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

Regestenlijst inv.nr.177 (1471)

847
PROTOCOL VAN OISTERWIJK
R.177- 1471
geen kaft meer aanwezig
3 katernen en twee losse bladeren, losse papieren
a. 195-210
b. 212-230
231
c. 233-236
237
nog enkele los inliggende papiertjes
207 akten
Oisterwijk, W.de Bakker 26 mei 2015
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959, waarvan ook de nu weggepoetste foliering
is overgenomen
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.177 oud nr Oesterwijk no 113 ?
gerestaureerd, -voorzien van nieuwe foliering 195-237, van oude foliering (zie bij GB) niets meer te vinden.
met watermerk lijkt wapen met erachter geplaatste kromstaf
Verklaring van enkele afkortingen:
ad opus
ten behoeve van
B
= bunder (8 L = 1 B) ?
bvvo
= binnen de vrijheid van Oisterwijk
dmaw

<>
^v

= daar moeder af was

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

jeec
jeep
L
mma
otw
R
te
tpl
tt
zw

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

1.

1471 februari 16

847.Sch.Otw,R.177,195-

2.

1r-1
GB fol. 1
anno Lxx Lxxi
Wouter Groey pt Beertru.. ? van Ghilse 3 gouden peters met 2 ½ st festo Pasche scab. Doren et
Poinenborch datum xvi februari

3.

1471 juli 8
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-2
Peter vanden Einde en Katheline van Dun pt Jo Elst ad opus de hoochscouth vanden Bosch 12 R gld deen
helft in festo nat. Marie de andere helft in nat. x-te [kerstmis] scab. Aert Appel en Henric Jans z. datum viij
july

4.

1471 oktober 9
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-3
Jan geh. Wuys pt spu her. Jo Elst ad opus Beerthout Bacs dat hij den selven Beerthout half jaer
naestcomende met eenen knecht dienen sal te weten ses maenden te weten in de maent november in
januari inde meerte inde meye in de maent van Julio in die maent van september met zulke voirwaerden
toeghedaen oft Jan voers. in enighe der maenden voers. miste? den selven Beerthout met enen knecht te
dienen ten weer bij Beerthouts consent dat hij den selven Beerthout voer die maent twee maenden met
sinen knecht dienen sal noch met vorwaerden op Jan voers. binnen de voers. jaer aflivich worde en hij de
voers Beerthout die voers. vi [6] maende ghedient had dat die erfghenamen Jans voers. de selven Beerthout
sculdich zullen sijnj weder te gheven tgheen dat Jan voers. niet voldient en sal hebben te voren teghen de
voers.6 maenden 15 peters – scab? Heyman et Henric Jans z. datum ix octobris

5.

1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-04
Willem Wijten en Wouter Jan Toits z. pt Jo. Elst ad opus libertate de Oistyerwijck 67 gouden peters nl. valory
die een helft binnen meys a.s. die ander helft tot Bamisch in sequens? scab. bis? datum x december
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6.

1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-05
Roelof van Donghen … Jan vander Elst ende Henric Aert Hermansz. z. pt Mathijs de Gruyter ? ad opus
libertate 53 der voers. peters scab. predicto datum supra

7.

1472 januari 10
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-06
Willem Wijten ende Joerden vander Heyen pt Jan Elst ad opus de ghezworenen comm. de Oisterwijc 2/3 ad
opus libertate en een derdendeel ad opus die van Haren 22 peters elke peter 10 vug? st. deen helft mey en
dasnder helft Bavonis solv… scab. Appel en Heyman datum x januari

8.

1472 januari 9
847.Sch.Otw,R.177,195-001r-07
meester Jan Ghijsen en Embrecht Gosens z. …… Jo. Elst ad opus sup? Lvi [56] peters elke 18 st …..
scab. predicto datum ix januari

9.

1471 ?
847.Sch.Otw,R.177,195-001v-01
Inden Iersten betaelt de scepenen aen Jan van Doren van hoeren clederen ende laken 5 peters
Item noch aen de selven van dat 6 peters meer? lopen dan xij gulden 18 plakken
Item noch aen 3 hoetvonnissen 3 peters
dus van hen weder ontfaen 34 st
item noch minen covel als clerck
item noch verleet tot Henric Jans z. doer de coep van Beerthouts vanden Dijc huse gh…. 12 pl.
scab. in oesterwijc anno Lxx Lxxi posit a Wilhelmo Wyten scultheto ibidem erant Aert Appel Peter vanden
Einde Heyman Jan van Doren Henric Jans z. Goescalc Jan Scellekens z. ende Jannis vanden Doren Dircs
z. [zijn er maar 6]
Jurati ………. erant Mathias Gruyter ende Jacobus Elst

10.

1471 januari 4
847.Sch.Otw,R.177,195-001v-02
Claeus van Berck Willem Jans Losen sone en Jacop Buckinc pt Jo Elst ad opus libertate als dat sij betalen
zullen miner heere den hertoghe 20 rijders terminen daertoe geset als dat die vrijheyt ghenen commer af
hebben ende en sal ende dat sij betalen zullen Willem Trabukier 15 rijnsgld ten terminen dat die vrijheit
onghelast sal bliven ende dat sij betalen zullen der vrijheyt 52 peters ten 4 vierdel jaers elken vierdel jaers
dat vierendeele daeraf met al naden ouden heercomen solv. scab. Appel en Heyman als scepenen en Jan
van Doren en Goeyaert van Veen als poorters datum iiij january
Claeus ende Willem pt Jacoppen voers. scadeloes te houden ende quyt

11.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,196-002r-01
In nomine Domini Amen
Zegher z.w. Erits van Kuyck
 een huis en hof met toebehoren totten voors. Zegher behorende ghelegen bvvo < ^ erf Jacop Wouters
Costers sone > Goeyaert Emmen v commm. plateam
tghebruyck van enen weght tusschen de erf Jans Costers voers. en der voors erve ligghende – vendt Henric
z. Goeyaert Emmen voers. uitgenomen 7 ½ st payments de fabrycken van Oesterwijck en 7 ½ st payments
den altaristen in de selve kercke en 2 oude grote de persoen van Oesterwijck en 1 oude grote erfcijns den
goetshuys vande Baseldonck ende ½ R dijck opten Oesterwijcschen dijc te houden ende voors. wech tussen
die voers. erven ghelegen te helpen heymen scab. Jan van Doren en Henric Jans z. datum xxxij janyary

12.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,196-002r-02
Henric voors. pt hem te gheven ende te gelden Zegheren voers. 14 L rogs in festo purificationis uit huse en
hove voers. scabini predicti datum ut supra

13.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,196-002r-03
Henric voers. 12 L rogs jeep op Pasen uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf w. Ghijb Dirck Beelen z. nu Reneer Bits > erf w. Henric
Kemmers nu Korstiaen Reniers
welke 12 L rogs voors. Ghijsbrecht Korstiaen Ghijsbrechts sone tegen Dirck geh. Back natuerlijc sone w.
Gheerlac Bax in sch.br. Otw welke 12 L rogs erfpacht de voorn. Henric a morte w. Ghijsbrecht voers. sijns
oude vader met versterve en mids eenre erfdeilinge met sine mede erfgenamen daer op ghemaect eerfelijc
toecomende in sch.br. Otw supt Zegher voers. scabini predicti datum ut supra

14.

1471 januari 20
847.Sch.Otw,R.177,196-002v-01
Willem z.w. Peter Poinenborchs pt te gelden Peter z.w. Jan Dirck sone en Jueten d. Jan Maes sijne
toecomende huysvrouwe 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een huys en hove met toebehoren in par. Otw te Huyculum < erf Mechtelde vidue w. Peter vande Velde
> Lambrecht vande Wo ? cum quibusdum ^ v voort aan de strathen
 stuck erf tot weye liggende gelegen aldaar < Bruesch Jans > Willem voors.
dit mud rogge na doet Peter en Jueten wederom comen en bliven sal totten voors. Willem of sijne
erfgenamen scab. Appel en Einde datum xx januari
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15.

1471 januari 20
847.Sch.Otw,R.177,196-002v-02
Henric geh. die Meyer pt Gherit vande Aavoert ad opus Henric z.w. Wouter Ymmen 12 ½ peters en voor
elke peter 18 st op Lichtmis met 6 L rogs – scab. Peter vande Einde en Heyman datum xx january

16.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,196-002v-03
Aert z.w. Jans Wolfs alzulke tocht in
 een stuck lands 1 L gelegen bvvo in loco dicto die Schive < ^ erf Zegher z.w. Erits van Kuyck > Gheertrut
vidue w. Jan Lipprechts en krn v erf Jueten vandere Heyen
supt Adrianen sinen wittigen z.
quo facto Adriaen dit stuk land vendt Zegheren voers. – scab. Doren en Henric Janss datum xxij january
Zegher voers. pt Adriaen voers. 13 ½ peters en voor elke peter 18 st van meye naestcomende over 1 jaer
scabini predicti datum ut supra

17.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,196-002v-04
Alijt vidua qd Wijtman Peter Huben z. d.w. Wouter vande Heesacker cum tutore alsulcken tocht in allen
erfelijcken gueden daer w. Wijtman in bestorven is waar ook gelegen supt Peter z. derselve Alijten en w.
Wijtman en Peter z. Aert Bonen man van Alijten sui uxoris filia deselve Alijten en w. Wijtman voors. om
daaruit te mogen vesten 1 mud rogge – scab. Heyman en Henric Jans z. datum supra [3r]
quo facto pt te gelden Jacoppen z.w. Laureis vande Heyen 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren en erf daartoe 5 L in par. Otw in Uedenhout < ^ erf Willem die Zegher >
comm. stegam v comm. lateam
 stuck lands 10 L gelegen aldaar < erf stegam predictum > erf Willem Zeghers voors.
 noch enen stuck lands 1 mudsaet gelegen aldaar < ^ erf Willem Zeghers voers. > erf Goesens vanden
Heesacker v erf Enghel Moers kynderen
 een stuck beempts 1 ½ B gelegen aldaar < ^ erf Willem Zeghers > erf Hillegonden vidue qd Jacops van
Bree en zijn krn v erf Jan Quap
scabini predicti datum ut supra
quo facto Peter Wijt Huben z. pt Peter Aert Bonen sone sinen zwager voers. als dat hij dit mud rogs de
voors. Jacop van nu voertaen annuatium zal betalen scabini predicti datum ut supra

18.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,197-003r-1
Peter Bonen voers. man van sijns wijfs voers. op een mud rogge erfpacht hem toebehorende dwelc Peter
Wytman z. voers. gheloeft had te ghelden Peter Bonen sinen zwager voers. ende ghelijc w. Wijtman Huben
voers. dat vanden voors Peter sinen sone ghecondivoneert? hadde te ghelden in enen brieve daer hij de
voors. Peter sinen sone sijn erve? mede over gh. hadde nae inhout scepenenbrieven van Otw ad opus Peter
Wyt Huben sone sijnen zwager vertegen scabini predicti datum ut supra

19.

1471 januari 22
847.Sch.Otw,R.177,197-003r-2
Peter Wijtman Huben z. voers. pt Peter Bonen voers. 17 peters elke tot 18 st den dorden onser
Vrouwenmisch purificationis nae doet Alijten sijnre moeder voers. met ½ mud rfogge en elke Lichtmis na de
dood van Alijt voers. de pacht van ½ mud rogge tot deze 17 peters betaald zullen zijn scabini predicti datum
ut supraJan Heyen pt 8 st min 1 oert

20.

1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,197-003r-3
Jacop z.w. Laureys voers. dit voers mud rogs dwelc hem Peter en Peter voers. ghevest hebben supt
Sooffien wede w. Jans Scellekens d.w. Laureis vander Heyen zijn zuster
scab. Doren en Scelleken datum x decembris anno Lx….

21.

1471 januari 16
847.Sch.Otw,R.177,197-003v-1
Claeus nat.z.w. Henric vanden Dijck
 een huis en hog met toebehoren bvvo in de Kerckstraete < erf Ghijsbrecht Jan Brocken z. > erf Wouter
z.w. Matheeus Bacs ^ voors. Kerckstrate v gemeint aen de Vloet ghelegen
welk huis etc. w. Ghijsbrecht Meinen in erfdeling met w. Aert Meinen sinen bruer erfelijk toecomen is welk
huis etc. voorn. Claeus tegen alle de erfgenamen en nacomelingen w.Ghijsbrecht Meinen in diverse
sch.br.Otw vendt Wouteren z.w. Matheeus Backs voers. – scab. Heyman en Henric Jans z. datum xvi
january – Jacop z. Claeus voors. redemit en reportavit dicto scabini predicti datum ut supra

22.

1471 januari 16
847.Sch.Otw,R.177,197-003v-2
Wouter voers. pt Claeus voers. 58 ½ gouden peters vakuarim 20 st in festo Jacobi a.s. en Lichtmis daarna
10 der voors. peters 1 mud rogge op Lichtmis 10 derselve peters met 12 L rogs op Lichtmis 10 derselver
peters met ½ mud rogge en op Lichtmis met 8 ½ derselver peters met 4 L roge scabini predicti datum ut
supra

23.

1471 januari 27
847.Sch.Otw,R.177,197-003v-3
Henric z.w. Jan Brabant 15 L rogge jeep hem toebehorende op Lichtmis uit
 eenre hoeven lands geh. Brabants hoeve aen den Winckel ghelegen
en welc 15 rogh erfpacht [sic] voors. Goyaert geh. Brabant tbv de wittikge naekrn w. Jan Brabant .. tegen
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Goetaerden geh. Buckinc en Henric Lodewijcs sone met overgeven in sch.br. Otw en welke helft vande 15 L
rogs erfpacht Henric voors. tegen Willem z.w. Thomaes Nellen vanden selven wijlen Thomaes en uit w.
Jueten wittige naedochter w. Jan Brabant voorn. met overgeven in sch.br. Otw supt Henric z.w. Jans Losen
– scab. Peter van Einde ende Jan van Doren datum xxvij januaery
Henric voers. pt Godevaerden z. Henric voers. 17 ½ gouden peters Dordsche maet scabini predicti datum ut
supra
24.

1471 januari 29
847.Sch.Otw,R.177,198-004r-1
Jan de oude en Jan die jonghe gebr. krn w. Wouter Willen Willem z.w. Jan Horsten man van Adrianen sijns
wijfs en Marie drs.w. Wouter Willen voers. 4/5 tot hen behorende in
 een stuck lands 9 ½ L in par. Otw in Huculum < Claeus krn van Eyghen > ^ comm. viam v erf Claeus
krn van Eyghen
vendt Gherit z.w. Henric van Dun man van Kathelinen sijns wijfs d.w. Wouter Willen voers, uitgenomen den
H.Geest van Otw 18 L rogs en die tweedeel van 1 L rogs erfpacht en den rectoer St Bastiaens outaser in
eccl. de Otw 1 mud 4 L rogge erfpacht den abt van sinte Geertruit die Gerit voortaan zal gelden uit dit stuk
land en uit al zijn andere goederen – scab. Aert Appel en Peter vanden Einde datum xxix january

25.

1471 januari 29
847.Sch.Otw,R.177,198-004r-2
Jan z.w. Amelys Walraven wedn. w. Gheertruden sijns wijfs d.w. Laureys Vannys alsulcken tocht in alle
goederen bernelijc en de onbernelijc daar w. Gheeertruden sijn hvr in bestarf waar ook gelegen behalve
daarin uitgescheiden alle erfpachten als Jan voors. nader doet sijns wijfs voers. heffende is – supt Jannen
Henric Laureys Amelysen ende Ghijsbrecht gebr. krn Jans en w. Gheertruden voers. Wouter z. Herman Loir
man van Kathelinen Martenen z. Daneel Piers man van Alijten Heylwyghen Gheerborge en Adrianen d. Jans
en w. Gheertruden voors. ook tbv Gheertruden d. Wouter vanden Hout bij Elysabethen d. Jan Melys voors.
quo facto allen voor henzelf en voor Gheertruden d. Wouter vanden Hout delen
aan Jan z. Jans voors. Amelis en Gheertruit voors.
 een huis en hof met toebehoren met half de erf in heyen in lande gelegen in Loen te weten de helft
daaraf noertwaerts < erf Jannis Elen krn > erf Laureis Heylwyghen en Adriaen voers. daar dit tegen deelt
^comm. plateam v erf Jan Berchs?
 een stuck lands geh. die Maeye 1q mudzaad in par. Otw [198-4v] in loco dicto Uedenhout < erf Jannis
Eelen krn > erf Gherit van Meerlaer ^ comm. plateam
 een stuck lands geh. de Willich acker ½ mudzaad gelgen aldaar < erf Gherit van Meerlaer > Jan van
Loecx ^ com. plateam
 een stuck lands geh. Pasmans acker 1 mudzaad gelegen aldaar < ^ erf Gherit van Meerlaer > Jannus
Eelen krn voers. v comm. viam
 een stuck erfs tot lande en tot weye liggende tsamen 2 B gelegen aldaar < Jannis Elen krn > comm. viam
^ voors. mudzaad lands v erf Pauwels van Haestricht
 de helft van een stuck beempts 2? buender de helft daaraf oestwaerts < erf Pauwels voers. > erf Laureys
Heylwygen en Adriaen voers.
 de helft van enen stuck beempts onbedeeld liggende geh. Vroukensbeempt daar de andere helft af
toebehorende is Laureys Heylwygen en Adriaen voers. ghelegen aldaer < Jannis Eelen krn > Gherit vanb
Meerrlaer
 de helft in enen stuck beempts ombedeeld liggende geh. dat Scoubroeck 1 ½ buender gelegen aldaar
daar de andere helft af toeghedeilt is Laureys Heylwygen en Adriaen voers. gelegen < erf Matheeus
Kuysten > erf Wouter Ghijben en Engel Moers krn
 de helft van enen halven buedner beempts onbedeeld ½ buender daar dander helft af toebehorende is
Laureys Heylwyghen en Adriaen voors. ghelegen aldaar in loco dicto op die Hesseldonc < Jan de Meyer
krn > Gherit van Meerlaer
 de helft 12 B heyen en de helft van enen ½ buender moers
welk erf voers. de voors. Janne Amelis en Gheertruden ghevallen sijn in deele ghelijc die andere hoer mede
erfgenamen voers. tot behoef Jans Heylwygen en Adriaen voers. tsamen op alle sch.letteren en vorwaarden
vertegen hebben daar Jan Amelys en Gheertruit voors. wt ghelden zullen de helft van 19 oude grote en 4
penningen ende helft van 2 philips d. de hertoge en de helft van 4 oude grote den heren van Tongerloe en
noch de helft van chijns alsmen Jan van Oesvorst? uit Schaubroeck nog 7 mud roggec erfpacht Alyt
Laureys Scoemakers erfgenamen item nog de H.Geest van Otw 2 mud rogs erfpacht
item zo zullen Laureys Heylwych en Adriaen voers. hebben houden en erfelijc bezitten
 de helft van de voors. stuck erfs in lande en in weye liggende te weten die zijde daeraf zuidwaerts
ghelegen in par. Loen < erf Jan Amelys en Gheertruit voers. die daartegen deylen > Jan Beerys
 een huis en hof met toebehoren 3 B [199-5r] in par. Otw in Uedenhout < comm. Stegam > erf Wouter
van Heese
 een stuck erfs tot weyen liggende 1 ½ B gelegen aldaar < predictam stegam > erf Jans Amelys en
Gheertruden voers.
 een stuck erfs tot lande en tot weyen liggende 17 L gelegen aldaar < erf Jan Amelys en Gheertruden
Wouteer van Hoise en Pasmans krn
4
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een stuck lands geh. den appel 3 L gelegen in Tilborch < comm. plateam > Jans van Loe voert op allen
zijden
 de helft van enen stuck beempts 2 buender te weten de helft daaraf westwaerts gelegen < Jans Amelys
ende Heylwyghen voers. die daartegen deylen > erf Jannis Elen krn
 de nadere helft van dec voors. stuck beempts geh. Vrouwkensbeempt daar dander helft af toebehorende
is Jannen Amelysen en Gheertruden voirs.
 deandere hel;ft van de voors. stuck beempts geh. dat Scoubroeck
 de andere helft van de voors. stuck beempts gelegen op die Hesseldonc
 noch hioertoe de helft van de voors. hey en moer in Loen
dat de voors. Laureys Heylwych en Adriaen hieruit gelden zullen de andere helft van de voors. chijns ern
Gheryt van Meerlaer 7 ½ mud rogs ende H.Geest van Otw 1 ½ mud en 4 L rogge
Item hiertegen soe zullen Henric Ghijsbrecht ende Gheerborch voers. hebben houden
 een huis en hof met toebehoren 2 mudzaad in Oesterwijc in loco dicto Uedenhout < Em Stert >
Wouter Loer
 een stuck erf tot weyen liggende 3 buender aldaar < Kathelinen van Dun > Gherit van Gorchum
 een stuck beempts gelegen aldaar in de Reit < erf Gherit van Gorcum > erf Goyaert van Hulsen
 een stuck beempts 5 ½ L gelegen aldaar in de Brant < hr Yewouts Mols? en Henric Sanders erfgen. >
Yde Vanny c.s.
waaruit Henric Ghijsbrecht en Gheerbroghen betalen moeten den hertoge 8 oude grote en den goetshuse
van Tongherloe 29 st en Gherit Nollekens vande voers. Reit 6 oude groten en vanden brande de hertoge 1
braspenning en uit de 3 buender 20 st en 2 capuynen Willem van Rode de Smit en Jan Noppen krn 2 mud
rogs erfpacht en de H.Geest vanden Bosch ½ mud rogge erfpacht en de predficaren vanden Bosch ½ mud
rogs erfpacht jaarlijks van recht
[199v] item hiertegen sal Wouter voors. als man en momboor sijns wijfs hebben
 een stuck lands geh. die Hoffstat 10 L gelegen aldaar < Jans vander Stegen > Henric Ghijsbrecht en
Gherborghen voers.
 een stuck beempts 2 B in loco predicto opt Gomelaer < erf Gherit van Gorcum > Jan Vanny
als Wouter ghevallen sijn in deele die daaruit gelden zal Jannen van Oestvorst 1 oude grote en 9 st 1 oert de
gotshuse van Tongerloe en de hertog 2 ½ oude grote en ten Bosch opt beghienhof enen outaer aldaer 1
mud rogge erfpachjt en ½ mud rogs erfpacht Gherit van Gorcum jaarlijks van recht
Item hiertegen sal Merten voors. hebben houden en erfelijk bezitten
 een stuck lands geh. den Peracker 9 ½ L gelegen aldaar < erf Goyaert van Hulsen en Wouter Stevens >
erf Peter Beye
 een stuck beempts geh. Jennenkens beempt 14 L gelegen aldaar < erf Yden Vannys en haar krn > erf
erfgen. w. Claeus Sert en Peter Priem
als Merten ghevallen sijn in dele die hieruit gelden sal den hertoge 2 oude grote en 2 d. erfcijns en Willem
van Rode 3 lib. en enen capuyn payment en 1 mud rogge erfpacht Wouter Ceelen en 2 ½ L rogs erfcijns
Roelof Noppen jaarlijks van recht
scab. Peter vande Einde en Heyman datum supra
Jan pt 1 postul. gld en Henric 1 postu. gld . . . .


26.

1471 februari 2
847.Sch.Otw,R.177,200-6r-01
Jan z.w. Jan van Haren met joffr. Mechtelt sinen wittighen wive d.w. Jans van Best pt Jannen z.w. Dirc
Wouters wittig man Henric sijns wijfs nat.d.w. Jans van Haren voers. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 eene hofstat metten erf in par. Haren in loco dicto den Ghever < die gemein Herstraet > gemeint van
Haren ^ Laureis Eelens v erf Elysabeth van Laerhoven
nog uit ale huwelijckschen goede als de voirs. Jan met voers. joffr. Mechtelden sinen wive gheloeft is uit
 eene hoeve met toebehoren totten voors. w. Jan van Best behorende gelegen in par. Helvoert waar
tvoers. huwelijcx goet en de toebehoren der voers./ hoeve gelegen sijn
scab. Aert Appel en Petrus de Fine datum in festo purificatione ij february
…… hen te gheven en te ghelden Jannen voers. 4 mud rogs jeep op Lichtmis uit voorn. onderpanden . . .
dat Jan Noet voers. nae doet der eerste aflijvige van de voers. Jan van Haren en sine hvr voers. van de
voors. 4 mud rog boren sal 1 ½ mud rogs erfpacht
oft Jan Noet voers. ende Henric sijn hvr sonder wittige geboort van hen beyden achter te laten aflivich
worden dat dese 4 mud rogs pacht wederom comen en bliven zullen totten voers. Jan van Haren en
Mechtelden sijne hvr of tot horen wittigen erfgenamen – scab. predicti datum supra
Jan Noet consensit ex gratia Jan van Haren voers. als dat die selve Jan dat ierste mud rogs erfpacht tot
sinen scoensten af sal moghen quyten met 36 peters elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra

27.

1471 februari 4
847.Sch.Otw,R.177,200-6r-02
Jan z.w. Willems Beckers een mud rogge jeep hem toebehorende uit 2 mud rogge erfpacht in Lichtmis uit
 alle gueden als w. Aernden Andries toebehoren waren gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum
tussen wien en waer die voers gueden gelegen sijn
en welk mud rogge erfpacht voers. Jan voers. tegen Henric Jannen en Lucyen kynderen w. Daem
5
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Lemmens? en tegen Jan den Decker de jongen en tegen Elysabet vander Slusen in sch.br. Otw
Item noch hiertoe xL? hollandsche gulden met enen mud rogh hem toebehorende welc w. Aert Andries z.
van Huculem gheloeft had … Jannen geh. van Boschoven en welcke xL [40] gld voors. Jan voers. tegen de
voors. Henric Janne Claeusen en Lucyen tegen Jan de Decker de jonge en tegen Elysabeth vander Sluysen
met overgeven in diversde sch.br. van Otw suopt? Jan z.Jans vander Elst ad opus Jannis z. Jans voers.
student van Loven om de selve Jannis metten voors. mud rogs ende 40 hollandse gulden te mogen studeren
en sijn scole te mogen vervolghen ende oefenen? cum … literis .. et instrumenten? . . . scab. Heyman? et
Scellekens? datum iiij february
28.

1471 februari 6
847.Sch.Otw,R.177,200-006v-01
Claeus z.w. Claeus Oem van Bochoven pt te gheven en te ghelden heer Henric priester z. Claeus Ridder 2
mud rogge jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis uit
 een hoeve met hoeren toebehoorten lant beempt heye en weye welke hoeve w. Wilem de Rover
toebehoorde in par. Haren
dat Claeus voors. dese voors. 2 mud rogs lijfpacht na datse heer Henric voors. 3 jaar geboert sal hebben
alsdan na 6 jaar daarna af sal mogen queten elc mud met 19 peters en elke peter 18 st metten pacht scab.
Heyman en Jan van Doren datum vi february

29.

1471 februari 7
847.Sch.Otw,R.177,200-006v-02
Claeus z.w. Gherit van Berck ? pt Adriaen z.w. Jacop Brievincks 38 gouden peters op Lichtmis met 1 mud
rogs – scab. Heyman et Jan van Doren vij february

30.

1471 februari 9
847.Sch.Otw,R.177,200-006v-03
Wouter z.w. Denys Willem Remkens? sone
 een stuck lands hem toebehorende een ½ mudzaad in par. Otw in Berkel < krn w. Wouter vande Pasch
en quondam aliorum > erf Goeyaert z. Gh. z.w. Wouter Backs ^gem. strate v erf Peter vande Pasch
als Wouter tegen Stheven z.w. Henric Stevens sone et? Jan Henric Stevens sone vander Amervoert tegen
Gherit z.w. Gherit van Boerden en tegen Pauwelsen z.w. Dircx Wolfs in sch.br. Otw – supt Peteren z.w. Jans
Koecks scab. Heyman en Jan van Doren datum ix february

31.

1471 februari 9
847.Sch.Otw,R.177,200-006v-04
Gosen z.w. Aert Gosens z. pt Andriesen z.w. Peters vander Sypt ad opus eius et ad opus Gheertruden sijn
wittige hvr d.w. Jan Stert et ad opus Jans z. Henric vander Aavoert 1 mud rogge jaarl. lijfpacht op Lichtmis
alsoe lange als Andries Gheertruyt en Jan die langst levende van hen drieen uit
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 20 L in par. Otw in Karchoven < erf Jan Wernaers? >
Aert Appels ^ strate v
dat Andries en Gheertruut hoer leven lanck dit voirs mud rogs int gheheel boren ende nae hoer beyder doet
Jannen voirs. scab. predicti datum supra
Andries voors. consensit Gosen voors. dat deselve Gosen dit mud rogge lijfpacht tot sinen scoensten af sal
moghen quyten met 15 peters en voor elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra

32.

1471 februari 12
847.Sch.Otw,R.177,201-007r-01
Aert wede w. Claeus Pig d.w. Aert Ridders cum tutore alsulcken tocht in
 een huse en hove met enen stuck lands daeraen 2 L in par. Otw tpl. Berkel < Claeus z.w. Henric vander
Voert ? > erf Ghijsbert z.w. Nycolai vande Leempoel ^erf Gerardi z.w. Wolteri? dicti Blocmans v comm.
viam
welk huis etc. voors. w.Claeus vande Voert tegen Jacoppen nat.z.w. Jans van Mol? van deselve w. Jan en
uit w. Sophien nat.d.w. Jacops vande Grave in sch.br.sBosch – supt Adrianen Jannen en Aernden gebr.
Gheertruden en Elysabethen gez. krn derselver Aerden en w. Claeus Pig voors.
quo facto dit huis etc. vendt Peter z. w. Jans Hoecks? [Koecks?] waaruit 5 oude grote erfcijns – scab. Eynde
en Heyman datum, xij february
Aert z.w. Jan Priem Vanny redemit en reportavit scabini predicti datum ut supra

33.

1471 januari 18
847.Sch.Otw,R.177,201-007r-02
Wouter geh. Back diemen heit Back Buckinc pt Korstianen z. Embrecht Goeswinen z. 18 ½ peters elke peter
18 st …. 2 st en dat achtendeel van 1 st die een helft in festo purificationis en dcander helft in festo Pasche
scab. Heyman en Henric Jans z. datum xviij january

34.

1471 januari 18
847.Sch.Otw,R.177,201-007r-03
Peter Aert ende Willem confratres et Elysabeth hoer zuster krn w. voorn. Claes Brocken voer henselven en
voor Lodewygh z.w. Lodewych Plattynhouwer als man van Hadewycgh sue uxoris z.w. Wouter Brocken
voers. daar Aert voors. voor geloofd heeft
 een stuck lands hen toebehorende 2 ½ L in par. Haren in loco Belver < ^ erf Gherit van Wert? > erf
Henric Gherits Ketteleers? z. v gem. wech
vendt Claeusen z.w. Claeus Scheiven ter tocht en zijn wittige krn van hem en wt w. Emr. sinen wive doen sij
leefde dochter w. Stheven vanden Leemputten ten erve uitgenomen 1 vleemschen erfcijns – scab. Jan vaN
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Doren en Henrick Jans z. datum supra
Jan z.w. Wouter Coster redemit en reportavit – scabini predicti datum ut supra
Claseus voors. pt 10 peters in festo Jo. a.s. scabini predicti datum ut supra
35.

1471 februari 13
847.Sch.Otw,R.177,201-007v-01
Enghelberen wede w. Aerts vande Loe alle gueden bernelyc ende ombernelyc havelijc ende erfelijc die den
voorn. Enghelberen vander doet w. Henric ghenae..? des jongen aencomen ende verstorven is soe waer
tvoers. versterf gelegen is etc. supt Willem z.w. Henric Brabant …… scab. Peter vanden Einde en Henric
Jans sone xiij february

36.

1471 februari 15
847.Sch.Otw,R.177,201-007v-02
Wilem z.w. Peter Poinenborchs
 een stuck lands geh. den Groten acker 3 L in par. de Enschot < Wouter Jan Toits z. > Willem z.w. Gherit
Wyten ^ erf Jan Emmen
 een stuck lands aent voers. stuck lands 3 L < erf Jan Willem Wyten z. > erf Willem Wyten voers.
vendt Willem Wyten voers. uitgenomen 1 mud rogge erfpacht joffr. Borchgraven oft hoer dochter en ½ mud
rogs erfpacht den rectoir St Jans outaer in eccl. de Oesterwijc – scab. Appel en Heymans datum xv februariy
etc.

37.

1471 februari 16
847.Sch.Otw,R.177,201-007v-03
Beertram z.w. Gosens van Ghilse voor hemzelf en voor Dircken Morens sone man van Elysabeth sui uxoris
d.w. Gosens van Ghilse voers.
 een huis ende hof met toebehoren hem behorende gelegen bvvo in loco dicto Karchoven < erf Wouter
Groeys > comm. plateam
welk huis etc. Beertram voors. tegen Jan z.w. Jan Langherbeen in sch.br. Otw vendt Wouter z.w. Jan
Grave ad opus Janne en Dircs sijns zwagers voors. – hierbij gestaan Adriaen en Jan gebr. krn qd Gosens
van Ghilse voors. Aert z.w. Wouter Brocken man van Beelen sijns wijfs d.w. Gosen voors. Peter z.w. Jacop
Hessels Peter z.w. Henric van Vucht als man van Yden sijns wijfs en Kathelinen wede w. Meeus Peter
Merten? [Metten?} dochter w. Jacop Hessels voers. op dit huis etc. ad opus Jan Groys voers. scab. Hanric
Janss Jan van Doren datum xvi february
Wouter Groey en [doorgehaald Jan sijn soon] pt Beertram voers. 10 gouden peterrts op Lichtmis a.s. scabini
predicti datum ut supra
Wouter pt Peter Jacops Peter van Vucht en Kathelinen voers. 6 d voors. Peter die by …. scabini predicti
datum ut supra

38.

1471 februari 19
847.Sch.Otw,R.177,202-008r-01
Geertruut vidue w. Aert Aert Ennekens d. w. Ghijsbrecht Heyen com tutore alsulcken tocht in
 enen huse en hove met toebehoren bvvo indie Kercstraet < erf Jan Wolfaerts > erf Anthonis Buckincs ^
gem. straat v gemeente aen die Vloet
welk huis etc. tegen w. Aert Ennekens met enen cope des heren van de lande van w. Meeusen wed.
Sthevens vande Amervoert erfelijc toecomen is in enen vonnisbrief der sch. v.Otw
Item noch hiertoe 6 L rogs te vergelden annuatim in purificatione uit en van
 den huse en hove voers. die welc w. Aert Ennkenes tegen Hillegonde d.w. Mathijs van Huculum met
overgeven in sch.br. sBosch
– supt heer Aernden priester Wijtmanne Claeuse ende Cornelysen gebr. krn derselver Gheertruden en w.
Aert Aert Ennekens ad opus eorum et ad opus Jans z. Gheertruden en w. Aerts voers. et ad opus Lodewijcs
die jonge als man en momb. Elysabetthen sijns wijfs d. Gheertruden en w. Aerts voers.
quo facto die voors. henselven en voor Jannen en Lodewijchen voers. niet tegenwoordig daar heer Aert als
volcomelijc daeraf ghemachticht nae inhout eens instruments voer geloeft heeft dit voors. huis en hof
vendiderunt Willemen z.w. Jan Poinenborchs Peters – scab. predcito datum supra scab. Heyman et Doren
datum xix february
Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
Willem voors. pt heer Aernden voors. 38 gouden peters op lichtmis a.s.

39.

1471 februari 22
847.Sch.Otw,R.177,202-008r-02
Claeus z.w. Henric vander Voert
 een stuck lands hem toebehorende 4 L in par. Berkel < ^ erf Jan z.w. Jan Brock > erf sheeren van
Parweis v comm. plateam
vendt Jan Brocken voors. uitgenomen 4 L rogs erfpacht Jan Brocken kynderen en hoer mede erfgenamen
en 3 L rogs erfpacht en 6 placken erfcijns capel van sinte Merten jaarlijks van recht – scab. Doren et
Gotscalc datum xxij february

40.

1471 februari 22
847.Sch.Otw,R.177,202-008r-3
Wouter z.w. Jan Toit pt te gelden Peter z.w. Peter Piggen 6 L rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 20 L gelegen in Enschot < Rutgheers van Erp? > ^
Jan Willem Wyten z. v comm. plateam
7
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scabini predicti datum ut supra
Peter consensu dese 6 L rogs erfpacht te lossen met 5 ½ peter elke peter 18 st mette pacht en aschterstelle
scabini predicti datum ut supra
41.

1471 februari 23 ?
847.Sch.Otw,R.177,202-008v-1
Goyaert en Jan gebr. zn w. Jan Vannijs Wijtman z. Willem Wyten diemen heyt Willem Coiten man van
Geertruden sijns wijfs d.w. Jan Vannis voors. alzulke erfgoederen als voors. Goyaert Jan en Wijtman van der
doet w. Margrieten wittige hvr doen sij beyde leefde Meeus Henric Stevens sone hoer oude moeder erffelijk
toecomen en verstorven sijn waar die erfelijke goederen ook gelegen zijn supt Henric z.w. Wouter vande Loe
[geen datum noch schepenen]
Henric voors. pt Goeyaerden voors. 14 ½ peters elke tot 18 st in festo Bartholomeij a.s. scabini predicti
datum ut supra
Henric voers. pt Jannen voers. 14 ½ der voors. Peters in festo purificatione scabini predicti datum ut supra

42.

1471 februari 23
847.Sch.Otw,R.177,202-008v-2
Heylwych vidue Jans Cupers cum tutore alsulcken tocht in nagelaten goederen aan Jan z.w. Jans Cupers
die men heit die Jegher die deselve van der doet w. Jans Cupers sijns vaders met recht van versterve en
vander doet Heylwyghen sijnre moeder in enige toecomende tijde aenversterven moghen supt Heylwyghen
sijnre moeder en Adriaen z,.w. Jans Cupers sinen brueder – scab. Peter Einde en Henric Jans z. datum xxiij
february

43.

1471 maart 1
847.Sch.Otw,R.177,202-008v-3
Cont sij enyegeluijcken want tanderen tijde een ghescille gheresen voers. tusschen Beerthout van Dijck met
sinen kynderen ter eenre en Mechtelt wede Jans nat. sone w. Henric van Ethen ter andere zijde welc gescil
– goede mannen uitspraak dat Mechtelt en hoer krn voers. de voors. Beerthout en sijnen krn te baten comen
souden 40 Rgld voor elke 28 L rogge erfpacht die Beertrhout en sijn krn voors. vesten souden de rectoir St
Jorys outaer in ecclesie de Otw tonende? een segghen voer scepenen van Otw daerop
soe sijn gestaen voor sch. hieronder Beerthout vanden Dijck voers. met Pauwelsen z.w. Claeus Sterts sinen
zwager en hebben hem vernuecht voldaen en wael betaelt ghekent vander voors. 40 Rgld en van de pacht
daeraf geloeft ende hebben daeraf quyt ghescouden de voors. mr Jannen en hoer krn
behoudelijc dat Mechtelt en hoer krn voers. betalen zullen heer Florys Ghijsbrechts rectoer des altaers
voors. 20 der voors. guldens ende dit gheschiede voor sch. hieronder ghestelt en xxvij dage in februario
ende dat daer nae voer die selve scepenen comen is heer Florys voers. en heeft hem vernuuecht voldaen
en wael betaelt gekent van der voors. 20 gld en schldt Mechteld en haar krn daarvan quyt scab. Heyman en
Henric Jans z. datum prima marcy

44.

1471 maart 10
847.Sch.Otw,R.177,203-008los
Henrick vanden Dijck zoen Beerthout vanden Dijck heeft vertegen op een erfelijke pacht van 27 L rogs wie
welck Henric van Eeten ghemaeckt heeft in sijn testament den rectoer van sinte Jorys outaer inde kercke
van Otw nu sijnde ofte in toecomende tijde wesende
marge: Peter Henrici resignavit …. ad opus ….. ut supra in litteris scabinabili de.. confectus?
dat is te weten een mud? welck Jan Peter Ethen? soen wilner ghilt wyt sine erfenissen? ende Thijs? wil
Heilen? [erboven Mathijs Jan Mathijs sone] 15 ? L deck
 sine erffenisse gheleghen in die prochie van Ghestel
nae tenoer? van scepenen brieven daerop ghemaeckt behoerelijck begrepen ende commer van sinen
weghen ende van sinen vader weghen af gheloeft te doen houden heeft des voors. Henrick verteghen op
alle maexel van testament dat Henrick? van Eeten voirs. ghemaect heeft den voors rectoer in sijn testament
ut debitor pr…. scab. Aerden? Appels et Heymans et …. mense Marci die decima
achterzijde leeg

45.

1471 maart 3
847.Sch.Otw,R.177,204-009r-1
Symon z. [doorgehaald quondam] Jan Bouden
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoren met der erff daeraen ligghende ende daertoe behorende
die welc te wesen plaghen Zebrecht van Karchoven ende ghelegen sijn tot Karchoven < ^ comm.
plateam > Henric Zwijsen Elias z. oistwaert v erf Claeus z.w. Henric Niesen
uitgenomen hierin enen hof e een heydevelt daar Jan Jan Wijtmans z. in gebrukende in hebbinghen af is,
welk huis en hof en erf voors. totten voors. Symon midts enen cope des heren vande lande bij Jacop z.w.
Laureys vande Heyen inde name en van weghen Aerts vande Rijen als wittig man Enghelberen sijns wijfs
d.w. Jan Gherit daar hij volcomen macht af had erfelijc toecomende is in eenen vonnisbrief der sch. van Otw
– supt Dircken z.w. Jan Stempel
Hierbij gestaan Aert voers. als man van sijns wijfs voors. op dit huis etc. ad opus des voors. wittelijc ende
helmelijc heeft vertegen – scab. Aert Appel et Jan van Doren datum 3-a marcy

46.

1471 maart 3
847.Sch.Otw,R.177,204-009r-2
Dirck voorn. pt te ghelden Aert van Rijen voers. ad opus Enghelberen sijns wijfs voers. vidua w. Peter
Wijtman Stevens et ad opus hoere krn uit haer en van w. Peter Wijten Stevens ? Enghelberen ter tocht en
8
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hoer krn ten erve 4 mud rogs jeep op Lichtmis uit voorn. erf nogh uit
 1/3 van een stuck lands 5 L gelegen bvvo in loco dicto Karchoven < > erf Jan Stempel
 1/3 in stuck erfs tot weyen liggende 5 L gelegen aldaar < > erf Jan Stempel met zijn mede erfgenamen ^
strate v erf Jans van Doren
 1/3 van een stuck beempts gelegen in par. Ghestel in loco dicto dat Else dwelc sij tsamen 4 strepen
tegen naburen? rijden die 4 strepen gelegen < Aert die Rover > diec susteren van Orthen
scabini predicti datum ut supra
47.

1471 maart 3
847.Sch.Otw,R.177,204-009r-3
Aert voers. in de name en als momb. sijns wijfs en hoer krn consensit ex gratia dat Theodorico als dat die
selve Dirck dese voors. 4 mud rogh erfpacht af altoos wanneer hem dat gelieven sal af sal moghen legghen
elc mud met 36 peters elke peter 18 st en metten pacht ende afterstelle scabini predicti datum ut supra

48.

1471 maart 3
847.Sch.Otw,R.177,204-009v-1
Aert z.w. Jan Hadewyghen alsulcke tocht 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 orto et patia terre mercialis sitis in libertate de Oesterwijc in loco dicto Karchoven < ^ erf Henric
Ghiboers > v Godefridi filii qd Wilhelmi Kepken
welke 12 L Arden voorn. tegen hr Egidii de Dusel p… et Egidio filio naturalis dicto domini Egidy in sch.br.
sBosch – supt Jannen den ousten en Jo den jongen fi Aerts voers. ad opus eorum et ad opus Adriaens ad.
i..pu.. fil. Aerts voers. ….
quo facto Jan en Jan voers. voor hen selven en voor Adrianen voers. deze 12 L rogs supt. Jannen z.w.
Henric vande Doren scabini predicti datum ut supra

49.

1471 maart 4
847.Sch.Otw,R.177,204-009v-2
Aert voers.
 desen voors. hof mette heydevelde
welke hof en heydeveld Aert voors. vande voers. erfelijcke pacht vande 12 L rogs metter stat recht vanden
bos opghewonnen hadde nae inhout eens vonnis brieve vanden bosch scabini predicti datum ut supra scab.
Aert Appel et Einde datum iiij marcy

50.

1471 maart 9
847.Sch.Otw,R.177,204-009v-3
Aeb z.w. Jan Hessels prt Kasthelinen wede w. Henrick Meeus z. vander Amervoert d.w. Henric Minnenborts
½ mud rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 10 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout opdie
Gruenstraet < erf Gherit van Gorcum > erf Jans vande Rijt ^ erf w. heer Yewens Mols ridders v comm.
plateam
 stuck lands 12 L gelegen aldaar < > Herman Wouterr Beerthouts ^ erf Rijcouts Borchgraven v erf Jan
Melys Walraven
scab. Petri de Einde et Heyman datum ix marcy

51.

1471 maart 11
847.Sch.Otw,R.177,205-010r-01
Goyaert z.w. Goeyart van Hulsen ½ mud rogge jeep hem behorende van 2 ½ mud rogs jeep op Lichtmis uit
 de beternissen eenrehande erf hiernae ghescreven die welc
 . Peter vande Hoeven toe te behoren plagen ende daernae Herman sijn vader dats te weten enen huse
en hove met sinen gronden en toebehoren gelegen in par. Otw in loco op die Hoeven < comm. plateam
> Marien vidue Henric Appels
 een stuck lants met sijne toebehoorten geheten dat Rijdstuck gelegen aldaar < Jan vander Hoeven > der
weteringhen
 stuck lands met toebehoren geh. dat Rijdstuck? gelegen aldaar < Jans vander Hoeven > de waterweghen
 stuck lands gelegen aldaar < > Ghijsbrecht Beeren
 stuck lands geh,. Ghijbkens stuck gelegen aldaar < erf Henric vander Diesen > erf Ghijsbrecht voers.
 stuck lands gelegen int Gheloect < erf Ghijsbrecht Beeren voors. > erf Aerts krn vander Hoeven
 erf geh. die Zaert tot weyen en tot lande liggende en uit
 een dries bij die molen van Stoct liggende
 2/3 van enen beempde daar Jan vander Voert dat dordendeel af hebbende is ghelegen in par. Gestel <
den beempde die w. Thomaes Bacs te wesen plach > den beempde w. Woutyer Wijten
 een stuck beempts geh. dat Werdelken in voors. par. tot Stoct bij den molen < erf w. Jan Wuyters > die
Aa
welk 1/2 mud rogs Goyaert voors. tegen Gherit z.w. Lambracht Groten met overgeven gekregen had in
sch.br.Otw – supt Jannen z.w. Jans Leeuwen en Ghijsbrecht z.w. Pauwels van Goerle – scab. Heyman en
Doren datum xi marcy

52.

1471 maart 11
847.Sch.Otw,R.177,205-010r-02
Goyaert [z.w. Goeyart van Hulsen] voors. als man van agte? [Margriet?] sue uxoris filia qd Wilhelmus Sapeel
Dirc z.w. Willem Sapeel Willem z.w. Peter Beeren man van Coenegonde sijns wijfs d.w. Willem Sapeel
voors. 1 ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit
9
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een stuk land geh. Alyten Hoeve en uit enen huse en hove met sijnen gronde en toebehoorte in par. Otw
in loco op de Hoeven < erf Aert Herman Noyden z. > ^ gemeint? v straet
als Jan z. Aert Herman Noydens soone geloofd had Elysabeth zijn zuster in sch.br. Otw en welke erfpacht
van 1 ½ mud rogs voors. w. Willem Sapeel verkregen had van Alyten d. w. Elysabeth voor haar en voor Jan
geh. Sapeel in diverse sch.br. en tot voors. Goyaert erfelijc comen sijn – supt Jan en Ghijsbrecht voers.
scabini predicti datum ut supra


53.

1471 maart 11
847.Sch.Otw,R.177,205-010r-03
Ghijsbrecht voers. pt Goeyaerden voers. 24 peters en vor elke peter 18 st 6 ½ st 1 oeert a festo Jo a.s. over
3 jaar met 5 L rogs en in alle OLVrouwendagen purificationis binnen der voors. termijn de pacht van 10 L
rogs solvit scabini predicti datum ut supra

54.

1471 maart 11 ?
847.Sch.Otw,R.177,205-010v-01
Wouter z.w. Jan Toit pt Willem z.w. Denys Willem Reinkens ad opus Kerstine zijn wittige hvr en tbv
Elysabethen zijn wittige d. 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit
 enen huse en hoeve met toebehoren 20 L in par. Enschot < erf Jan Willem Wijten z. > tgoet vande
Waghen ^ comm. plarteam v erf Jans voers. en Goeyaert Zibben
dat Willem voers. deze pacht beuren zal alsoe lange als hij inder menscheyt levende blijft op dat den selven
pacht niet af gequeten worde

55.

1471 maart 11
847.Sch.Otw,R.177,205-010v-02
Willem voers. recognovit dicto Woltero als dat desen selven pacht vanden mud rogh nae dat Kerstine en
Elysabethen wederomn comen en bliven sal tot Wouteren voers. of tot sinen erfgenamen en dat Wouter
voers. altoos wanneer hem gelieven sal desen voors. pacht vanden mud rogs af sal mogen quyten en lossen
met 14 ½ peter elke peter 18 st scab. Heyman en Goetscalc datum xi marcy

56.

1471 maart 19
847.Sch.Otw,R.177,205-010v-03
heer Lambrecht priester z.w. Thomaes Brunen
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoren en erf daaraan 1 L in par. Otw in loco dicto Karchoven
< erf Jans Beckers > comm. plateam ^erf Dirck Benius v enen gem. waterlaet
welk huis etc. voorn. heer Lambrecht tegen Laureys en Jannen gebr. krn w. Jan Laureys z. met overgeven in
sch.br. Otw supt Willemen z.w. Jan Hoisten – scab. Einde en Dioren datum xix marcy
Willem z.w. Aelbrecht vanden Dijc redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
Willem voers. pt heer Lambrecht voers. 53 peters en een oert elken peter tot 17 st – 7 der voors. peters in
festo Jo bapt. a.s. en tgebruik? der erf binnen 5 jaar altijd tot OLVrouwen misch af te leggen en altijd metten
pacht tegen 36 der voors. peters 1 mud roigs te gelden en met 4 L de maels ? af te legghen etc. maar als
Willem binnen 5 jaar deze pacht niet afgelost krijgt dan mag hij heer Lambrecht vesten ½ mud rog erfpacht
in afcorting de somme voors. scabini predicti datum ut supra

57.

1471 maart 17
847.Sch.Otw,R.177,206-011r-01
Jan n.z.w. Aert Wolfaerts wedn. Agneesen sijns wijfs d.w. Beerthouts van Aerle
 een huis en hof gronden en toebehoren totten voors. Jan behorende bvvo < erf Willem Jan Poinenborchs
sone > erf Embrecht Henric Embrechts z. ^comm. plateam v gemeinten toe aen die Vloet
welk huis etc. Jan voors. tegen Laureys z.w. Willem vander Heyen
Item nog hoertoe 2 mud rogge erfpacht die welc Jan voers. de voors. Laureys uit voorn. husde etc. geloeft
had en welke 2 mud totten voors. Jan weder erfelijc comen sijn gelijc dat in verscheyde sch. br. van Otw
begrepen staat – supt Henric z.w. [Gijsbrecht] Jan Ghijsbrechts Hannen sone behoudelijk Jan zijn tocht zijn
leven lang in deze huize en na zijn dood den voorn. erfgen? of sijne nacomelingen in sijnre erfelijcheyt te
besitten scab. Aert Appel en Peter vanden Einde datum xvij marcy
dat Jan dit voors. huis houden sal in lofbaarlijken ghaeke? van dake en van wenden alsoe hij tot hiertoe
gedaen heeft
Jan voers. pt Henric? voors. 1 mud rogge jeep op Lichtmis zolang Jan inder menscheyt leven zal

58.

1471 maart 17
847.Sch.Otw,R.177,206-011r-02
Cont sij want Jan [n.z.w. Aert Wolfaerts] voers. metten voors. Henric [z.w. [Gijsbrecht] Jan Ghijsbrechts
Hannen sone] wittelijk vercoft hadde Willem z.w. Jans van Haren
 eenen hove met haere toebehoorten lant beempde heye en weye gheleghen in par. de Haeren daar w.
Beerthout van Aerle in bestarf
ende inde vesten der hoeven voors. de voors. Willem ghesamenderhant ende onverscheiden waerschap
gheloeft hadde voer zekeren pacht ende chijns diemen van voers. hoeven gheldende is ghelijc dat in sch.br.
van den Bosch begrepen is daer om soens ghestaen voer scepenen hier onder ghescreven Henric voers. en
heeft gheloeft Jannen voers dat hij den voers. Jan en sijn gueden ten ewyghen dagen commerloes
scadeloes ende quyt houden sal vande voers. gheloeften ende van allen gheloeften die Jan voers. vande
gueden Henric veors. ghelden mach hebben tot desen dage toe inwat manieren die gheloeften gheschiet
waren scab. predicti datum supra
10
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59.

1471 maart 17
847.Sch.Otw,R.177,206-011v-01
Cont sij want Agneese wede w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts sone wittige hvr Jan Wolfaerts ende moeder
Henrics voors, onlancs van leve ter doet comen is dat zullen god ghenaden sijn waer nae Jan en Henric
voers. w. Ghijsbrecht in bestarf doechdelijc …. ghedeilt hebben
daerom soe is ghestaen voer scepenen hier onder Henric voers. en heeft hem vernuecght ende volcomen
bedanctr vande wtreykinghen van allen en enyghelijcken alsulken havelijken gueden daer die selve sijn
moeder in bestarf en van allen brieven die de voors. Jan van sinen weghen onder hadde scabini predicti
datum ut supra

60.

1471 april 3
847.Sch.Otw,R.177,206-11v-02
in andere hand na open stuk: Item al af gherekent metten scepenen swoensd. voer Palmen soe blijf ic hen
sculdig vij gld 1 oert

61.

1471 april 17
847.Sch.Otw,R.177,206-11v-03
Adriaen en Jan gebr. krn w. Jan Wienrix z. ghe. vander Ghein een mud rogge jeep van 1 ½ mud rogs tot hen
als sij zeiden behorende te vergelden in lurificatione van ende wt
 ene huse en hove met toebehoren en erf daaraan in par. Tilborch < erf Wouter Loers ende dat
jonckeren van Parweis > Wijtman Willem Gruen z. Aerts die Molder en de erfgen. Jans vander Meer ^
gemeint v erf Jans Dirc Wanghen soens
welk 1 ½ mud rogs erfpacht voors. Adriaen en Jan voers. en Enghelbeeren ende Enghelbeeren [sic] hoer
susteren krn w. Jan Wienrix voers. teghen Claes z.w. Jan… Zeghers met overgeven ghecfregen hadde in
sch.br. Otw – her. supt Ghijsbrecht z.w. Raeck? Hannen z. – scab. Peter vande Einde en Heyman datum xvij
aprilis

62.

1471 april 17
847.Sch.Otw,R.177,206-11v-04
Claeus z.w. Jans geh. Zeghers z. pt te ghelden Adriaen Winen ad opus Enghelberen d.w. Jan Wienrix voers.
½ mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huse hove en erf voers.
en op de onderpande voers. jaarlijks te custen ende te ledveren scabini predicti datum ut supra

63.

1471 april 17
847.Sch.Otw,R.177,206-11v-05
Dirc Jan en Jan die jongste gebr. krn w. Jan Stempel
 een stuyck lands 2 L in par. Haeren < erf Juet vidue w. Aerts vandce Heye en Joerden hoers. soens > ^
Andries Jan Wijtmans z. v erf Kathelinen vidue w. Willem Vendijcs en haar krn
vendt Andriesen voers. – scab. Einde et Goetscalc datum ut supra

64.

1471 april 17
847.Sch.Otw,R.177,207-12r-01
Zegher z.w. Erits van Kuyck pt te ghelden Goeyaerden z.w. Rembouts Henrics z 1 mud rogs op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren bvvo < erf Jacop Stinen > hr Floris Ghijsbrechts z. ^comm. plateam v gem.
aen de Vloet
 stuck lants 6 L bvvo in die Schijve < Eischen van Ghent > joffr. Elysabeth van Amerroeyen ad quibus.. ^
erf sheylichs Gheest v erf Joerden vander Heyen
scabini predicti datum ut supra

65.

1471 april 18
847.Sch.Otw,R.177,207-12r-02
Henric en Jan gebr. krn w. Jans van Esch Jan z.w. Laureis van Laerhoven man van Elysabeth sui uxoris filia
qd Jans van Esch Willem z.w. Henric Brabant man van Enghelberen sijns wijfs d. Jan Hessels van deselve
Jan wt w. Jenneken doen sij leefde sinen [wive] dochter w. Gheraerts vander Voert 10 L rogs jeep hen
behorende opten pinxtavont wt en van
 enen stuck lants gheheiten op die Hupperinghe 5 L in par. Otw in loco dicto op die Hupperinge < erf
Ghijb Heyen > erf Elisabeth Gherit Buckincs d. ^waterlaet v erf Wouter Doremans
welke 10 L rogs voers. Gheraert ghe. vande Voert z.w. Henric vande Voert tegen Janne gheh. Buckinc z.w.
Gherit Buckincs met overgeven in sch.br. Otw en welke 10 L rogs na de doet w. Gheraert voers. met
versterve toecomende is – supt heer Willem geh. den Bye z.w. Jans Bey ad opus de zusteren van Otw –
scab. Appel en Henric Jans z. datum des donderdachs naeden heylighen Paschen den xviij aprilis

66.

1471 april 18
847.Sch.Otw,R.177,207-12r-03
Henric Jan en Jan op een mud rogs dwelc Jan z.w. Jan Stevens? jaarlijks schuldig uit [ondermarge: wt en
van
 enen huse en hove met toebehoren in par. Haren ad locum dictum Belver < erf Jo.f.qd Henric
Laerhoven > erf Appel et Wolteri? zyd ? z. ^ Katarine relicte qd Henrici Toit et eisdem liberorum v comm.
viam
 item sec lop.terre sitis ibidem < Gerardi? Monen > erf Arnoldus Gielys z. ]
zekere onderpanden volgens sch.br. ad opus Willems z.w. Henric Brabants scabini predicti datum ut supra

67.

1471 april 19
847.Sch.Otw,R.177,207-12r-04
Goeyaert z.w. Goeyaert Neckers [doorgehaald: wedn. w. Jueten sijns wijfs d.w. Willem Zuetens alsulke tocht
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in 1 mud rogge der mate van Beerze van 1 ½ mud op Lichtmis uit
 een stuck beempts gelegen op Hughenvoert < ^ erf Jacop n.z.w. Peter Coppen > erf Jans vanden
Huygenvoert v aende Huyghevoert
welk stuk beemd voers. Jacop n.z.w .Peter Coppen voers. tegen de voors. Goeyaert voor de voorschr.
erfelijke pacht vande 1 ½ mud als pacht gelooft had in sch.br. Beke supt Sthevenen z.w. Jans Leeuwen
tesamen met dese brieven – scab. Peter vande Einde en Heyman datum xix aprilis svrijdachs nae Paschen
68.

1471 april 19
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-1
Quo facto Katheline wede w. Jan Willem Meeus z. d. Goeyaerts Neckers voers. met Willemen z. derselver
Kathelinen en w. Jans voors en hebben gheloeft Goeyaerden hoeren vadeer voers. als dat sij dit mud rogs
erfpacht der voors. maten alsoe langhe als Goeyaert ende Juet sijn wijf inder menscheyt leven zullen den
voers. Steven alsoe ghelden en betalen so sullen dat Goyaert voers. en sijn gueden daeraf quyt en
ongehouden zullen bliven scabini predicti datum ut supra

69.

1471 april 19
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-2
Quo ad. dicta Kataline ende heeft gheloeft Stheven voers. en Willemen z. Goeyaert voers. ad opus eorum et
ad opus dandere kynderen Goeyaerts voers. dat sij nae de doot des selfs Goyaerts en Jueten voers. alsoe
lange stil sullen staen sal voer elc vande kynderen desselfs Goyaert gheguet zullen wesen in een mud rogge
derselver maten het sij in pacht oft in erve ende tot dien einde mede deylen in de gueden hoers vaders en
hoer moeder voers. scabini predicti datum ut supra

70.

1471 april 19
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-3
Willem z. Goeyaerts voers. pt te gheven ende te ghelden Sthevenen voors. ½ mud rogge jeep op Lichtmis
uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 20 L in par. Enschot < erf Goeyarts Hessels
kynderen > comm. plateam ^ erf Rutgers van Erp en Aert van Casel? > comm. plateam
scabini predicti datum ut supra

71.

1471 april 20
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-4
Gheraert z.w. Henric vande Aavoert 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit en van
 2 husen en hoven met toebehoren bvvo < erf Jans Brouwers > erf heer Willem Bieen priester ^ Gherit
vander Avoert voers. v comm. plateam
 een stuck lants geh. den Steenacker 8 L gelegen aldaar in de ackeren geh. ter Nedervonderen < erf joffr.
Margrieten vidue Jans van Dongen > erf Thomas z.w. Wouter Maes ^erf Goeyaerts van Hulsen v comm.
viam
welk mud rogs erfpacht voers. Gherit voers. tegen Gheryden z. Aert Groeys met overgeven in sch.br. Otw –
supt Willemen z.w. Ghijsbrecht vande Petteleer en met 1 ½ mud afterstel – scab. Einde en Henric Jans z.
datum xx aprilis

72.

1471 april 20 ?
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-5
Embrecht z.w. Jans Claes pt Gherit vande Avoert voers. 15 ½ peter elke peter tot xviij st op Lichtmis a.s. met
2 mud rogs . . .

73.

1471 april 20
847.Sch.Otw,R.177,207-12v-6
Willem vande Petteleer voers. consensit ex gratia Gherit Groey voers. als dat die selve Gherit tvoers. mud
rogs erfpacht tot sinen scoensten af sal moghen quyten en losen met 15 ½ peters tot 18 st en mette pacht
van ½ mud rogs en dat Gherit voers. vande voers. mud rogs jaarlijks niet meer gelden en sal dan ½ mud
rogs rest? toe voer hij en af leet ende soe wanneer hij den voors. pacht af gheleet sal hebben dan dat de
brief vande mud rogs ghedoet en ghebroken sal wezen scabini predicti datum ut supra [zie 12v-4]

74.

1471 april 21
847.Sch.Otw,R.177,208-13r-1
Henric geh. vander Avoirt wittig man en momb. Peteren sijns wijfs Gielis z.w. Gherit van Boerden man van
Elysabethen sue uxoris Peter z.w. Peter van Brogel man van Kathelinen sue uxoris Laureis z.w. Henric Toit
als man van Jueten sue uxoris Andries z.w. Peter vande Sypt man van Geertruden sue uxoris Jan z.w.
Stevens vande Amervoirt man van Kathelinen sue uxoris drs. w. Jan Stert op
 een stuck erfs tit weyen liggende 6 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Elysabetthen vidue w.
Jan Priem > com. stegam ^ v erf Willem Stert en zijne zusteren
welk stuk na dood Thomas Stert met versterven – ad opus Willems z.w. Jan Stert die daaruit gelden zal den
hertoge 1 ph. d. erfcijns en ½ mud rogs erfpacht Adrianen Bieen – scab. Einde en Heyman datum xxi aprilis
opten beloken Paschen

75.

1471 april 21
847.Sch.Otw,R.177,208-13r-2
Willem voors. en de andere erfgenamen voors. uitgenomen Henric voirs op
 een stuck erfs tot heyen en tot moer liggende als w. Thomaes Stert in der par. Loen liggende had
item noch hiertoe op 28 ½ peter .die welc Gherit z.w. Ghijsbrechts Hoey ? die voirs. w. Thomaes Stert
geloeft had te ghelden nae inhoud sch.br.
item noch hiertoe op allen en enyegelijcken havelijke en bernelijcke gueden die deselven vander doet w.
12
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Thomas voers. aencomen ende verstorven sijn ende met? ……dele zijn – ad opus Henric vande Aavoert
voers. daar Henric voers uit gelden zal 6 d. chijns den heere ? jaarlijks van recht en alsulcke scult ende
onraet als Thomaes voirs. sculdig was ende bij sijn doet comen mach sijn scabini predicti datum ut supra
76.

1471 april 21
847.Sch.Otw,R.177,208-13r-3
Willem z.w. Anchem Molders alle goederen bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc tot hem als hij
zede behorende soe waer die voers. gueden ghelegen sijn supt Anchemen sinen wittigen sone scab.
Heyman en Henric Jans sone datum supra
[waarna flink open stuk]

77.

1471 april 26
847.Sch.Otw,R.177,208-13v-1
Cont want Gheryt z.w. Amelys Walraven voer sijn gebreck voer jeep 1 mud rogs op St Andries daghe uit
 1/3 van de helft van een goede geh. tgoet ten Coudenberghe metten tymmeringen daerop staende welk
goed w. Aert Beys Coelbourts ? te wesen plach in alder groten dit voors,. goet in de heidinghen gelegen
is inder par. van Tilborch bijde erf Reniers van Beeclem ut dicit
welk 1/3 van de helft Aert geh. die Molner z.w. Aerts Molneers van Eryden z. Wouters Erits sone voir de
voors. erfelijke pacht vande muid rogs en voor sommige andere commer jaarlijks van recht wesende in
sch.br. Otw 1382 in prefesto margarete [12-7] en welke pacht voers. totten voors. Jan erfelijc comen is ut
dicit en welke pacht voors. de voors. Jan gebrak ende vanden jaer naestleden niet vergouden en was ut dicit
ghericht sch.Otw aan dit 1/3 van de helft des goets voers. welk gericht Jacop vander Elst namens Jan voers.
daar hij een volcomen macht af hadde volvuert volcomelijk etc. afgekondigd in ecclesie en oec inde stat
vanden Bosch ook in de kerk van Tilborch daer die goey gelegen sijn – coepdach daeraf hetwelck geschiet
alsoe heeft Jacop voers. dit 1/3 vande helft des goets voers. voor zijn gebrek en voor de onraet vercoft
Jannen z.w. Amelys geh. Walraven voor zijn voors. gebrek en de onraet – scab. Aert Appel Peter vande
Einde ende Heyman en Jan van Doren datum xxvi aprilis

78.

1471 januari 26 ?
847.Sch.Otw,R.177,209-13los-r-1
Cont sij dat meester Henric Beys kanunnik tot Beke priester in de name van hem selven en namens her
Arnden sijnen brueder voir sijn gebreck jeep 3 mudden rogs jaarlijks op sente Andries dach apostels die w.
Art geh. die Molner z.w. Arts geh. Smolners voir hem en voor sijn naecomelingen gheloeft heeft w.
Henrijcken geh. die Coelboerne soen w. Art Beys Coelborns en zijne naecomelingen te betalen uit en van de
helft
 eens goets geh. tgoet te Coudenbergh metter tymmeringen
welck goet w. Art Beys voirs. te wesen plach ende die 3 mudden rogs opte voors goede te custene ende te
leveren ghelijck als dat in scepenen letteren van Oesterwijck daer op ghemaect daer af die daet begrijpt in
jaer ons heren dusent dryehonedert tachtentich ende twe op sente margarieten dach der maeght [13-71382] en welke 3 mud rogs met meer andere erfenisse w. Henric her Aernden sijne soen erfelijk opgedragen
en overgegeven had voor sch. Otw en welke 3 mud w. heer Aert voors. beset ende ghelaten heeft mr
Henryken ende heer Aernden voirs. in sijne testamente en utersten willen in hoere erfelicheyt te besitten als
dat volkomelijker begrepen is in scepenen letteren van Otw ende den testament daerop gemaect en welke 3
mudden rogs de voors. mr Henric ende hr Arnden ghebraken van seven jaren lestleden niet vergulden oft
betaelt en sijn als sij seeden ende wt welker saken meester Henric inden naem van hem selver en voir heer
Arnden als die etc.
Peter van Laerhoven voir dieselve heren scouteth en scepenen ghemechticht heeft dat recht te vorderen soe
heeft hem Peter voirs. laten richten aen die halve hoeve nae inhout der scepen letteren voirs. welck
ghericht? Peter [daarna open stuk]
ende van welcken goede voirs. Lambrecht Beys Henrics brueder voirs. Eryt ende Berys sijn swagheren die
andere helft af hebbende sijn ende in alder …. dat dit voirs. goet daer binnen der heydinghen? ghelegen is
der der prochie van [doorgehaald Tilborch] Westilborch byder erfenisse Reyneers van Berlair als hij seede
ende die doren etc…
[andere hand] Peter van Laerhoven als gem. deser voors onderpanden voor sijn voors. gebrek van 3 mud
rogs uit en van 5 jaeren van de onraet die daer met recht op gerguelden? was daer en teinden vercoft heer
Willem voirs. scabini predicti datum ut supra

79.

1471 januari 26
847.Sch.Otw,R.177,209-13los-v-1
Cont sij want mr Henric Beys priester kanonnik tot Beke rectoir des - altairs sente Sebastiaens iner kerke van Otw ghericht? van w. hr Jan van Spul priester voir sijn ghebreck
dats te weten jeec 40 schellinghen penninghen jeec alsulcken payments als Cleys Jans opten dach der
gulden ghemeynlicken in boersen gaen sal alle jaer op St Thomaes dach apostel die welck Yde Winckels
met haren momb. daer toe van hoer gecoeren en haer vanden richter ghegeven ende Matheeus geh. die
Brune hoer zwagher vercoft hebben in enen wittighen cope Janne geh. Belen soen w. Wouter Belen te
vergelden alst voirs. is en van allen ende enen yegelijcken goeden Yden en Matheeus voers. soe waer die
ghelegen sijn in sch.br. Otw daer af die daet begrijpt int jaer ons heren dusent driehondert ende tseventich
des sondaghs nae des heylighs sacraments dach [16-6-1370] en welke cijns van 40 scellinghe voirs. w. Jan
Belen opgedragen heeft w. heer Jan Spul voirs. en dieselve opgedragen tbv de fundatijen des altaers voirs.
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847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811

Regestenlijst inv.nr.177 (1471)

en welke cijns over menich jaer betaelt is uit
 eenre erfenis binnen Otw gelegen nutertijt < erf Claus van Beerck ende Gherlijcs vander Brugghen O >
erf Jan Werners W ^ Z erf dess. Jans Wernarts v erf Jans tsBeckers Wilems soen N
en welke cijns van 40 sch. mr Henric als rectoir dess. altaers ghebrack en van 7 jaar niet vergolden als
deselve mr Henric seyde gericht met vonnis sch.
welk gericht Peter van Laerhoven namens mr Henrick waar hij volcomen macht af had volvuerde
[andere hand] dese voers. onderpanden Peter van Laerhoven als gemechtigd verkocht heerr Willem de By
priester voor zijn voors. gebrek en van 4 jaar tafter en de onraet scab. Peter vanden ?? Henric Jans sone
Heyman Jan van Doren datum xxvi januari
heer Willem voers. dese voers erff supt mr Henric voers. scabini predicti datum ut supra
Peter Nouwen Jacop vande Brekel Kathelijn Jan H[euvel?]mans wijf [of hermans?] Peter Quap Claeus
Zeghers Jan Wouters z. van Eersel Peter ? heer Willem vande cope? te ontheffen
80.

1471 april 26 ?
847.Sch.Otw,R.177,210-14r-01
Cont sij want Jan z.w. Jan Oerlemans voor zijn gebrek jeep van een mud rogs uit
 1/3 vande helft des goets voors.
welk 1/3 van de helft des goets voors. Aert die Molder voors. tegen Beerijsen geh. van Breda als wittig man
Gheween ? sue uxoris voor den voors. erfelijke pacht van de mud rogs en voor sommige andere commer in
sch.br. Otw van 1382 in prefesto Margriet [12-7-1382] en welke pacht vande mud voors. Jan gebrak van 2
jaar naestleden en gericht Jacop vander Elst en verkocht Jan Melis voors. scabini predicti datum ut supra

81.

1471 april 26 ?
847.Sch.Otw,R.177,210-14r-02
Cont sij want heer Willem geh. die Bye priester als procurator der zusteren des susterhusye vanm Oisterwijc
voor zijn gebrek jeep 1 mud rogs in festo Andree uit
 1/3 vant des goets voers.
welke pacht van de muid voors. Claeus geh. die Molder Aerts Miolders sone tegen Lambrecht geh. Beys
z.w. Aert Beis in sch.br. Otw 1382 op sunte Margrieten dach [ik lees millesimo quadr.Lxxxij op sinte
Margrieten dach] en welke pacht de voors. zusters gebrak van 2 jaar gericht welk gericht heer Willem en
Peter geh. van Laerhoven namens de zusters volvoerden en dit gericht overgegeven heer Willem scabini
predicti datum ut supra
[rest van dit blad leeg]

82.

1471 mei 3
847.Sch.Otw,R.177,210-14v-01
[laatste blad van eersted katern achterzijde]
Wouter z.w. Robbrecht vanden Doren wittig man Kathelinen sue uxoris Jacop z.w. Jacop Jan Leiten z. als
man en momb. Elysabethen sue uxoris filie qd Jan Beeckmans
 een stuck lands met enen stuxsken beempts hem aenliggende tsamen 4 L in par. Otw in die
Coppelstraet < > erf Alyten vidue qd Herman Goeyaert Bacs en haar krn ^ Coppelstraet v gemeinder A
vendt Korstianen z. Embrecht Gosens z. uitgenomen ½ mud rogge erfpacht de susteren van Otw jaarlijks
van recht welke pacht Korstiaenm voors. van nu voortaan zal betalen
Korstiaan voors. pt Wouter en Jacop voors. 23 gouden peters op Lichtnmmis scab. Jan van Doren en Henric
Jansz. datum 3a may

83.

1471 mei 3
847.Sch.Otw,R.177,210-14v-02
Elysabeth vidue qd Jans Ridder met Wouter subscripto hoeren man en momb. alsulcken recht van tocht als
Elysabeth voers besittende is
 1/3 van een stuck erfs tot weyen liggende 14 L in par. Otw in Udenhout < erf Gosen vanden Heesacker
> erf der predicaren vanden Bosch ^ Beerthouts van Beeck v erf Willem? Toiten
supt Mertenen z. derselve Elysabeth uit haar en van w.Jan de Ridder voeres. scabini predicti datum ut supra
quo facto Mertenen dit 1/3 vande voors. stuck erfs vendt Wouter z.w. Denys Willem Remkens wittig man
nutertijt Elysabethen voers. scabini predicti datum ut supra
Wouter voors.
 dat 1/3 van enen stuck beempts tot hem als hij seede toebehorende ix of x L gelegen in par. Otw
predicto in loco die Legrijt < erf Yden vidue et suorum prokles > Willem Stert ^ Pauwels Wolfs kynderen
v erf dat Peter vande Pasch nu toebehoort
welk 1/3 van voors. erf Wouter voors. tegen Laurensen z.w. Jans de Ridder in sch.br. Otw en supt Mertenen
voers. scabini predicti datum ut supra

84.

1471 mei 3
847.Sch.Otw,R.177,210-14v-03
Peter z.w. Jans Houts? [Hovels?] 1 mud rogge jeep; op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren 14 L in par. Otw te Berkel aen den Hovel aldaer < erf Wouter Denys > erf
Elysabeth vidue qd Goyaerts Wevers en haar krn ^ gem. strate v erf Dierck Dirc Blocmans z.
welk mud rogge erfpacht voors. Peter voors. tegen Wouter Gherits van de Pasch [Pach] in sch. br. Otw –
supt Embrecht z. Jan Vannis scabini predicti datum ut supra

85.

1471 mei 3

847.Sch.Otw,R.177,210-14v-04
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[in ondermarge?]
Aert z.w. Aerts Wevers redemit tvoors stuck landts en beempts vercoft Korstiaen Emmen – scab. Einde et
Heyman datum 3a may anno Lxxi
86.

1471 mei 3 ?
847.Sch.Otw,R.177,211-14los
Jan die Mesmaker Jan en Ghijsbrecht sonen w. Pauwels van Goerle Jacop Robben Gherit Robben Thonys
Robben Katheline wede Gherit Robben Peter vande Wou Jan die Sloetmaker Henrik Plumen Marie wede
Jans vande Einde 22 Rgld elke gld 20 st deen helft binnen meys a.s. en dander helft in festo Bavonis [1-10]
te betalen
dicti p….. deen den anderen dat elc sijn aenghedeelt van de voors. penningen alsoe betalen zullen ten
termine voers. dat die ander van hen en hun goederen daaraf ongehouden zullen bliven scabini predicti
datum ut supra

87.

1471 mei 3
847.Sch.Otw,R.177,212-15r-01
Gherit geh. vande Loe z.w. Wouter vande Loe 5 L rogs jeep hem behorende uit
 een stuck lands in par. Otw te Berkel < erf krn Aerts van Binacht > werf Aerts de Wolf ^ erf Meeus
Heinen? v erf sheren van Parweis
welke 5 L rogs Gerit voors. tegen Claeusen geh. Pig? soen w. Claeus Pigghen in sch.br.Otw supt Danielen
z.w. Jans van Oekel – scab. Henric Jans z. et Doren datum 3a may

88.

1471 mei 14
847.Sch.Otw,R.177,212-15r-02
Peter z Peter Daems z. man van Hillegonde sijns wijfs d.w. Goyaert Brabants alle erfgoederen als Jan voors.
vanwegen sijns wijfs voers. inder dinghbancke van Otw liggendce oft vergeldende hetzij erfpacht lant
beempde heye oft weye soe waer die voors. gueden – supt Thomasen z.w. Wouter Maes van Karchoven
met alle brieven – scab, Aert Appel et J Doren datum xiiij may

89.

1471 mei 14
847.Sch.Otw,R.177,212-15r-03
Peter z.w. Wang van Doveloe ende Margriet zijn zuster
 een stuck lands geh. den Garshof tot hem behorende 2 L ? bvvo te Karchoven < ^ gemeint van Haren >
v erf Andries Sapeel
vendt Jan z.w. Henric vanden Doren – scab. Aert Appel edn Peter vanden Einde datum supra

90.

1471 mei 19
847.Sch.Otw,R.177,212-15r-04
[heel erg verbleekt Aert z.w.Jan Hadewyghen Jan de outste en Jan die jongste sonen Aerts voers. van
henselven en van Adrianen noch onmondich sone Aerts voors. daer sij samentlijc voer geloeft hebben 3 L
rogs in festo Andree uit
 ½ B beempts van 2 B beempts geh. dat Roet vande welken Jacop z. Ghijsbrecht swevers? [Stevens?] z.
Toit? ½ B hebbende is en Alyt van Laerhoven ende Elysabeth d.w. Henric Costers dat ander buenre af
hebbende sijn en welke 2 B beempde gelegen zijn in Haeren < erf Elysabeth voers. > den beempt der
erfgen. w. Aerts van Laerhoven ^ gem. Aa v Ymmendonck
en welk ½ mud rogs erfpacht voors. Gherit geh. Poinenborchs tegen Claeus geh. Nycoel z.w. Claeus
Nycoels in sch.br. Otw – supt Willem Lemmens en Willem Vos ad opus …… [? tue Jenn.. spu of table sancte
spiritus?] in Haren … scab. he… Jans z. et Dorn? datum xix may

91.

1471 mei 24
847.Sch.Otw,R.177,212-15v-1
Gherit z.w. Peter Coleman wede Jan w. Jan Coleman Katheine en Elysabeth gez. drs w. Jan Coleman cum
tutoribus alle goederen die hen vander doet w. Margrieten d.w. Jan Colemans diemen int ghemein hiet
Margriet hr Wittemaet wonende tot Berghen aencomen en verstorven – supt Jacoppen Jans sone vander
Elst ad opus Willems Jan Wouters sone tesamen met andere erfgenamen van deze Margriet heer
Wittenmaet – scab. Appel en Heyman datum xxijij may [sic]

92.

1471 mei 3
847.Sch.Otw,R.177,212-15v-2
Wouter z.w. Robbert vande Doren man van Katheline sue uxoris Jacop z.w. Jacop Leyten man van
Elysabeth sue uxoris drs w. Jan Buckinc
 een stuck erf tot lande en tot beempde liggended 7 L in par. Otw in de Coppelstraat < erf Beerthout Back
> Claeus van Bochoven ^voors. Coppelstrate v totter gem. Aa toe
vendt Claeus z.w. Henrick van Straten en Henric z.w. Peter vande Hout uitgenomen ½ mud rogge erfpacht
Goyaert Rembouts en 2 st de altaristen van Otw en enen vlaams de capittelen der kerke vasn Oirschot
jaarlijks van recht – scab. Heyman en Einde datum tertia may
Aert z.w. Aerts Wevers redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
Claeus en Henric voors. promisit Wouter en Jacop voors. 22 ½ gouden peters der maent van mey a.s.
scabini predicti datum ut supra
Claeus en Henric voors. promisit 22 ½ peters over 3 jaar met 9 L rogs elke OLVrouwedage purificatie binnen
de voors. termijn den pacht van 9 L rogs scabini predicti datum ut supra

93.

1471 juni 8
847.Sch.Otw,R.177,212-15v-3
Peter z.w. Erits Laureis Vannijs z. te geven en te gelden heer Henric den Ridder priester 10 L rogs jeep op
15
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Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Haren < erf Jan Monick > erf Peter Brabant ^ comm. plateam
v erf Willems van Haeren
deze 10 L rogge na de dood van heer Henric weder comen en bliven sal tot Peters voors. oft sinen
erfgenamen – wanneer heer Henric deze pacht 3 jaar gebeurd heeft dat hij dan binnen 6 jaar deze pacht
mag lossen met 12 peters elke peter 18 st scab. Peter vanden Einde en Henric Jans z. datum viij juny
94.

1471 december 5 ?
847.Sch.Otw,R.177,213-15los01
achterop leeg
Jan z. Willem Wijten promisit Hesselen z.w. Goeyaert Hessels ½ mud rogge op Lichtmis uit
 enene huse en hove met toebehoren 2 ½ mudzaad gelegen in Enschot < erf Wouter Toit …. wn > erf
Willem Wyten en Wiouter van Haren? ^gemeint v kerckweye wech
scab. Heyman et Goetscalc datum xxvi may
Hessel dat deze Jan dit half mud rogs erfpacht af sal mogen quyten en lossen op Lichtmis a.s. over een jaar
met 17 peters elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra

95.

1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,214-15los02r-01
heer Willem Wijtman heeft met recht verkocht
 een huis en hof aen den kerckhof voers.
40 gouden peters van sinen ghebreck en voor 15 zesteren rogs en voor de onraet die daer met recht op
ghegaen was en voor 8 gouden peters daerenteynden moet Henric z.w. Laureys Lombaerts scab. Heyman
eEinde Doren en Henric Jans datum v decembris

96.

1471 december 10 ?
847.Sch.Otw,R.177,214-15los02r-02
wij scepenen ende ghezworen van Oesterwijc mette ghezworen van Haren en van Belver vander
Oesterwijcsche ghemeinten bij raey wel toedoen en consent der ghebuer van Oesterwijck van Haren en van
Belver doen cont enyeghelijcken dat wij wittelijc ende erfelijc vercoft hebben Willemen z.w. Gherit Wijten
 een stuck van onse ghemeinte gelegen voer Wippenhout 17 L oft daeromtrent soe tot heyen soe tot
weyen begrepen liggende < erf Joerden Herman Clemaerts sone ter eenre > ^ gem. van Otw v enen
beempt oic vander gemeinten inghenomen w. toebehorende Peter den Greve - - -

97.

1471 december 10 ?
847.Sch.Otw,R.177,214-15los02v-01
wt en van
 enen huse en hove gelegen bvvo < erf w. Willem Nellen nu Matheeus Buckinc > erf der erfgen.
w.Ghijsbrecht Sapeel nu Jan Wolfaerts
welk ½ mud ros erfpacht voors. Jan geh. vande Loe soen w. Wouter vande Loe tegen Mathijsen van
Huculum Wijtmanz. Everden in sch.br. Otw anno CCC LXXXIX [1389 = 11-1-1390] des dynsdachs na
derthiendach ons heren ende vande welken Aert Lonout trecht vuerde

98.

1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,214-15los02v-02
Willem dese voors. onse ghemeint in alder vormen voors. ende gelijc wij die ald. ghepaelt hebben te weten
ende te vrijen van allen commer hinder ende acht..deele van alle gheestelijcken en wereldlijcken dat hem oft
sinen erven dair op comen mocht behoudelijc dat Willem voers. daer wt ghelden sal Jaerlijcs ende erfelijc
onsen heer den hertoge teghen elc buender enen ½ oude groten
wij a b c d ….. dat wij vercoft hebben Roelof van Dongen ende Jacop vander Elst 14 L voers. ghemeinten pt.
sup dat. x decembris

99.

1471 juni 10
847.Sch.Otw,R.177,215-16r-01
Wouter z.w. Jan Wouter sone van Haren op
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten en opt erf sibi adveniat 1 ½ L gelijc alst daer bepaelt is
gheleghen in par. Haren in den Ghever < erf hr Adriaen Anchem Molders sone priester > erf Wouter
voers. dat daer teghen deilt ^ comm. plateam v erf Wouter voers.
ad opus Ghijsbrecht z.w. Jan Weyhasen wittig man Luytgaerden sue uxoris filia qd Jan Wouters z. van
Haren voers. waaruit te betalen der kerke van Haren een menghelen olye en en half roy dijcs op ten
Belverschen dijc daeraf te houden scab. Jan van Doren en Henric Jans datum x juny

100. 1471 juni 10
847.Sch.Otw,R.177,215-16r-2
Ghijsbrecht voers. als man sijns wijfs voers. op
 een huis en hof met toebehoren 2 L in par. et loco predicto ghelijc alst daer bepaelt is < erf Ghijsbrecht
voers. dat daertegen deelt > erf Claeus Brocken z. ^ comm. plateam v erf Elyaes Neel Elyaes
 een stuck lants 2 L gelegen aldaar in loco dicto die Braec < erf Jacop Ghijben > Ghijsbrecht voers. ^ Neel
Elyaes kynderen voers.
ad opus Wouter voers. waaruit te gelden Adriaen Beeken 4 L rogs erfpacht en 1 R dijcs opten Helvoertschen
dijc en een ½ roey dijcks opten Belverschen dijc en 8 st payments en 2 hoender Peter Poynenborchs
jaerlijcs van recht scabini predicti datum ut supra
101. 1471 juni 11

847.Sch.Otw,R.177,215-16r-3
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Jan en Wouter gebr. wittige krn w. Gherit Beelen Elysabeth nat.d. Gherit voers. vande selve w. Gherit wt w.
Alyten sclasters tesamen natuerlijc gewonnen
 de helft tot hen behorende in enen huys en hof met toebehoren bvvo tpl. die Hoechstraet < erf Peter –
doorgehaald?] Jans vander Stegen ^ comm. plateam > Peter van Laerhoven ubiz..
vendt Henric z.w. Peter vanden Hout – scab. Goetscalc ende Jannus Dircs z. vanden Doren datum xi juny
102. 1471 juni 10
847.Sch.Otw,R.177,215-16v-1
Peter geh. van Laerhoven z.w. Jans een half mud rogh jeep hem behorende op Lichtmis uit
 huse en hove gronden en toebehoren bvvo in die Kerckstraet < Dirc vander Elst nu tot Jan Anchems
Molders kynderen behorende > erf Marien wede w. Ghijsbrecht Heyen en krn ^ comm. plateam v erf
Willems n.z. w. Henric Nellen
welk mud rogge erfpacht voors. Peter voers. tegen Claeusen z. Claeus Sculenborchs in sch.br.Otw – supt
Thomas z.w. Wouter Maes van Karchoven – scab. Heyman et Goetscalc Jans sone datum x juny –
por.p..scab.
103. 1471 juni 24
847.Sch.Otw,R.177,215-16v-2
Herman z.w. Wouter Loers en Elysabeth sine wittige hvr d.w. Ghijsbrecht Aert Leyten sone hebben
gedisponeert in maniere van testamente ghemaect dat de langst levende van hen beiden alle goederen
zullen moghen bruken besighen ende hantplichten ter tocht onverseit van hoeren kynderen oft erfgenamen
in enige manieren voorts overgegeven Wouteren hoer wittige sone na hun beider dood
 een huys en hof met toebehoren en 6 B daar deselve Herman nutertijt in besittende is gelegen in par.
Otw in loco dicto Udenhout < de wede w. Claeus Stert en krn > erf der erfgen. Claeus Pig en krn ^
comm. plateam
 2 ½ B broecs ghelegen in par. predicto in Udenhout over die Cruisstraet dwelc Herman ghecrighen
had teghen die Couteringhen
 3 L lands in par. voorn. in Berkel < erf sheren van Parweis > Henric vande Loe
 een stuck heyvelts in Venloen 5 B < erf sheren van Postel > Jan Sterts krn
die Wouter zal bezitten onbestoert van Aernden sone Hermans voers. oft van enighen erfgenamen [216-17r]
waaruit Wouter gelden zal alsulcke pachten en chijnsen alsmen dat met recht schuldig is
Hiertegen zal Aert z. Hermans voers. na dood Herman en zijn hvr hebben en houden
 een stuck beempts 9 L in par. voorn. Uedenhout < erf Henric Losen > erf Go van Hulsen
 een stuck erfs 1 B in par. en tpl. voorn. in die Ses Hoeven < erf Peter Wouter Priems z. ab utr. parte
 een stuck erfs tot weyen liggende 1 B in Berkel < erf Aert Ghijben > comm. plateam
 een stuc lants 4 L in par. en tpl. voorn. < erf sHeeren van Parweis > comm. cova?
 een stuck moers 1 B in Venloen < erf Beerthout Bacs > Henric Witlocx krn
nog 2 mud rogge erfpacht welke Herman voors. tegen Jan Brocken in cope sch. br.
nog 1 mud rogs erfpacht dwelc Jan vande Leempoel tot Helvoert jaarlijks schuldig is te ghelden uit zekere
onderpanden – en uit zijn deel gelden alsuilcke pachten en chijnsen
Item sal Wouter voers. een jaer naerder doet sijns vaders en sijnder moeder voers. de voors. Aert sinen
bruer wtreyken 4 ½ peters elke peter 18 st – scab. Aert Appel et Henrick Jans datum xxiiij juny
104. 1471 juni 24
847.Sch.Otw,R.177,216-17r-1
Heylwych wede w. Jan Panis d.w. Jans Papen
 een stuck lands 2 L in par. Otw te Huculum < erf der erfgen. Jans van Ethen? > erf Peter Moers ^ erf
Brusten Jans z. v erfgen. Jans van Ethen voors.
 een stuck beempts in par. en tpl. voorn. < erf Thomas Wouter erfgen. > Jans van Eygen ^ erf Bruysch
Jans z. voers. v erf Wouter Pig
vendt Gheryden z.w. Henric van Dun uitgenomen 4 d. pay. erfcijns Jan van Erp – scabini predicti datum ut
supra
Gherit voors. gelooft te gelden Heylwyghen voers. 18 L rogge jee lijfpacht op Lichtmis alsoe lange zij leeft
scabini predicti datum ut supra
105. 1471 juni 25
847.Sch.Otw,R.177,216-17v-1
Margriet d.w. Gielys Toit dat 12de deel haar toebehorende in
 een stuk beempts in een stuk beemd geheten die Groetdonc in par. Otw in Uedenhout < erf geh.
tGhiersche Broeck der vrouwen vander Cameren toebehorende welke beemd w. Gherit vande Vendijc
toebehorende was
vendt Dircken z.w. Willem Sapeel uitgenomen alsulcke cijns als men den hertoge uit voorn. stuk beemd tot
hoeren ghedeelte jaarflijks schuldig is scab. Aert Appel et Heyman datum xxv juny
106. 1471 juli 7
847.Sch.Otw,R.177,216-17v-2
Adriaen z.w. Ghijsbrecht vande Leempoel Claeus z. Peters van Laerhoven wettig man Kathelinen sijns wijfs
Jan z.w. Jan Groey wittig man Heylwyghen sui uxoris d.w. Ghijsbrecht vande Leempoel voors. voor
henzelven en voor Alijten en Margrieten drs w. Laureys Vannys daer Adriaen voor geloofd heeft ½ mud rogs
jeep op Lichtmis uit
17
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enen huse en hove met toebehoren in par. Haeren in Hollen kinderen Hoeve < > erf Margriet Hollen ^erf
Jans soen Doeren? v gemeint van Haren
welk ½ mud rogh voors. Alijt d. Laureys geh. Vannys z. tegen mr Henric geh. van Eele z.w. Jacops van Eele
Aert Houtappels z. in sch.br. Otw en welk ½ mud de voorn. mede erfgenamen met recht van versterf erfelijc
toecomen is – supt Cornelys z. Claeus Aerts z. – scab. Heyman en Johannis de Doren Aerts z. ? datum vij
july


107. 1471 juli 7
847.Sch.Otw,R.177,216-17v-3
Adriaen voors. en Jan voors. man van zijn hvr vors. op
 een stuck lands geh. Dirck Blocmans acker 4 L in par. Otw in Berkel < erf Peter vande Pasch > Peter
die Kock ^erf Herman Loers v erf persoens van Otw
ad opus Claeus voers. als man van sijns wijfs voors. waaruit te gelden alle pachten en kommer scabini
predicti datum ut supra
108. 1471 september 13
847.Sch.Otw,R.177,217-17los
Aert Buckinc Goyaerts heeft geloeft Symon Scheenken 30 wit stuvers of die werde bynnen vier jaren te
betalen te sweten alle jaer viij st ende dien ierst dach der betalinge sal wesen sunte Marten naest comende
ende also alle jaer volgende
Item Margriet w. Henricx d. van Beeck vande Henricke ende Belen tesamen gewonnen heeft geloeft Symon
voirs. vijftich wit. Stuver bynnen vier jaren te betalen te weten alle jaer 12 ½ stuv. ende den ierst dach der
betalinge sal wesen als boven
item Henrick Moels Henrick z. Jan die Brauwer Henrick z. Claes Goesen Claess en Claes vande Dijck
hebben geloeft Symon voers. versteyne? 4 ½ rijns gld 20 st oft die werde bynnen 4 jaren te weten all;e jaren
een vierdel ende den ierste dach der betalinge sal wesen als boven testes scabini in Oesterwijck Heyman
van eele? Heymans z. en Peter van Einde datum xiij dage in septembri anno Lxxi scab. Peter vande Einde
en Heyman
Item Jacop vande Elst goede vrient maect my dit aldus in ene brieff ick wils wesen tot uwen will - symon
Schienken u goede vrient
109. 1471 juli 7
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-1
Claeus en Jan voors. als man van hoer wiven voers. op
 een huis en hof met toebehoren gelegen in par. en tpl. voors. < ^ com. plateam > erf Peter die Kock v erf
Gherit Smeets
ad opus Adriaen voors. de hieruit geklden zal de commer van recht wegen scabini predicti datum ut supra
110. 1471 juli 7
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-2
Cornelys z. Claeus Aerts z. pt Jan Groey voers. 8 peters elke peter 18 st in festo Petris pape primus? ..
scabini predicti datum ut supra
111. 1471 augustus 24
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-3
Jan Groey …. 13 peters supt Symonis Sceenken scab. Appel en Heyman datum in festo Bartholomey
112. 1471 juli 9
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-4
Peter geh. van Laerhoven pt. Laureys van Veen 16 ½ beyerschen gulden elke gld 14 st en 5 Rgld elke gld
20 st des anderen daechs nae sinte Matheeus daghe propre future des vorsters van Otw in te gaen ende
niet? van daet te Stenden? hij en heeft de voors. Laureys vernuecht? en betaelt vande voors. somme dwelc
Peter voors. bijde scouteth? daer toe gheerdt? met opghereten? vuyghen? kennelijc aen de heylighen
ghesworen heeft die voors gheloeft volcomelijc te volvueren oft Peter voers inde betalinghen oft inden
ingaen miste? dat hij sal wesen trouweloes eerloes ende meinedich onder wat heeren dat men den selven
besighen sal ende oft Peter voers. binnen de voers. termine aflivich werde … oft mee? de voers. gheloeften
niet na een ghinc tot dieren? ende heeft Willem Wyten gheloeft ut de… ….. als een man van eeren die
voers. gheloeft te volvueren oft inde voers. manieren in te gaen en niet te schaden hij en sal Laureys voers.
voldaan hebben vande voers. penninghen – scab. Appel en Einmde datum ix july
113. 1471 juli 9
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-5
Item Peter voers. pt sup Laureys voors. 9 peetrs en 7 st elke peter tot 18 st op dingsdach nae sinte Jacop
a.s. etc. scabini predicti datum ut supra
114. 1471 juli 9
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-6
Laureys van Veen allen alsulcken gheloften die Willem vande Heyen de voors. Laureys in scepen brieven oft
andersins gheloift mach hebben item hiertoe alsulcken vonnis ? voorwaerden ende andere ghevesten? die
Laureys voers. opten voers. Willem vande Heyen hebbende is ut dicit supt Peter van Laerhoven voers. te
samen metten voers brieven en vonnissen scabini predicti datum ut supra
115. 1471 juli 18
847.Sch.Otw,R.177,218-18r-7
Wij Aert Appel en Heyman notum suam …. dat voir ons comen is Roelof z.w. Jans van Dongen voor hemzelf
en voor joffr. Margrieten van Dongen moeder daer Roelof voers. voer geloeft heeft ende heeft vernueght
18
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voldaen ende wael betaelt ghekent van allen ende enyeghelijcken alsulcken beweynde als Wouter van
Haren als rentmeester in supe? tijt vande gueden joffr. Margrieten voers. ghehadt oft ontfangen mach
stellende? daeraf quyt de voers. Wouter behoudelijken ende hier in wtghescheiden alsulcken aensprake van
10 Rgld als Wouter zede dat hij Peteren? van Wyssel vanwegen joffr. Margrieten voers. betaelt hadde datum
xviij july
116. 1471 juli 15
847.Sch.Otw,R.177,218-18v-1
Dirck z.w. Willem Sapeel
 een huis en hof met sinen toebehoren bvvo < erf Willem Sapeel > erf Claes Ques ^ comm. plateam v erf
Dirck Sapeel
welk huis etc. Dirck mits enen coop des heren van de lande van Goyaert van Hulsen daerop gedaen erfelijc
toecomen is in een vonnisbrief sch. Otw supt Goyaerden z.w. Henric Emberts z. van Riele wittig man en
momb. Mechtelden sue uxoris d.w. Jan Ponenborg et ad opus Jans en Willems gebr. krn w. Jan
Poinenborchs voors. tesamen hier bij gestaen Adriaen en Vranck gebr. krn w. Claeus Wouter Wijten voor
hen selven en voor heer Wouter en heer Mathijs gebr. krn w. Claeus Wouters Wijten voers. op dit huis ad
opus Goyaert Jans ende Willems voors. – scab. Aert Appel en Heyman datum xv july
117. 1471 juli 15
847.Sch.Otw,R.177,218-18v-2
Goyaert Jan en Willem voors. dat Adriaen en Vrancken dit huis en hof zullen mogen quyten en losen op
Pasen over 3 jaar met 38 peters elke peter 18 st gherekent met zulcken voorwaerden dat Adriaen en Vranck
binnen de voors. termijn mette voors. penningen niet en losen oft iemand van hoer wegen tot dien einde
hebben sij in gheloeft op voors. huis met manieren van losch scabini predicti datum ut supra
118. 1471 juli 15
847.Sch.Otw,R.177,218-18v-3
Adriaen en Vranck hebben ghekent ende gheleden dat sij tvoors. huis ghement? hebben als hen voer
hoeren afterstellighen pacht overgeven ende af ghewonnen metten recht ende daerenteinden hebben sij
bekent ende ghe…. sij tvoors. huis dese voors. 4 jaer tegen den voers. Goyaert Jan en Willem ghehuert
hebben allen jaer om 3 pedters te vergelden alle jaer inden hoochtijt van Paschen met sulker voorwaerden
toe ghelden oft Adriaen en Vranc voers. in enyghelijcken tijde der betalinge der hueren voers. miste? ende
niet? en betaelde rien einde hebben sij gheloeft tvoers. huis te ruimen terstont om hen daeraen niet meer
hueren? te vermeren om vande voors. Goyaert Jannen en Willemen hoer ….. tvoors. huis als aen hoer erve
te moghen slaen scab. predicto datum supra [niet erg duidelijk]
119. 1471 juni 23
847.Sch.Otw,R.177,218-18v-4
Henric Willem Toiten sone pt Claeusen Peters sone van Laerhoven 2 ½ mud 6 L rogs en dat derdendeel van
ene zester rogs in festo Bavonis a.s. scab. Appel en Einde datum xxiij juny
dat? pt Jan Groey ….. scabini predicti datum ut supra
120. 1471 augustus 3
847.Sch.Otw,R.177,219-19r-1
Claeus nat.z.w. Henric vanden Dijc heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghelde van 20 gouden
peters in afcortinghen van 58 ½ peters die welc Wouter z.w. Matheeus Bacs de voors. Claeus gheloeft
hadde nae inhout sch.br. van Otw en heeft daeraf quyt gescouden scab. Emb. et Heyman datum iij augusti
121. 1471 juni 20
847.Sch.Otw,R.177,219-19r-2
Peter en Margriet zijn zuster krn w. Wanghen vande Doveloe
 een huis en hof met toebehoren tot hen behorende bvvo in loco Karchoven < ^ comm. plateasm > erf
Arnoldi Appels v erf Goeyaert Buckinc
supt Hilleghonde d.w. Jannis heer Gosens z. scab. Peter de Fine et Heyman datum xx juny
122. 1471 augustus 11
847.Sch.Otw,R.177,219-19r-3
Kerstine d.w. Roef Bullen van deselve w, Rioef en wt Beatrisen d.w. Jan Aerts sone van Lucel tsamen
wittelijk gewonnen dat 16 deel van de helft van alle en eenyegelijke alsulken gueden als Hesselen z.w.
Henric Appels als wittig man Alijten sijns wijfs d.w. Aerts van Lucel vander doet w. Heylwyghen d.w. Aerts
van Lucel en van Aerden hoer wittige sone met recht van versterve enigszins aencomen is daer Lambrecht
z.w. Lambrecht van Beerse wedn. w. Heylwyghen voers. sijn tocht in besittende welk 1/8 van de helft van de
versterve voers. Henric d.w. Roef Bullen voers. tbv hoer en tbv Kerstine voers. tegen de voors. Hessel met
overgeven in sch.br.Otw – supt Jan z.w. Jan Wouters wittig man Henric sijns wijfs voers. scab. predicti
datum xi augusti
123. 1471 augustus 12
847.Sch.Otw,R.177,219-19r-4
Wouter z.w. Matheeus Bacs pt Symon z.w. Egbert Sceenkens 38 ½ gouden peter 10 ervan op OLVrouwe
dage purificatione 10 derselver peters met 12 L rogs Lichtmis daarna volgend 10 derselver peters met ½
mud rogge lIchtmis daarna nog 8½ peter met 3 L rogge – scab. Aert Appel e Heyman datum xij augusti
124. 1471 augustus 12
847.Sch.Otw,R.177,219-19r-5
Aert z.w. Jan Hermans ? z. vander Hoeven pt Symon voers. 5 R? gld en voor elke gld 20 st opten
vastelavont a.s. scabini predicti datum ut supra
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125. 1471 augustus 16
847.Sch.Otw,R.177,219-19v-1
Jan z.w. Dircs vander Elst ¾ hem toebehorende in jeep 27 L rogs op Lichtmis uit
 enen akker lands in par. Tilborch ad locum dictum de Berckdijc < Jan Hagaerts > erf Lambrecht krn
vande Bekerdijck
 enen buenre velde ghelegen inde schoer aen Lievegoer < Jans Brock after Loe > erf dat Jan Huben
Gheenkens soen was
welk ¾ van de 27 L erfpacht voors. Jan tegen Gheryden z.w. Dircs vande Elst man van Hilegonde sijns wijfs
d.w. Gherit Hagaerts sinen brueder met overgeven in sch.br. Otw supt Thomas sinen wittigen sone als Jan
voors. Thomas in huwelijkse voorw. geloeft had wcab. Peter de fine et Heyman datum xvi augusti
126. 1471 augustus 14
847.Sch.Otw,R.177,219-19v-2
Cont sij want Peter geh. van Laerhoven uit macht en opdracht van Jan Monick van zijn gebrek jeep 1 mud
rogge op Lichtmis uit en van allen enyegelijcken erff en erfgueden die Goedevaerden z.w. Claeus Plumen
verstorven waren vander doet w. Claeus Plumen sijns vaders die hem nae versterve mochten van Jueten
sijnre moeder wede w. Claeus Plumen waar deze gueden ook gelegen hebben en welk mud rogge erfpacht
voors. Wouter z.w. Claeus Plumen teghen de voors. Godevaert sinen brueder met overgeven in sch.br. Otw
waer af die daet begrijpt int jaer ons Heren MCCCC xxxiij op onser Liever Vrouwen daghe purificatio [2-21433] welke pacht van de mud rogge voors. Lambrecht z.w. Korstiaens van Doren tbv Jan Monix voers. met
overgeven vercregen heeft en in den overgeven des pachts voers. en om dieselve ? des pachts verbonden
heeft zekere erf hiernae bescrfeven hem toebehorende dats te weten 1/3 van erf die hem vander doet w.
Claeus Plumen sijns vaders verstorven sijn en van de voors. Jutten sijnder moeder aen versterven moghen
in
 enen huse en hove met sinen gronden en toebehoorten bvvo bijden dreyboem aldaer < erf Henric van
Beeke > erf Merten vanden Dijc ^comm plateam v erf dicte den Dorenacker
 enen hove 1 L gelegen bij voorn. dreyboom aent hecken < erf Jan Buckinc > erf Michiel Fijen ^comm.
plateam v erf Michiel Fien voers.
 stcu lants geh. dat Santstuck 1 ½ L < erf Jans Beckers > erf Jan Stinen [220-20r] ^comm. viam v erf
Jhoannis dicti vanden Venne
 een stuck lands geh. den Ghever 7 L ghelegen bij de voers. dreyboem < tusschen die ghemeint van
Haren > erf sunte Kathelinen autaer inder kercke van Otw ^gem. weghe v erf Willems van Osch
 een stuck lands geh. dat Haeckstucsken een zesterzaet oft daeromtrent gelegen in de ackeren van
Haren < erf w. Gheride Brocken > erf Jhoannis dicti Stinen ^comm. via v erf krn w. Peter Woyten
 een stuck lands geh. dat cloetken 4 L gelegen aldaar < erf Elysabethen vanden Einde <> erf cumsden?
Back Gheeleics z. ^comm. plateam v erf Jhoannis dictio Becker
 een stuck broecks geh. dat Eeusel gelegen inde par. Otw < erf der persoenscap van Otw > erf Henric
dictio Buck ^gemeint van Otw v erf dicti den Vlierbeempt
 een stuck heyvelde 1 ½ B oft daeromtrent in par. voors. after een stede geh. den Amelaer < gemeint? erf
Arnoldi dicti Laerhoven ^ Henrici dicti Rutthen v Jhois dicti Stinen
item voert wt allen en enyegelijcken erffe in die welc w. Claeus Plumen bestorven is volgens sch.br. van den
bosch waaraf die date begrijpt int jaer ons heren dusent CCCC Lvi den xi ten daghe van meerte 11-3-1457?]
en welke pacht vande mud rogge voers. de voors. Peter als ghemechtigt van Jan Monick voers. ghebrack
van 5 jaren naestleden niet vergouden en was gericht vonnis sch. Otw als Peter volcomelijck volvuerde
gewijst waert met vonnis sch. Otw dat Peter voers. dese voers onderpanden voer sijn voers ghebrek
vercopen mocht en dat den heer vande lande den cope oft de copen daeraf sculdich soude sijn gherecht
waerscap te doen en want Peter voers. dit voers. ghericht denghenen dieen hij dat sculdig was te bieden te
losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetich vande scepenen inden gericht ghenoch vercleert heeft en
welc ghericht ten Bosch inde stat bij de bode en daerna een coepdach af gheleet is ghelijc die bode derselve
stat die alsulcken ghebode ghewoenlijc is te doen ons scepenen heeft onder ghescreven ende sinen zeghel
gheverificeert heeft dwelc ghesciet alsoe heeft Peter voers. de voers. ghericht van sijn voers. ghebreck en
de onraet die daer met recht op ghegaen was van 17 peters en 17 st die welc Wouter sone w. Claeus
Plumen voers. Hillegonden en Margrieten drs w. Goeyaert Plumen gheloeft hadde en voor 2 st meer daer en
teynden vercoft Thomasen z.w. Wouter Maes van Karchoven pt in foi? scab. Aert Appel Heyman .. Jan van
Doren Heyman datum xiiij augusti
127. 1471 augustus 21
847.Sch.Otw,R.177,220-20v-1
Alijt nat.d. Claeus Maes van deselve w. Claes en wt w. Kathelinen nat.d.w. Jan Mechtelden tsamen natuerlijc
ghewonnen
 een huis en hof met sinen gronden en toebehoorten tot hoer als sij zeede behorende bvvo < erf Jan
Noets > ^ erf der krn w. Gherit Beeken v comm. plateam
welk huis etc. Kathelinen voers. tbv hoer en tbv Willem Marien en Aryaen voors. tegen Jan sone w. Jacop
Stinen en tegen Henric z.w. Willem Kepken van Nulant als gasthuysmeesteren van Otw in sch.br. Otw welk
huis en hof voors. totte voors. Alijten vander doet w. Kathelinen hoer moeder van Willemen hoer bruer en
van Marien hoer zuster met recht van versterve erfelijk toecomen – vendt Jannen z.w. Dirc Noets voers. –
scab. Heyman en Henric Jans z. datum xxi augusti
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Jan z. Embrecht Goeswinen z. redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
Jan Noet voers pt Alyten voers. 15 peters en voor elken peter 18 st over 2 jaar metr 7 ½ L rogh op Lichtmis
etc.
128. 1471 september 9
847.Sch.Otw,R.177,220-20v-2
Jan z.w. Jan Boyters wedn. w. Yden zijn hvr d.w. Henric Goeyaert Langheinen alsulcken tocht als Jan
besittende is in
 een huse en hove met toebehoren 13 L bvvo tpl. Karchoven < hr Jan van Doren > comm. plateam ^
Andries Wijtmans
 nog een stuck lands 18 L gelegen aldaar <erf Jans van Doren Meeu Heyen ad quibusd. a… > erf Andries
Wijtmans en Henric Rutthen cum quibusd. a.. ^ erf Henric Rutthen v erf Jan vanden Doren
welk huis etc. voers. Elysabeth Gherit Vendyc d. tegen Jannen geh. vander Heyen z. w. Willem vander
Heyen tot enen erfponts had ontvangen in sch.br. Otw
supt Elysabethen sijnre wittighe dochter ad opus eius et ad opus Jans Barbar en Yde krn Jans voers.
– scab. Aert Appel en Jan van Doren datum ix septembri [221-21r]
quo facto Elysabeth voers. voor hoerselven en voor hoer broeders en zusters voors. waarvoor Elysabeth en
met hoer Jan hoer vader Gheryt die Boyter Meeus Lombaerts als momb. en toesienders der krn voers.
ghelovet heeft dit huis en erf voers. enen supt.. Wouteren z.w. Wouters vande Nuwenhuis voor hemzelf
commer ex parte eius en w. Gherit Vendijcs d. inde voors. huse hove en erf uiitgenomen 1 mud rogge
erfpacht Embert den Clerck ex… solv… h. bij ghestaen Meeus Lombaert voors. als man van Elysabeth sue
uxoris d.w. Goeyaert Langheinen op dit huis etc. ad opus Wouter voers. scabini predicti datum ut supra
Wouter voors. pt sup Elysabethen voers ad opus eius et ad opus hoer brueder en zusters 13 peters elke
peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 6 L rogge scabini predicti datum ut supra
129. 1471 september 12
847.Sch.Otw,R.177,221-21r-01
Jan z.w. Jans natuerlijc sone w. Jan Henric z. 10 L rogh jeep op St Thomas apostel uit
 een stuck lands mette tymmeringe daarop staende bvvo te Karchoven bij de wintmolen aldaar < erf w.
Oeden Wuys? nu Jan die Becker ? > Peter Buckinc? ^ vande waterlaet v erf Katelinen vidue w. Jan
Hoefs en haar krn
welke 10 L rogs erfpacht voers. w. Jan z.w. Jan Henric zn. vader Jans ierstghenoemt tegen Peter z.w.
Peters geh. die Raymaker in sch.br. sBosch en welke 10 L rogs erfpacht voors. de voors. Jan vander doet w.
Jans sijns vaders met recht van versterve erfelijk toecomen zijn supt heer Lambrecht priester z.w. Thomas
Bruynen etc. scab. Heyman en Goescalc Jans sone datum xij septembris
Willem z.w. Jan Hoysten redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
130. 1471 september 10
847.Sch.Otw,R.177,221-21v-01
Cornelyus z.w. Tielman Dircs sone vanden Einde Willem Lamberts sone van Hedichusen als wittikg man en
momb. Elysabethen sue uxoris d.w. Tielman Dircs sone voers. 14 L rogs jeep hem behorende op Lichtmis
uit en van
 een woninghe w. toebehorende heer Willem geh. van Huculum ghemeinlijc gheheiten de Heerinck kynder
lant ghelegen in par. Otw in Huculum bij de erf Henric geh. Brock
 item uit alle en enyegelijken toebehoren de voors. woningen in wat stede die ghelegen sijn ghelijc die
voers. woninghe met haar toebehoren totten voors. heere Willem van Huculum toebehorende waren als
hij zeede
welc in sestendeele daer woningnen en erf voors. Aert nat.z. heer Willem geh. van Huculum en Jan geh.
Scoep [Stoep?] van heer Jannen geh. van Huculum priester en tegen Claeusen geh. Maert nat. kynderen
heer Willems geh. van Huculum tegen Dircken geh. van Heerlaer als wittig man en momb. Jutten sui uxoris
en tegen Jannen geh. van Cluppelt ende als man en momb. Elysabetthen sui uxoris nat. d. heer Willem geh.
van Huculum voor de voors erfelijke pacht vande 14 L rogs en voor sommige andere commer jaarlijks van
recht in sch.br. sBosch en welke pacht van de 14 L voors. totten voors. Cornelys en Willem met recht van
versterf en erfelijc toecomen sijn supt Claeusen nat.z.w. Henric vanden Dijck scab. predciti datum x
septembris
131. 1471 september 18
847.Sch.Otw,R.177,221-21v-02
Beerthout z.w. Henric van Dijc pt. Jannen z. Jacop Houbraken xvi peters elke peter 18 st op lichtmis a.s.
over een jaar met ½ myd rogs scab. Peter vande Einde en Jan vande Doren datum xviij septembris
132. 1471 september 15
847.Sch.Otw,R.177,221-21v-03
Henric geh. van Beeck pt Jannen geh. vande Ham 10 Rgld en 11 st binnen zekere termijnen van jaren te
betalen te weten allen jaren 42 st de iersten termine van betalinghen af wesen sal van Bamisch
naestcomende over een jaer en alsoe vervolghende van Bamisch tot Bamisch totten vold. betalinghen van
de voors./ 10 Rgld 11 st
oft Henric voers. binnen de voers. termine van irmond jet aen storve ghedraghen totte voers. sommen toe
dat alsdan die aghe der betalinghen vervallen zullen sijn vande ghebreke dat Henric voers. alsdan sculdig
sals sijn ghedraghen totten vors. sommen toe [niet duidelijk] scab. Doren en Scelleken datum xv septembris
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133. 1471 september 17
847.Sch.Otw,R.177,222-22r-01
Cont sij want Jan geh. die Becker momb. en prov. der H.Geesttafel KvOtw zijn gebrek vande tafele weghen
jeec 15 st outs vergolden sommige op St Reniers daghe en sommige op St Mertensdaghe inde wynter uit
 6 stukken land in par. Haren
 dat ene stuck geh. die Bolc gelegen bij een stede geh. die Langherode
 dat ander geh. dat Boxcken dwelc w. was Jans vande Schueren
 dat dorde ghelegen bijde capellen van Belver
 dat vierde geh. den Scoenmortele
 en noch wt 2 cleinen stusken ghelegen bijden eyck in de acker van Belver als hij zeede
welke 15 st outs voers. Henric Coenegonden cnaep van Krekelhoven teghen Cristinen geh. van Rode en
tegen Hillen hoer dochter en teghen Goeyaerden hoeren sone en oec teghen Emmeken geh. Storman met
overgeven erfelijc ghecregen had ghelijc dat in verscheide scepen letteren van Otw daerop ghemaect
volcomelijck begrepen is waer af die date van enen begrijpt int jaer M CCC ende XVI des dorde daechs nae
ons lieve? Vrouwendaghe purificatio [5-2-1317] ende die daet vanden anderen int jaer MCCC en XXI die
sondach nae onser lieve? Vrouwen daghe purificatio [7-2-1322] en welke chijns voert totter tafelen comen is
als hij zeide en welke cijns de voors. tafel gebrak ende vanden jaer naestleden niet vergouden en was als hij
zeede ghericht waert mids vonnis der scepenen van Otw aen dese voors. 6 stucken lands welck gericht de
voers. Jan als provisor der tafele volcomelijck volvuerde allen ende enyeghelijc daer toe dede die hij daer
toe sculdig was te doen null? pr..misse? dwelc ghesiet ghewijst waert met vonnis der scepenen van Otw dat
Jan voers. vanweghen der tafelen voers. dese voes. 6 stucken lands voer sijn voers. ghebreck ende dat die
heer vande lande ….. ende want Jan voers. dit voers. ghericht den gheen dieen hij dat sculdig was te bieden
te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghericht? vande scepenen inde ghericht ghenoech vercleert
heeft dwelc aldus gheschiet alsoe heeft Jan voirs dese voers 6 stucken lands voer sijn voers. ghebreck voer
den onraet die daer met recht op ghegaen was daer en teinden vercoft Jacoppen sone w. Ghijsbrecht
Jacops sone vande voers. cope dese voers. 6 stucken lands in een recht erfrecht te hebben ende te besitten
welken cope overmids vo…scepen van Otw … heer van de lande sculdig sal sijn pt in … scab. Aert Appel
Peter vande Einde Heyman vande Eck Henric Jans sone en Goetscalc Jans sone datum xvij septembris
134. 1471 september 23
847.Sch.Otw,R.177,222-22v-01
Jan z.w. Jan Wijtmans alsulcken tocht en recht van tocht als Jan voers. besittende is in enen mud rogge
jeep van 1 ½ mud rogs erfpacht op Lichtmis uit alsulke goederen w. Henric geh. van Laerhoven sone qd
Claeus van Laerhoven soe waer die gelegen sijn etc. welk mud rogs erfpacht voors. Jan voors. tegen Gherit
geh. van Meynsvoert z.w. Wouters van Meynsvoert in sch.br. Otw
nog zijn tocht in een mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Jacop Scheiven > erf Alyten vidue qd Jacops van Eele
Aert Houtpappels z. en Aert hoers soens ^ comm. plateam v gemeint aen die Vloet ghelegen
nog zijn tocht in enen ½ mud rogs erfpacht welke Laureis Groeys sculdig is te ghelden uit
 eenen acker lands ghelegen doer die Nedervonder < erf w. Jan Brabant > erf Willem Cupers en Jacops
van Eel Aert Houtappelszoon en Henric Hetecreit?
welk ½ mud voors. Jan Wijtmans tegen mr Jan z.(Jacop ?) Wijtmans Jan Wijtmans z. …
supt heer Wouter priester canonick tot Everbode pastoor tot Balen Andriesen Sthevenen en Willemen gebr.
krn Jans voers. Korstianen z.w. Jan Oems? als wittig man van Elysabetthen Henric z.w. Corst [of Cop?]
Doys man van Alyten sue uxoris drs. Jan voers. en in bo.. fide.. scab. Petrus de Fne en Heyman Dircs? xxiij
septembris
135. 1471 september 23
847.Sch.Otw,R.177,222-22v-02
Arno? filio of fratro ? constitus . . . ende heer Wouter daertoe mechtich die dit erstgenoemde mud rogs
ende dit lest ½ mud rogs supt Andriesen voors. datum scab. ut supra
.... dat middelste mud rogh erfpacht heer Willem priester z.w. Jan Wijtman . . .
scab. predicti datum supra
136. 1471 september 23
847.Sch.Otw,R.177,222-22v-03
Jan voors. wedn. w. Alijten sue uxoris d.w. Wouter van Mensvoert alsulcken tocht als Jan voors. besittende
is in een sestendeele van allen ende enyegelijcken alsulken gueden daer w,Alijt in bestarf soe waert die
voers. goeden gelegen sijn supt heer Wouter sinen sone voirs. quo facto dat heer Wouter van sinen abt
daertoe mechtich te gheven en te ghelden de voors. Jan heer Willem sinen oem 1 ½ mud rogge erfpacht op
Lichtmis uit 1/6 vande versterve voors. scabini predicti datum ut supra
137. 1471 april 26 ?
847.Sch.Otw,R.177,223-22los
Cont sij enyegelijcken wangt Goyaert z.w. Goyaerts van Hulsen voor zijn gebrek dats te weten van jeep van
1 mud rogge op Lichtmis uit
 enen huse en hove met gronden en toebehoren daar w. Peter vande Dovelo voer en Dirck geh. Wangh
vanden Doveloe nae in bestorven sijn en nu totten kynderen w. Dirck Wangen vande Doveloe comen sijn
ghelegen bvvo in loco Karchoven < erf Jans van Ghilse z.w. Henric van Ghilse > erff der krn w. Aert
Wanghen ut dicit
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welke pacht vande mud rogs voors. Goeyaert voers. tegen de krn w. Dirck Wanghen gecregen hadde in
sch.br. Otw anno dominji millesimo quadragesimo quinquagesimo op Ste Gheertruidendach welke pacht
Goeyaerde voors. ghebrack ende vande jaer naestleden niet vergouden en was ghericht welc gericht Aert
geh. Lonaut volvuerde dwelc gheschiet soe heeft Goeyaerde voers. dit voors ghericht daer en teynde vercoft
Jacop z. Jans vander Elst voor sijn voors. gebreck en voor de commer die daer met recht op ghegaen is en
voor C oude peters en L rijnsche gulden scab. Aert Appel en Peter vanden Einde Heyman Jan van Doren
datum xxvi aprilis behoudelijck en in dese coop wtgescheeden een huysken opten hoeck vande erve gheset
met de erff sibi adian..
Jacop voors dese voors. coep supt Aert Appel Jacops z. …… scabini predicti datum ut supra
Cornelis z.w. Tielman? Dircs z. vande Einde Willem Lambrechts z. van Hedichusen als man van
Elysabethen sue uxoris filiam quondam Tielmans voors. xiij lop. rogs
achterop een regel ???
138. 1471 september 26
847.Sch.Otw,R.177,224-23r-1
Wouter z.w. Matheeus Bacs pt te gelden Jannen z.w. Jan Buckinc ½ mud rogge op Lichtmis uit
 twee huse en hove met hoer gronde en toebehoorten tot voors. Wouter behorende bvvo < erf
Ghijsbrecht Jan Brocken z. > erf Elysabeth vidue qd Jan Doreman en haar krn ^comm. plateam v
gemeint aen die Vloet ghelegen
scab. Peter vanden Einde en Heyman datum xxvi septembris
139. 1471 september 26
847.Sch.Otw,R.177,224-23r-2
Andries z.w. Jans vande Wou alle versterf als Andries van w. Jans sijns vaders en w. Mechtelden wittige hvr
w. Jans vande Wou sijn moeder met recht van versterve waar ook gelegen supt Henric z.w. Jans vande
Wou sinen bruer scabini predicti datum ut supra
Henric voors. pt te gelden Andries sinen bruer voors. 22 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 12 L in par. Otw in Huculum < erf Bruesch Jans z. en comm.
plateam > die ghemein ackeren en Peter van de Wou ut dicit
scabini predicti datum ut supra
Nycolaes de Dijc Lxij peters
140. 1471 september 26
847.Sch.Otw,R.177,224-23r-3
Claeus natuerlijc z. w. Henric vande Dijc
 een huis en hof met sijnen gronde en toebehoorten bvvo in die Kerckstraet < erf Claeus voers. > erf
Embrecht Peters sone van Riele ^ Kerckstrate even breet ghelijc den osendruppen even breet totten
Hoechstrathen toe aldaer ut dicit
leg. vendt Andriesen voors. uitgenomen dat achtendeel van enen hecken aen die schuer after tvoers. erve
ghelegen ut dicit scab. Appel Einxde datum supra
Andries voors. supt Claeusen voers. [xL of ] Lxij peters elke peter 20 st dat dordendeel daaraf op Lichtmis
a.s. over een jaar met 1 ½ mud en 4 L en dat ander 1/3 op Lichtmis a.s. over 2 jaar met 19 L rogs en dat
dorde dordedeel op Lichtmis over 3 jaar met 10 L rogs scabini predicti datum ut supra
heeft voert geloeft Andries voers. dat hij die brieve daer mee Henric voers. de voers. Andries sinen bruer
gherust? heeft 22 L rogs erfelijc onder scepen oft onder die clerc laten sal ter tijt toe Claeus voers. vande
voers. sommen betaelt sal wesen? en de voors. pacht niet vercopen en sal hij en sal die penningen daeraf
connende? af leggen aen die penningen Claesen voers. gheloeft scabini predicti datum ut supra
141. 1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,224-23v-1
Henric z. Henric Leeuwen en Katelijn zijn zuster com tutore krn Henric Leeuwen voer henzelven en voor Jan
en Jacoppe krn Henrick Leeuwen
 een stucks erfs tot weyen ligghen vi L bvvo in loco dicto Karchoven < erf Andries Wytmans > erf
Beerthout Stempels krn ^erf Jueten vidue qd Aert vande Heyden en suorum plu.. v comm. plateam
vendt Henric z.w. Aert Gosens z. uitgenomen 1 mud rogge erfpacht Jan Priems krn en 1 pond payments
H.Geesttfafel in Otw [marge: welc mud rogge erfpacht voors. de voors. Henric en Kathelijn a morte Jan
Stempel hoers oud.[vad]ers? soluet? en … eene erfdelinge met hoeren mede erfgenamen …. erfelijk
toecomen sijn in ….] scab. Jan van Doren en Henric Jans z. datum v decembris
Willem z.w. Jan Stempel redemit en reportavit scabini predicti datum ut supra
142. 1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,224-23v-2
Cont sij enyegelijcken want heer Willem Wytmans priester z.w. Jan Wytman voer sijn ghebrek 45 [vL]
gouden peters van 75 goeden peters en voor 15 ½ qt rogs van afterstelle van de pacht daerop vergaen welc
75 peters voers. met zekeren pacht Berthout z.w. Henric vander Dijck geloeft hadde als een principael
sculder heer Willem voers. uit en van
 enen huse en hove met toebehoren bvvo bij der kerken aldaer < erf erfgen. w. Willem Luus > comm.
plateam ^kerchove v ghemeinder heerstrathen aldaer
tot zekeren daghen nae inhout sch.br. van Otw anno domini millo quad.. quinquagesimo xxix daghe in
augusto [29-8-1450] en welc xL peters vande Lxxv peters voers. de voors. heer Willem ghebraken en niet
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vergouden en waren – ghericht sch.Otw aen dit huis etc welc gericht Aert Lonout inde name ende
vanweghen heer Willem voers. volcomelijc volvuerde – gewijst sch. Otw dat Aert voors. dit voors. ghericht
voer sijn voers ghebrek vercopen mocht ende dat den heer vande lande de cope en dwelc gheschiet alsoe
heeft Aert voers. dit voirs ghericht des hij aldaer ghemachticht waert wederom opgedragen heer Willem
voors. ende want heer Willem voers. dit voers. ghericht den ghenen dieen hij dat sculdig was te bieden te
losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetugh is scepenen inde ghericht ….heeft heer Willem voers. dit
voers. ghericht voer sijn voers. ghebreck van de onraet die daer metten recht op ghegasen was en voor 8
gouden peters meer eens te gheven dat en tenden vercoft Henric soen w. Laur. ? Lombaert ab eodem
scab. Peter vande Einde Heyman Henric Jans sone en Jan vande Doren datum supra
143. 1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,225-24r-1
Jacop z.w. Laur. vander Heyen pt Soffien wede w. Jan Scellekens d. w. Laur. voers. sijnre zuster 2 mud
rogge jeep op Lichtmis uit en van
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Goeyaert Henric Emmen > erf Henric Canis ^ gem. strate
v gemeint aende Vloet ghelegen
Soffie voers. bekent heeft hoer? ontvangen te hebben van heer Jan Meinart nl. dat dese twee muid rogs
erfpacht gaen en bliven zullen nae enene testament bij die voors. Soffie voer mr Henric Beys aldaer notarys
ghemaect ende oft dese voers 2 mud rogh erfpacht bijde voers Jacop af ghequeten worde ghelijc sij de
voers Jacop gheconsenteert heeft scab. Donys Scelleken datum x december
Soffie voers. consent Jacoppen voers. als dat die selve Jacop dese voers. 2 mud rogs af sal moghen quyten
en lossen op Lichtmis a.s. over 8 jaar de mud met 36 peters elke peter 18 st en metten pacht scabini predicti
datum ut supra
144. 1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,225-24r-2
Jacoppen z. Goyaert Buckinc pt Willem z. natuerlijc qd Henric Nellen ad opus sui 2 pond bosch payment
erfcijns in festo Jo. Baptist wt en van
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erfv Embrecht Sgreven > erf Willem Beckers ^v strathen
scab. Heyman en Scelleken datum supra
145. 1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,225-24r-3
Henric z. Henric z.w. Aerts geh. Appel ½ mud rogge erfpacht van Henric z. Henric z.w. Aerts geh. Appel ½
mud rogge erfpacht van mud rogs erfpacht hem toebehorende in festo purificationis uit en van
 enen stuck lands geh. den Ravensboem 5 L gelegen in Huculum
 item enen stuck lands geh. Kerckacker ghelegen op den wech tot Huculum waert bij dat broec houdende
3 L lands
meer andere onderpanden nae inhout sch.br. sBosch en Otw daerop
welc 3 mud rogs erfpacht voors. Henric tegen Goeyaerden z.w. Hessel geh. Gobelens z. en Henric z.w.
Aerts geh. Appels man van Elysabethen sue uxoris filia quondam Hessel Gobelens voers. in lib. Buscoducis
supt Jacobo filio Jo Elst ad opus heer Aert priester z. Henric? van Buedel scab. Aert Appel en Peter de fine
datum x decembris
146. 1471 december 10
847.Sch.Otw,R.177,225-24v-1
Jacop z.w. Peter vande Hove pt Jannen z.w. Gherit Bonten ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit en van
 een stuck lands 6 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf w. Aert van Heele > comm. plateam voert
op allen zijden aenliggende
scab. Petrus de Fine et Heyman datum supra
147. 1471 oktober 15
847.Sch.Otw,R.177,225-24v-2
Adriaen vanden Doveloe en Sijken sijn hvr pt heer Willem Ghijsbrechts priester 10 ½ Rgld elke gld 20 st tot
zekere termijnen hierna genoemd den eersten dage meys enen d. voers. gulden te betalen en tot elken
vierdel jaers daernae volgende enen d. voors. gld totten voldaene betalinge toe voers. 10 ½ gld
scab. Jan vanden Doren en Jannus datum xv octobris
148. 1471 oktober 16
847.Sch.Otw,R.177,225-24v-3
Kathelijn d.w. Jan Borchman cum tutore dat 1/3 tot hoer ald. sij zeede behoerende in
 enen huysken en hove met toebehoren bvvo ad locum dictum den dreyboem < Gherit z.w. Lambrecht
Groten > ^ comm. plateam v erf w. Willem Zeghers sone
welk huis etc. w. Jan Borchman voers. tegen Bonefaes geh. Faes z.w. Bonefaes van Eertbrugghen in sch.br.
Otw en welk 1/3 van den huise en hove voors. daar voors. Kathelinen vander doet w. Jan Borchmans hoers
vaders met versterve aflijt toecomen is supt Gheryden z.w. Lambrecht Groten voers. scab. Heyman en
Einde datum xvi octobris
149. 1471 oktober 8
847.Sch.Otw,R.177,225-24v-4
Jan geh. Wuys heeft hem vernuecht voldaen en wael betael ghekent van alsulcken 12 peters als Wanghen
kinderen vanden Doveloe de voors. Jan gheloeft hadden [marge: van Aert Appel] nae inhout scepenbrieven
ende heeft daeraf quyt gescouden Aernden voers. Wanghen kynderen voers. hen en allen die ghene des
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quitantie behoeven scab. Heyman en Henric Jans z. datum viij octobris
150. 1471 mei 8
847.Sch.Otw,R.177,225-24v-5
Wouter natuerlijc z. w. Wouter vanden Heesacker pt Jan Wijtman 22 ½ Rgld en voor elke gld en vboor elke
gulden [sic] xx st in ft Bavonisa.s. scab. Aerty Appel em Heyman datum viij maij
151. 1471 oktober 26
847.Sch.Otw,R.177,226-25r-1
Lambrecht z.w. Jans Bieen 1 ½ mud rogs jaarlijks jeep op Lichtmis uit
 huse en hove mewt toebehoren en erf daaraan in par. Enschot < erf Marcelis Groten > erf Jans van
Holten ^ com. plateam v erf Jans van Holen
welk 1 ½ mud rogs erfpacht Wijtman geh. die Groet gheloeft had Lambrecht voers. in sch.br. Otw – supt
Goetscalk z.w. Jan Scellekens – scab. Henric Jans z. en Jan van Doren datum xxvi octobris
152. 1471november 24
847.Sch.Otw,R.177,226-25r-2
Adriaen z. Adriaens vanden Hoeven redemit et reportavit Jo Elst ad opus Goetscalx voers. scab. Appels et
Henric Jans datum xxiiij novembris
153. 1471 oktober 30
847.Sch.Otw,R.177,226-25r-3
Jan z. w. Jan Jan Leyten z. dit 1/3 deel vande vierendeele hem toebehorende in 20 L rogs jeep op Lichtmis
uit en van
 eenen huse en hove met toebehoren in par. Enschot < erf Henric Bonten en quibusdum? > erf Henric
Bonten en Peter vande Velde
 onderpanden na inhout scepen brieven van Otw
nog 1/3 van 1 L rog erfpacht van 12 L rogs in presepta? purificationis uit en van 1/5 van
 een stuk land geh. den Bijgaert ghelegen in par. Otw in Huculum < Wouter Oerlman > Peter vande
Velde cum quibusqum
 uit meer onderpanden volgens sch.br. Otw
welke pacht de voors. Jan van de doet q. Aerets z.w. Jan Jan Leiten z. sijns bruers met versterven en erfelijk
toecomen – supt Jo Elst ad opus Claeus z.w. Ernts? Bonten ?- scab. Henric Jans z. en Jan vande Doren
datum xxx octobris
154. 1471 oktober 27
847.Sch.Otw,R.177,226-25r-4
Adriaen z.w. Ghijb Sterts? [Smets?]
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoren gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel daar w.
Ghijb Smit in bestarf
noch hiertoe alle goederen bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die de voors. Adriaen vander
doet w. Ghijb Smeets sijns vaders met recht van versterve – supt Dircken z.w. Willem Sapeel – scab.
predicti datum xxvij octobris
155. 1471 oktober 31
847.Sch.Otw,R.177,226-25r-5
Claeus Goyaert Roelen sone Geertruut zijn wittige hvr 12 Rgld voorf elke gld 20st op Pasen en op Bamis 2
½ der voirs gld en pasen daarna de volgende 2 ½ gld etc. – scab. Peter vande Einde en Jan vande Dorern
datum xxxi opctobris
156. 1471 oktober 31
847.Sch.Otw,R.177,226-25v-1
Adriaen vande Doveloe en Sijken sijn wittige hvr pt Jan vanden Ham 13 Rgld 4 ½ st elke gld 20 st op half
vasten etc. scab. predcito datum supra
157. 1471 november 6
847.Sch.Otw,R.177,226-25v-2
Willem Borchman Wouter en Willem zijn zonen pt Jan en Dircken sonen Willem Goyaert 74 gouden Peters
op Lichtmis over 2 jaar met 2 mud rogge elke vrouwendag etc. scab. Heyman en Peter van Einde datum vi
novembris
158. 1471 november 6
847.Sch.Otw,R.177,226-25v-3
[doorgehaald: Jan z.w. Jan Jan Leyten sone]
Willem z.w. Goeyaert Back man van Heylwyghen sijns wijfs d.w Jan Nenaarts 2 mud rogs jeep op Lichtmis
uit
 enen huse en hove met sinen goede en toebehoren in par. Gestel < erf Goeyaert Ghijben kynder > die
Heydstraet ^erf Willem Nenaerts z.
 een stuck lands geh. die Bocht gelegen < erf Gherit van Haeren Henrics z, > de ghemein steghe ter
ackeren waert ingaende
 meer andere verscheiden onderpanden nae inhout sch.br. Otw
welke erfpacht Jan geh. Stert z.w. Embrecht Stert vander voers. Willem voerden voers. erfelijke pacht en
sommige andere commerft – supt Wouter z.Willem Borchman – scab. Peter van de Eynde en Heyman
vande Eck datum vi novembris
159. 1471 november 9
Wij Henric Jans z. en Goetscalc Jans sone scepenen in Otw doen cont

847.Sch.Otw,R.177,226-25v-4
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Gherit z.w. Jans van Catwijc en heeft hem vernuecht voldaen en wael betaelt van 180 gouden peters die
welc Jan z.w. Jans van Haren den voors. Gherit gheloeft had van alsulcken leengueden als Jan voors. tegen
de voors. Gherit gecoft had en diemen in leen houende is van Jan van Ameroeyen met sulke voorwaarden
toe gedaan oft Gherit voers. met quitantien? ghegheven had van enighen ghedeelten der pachten voers. dat
die quitantie van gheenre weerde wesen sal ende dat dese quitantie alleen dienen sal vander gueden
betalinghe der somme voors. noch met voorwaarden toe gedaan dat Gherit voors. metten recht sal moghen
staen? met 3 Rgld die welc Jan voers. onder … van leen gheleet? heeft in afcortinghen van 180 peters
coors. ende oic nae de costen die hij inde vervolghe dese penningen voors. gelden heeft datum ix novembris
[einde van katern]
160. 1471 september 19
847.Sch.Otw,R.177,227-26r-1
[dubbelgevouwen blad - hierboven 1471]
Henric z.w. Henric Toit? Willen z.w. Jan Stert
 een huis en hof gronden en toebehoren hem behorende in par. Haren tpl. Belver < erf Jans vande
Schueren > erf Wouter van Haren en Godevaert Scoemaker en Jo Witloc ^ com. plateam v comm. ciam
dictum den gruenen wech
welk huis etc. Henric geh. Toit z.w. Henric Toit tegen Claeus geh. Scheiven z.w. Claeus Scheiven man van
Elysabeth suis uxoris en tegen Pauwels geh. Schilder man van Heylwygh sui uxoris d.w. Everaert geh.
Zibben vander Scueren tot enen erfpacht ontvangen had
 item noch hiertoe een stuck eerleets? lands 2 L sitis ibidem < erf Jan die Meyer > erf erfgen. w. Jan
Witlocs
en welk stuk land voors. w. Henric Toit tegen Embrecht geh. Poinenborch z.w. Goeyaert Poinenborch met
overgeven ghecfregen had pt in div. sch.br. sBosch en welk huis etc. met meer andere erven totten voors.
Henric en Willem met een testament bij Laur. z.w. Henric Toit ghemaect erfelijk toecomen is ende om daer
mede te houden Elysabethen d.w. Laur. voors. met Wael hoer zweer mechtich vendt Jan z.w. Gherit
Wytman te samen .. uitgenomen de commer in de oude brieven begrepen en enen erfpacht van 10 L rogs
scab. Gruyter en Beer datum xix septembris
Jan voors. pt Henric en Willem voors. 56 peters de peter 19 st op Lichtmis over een jaar met 1 ½ mud rogge
scabini predicti datum ut supra
Jan Willem Wythen pt Cornelysen z.w. Jans Berten? 36 peters de peter 18 st op Lichtmis over 2 jaar met 19
L rogs scab. Gruyter en Beer datum supra
161. 1471 september 4
847.Sch.Otw,R.177,227-26r-2
Adriaen z.w. Embrecht Mostert wittig man Mechtelden sue uxoris d.w. Jans Aert Embrecht Holcs z.
[doorgehaald van Heyst] Henrick z. [doorgeh. Jan] quondam Jan Sledden als wittig man sijns wijfs d.w. Jans
[doorgeh. van Heyst] voors. 1 mud rogge jeep op St Thomas uiten van
 enen stuck lands binnen enen gheloect ghelegen in libertate de Oesterwijc in loco dicto Kerchoven <
erf Henric van Eele > erf Henric Neesen soene ^ strathen v erf Jans van Dordrecht
welk mud rogge totten voors. Jan Aert Embrechts z. met recht van naerscappe comen is in sch.br. Otw en
welk rog erfpacht voors. de voors. Adriaen en Henric van der doet w. Jan Aert Embrechts z. met recht van
versterf – supt Peter z. Jan Wytman van denselven Jan en wt w. Alyten d.w. Jan Priem Vanny tsamen
wittelijc ghewonnen ad opus de andere krn Jan Wytman en w. Alyten voors. etc. scab. Peter vanden Einde
en Peter Jans datum iiij septembris
162. 1471 oktober 16
847.Sch.Otw,R.177,227-26v-1
[middelste blad van katern]
Aert z.w. Jans Wolfs alsulcke tocht in vij L rogs erfpacht der mate van beeck op Lichtmis uit en van
 husinge en hovinge daar wilner Jan van Tuernout in bestorven is in par. Hilwarenbeeck aent voertveken
< erf Jans Koens > erf Peter w. Willem Scellekens z.
welke 7 L rogge voors. Yde w. Jans Wolfs d. tegen Jan Jan Bonaerts z. ghecregen had Item noch hiertoe in
7 L rogge erfpacht op Lichtmis uit
 een acker lands geh. den Voertacker sitis in par. voorn. in loco dicto de Westw. < erf Mathijs Willems z. >
voort al om eenen erf vHubrecht Hermans
welke 7 L rogs erfpacht voors. Jan w. Jan z. van Tuernout tegen Jan Jan Wouter s. gecregen had in diverse
brieven van Beeck en welke pacht de voros. Aert met recht van versterven aencomen aan Adriaen sinen
wittigen sone scab. Beer en Henric Ghijsen z. datum xvi octobris
163. 1471 juli 31
847.Sch.Otw,R.177,227-26v-2
Wolter? van Eyghen Pauwels heer Jans vande Laer ? en …. der weduwen z. pt. Dirfck vande Steghen 8
mud rogge 3 peters in festo Andrieas scab. Gruyter et Beer datum ultima july
164. 1471 oktober 18
847.Sch.Otw,R.177,227-26v-3
wij Einde en Henric Ghijsbrechtsz. schepenen in Oesterwijc [hierboven Claeus die Oert?] dat wij gesien
hebben eenen schepenbrieven van Oesterwijc Wij Henric Jans zoen van Son en Jan vande Doren scepenen
in Oesterwijc notum fact… dat voer ons comen sijn Willem Goeyaert Bacx z. en Jan die Becker als in hoer
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tijt mesteren ende provisoeren der tafelen sHeyligeest in eccl. de Otw en hebben ghekent dat wilner Jan van
Ethen indertijt sij samen H.Geestmeesteren waren aen hen af ghequeten heeft ½ mud rogs erfpacht dwelc
die joffr. Houtappels en w. Henric van Ethen der voors. tafelen te ghelden plaghen en sculdig waren te
ghelden in welker dinghen gheuyghenissen wij scepenen voors.onse zeghelen desen brieve op ende aen
hebben doen hanghen int jaer out? xiiijC Lxxi xxvij novebris [27-11-1471] datum xviij octobris
165. 1471 november 4
847.Sch.Otw,R.177,227-26v-4
Claeus z.w. Tielmans vande Dale 1 ½ L rogs erfpacht van 2 mud rogs erfpacht hem toebehorende op
Lichtmis welk ½ mud rogs erfpacht voors. w. Coenraet vanden Dale en Gielys Comans sijn zwager jaarlijks
te ghelden plaghen w. Tielman vande Dale voors. uit zekere onderpanden nae inhout scepen brieve daerop
gemaect ut dicit Item noch hiertoe
 die helft van 2 L lants tot hem behorende in sch.br. Otw in loco dicto die Schive in alder grote w. Tielman
vande Dale dat te betalen plach en daar hij in bestarf ut dicit
supt heer Jannen priester z.w. Tielmans vanden Dale sinen brueder – scab. Einde en Becker datum iiij
novembris
166. 1471 november 29
847.Sch.Otw,R.177,228-27r-1
Claeus z. Laureys Groeys pt Roeloven z.w. Claeus Joeste…? dat hij in ghevalle het kint dat Claeus voors.
verwect heeft wt de lichaen w…. Margrieten Roelofs d. v. sijn mondighen jaren aflivich wordt dat alsdan
terstont Claeus voors. wtreycken en betalen sal Roeloven voors. 14 peters 18 st voor de peter ende oft kint
tot sinen mondighen jaren coemt dat alsdan Claeus voors. die 14 peters belegghen sal aen erfgoet tot des
kints behoef scab. Einde en Scaepsdijc datum in prefesto Andree
167. 1471 november 29
847.Sch.Otw,R.177,228-27r-2
Jacop en Ghisbrecht gebr. krn w. Lambrecht Jacops z. Peter z.w. Peter vande Spaendonck als wittig man en
momb. Marien sue uxoris filia qd Lambrecht voors. 1 ½ mud rogs jeep tot hem behorende op Lichtmis uit
 eenre woninghen sitis in par. Haeren < erf Jans vanden Doren > comm. plateam ^erf Wouter Spapen v
erf Jacops en Jo fil. qd Aert geh. Jacops z.
en welke pacht van 1 ½ mud rogs voers. Gherit z.w. Aert geh. Coppen tegen Jannen geh. vanden Doren
ghecregen hadde in sch.br. sBosch en welke pacht de voors. Jan Ghijsbrecht en Peter van der doet w.
Gherit Coppen met recht van versterve erfelijk toecomen sijn ut dicit supt Wouteren z.w. Jan Poinenborch te
samen – scab. Einde en Becker datim supra
168. 1471 november 29
847.Sch.Otw,R.177,228-27r-3
Wouter Poinenborch voors. 1 mud rogs jeep tot hem behorende op Lichtmis uit zekere onderpanden nae
inhout welke pacht vande mud rogh voors. Jan z.w. Wouter Poinenb. tegen Peter geh. van Arenest man en
momb. Goedelden sue uxoris d.w. Jan van Catwijck in sch.br. sBosch supt Jacoppen Ghijsbrecht en Peter
voors. te samen met alle brieven scabini predicti datum ut supra
Ghijsbrecht voors. redemit dese 1 ½ mud rogge et reportavit scabini predicti datum ut supra
169. 1471 november 29
847.Sch.Otw,R.177,228-27r-4
Jacop voors.
 een stuck lands hem toebehorende 2 L sitis in par. de Haeren in loco dicto tHeylich Boemken < erf Jan
Gherit Wijtmans en Henric Jan Goens? > erf wede Jan Monts? en Willem van Bochoven daar den
Heerwech doergeet ^ v met beide einden aan erf vidue proscripte?
welke 2 L land voors. de voors. Jacop met recht van versterve bij erfdeling met mede erfgen. toecomen is
supt Peter vanden Spaendonc voors. scabini predicti datum ut supra
Peter voors. pt Jacop voors. 14 peters en voor elke peter 18 st in festo Bavonis scabini predicti datum ut
supra
170. 1471 december 4
847.Sch.Otw,R.177,228-27v-1
Jan z.w. Claeus Brentens ? wettig man Margrieten sui uxoris d.w. Gherit Korstiaens met voors. Margriet 12 L
rogs jee lijfpacht tot voors, Margriet behorende op Lichtmis welke 12 L lijfpacht voors. Pauwels z.w. Jan
Vanny daar voors. Margriet tot hoer live voer hoer defloratie bij den selven Pauwels in de voors. Margrieten
ghed? gheloeft had nae inhout ende teneur eens instruments tusschen voers. Pauwels en Margriet daerop
gemaect – supt Pauwels voors. – scab. Claes de Beer en Jan die Becker datum iiij decembris
171. 1471 december 6
847.Sch.Otw,R.177,228-27v-2
Thomaes z.w. Thomaes Groey pt Henric z.w. Jan Toit 2 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo in Karchoven bij dat Cruys < erf Jan Groey > erf w.Embrecht
Clercs ^ gemeint
scab. Gruyter et Becker datum in festo Nycolai vi decembris
172. 1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,228-27v-3
Wijtman z.w. Willem Wijthen die men hiet Willem Coirten pt te gelden Laureis z.w. Laureis Wouter Vrancken
z. 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren 28 L in par. Otw tpl. Berkel < Wouter z.w. Beerthout Wouters > erf Henric
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Coiten ^gemeint v erf Embrecht Vannys
een stuck beempts 1 B in par. predicto in Uedenhout < Willem Willem Coiten krn > erf Willem Gherit
Willems ^ Alijt Jan Laureis v erf Dircs Borchgreven
scab. Peter vande Einde en Claus die Beer datum v decembris


173. 1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,228-27v-4
Laureis voors. consensu ex gratia ditus Wijtamnnus als dat die selve Wijtman deze 12 L rogs erfpachts af sal
moghen quyten en lossen op Lichtmis over 6 jaar met 21 peters de peter 18 st scabini predicti datum ut
supra
174. 1471 april 23 ?
847.Sch.Otw,R.177,229-27los
[los vel aan een zijde beschreven]
Dinghen vidue qd Jan Peter Stevens d.w. Willem vande Kerchove alsulken tocht als Dinghen voors.
besittende is in alsulcke gueden daer w. Jan Peter Stevens in bestierf en die van deselve Jan comen sijn
hiervan wtgescheyden die guede die Dinghenen voers. van hoeren ouders comen sijn – supt Janne z.
derselve Dingen en w. Jan Peter Stevens voors; Stheven z. Ghijb Hoen man van Elysabet zijn vrouw Peter
z.w. Meeus Peters z. man van Kathelinen sue uxoris Willem z. Ghijsbrecht Hoen [Hoey?] man van
Gheertruden sue uxoris Margrieten en Luytgaerden gezusters drs derselver Dinghenen en w. Jan Peter
Stevens sone voers.
Quo facto dezen uitgenomen Peter
 een huis en hof met toebehoren in par. Otw in loco Uedenhout < > erf Gherit vande Schoir
nog alle en enyeghelijcke alsulc ackerlant daer Dinghen voors. tocht in afgegaan en dwelck van Jan Peter
Stevens en sinen ouders comen is behoudens hieruitgescheiden alsulcken beemden daar w. Jan Stevens in
bestarff ut dicit supt Peter voors. waaruit Peter gelden zal Willem vande Borchacker 1 mud 6 L rogs erfpacht
en ten Bosch te leveren en 1Bosch pont eenen outaer tot Esch en tshertogen chijns jaarlijks en alsulcken
chijns als men in den Wildert van Haren – scab. Heyman en Goetscalc datum sevens? dag nae beloken
Pasen xxiij aprilis?
Peter voors. Willem en Jan voors. 19 peters elke peter 18 st op Lichtmis en jaarlijks met ½ mud over 2 jaar
Peter voors. aan Margriet en Luytgaerde voors. xix d. voers. Peter a. purificationis a.s. over 6 Jaar met ½
mud rogge scabini predicti datum ut supra
175. 1471 november 12
847.Sch.Otw,R.177,230-28r-01
Jan z.w. Steven vander Amervoert dat sestendeele van
 enen stuck beempts hem toebehorende geh. de Bercdonc in par. Haren den heelen beempt < dat Roet?
toebehorende Jacop Ghijben Wouter Poinenborch c.s. > de susteren van Oesterwijc en den Gasthuyse
van Otw ^ Aa v erf Henric Wijtmans krn en Gherit Wijtmans krn
vendt Gosen en Henric gebr. krn Aert Gosens sone uitgenome de weghe daerdoer van recht gaende scab.
Einde Doren datum xij novembris
Gosen en Henmric voors. promisit Jan voors. 18 ½ peters elke peter 18 st op Lichtmis over 5 jaar met ½
mud rogh en elke Lichtmis daartussen de pacht van ½ mud rogh te betalen scabini predicti datum ut supra
176. 1471 november 25
847.Sch.Otw,R.177,230-28r-02
Peter z.w. Henric van Vucht pt Jannen z.w. Jan Buckincx ad opus sui et ad opus Margrieten sijnrfe hvr 12 L
roghs jeep in festo purificationis uit en van
 eenen huse en hove met toebehoren 5 B in par. Otw in Uedenhout aan die Gruenstraet < erf erfgen.
Kathelinen wede w. Meeus Waghemakers > erf Wouter Hillen ^ Gruender strathen v erf Kathelinen voors.
scab. Einde en Doren datum xxv novembris
Jan voors ook voor Margrieten sijnre hvr recog.. dicto Petri dat dese voors. 12 L roghs nae der doet dess.
Jans en Margriet voors. weder om comen en bliven zullen totten voors. Peter oft tot sinen wittighen
erfgenamen scab. predicto datum supra oft dat Peter voors. allen jaer de pacht dat in onser vrouwen daghe
niet en betaelt totten sinte Bartholomeeusen dat dan dese voors.pacht ten ewychen dage erfpachty bliven
sal scabini predicti datum ut supra
177. 1471 november 27
847.Sch.Otw,R.177,230-28v-01
Jan z.w. Jacop z.w. Jan Peters de helft van 1 mud rogge erfpacht tot hem behorende op St Jans misse te
midsomer uit
 2 ½ B beempde in par. Otw in Uedenhout < erf Goeyaert Goeyaerts > erf erfgen. w. Henric van
Beerlicem
welk mud rogh erfpacht voors. Laureis n.z.w. Peter Laureis z. tegen Peter z.w. Jans van de Schoer in sch.br.
Otw – supt Laureis z.w. Laureis Groeys – scab. Peter vande Einde en Heyman datum xxvij novembris
178. 1471 november 30
847.Sch.Otw,R.177,230-28v-02
Jan z.w. Hermans Raymakers
 een lopken erfs 1 ½ Roey oft daer omtrent tot een Geertje liggende hem toebehorende gelegen bvvo
ghelijc alst daer bepaelt is < erf Laureis voers. erf Jans voers.
behoudelijk Jan voors. sinen vrijen osendrup vansinjen huse daerneven liggende
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item noch hiertoe een anderen lepkens lands ghelegen aldaar in alder groten dat aldaer ghelegen is < erf
Gherit Groeys > ^ erf Laureis voors. v erf Jans Brouwers
vendt Laureis z.w. Laureis Groeys voers. – scab. Jan van Doren en Peter vande Einde datum ultimame
novembris


179. 1469 maart 3
847.Sch.Otw,R.177,230-28v-03
Wouter en Willem gebr. en Adriaen hen zuster krn w. Beerthout Stempels dat in alsulken vest als Willem
z.w. Beerthout Stempel voir hen en als momb. der krn voers. voor hen ghemeyn? heeft in twee stucken
lands dat
 een stuck lands 2 L in par. Haren < erf Steven vande Amervoirt > erf Peter Priem
 een stuck lands 2 ½ L in par. voorn. < erf der erfgen. w. Heylwighen vanden Einde > erf Jan Stinen
dat sij die voers. ghel;oeft en vast van Willemen hoeren oem voers. voer hen ghelden? ewelijc ghest6endich
ende onvrekelijc? houden zullen sonder …. – scab. Aert Appel en Jan van Eyghen datum anno Lxviij 3a
marcy pot.. p.. scab.
[eind van katern][enkel nog losse vellen, enkel of dubbel 231-237]
180. 1471 december 5
847.Sch.Otw,R.177,231-29r-01
[los vel aan beide zijden beschreven volgens protocol]
Willem z.w. Jan Stempel Wouter en Adriaen zijn zuster krn w. Beerthout Stempel die soen was w. Jan
Stempel voers. cum tutore Dirc Jan en Jan krn w. Jan Stempel die sone was w. Jan Stempel voers. Jacop
en Pauwels gebr. krn w. Jacops vanden Akeren vanden selven w. Jacop ende wt w. Kathelinen d.w. Jan
Stempels ierstgenoempt tesamen wittelijck ghewonnen voer hen selven en voor Willemen sone w. Jacops
vanden Akeren voers. en voor Jacoppen ende Elysabethen sijn zuster krn w. Jacops vande Akeren die soen
was Jacops vande Akeren voers. Peter z.w. Peter Poinenborch als wittig man Margrieten sijn wijve d.w.
Jacops vande Akeren voers. Henric z. Henric Leeuwen[lijkt doorgehaald?] en Kathelinen zijn zuster krn
Henric Leeuwen vanden selven Henric en wt w. Alyten d.w. Jan Stempel ierst genoempt Peter gent..? voer
hen selven en voer Jannen en Jacoppen gebr. … krn Henric en w.Alyten voers. daer Henric voers. voor
geloeft hebben maken erfdeling bij raey van hoeren vrienden van sommige erfen hen na doet w. Jan
Stempel hoers vaders ende hoers oudervader en van w. Elysabethen Jan Stempels huysvrouwe doen sij
beuden leefden hoers moeder en hoers oudermoeder met recht van versterve erfelijc toecomen sijn
aan Willem z.w. Jan Stempel voers.
 een stuck lands 5 L in par. Otw en Haren < erf der krn Beerthout Stempel > erf der krn des jonghen Jan
Stempel
 een stuck erfs tot weyen liggende in par. Otw te Karchoven < erf Beerthout Stempels krn voors. > erf der
krn Jan Stempels voers.
 een stuck lands 2 L in de ackeren van Haren < erf Peter Priem > erf w. Stevens vander Amervoert
 een stucsken beempts in par. Ghestel bij Otw in loco dicto dat Helbroeck < ^ erf Hessel Gobelens
 de helft van 2 stucken bempts in par. Cromvoert daer die andere helft af toe ghedeilt is Kathelinen
sijnre zuster krn voers. dat ene stuck ghelegen - -  [onder tussengevoegde streep] item noch hiertoe die helft van enen huse met enen zester saet lands
daaraan in par. Helvoert < erf Wouter krn vande Staeck > Raymakers krn
[vervolg ws. van voorlaatste beemden]
 < erf Laureis van Loven > com. viam
 dat ander stuck < erf Hubrecht Steenkens > Peter Smit
welke erven de voors. Willem ten deel gevallen zijn etc. die daaruit gelden zal 2 mud rogh min een L daer
menm dieen pachty van recht schuldig is en dat ¼ van eenre vleemsche placken uit den Helbroec te gelden
en dat 1/5 van enen pont …. w. Jan Poinenborch en mr Jan van Laerhoven ende dat 1/5 van eenen pont
payments den H.Geest van Otw en 1/5 van 5 st 1 grote payments de altaristen van Otw
Item hiertegen soe zullen Wouter en Adriaen sijn zuster hebben houden en erfelijc besitten
 huis hof bachuis ende scop met toebehoren 9 L daar w. Jan Stempel in bestarf ghelegen in par. Otw tpl.
Karchoven < erf Willem Stempel > - -  een stucsken land in de ackeren van Haeren < erf w. Jans Bieen > erf w. Heylwyghen vanden Einde
 een stuicsken beempts geh. dat Roet gelegen in par. Haren bij den Emelaer dwelc jaerlijcs rijt tegen
Hessel Appels ^ Aa v erf w. Jans Rovers
 een stuxken beemd in par. Gestel < dat Helbroeck < erf Hessel Gobelens krn > erfgen. w. Willem van
Kuyck
welke erven Wouter en Adriana zijn zuster ghevallen sijn ten dele die hieruit houden zullen alle wegen over
de voors. erven van rechts wegen nog 2 roey dijcs opten Otw dijck nopgh 2 mud rogs ½ L erfpacht der
maten van den Bosch daar men die van r4echt schuldig is en Henrick Leeuwen krn voors. 1 L rogh erfpacht
en 1 L rogh erfpacht de krn des jonghen Jans Leeuwen en dat 1/7 van de voors. pont outs en dat 1/5 van de
voors. pont payments end dat 1/5 vande voors. 5 st en 1 groot payments jaarlijks van recht
Item hiertegen zal [233-30] Dirct us? Jan en Jan sonen w. Jan Stempel soen w. Jan Stempel voers. hebben
en houden
 een stuck erfs tot weye liggende 4 L in par. Otw te Karchoven < erf Willem Jan Stempels z. > erf krn
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Beerthout Stempel
een stuck lands 5 L oft daeromtrent in par. Haren < erf Willem Stempel voors. > erf Beerthout Stempel
krn
 een stucsken lands 2 L in par.Otw < erf w. Aerts vande Heyen > erf w. Stevens vander Amervoert
 2 stucskens beempts in par. Ghestel dat ene stuck int Helbroeck en dat andere stuck in die Else dwelc
jaerlijcs rijt
 1 L rogh erfpacht dwelc de krn Beerthout Stempel voors. den voorn. Dirc Jan en Jan jaarlijks sculdig
zullen zijn te gelden welke erfpacht de voors. Dirc Jan en Jan ghevallen sijn in deele ghelijc hoer mede
erfgenamen voors. ….. dat Heylwych moeder Dircs Jans en Jans voers. hoer tocht sal bliven besitten in
voors. stuck beempts int Helbroeck ghelegen ende daer wt jaarlijks geldende de heer van de gronde 8 ½
d. outs item zullen Dirc Jan en Jan uit den voors. erven ghelden 2 mud rogh erfpacht die men van recht
sculdig is en 4 L rogh erfpacht uit voorn. Elsen te ghelden en het vierendeel vande voors. vleemsche
placken en het 5de deel vande voors pont outs ende pont payments ende dat 1/5 deel vande voors. 5 st
payment ende grote payment jaarlijks van recht
Item hiertegen zullen Jacop en Pauwels krn w. Jacops vande Akeren met hoer mede erfgenamen voors.
hebben
 een stuck lands gelegen in par. Otw in Karchoven < erf Henric Leeuwen krn voors. > erf des jonghen Jan
Stempels krn voors.
 een stuck lands gelegen in par. Haren 5 L < erf Henric Leeuwen krn > erf Jan Stempel des jonghen krn
 een stucsken beempts in par. Ghestel in dat Helbroec daer Willemen voers. als voors. dat vierdedeel af
[233-30v] toegedeeld is
 de andere helft vande voors. 2 stucskens beempt tot Cromvoirt gelegen daar die andere helft af
toegedeeld is Willemen voors.
welke erven voors. de voors. Jacop en Pauwels en hoer mede erfgenamen voers. ghevallen sijn die daaruit
gelden zullen de weder?deele van allen alsulcken pachten en chijnsen als Willem voors. in sinen deelbrief
toeghevuecht sijn
hiertegen zullen de krn Henric Leeuwen voors. hebben houden en erfelijc besitten
 een stuck lands 6 L in par. Otw in Karchoven < erf Steven vander Amervoert > erfgen. der krn Jacops
voers.
 een stuck lands 5 L in par. Haren in Jan Stempels gheloect < erf Jacops krn vanden Akeren > erfgen. w,
Wouter vande Loe
 de helft van stuck beempts in par. Ghestel in die Else die men jaarlijks rijdt tegen de krn w. Jan Stempel
de jongen
 4 L land in par. Haren < erf w. Peter Priems > erf w. Wouter vbanden Loe in welke 4 L land Henric de
Leeuw voors. sijn tocht sijn leven lang behouden sal
nog hiertoe 1 L rogh erfpacht van Beerthout …
welke erven voors die krn Henric Leeuwen voors. wt ghelden zullen een mud rogh Margrieten w. Jan Priems
krn en 1 mud rfogh erfpacht Jan vander Meer item nog hiertoe dat 5 de deel vande voors. lib. [pond] oud en
pond pay. en tfijfsten deel van de voors. 10 st pay. en 4 L rogh uit voors Elsen tot Gestel te ghelden
scab. Heyman en Henric Jans z. datum v decembris
[hieronder nog niet goed leesbare aantekening]


181. 1471 ? juni 2
847.Sch.Otw,R.177,232-29los-r-1
Aert Lonout als gem. van Jan van Caertschout? en van Pauwels van Caertschoth heeft met recht vercoft
zekere onderpanden nae inhout sijnre brieven van 1 mud rogge erfpacht verachterd? van 3 jaar en vor de
onraet die daar met recht op ghegaen is en op gaen sal Matheeusen sone w. Mathijs Hoeflkens scab,
Gruyter Elst Laerhoven en meester Jan datum ij juny
182. 1471 ? juni 2
847.Sch.Otw,R.177,232-29los-r-2
Henric z.w. Jan Brocken 1/3 deel in die helft van
 enen stuck beempts den welcken jaerlijcs rijt tegen Hessel Appel de heelen beempt ghelegen in par.
Haren in loco dat Roet < > Claeus van Bochoven en Jan de Rover ^ v met beide einden aan die
ghemeinen Aa
welk stuk beemd Henrick voors. tegen Jacop z. Goeyaeret Buckinc wettig man vasn Elysabeth sue uxoris
d.w. Bertrhout Stempel met overgeven in sch.br.Otw supt Claeusen z.w. Gherit van Berck –scab. Gruyter en
Elst datum supra
Claeus voors. ptr Henric voors. 3 ½ peters elke peter 18 st in festo Bartholomey scabini predicti datum ut
supra
183. 1472 maart 10
847.Sch.Otw,R.177,232-29los-v-1
Voor Aert Appel Jacops z. en Heyman vander Eck scepene in Oesterwijc notum fa… dat voer ons comen
sijn Henric z. Beerthouts voers. en Pauwels z.w. Claeus Scheiven als man van Mechtelden sijns wijfs d. d.
Beerthout voers. ende hebben gheconsenteert ghewillecoert ende overghegeven dat Beerthout voers. wt
sinen gueden sal mogen vesten der tafelen sheylichs Gheeests ende de altaristen ½ mud rogge erfpacht uit
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en van allen sinen gueden datum anno Lxxi x-a marcij
deselve hebben gheconsenteert en overgegeven dat Beerthout voers. sinen wil sal moghen doen met
alsulken pacht als op Henric van Veen weyntmolen tot sinen ghedeelt heffende is onwiet? van sinen krn
voers. scab. predicto datum supra
184. 1471 december 14
847.Sch.Otw,R.177,234-31r-01
Adriaen z.w. Ghijsbrecht vanden Leempoel
 een huis en hof met sijne gronden en toebehoren tot hem behorende gelegen in par. Otw in loco dicto
Berkel daar w. Ghijsbrecht vande Leempoel in bestarf ghelegen < ^ comm. plateam > erf Peter z.w. Jan
Koeks v erf Gherit Smeets?
welk huis etc. tot den voors. Adriaen na dood w. Ghijsbrecht vanden Leempoel sijns vaders en mette
vertijenisse? sijns mede erfgenamen erfelijk toecomen is in sch.br. Otw vendt Peter z.w. Jans Koecs voors.
uitgenomen 5 oude grote erfcijns Aert van Laerhoven en ½ mud rogge erfpacht jaarlijks van recht scab.
Peter vander Einde en Henric Jans datum xiiij decembris
Aert z.w. Jacops van Eele redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
185. 1471 december 20
847.Sch.Otw,R.177,234-31r-02
Aernt z. Laureys vande Bor als wittig man en momb. Beerthen sijns wijfs d.w. Jans Meyers
 een stuck lands tot hem als hij zeide behorende 3 L in par. Haren < erfgen. Peter Brabant > erf Aernts
vanden Bor voers. ^ gem. weg v erf Jan Monick Jacops sone
vedndt Willem z.w. Jans van Haren – scab. Heyman en Doren? datum xx decembris
186. 1472 januari 4
847.Sch.Otw,R.177,234-31r-03
Beerthout z.w. Jan Bacs alsulcken tocht Beerthouty besittende is in den hove etc. supt heer Jan, ridder z.
Beerthout Bacs
 een stuck erfs tot enen hove liggende bvvo bijder kercken aldaer < > comm. plateam ^erf des rectoers
des altaers sHeylichs Cruis in eccl. de Oesterw. v Kerchove aldaer
supt heer Henric priester z.w. Claes Ridders – scab. Heyman et Jo Doren datum iiij januarij
heer Henrick voors.pt te ghelden heer Jan voers. 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit en van den hove
voers. en dat soe wanneer Beerthout voers. het sij in sinen leven oft nae sinre doet den outaer van sint Jan
inder kercken van Otw bij hem ghefundeert ende betert 3 mud rogs erfpacht ter belastinghen van eenre
weekmissen dat dit voers mud rogh afslach dien sal derselve Beerthout in afcortiinghe van de voirs. 3 mud
rogh scab. predictis datum supra
187. 1471 december 20
847.Sch.Otw,R.177,234-31v-01
Willem sone w. Jans van Haren
 een stuck erfs tot weyen ligghende 10 oft 12 L ghelegen in par. Haren < ^ erf de rectoer Sint Agathen
outaer in eccl. de Oest. > erf Peter Goyaert Brabants z. v aen dat goet van Havesdonc en totter gem.
loep
supt Peteren z.w. Goeyaert Brabants voors. in manieren van erfwisseling – scab. Heyman en Doren datum
xx decembris
188. 1471 december 20
847.Sch.Otw,R.177,234-32v-02
Peter Brabant voors.
 een stuck erfs tot weyen liggende in par. predicta < ^ erf erfgen. Peter Eelens > erf Willems van Haren v
erf Jan Monnix
supt in manieren van erfwisselingen Willem van Haren voers. scabini predicti datum ut supra
189. 1471 december 20
847.Sch.Otw,R.177,234-32v-03
Wouter z.w. Jan Poinenborch heeft bekent ende gheconsenteert Peter Brabant voers.
eenen erfwech van hem en sinen naco. ten ewyghen daghen te ghebruken tot enen stuck weyen neven de
erf Wouters voers. ghelegen …. dat Peter voers. aen den graft Wouter voers. een hecken hanghen sal om
den voers. wech tot meeste quosinsghen? ende belastingen Wouter voers. over den erve des selfs Wouters
als voers. en aacker weghe toe wt te ghebruken scab. eodem datum supra
190. 1471 december 12
847.Sch.Otw,R.177,234-32v-04
Hadewych d.w. Henric vanden Dijck c.t.
 een huis ende hofmet toebehoren haar toebehorende bvvo aan den kerchof < erf Goeyaert Rembouts >
^ com. plateam > aenden voors Kerchof ut dicit
welk huis etc. totten voors. Hadewyghen mids eenen coop vanden lande bij heer Willem geh. Wijtman z.w.
Jan Wijtmans daerop gedaen ende met anderen [of auden/} brieven daerop ghemaect erfelijc comen is –
supt Henric z.w. Laureis Lombaerts – scab. Doren en Scelleken datum in prefesto Lucie [doorgehaald
Barbare]
191. 1471 december 24
847.Sch.Otw,R.177,235-33r-01
Stheven z.w. Meeus Stevens sone vande Amervoert Meeus nat.z. Stevens voers.
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten 10 L in par. Otw op die Cruystraet < erf Jans vande
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Loe > comm. plateam ^erf Jans vande Loe v erf Marien Wijtman Huben dochter
welk huis etc. Stheven voers. tegen Meeusen z.w. Meeus Stevens z. vander Amervoert in sch.br. Otw – supt
Henric z.w. Jan Vendijc Jans sone – scab. Peter vanden Einde en Henric Jans z. – xxiiij decembris
192. 1471 december 26
847.Sch.Otw,R.177,235-33r-02
Jan z.w. Meeus Stevens z. vander Amervoert redemit et reportavit – scab. Peter van den Einde en Henric
Jans z. datum in festo Stephane
193. 1471 december 30
847.Sch.Otw,R.177,235-33r-03
Ysabeel wede w. Embrecht vanden Venne z.w. Aert vanden Ven d.w. Zebrecht van Esch [Osch?] c.t. een
mud rogge jeep haar toebehorende in festo purificationis wt ende van alen ende enyghelijken gueden qd
Aerts Bonten Henricsz. soe waer de voers. gueden gelegen sijn welk mud rogge w. Embrecht Beeckman
tegen Wijtman z.w. Willem geh. van Osch ghecregen had in sch.br. Otw en van welken mud rogs met meer
andere gueden Embrecht voers. de voors. Ysabelen sijnre hvr macht gegeven hadde te mogen vercopen
verteren veranderen aen inhout anderen scepenen brieven van Otw supt Jannen z.w. Dierc Noets – scab.
Henric Jans z. en Doren datum xxx decembris
194. 1471 december 30
847.Sch.Otw,R.177,235-33r-04
Jan Noet voers. pt Ysabeelen voers. 25 ½ petersd elke peter 18 st dat 1/3 daeraf op Lichtmis a.s. met 12 L
rogs dander 1/3 Lichtmis over 2 jaar met ½ mud rogs te betalen en dat derde 1/3 op Lichtmis over 3 jaar met
4 L rogs scabini predicti datum ut supra
195. 1472 januari 9
847.Sch.Otw,R.177,235-33v-01
[bovenaan de blz. weduwe qd Kerstinen sue uxoris filia qd w. voirs.?]
Wouter geh. Back z.w. Jan Buckincs alsulcke tocht in
 huis en hof met sinen gronde en toebehoren bvvo in die Kercstraet < ^ erf Adriaen Beken > erf Jans
vande Steghen v comm. plateam dicti die Kerckstraet
welk huis etc . Wouter tegen Goeyaerden z.w. Aert Heymans z.
 item noch hiertoe enen borywech toten voors. huse behorende tegen vioors. huse over liggende welken
borywech voors. Wouter voers. tegen Willem geh. Coremans z.w. Aert Coremans
in div. sch.br. Otw – supt Jan en Tielman gebr. krn Wouter en w. Kerstinen voorn. Claeus z.w. Jans van
Meeuwen wittig man Heylwyghen sue uxoris en Alyten drs Wouters en w. Kerstinen voers. – scab. Appel et
Peter vande Einde datum ix january
quo facto confratres etc. Alyten voers. dit voors. huis en hof etc. vendt Jannen z. Aert Groeys behoudelijc dat
Jan voers. daeruit sal vanden 5 L rogs erfpacht inden iersten brieve begrepen 2 L rogs erfpacht den
altaristen KvOtw scabini predicti datum ut supra
Gherit z.w. Aert Buckincs redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
Jan voers. pt Wouter Back voersd. ende Jsnne sinen z. xv ende 7 st opten half vasten a.s. scabini predicti
datum ut supra
Wouter Back en Jan sinen z. supt ? …. 2 steenken …. mede sijn commer ex parte eus ? scab. Elst et
Embrecht datum xxi january
196. 1472 januari 10
847.Sch.Otw,R.177,235-33v-02
Thomaes z.w. Wouter Maes van Kerchoven
 een huis en hof met toebehoren totten voors. Thomaes behorende gelegen in libertate de Oesterwijc <
erf Henric van Beeck > erf Elysabethen vidue qd Merten van den Dijc ende die kynder ^ comm. plateam v
erf Jans Beckers ut dicit
welk huis etc. met meer andere onderpanden totten voors. Thomaes mids enen coop des heeren vande
lande bij Peeteren van Laerhoven gemechticht van Jan Monick daerop gedaen erfelijk toecomen is in enen
vonnisbrief der sch.van Otw .. erfelij toecomen is – supt Wouteren z.w. Ghijsbrechts van Haren behoudellijk
dat Wouter daerwt gelden sal alsulcken chijns als men den rectoir St-er Claes oiutaer sculdig is te ghelden
en die krn Henric van Buel 1 mud rogh erfpacht jaarlijks van recht scab. Appel en Doren datum x januari
197. 1471 december 12
847.Sch.Otw,R.177,236-34r-01
Henric z.w. Laureis Lombaerts pt Hadewygh d.w. Henric vande Dijck 32 ½ gouden peters op Lichtmis a.s.
over 3 jaar met 13 L rogs en in elken OLVrouwendach binnen voors. termijn de pacht van 13 L rogs – scab.
Einde en Doren datum in prefesto Lucye
198. 1471 mei 6
847.Sch.Otw,R.177,236-34r-02
heer Claeus geh. die Wit priester z. w. Bartholomeus Witten op
 een huis en hof met sinen gronden en toebehoirten bvvo < erf Jan Stempel > ^ erf sGasthuys van Otw v
comm. plateam
omme opten alinghen recht hem daer af in enigerwijs toebehorende ad opus Jenneken d.w. Jans vander
Heyen sijnre nichte wittelijc ende helmelic hijse? vertegen – scab. Goetscalc ende Jan van Doren Dircsz.
datum viter may
199. 1472 januari 8

847.Sch.Otw,R.177,236-34r-03
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Willem z.w. Aert Back Weyns soen een chijnshoen tot hem behorende dwelc hem Goetscalc Jan Scellekens
z. sculdig is te ghelden wt
 enen huse en hove met toebehoren in lib. de Oesterwijc [doorgehaald < erf Wijtman Thijs > erf Margriet
persoens ^ v aen dfie strathen ] te weten ……. vanden huse daer Goetscalc subst….. … ter tijt … mat?
supt Goetscalcken voers. scab. Peter vande Einde en Jan van Doren datum viij january
200. 1471 december 4
847.Sch.Otw,R.177,236-34r-04
Margriet vidue quondam Ghijsbrecht van Haeren alsulken recht en recht van tocht als Margriet voers.
besittende in een vierendeel van
 enen huse ende hove met toebehoren gelegen in lib. de Otw bijde Lijnde aldaer < erf Aert Appel > erf
Gherit vande Aavoirt ^erf comm. plateam v gemeint aen die Vloet gelegen
item hiertoe dat vierendeel van allen en eenyegelijken gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende
erfelijc daer w. Ghijsbrecht van Haeren in bestarf soe waer de voers. gueden gelegen sijn – supt Wouter z.
derselver en w. Ghijsbrecht voers. – scab. Appel en Heyman datum quarta decembris
201. 1471 december 4
847.Sch.Otw,R.177,236-34v-01
quo facto? ] constiu? ……?
dat vierendeel vande huse etc. supt Elysabethen d. derselver en w. Ghijsbrecht van Haren voers. op die
voers. ghedeelt nimmermeer te spreken oft te doen spreken bij hem selven of niemant anders met ghenen
recht gheestelijc oft weerlijc scabini predicti datum ut supra
202. 1471 december 1
847.Sch.Otw,R.177,236-34v-02
Aert gheheiten Doremans alsulken sestendeele van allen ende enyegelijcken alsulken erfelijken gueden
daer dieselve Aert in bestorven is ende nae der doet sijns ierste wijfs in tochten besitten is heeft hij wittelijc
over gegeven en opgedragen Alijten zijnre wiitige dochtere om uit de voors. 1/6 vande voors. Alijten te
mogen vesten 4 L rogs erfpacht ende niet voerder scab. Goetscalc ende Jan van Doren Dircss z. datum
primas decembris
quo facto dicta Aleyde hoer te gheven ende te ghelden heer Florysen priester z. Ghijsbrecht Florys z. 4 L
rogs jeep op Lichtmis uit en van voorn. 1/6 vande gueden voers. [geen datum noch schepenen]
quo facto [erboven scabini predicti datum ut supra] Aleyden predictis pt dat in dese 4 L rogs den … lant
Aerts hoers vaders voers. alsoe ghelden ende besitten sal …. ad ho ? ap… datter voers. Aert tot op hem oft
opt sinen gueden .. scabini predicti datum ut supra
203. 1471
[los blad]
dat Jan en Jan krn w. Jan Stev…..
verder niets

847.Sch.Otw,R.177,237-35r-01

204. 1472 januari 3
847.Sch.Otw,R.177,237-35r-02
Cont sij enyegelijcken want Jan ghehe. - - voor sijn ghebrek dats te weten voer vi [6] Rgld …
tot xx st …. hem Laureys z.w. Renier Molders gheloeft had te betalen ende in absensie? ende voervluch…?
desselfs Laureys metten vorster ende in openbaerder vierscharen iij genechten? teinde malcanderen als
ghewoenlijc is metten recht hadde doen besitten ende arristeren?
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoerten daer die selve Laureis heymelijc wt vluchtich?
worden was gelegen in lib de Oisterw. < ^ erf Claes van Berck > erf der krn Wouter Bacs vander Poirten
v comm. plateam ibidem
nae welken iij besetselen? Jan vanden Ham nae wtwisinghen vonnis der scepenen van Oisterw. sijn voers.
scont betwicht heeft met scepenen brieven vanden Bosch van welken brieven die date begrijpt inden jaer
ons heeren M CCCC ende Lxx xxv daghen in octobri [25-10-1470] nae welken bewijse Jan vande Ham
voers. met vonnis der scepenen? van Oisterw. hem heeft doen richten aen dit huis en hof voers. welc
ghericht Jacop Jans sone vander Elst inde name ende van weghen Jans vanden Ham voers. daer hij een
volcomen macht af hadde volcomeklijken volvuerde en dwelc gheschiet ghewijst waert met vonnis der
scepenen van Oisterw. dat Jacop voers. dit voirs. huis en hof voir sijn voers gebrek vercopen en mocht ende
dat der heer vande lande den cope oft den coperen daeraf sculdig soude sijn gherichte waerscap te doen
dwelc gheschiet alsoe heeft Jacop voers. dit voirs. ghericht dat? hij? aldaer ghemechticht was weder over
ghegheven ende opghedragen Jan vanden Ham voers. ende dant Jan voirs dot voirs gericht den ghenen
dieen hij dat sculdich was te bieden? te losen ghebod…? heeft te losen ghelijc dat tghetnich? inde ghericht
sat.. declavit? dwelc ghesciet alsoe heeft Jan vanden Ham voers. dit voers. huis en hof voer sijn voers.
ghebrec voir den onraet die daer met recht op ghegeven wort ende voer xviij gouden peters metten pacht
Adriaen? z.w. Jacop Brievincs daer af te ghelden daer en teinden vercoft Adriaen Brievinck voers. ab eod.
welken Adriaen coper die heer vande lande sculdig sal sijn gherechte waerscap te doen in qua…. scab. de
Oesterw. in ….. scab. Aert Appel Peter v… lande [of einde?} Heyman Jan vande Doren datum iij-a january
205. 1471 mei 2
847.Sch.Otw,R.177,237-35v-01
…. Jan Lamb… hem te gheven……. Elisabetthen dochter quondam Peter Wouters z. ½ mud …. ….. op
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Lichtmis uit en van
 een stuc..?erfs tot weyen ligghende vij [7] L … ghelegen in p. de Oesterw. in loco Berkel < erf? van
joffr. Borchgrave? > gemeint? ^ Henric Buckinc?
….. scab. . . . scab. Peter vanden Einde en Scelleken? datum 2a may
206. 1471 november 26
847.Sch.Otw,R.177,237-35v-02
Cont sij enyegelijcken want Henric z.w. Symon Wouters Bacs z. voer sijn ghebreck dats te weten voer eenen
jaerlijcken en erfelijcken pacht van 10 L rogs te vergelden ….. Lichtmis uit
 twee? huys en hove met sinen gronde en ghelegen in par. de Goerle < erf Wouter van Goerle >
gemeint? ^ erf Willem rentmeester van Breda
welke 10 L rogs erfpacht voers. Elysabeth d. Bartholomeeus geh. die Meus? de Coster van Goerle tegen
Jannen geh. den Weert van Goerle met overgeven erfelijc acc.. in literis de Oisterw. qt quat.. data qt..
millesimo CCC te xCix? [24-8-1399] op St Bartholoeeus item noch voor sijn gebreck van enen erfpacht van
½ mud rogs op gen. Lichtmis uit en van
 de huse ende hove
welke pacht vande ½ mud rogs voors. Symon? ….. tegen de voors. Jan Willem Wouters z. van Goerle met
overgevenm erfelijc acc… in sch.br. Otw … data ….anno domini millesimo CCCtio ende xCvi [28-10--1396]
in festo Symon en Jude en welke pacht vande xviij L rogs voors. totten voors. Henric? erfelijc …. ut dicit en
welke pacht voors. de voirs. Henric ghebrack van 23 L rogs afterstels niet vergouden en was ut dicit gh….
scabinorum de Otw aen dit huys en hof en erf daaraan voors. ghericht Aert gh. Lonart … in de name van
Henric voirs. …. overgaf Henric voirs……
vercoft Aert Lonout voors. welk
scab. Aert Appel ende Jan van Doren en Henric? Jans z. datum xxvi novembris
Aert voers. supt desen voers. coep Henric? Symons voers.
207. 1471 november 26 ?
847.Sch.Otw,R.177,237-35v-03?
[Berkelmans heeft hierna nog een aantekening: [niet teruggevonden]
 sc. posito 1471.72 a Wilhelmo Wijthen
Mathijs de Gruyter …… de Elst Peter de Laerhoven Godefridus de Hulsen ……. Emmen Joerden et Heyen
et mgr Johannes Ghijsbert Korstiaens
jurati erant Jo de Lose et Goetscalc Jan Scellekens
-
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