aernt van Laerhoven dwelc
Aernt voers. gheloeft heeft voer hem selven en voer Gheertruyt sijn zuster hier niet tegenwordich wesende
hebben onder hen een erfdeyling ende een erfscheydinghe ghemaect ende ghedaen bij raede van hennen
vrienden van alle alsulke guede als hen met recht van versterve nae die doet hoer vaders ende hoer moeder
aenverstorven ende bleven sijn ende als hier nae ghescreven staen overmids welc erfdeyling ende
erfscheydinge soe sal voers. Heylwig ??[moet Aert zijn] houden
 huys hof en schuur met een stuck lants 13 L daaraan in par. Haren ter stede aenden Ghever < Lauwreys
voers. > Juete voors. ^ ghemeynte van Haren v gem. wech
Item noch soe sal aert voors hebben
 een stuck lants geh. den Breemacker gelegen aldaar < erf Juete voors. > ^ erf Peter Stewech … Wout
Poynenborch mma v gem. heerwech
 een stuck lants geh. den langen acker aldaer 4 12/ L < gem. heerwech > erf Gherit die Groot anders
geheyten die Smyt en Henric Melijns? ^ wech geh. den Groenen wech v erf Sinte Kathelijnen autaer
KvOtw
Item noch soe sal Aernt vors. hebben
 een stuck lants geh. oyck Seycke? 1 L < erf Aert Wijtmans > gem. heerwech ^erf Peter Stewech v het
goet ter Meer
Item so sal Arnt hebben
 een stuck lants geh. Hoefken tot eender weyde ghelegen 2 L < erf Jans Beckers > erf der erfgen.
Lenaert? Maris? kynder ^ gemeynte van Haren v erfPeter Buckincs
 een stuck lants 1 L < erf Lauwreys voers. > erf Gheerit? vande Aavoort ^ghemeynte van Haeren v erf
synte Kasthelijnen autaer
 dat ¼ van enen stuck bempts geh. den Haygenbempt welke alle jaer rijt den heelen bempt ghelegen
aldaer < erf Jan Monicke des ouden > ghemein Aa ^ erf Jan Stijnen mma v erf Adriaen Heym
 noch een stuck bempts geh. dat [29v]
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noch sal Aert hebben
 1/8 ghedeelt in een stuck bempts gelegen op [doorgehaald Reyt] Voor ? dat aller jaer rijt tegen Embr.
Goess. z. w. Henric van Ryele mma - -  Eusel gelegen < erf Adriaen Heyen > een water geh. den Molenloep ^ eender stegen v erf Peter Buckins
voors. also sij zeden
 item noch de helft van enen hoyvelt en der helft van enen stuk bempts hieraan liggende geh. die Gheyte
coey < erf Juete voers. dat tegendeylt > erf Jan Steven ? [Stijnen?] aen Aernt Wangh mma ^ gemeynte
van Otw v gem. water geh. die Aa
item noch soe sal Aernt voers. hebben
 dat middelste stuck van 5 B heyen gelegen in Wyppenhout < Ghestels Broecks > erf der erfgen. Jans
krn van Haren ^ erf Laureys voors. v terff Lijsbette voers.
welke erven Aerden voers. ten deele gevallen sijn hieruit sal Aernt voers. gelden 2 coels ende enen
penninck chijns OLVrouwe autaer in derr kercke tot Haren item noch hiertoe een halve roede dijcks opten
dijck tot Oesterwijckse dijck item Aert voers. sal houden twe wijste gedeelt van een hecken mette palen
alsoe verre als hij daerrin gherecht [aen die Groenstraet] is item noch sal Aert voers der tafele vanden
H.Geest tot Haren aff bewijsen op goede sekere onderpanden 7 L rogge en den persoenscappe in deselve
kerke 1 L [marge: spynen de armen rogh]
Item Lauwreys voers. sal hebben houden
 een stuck lants geh. den Coelhof met een stuck lants hieraan geh. den Wekenacker in par. voors. < erf
Aerts voors. > erf Lijsbette voors. ^ gemeynte van Haren v enen gem. heerwech
 een stuck lants geh. den Breemacker 4 ½ L < erf Lijsbet voors. datter tegen deelt > erf Juette voors.
datter oyck tegendeelt ^ gem. heerwech v erf Wouterr Peynbenborch
 een stuck lants geh. Santstucke 1 ½ L < erf Peter Stewech > erf Lijsbet voors. ^ erf Synte Katherlijne
autaer van Otw v gem. heerwech
 een stuck lants geh. den Ossen Garshof 5 L vel circiter < erf Wouterr Poynenborch > Gruenstraet
[184,30r] gem. waterlaat v erf Aernt voors.
 een stuck lants geh. den Nuwelijn? 4 L in par. Otw in een stede Carcoven < erf Jans vande Doeren > erf
Janse ? weduwe w. Aerts vander Heyen met Joerden haeren soen ^ erf der erfgen. Berthout Stempels
mma
 een stuck bempts geh. de Peteren [Pateren?] bempt 4 ½ L gelegen aen die Ossenvoert < erf Jans
Beckers en synte Kathelijnen autaer in der kercke tot Otw > de Ossenvoert ^ gemeynte van Haren v
Wouter Poynenborch mma
 een stuck bempts geh. den Gansbempt 3 L aldaar < die Ossenvoert voers. > de erfgen. Gherit Wijtmans
mma ^ erf Wouter Poynenborchs voers. mma aldaer welke bempt voers alle jaere rijt
 ¼ van enen bempt geh. Ymmendonck den heelen bempt 12 L vel circiter < erfgen. Claeus van Bochoven
> den Molenstroom ^ opten Molenloep? voers. v erf Wouter Poynenborch ende gasthuys vanden Bosch
aldaer [mogelijk: welke bempt voers alle jaere rijt]
 noch dat Eyndelsche stuck van enen heytwelt ? tot Oesterwijck vaert ghelegen dat heel stuck 5 buender
in par. Otw in een stede geh. Wippenhout < erf der zusteren van Oerten ten Bosch > erf der erfgen. Jans
van Haren ^erf Joerden Cleynael v erf Aerts voers.
waaruit te gelden 3 penninck chijns den godshuys van Tongerloe nog 2/5 van een hecken aen die
Groenstraet met enen post alsoe verre als hij daer met recht schuldig is te houden [ doorgehaald: noch
hiervoor vierde ghedeelt vande eender roede dijcks opten dijck tot Oesterwijck te houden]
Item Lijsbet voers. hebben houden ende te erve besitten
 een stuck lants 10 L in par. voers. < erf Lauwreys voers. > erf Lauwreys voers. Wouter Poynenborch
ende synte Kathelijne autaer ^ erf Wouter voers. v enen ghemeynen wech
 een stuck lants in weyde ghelegen [184-30v] …….. erfgen. ….. giels > gem. waeterlaet ^ erf Wouter
Poynenborch voers. v erf synte Kathelijnen autaer aldaer
 een stuck bempts geh. den Neckers pyt in par. Otw < erf Andries Jan Wytmans z. en die gemeyn sto? ^
erf Henric Kepkens v andere gemeyn plaetse daermen torf plach te setten aldaer
 de helft van een buender bempts in par. voors. < erfgen. Jan die Becker en Aernt die Wolf mma ^ erf
Claeus van Buchoven Embr. Goeswyns z. w. Embr. van Rijclo mma ^ gem. molenberch v gemeynder Aa
welcke bempt oec rijt
 een ghedeelt van 5 bunder heyen dat voorste eynde tot Balsvoert waert ghelegen in par. Otw in een
stede geh. Wippenhout < erf mr Jordens van Baest > erfgen. Jans van Haren
10 schellingen en 4 penninjgen jaarlijks chijns welke chijns Henric Henric Groeten sone en Willem sijn
zwagher jaarlijks schuldig sijn te gelden uit zekere onderpanden volgens sch. br. Otw
waaruit Lijsbetten voers. gelden 7 L rogge die men van recht schuldig is een wijftenghedeelt in hecken
metten stijl daerop toe velt alsoe verre aldaer alsso verre wij in gerecht zijn
Lijsbet mag wegen Aerden en Lauwreys die tweegedeelte hunder heye samen 5 buender in Wippenhout
alsoe verre als sije behoiren
Item Juet zal hebben
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 een stuck lants ende weyde mette lyst? tesamen begrijpende 8 ½ L in par. Haren ter stede geh. de
Gever < erf Aerts hoers bruers voirs. > erf Jans van Heeck en die Groenstraet ^ghemeynbte van Haren v
opte ghemeyne wech aldaer
 een stuck lants geh. den Breemacker gelegen in par. voers. < erf Aerts voers. > Lauwr. voers. ^erf
Wouter Poynenborch v enen ghemeynen wech
 een stuck lants geh. den Rijacker 3 L begrijpende off daeromtrent < ^ erf Lijsbet voers. v erf der erfgen.
Gielis Vannas?
 een stuck bempts geh. die Gheytscoy mette helft van enen stuck heyvelts daeraen in par. Otw < erf
Henric Rutten en Aleyt Backs met hoere kynderen > erf Aerts voers datter tegen deylt ^ gemeynte van
Oisterwijck v gem. water geh. die Aa
nog 1 mudde rogge jeep dwelc mudde Jan Aert Ghyben? … de krn w. Jans van Laerhoven in een wittige
cope vercoft hebben Claes Ackermans alle jaer te betalen wt en van sekeren onderpanden in sch.br. Otw
waaruit sal Juet gelden der persoenscappe van Otw off de altaristen inde kercke tot Otw item 4 schilling
noch hiertoe ½ R dijck opten dijck tot Otw
scab. Gruyter en Embrecht Anno Lxx xxij
Aernt voers. prmisit Lauwr. en Juet 34 ½ peter 18 st vande peter nu tot sunte Jansmisse naestcomende te
betalen scab.
[eind los blad]
198. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-1
[laatste katern – 185-192 4 vellen]
1470 [2 maal]
Claeus z.w. Jan Zeghers Jan z.w. Ghijsbrecht Zeghers [doorgeh. en met hen Arnt z. ] die welc gheloeft heeft
hem selve en van sijn andere bruederen en susteren hier niet tegenwordich wesende ende Jan Zeghers
soen w. Peter Zeghers die welc gheloeft heeft van hem zelve en voir sijn andere bruederen en susteren hier
niet tegenwordich wesende op ten? mede zeggen jeep op Lichtmis a.s. uit
 sommige erfenisse gelegen in par. Westylborch < heer Dircs van [doorgeh. hoerne] Huerne rydder heer
tot Paruwys ende van Duffel > ghemeynt aldaer
 tymmeringen aent voers. erf ghelegen
welk mudde rogge Ghijsbrecht en Peter gebruederen zn w. Jan geh. Zeghers met overgeven tegen
Goeswyn geh. van Herwynen z.w. Willems van Herwynen wittig man Katharinen sijns wijfs d.w. Goeswijns
z.w. Jans van Boerden? ut in literis in Buscoducis en welc mudde rogge met recht van versterven comen is
van w. Jan Zeghers hoers oems alsoe zij zeeden wittelijc ende zekere? vertegen … tbv Janne en Henric
gebr. en tbv Peter hon zuster den kynderen Jan Vannys die die selve Jan ghewonnen en gecregen hadde bij
Aleyte sijne wittige wijve doen sij leefde d.w. Zegher z.w. Jan Zegers z. etc. scab. Gruyter en berthout
mense decembris die prima
199. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-2
Jan z. Jan Vannys en met hem Peter sijn zuster den kyndere4n Jan Vanny mette momb. van Peterken die
geloofd hebben voor henzelf en voor Henrick hoeren brueder op alsulcke versterf hen toecomende van w.
Jan Zeghers z.w. Jan Roeyde Zeghers soens haren ome in harden in weken in diepe oft drogen soe waer
dat bevynden can vertegen tbv Claeus z.w. Jan Zeghers en tbv Janne z.w. Ghijsbrechts Zeghers met sijne
bruederen en zusteren en tbv Jannen z.w. Peter Zeghers en broers en zusters en op alligen recht scabini
predicti datum ut supra
200. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-3
Claeus z.w. Jan Zeghers promisit Jan Vanny 8 gouden peters en vopr elke peter 19 st van nu synte
Jansmisse naestcomende mette pacht van 2 L rogge etc. scabini predicti datum ut supra
201. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-4
Peter Berthout Wouters z. heeft gheloeft hem te gheven ende te gelden 20 L rogge jaarlijks op Lichtmis uit
 huyse en hove gronde en toebehoren in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf Ghysbert van Oekel >
erf der erfgen. Jan Lauwr. met meer anderen ^ straete v waterlaet toe
overgegeven en opghedragen Daniel van Oekel sijnen zweger scabini predicti datum ut supra
202. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-5
Peter Berthout Wouters z. heeft gheloeft hem te gheven ende te gelden 10 L rogge jaarlijks op Lichtmis uit
 enen huyse en hove mnet sijne gronden en toebehoren en erf daaraan in par. Otw in een stede geh.
Berkel < erf Ghijsbrecht van Oekel > erf der erfgen. Jan Lauwr. mma ^ straete v waterlaet toe
overgegeven en opgedragen Henric conten? z. Willem Conten? wittig man van Heylwich sijns wijfs d.w.
Jans van Oekel scabini predicti datum ut supra
203. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31r-6
Danel van Oekel z.w. Jans van Oekel en Henrick Conten z. Willem Conten als man van Heylwych sijns wijfs
d.w. Jans van Oekel hebben geconsenteert ende gheloeft van gracien weghen Peteren Berthout Wouters z.
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hoeren zwager dat hij quyten lossen ende afleggen mach tot sijnen scoonsten alsulcke 30 L rogs als Peter
voors. hen geloeft heeft te betalen jaarlijks elk mud rogge 36 peters en elke peter 18 st dats te weten ….
voors. 10 L en Danel voers. xx lopen scabini predicti datum ut supra
204. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,185-31v-1
Ghijsbrecht Embrecht ende Danel gebr. zn w. Jans van Oekel Peter Berthouts z. Berthout Wouters z. wittig
man en momb. Hyllegont sijns wijfs d.w. Jans van Oekel en Henric Cont z.w. Willem Conten witiig man en
momb. Heylwych sijns wijfs d.w. Jans van Oekel hebben een erfdeling gemaakt hen aangekomen met recht
van versterve van w. Aernden horen brueder en van w. Lijsbrecht hoere zuster
aan Ghijsbrecht
 een huys en hof met oude schueren daerop staende met enen stuck lants in par. Otw in een stede geh.
Berkel < erf der erfgen. Goyaert Hessel > erf Peters voers.
 een stuck lants een sestersaet <erf Ghijsbrecht voers. > erf Heylwych wilner Willemsd wijf van Ryele met
hore krn
½ mudde rogge erfpacht dwelc Claes vande Voert jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden
volgens sch.br. Otw welc erf Ghijsbrecht voors. te deeele gevallen is uitgenomen dat Ghijsbrecht voors.
hieruit gelden zal 3 ort van enen oude grote ons heren den hertog
Item Embrecht voers. sal hebben houden ende te erve besitten
 1/3 in een stuck bempts in par. Otw in een stede geh. dat Goemelaer < erf Ghijsbrecht voers. > erf Danel
voors.
19 L rogge jeep die erfgen. Jan Spijckers tot Haren jaarlijks schuldig sijn te gelden uit en van zekere
onderpanden volgens lit. de Otw
waaruit Embrecht gelden zal alsulek 1/3 van alsulcke cijns alsmen van rechtswegen schuldig is
Item Danel voers. sal hebben
 1/3 in een stuck bempts gelegen in par. en ter stede voors. < erf der erf Embrechts voirs. >erf Peter
Wouter Priems soen
waaruit Danel gelden zal 1/3 in alsulke cijns alsmen van rechtswegen schuldig is
Item Henric Conten wittig man sijns wijfs
 ander gedeelte in een stuk gelegen in par. en tpl. voors. < erf Ghijsbrecht voers. > erf Aernt Hermen?
Loers soen
½ mudde rogge erfpachts dwelc die erfgen. Goyaert Heessels jaarlijks sculdig zijn uit zekere onderpanden
welc erf en [186-32r] erfpacht Henric voers. te deel gevallen uitgenomen hieruit te gelden 1/3 van alsulcke
cijns als men die van rechtswegen sculdig is te gelden scabini predicti datum ut supra
205. 1470 december 1
847.Sch.Otw,R.176,186-32r-1
Henric Conten soen Willem Conten wittig man Heylwych sijns wijfs d.w. Jans van Oekel ½ mud rogge jeep
op Lichtmis uit
 eenre hove met alle en eenyegelijcke hoer toebehoorten mette tymmeringe daerop staende ghelegen in
par. Otw in een stede geh. Berkel dwelck Heessel gheheyten Gobbelens wittig man Lijsbette sijns wijfs
op te woenen plach
volgens sch.br. Otw en welk ½ mud w. Jan van Oekel in wittige cope ghecregen hadde tegen Lijsbette d.w.
Embrercht vande Eynde met Goeswijne geh. vande Hout horen wittigen man volgens sch.br. Otw en welk ½
mud rogge voors. Henric voors. met recht van versterve toecomen is van w. Aerden van Oekel en van w.
Lijsbet zijn zuster en welc half mud in rechte erfdeling met mede erfgenamen – wittelijk overgegeven Hessel
zw. Goyart Hessel scabini predicti datum ut supra
206. 1470 december 12
847.Sch.Otw,R.176,186-32r-2
Willem z.w. Aerts vande Hoeve?
 een stuck lants tot hem behoerende 2 L p < erf Ghijsbrecht Wyten > erf Jan Arckenroete? ^gem. weg v
erf Gielis Bey
wittelijk vercoft Janne z.w. Wouter vande Wyele – scab. Gruyter ende Berthout Anno Lxx mense decembris
die xij
Henric z.w. Aerts vander Hoeven prebuiet …..resignit scabini predicti datum ut supra
207. 1470 december 10
847.Sch.Otw,R.176,186-32v-1
Aernt geh. Buckincs z. Goyart geh. Buckincs z.w. Aernt Heymans wedn. Juet sijn wijve d.w.Henric van
Beeck alsulcken tocht in
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoorten bvvo < erf Jacop Jan Scijven [Stijnen?] soen > erf
heer Florys Ghijsbrechts z. priester ^ghemeynen straete v ghemeynte toe op die Vloet aldaer
overgegeven en opgedragen Engelberen en Henricken gesusteren en Jacop sijnen brueder ende Henric
Moels sijnen zwagher tesamen met alle sch. letteren
dwelc geschiet soe sijn ghestaen voer scepenen die voorn. Aernt en met hem Engelberen en Henricken
sijnen kynderen voers. en Jacop sijnen brueder en Henric Moels sijn zwager metten momb. derselver
Engelberen en Henric voers. diewelc gesamenderhant gheloeft hebben voer Engelberen en Henric
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ghesusteres de krn en voor Jacop voers. noch onmundig wegen als die mondig zijn zullen vertiden
welc voers. huys etc. Aernt voers. in enen wittigen cope ghecregen hadde tegen mr Jan z.w. Ghijsbrechts
Kostiaens ut in litt. de Otw hebben zij wittelijc vercoft Zegheren z.w. Elyas van Kuyc die hieruit gelden zal 3
oude groet en een derdedeele van eenen oude vleemsche den godshuys van baesseldonck bijden Bosch op
St Thomas dach appostel en een roede dijcks opten dijck tot Otw nog 37 schillinge chijns der tafelen des
H.Geest tot Otw – scab. Berthout en Kepken annus Lxx mense decembris die x
208. 1470 december 10
847.Sch.Otw,R.176,186-32v-2
Aernt geh. Buckincs z. Goyaert geh. Buckinc z.w. Aernt Heymans alsulcke tocht in 40 schillingen gelts alle
jaer op Lichtmis uit
 enen huyse en hove met sijne gronden en toebehoorten ghelegen bvvo < erf Jacop geh. Buckincs z.
Goyaert geh. Buckinc z.w. Aert Heymans > erf Pauwels geh.van Haestrycht z.w. Willemen van
Haestrycht ^ Kerckstraete v ghemeynder straete geh. die Hoge straet
 een stuck lants omtrent eender eyck in de schijve geh. des Conincs eyck bij de erf Jans geh. van Engelen
aldaer
welke cijns voorn. Aernt voers. tegen mr Janne z.w. Ghijsbrechts Korstiaens in wittige cope ghecregen
hadde in litt. de Otw heeft hij wittelijc overgegeven en opgedragen Engelberen Henric ghezusteren en Jacop
sijnen brueder en Henric Moels sijne mede zwager
welc ghesciet soe sijn ghestaen de voors Aernt en met hem Engelberen en Henric gez. mette momb. en met
hem Jacop sijn brueder en Henric Moels sijn mede zwagere die welke geloeft hebben gesamenderhant voor
Enghelberen en Henric en voor Jacop den kynderen Aerts voors. noch onmondich wesende etc.
t.b,.v,. Zeger z.w. Eelyaes van Kuck hebbenm verkocht Zegher voors. scabini predicti datum ut supra
Jacop Buckincs proberunt? resignit scabini predicti datum ut supra
209. 1470 december 10
847.Sch.Otw,R.176,187-33r-01
Zegher z.w. Elyaes van Cuyck promisit Aernden geh. Buckincs z. G[oyaert] Buckincs z. wilner Aernts
kynderen weduwe Juete sijns wijfs d.w. Henric van Beeck dat dieselve Zegher gelden ende betalen sal mr
Janne z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 2 ½ mud rogge erfpacht en elc mud tegen 40 gouden peters vel valor.
scabini predicti datum ut supra
Aernt voers. heeft gheloeft Jacop sijnen bruder en Henric Moels sijnen mede zwager als momb. en
toesiender der onm. krn Aerts voors. dat dieselve Aert belegghen sal alsulcke 40 gouden peters als Zegher
voers. denzelven Aerden gheloeft heeft etc. scabini predicti datum ut supra
210. 1470 december 18
847.Sch.Otw,R.176,187-33r-02
Jan [doorgeh. z.w. Dirck Wanghen vanden Doeveloe] ende Peter ghebruederen ende Margariet hoer zuster
der kynderen w. Dirck Wanghen van de Doveloe cum tutore en Jan van de Velde witiig man en momb.
Gheertruyt sijns wijfs d. w. Dirc
 een huys en hof met sijnen gronde en toebehoorten bvvo in een stede geh. Carcoven < der Jans van
Gilse > erf Aernt Wangen ^ ghemeynder straete v erf Heylwych wede w. Jan Stempels met hoer krn
behoudelijk een huysken met 1 L daer bepaelt ghelegen
 noch een stuck lants geh. den Langen acker gelegen aldaar < der erf Jans van Gilse > erf Heylwych
wede w. Jan Stempels ^ghemeynt van Haren
 een stuck lants geh. in die Haeuweghebraeck ghelegen aldaer < > ^ erf Henric van Uden v erf Jansande
Doeren
 een stuck beempts in par. voors. in een stede geh. den Vynckel < ^ erf Dircks Rovers erf Beatris wede w.
Ghijsbrecht vanden Broeck met henne krn v erf Henric Vendijcks z. w. Jan Vendijcks des jongen
hen met recht van versterve toecomen van hen vader en hen moeder in testamente
hebben zijn vercoft Aernden Appels [z.w. Jacops van Eele] resignit die eruit gelden zal Goyaert van Hulsen
[doorgeh. en Heylwich] 20 L rogge jeep nog denselven Goyaert [doorgeh. die tweedele van] dat
derdeghedeelt van een mud rogge item noch sal Aernt voors. ghelden enc betalen Heylwych tsLoese? die
tweegedeelt van eene mudde rogge item Jan Priem ½ mud rogge Item de tafelene des H.Geest tot Otw 2 L
rogge item noch hiertoe 1 ½ L rogge Henric Brabants Item Jan van Ham 1 mudde rogge en 12 L rogge item
den H.Geest ten Bosch 2 L rogs item noch hiertyoe dat groet Gasthuys vanden Boschs 2 L rogs item noch
hiertoe den rectoir van synte Lauwr. autaer tot Boextel 10 peter chijns item indie wildert van Haren 15 pl.
item noch hiertoe ons heer den hertoge 3 oude groet ende ½ braspenning Item godshuys van Tongerloe 2
st? en 1 ort st item noch OLVrouwe in de kercke van Otw 11 pl. Item noch ½ roede dijck opden dijck tot Otw
te houden scab. Jan Wijtmans ende Hulsen Anna Lxx mense decembris x v? iij daghe
Adriaen vande Doeveloe? trebuit? resignit scabini predicti datum ut supra
211. 1470 december 18
847.Sch.Otw,R.176,187-33v-01
Aernt Appels promisit Peter Wanghe 43 [doorgeh. 38] peter en 12 st en vor elke peter 18 st van nu
OLVrouwe dach purificatie naestcomende over jaer mette pacht nae avenant mudde rog tegen 36 peters
met dese voerwaerden hoertoe ghedaen off Aernt voers. dese voers. 38 peters en 12 st betaelt nu tot sijnte
Martynisse? naestcomende dat hij die sal betalen sonder pacht daeraf te gheven scabini predicti datum ut
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supra
Aernt Appels promisit Jan Waigh? 49 peter 18 st voor de peter van nu Lichtmis over jaer te betalen mette
pacht nae avenant mudde rogge tegen 36 peters met dese voorwaerden scabini predicti datum ut supra
212. 1470 december 14
847.Sch.Otw,R.176,187-33v-02
Aernt Appels promisit Margriet Wangh 36 peter 18 st vel valore eodem van nu Lichtmis naestcomende over
twe jaer mette pacht van ene mudde rogge van nu Lichtmis naestcomende te betalen ende oft Aerden voers.
ghelief soe mach hij dese voors. 36 peter betalen tot sijnre scoensten van n Lichtmis naestcomende over
twe jaer mette pacht van enen mudde rogge scab. in Oesterwijck Jan Wijtmans en Hulsen mense decembris
die xiiij
Aernt Appels promisit Margriet Wangh dat die selve Aernt alsoe gelden en betalen sal en voldoen sal alsulke
brief als die selve Margriet Zegher gheloeft heeft off Goyaerden van Hulsen datte Margriet voers. hoer
gueden en naecomelingen daer ghene crot hynder off scaede af en comen nu off ghene toecomende ….
scab. ut.
213. 1470 december 16
847.Sch.Otw,R.176,187-33v-03
Godescalc Jans z. heeft gheloeft Peter van Kerchoeve? tbv mijnheere den hogher scouth 10 peters te
betalen ende Kathelijn vander Duyn ende Lijsbet vanden Eynde hebben gheloeft ghesamenderhant tbv
mijns heers voors. 10 derselver peters als borge Peters vanden Eynde off bij alsoe off den selve Peter
vanden Eynde dat vonnis tegen gheet soe sal die voirs. Peter vande Eynde tot vorsters huys ingaen van
Oesterwijck ende niet van daer gaen hij en sal hoeghe scouteth gouden? moet hebben ende sijn boghen
die voor hem gheloeft off den commer? te voldoen ende alsoe soude sijn borghe dan vande gheloefte
onghehoden sijne ende niet? een – scab. Gruyter Hulsen en Berthout Anno Lxx mense decembris die
[doorgeh. xx] xvi
214. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,187-33v-04
Peter en Wouter ghebroeders zn w. Peter Huben
 een stucjk bempts geheyten den Reyt hen als hij zeede toebehorende 10 L off daeromtrent ghelegen in
parochie van Otw in een stede geh. Uedenhout < erf Steven Henric Stevens z. > erf Jan Melis
Walraven sone ^erf Jans van Haren v erf Dircs van Berze
als sij zeede welck stuck voers. hen met recht van versterve toecomen is van w.Wijtman z.w. Peter Huben
hun vader also sij zeden hebben zij vercoft Lambrecht Leynen van den voirs Lambr. coper etc. uitgenomen
dat Lambrecht voors. hieruit gelden sal 9 oude groten chijns Gherit Nollekens scab. Gruyter en Berthout
Anno Lxx mense decembris die xix
215. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,187-33v-05
Willem z.w. Jan Staerts
 een stuck lants 1 ½ L of daaromtrent ghelegen in par. van Otw < erf Lamb. Leynen op alle sijden hem
aeliggende
heeft hij wittelijk vercoft Lambr. voers. promisit wanan. wtgen. dat Lambr. voirs. hier wt gelden sal 2 L en dat
derdendeel van een L Goeswijn Heym of sijne nacomelingen item noch hiertoe dat derde deel van 1 brasp.
onse heer den hertoge scabini predicti datum ut supra
[met aantekeningen in de marge, zowel links als onder:
Pauwels Herman Berthouts z. p.bunt … reservit? vanden stuck bempts? scabini predicti datum ut supra
216. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,188-34r-01
Willem z. Goyaert Neckers
 een stuck lants tot hem behorende 7 L begrijpende of daeromtrent in par. Otw in een stede geh. Berkel
<erf Gheerit Brievinck > erf Pauwels Herman Wouter Berthouts ^ gem. straete v erf Jan Aerts sone als hij
sede
welk stuck lants Willem voers. met overgeven erfelijc gecregen hadde tegen Cornelis z.w. Peter vande
Pasch ut .. in litteris de Otw heeft hij wittelijc overgegeven en opgedragen Pauwels Herman Wouter
Berthouts uitgenomen dat Pauwels voors. hieruit gelden sal een mudde rogge jeep de krn w. Willem van
Laerhoven in loco determinate? scab. Gruyter ende Berthout Anno Lxx mense decembris die xix
217. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,188-34r-02
Nota dat want Pauwels voers. heeft gheloeft coper voors. Willem voers. 10 L rogge jeep te gelden in
prefesto purificationis wt en van erf voors. Claeus van Wcht [Vucht] en Jannen sijnen swagher ten daghe
termine en ter stede daertoe gheset datte Willem voors. sijn guede en nacomelingen daeraf ghene crot off
scade af comen nu off tot gheen toecomende tijde met voerwaerden hiertoe ghedaen Pauwels voirs. dese
pacht van de 10 L quyten lossen en afleggen sal en sculdich sal sijn af te leggen tot alsulcke daghe als
Willem voors. int quyten en int afleggen bevoorwaert heeft aen Claese ende Jannen voors. scabini predicti
datum ut supra
218. 1470 december 19

847.Sch.Otw,R.176,188-34r-03
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Margriet wede w. Jan Lauwr. alsulcke tocht daer w.Jan Lauwr. in bestorven is erfelic havelic beruerlic ende
onberuerlic soe waer die guede gheleghen sijn eest in harden in weken in diepen off in droogen in soe waer
die in hoer naem erfghens bevynden can heeft sij wittelijc ende erfelijc overgegeven ende opgedragen
Henricke Lauwr. en Janne ghebruederen ende Yken d. w. Jan Lauwr. en Claeus van Wcht als wittige man
en momb. Aleyte sijns wijfs d.w. Jan Lauwr. promisierunt – uitgenomen dat die voors. Margriet bruyken en
hant pacht sal
 alsulcke stuck moirs als inde prochie van Loon ghelegen is
scab. Gruyter en Berthout xix dag in december
219. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,188-34r-04
Cont sij eenyegelijken dat want Henric Lauwr. en Jan ghebruederen en Yken hoer zuster den kynderen w.
Jan Lauwr. ende Claeus z.w. Claeus van Wcht wittig man en momb. Aleyte sijns wijfs d.w. Jan Laur. voors.
t.t. cum tutore predicta Yda maken erfdeling met raede van henne vrienden van alle alsuken erfelkijke
gueden als daer hon vader voirs. in bestorven is ende Margriet hoer moeder voirs hoiuer tochtein libr. de
Otw en als hiernae beschreven overmids [188v-34v]welc erfscheydinge sal Henric hebben
 een stuck lants geh. den Venacker in par. Otw ter stede geh. Berkel < erf Ghijsbrecht van Oekel > ^ erf
Petri Berthouts z. v ghemeynt van Haren
 een stuck lants genyt het Heyvelt ^ van den hof daeraen liggende aldaer tussen de erf Peters voers. ex
uno lastere > erf Lauwr voers. ^ erf Aert Ghyben v gem. van Haren
 de helft van een stuck erf geh. die Coeweyde ghelegen aldaer < erf Kathelijn wede w. Jan Herssel met
haar krn > Laurw. voers. ^erf Danel Pyers v gemeynt van Haren
 [in marge: Item noch 1/3 van alsulcke gronde van moer aldaer gelegen aende Seyckbochte? < Aert van
Wijck > …..]
waaruit Henric moet gelden 1 ½ mud rogs Henrick van Laerhoven zwager noch OLVrouwe autaer inde kerk
van Otw ghelegen 20 L rogs nog ½ mud rogge Claeuse van Wcht sijnen zwager en Jan zijnen brueder nog 2
oude grote chijns en een ort van enen stuver onsen heer den hertoge [marge: noch 5 pl. chijns in de
Harense ghemeynt]
Item Lauwr. voers.
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten en mette ….. gelegen in par. en ter stede voors. < erf
Henric voors. dat tegendeylt > erf Yken voers. dat ook tegendeylt ^ erf Aert Ghijben v Harense gemeint
 een stuck lants 5 L vel circiter gelegen aldaar ter stede geh. in die Seshoeven < erf Gheerit Brievinck en
Gheertruyt sijnre suster > erf Peter Priem anders geh. vander Schoir ^erf Jan Emmen v erf Aerts van
Laerhoven
 een stuck lants geh. die Coeweyde gelegen aldaar < erf Henrick voirs.> erf Joffr. Margariet wede w.
Diercks Borchgreve ^ erf Danel Pyers v gem. straete
 [marge: nolch hiertoe 1/3 in alsulke gronde vande moer aldaar gelegen inde par. Loen ter stede geh.
den Seyckbosch]
Lauwr. moet hieruit gelden 3 mud rogge jaarlijkss erfpacht Aert swagher van Laerhoven nog ½ lib. payments
den godshuys van sunte Gheertruyt tot Loven nog 3 oude grote cijns en een oort st. onsen heer den hertoge
nog 5 pl. in die wildert van Haren
-Item Yken voers. sal hebben houden ende te erve besitten
 een stuck lants so in weyde soe in lant gelegen < erf Lauwr. voers. > erf der erfgen. Herman Loer ^ erf
Aert Ghijben v gemeynder straete toe aldaer
 een stuck lants geh. den patacker < erf Peter Ghyben > ^ erf Aernt Ghijben [189-35r] v erf Peter Ghijben
voors.
 1- L in een stuck beempts geh. de Aelaert [hempt?] in par. vors. ter stede Udenhout < erf der erfgen.
Steven Heynen > erf Jan Melis Walravens ^ erf Gherit Nollekens v erf Jan Melis voers.
 [marge: noch hiertoe een derde gedeelte van alsulcke gronde van de moer als ghelegen inde par. van
Loen ter stede geh. aen Seckbosch < erf Aerts van Wijck > Jan Priems kynder tot Helvoert
hier wt sal Yken voers gelden 2 ½ mudde rogge jeep Lauwr. Eelens tot Haren en Aert van Laerhoven ½ mud
rogge jeep nog 3 ½ oude grote den schouteth van Herentaels noch onsen heere den hertoge 1 oude grote
chijns
Item Claeus ende Jan voers. sullen hebben
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoorte en met een stuck lants hier aenliggende 19 L in par.
en ter stede voors. < erf Engel wede w. Lauwr. Smeyers > Goyaert Aernt Goyaerts met sijne mede
erefgen. mma ^erf Peter Henric Willen soen en Engel voors. v gem. straete
 een stuck lants 14 L <erf Aert Haeremans > erf der erfgen. w. Willems van Ryele ^erf Jans Beckers tot
een gem. steegh toe > ghemeynt van Haren
 een stuck lants 3 L aldaer < erf Claeus vande Veert > erf Kathelijn Conincx ^ erf Kathelijn vande Pas met
haar krn. v erf Kathelijn Conincx voers.
 een stuck bempts 1 B in par. voors. in een stede geh. dasschot < erf Jan Huben > erf Goeswijns vanden
Heesacker en Willem vanden Heesacker ^erf Jan van Haren v ghem. steghe
 een stuck bempts ½ buender aldaar < des godshuys van Tongerloe > erf Jan Berys ^erf Jans van Haren
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v erf Matheeus Cuyst
 ½ buender broecks beempt? voors. inde Aellaert < erf der erfgen. Steven Heynen voers. > erf Jan Melis
Claeus en Jan zullen gelden 1 mud rogge Dirck Pauwels nog 1 mudde Aernt Comans? ten Bosch
[ondermarge – noch zullen zij ten erve bezitten
 een stuck heyvelts alsoe groot en alsoe cleyn als ghelegen is in de par. van Loen < erf mijne jonckeren?
van Loen > ^ erf Jan Melis v erf Meeus Stevens alsoe zij zeeden want Meeus ? te gebruycken plach ]
189-35v] Item noch ½ mudde rogge Jan Goyaert Backs item noch Aert Ghijben 7 L Item noch Mechtelt van
Buedel 14 L rogge item noch tafel van de H.Geest tot Otw 6 L item noch 5 L rogge de erfgen. Jan Priems
item noch 2 L rogge de altaristen inder kercke van Otw item noch 8 oude groet den godshuys van Tongerloe
noch 5 oude grote onse liever vrouwe tot Otw noch 4 oude grote …….. den godshuys van Tongherloe noch
½ oude groet den scoutet van Herentals nog 1 ½ plack in de wildert van Haren noch den H.Geest vanden
Bosch vier ghedeelten in twee gouden peters te betalen welcke pacht chijns ende commer ….
scab. Gruyter en Berthout mense december die xix
220. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,189-35v-1
Cont sij eenyegelijck dat want Henric Lauwr. en Jan gebr. en Yken hoer zuster den krn w. Jan Lauwr en
Claeus van Wcht z.w. Jans van Wcht man van Aleyt sijns wijfs d.w. Jan Lauwr. hebben gheloeft
ghesamenderhant hem te geven en te gelden Margriet hoer moeder 5 mudde rogge jeep en 2 1.2 steen vlad
alzoe lange als sij leven sal wesen inde menscheyt ende niet langer jaarlijks op onser liever Vrouwendach
purificatie nu naestcomende wt en van alllen en eenyegelijcken hoeren gueden soe waer die gueden
ghelegen sijn etc. hebben zij overgegeven en opgedagen Janne vande Doren? tbv Margariet voers. warende
alsulcke lijfpacht sculdich is te waren met desen voerwaerden hier toe ghedaen aan Margaretie voers. een
stioel inde hert op die oude hostat hebben sal daerwt en in te gaen ende die buytensse camer daer wt en in
gaen alsoe verre als dese punt? ghelieven scab. Gruyter en Berthout mense decembris die xix
221. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,189-35v-2
Claeus van Wcht [Vucht] z.w. Jans van Wcht als man en momb. Aleyte sijns wijfs d.w. Jan Lauwr. en met
hem Jan z.w. Jan Lauwr. sijn zwager
 een stuck lants tot hen behoerende 14 L in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf Aert Haremans > erf
der erfgen. w. Willems van Ryel ^erf Jans Beckers des jonghen v gemeynder stege v gemeynt van
Haren
welk stuk land hen recht erfdeylinge ten deel gevallen hebben sij wittelic vercoft Willemen z. Goyaert
Neckers uitgenomen dat Willem hierwt gelden sal ten Bosch een mudde rogge jeep nog Jan Goyaert Backs
½ mud rogge nog 4 gedeelten van 2 gouden peters daar Aert Hairemans dat vijfste ghedeelt af ghelt nog 2
pl. in den Wildert van Haren daar Aert Hairemans dat vijfste jaer gelden sal scabini predicti datum ut supra
Henrick z.w. Jan Lauwr. prebuit den pat? resignit emptor… predicto scab. uts.
222. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,190-36r-1
Willem z. Goyaert Neckers heeft gheloeft hem te geven en te gelden Claeus van Wcht ende Janne sijne
zwagher 23 L rogge erfpacht jaarlijks op Lichtmis uit en van
 een stuck lants 14 L begrijpende in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf Aert Haremans > erf der
erfgen. w. Willem van Ryele ^erf Jans Beckers des jongen tot eender gemeynder stege …. v die
ghemeynt van Haren aldaer
overgegeven en opgedragen Claeus en Jan voors.
dat Willem de pacht van 23 L rogge quyte lossen en af sal moeten leggen van nu Lichtmis a.s. over 6 jaar
hier en byennen tot sijnen scoensten en het mud rogge tegen 36 gouden peters 19 st voor de peter vel
valory en mette pacht en metten afterstel en altijt rogge en ghelt alleen scab. uts.
223. 1470 december 19
847.Sch.Otw,R.176,190-36r-2
Nota Henrick z.w. Jan Lauwr heeft gheloeft Claeus van Wcht z. w. Jans van Wcht sijnen zwagher en Jannen
sijnen brueder 8 L rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants geh. Heyvelt metten enen eynde vanden? hove hier aenliggende gelegen in de par. Otw
ter stede geh. Berkel < erf Lauwr. z.w. Jan Lauwr. > erf Peter Berthouts ^ erf Aert Ghijben v gemeynte
van Haren
overgegeven en opgedragen Claeuse ende Janne voors. scab. uts
224. 1470 december 20
847.Sch.Otw,R.176,190-36r-3
Jan z.w. Jan Langerbeen
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoren alsoe hij zeede ghelegen bvvo in een stede geh.
Karchoven < erf Wouter Groys > gem. straet
welk huis etc. Jan voors. met overgeven erfelic ghecregen hadde teghen Jacop z.w. Heessel Jacops z. ut in
litteris de Oesterwijck heeft hij wittelijc en erfelijc overgegeven? Bertram z.w. Goeswijns soen van Gilse
tesamen met alle letteren en alle commer af te doen scab. Jan Wijtmans en Gruyter anno Lxx mesne
decembris die xx
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225. 1470 december 21
847.Sch.Otw,R.176,190-36r-4
Lauwr. z.w. Aerts van Laerhoven
 een stuck lants geh. dat Nuwelijn 4 L begrijpende off daeromtrent ghelegen in par. Otw in een stede geh.
Carcoven < erf Jans? vanden Doiren? > erf Jueten wede w. Aerts vande Heyen met Joirden haeren soen
^ erf Berthout Stempels mma
als hem in rechte erfdeling met mede erfgenamen – heeft hij vercoft Jannen vanden Doren? z.w. Henrics
promisit waran.. scab. Gruyter en Embr. Anno Lxx mense decembris die xxi
226. 1470 december 22
847.Sch.Otw,R.176,190-36v-1
Elyzabet weduwe w. Jan Symons z. alsulke tocht als sij Lijsbeth cum tutore in
 een stuck lants ghelegen in par. Otw in een stede geh. die Hupperinghe < erf Lonys van Meghen > erf
Jan Lypprichts [doorgehaald: Ghijb Hoyen] ^straet Jan? Berthout Backs tot Coecoven ten molen waert v
erf Ghijb Hoyen ende Wouter Dooremans
welk stuk land voors. w. Ghijsbrecht Korstiaens z. in wittige cope ghecreghen hadde tegen Willem van Kuyck
z.w. Eryts van Kuyck in litt. de Otw en de voors. Lysbet ende Jan hoer wittige man doen hij leefde met recht
van versterve toecomen van w. Ghijsbrecht Korstiaens z. hoeren vader alsoe zij zyede heeft zij overgegeven
en opgedragen Ghijsbrecht hoeren soen tesamen met alle scepenen …
dwelck ghesciet soe is ghestaen voor ons scepenen hieronderghescreven die voirs Ghijsbrecht en heeft dit
voors. stuck lants in alder manieren voors. overgegeven en opgedragen Aert die Wolf hem tot sijnre tochte
en Adriaen sijnen soen ten erve die hieruit gelden en sullen Embrecht Goeswijns z. 4 L rogge erfpachts en
welke 4 L de voors. Embrecht in huwelych voerwaerden toecomen is van Janne Buckincs sijnre zweer –
scab. Gruyter en Embr. mense decembri die xxij
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens boet sijn blykende gelt lijfcoep – resignit scabini predicti datum ut
supra
227. 1470 juni 20
847.Sch.Otw,R.176,190-36v-2
Cont sij eenyeghelyken dat want Symon Faes z. heeft gheloeft meester Jannen tbv Aleyte sijnre nychte
wittige hvr des voors. Symons soe wes gode dat die voers. nae sijnre doet after heeft erfelijc ende …. en
onbernelic soe waer die gueden in … erghens [doorgehaald: bevynden] ….. in harden in weken in diepen off
in droegen ende soe wanner die guede in sijnder naeme ergens bevynden can dat die voers. Aleyt met dese
guenden naeder doet Symons hoers mans horen vry wil daermede sal mogen doen sonder yemant
daerteghen te doen en …. off te laeten …. scab. Gruyter en Embr. anno Lxx mense juny die xx
228. 1470 mei 25
847.Sch.Otw,R.176,190-36v-3
Jan die Beer z.w. Pauwels van Goerle
 een stuck lants geh. die Braeck met enen stuck heyvelts daeraen in par. Ghestel < erf Goyaert Pluym op
die een sijde > die ghemeyn straet al om en om hier aenliggende
welk stuk land en stuck heyvelts Jan voers. met coep des heren vande lande ghecregen heeft met vonnis
sch. Otw en heeft hij wittelic overgegeven en opgedragen Goyaert z.w. Henric Pluym ende helmelic daerop
vertegen uitgenomen dat Goyaert voirs. hierwt gelden sal Goyaerden z.w. Henric Embrechts z. van Ryele 13
L rogge erfelic item noch 1 mudde rogge Wouter vande Wal noch 1 capoen en 3 d. chijns der dagh termine
ende stede daertoe gheset ende gheordineert etc. scab. Wijtmans en Kepkens xxv daghe in may
229. 1470 mei 25
847.Sch.Otw,R.176, 191-37r-1
Jan Herman Noydens z. en met hem Herman sijn soen op
 stuck lants geh. die Braeck metten heyvelt daeraen liggende
wittelijc en helmelic vertegen tbv Goyaerts voers. promisit commer van sijnre wegen expoinerende scab. uts.
230. 1470 december 27
847.Sch.Otw,R.176,191-37r-2
[doorgehaald meester] Zegher z.w. Elyaes van Kuyck als wittighe man en momb. Lijsbeth sijns wijfs d.
Goeyaert z.w. Embrecht z. van Ryele 1 ½ mudde rogge jeep uit en van drye tot hem behorende op Lichtmis
uit en van
 enen huyse hof hostat en metten erfenis daerbij ghelegen in par. Boextel ter stede geh. Tongeren < der
erf die Molen graeve > erf der erfgen. Jans vande Houwenscuet ende Hubrecht Huyben Lauwreys z. op
die andere sijde ^ erf vande erf Jans Diers [sic] v stege
ghelijc Gherit Wouters z. daerin bestorven is en welk 1 ½ mud rogge erfpachts voors. Zegheren voers met
recht van versterven toecomen is van w. Ghijsbrecht Korstiaens z. oude vader sijnre hvr en den voors.
Zegheren in rechte erfdeylinge met sijnre mede erfgenamen daerop gedaan te deel gevallen is alsoe hij
seede heeft hij wittelijc en erfelic overgegeven en opgedragen Janne z.w. Lucas Mombers? met afgaan
ende vertiden en commer van sijnre wegen en van wegen Ghijsbrecht Korstiaens erfgenamen en
naecomelingen w. Ghijsbrechts
dwelc ghesciet sie is ghestaen voers. scepoenen hieronder ghescreven meester Jan z.w. Ghijsbrecht
Korstiaens wittelic ende ….elic heeft hij vertegen op dese 1 ½ mud rogge tbv Jans voers. als daertoe
behoorlic scab. Berthout ende Loes Anno Lxx mense decembris die xxvij
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231. 1470 december 28
847.Sch.Otw,R.176,191-37r-3
Steven z.w. Bartholomeeus Stevens z. vander Aemervoert ende met Bartholomeeus sijnen naetuerlic z. en
Anthonis z.w. Peter Jacops z. hebben gheloeft als princ. sculder ghesamenderhant onverscheyden een voor
al Claeus van Straelen ende Aerden sijnre zwager 32 peters tot 2 termijnen te betalen voor den peter 12
derselver peter nu tot Korsmisse naestcomende ende 20 derselver peter van nu opten meyavongt
naestcomende over een jaar te betalen scab. Hulsen en Embre. mense decembris die xxviij
232. 1470 december 28
847.Sch.Otw,R.176,191-37r-4
Anthonis Jans z. wittig man en momb. Marien sijnre huysvr. naetuerlic dochter w. meester Jan Wijtmans
priester en met hem Marie 1 ½ mudde rogge lijfpachts tot hem behorende op Lichtmis uit zekere
onderpanden etc. welke 1 ½ mudde rogge voirs. w. meester Jan Wijtmans priester in sijnre testament
ghemaect ende beset hadde Marien sijnre naetuerlijc dochter voers. – in testament wittelijc vercoft
Lambrecht z.w. Henrics vande Nuwenhuys van de voors. Lambrecht hem in een recht erfrecht te hebbenen
te besitten en commer van sijnen twegen af te doen scab. Gruyter en Embr. mense decembris die xxviij
233. 1470 december 28
847.Sch.Otw,R.176,191-37v-1
Lambrecht z.w. Henric vande Nuwenhuys promisit Anthonis Jans tot Waelwijck 13 ½ peter en voor elke
peter 18 st vel valore nu tot half mey naestcomende te betalen scab. Gruyter en Embr. Anno Lxx mense
decembris die xxviij
234. 1470 december 28
847.Sch.Otw,R.176,191-37v-2
Peter Poynen z. w. Peter Poynenborch als wittige man en momb. Margariete sijns wijfs d.w. Jacops vanden
Aker ½ mudde jeep uit 2 mudde rogge op Lichtmis wt en van
 enen hof met sijne gronde en erf hem aenliggende in een stede geh. Carcoven < erf Katharine geh.
vanden Eycke > erf Henric Lombaerts
 2 stukken land gelegen after den voors. hof
welke erfenisse Henric Lombaert ghecreghen hadde tegen Janne die Bye z.w. Wouter geh. van Berkel en
welk half mudde rogge voors. Katherine wede w. Jacops z.w. Jacop geh. Pauwels z. ghecregen hadde
tegen Wijtman en Lambrecht gebr. den kynderen w. Henrics geh. Meeus z. vanden Nuwenhuys in litteris de
Buscoducis en welc half mudde rogge voors. den voers. Peter in rechte erfdeling met zijn mede erfgen.
daerop ghedaen te deele ghevallen is – heeft hij wittelijc overgegeven en opgedragen Hadewijck wede w.
Jan Poynenborch hoer ter tochte en hoer kynderen nae hoer doot in een recht erfrecht te hebben ende te
besitten en commer af te doen van wegen Jacops sijns zweers en zijn mede erfgen. scab. Hulsen en Embr.
die ut infra
235. 1471 januari 2
847.Sch.Otw,R.176,191-37v-3
Peter voers. heeft wittelic vercoft Hadewijch wede w. Jan Poynenborch 3 mudde rogge jeep alle jaer tye
vergelden op Lichtmis uiten van
 een stuck beempts in par. Haren in een stede gheheyten dat Steenbroeck < erf Jan Wijtmans >
ghemeyn Aa ^erf Claeus van Bochoven v erf der erfgen. Claeus geh. van eyghen?
Hadewich ter tochte en haar krn wt haer en wt w. Jan Poynenborch doe hij leefde te samen wittelic
ghewonnen scab. Hulsen en Embr. Anno Lxx mense January die secunda
236. 1471 januari 2
847.Sch.Otw,R.176,191-37v-4
Willem z.w. Peter Poynenborch
 alsulcke ghedeelte ineen stuck bempts alsoe groet en alsoe cleyn als hem bleven is en aenverstorven
van sijnre vader en sijne moeder gelegen in par. Haren in een stede geh. in dat Reyt < erf Jan Monicks
Jacops z. > erf der erfgen. Aerts van Laerhoven ^ghemeynen loep v erf Jans Rovers welke beemd alle
jaer rijt
heeft hij wittelijc vercoft Peteren sijnen brueder promisit warandam commer scab. uts.
237. 1471 januari 2 ?
847.Sch.Otw,R.176,192-38r-1
Pauwels Poynenborch z.w. Peter Poynenborch heeft gheloeft Jan z.w. Gherit Wouters [of Writers?] dat die
selve Pauwels gelden en betalen sal alle en eenyegelijcke jaren op Lichtmis ½ mud rogge der tafelen des
H.Geest tot Haren en 3? L rogge der fabrycke tot Haren en 2 L rogge den cappellaen van Haren en den
coster der selver kercken 1 L rogge alle jaer erfelic ten dage wt en van
 een stuck lants ghelegen in par. Haren < erf Adriaens ? vande Loe > en Marijn Heyen ^ erf Wouter
Poynenborch v gem. straat geh. die Groenstraet
welke pacht voors. Pauwels voors. alsoe gelden en betalen sal ten dage en terijne en ter stede daertoe
gheset ende gheordineert datter Jan voers. sijn guede en naecomelinghen daeraf ghene crot hyer aff
scaede en hebben nu aff te gheven toecomende tijden
238. 1471 januari 3
847.Sch.Otw,R.176,192-38r-2
Willem van Laerhoven z.w. Jacob van Laerhoven promisit Andries Sappeels 14 peter 18 nu tot sijnre Jacops
misse naestcomende laten? …… Jan Wijtmans ende Embr. die tercia
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239. 1470 juni 1
847.Sch.Otw,R.176,192-38r-3
Cont sij eenyegelijken dat want ghekent? heeft Gherit geh. Robben z.w. Robbrecht die Joede heeft ghekent
ende ghelijdt dat hij van rechten ghehouden ende betaelt heeft Jan van Brecht voer ende sijne
naercomelingen nae een mudde rogge jaerlics ende erfelics pachts wt ende vande
 enen huyse geheyten die Clock ghelegen inder vrijheyt van Oesterwijck < erf Geerit Groys > Goyaert
van Hulsen
doet te weten dat die voors. Gheerit van den voors. pacht vande mudde rogge hebben sal 12 L die H.Geest
van Ghestel 4 L scab. Hulsen en Embr. Anno Lxx mense juny die prima
240. 1470 juni 1 ?
847.Sch.Otw,R.176,192-38r-4
Jan vande Welde als wittig man en momb. Gheertuyde sijns wijfs d.w. Dirc Wanghen vande Doeveloe ende
Zeghe z.w. Elens? van Cuyck als wittige man en momb. Kathelijne sijns wijfs d.w. Dircs die Raymeker op 1
alsuke brief van 14 L rogge erfpachts die welc Margriet Wanghe met scepenebiref van Oesterwijc gheloeft
heeft uts. wittelic ende …. vertegen tbv Goyaerts van Hulsen …….. promisit … commer scab. Embr.
Kepkens Anno Lxx [verder niets]
241. 1470 november 14
847.Sch.Otw,R.176,192-38v-1
[enige akte op deze kant]
Jan z.w. Bartholomeeus vande Buut [Bunt?] 21 L rogge jeep tot hem behorende jaarlijks op Lichtmis uit
 enen heytvelt 14 L begrijpende gelegen in de par. Enschit < gem. wech geh. die Nuwe straet > erf
Barthouts van Beeck ^ erf geh. die Rubraken ten erfenisse der erfgen. Gheerit Coppen
en welc 21 L rogge voors. Jan sone Ghijb Willems sone ghelic heeft te gelden …. sch.br. Otw heeft hij
wittelic overgegeven Wouteren van Gorip prom. commer van sijne wegen depon.. dwelc ghesciet soe is
ghestaen voor sch. ondergeschr. Geerit Wyten z.w. Geryt Wijten des ouden wittelic ende helmelic heeft hij
vertegen op dese 21 L rogge voers. tbv Wouterern voers. en op alle scepenen letteren prmisit commer ex
parte ergo depoinentem scab. Jan Wijtmans ende Gruyter mense novembris die xiiij anno LXX
242. 1470
847.Sch.Otw,R.176, 193?-39r-1
kaft met uitklapstuk, buitenkant achter leeg, binnenzijde achter, erg verweert en amper leesbaar:
Item Jan de Hierdt? ….
Item Ghijb die Beir xi lop.
Item Jan Willem …… [doorgehaald]
- Met scepenen gekent? soe blyve ic hem sculdig vLi [46?] gld?
een ort min des betaelt xi vlems en xi stuver? xii ½ st …. vlems
Pater noster Pater noster
It hier op ontfangen vi gulden en vi st ende ij vleems
vi mudde rogge vi mudde? rogge
die fuia aplio mense hebbe gheloeft ……. roghe? Henric van Eygen? ende …..
Claeus van Eyghen Henric van Eyghen ende Ybout? tvyts? hebben gheloeft:
ghesamenderhant ende on…scheyden ende Pater noster qui
Jan die Herdt
punsit? salve
in sim…?
Adam soen wilner Ghijsbrecht? Weyhaese ? …… v lopensaet ….. [nagenoeg onleesbaar]
……. parochie van ………….
broeckstraet …….. andere sijde tussen …………….
……… ende Claeus ? …………..
enen chijns ………………..
soen Claus vande Staeck ………………..
ende vonnisbrief? alsmenerfelijk schuldig ………………….
en …………….
ende Henric vande Staeck suo ?
-Hubrecht die Bont heeft gheconsenteert? Claeus Sterts als ……… sijns ……….
dat h-- mede sal wesen ………
Jan die Heirdt Ghijs die Beer …… Mostaert? sullen vesten?
nae ……. als sij daeraf ghedaen hebben
Jan … hard ……. ende Jan Willem s……..
…………… Wijten hebben gheloeft Ghijsbrecht
…….. iij lop. rogge
Jan die H……. met sijnen ghesellen sullen w….
………. x lop.saet … goet ghelegen aen by dat?
 huys ende hof ende ……….. soe sullen sijt Wouteren
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