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847 
PROTOCOL VAN OISTERWIJK  
R.179 - 1473 
 
geen kaft meer aanwezig; 
 het zou een charter geweest moeten zijn, volgens GB: 
1434 des anders daechs na sente Geertrudendach der maghet; Cont want Laureyns vander Heyden als 
meester ende provisoer der tafelen tsheylichs Gheest 
1438 peunultima juny; testament tbv St Barbara en capel van Berkel; Aleydis relicta qd Wilhelmi dicti 
Canters (Egidius de Dusel pbr leodiens pub. ac imperiale notarius) 
5 katernen en een los blad 
a. 277-288 
b. 289-302  
c. 303-317  
d. 318-323 (nog vaag enkele oude nummers te zien) 
e. 324 
f. 325-328 
2 stukjes beschreven perkament van de oude binding die bij de restauratie verdwenen is (328a en 328b) 
nog enkele los inliggende papiertjes 
209 akten 
Oisterwijk,  W.de Bakker 26 november 2014 – 5 maart 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.179 oud nr Oesterwijk no 115?  
gerestaureerd,  -voorzien van nieuwe foliering 277-328, van oude foliering (zie bij GB) niets meer te vinden. 
met watermerk d met stok met gaffel bovenaan  
 

Verklaring van enkele afkortingen: 
B = bunder (8 L = 1 B) ?   
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns 
  jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht 
  L = lopense (50 R = 1 L) 
dmaw = daar moeder af was mma = met meer anderen (cum quibusdam 

alijs) 
  otw = Oisterwijk 
  R = roede 
< > gelegen tussen < links > rechts te = ten erve 
^ v  strekkende van ^ tot v tpl = ter plaatse (in loco dicto) 
  tt = ter tocht (vruchtgebruik) 
  zw = zoon van wijlen 
    

1. 1473 februari 26 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-1 
GB fol. 1 
Symon Sceenken vanden Bosch heeft met recht vercocht  
 een huis en hof daer w. Henric van Poppel in bestarf voor 8 Rgld aan hemselven en 11 Rgld Henric van 

Beeck ende ½ mud rogge den H.Geest en Willem Scilder 6 peters ?  
scab Peter? van Einde Jan van Doeren Jan de Lose ende Claes van Beeck datum xxvi february solvit … 
Symon qd 2 vl. [vgl. fol. 25v-1] 

2. 1473 maart 3 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-2 
Aert Lonaut als gemachtigd van Jan Willem Goyaert Bacxs z. heeft verkocht zekere onderpanden nae inhout 
sijnre brieven  voor sijn gebrek van enen jaer pacht voor de onraet die daerna volgt  opgegaen was Jacop z. 
qd Aert Doreman  
scab. Wil Luwe Peter van Einde Claeus van Berc Doren datum iij marcy  

3. 1473 augustus 25 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-3 
Alijt ende Margriet gezusteren krn w. Laureis Vannys c.t. ½ mud rogge her. pacht van 2 mud rogge erfpacht 
hen toebehorende op Lichtmis uit 
 stuk land 11 L in par. Helvoirt in de Ghevel < erf Jan Brock > comm. de Haren 
 enen huse op voorn. stuk erf staande 
 item 2 B broecs aldaar < erf Jan die Bye > erf krn w. Petri Brock    
welke 2 mud rogge erfpacht Alijt wede qd Jan Vannys tegen Ghevarden van der Voirt f.qd Henrici van der 
Voert in sch.br. sBosch en welk ½ mud rogge voorn. de voorn. aanbestorven zijn  
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dit ½ mud opgedragen Jan Wijtman met alle brieven  
– scab. Embrecht Goossens en Jan Wellen datum altera post Bartholomeus  

4. 1473 ? 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-4 
Willem van Beeck is mij schuldig 4 vleems van 2 scult?brieven den enen van Jannis Bac  en den anderen 
met? Aert Appel  

5. 1473 juni 16 ? 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-5 
item Aert Appels is mij schuldig [rest doorgehaald] 6 vleems van 2 brieven aangebracht van Pauwel 
Beerthout ende een scu[lt] brief van Heyn Appel  [hierboven: afgherekent 16 juni 13 stuvers ] 

6. 1473 mei 3 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-6 
item Peter van den Einde is mij sculdig 6 vleems van 2 brieven hem uitgereikt 3 mei  
nog 2 vleems van enen scultbrieve van Lambrecht in den Plasch 

7. 1473 augustus 12 847.Sch.Otw,R.179,277-1r-7 
Hubrecht Jan Clercsz. heeft met recht verkocht  
 een stuck beempt in die Diese  
12 L rogge erfpacht verlet van 1 mud ende ….out die der met recht op gegaen was Aert Appel Jacops – 
scab. Einde Claeus van Berc Gherit Peters  Jan van Doren dat. xij aug. 

8. 1473  847.Sch.Otw,R.179,277-1v 
Anno Lxxij Lxxiij 
Scab. in Oisterw. positi a Wilhelmo Wyten sculthetho ibid. erant Willem van Beeck Aert Appel Jacops z  
Peter vande Einde Jan vande Doren Jan die Lose Claeus van Berck ende Gherit vande Wiele 
Item Jurati illius? anni eraert Embrecht f. qd Henric Emmen en Johannes Ghijsbrechts Korstiaenss z  
Item gh. Gherit vande Wiele vande scepen weghen v peters 
Item Gherit vande Wiele …… iij vl. ende eenen? st ….. 
noch …. beworpen ij buenre ende sijn scult ende onscult gh…. 
[rest van dit blad leeg] 

9. 1473 januari 19 847.Sch.Otw,R.179,278-2r-1 
GB fol. 2 
Andries z.w. Jans vande Woude  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoren ad …bvvo in loco dictio die Kerckstraet < erf Claeus 

n.z.w. Henric vanden Dijck > erf Embrecht Peter Emmen z. ^ v strathen  
welk huis etc. Andries voors. tegen Claeusen vanden Dijck voors. met overgeven in sch.br.Otw – supt 
Claeusen vanden Dijck voors. p. et ad eo Henric z.w. Jans vande Wou voers. …… commer ex parte 
Andreas depon..  
scab. Aert Appel ende Peter vande Einde datum xix january  
Henrick z.w. Jans vande Wou promisit Gherit Willems z. en Henric vande Aavoert ad opus Wouter noch 
onmondig z.w. qd Wouter z. Gherit voers. 6 L rogh jeep op Lichtmis uit 
 huse en hove met toebehoren en erf daaraan 12 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Bruesth 

Jans …. en comm. plateam > gem. acker en Peter vande Wou  
overgegeven en opgedragen scabini predicti datum ut supra 
Andries voors. promisit Henric sinen bruer voers. dat hij voorn. Henric scadeloes vrij ende quyt houden zal 
van alsulcken gheloften als Henric voers. met hem ghedaen had Claeusen vande Dijck voers. scabini 
predicti datum ut supra 

10. 1473 januari 20 847.Sch.Otw,R.179,278-2r-2 
Mechtelt vidue qd Henric Meinaerts d. qd Willem Goeyaerts z. cum tutore Herman z.w. Herman Ghijsbrecht 
z. man van [doorgehaald Alyten] [erboven:] Gheertruden sue uxoris filia qd Henric Meinarts voers. 1 mud 
rogh jeep op Lichtmis uit 
 huse en hove met toebehoren 18 L in par. Otw in loco dicto Berkel < ^ erf sHeeren van Parweis > 

comm. plateam v  erf Jan Brocken  
welk mud rogge erfpacht Willem z. qd Henric Meinarts tegen Stheven z.w. Henric Stevens z. in sch.br. Otw 
en welke helft van de voors. mud rogge erfpacht Mechtelt voors. tegen Peter en Ghijsbrecht gebr. krn qd 
Henric Meinaerts met overgeven in sch.br. Otw en welke helft van de voors. mud rogge erfpacht de voors. 
Herman als man van sijns wijfs voers. vander doet qd Willem Meinarts sijns zwagers met versterve 
toecomen is – sup. Janne z.w. Steven Henric Stevens z. - - - 
scab. Peter vanden Einde en Aert Appel datum xx january  

11. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,278-2v-1 
Beel wede w. Henric van Beeck tocht in 
 een huse en hove met toebehoren gelegen bvvo < erf Jueten vidue qd Aerts vande Heyen > erf Jueten 

vidue qd Embrecht Clercs ^ comm. plateam  v gemeint aende Vloet gelegen  
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supt Henric z. derselver en qd Henric van Beeck Henric z.w. Henric Moels man van Beatrijsen sue uxoris en 
Margrieten d. derselver en quandam Henric van Beeck voers. Enghel en Henric gezusters drs Aert Buckinc 
Goyaerts z. van deselven Aert en wt w. Jueten d. Beelen en w. Henric, Peter Gerits ad opus eorum et ad 
opus Jacops z. Aernts voers. behoudens Beelen voers. een camer in de huse en wermois inde hof hoer 
leven lanck  
– scab. Aert Appel en Peter vande Einde datum xxvij january  
[in de marge verbonden met aantekening onderaan deze blz.] 
quo facto Henric van Beeck voers. en Margriet zijn zuster Enghel en Henric voers. voer henselven en voor 
Jacoppen hoer bruer noch onmondich daer Enghel en Henric voer gheloeft hebben dit voers. huis supt 
Henric Moels hoer zwager voors. scabini predicti datum ut supra 
Henric Moels voers.  
 een huis en hof cum fundo gelegen bvvo < erf Peter z.w. Jans vande Einde > erf Gherit vande Wiele ^ 

gem. strathe v gem. die Vloet  
 item hiertoe enen wech ghelegen tusschen de voers. huse en de huse Peter vande Einde voers. welc 

huis en hof en de voors. wech Henric voers. tegen Peter vande Einde voers. met overgeven in sch.br., 
Otw  

supt Aernden z. Goeyaert Buckinx ad opus eius et ad opus sijnre krn voers.  Aerden ter tocht  en de krn ten 
erve - scabini predicti datum ut supra 
[dan het verbonden stukje via de marge met hierboven] 
Item noch hiertoe  
 een stuxken lants bvvo < erf joffr Dongen > comm. viam  
 stuxken lants gelegen aldaar < erf joffr. van Dongen > de molenweg cum dicit 

12. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,279-3r-1 
GB fol 3 
Beel met hoer momb. 
allen dese voors. krn uitgenomen Margriet voers. ½ mud rogge twelck men  
 uten huse Yken Leeus? sculdig is te ghelden < Claeus Leeus > comm. viam  
 huse en hove in Berkel aen den Keshovel < erf Melys sBonten? > henric vanden Brekelen ^comm. 

plateam v Jan Brocken  
welke men tot Berkel sculdig is te ghelden uit zekere beemdeken nae inhout sch.br. [volgorde voors. 
gegevens niet duidelijk]  
supt Margriet voors. scab. predicti  - - - 
nij? Enghel en Henric sorores krn Aert Buckinc en Margriet voors. … geven en te gelden Beelen hoer 
moeder voorn. ½ mud rogge jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis uit 
 huse en hove  
en de voors. pacht - scabini predicti datum ut supra 

13. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,3r-2 
Aert Buckinc en zijn krn voors. ook voor Jacop voors. geloven te gelden Henrik Moels voors. ½ mud rogge 
jeep op Lichtmis uit 
 de huyse en hove voors.  
scabini predicti datum ut supra 

14. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,179,3r-3 
Henric Moels voors. Aarnden en zijnen krn voors. dat Aert en sijn krn voors. voers. dat Aert en zijn krn voors. 
dit voors. ½ mud rogh af zullen moghen quyten en lossen op Lichtmis met 18 peters edn mette pacht scabini 
predicti datum ut supra 
Henric Moels promisit 27 ….. 

15. 1473 januari 20  847.Sch.Otw,R.179,3v-1 
Jan Stevens voors. promisit Mechteld voorn. 16 peters elke peter 18 st die een helft in festo Jo baptiste? 
futuris sonder pacht en dander helft op Lichtmis met 4 L rogs etc. scabini predicti datum xx januari  

16. 1473 januari 16 847.Sch.Otw,R.179,3v-2 
Gheertruut d,w, Claeus vander Voert  
 een huis en hof met toebehoren gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel aen den Kershovel < erf 

Henric van Baest ? Jans vande Brekel en Ermgaerde van Riel? > erf Gherit vande Schoir ^Stheven 
Heinen kinderen v comm. plateam  

welk huis etc. w. Claeus vande Voert tegen Peter z.w. Stheven Heinen?  z. in sch.br. sBosch  
 nog stuk land 9 L in par. en tpl. voors. < comm. viam geh. die Hoelstraet > erf Alyt Laureis Scoemakers 

krn en Kathelijn Stonnix? ^ erf Jan vande Pasch v erf Kathelijn Stonnix? voors.  
welk stuk land w. Claeus vande Voert tegen Heyman z.w. Wouter Loers met overgeven in sch.br.Otw  
supt Henric z.w. Steven Henricx Sthevens z. vander Amervoert – scab. Einde en Ge.. Peters? datum xvi 
janu… 
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uitgenomen ½ mud rogge erfpacht Lambrecht in de pey?hoven te vergelden  
Henrick z.w. Henric vande Voert redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 
Henric voors,. promisit Ghertruden voers. 22 peters en een oert  elken peter 18 st in festo purificationis 
scabini predicti datum ut supra 

17. 1473 januari 22 847.Sch.Otw,R.179,280-4r-1 
GB fol. 4 
Willem z.w. Aert Back Wijns z. wedn. Marien d.w. Mathijs Loers heeft geloeft Aert z. Merten Maes ad opus 
Adriaen d.w. Vrederijcs van Amerroeyen toecomende bruyt en wittige toecomende huysvrouw Willems 
voors. als dat dieselve Adriaen naeder doet Willems voers. in dieeen sij de selven Willem overleeft tot hoer 
tochten sal bliven besitten die helft van allen en enyegelijcken alsulcken erfelijcke gueden daer dieselve 
Willem alsoe in bestorven sal ende oft dieselve Willem bij die voers. Adriaen sijn toecomende huysvrouw 
enige kynderen crijt dat dieselve kynderen die selve helft vande voers. gueden hebben houden en erfelijc 
besitten zullen ende teghen sijn vorste kynder bij de voirs. w. Marie sijn ierste hvr ghewonnen deylen zullen 
behoudelijck daer voers Adrianen haar tocht in die helft der voers goeden  
scab. Appel en Gherit Peters datum xxij january  

18. 1473 januari 20 847.Sch.Otw,R.179,280-4r-2 
Alyt d.qd Aert Doreman cum tutore alle goederen als Alyten vander doet w. Aerts hoers vaders van van w. 
hoer moeder met recht van versterve supt Jacoppen z.w. Aert Doreman  
scab. bondt? en Wouter datum xx januari 

19. 1473 januari 20 847.Sch.Otw,R.179,280-4r-3 
Jan Aert Langerbeens z. redemit allen alsulken opdrachten als Jacoppen overgegeven vander kynde? Aert 
Doremans reportavit dicto Jacobo  
scab. predicto datum sup.  

20. 1473 januari 24 847.Sch.Otw,R.179,280-4r-4 
Godevaert z.w. Rembout Henricx z. 20 L rogs jeep in festo purificatione uit 

 enen goede geheten tgoet te Heyst  
en daar Willem Willem geh. de Wryter jaarlijks te gelden plach en welke 20 L rogs erfpacht voors. w. 
Rembout Henric z. teghen Willem z.w. Goyaert Back Emen d. in sch.br. Otw supt Peter z.w. Henric van 
Vucht  pt. qd, Go Back en Rembout Henric. z. en allen en enyegelijken erfgenamen en nacomelingen w. 
Goeyaert en Rembout voors.  
scab. Doren en Jan die Lose datum 24 january  
Peter voors. promisit Goyaerden voors. 46 gouden peters en een oert van den iersten dage meys a.s. mette 
pacht etc.  
scabini predicti datum ut supra 

21. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,280-4v-1 
Willem z.w. Goeyaert Back en Dirk zijn zoon promisit te gelden Coenraert z. Claes vander Staeck ad opus 
Agneesen d. Claeus voors. toecomende wittige huysvr. Jans z.Willem Goeyaerts Back 3 mud rogge jeep op 
Lichtmis uit 
 een stuk land geh.die Zwart Laer? 6 L in par. Otw n loco dat Kerckeinde < erf Jans z. Willem voors. > erf 

Ghijb Brocken ^gem. waterlaet v comm. plateam  
doch mocht Agneese voors. sonder wittige geboert wt hoer en van Jannen hoer wittige man tesamen 
gewonnen te werden aflijvich te worden dat alsdan dese 3 mud rogs voors. weder om comen en bliven 
zullen totten voors. Jan oft tot sinen wittigen erfgenamen  
oft so wanneer Willem ende Dirc? voers. oft Jan z. Willems voers dese voors. 3 mud rogs erfpacht gheeft 
ende beleet zullen hebben op zekere onderpanden in allen scaep? ende inde manieren? voers. dat alsdan 
dese teghenwoordigen vest wederom te niet gaen sal ende die voors. Willem en Dirck dersen voors. brief 
wederom in hoen handen hebben zullen  
scab. Jan van Doren en Jan die Bye? datum xxvij january  

22. 1473 januari 26 847.Sch.Otw,R.179,280-4v-2 
Jan z.w. Gherit Poinenborch 1/3 in in 22 ½ L rogs jeep op Lichtmis uit  
 enen stuck erfs met enen huyse daerop staende in par. Haren in loco dictyo tHolleneinde < erf Wouter 

Poinenborch Jans z. > erf Claeus Jan Hollen zwager  
welke 22 ½ L rogs erfpacht voorn. Margriet d.w. Gherit Poinenborch tegen Wouter z.w. Peter Poinenbiorch 
verkreeg in sch.br. Otw en welk 1/3 in de 22 ½ L voorn. Jan vander doet w. Margriet zijn zuster met 
versterven – supt Wouter z.w. Peter Poinenborch – scab. Einde en Doren datum xxvi january 

23. 1473 januari 27 847.Sch.Otw,R.179,281-5r-1 
Willem z.w. Ghijsbrecht vande Petteler  
 een huis en hof met toebehoren bvvo in die Kerckstraet < erf Willem Jan Poinenborchs z. > erf 

Luytgaerden vidue w. Thomaes Wouter Maes z. en haar soens ^comm. plateam v gemeint geh. die Vloet  



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.179 (1473) 

 

 

als voors. Willem mids enen coep des heren vande lande bij Aert Appel daerop erfelijk toecomen is in enen 
vonnisbrief sch.Otw – supt. Jannen z. Jans Melys Walraven mette voorn. vonnisbrief  
scab. Petri de Fine et Gherit Peters z. datum xxvij january  

24. 1473 januari 29 847.Sch.Otw,R.179,281-5r-2 
Goeyaert z.w. Goeyaerts van Hulsen 4 L rogs jeep op Lichtmis uit en van 1 ½ mud rogs die welc Jan vande 
Schoer w. Goeyaert Back te ghelden plach uit en van 
 eenen acker lands die welc Jan vande Schoer besittende is ghelegen in Berkel in par. de Otw  
en welke pacht Jacop z. Aert Houtappel tegen Aert geh. Back z.w. Jan Winen? verkreeg  
en noch 4 L rogs erfpacht die welc die selve Jan vande Schoer schuldig is te gelden op Lichtmis uit voorn. 
stuk lands en welke 4 L rogs voors. Jacop voors. tegen Jacop Daneels z. als man en momboir Brusen? sue 
uxoris met cope en welke ½ mud rogge erfpacht voors. Goeyaert voers. teghen Gherit geh. van Houtum 
man van Elysabethen sue uxoris d.w. Willem Lucas verkreeg in div. sch.br.Otw – supt Kathelinen vidue 
Henric Stevens  
– scab. Petrus de Fine en Jan vande Doren datum xxix january  

25. 1473 januari 29 847.Sch.Otw,R.179,281-5r-3 
Ghijsbrecht viduus w. Luytgaerden d.w. Jans van Haren tocht als Ghijsbrecht in 
 huyse en hove toebehoren in par. Haren  < erf Wouter z.w. Jans van Haren > erf hr Adriaen Anchem 

Molder z. ^ gem. plateam v erf Wouter voors.                                                                        
suppt Wouteren voers. scab. predicto datum supra 

26. 1473 januari 29 847.Sch.Otw,R.179,281-5v-1 
Katheline vidue voers. promisit Goeyairden voirs. 9 ½ peters elke peter 18 st op Lichtmis jaarlijks tegen 4 L 
rogs scab. predicti datum sup. 

27. 1473 februari 5 847.Sch.Otw,R.179,281-5v-2 
Hadewych d.w. Aert Brocken c.t. 6 L rogs jeep haar behorende op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren daar w. Jan die Sticker in te woenen plach in par. Haren < erf 

prolum qd Aert Loers > erf Claeus van Bochoven ^ qd ibidem ut dicit 
welke 6 L de voors. Hadewich van der doet w. Aert Brocken hoers vader en van w. Hadewyghen hoer 
moeder met recht van versterven en in erfdeling met mede erfgen. – supt Jannen z.w. Aert Belnius en met 
hoer Wouter van Gorp  
scab. Aert Appel en Peter de Fine datum quinta february  

28. 1473 februari 10 847.Sch.Otw,R.179,281-5v-3 
Jan Claeus Peter gebr. en Elysabeth hoer zuster krn w. Peter van Laerhoven alle goederen bernelijc ende 
ombernelijc van der doet w. Lambrecht van Beerse van Scijndel en tgheen dat die selve Lambrecht in 
tochten besittende was met recht van versterven erfelijk toecomen sijn – supt Godelden vidue qd Peter van 
Laerhoven hoer moeder  
scab. Peter de Fine et Jan van Doren datum [doorgehaald; iij d. xvij] x february 

29. 1473 februari 19 847.Sch.Otw,R.179,281-5v-4 
Lambrecht en Barbel sijn zuster krn w. Jans Bieen alle erfgoed als w. Jan die Bye overgegeven heeft w. 
Ernaert den Necker Adriaen? den Mesmeker Jan Arkenraet elken tot sinen ghedeelt – supt Jacop vande Elst 
ad opus allen den gheenen die w. Jan die Bye elken tot sinen ghedeelt ghevest had oft hoeren erfghenamen 
nae inhout verscheide scepen letteren  
scab. Peter de Fine et Jan vande Doren dat. xix february 

30. 1473 februari 19 847.Sch.Otw,R.179,282-6r-1 
[GB fol. 6; die aantekent dat hier los vel zat: hr Floys Ghijsbrechts soen priester]  
Mercelys z.w. Jans Groten promisit Barbaren voers. 2 mud en 4 L rogs jeep op Lichtmis opten onderpande 
supscr. te leveren uit en van 
 enen huse en hove met toebehoren 14 L in par. Enschot < erf Wijtman Jans Groten z. > Aert van 

Beeck? ^comm. plateam v erf Gherit Willems  
 stuck lants 5 L in par. predicto < comm. viam > Ghijsbrecht Wijten ^ erf Aert van Beeck v erf Ghijsbrecht 

Wijten voors.  
scabini predicti datum ut supra 

31. 1473 februari 19 847.Sch.Otw,R.179,282-6r-2 
Barbel voers. alle goederen die zij vander doet w. Jans Bieen hoers vaders en van w. Alyten d.w. Jans 
Groten hoer moeder met recht van versterven erfelijk toecomen sijn waar ook gelegen supt Marcelysen 
voers. behoudelijk dat de voors. Barbelen alsulcken 2 mud 4 L rogs erfpacht als Marcelis voors. de voors 
Barbaren heden des daechs ghevest heeft scabini predicti datum ut supra 

32. 1473 februari 19 847.Sch.Otw,R.179,282-6r-3 
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Jan Embrecht en Peter gebr. krn w. Jans nat.z.w. Jans van Haren Lambrecht z.w. Peter Venmans wedn. w. 
Margriet sue uxoris d.w. Jans van Haren voers. als vader en momb. Margriet d. Lambrecht en w. Margriet 
voers. daer Lambrecht voers. voor geloeft heeft Jan Lambrechts z. van Esch als wittig man en momb. 
Gheertruden sue uxoris filia qd Jans van Haren voers. hebben onder hen een erfdeling gemaakt bij raey van 
hoeren vrienden van sommige erven hiernae geschreven die hen vander doet qd Jans van Haren hoers 
vaders en van w. Margriet hoer moeder met recht van versterve  
soe zullen Jan en Lambrecht als momb. sijns kynts hebben en houden en tsamen besitten  
 een huis en hof met toebehoren en erf daaraan 9 L in par. Haren te Belver aen den Heesacker < erf 

Willem Vos en Wouter vande Heesacker > erf [6v] Embrecht hoers bruers EN Jans hoers zwagers  
 een stuck lants 2 ½ L in par. voors. < erf Gosens van Beec > Embrecht vande Heesacker  
 een stuxken lands geh. den Langen middach gelegen aldaar < Peter Venmans kynderen > Wouter vande 

Heesacker en Willem Vos  
 een stuxken lands geh. dat clein Middachken ½ L gelegen aldaar < erf Appel Hessels kynderen > Gosen 

vande Heesacker  
 een stuxken lands ½ L gelegen aldaar < erf Laureys Boeyen > Claeus Scheiven  
 een stuck lands geh. die Ganscoey 2 L gelegen in par. voorn. < Eilledm Vos > Gherit Jacop Willems z.  
 een stuck lands 2 L gelegen aldaar < Aert Loeyen > Peter Venmans kynderen  
 een stuxken lands 1 sleic L gelegen aldaar < Embrecht vanden Heesacker > Willem Vos  
 ¼ in 1 B broecs in Oertbroeck dwelc jaerlijcs reyt tegen Jasn Monnick Jacops z. ghelegen < Jan Gherits 

> erf erfgen. qd Willem van Haren  
 1 B broecks gelegen aldaar < erf Jacops van Merendonc > Laureis Boeyen 
 een stuck erfs tot weyen liggende 1 ½ B gelegen aende Vuchtervoert < erf Jacops van Merendonc > 

Gheertruut Hermans  
 een stuxken beempt 2 L gelegen aldaar ende dwelck jaarlijcs reyt tegen Willem Vos gelegen < Henric 

Appels en Gheertruut voers. > erf Jacop Tijcwever ende Leunis? die Molder  
nog hiertoe 2 mud rogge erfpacht dwelck Jan Wuys jaerlijcs sculdig is te ghelden uit zekere onderpanden 
nae inhout sch. br.  
nog hiertoe 10 L rogs erfpacht die welke Aeb Peter Aben [283-7r] sone jaerlijcs schuldig is  
en nog 10 L rogs erfpacht die welc Henric Jan Heesters z. jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere 
onderpanden na inhoud verscheyde sch.br.  
waaruit Jan en Lambrecht als momboor sijns kynts wt gelden zullen Quabben kynder ten Bosch 1 mud rogs 
erfpacht en den groten Gasthuys ten Bosch ½ mud rogs erfpacht en Jan Vannys ½ mud rogs erfpacht en de 
H.Geest van Haeren 2 L rogs erfpacht en Embrecht en Jan Lemmens voers,. 1 L rogs erfpacht jaarlijks te 
gelden en uitgenomen 10 ½ st erfcijns den hertoge oft diemen die van recht sculdig is  
Hiertegen zullen Embrecht en Jan zijn zwager voers hebben ende houden  
 een huis en hof met toebehoren en erf daaraan 9 L in par. Haren in loco dicto Belver aende Heesacker 

< gemeint > Jans en Lambrechts voers die daertegen deyelne  
 item een stuck lands 3 L gelegen aldaar < erf Willems vande Loe > Aert vande Ven  
 een sleic L aldaar < erf Jan Claeus z. > Aerts Meyers kynderen  
 een stuck lands 2 L bij sunte Martens Capel < Aert Loeyen > Embrecht vande Heesacker  
 een stucsken lands geh. den Meeracker 1 L gelegen aldaar < Peter Venmans kynderen > Aert vande 

Vewn en Wouter vande Heesacker  
 1 L lands gelegen aldaar < Claeus Scheiven > Willem Vos  
 een stucken lands 2 L ghelegen opden Tolhovel < erf Laureys Boeyen > Wouter vande Heesacker  
 een stuck beempts 2 B in par. predicta in loco dicto Noertbroeck < Willem Vos [7v] > Aerts vande Ven en 

Danckolf Vos  
 1/3 van eenen B broecs dwelc jaerlijcs rijt tegen Katheline Loers kynderen gelegen int voers. Noertbroec 

< erf Perter Venmans krn > Willem Vos  
 een stuck beempts 1 merghen ghelegen aenden Belverschen dreyboem < Embrecht vande Heesacker > 

Jacop heer Wouters  
 een stuck beempts geh. den Hovis? 1 M < erf Aert vande Ven > Embrecht Venmans  
1 mud rogs erfpacht die welc Jan Wuys te Diesen jaerlijcs sculdich is te ghelden uit zekere onderpanden nae 
inhoud sch.br.  
20 L rogs erfpacht die Wouter Smedekens jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden na inhoud sch. br.  
1 L rogs erfpacht diewelc Jan en Lambreecht [doorgehaald: voers] jaerlijcs schuldig zijn te gelden  
daar Embrecht en Jan wt ghelden zullen den heylyghen Gheest van Oisterwijc ½ mud rogge erfpacht en 
Goeyaert van Hulsen 12 L rogs erfpacht en Henric van Veen ten Bosch 1 mud rogs erfpacht en 10 ½ st 
erfcijns de hertoghe odt diemen die uit … schuldig is tew ghelden  
Item hiertegen sal Peter voers. hebben  
 een stuck erfs geh. den Erbosch 4 L gelegen in de ackeren van Haeren < erf Jan Monick > Henric 

Goeiars 
 een stuck lands 4 ½ L in par. Haren in de Hofstat < > erf Katheline Loers krn  
 een stuxken beempts geh. in den Brant 2 L dwelc jaerlijcs rijt Katheline Loers krn < erf Peter Eelens > 



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.179 (1473) 

 

 

Jan Beliuwe  
 een stuck erfs tot beempde en tot heyen liggende geh. in die Langhe heye < erf Stan? Witlocx > erf 

Goeyaert Lijsbet Goeyaerts z.  
 1/3 van 2 mergen beempts gelegen after die Otheren dwelc jaerlijcs rijt tegen Stan? Witlocx [284-8r] < erf 

… cloester vande Couwen water > erf Jan Dachverlies op dat een einde  
1 mud rogge erfpacht dwelc Michiel Alen jaarlijcs sculdig is te ghelden  
½ mud rogs erfpacht dwelc Aert Loeyen jaarlijcs sculdig is wt zekere onderpanden nae inhout verscheyde 
sch.br.  
alsulcken cijns als Jan Beliuwe sculdig is  
waaruit Peter voers gelden sal Anthonis Peter Jacops en Margriet Hermans 1 mud rogs erfpacht en 
OLVrouwen outaer te Haren 11 ½ st en 1 ½ braspenning den hertoge jaarlijks van recht  
- scabini predicti datum ut supra etc. solvent 1 peter en Peter ½  peter  

33. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,284-8v-1 
Merten z.w. Jan Haermans voor hem selven en voor Claeusen sinen bruer daer Merten voer geloeft heeft 
hem vernueght voldaen en wael betaelt ghekent van alsulcken 30 L rogs pachts als Wijtman z.w. Mercelys 
Wyten den voers Merten en Claeusen jaarlijks en erfelijk gheleent? is  
– scab. Wil Becker en Claeus van Berck datum xxiij february 

34. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,284-8v-2 
heer Jan Adriaen Claeus die Jonghe gebr. en Soffie hoor zuster wittige naekynderen w. Tielmans vanden  
Dale voor henselven en voor Claeus den ouden wittige naesone qd Tielmans voors. daar zij gezamenlijk 
voor geloofd hebben op 
 een huis en hof met toebehoren met ½ der erf daer thuis en schuur op staet om dat erve ghelijc ghedeelt 

te worden even breet ghelegen bvvo < erf … heer Jan met sinen zusteren en bruederen voers dat 
daertegen deelt > erf Claes Zweers kynderen ^ comm. plateam v erf Reinkens errfgenamen van 
Mechelen daar een wech tusschen gheet  

 noch hiertoe op 4 L rogs erfpacht die welc Elysabeth wittige voerdochter en Claeus voors. de voors. 
Tielman hoeren vader met sinen naewive ut dicit 

ad opus Elysabethen hoer zuster voers. wittelijc en helmelijc hebben vertegen daar Elysabeth voers. wt 
gelden zal Tielman van Enghelen ½ mud rogs erfpacht welke pacht Elysabeth voers. van nu voert annuatim 
– scab. Art Appel en Peter vande Einde  dat. xxiij february 
Elysabeth voers.  
 op een schuer metten andere helft daeraf gelijc en even breet  te deylen gelegen aldaar < erf Aert Blocs 

> erf heer Jans sijns brueders en zusters voers. die daertegen deylen  ^comm. plaetam v erf Reinkens 
erfgen. van Mechelen voers.  

 [marge:] item noch hiertoe een stuxken lands 20 R gelegen aldaar < Aert Blocs > Reiner? van Mechelen 
½ mud rogge dwelc w. Coenraet vande Dale  en Gielis Comans sijns zwagers voers. w. Tielman vande Dale 
te ghelden plach wt zekere onderpanden nae inhout na inhout sch.br.  
ad opus hr Jan [Adriaen – tussengevoegd] Cleus de jonge Claes die oude en soffien voers.  
daar heer Jan sijn bruederen en zusteren voers. wt gelden zullen 1 lib pay en 2 vl. de altaristen Otw uit de 
schuere en erf voors. dat is voors. Elysabeth en op haer gueden dat daer tegen deylende scab. …. datum 
supra  
item noch hiertoe op haer gedeylt in een sleic L lands gelegen in de Schive ut dicit [285-9] 
Elysabeth voers. promisit Jo. Elst ad opus Claeus oude 6 peters op Lichtmis over 3 jaar met 2 L rogs  
 
scabini predicti datum ut supra 

35. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,285-9r-1 
heer Jan Adriaen Claeus de jonge en Soffie cum tutore op 6 L rogs jeep nl. ½ mud rogge erfpacht daar de 
andere 2 L rogs af toebehoren Adriaen voors. welk ½ mud rogs w. Coenraet vanden Dale ende Gfielys 
Comans zijn zwager de voors. w. Tielman van Dale jaarlijks te gelden uit zekere onderpanden ad opus 
Claes den ouden voers.  
scabini predicti datum ut supra 

36. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,9r-2 
heer Jan Claes die jonghe [doorgehaald ende Soffie voers c.t. ] voor hen zelven en voor Claeus de oude 
voers. daar sij voer geloeft hebben op 
 een schuer met de erve als hen toiegedeeld is < erf Aert Peters > erf Elisabeth voers.  
 nog hiertoe de voors. 20 R erfs ende alingen recht hen daeraf in enighe wijs toebehorende  
ad opus Adriaen en Soffien voers. die daaruit gelden zullen die voors 7 st 2 vl.  
scabini predicti datum ut supra 
Adriaen en Soffie voers. ook voor Claeus de oude voers. op 
 een stuck lands 2 L bvvo in de Schive < erf Willem Nellen > erf Reniers erfgenamen van Mechelen ^ erf 

spersoens van Otw > erf Elysabeth vudue w. Jan Symons  
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 een stuxken lands aldaar in de Eyckacker < erf Adriaen Heyen > ^ erfgen. w. Coenraets vanden Daele v 
erf Jueten vidue qd Aerts vande Heyen  

ad opus heer  Jans en Claeus de jonge voers.  
scabini predicti datum ut supra 

37. 1473 februari 22 847.Sch.Otw,R.179,9r-3 
Meeus nat.z.w. Stheven Meeus heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt van sinen zweer wonende 
tot Diesen van 37 peters en van 17 peters van ½ mud rogge de voors. Meeus vande voers. sinen zweer in 
huwselijker voorwaerden gheloeft ende heeft daeraf quyt gheschouden de voors. sinen zweer  
– scab. Wil beeck? en Aert Appel datum xxij februari  

38. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,285-9v-1 
Herman z. Jan Hermans sone weduw. Engelberen sue uxoris filia quondam Peter vande Wiele Jan z.w. 
Wouter vande Wiele Gherit Willem Heynen z. als wittige man en momb. Marien sue uxoris Hubrecht Willem 
Goeyaerts sone man van Elysabeth sue uxoris filia quondam Wouteris vande Wiele op 13 L rogs erfpacht 
die welc Peter z.Wouter vande Wiele op 13 lopen rogs die welk Peter z. Wouters vande Wiele tegen Willem 
z.w. Peter Stelaerts en tegen Gherit z. Gherit gheheiten de Bont met overgeven gecregen hadde te 
vergelden op Lichtmis uit zekere onderpanden ghelegen in par. Tilborch na inhout en teneur in verscheyde 
sch. brieven van Otw – ad opus Jans Willems en Dircs kynder w. Peter Scelaerts 
 – scab. Jan van Doren en Claes van Berck datum xxiij february  

39. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,285-9v2 
Herman voors. Jan Willem en Dirck gebruederen voers. op 11 ½ L en ¼ vat jeep op Lichtmis uit 
 huys ende hove met toebehoren en erf daaraan 13 ½ L in par. Enschot < erf Gherit Willem Heinen z. > 

Jans kynder vande Goer ^comm. platea v erf .. Peters vande Velde c.s.  
welke pacht Engelberen d.w. Peter vande Wiele en Dirck voors. tegen Jannen z.w. Hubrecht Piggen  
nog hiertoe 6 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen stuck lands geh. dat tGoer ven 3 ½ L  in par. predicta < > erfgen. Wouter vande Wiele en op dat 

Leyeinde v aen den heirwech  
welke 6 L rogge Peter z. Wouter vande Wiele tegen Wijtman z.w. Willem z.w. Henric Maes z. met overgeven 
in sch.br. Otw – ad opus Jan Gherit en Hubrecht tesamen  
scab. predicti datum super 

40. 1473 februari 23 847.Sch.Otw,R.179,285-9v-3 
Jan Willem en Dirck gebr. Jan vande Wiele Gherit ende Hubrecht voirs. allen en enyegelijcke gueden 
havelijc ende erfelijc die de voors. mede erfgenamen vander doet w. Engelberen d.w. Peters vande Wiele 
ende vande doet Marien d. Enghelberen voers. met versterve erfelijc toe comen sijn soe waer ook gelegen 
supt Herman z. Jan Hermans z. behoudelijc den selven alsulcken pachten heden des daechs overgeven en 
behoudelijc allen gheloeften vande voers. Herman … van zekere pachten te ghelden hen geloeften van 
weerden te bliven  
scabini predicti datum ut supra 

41. 1473 februari 26 847.Sch.Otw,R.179,286-10r-1 
cont sij want Bruesch Jan  
 sijn huis gelegen bvvo < Jan van der Hoeven > Hubrecht die Clerck  
geconsenteert? hadde dat men benaast? dat die osen van dieen huse dropen op ten erve Jans vande 
Hoeven daerom soe is ghestaen coram scab. …. Jan vander Hoeven voers. ende heeft bekent 
gheconsenteert ende overghegeven dat die osen van Brosen huse voers. westwaarts ghelegen ten ewyghen 
sullen mogen drupen opten erve Jans vande Hoeven voers. onwederseit van Jan vander Hoeven oft van 
sinen erven oft van sinen naecomelingen op dat ….. van Brosen huse voers. ten ewighen daghen sal mogen 
bliven staen ter p[laetse et nu staet onwederseit? van Janne of sijne nacomelingen – scab. Einde et Lose 
dat. xxvi febryary  

42. 1473 februari 26 847.Sch.Otw,R.179,286-10r-2 
Willem die Becker Aert sijn bruer ende Michiel sijn zwegher aan? Symon Sceenkens 19 Rgld en 2 ½ st in 
festo …[Lichtmis?] . a.s.  
scabini predicti datum ut supra 

43. 1473 februari 28 847.Sch.Otw,R.179,286-10r-3 
Wijtman z.w. Willem Wyten diemen hiet Willem Coiten promisit Peter geh. vanden Brekelen ad opus 
Wouters z.w. Henric vande Brekelen 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 stuck lands [hierboven: huse en hove met toebehoren] ½ mudzaad in par. Otw te Berckel < erf Willem 

Coiten voers. > Henric Coiten ^ erf Willem Coiten  
en uit alle erfghoederen als derselve Wijtman vander doet w. Willem Coiten sijn s vaders met recht van 
versterven toecomen sijn – scab. Peter vande Einde en Jan die Lose datum ultina Februari 
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44. 1473 februari 28 ? 847.Sch.Otw,R.179,286-10r-4 
Claeus geh.van Stralen z.w. Henric van Stralen 1/2 mud rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Mechtelden vidue qd Henric van Ethen > ^ erf Jan Willem 

Goeyaert Bacs z. v comm. plateam  
welk ½ mud rogs erfpacht voers. Claeus voers. tegen Gherit z.w. Willem Heynen in sch. br. Otw – supt Jan 
Vanny wettig man Yden sue uxoris d. Henric Scellekens ad opus krn dess. Jans en Yden voers. van hen 
ghewonnen sijnde oft ghewonnen te worden Claeus geh. Stert als momboer Elysabethen en Dircken krn w. 
Claeus Stert van de voorn. w. Claes uit Yden tsamen gewonnen en gewonnen te worden van voorn. Jan en 
Yden etc. elc even veel …. 

45. 1473 februari 28 847.Sch.Otw,R.179,286-10v-1 
Cont sij want Elysabeth wede w. Gherit Hixpoers Alijt Mechtelt ende Elysabeth en Margriet haar dochters 
met haren momb. hebben verkocht Jueten vidue qd Hermans vander Akeren van Esch 1 mud rogge erfpacht 
op Lichtmis uit hoeren goede gelegen te Loven welc w. Aert Hixpers te wesen plach gelegen in par. 
Westilborch ghelijc dat in sch.letteren van Oisterwijc anno domini mill.. tentesimo? Lvi [13-5-1356] op sunte 
Servaes dach  
Goyaert en Amelys gebr. krn w. Gherit Rosen hebben gekent dat zij deze pacht vande mud rogge schuldig 
zijn uit 
 enen huse en hove met toebehoren 5 L in voorn. par. van Tilborch ter voors. stede geh. Loven < 

comm. patterio? [door gehaald erfgen. jouffr. van Amersoye] > dlant van Dongen ^ erf joffr. van 
Amerroeyen v erf krn Go. vander Hoeven  

 item noch wt ende van enen huse en hove met toebehoren aldaar 12 L < Beerthout Bac  > erfgen? krn? 
Go. vander Hoeven voers. ^ v gemeint  

 stuck lants 5 L gelegen aldaar < der joffr. van Amerroeyen > dLant van Dongen ^erf Aert Jacops z. vande 
Hoedven v erf krn Goeyaerts vander Hoeven  

 enen stuck lands 4 L gelegen aldaar < erf mr Jan vanden Bosch > dLant van Dongen ^ erf Aerts vander 
Hoeven v joffr. van Amersoyen  

 stuck lands 3 L gelegen aldaar < Aert van Loet > Heylwych Willem Melysz. et suorum prolum ^ erf 
spersoens van Tilborch v erf der joffr. van Amerroeyen  

 stuxken lants 2 L gelegen aldaar < dlant van Dongen > der wede Hubrecht vansde Strathen ^ v  erf der 
joffr. van Amerroeyen  

en hebben voort bekent dat hoer w. vader voer en sij nae dese voers. pacht uiten voors. erven ghegouden 
hebben Wouteren vander Akeren voer en Kathelinen Stempels wede Jacop vanden Akeren … ende Peteren 
z.w. Peters Poinenborch daernae over 40 jaer en meer  
– scab. Wil Berck en Jan van Doeren datum supra 
[hoort ws. bij volgende akte] 
Item hiertoe alsulken tocht en recht van tocht als Claes voers. besittende is in allen goederen als dezelve 
Claeus naeder doet Kathelinen geh. van Druyten sine hvr besittende is en dat deselve Katheline hem tot 
sinen tocht gemaakt had nae inhout eens testaments behoudelijk Jan en Yde voers. hoer tocht te behouden 
hoer leven lanck in den hoeden voorn.   
scab. Willem van Beeck en Jan van Doren datum 3a marcy  

46. 1473 maart 3 ? 847.Sch.Otw,R.179,287-11r-1 
Jan voers als man en momboer sijns wijfs Aert Stert voers. als momb. der krn sijns bruers voers. daar hij 
voor geloeft heeft op 
 een huis en hof met toebehoren bvvo < ^ comm. plateam erf Gheertruden nat.d.w. Henric vande Dijc v 

erf w. Coenraert van den Dale  
en op alle havelijke goederen die w. Katheline wittige hvr doen sij leefde in haeren doet afterliet 2 dweilen 
een tafellaken een roedse ende enen ketel ut dicit supt Claeusen van Stralen voers.  
scabini predicti datum ut supra 

47. 1473 maart 3 ? 847.Sch.Otw,R.179,287-11r-2 
Jan  voers. als momb. sijns wijfs voers. en Aert voors. als momb. der krn voers.promisit hen te geven en te 
gelden Claeusen van Stralen voers. 2 mud 4 L rogge jaarl. lijfpacht op Lichtmis uit 

 alleen enyegelijcke gueden Jans en Yden sijnder hvr en de voerkinderen Yden voers.  
scabini predicti datum ut supra 
hebben voert geloeft de selven Claeusen te vernuegen van  2 ½ mud erfgeld uten gueden Henric sBonten 
tafter is  
scabini predicti datum ut supra 
Claeus voers. promisit Jannen voers. en Aerden voers. als momb. de kinderen voors. ad opus  de krn voers. 
10 peters elke peter 18 st  een jaar na dood Claeus voers. te betalen  
scabini predicti datum ut supra 

48. 1473 maart 5 847.Sch.Otw,R.179,287-11v-1 
Willem z.w. Gherit Wyten  
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 een stuck lants hem toebehorende 13 L in par. Enschot < erf Gielys Beykens  > erf Marcelys 
Ghijsbrecht? sGroten ^com. plateam v erf Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Wyten  ende Jan vande Diesen  

aan? Ghijsbrecht Wyten voers. voor alsulken chijns alsmen der capittulen van Beeck en den heer  van de 
gronde uit den voors stuck 
 lants van recht schuldig is te gelden  
welk huis  voors. Ghijsbrecht voers. hier jaer af ghelden sal ende voert voer enen jaerlijken en erfelijken 
pacht vanenen mud rogs solvendit op Lichtmis van Ghijsbrecht voers. ende van sinen naco? Willem voers. 
en sinen naco daeraf te ghelden etc.  
Ghijsbrecht voers. gelooft te gelden de voors. Willem de jeep voors. van de mud rogge op Lichtmis uit 
 voorn. stuk land hem te pacht als voors is  
uitgegeven scab. Peter van Einde en Gherit Peters z. datum v marcy 

49. 1473 maart 5 847.Sch.Otw,R.179,287-11v-2 
Willem voors.  
 een stuck lands geh. den Bredenacker 7 ½ L in par. predicta inde ackeren van Enschot < comm. viam 

> erf Wijtman sGroten en Jan Erkenraet ^erf Ghijsbrecht Wijten v erf Peter Oerlmans kinderen  
vendt Wouter z.w. Wouter van Gorop scabini predicti datum ut supra 

50. 1473 maart 5 847.Sch.Otw,R.179,287- 11v-3 
Gherit z.w. Gherit Wijten 3 L rogs jeep hem toebehorende van 19 L rogs erfpacht die welc Willem Goeyaerts 
krn de voors. Gherit schuldig sijn te gelden uit 
 een huis en hove met toebehoren in par. Tilborch in loco  dicto bijden helen Mortel ghelijc hij dat 

inschepenen letterenb volcomelijke zeede begrepen is  
supt Wouter van Gorp voors. scabini predicti datum ut supra 

51. 1473 maart 5 847.Sch.Otw,R.179,287-11v-4 
Wouter van Gorp voors.  
 een stuck lands geh. den Velz?enacker 6 ½ L in par. Enschot < erf Huybert Wilem Goyaerts z. > 

Adriaen Aert Scheinen z. ^ comm. plateam, v erf Aert van Beeck  
vendt Gherit z.w. .Willem Henric Maes z. scabini predicti datum ut supra 

52. 1473 maart 5 847.Sch.Otw,R.179,288-12r-1 
Gherit voers. promisit te gelden Willem Gherit Wyten z. voers. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit  
 stuk land voers.  
scabini predicti datum ut supra 

53. 1473 maart 7 847.Sch.Otw,R.179,288-12r-2 
Willem z.w. Aelbrecht van Beeck heeft hem vernuecht voldaen van 222 Rgld die welc Gosen z.w. Ruth 
Buerincs geloofd had van 
 eenre hoeve wijlen een toebehorende Willem van Beeck voers. 
 en van allen geloften die Gosen voorn. de voorn. Willem daaraf – scab. Wil Berck et Peter vande Einde 
datum vij marcy 

54. 1473 januari 20 847.Sch.Otw,R.179,288-12r-3 
Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Dirck Beelen op 
 een huis en hof met toebehoren daar w. Goeyaert van Maerle in bestierf bvvo < Gheertruden vidue qd 

Jan Lipprichs > erf qd Lang Lauwers ^ gem. straat v gemeint aen die Vloet  
 op enen wech totten voors. huse behorende  
 oop een stuck lands w. toebehorende Goeyaert Smitten gelegen in de ackeren van Haren  
ende opten alingen recht ad opus Jans natuerlijc z.w. Heyman vande Eck  
– scab. Einde et ….. van Berck datum xx january  

55. 1473 maart 15 847.Sch.Otw,R.179,288-12r-4 
Aert z.w. Jan Priem ¼ hem toebehorende in 
 een stuck beempts geh. die Legrijt 1 B in par. Otw in Uedenhout in alder grote w. Jan Priem dit voors. 

stuck beempts toe placht e behoren int Helmontsche Broeck ex uno et inter qd Pauwels Wolfs ^erf krn 
Peter Vannis ^erf Elisabeth wede w. Jan Priem en krn  

 ¼ van een stuk beemd gelegen aldaar int Helmontsche broeck < erf w. Pauwels Wolfs  
 ¼ van een stuck erfs tot weyen liggende geh. den Driesch  gelegen aldaar < Peter vansde Schoir v 

Willem Stert  
vendt Thomasen z. w. Jan Priem uitgenomen de chijns jaarlijks van recht daarop  
– scab.Peter van den Einde en Jan van Doren datum xv marcy  

56. 1473 maart 21 847.Sch.Otw,R.179,288-12v-1 
Henric z.w. Jan Goeyaert Langheinen man van Jannen sijns wijfs wede w. Jan Coleman  
 een stuck lands hem toebehorende 1 L in par. Haren te Belver < erf Margriet wede w. Dirck Zeiben? > 
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erf Henric voers. ^ erf Alyten Aert heer Wouters dochter v comm. plateam  
supt Gherit z.w. Ghijsbrecht Gherits z. – dat Henric voers. de waterlaet tussen henm beider erve liggende 
bewaren sal  
– scab. Aert Appel en Peter vandenEinde xxi marcy  

57. 1473 maart 21 847.Sch.Otw,R.179,288-12v-2 
Gherit z. Peter vande Wiele heeft gegeven en verleend en met desen brieve geeft en verleent Peter vande 
Wiele sinen vader en Claeusen z. Adriaen Heyen en elk van hen beiden volkomen macht etc. scab. Peter 
vanden Einde en Jan van Doren datum xxi marcy in dominica Oculi  

58. 1473 maart 22 847.Sch.Otw,R.179,288-12v-3 
Gherit voers. heeft gheconsenteert begheert ende in sinen v…. overgegeven dat Godelt sijn wittige hvr bij 
raey Peters vande Wiele sijns vaders sal mogen vercopen oft hoer van node waer vande gheersten ? 
erfelijken gueden daer Gherit voers. oft Gode beliefde in bestarven sal ghedraghen tot 2 mud rogh erfpachts 
om de scult? Gherits voirs. mede te betalen scab. Appel et Einde datum smaend. post Oculi xxij  

59. 1473 maart 28 847.Sch.Otw,R.179,288-12v-4 
Jacop z.w. Aerts vande Wyel en Juete sijn wittige hvr  
 een huys en hof met zijne gronden en toebehoren 4 L in par. Otw op die Hoeven < erf Jan Ghijben > erf 

Anthonis Gherit Robben z.  
 allen en enyegelijcke erff lant beempde heye ende weye hem behorende waar ook gelegen  
vendt Anthonysen hoeren wittigen z. ad opus eiusdem et ad opus Jacops dochter Jacops en Jutten voers. et 
ad opus Adriaens z.w. Willem [erboven: vande voors. w. Willem en uit Gheertruden d.Jacop] et ad opus 
Bruisten z. Aert Wanghen van de voers Aert uit w. Alyten d. Jacops en Jutten voors. tsamen wittelijk 
gewonnen  
– scab. Willem van Beeck en Aert Appel datum xxviij marcy  

60. 1473 maart 28 847.Sch.Otw,R.179,288-12v-5 
Anthonis voers. voor hemzelf en voor Jacop[p[en en Adrianen en Bruesen voirs. hen te ghelden Jacoppen 
en Jutten voers. en de langste levende van hen beyden inder mensheit 20 L rogs en 2 steen vlasch bereit ter 
hekelen toe op lichtmis uit voorn. erven – mocht er een niet willen betalen dan zal die beroofd zijn van zijn 
gedeelte  
scabini predicti datum ut supra 
[einde eerste katern] 

61. 1473 maart 28 847.Sch.Otw,R.179,289-13r-1 
[begin 2de katern] 
Kathelijn wede w. Elyaes Elyaes sone heeft ghewilt begheert ende in manieren van testament ghedisponeert 
ende begheert dat Hubrecht Embrecht en Elysabeth hoer zuster krn Kathelinen en w. Elyaes voers. nader 
doet Kathelinen voers. in ghelijken parcelen deyelen zullen aen die gueden der Kathelinen voers. after laten 
sal also dat Henric Hosen huysvrouw hoer dochter en de kinderen Cornelys Claeus nae hoer doet nae hen 
trecken zullen de beste coe oft 4 peters daervoer om in gelijke delen ghedeelt te worden  
scab. Appel et Einde datum opten sondag Letaere xxviij dage in de meerte  
Mocht Embrecht eerder dan zijn moeder aflijvig worden dan alles aan de krn van Embrecht 

62. 1473 maart 31 847.Sch.Otw,R.179,289-13r-2 
Jan nat. z.w. Henric Ghijb Aerns?  wittig man Elysabeth d.w. Wouter Back Neven  
 een stuxken lands tot hem behorende 1 ½ L met enen huse daerop staende in par. Enschot < erf Jans 

voers. > erf Gherit z.w. Wouter Back voers. ^ comm. plateam v erf Herman Jan Hermans met half de 
grave tussen den voors. erve en Gherits erve voors. liggende  

welk stuxken lants voors. met meer andere erven Jan voors. teghen Wouter Back Neven z. in sch.br. Otw  
vendt Jan z.w. Thomas Zibben uitgenomen ½ mud rogge erfpacht van 2 mud rogge erfpacht Willem Gherijs 
ten Bosch welke pacht van ½ mud rogs voors. Jan van nu voortaan zal betalen  
datten voors. Jan Ghijb Aerts z. en Gherit Wouter Back Neven z. die mede vande onderpanden hebben tot 
op hen oft op henne gueden [?]  
Scab Aert Appel en Peter vande Einde datum ultima marcy 

63. 1473 juni 11 ? 847.Sch.Otw,R.179,289-13r-3 
Symon z.w. Huich ? Symons z. man van Elysabeth sijns wijfs d.w. Peter Remkens alle en enyegelijke 
gueden bernelijc en onbernelijc havelijc ende erfelijc die denselven Symon vander doet w. Peter Remkens 
sijns zweers en de vande doet w. Ket? sinen wittigen huysvrouwe doen sij beyden leefden Peter Remkens 
voers. sijnre zwegher [tussengevoegd: en van w. Tielman z.w. Peter Remkens sijn zweger] met recht van 
versterve erfelijk toecomen sijn soe waer tvoers. versterf ghelegen is – supt Denysen z.w. Wijtman Willen? 
Heer..? man van Gheertruden zijn hvr d.w. Peter Remkens voors.  
– geen datum noch schepenen 
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64. 1472 juni 11 847.Sch.Otw,R.179,289-13r-4 
Denys voers. promisit Symon voers. 18 peters dat men gemeinlij erve mede vercoeft? .. daeraf alsmen 
onser Vrouwen beelt tOesterweijc dreet solver.. en 12 daaraf van onser vrouwen dracht tOesterwijc over jaer 
met 6 L rogs solvit … oft Denys voers. die voers. 12 peters vetaelt tot Paschen nu naestcomende dat hij dat? 
sal mogen doen sonder pacht daeraf te ghelden  
– scab. Aert Appel en Jan die Lose datum anno Lxxij xi [doorgehaald maij] juny  

65. 1473 maart 31 ? 847.Sch.Otw,R.179,289-13v-1 
Jan Aert Ghijb Aerts voers. man van sijns wijfs  
 een stuck lants ½ mudsaet tpl. en loco voorn. [Enschot] < erf Jan Maes > erf Embert Jan Hermans z. ^erf 

Gherit Wouter Aert Neven z. v erf erfgen. Willem sBeckers  
 een stuck lands geh. den Honsberch 2 L in par. predicta < erf Aert van Beeck > Henric Ringhelmans ^ erf 

Rutgheers van Erp v comm. viam 
 een stuck erfs tot weyen liggende 2 ½ L in par. voorn. < erf Wouter van Haren > comm. plateam ^ gem. 

weg v erf Jan Aert Ghijb Aerts z.  
welke erven voors. Jan met meer andere tegen Wouter Bac Neven z. in sch.br. Otw – vendt Gherit z.w. 
Wouter Bac Neven z. voirs. uitgenomen 1 ½ mud rogge erfpacht van 2 mud erfpacht Willem Gherit voirs.? te 
gelden en 1/7 van 12 L rogs Jan Buckinc te ghelden en ¼ rog erfpacht Janne te baten te comen inden 
ouden pacht en het 1/7 van alle alsulcke chijns alsmen uten heelen? gueden w. Wouter Bac Neven z. van 
recht sculdig is te gelden welke pacht en chijns voors. Gherit voors. van nu voertaen .. dat voers. Jan noch 
Jan Zibben voers. tot op hem oft op haeren? gueden  
scabini predicti datum ut supra 

66. 1473 april 5 847.Sch.Otw,R.179,289-13v-2 
Jacop z.Goeyaert Buckinck wittig man Elysabethen sijns wijfs d.w. Beerthout Stempel alle en enyegelijke 
gueden die deselve Jacop vander doet w. Beerthout Stempel en Jannen z. Beerthouts voers. met recht van 
versterven erfelijc toecomen sijn waar ook gelegen supt Claeus z.w. Gherit van Berck behoudelijk alsulcke 
have als Jacop voers. met sijne mede erfgenamen ghedeelt heeft en nae hem ghenomen heeft  
scab. Willem van Beeck en Jo Doren datum smaend. post dominica Judica v daghe aprilis 

67. 1473 april 5 847.Sch.Otw,R.179,289-13v-3 
Jan z.w. Henric Brunen man sijns wijfs d.w. Claeus Weers op 
 een huis en hof met toebehoren w. toebehorende Claeus de Weer en daar dieselve Claeus in bestarf 

gelegen in lib. de Otw in loco die Hoechstraet < erf krn Tielmans vanden Dale > erf Wouter Pig ^ comm. 
plateam  

ad opus Jan s z.w. Claeus Weers sijns zweers  
– scab. Jan van Doren en Claeus van Berck datum supra  

68. 1473 april 6 847.Sch.Otw,R.179,290-14r-1 
Wouter z.w. Peter Pig? en Goelt wede Aert Hermans geloven Symon Sceenkens vanden Bosch 6 gouden 
peters 19 st 1 d. af in festo Jo.bapt. a.s. etc.  
– scab. Berck? et Doren datum sdjinssd. post Judica vi aprilis  
Hierna heeft Godelt wede Aert van der Hoeven alle goederen hiertoe behorend supt Wouter Pig voorn. 
scabini predicti datum ut supra 

69. 1473 april 21 847.Sch.Otw,R.179,14r-2 
Peter Jan en Henrick en Wouter gebr. krn w. Henric vande Brekelen Jan z.w. Jans Cupers diemen heit Jan 
die Jegher man van Beatrijs sue uxoris d.w. .Henrick vanden Brekelen voorn.  
 een huis en hof met toebehoren 6 L in par. Otw tpl. Berkel < erf Claeus van Stralen > ^ erf Elysabeth 

Pauwels en gemeint van Haren v erf Steven Henric Stevens z.  
welk huis etc. w. Henric vanden Brekelen ad opus sui et ad opus w. Kathelinen zijnre hvr en hoer beyder krn 
tegen Marien wede w. Gherit Winen? dochter van Jan Brocken met overgeven erfelijk gekregen had in 
sch.br. Otw – supt Bertholomeeusen z.w. Stheven Henric Sthevens sone  
Bertholomeeus voorn. promisit dicto vendt 37 peters elke peter 18 ½ st op Lichtmis over 3 jaar met 1 mud 
rogge elke Onser Vrouwendage purificatie  
– scab. Peter vande Einde en Gherit vande Wiele datum den woensdach nae Paesdag xxi dage in aprille  

70. 1473 april 21 847.Sch.Otw,R.179,14v-1 
dicto krn w. Henric vande Brekelen  
 een stuck ers tot weyen liggende dat w. Aert Doremans te wesen plach en die welc hij inghenomen heeft 

vande ghemeinten van Haeren gelegen in par. Otw in loco dicto Berkel < ^ gemeint van Haeren > erf 
w. Aert Doremans nu Matheeus Laureys? v erf w. Jan Brocken heyhoeve  

welk stuk erf voors. w. Henric vande Brekelen met meer andere erfgen. tegen Henric z.w. Amelys sBonten 
met overgeven gekregen had in sch.br. Otw – vendt Matheeusen z.w. Wouter Loers  
- scabini predicti datum ut supra 
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Jan die oude z.w. Henric van den Brekelen vernadert en reportavit  
– scab. Appel en Peter vande Einde datum 3a may 
Matheeus voers. promisit 10 ½ peter elke peter tot 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 4 L rogge en in elke 
OLVrouwedag purificatie binnen de voors. termijn de pacht van 4 L rogh  
scabini predicti datum ut supra  

71. 1473 april 21 847.Sch.Otw,R.179,14v-2 
Jan Henric ende Wouter gebr. voorn. 
 op een stuck erfs tot heyen liggende 2 B oft daeromtrent begrijpende gelegen in par. Tilborch < erf der 

joffr. Houtappel > erf Jan Brocken ^ erf sheren van Parweis v erf Kathelinen sRidders  
 een stuck erfs tot heyen liggende 1 B gelegen in par. Otw in Berkel < erf Jan Brocken > erf Heylwygen 

vidue qd Jans Jeghers et  suorum krn en Aeret Joerdens  ^ v gemeynt van Haren  
ad opus Peter vande Brekelen hoers bruers en Jan Jeghers  
scabini predicti datum ut supra 

72. 1473 mei 5 847.Sch.Otw,R.179,14v-3 
Gherit z.w. qd Gherit Wyten 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een stuk erf geh. den Holen Mortel die welc w. Willem Goeyaerts te besitten plach 
nog hiertoe 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit zekere erfpacht die welc Herman die Wever Wouter? 
besittende is gelijc hij dat in verscheyde sch.br. van Otw daarop gemaect volcomelijcker zeede begrepen te 
wesen – supt Jacop vander Elst ad opus Wouterus z.w. Michiels vande Lare  
– scab. Aert Appel ende Jan vande Doren datum quinta may  

73. 1473 april 24 847.Sch.Otw,R.179,291,15r-1 
Henric die oude z.w. Henric Losen Ghijsbrecht z.w. Gherit Weerneers man Kathelinen sue uxoris d.w. Henric 
Losen voers. Jan z.w. Jans Losen als momb. Jan z.w. Henric vande Doren als toesiender voer Henric den 
jonghe Willemen Bertholomeeusen ende Jannen gebr. krn qd Henric Losen voers. erfdeilinghe ende 
erfscheidinghe gemaect van sommighen erfgoederen en erfpachten die hun van w. Henric Losen en van w. 
Alyten wittige hvr Henric Losen met recht van versterve  
soe sal Henric die oude voers. hebben  
 tweedeel van enen stuck erfs 14 L in par. Otw in Udenhout  op die Gruenstraet daer dat dordendeele af 

toe behorende is Jan vande Reyt gelegen < erf Herman Wouters > comm. stegam ^Gruender stgrathen v 
erf der kerke en sheylichs Gheests van Otw  

nog hiertoe 1 mud rogge dwelc w. Henric die Lose uten voers. stuck erfs heffende was welc stuck erfs en 
tvoers mud rogge den voers Henric den oude ghevallen sijn in deele ghelijc Ghijsbrecht sinen zwager voers 
Jan die Lose ende Jan vande Doren als momb. en toes. Henrics sjongen Willems Bertholomeeus ende Jans 
voers. dat openbaerlijc bekent ende gheconsenteert hebben daer Henric die oude voers. wt gelden sal den 
Heylighen Gheest van Oesterwijc 1 mud roghs erfpacht en alsulcken chijns alsmen w. Gerit Nolleken ut 
voors. stuck beempts van recht schuldig is te ghelden  
 een stuck beempts 1 B als voor < erf Herman Loer > comm. plateam 
hiertegen sal Ghijsbrecht voers. als man van sijns wijfs hebben  
 een stuxken lands 2 L in par. predicto bij den wyntmolen geh. ter Nedervonderen < erf Jans Beckers > 

comm. plateam ^ erf Alyten vidue qd Wouter Bacs en zijn krn v comm. viam  
nog hiertoe 12 ½ L rogs [291v] erfpachts die welc Jan die Beer op de Hoeven jaerlijcs geldende is uit zekere 
onderpanden na inhoud sch.br. – daar Ghijsbrecht voers. wt ghelden sal onsen heer den hertoge ½ stuver 
Item hiertegen zullen Henric die jonghe en Willem sinen bruer voers.  
 een stuck lands 7 L in par. voors. in loco dicto ter Nedervonderen < comm. plateam > ge,. waterlaet ^ erf 

Hadewyghen vidue qd Jan Poinenborch en zijn krn v erf erfgen. Willem Beeren  
nog hiertoe een mud rogge erfpachts dwelc Kathelijn vande Roeyen? [Coeyen?] tot Gestel jaarlijs schuldig is 
uit zekere onderpanden na inhoud sch.br.  
nog hiertoe 15 L roghs erfpacht die welc Elysabeth Dirck Roevaerts? wijf en hoer krn en Hubrechts kynder 
vander Hoeven jaarlijks schuldig zijn uit zekere onderpanden  
nog hiertoe 2 L rogs erfpacht die welc Jan Beliuwe jaarlijks schuldig is en nog te vesten is 
item noch hiertoe 6 L rogs erfpacht die welck Bertholomeeus en Jan voers. jaarlijks op OLVrouwendach 
schuldig zullen zijn van 

 huse en hove daer w. Henric die Lose in bestarf ende die alet? af te mogen legghen nae avenant etc. de 
mud gerekend tegen 34 peter elke peter 18 st 

waaruit Henric die jonghe en Willem sijnen bruer wt ghelden zullen den H.Geest van Otw 1 mud rogge 
erfpacht ende den goetshuse van Korsendonc 12 L rogs erfpacht jaarlijks  
Hiertegen zullen Bertholomeeus ende Jan gebr. voorn. hebben ende erfelijc besittende  
 een huis ende hof met toebehoren met enen stuck lands daaraan 1 L bvvo < erf Goedelt vidue Henric 

Wijtmanen haar krn en der joffr. van Ameroeyen > Willem Lombaert ^ comm. plateam 
 een stuck lands 3 L gelegen in de Haerense acker < > erf Jans Beckers  
welk huis etc. de voors. Bertholomeeus en Jannen ghevallen sijn in deele etc. [292r] daer Bertholomeeus 
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ende Jan wt ghelden zullen 14 zester rogs erfpacht en Henric Henrics z. vanden Doren 4 L rogs erfpacht 
ende Gielijsen Henrics sone vanden Doren 1 ½ L rogs erfpacht ende Henric den jongen en Willemen voers. 
3 zester rogge erfpachts den den hertoge ½ braspenning erfcijns enden capittelen van Beeck 5 st erfrcijns 
jaerlijcs van recht  
– scab. Jan vande Doren ende Jan die Lose datum opten beloken Paesavont xxiiij aprilis  

74. 1473 april 27 847.Sch.Otw,R.179,292,16r-1 
[hier rechts grote inktvlek] 
Gherit z.w. Willem Henric Maes z. man van Marien d.w. Wouter vande Wiele Jan z.w. Wouter vande Wiele ¾ 
hen behorende in  
 ½ B  beempts gelegen in par. Otw  
 in loco Wyppenhout < >  erf Gherit vande Aavoert ^ erf Hebert? vande Voerde? v Bruesch Jans z.  
vendt Lohbr? z.qd He….  vander Aavoert uitgenomen die driedeel van ½ st chijns den hertoge daerwt  
– scab. Aert Houtappel? en Gherit van Berck datum sdynsd. nae beloken Paschen xxvij apprilis  

75. 1473 mei 2 847.Sch.Otw,R.179,292,16r-2 
Wouter z.w. Gherit Bonten voere hemzelven en voor alle erfgenamen en naecomelingen qd Jans z.w. Gherit 
sBonten daar Wouter voers. voer gheloeft heeft ½ mud rogs jeep op Lichtmis uit 
 de helft van enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Peter z.w. 

Henric vande Wou > Lambrecht vande Wou ^v die heerwege  
 de helft van een stuck beempts gelegen aldaar < Jan Monen > Gherit Wyten daer enen wech doer gheet 

^ erf Peter vande Wou v erf qd Jans van Lonent?  
welke ½ mud rogge erfpa cht voors. w. Jan die Bont voors. tegen Henric z.w. Peter vande Hout met 
overgeven erfelijc gecregen hadde in sch.br. Otw en welk ½ mud rogge voors. Wouter ut morte qd Jans 
Bonten sijns bruers met versterve erfelijc toecomen is – supt Henric vande Hout als provisoer der gulde van 
vermeSte Bastiaen ad opus gulde  
– scab.Berck ende Einde datum ij may 

76. 1473 mei 3 847.Sch.Otw,R.179,292v-16v-1 
Henric z.w. Willem Embrechts z. van Riele  
 een huis en hof met sijne gronde en toebehoerten ghelegen in lib. de Oesterwijc < erf Jan Buckinc > erf 

Elysabeth vidue qd Jan Jan Doremans ^comm. plateam v gemeint geh. die Vloet  
welk huis etc. Henric voors. tegen Claeusen nat.z.w. Henrick vande Dijck met overgeven in sch.br. Otw – 
her. vendt .et supt Willemen soen Wouter Molders  
– scab. Einde en Jan van Doren datum tertie? may  
Willem voors. man van Margrieten sue uxoris filia qd Willem Embrechts voors. allen en enyegelijcken 
alsulcke erfgoederen  als de voors. Willem vander doet w. Willem Embrechts sijns zweers voers. met recht 
van versterf toecomen sijn supt et vendt Henric z.w. Willem Embrechts voers. scabini predicti datum ut supra 
Henric voers. promisit te gelden Willem voers. 6 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 de helft van twee husen ende hoven en toebehoren gelegen in lib. de Oesterwijc < erf Jans vande Dijc 

> erf Michiels Claeus Beeren ^ comm. plateam v gemeint geh. die Vloet  
scabini predicti datum ut supra 

77. 1473 mei 3 847.Sch.Otw,R.179,292v-16v-2 
Wouter z.w. Wouter van Gorop promisit te ghelden Wytmannen z. Gherit Willem Heinen z. ½ mud rogge 
jeep op Lichtmis uit 
 een stuck lands geh. die Bredenacker 7 ½ L in par. Enschot inde ackeren aldaar < comm. viam > 

Wijtman sGroten en Jan Ackenraet ^erf Ghijsbrecht Wyten v erf Peter Oerlemans  
 stuck lants geh. dat Hoecstuck 6 L gelegen aldaar < >  comm. viam ^ erf Korstiaen Bonten v erf erfgen. 

qd Henric Noppens?  
scab. Peter vanden Einde en Jan van Doeren datum supra  

78. 1473 mei 5 847.Sch.Otw,R.179,292v16v-3 
Thomaes z.w. Jan Nulaets man van Elysabethen sijns wijfs en Juet d.w. Willem Embrecht z. van Riele op 
 een huis en hof met sijnen gronde en toebehoren met half den erve gelijct bepaelt daer w. Willem 

Embrechts in bestarf ghelegen in lib. de Oesterwijc in loco dicto die Kerckstraet < erf Jans vande Dijc > 
erf Michiel Jans Beeren z. ^ van de voors. Kerckstraete v erf Thomas voers. dat daertegen deelt  

 een stuck beempts ghelegen in par. voors. in loco  dicto die Diese < erf Stheven Jans Leeuwen z. > erf 
Jans Beckers  

 een stucsken lands 1 L in par. voors. in loco dicto die Nedervonderen < erf  Jans Beckers > Jan die 
Cuper  

ad opus Henric z.w. Willem Embrechts voers. daar Henric uit gelden zal enen ouden grote inde wildercijns 
en 1 R dijcs te houden en dat Thomaes voers, ende Henric die een den anderen ghenoechelijc wegen sal 
deen voer dander ter straeten toe ende dander ter Vloet toe met enen boryewege  
– scab. Peter van Einde en Jan van Doren datum v may  
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79. 1473 mei 5 847.Sch.Otw,R.179,293r-17r-1 
Henric voers. en Juet voers. met hoeren momboir op 
 een huis en hof met toebehoren met half de hove ghelijc als daar bepaelt is ghelegen in lib. predicta < 

erf Jans vanden Dijc > erf Michiels Jans Beiren z. ^ erf Henric voers. dat daer teghen deilt v gemeint aen 
die Vloet  

ad opus Thomaes voers. dat Henric voers. ende Thomaes voers. die een den anderen ghenoeghelijc 
weghen zullen met enen boryweghe  
scab. predicti datum supra etc. 

80. 1473 mei 5 847.Sch.Otw,R.179,293r-17r-2 
Thomaes voers. promisit Jueten voers. 47 gouden peters dat eendordendele daeraf op Lichtmis over een 
jaar  met 20 L rogs dander dordendeel op Lichtmis over 2 jaar met 13 ½ L rogs en dat dorde dordedeel op 
Lichtmis over 3 jaar met 7 ½ L rogs op Lichtmis scabini predicti datum ut supra 
Henric voors. promisit Thomasen voers. 8 peters elke peter tot 18 st  
scabini predicti datum ut supra 

81. 1473 mei 8 847.Sch.Otw,R.179,293r-17r-3 
Adriaen z.w. Amelys Amelys z. van Besoeyen 20 L rogs jeep van 5 mud rogs hem behorende op Lichtmis uit 
 enen goede gelegen over die Voert in de par. van Esch mette toebehoren  
als Henric vande Voert tbv sijne naekinderen bij Elysabetthen sinen naewive hadde tegen? die voerkrn dess 
Henricx voers. voor jeep van 5 mud rogge en sommige andere renten in sch.br. Otw en welke 20 L rog 
Adriaen voors. tegen Claeusen nat.z. w. Henric vande Dijc man van Kathelinen sue uxoris tegen Jan z.w. 
Anchem Molders man van Elysabethen sijns wijfs tegen Godevaerden z.w. Embrecht van Riele man van 
Gheryden sue uxoris filia qd Jacops van Brakel met overgeven in sch.br. Otw supt Adriaen filius qd 
Ghijsbrecht Heyen – welke 20 L rogs erfpacht voers. Goeyaert z.w. Rembout Henricsz sinen properen 
penningen gheeft ende betaelt heeft ende bijden voers. Adriaen heeft doen vesten der tafelen voers. tbv die 
H.Geestmrs wesende en namaels wesende schuldig zul;len zijn uit te reycken jaarlijks uit de voors. pacht 5 
L rogs erfpacht en 2 L rogs erfpacht inde kercke daer die voers. Goeyaert ordineren sal en 13 L rogs de tafel 
aldaer blijvende … en sullen mede ghelden sijn 4 L rogs die Goyaert of w. Kathelionen d.w. Rembout 
Henric? z.? af te boek staen en zullen de H.Geestmrs schuldig zijn te spijnden den armen jaarlijks voor die 
zielen w. Rembout Henricx Goeyaert sijne huysvr. Kathelinen hoer dochter ende voor die zielen der andere 
ouders Goeyaerts voers. ½ mud rogs  
– scab. Peter vande Einde en Jan van Doren datum viij may 

82. 1473 mei 13 847.Sch.Otw,R.179,293v-17v-1 
Adriaen Henric ende Embrecht gebr. Elysabeth en Heylwych gez. krn w. Claeus Stert ook voor Yden d.w. 
Claeus Stert hebben onder hen een erfdeling hen aangekomen van w. Claeus Stert hoers vaders en van w. 
Kathelinen d. Henric van Buele hoer moeder aangekomen en verstorven  
aan Adriaen  
 een huys en hof met toebehoren en erf daaraan 1 ½ mudsaet gelegen in par. Owt in Uedenhout aan die 

Houtsche straet < erf sGoetshuse van Tongherloe aan beide zijden ^gem. straat v sgoetshuys van 
Tongerloe en erf Peter Vannys  

 ½ buender broecs in par. voors. tpl. voors. < erf sheeren van Ste Gheertruden van Loven > Claeus 
Jacops z.  

 een stuck erfs tot heyen liggende 3 B in par. Tilborch < erf goedshuyse van Tongherloe gemeint  
waaruit Adriaen zal gelden pachten en chijnsen hieruit gaande  
aan Henric, Embrecht en Elysabeth voors. onder en gelijc te besitten  
 huis en hof met toebehoren 1 ½ mud in par. en tpl. voorn. < erf Jan Willems z. > erf Beek? Zegers 

kinderen  
 stuk erf tot lands entot weyen 2 mudzaad gelegen aldaar < erf sheerren van Paerweis > erf Jan  

Loemanne?  
 1 B beempts aldaar <erf sheren van Paerweis > Jan Lowerman  
 stuk erf tot heyen liggende 3 B in par. Loen < erf herengoet van Postel > erf Symon Jannen  
een mud rogge erfpacht dwelc Jan Vanny nutertijt jaarlijks schuldig is  
nog 7 ½ L rogs erfpacht die Elysabeth vidua Jan Willen jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden [294-18r] 
waaruit Henric Embrecht en Elysabeth uit gelden zullen alzulke pachten en chijnsn daaruit te betalen voort 
gelooft die een den anderen dat elc tot sinen ghedeelt ghelden zullen Henric van Buele oude vader 22 ½ st 
en hoer gedeelt van desselfs Henrics poerterghelt van Loven?  
datum in festo Servaty  
Adriaen voers. promisit te gelden Heylwighen voers. 2 ½ mud rogs op Lichtmis uit de erven hem toebedeeld 
scabini predicti datum ut supra 
Heylwiych voers. stemt toe dat deze Adriaen dese voors. 2 ½ mud rogs sal mogen quyten op Lichtmis over 
12 jaar elk mud met 38 peters elke peter 18 st en metten pacht en met 1 mud   
scabini predicti datum ut supra 
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Adriaen voers. promisit Jan Elst ad opus Yden voers. 2 ½ mud rogge  
scabini predicti datum ut supra 

83. 1473 mei 13 847.Sch.Otw,R.179,294-18r-1 
Henric z. Henric vande Staack man van Marien sue uxoris filia qd Goyaerts z.w. Jacop Goeyaerts ½ mud 
rogs jeep op Lichtmis uit 
 zeekere erf in par. Otw in Uedenhout < erf Jan Vriesen > erf Wouter Jans Vriesen ^Jan Cort Bont v 

comm. plateam  
 gedeelte van enen huse en hove met toebehoren daer Jan die Vriese in te wonen plach  
 enen erfpacht te lande ende tot beempden liggende gelegen in par. en tpl. voors. < erf Jan Vriesen > erf 

Wouter Vriesen ^ erf Herman Wyten  
welk ½ mud rogs erfpacht voors. Goeyaert Jacop Goeyaerts z. voers. tegen Aernden wittigen z. Mercelis 
Houtappel tegen Aernden z.w. Henric Witlocx man van Kathelinen  sue uxoris d, Mercelys voers. met 
overgeven in sch.br. Otw – supt Aernden nat.z. w. Goeyaert Jacops z. voors.  
scabini predicti datum ut supra 
Aert voirs. supt Jannen z.w. Claeus van Vucht  
scabini predicti datum ut supra 

84. 1473 mei 3 847.Sch.Otw,R.179,294-18v-1 
middelste blad van katern 
Jan Geryts z. van Haeren en Willem vande Acker als capelmrs der capellen van sinrte Martens in de name 
en van wegen der capelle voors. hebben verpacht Laureys z.w. Philips Boeyen  
 een stuxken lants daar voors. Capellen toebehorende gelegen bij de erff Philips voors.  
voor 50 jaar jaarlijks voor 1 L rogge  
– scab. Aert Appel en Peter vande Einde datum 3e may  

85. 1473 mei 10 847.Sch.Otw,R.179,294-18v-2 
Wouter Pig z.w. Peter Pigh en Luytgaert zijn wittige hvr hebben ghewilt in maniere van testament voor sch. 
overgegeven  dat Herman z. Mathijs van Dunne wittig man van Margriet sijns wijfs nat.d.w. Ghijsbrecht van 
Meghen van deselve w. Ghijsbrecht en wt Luytgaerrden voors. te samen natuerlijc ghewonnen alle goederen 
daer voors. Luytgaerde van hoer zijde toebehorende en allen de havelijcke gueden die dieselve Wouter en 
Luytgaert nae hoere beyde doet after laten zullen behoudelijc de voors. Wouter en Luytgaerde daer mede te 
dysponeren en te meerderen of te minderen oft hen van node was  
scab. Einde en Doren x may  

86. 1473 mei 18 847.Sch.Otw,R.179,294-18v-3 
Herman z. Jan Hermans z.  
 een huis en hof met toebehoren 10? L in par. Enschot? in loco dicto dat Weirtven < erf Henric Rogghen 

> Gherit Wouter Bacs z. ^ voors. Weertven v erf geh. den Loop [Leep?]acker  
 een stuck lants geh. die een eick 2 L gelegen aldaar < erf Willem Wyten > Aert van Beeck? mma ^voors. 

erf v gem. heerweghe aldaar  
 stuck lants 5 L ad locum dictum dat Keel? veeken < ^ erf Henric Rogghen v comm. plateam  aen de 

Keelacker  
 een stuck lands 6 L gelegen aldaar tpl. die Streepstraat < Korstiaen die Bont > Jan Ackenraet ^ erf Aert 

van Beeck v comm. plateam  
 ¼ van 2 B heyen gelegen in Venloen dwelc w. Wouter van de Wiele te wesen plach tpl. den Zencbosch  
vendt Embrecht z.w. Jan Hermans suo fratre uitgenomen de cijns uten voors. heyvelde jaarlijks van recht en 
5 mud rogge erfpacht van 8 mud rogs erfpacht heer Claeusen de Vet ? uitgenomen het hec vande voers. 
Keelhecken met 2 oghen int voers. keelhecken te houden  
sch. Berck en Einde datum xviij may 

87. 1473 mei 18 847.Sch.Otw,R.179,295-19r-1 
Anthonys z.w. Willem Beckers 1/3 in 
 stuck lands hem toebehorende 1 L in par. Enschot < erf Jan Gherit Bac Neven z. > ^ erf Herman Jasn 

Hermans z. v erf Jan Boecmaet?  
vendt Jan z.w. Ghijsbrecht Willems z.  
– scab. Berck et Lose datum supra 

88. 1473 juni 1 847.Sch.Otw,R.179,295-19r-2 
Wouter z.w. Wouter Nouwen promisit Marien d.w. Gherit Leyten 18 Rgld min 4 st elke gld 20 st op Lichtmis 
met 23 L rogs op Lichtmis etc. in bijwesen van Jacop Huben Ghijsbrecht vande Ghene? en Claes van Heyst 
oft 2 van hen ende die penningen alsdan weder te belegghen tbv Marien voors. etc.  
scab. Willem van Beek en Aert Appel datum prima juny  

89. 1473 juni 1 847.Sch.Otw,R.179,295-19r-3 
Jan en Willem gebr. krn w. Jan Poinenborchs  
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 enen hof met een huysken daerop staende met sijnen gronde en toebehoorten bvvo aan der dreyboem 
after de Linde < comm. plateam en gem. viam  

welke hof metten huysken totten voors. w. Jan Poinenborch mids enen coep sheeren vande lande bij de 
provisoren kerkfabriek? van Haeren in vonnis sch.Otw – supt Henric z.w. Henric Boudens?  
scab. Appel et Einde prima juny 
Henric Boudens voers. promisit Peter Eelkens als momboir en provisoer fabrice ecclesie de Haeren tbv deze 
fabriek en Jan Elst [doorgeh. domino Henrico de Ridder cappellaenen dicto ecclesie] ad opus persoenscap 
van Haeren 15 brab. boddreger de ene helft de fabriek van Haren en de andfere helft den persoenscap van 
Haren in festo Lamberti wt en vanden huysken hofken etc. voors. en heeft Henric gelooft binnen 5 jaar opt 
voers erve setten sal een huis waert weesende 10 peters ter goder schattinge  
scabini predicti datum ut supra  
[rest van dit blad leeg] 

90. 1473 februari 20 847.Sch.Otw,R.179,295-19v-1 
wij Aert Appel Jacops en Claeus van Berck scab. in Otw dat voor ons comen sijn Meeus wede w. Sthevens 
vande Amervoert en Henric z. derselver Meeusen en w. Sthevens voors. en hebben gheordineert en 
gedisponeert en in manieren van huwelijker vorwaerden overgegeven ende begheert dat Meeus d. Jans 
Wilden wittighe huysvrouwe Henric voors. nae der doet der ierste ghenoemde Meeusen besitten sal tot hoer 
tochte alle die gueden die die iersteghenoemde Meeus macht van heeft ende oft sake wair dat die 
lestghenoemde Meeus bijde selven Henric kynder creech dat die kinderen metten 2 vorsten kinderen Henric 
voers. in ghelijken deelen  deylen zullen allen die gueden bijde ierstghenoemden Meeusen overghegheven 
scab. eisdem datum anno Lxxij xx february  

91. 1473 juni 3 847.Sch.Otw,R.179,295-19v-2 
Zegherz.w. Erits van Kuyck promisit te ghelden Jan Elst ad opus Goeyaert Rembouts z. 1 mud rogge jeep 
op Lichtmis uit en van 
 een huse en hove met toebehoren bvvo < erf Jacop Stinen > erf Florys Ghijsbrechts z. ^ comm. platesam 

v gemeint geh. aen die Vloet  
 een stuck lands 6 L bvvo in loco dicto die Schive < erf Eesen van Ghent > erf joffr. Elysabethen van 

Maerroeyen c.s. ^erf St Spiritus de Otw v erf qd Joerdens van der Heyden  
scab. Wil van Beeck en Gherit Peters z. datum iij-a junij 

92. 1473 juni 8 847.Sch.Otw,R.179,295-19v-3 
Merten z.w. Laureis Loer Aert z.w. Goeyaerts Brocken man van Elysabetthen sue uxoris en Kathelinen d.w. 
Laureis Loer voers. Laureis en Goyaert gebr. en Mechtelt hoer zuster krn w. Jacops Goeyaerts z. vande 
selve Jacop en wt w. Jenneken zijn hvr  d.w.Laureis Loer voers. tsamen ghewonnen alle goederen bernelijc 
ende onbernelijc havelijc ende erfelijc nader doet qd Gheertruden wittige hvr doen sij leefde Thomaes van 
Gorcum d.w. Laureis Loer voers. hoer zuster en moeyen met versterven toecoimen sijn – supt Lambrecht 
z.w. Jans van Gorcum en Aernden z.w. Jans van Eersel tesamen  
– scab. Wil Beeck en Aert Appel datum viij juny 

93. 1473 mei 25 847.Sch.Otw,R.179,295-19v-4 
Cornelys z.w. Lambrecht Winen 1/2 mud roge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 1 ½ L in par. Otw in die Houtsche strathe < erf des 

goetshuse van Tongherloe > ^ erf Katherine vidue Symon Toits et suorum plu.. v comm. plateam  
welk ½ mud rogs erfpacht voors. Embrecht z.w. Jan Winen voirs. aan? Adriaen z.w. Gherit Winen met 
overgeven gecreghen hadde in sch.br. Otw – supt Janne z.w. Willem Henrics z.  
– scab. Appels en Einde xxv maij 

94. 1473 juni 8 847.Sch.Otw,R.179,296-20r-1 
Wouter Herman Loers z. Jan Stevens Jan Jan Loeyen z. Jan vander Kerchove Aert van Eersel Claeus 
vande Pasch Gherit Gherit Beyen z. promisit … heredes Jan van Eyghen ad opus monasteri sancte 
Gheertruden Liij mud rogs vande Berkelsche tiendverkoop in festo Andree a.s. ende ten Bosch te leveren 
scab. Willem van Beeke ende Jo Doren datum viij juny 
Jan die Meyer Aert sijn bruer Jan Walraven Laureys sijn sone Goeyaert van Vucht ende Aert Willem 
Vendijcs z. xLij [42] mud rogs  
– scab. Beeck et Appel datum xi juni 
Jan Huben Lambrecht van Gorcum Jan van Vucht Meeus Scheven Heynen z. Jan Vanny Aert wede Claes 
Pig ende Jan van Vucht Lij mu rogs  
scab. Einde en Lose datum supra 
Jan Huben Pauwels Hermans Jan Vanny Meeus Scheven Heinen sone [?] Elysabeth vidua Willem Luus 
Lambrecht? Sthevens Henric vande Voirt Aert van Eersel Jan vande Kerchove ad opus abbatus prescriptie 
xij dobbel iij jaer lanck duerende ende tander een vervolgende allen jaer die voors. xij dobbel op St Jan 
babtisten daghe solverunt de duerst? betaelen af wesen sal a festo Jo a.s.  
scab. Einde en Doren datum supra  
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Aert Bonen Jan sijn bruer Henric Maes ende Peter Bonen promiserunt heredes Jan van Eyghen ad opus 21 
½ Rgld elke gld tot 20 st opten eersten dage van meye a.s.  
– scab. Einde en Lose datum xxi septembris 
[rest van dit blad en verso leeg] 

95. 1473  847.Sch.Otw,R.179,297-20los-a 
[stukje papier – achterzijde leeg] 
Wyllem Wijten die Schouthout van Oesterwijc Jan sijn soen ende Wouter Toeits sijn zwager ende witten 
celen hebben gheloeft te betalen Janse Back? die si heiten buicen? xLij mud rogh de mud voer 27 ½ st tot 3 
dagen te veten? tot  min? Bertollomeus ende bennus? ende Barabans ghelt ende altijt een voer al ende tot 
behoef des pitanciers van Tonghelo  
hier over ghewest als schepen van Oesterwijck Willem van Beeck ende Jan van Doren 

96. 1473  847.Sch.Otw,R.179,298-20los-b 
[klein stukje papier – achterzijde leeg] 
Wijllem Witen die Schouthout van Oesterwijck Jan sijn soen Wouter Toeits zwagher Witken ? Celen Gherit 
Willems hebben gheloeft te betalen Jannes die sij heiten buicen ? … behoefe des pytanciers van Tongherlo 
xLviij [48] mud rogs en een voer al en onverscheiden ende op Lichtmisse te betalen ende tot Tilboerch te 
leveren opten spiker ende altijt te tienden recht ende iij mud haveren oeck te leveren tot Tilboerch  
hier over ghewest als schepen scab. Wil Beeck et Jan van Doeren datum viij juny  

97. 1473 juni 8 847.Sch.Otw,R.179,299-21r-1 
Jan z.w. Willem Henrix z. promisit Jo. Elst ad opus Ghijsbrecht z.w. Henric Willem Henricx z. ½ mud rogge 
jeep in festo purificationis uit 
 enen huse en hove 1 ½ L in par. Otw in Uedenhout op die Houtsche straet < erf sGoeshuse van 

Tongherloe > ^ erf Katherine wede w. Symon Toits en haar krn v comm. plateam  
scab. Berck en Doren datum viij junij 

98. 1473 mei 25 847.Sch.Otw,R.179,299,21r-2 
Enghelberen d.w. Gherit Winen cum tutore Adriaen en Jan krn w. Gherit Winen voors. ½ mud rogge jeep 
voorn. Enghelberen behorende te betalen op in festo purificationis uit en van 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan in par. Tilborch < erf sHeren van Parweis en Wouter 

Loers > Wijtman Willem Grieten z. ^ gemeint v erf Jan Dirck Wanghen z.  
welk ½ mud Enghelberen voors. tegen Claeusen z.w. Jan Zegers z. met overgeven in sch.br. Otw – supt 
Wilem z. Jans Beckers ad opus tabula sante Spiritus in Oisterwijk  
– scab. Peter van Einde en Jo de Spina datum xxv may 

99. 1473 mei 25 847.Sch.Otw,R.179,299,21r-3 
Willem voers. als momboir tabula predicti dat Enghelberen voers. dit ½ mud rogge jaarlijkse lijfpacht op 
Lichtmis uit alle goederen der tafel voers.  
scabini predicti datum ut supra 

100. 1473 juni 26 847.Sch.Otw,R.179,299,21r-4 
Henric z.w. Willem Embrechts van Riele  
 een stucsken beempts hem behorende in alder groten dat aldaer begraven leit < erf Stheven Leeukens > 

Jans Beckers ^ erf Goelt Wijtmans en hoer krn v gemeint  
vendt Gherit z.w. Henric vande Aavoirt – uitgenomen 4 L rogs erfpacht Jan de Becker  
– scab. Peter vanden Einde en Gherit vande Wiele datum xxvi juny 

101. 1473 juni 26 847.Sch.Otw,R.179,299-21r-5 
Henric voors.  
 een stuxken lands hem behorende in par. Otw niet ver vande wintmolen ter Nedervonder < erf w. Willem 

Beckers > comm. viam ^ w. Jan Cupers v erf w. Ghijsbrecht Korstiaens sone  
als w.  Willem Embrechts van Riele tegen Janne z.w. . Andries Heyen in sch.br. Otw  en welk stuksken lands 
voors. voors. Henric vander doet w. Willem Emmen met versterven – supt Gherit voors. scabini predicti 
datum ut supra 
Willem z.w. Wouters Molders als man van Margrieten sue uxoris filia qd Willem Emberts voers. redemit et 
reportavit  
scabini predicti datum ut supra 

102. 1473 april 23 847.Sch.Otw,R.179,299v-21v-1 
Cont sij want Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen momb. en  prov. H.Geesttafel in Otw tbv die tafel gebrek jeep 
6 L rogge op Lichtmis uit 
 een huse en hove met  toebehoren bvvo < erf gheheiten tGasthuis van Oesterwijc > erf qd Gherit Bock ^ 

gem. strate v erf geheiten den Gasthuis hof  
welke 6 L rogs erfpacht voers. Herman geh. Molner teghen Agneesen d.w. Bartholomeeus Witten met 
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overgeven erfelijc gecregen hadde in sch.br. Otw anno domini mill.mo quadr. mo xxxvij des maend. nae 
alder kynderen dach [30-12-1437] en welke pacht van 6 L tot de voors. tafel erfelijc comen is in sch.br. Otw 
en Adriaen vanwegen de tafel voors. gebrac van 4 jaeren – vonnis sch. Otw aan dit huis en hof welk gericht 
Aert geh. Lonout namens Adriaen voors. daar hij een volcomen macht af hadde volcomelijc volvuerde heeft 
Aert dit huis etc. voor het gebrek en 1 peter meer daer en teynde vercoft Adrianen Jacops sone behoudelijk 
en in wtghescheiden Willems erfgenamen van Brakel 9 L rogge erfpacht en ½ hoen erfcijns en een roey 
dijcs opten Otw dijc te houden en den voers. pacht van 6 L rogs en 9 L rogs tsamen verlet van 4 ½ mud 
rogge  
– scab. Wil van Beeck Jan van Doren Jan die Lose ende Gherit Peters z. datum anno Lxxiij in festo Georgi  
marge: want Beeck Doren Jan Lose Gerit Peters z. vercoft voor 3 mud aftestels ….  
datum in festo Georgy 
[rest van dit blad leeg] 

103. 1473 juni 9 847.Sch.Otw,R.179,300-22r-1 
Gherit en Wouter gebr. krn w. Hubrecht Woutersz. Willem z.w. Henric Brunen wittig man Marien sue uxoris 
d.w. Hubrecht Wouters z. voors. [doorgehaald ¾] allen alsulcke erfgoederen vander doet w. Hubrecht 
Wouters z. hoers vaders met recht van versterven soe waer die voers. goederen ghelegen sijn – supt Henric 
Dirc Monen sone wittig man Margrieten sue uxoris d.w. Hubrecht Wouters z. voers. dat Henric daaruit 
gelden zal; aan den hertog en Hermans wijf van Aken en andere? waer ? ten Bosch 2 peters elke peter 18 st 
en de susteren van Otw 1 mud rogs erfpacht en de altaristen van Otw 2 L rogs erfpacht en Henric Losen krn 
14 L rogs erfpacht en een beghijn ten Bosch 6 L rogs erfpacht en Alyten d.w. Wouter Huben 13 L rogs 
erfpacht en Margrieten d.w. Wouter voors. ½ mud rogs jaarlijks van recht etc.  
scab. Willem van Beeck en Aert Appel datum ix juny  
Henric voors. promisit te gelden Gherit voors. 12 L rogs jeep op Lichtmis ende tot Loen metter mate van Otw 
sijn leven lanc uit 
 een stuck lants 14 L  in par. Otw in Udenhout in Brabants Hoeve < erf Jans vande Hoeven > ^ erf 

Heylwich wede Jan Roelofs v comm. plateam  
 stuck beempts 11 L in par. en tpl. voors. < erf Willem Coiten krn > Ghijben krn van Oekel ^ erf Jans vande 

Hoeven v comm. plateam scabini predicti datum ut supra 
Henric voors. promisit Wouter voors. 20 peters elke peter 18 st in festo Bavonis ? over 5 jaar met 9 L rogs 
binnen voors. termijn de pacht van 9 L rogs  
Henric voors. promisit Willem den Bruyn voers. 20 der voors. peters de ene helft in festo Pasche a.s. en de 
andere helft a festo Bavonis a.s. over 2 jaar  
scabini predicti datum ut supra 

104. 1473 juni 14 847.Sch.Otw,R.179,300-22v-1 
Embrecht en Elysabeth sijn zuster krn w. Claeus Stert op een mud rogs jeep dwelc Jan Vanny nutertijt jairlijx 
sculdig is te ghelden wt sekere onderpanden nae inhout sch. br.  
nog hiertoe op 7 ½ L rogs erfpacht dwelc Elysabeth wede w. Jan Willen jaarlijks geldende is uit zekere 
onderpanden volgens sch.br.  
welk mud rogge en 7 ½ L rogge erfpacht de voors. Embrecht en Elysabeth zijn zuster vander doet w. Claeus 
Stert hoers vaders en in erfdeling in sch.br.Otw ad opus Henric z.w. Claeus Stert hoers bruers  
– scab. Peter vanden Einde en Jan van Doren datum xiiij juny  

105. 1473 juni 14 847.Sch.Otw,R.179,300,22v-2 
Henric [z.w. Claeus Stert] voors. op 
 een huys en hof met toebehoren en erf daaraan 1 ½ mudsaet in par. Otw in Uedenhout op die 

Houtsche Strathe < erf Jan Willems > Gielis? Zeghers kynder  
 erf tot land en tot weye liggende 2 mudsaet gelegen aldaar < erf sheren van Parweis > erf Jan Loenman  
 1 B beemd gelegen aldaar < erf sheren van Pairweis > erf Jan Loenman?  
 stuck erfs tot heyen liggende 4 bunder in par. Loen < erf des Goetshuse van Postel > erf Symon Jans  
welke erfpacht de voorn. Henric vander doet w. Claeus zijns vaders in een erfdeling ad opus Embrecht en 
Elysabeth voors.  
scabini predicti datum ut supra 
Embrecht en Elisabeth voors. promiserunt ad opus Henric voors. 32 peters elke peter 18 st op Lichtmis 
scabini predicti datum ut supra 

106. 1473 juni 14 847.Sch.Otw,R.179,300,22v-3 
Adriaen  en Heylwych zijn zuster krn w. Claes Stert ook voor Yden d. w. Stert [sic] op  
 een half buender moers gelegen in par. Loen < erf Claeus erfgen. van Vucht > erf Willem Goeyaert 

Neckers  
ad opus Henric Elysabeth en Embrecht krn w. Claeus Stert scabini predicti datum ut supra 
sup Heylwych … 1 st ?  

107. 1473 juni 15 847.Sch.Otw,R.179,301,23r-1 
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Claeus Elysabeth Heylwych ende Juet zijn zusters krn w. Goeyaert vander Aavoert delen vander doet w. 
Goeyaert vande Aavoert hoers vaders en van w. Elysabethen wittige hvr dien zij beyden leefden Goeyaerts 
voers. hoer moeder met recht van versterve  
sal Claeus voers. hebben  
 1/3 in enen huse en erf daeraen liggende te weten dat estse einde ? metten erf daaraan 2 ½ L in par. 

Otw te Berkel < erf Elysabeth voers. die daer tegen deelt > Heylwyghen voers die oec daerteghen deylt 
^ streckende van scheinen? hoeve v comm. plateam  

 een stuck lands geh. dat Brekelaer 4 ½ L in par. en tpl. voorn. < erf Peter Henric Willen z. > ^ erf Dirck 
Pauwels Wolfs z. v  comm. plateam  

welk 1/3 van de huse de voors. Claeus ten deel gevallen zijn die daaruit gelden zal ¼ van een capuyn ¼ van 
20 L rogs erfpacht Beatrijsen wede Ghijsbrecht vande Broeck en uit voorn. stuk land Gherit vande Schoer en 
sinen mede erfgen. ½ mud rogge en sunte Wilboirt tot Berkel 1 L rogs erfpacht jaarlijks van recht  
item Elysabeth voers.  
 een schuer met hoeren gronde en mette messenen daeraen liggende met enen stuck lands oec daeraen 

liggende 2 ½ L < erf Claeus voers. > erf Beatrysen wede Ghijsbrecht vande Broek en hoer dochter 
^comm. plateam v erf geheiten Schenen hoeve  

 item nog hiertoe de helft in een stuck lands geh. de Gaershof te weten die helft Z < erf Jan Langherbeen 
> erf Heylwyghen voers. dat daertegen deylt ^  erf Henric vande Voirt v comm. plateam  

belast met ¼ in voorsw. capuyn en ¼ vande voors. 20 L rogs en uten voers. garshof mijn heer de hertoge de 
helft van 2 ½ oude grote, de altaristen van Otw de helft van ½  brasp.  ende Jan inde cluut? die helft van 9 L 
rogs erfpacht  
hiertegen zal Heylwych voers. hebben  
 1/3 inde voers. huse te weten dat derden [301v] deel daaraf in de middelt metten erf daaraan  2 ½ L 

gelegen aldaar < erf Claeus voers. > erf Jueten? voers. die oec daertegen deylt ^ comm. plateam v erf 
geh. Stheinen? hoeve  

 de helft van de voors. stuck lands geh. den Gaershof te weten die …. daer af N gelegen < erf krn Aerts 
van Binacht > erf Elysabetthen voers. die daertegen deilt ^ erf Henric vande Voert com quibusd. v comm. 
plateam  

welk 1/3 van de voors. huse en erf en de helft vande voers. gaershove daervoor Heylwyghen uit gelden zal 
¼  van de voors. capuyn en 20 L rogs uit huse en de helft vande voors. chijnse  en pachte van de gaershove  
item hiertegen zal Juete voors. hebben  
 het voirste 1/3 van de voors. huyse en erf daaraan 2 ½ L < erf Dircs vande Pasch > erf Heylwyghen voirs. 

die tegendelend is ^ comm. plateam v erf geh. Scheinen hoeve  
 een stuck lants 1 sleic lopense in pa. en tpl. voors. < erf Peter die Kock ? > erf Aert krn van Binacht  
 een stuck lands 3 L gelegen aldaar < erf Aerts krn van Binacht > Henric vande Loe ^  comm. stegam v erf 

Kathelinen Wouters dochetr vande Bloc 
welk 1/3 van den huse Juut uit gelden zal ¼ van de voors. capuyn en 20 L rogs en voors. 2 stucken lands 
joffr. Aert Emb. ½ mud rogs erfpacht en ½ oude grote erfcijns jaarlijks van recht [302]  
scab. Peter vande Einde en Jan van Doren datum xv juny  

108. 1473 juni 15 847.Sch.Otw,R.179,302,24r-1 
Jan z.w. Jan Moerkens op 6 L rogge jeep hem toebehorende die welc men hem inde prochien van sunte 
Michielsghestel sculdig is te ghelden en op welke 6 L rogs erfpacht Peter en Faes confratres en Marie hoer 
zuster krn w. Jan Moerkens Henric z.w. Willem Emmen man van Kathelinen sijns wijfs d.w. Jan Moerkens 
voorn. tbv Jan voors. vertegen in sch.br. Otw Item noch hiertoe 1/3 van 2 L rogs erfpacht die welc men uit 
voorn. onderpande sculdig is te ghelden – dwelc diezelve Jan vander doet w. Jan Moerkens sijn vader 
erfelijc toecomen is – item noch hiertoe op allen alsulcken alsd deselve vander doet w. Peter Moerkens sue 
fratre aencomen is ut dicit – ad opus Henric z.w. Willem Emmen zijns zwagers voors.  
– scab. Doren ende Appel datum supra  

109. 1473 juli 2 847.Sch.Otw,R.179,302,24r-2 
Ghijsbrecht Adriaen en Jan gebr. krn qd. Jan Hessels voor henzelf en voor Hesselen z.w. Jan Hessels en 
voor Jan Peters sone man van Elysabetthen sue uxoris en vor Wouter Jan Straetmans z. man van Beatrys 
sijns wijfs d.w. Jan Hessels voers. 1 mud rogge jeep van 1 ½ mud rogs erfpacht op Lichtmis uit 
 een stuck lands geh. Alyten hoeve 10 L gelegen in par. Otw tpl. op de Hoeven < erf Jan Aert Hermans > 

^  gemeint v comm. plateam  
welke 1 ½ mud rogge erfpacht voors. Maria d. Aert Noyens z. tegen Aernden z.w. Aert Herman Noyens z. 
met overgeven in sch.br. Otw en welk mud rogge erfpacht voors. de voors. krn w. Jan Hessels vande doet 
w. Marien voers. hoer moeder met versterve toecomen – supt Ghijsbrecht z.w. Pauwels van Goerle – scab. 
Willem van Beeck en Claeus van Berc datum ij july  
Ghijsbrecht voers. promisit Ghijsbrecht Adriaen en Jannen voors. 17 ½ peters elke peter tot 18 st in festo 
Bavonis met 4 L rogs  
scab. predicto datum supra  
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110. 1473 juni 15 847.Sch.Otw,R.179,302,24v-1 
[laatste blad 2de katern] 
Cont sij want Aert Appel Jacops z. als gemachtigd van Willem Trabulier voor zijn gebrek jeec van enen pont 
pay. gelds erfcijns op St Lambertus uit 
 enen beempde geh. dat Rogghengoer ghedeelt tegen Gherit geh. Sculenborch westw. ghelegen [in 

Tilburg] in loco dicto de Rabboutschen dijc streckende aen die ghemeint  
welk pond gelds voors. Henric geh. die Coster tegen Gheryde geh. int Ghemake in cope ghecregen had in 
sch.br. Otw anno domini mill. ccc-mo ende Lx die sondach voer pinxtdach [1360, 17 mei] en welke cijns de 
voors. Aert als gemachtigd gebrek van 3 jaar daarop betaelt waren 5 st naestleden niet vergouden waren 
gericht met vonnis sch.Otw aen dit voors. stuck beempts welk gericht Aert  Lonaert namens voors. die het 
overgegeven heeft Aert Appel voors. ende want Aert Appel dit voers ghericht denghenen dieen hij dat 
sculdich was te … te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat tghericht? vande scepenen inden ghericht 
ghenoech verclaert heeft ende oec inder kerken van Tilborch daer onder die onderpanden ghelegen sijn sijn 
proclamatien volcomelijc ghehadt heeft ghelijc die scepenen van Tilborch ons scepenen subscr… 
gheverificeert hebben alsoe heeft Aert voers. dit voers. beempts voor sijn ghebrec voor de onraet die daar 
mettten recht op ghegaen was ende voor 3 st meer daer en teynden vercoft Peter z.w. Gherit Beerys z. van 
Oerle  
– scab. Peter vanden Einde Jan van Doren Jan die Lose en Nycolaus Berck datum xv juny  

111. 1473 juli 2 847.Sch.Otw,R.179,302,24v-2 
Embrecht z.w. Peter van Riele  
 een stuck beempts hem toebehorende 6 L zoals voorn. beemd aldaar gelegen is in par. Enschot < erf 

Adrfiaen Ghijsbrechts Mesmakers > Willem vande Staeck ^gem. straet v gemeint  
vendt Jannen z.w. Ghijsbrecht Mesmakers uitgenomen 3 d. nys? erfcijns de hertog en Enghel Lombaerts 
kyndere ½ mud rogge erfpacht  
scab. Beeck en Berck datum ij july 

112. 1473 juli 10 847.Sch.Otw,R.179,303-25r-1 
[begin katern 3] Cont sij enyegelijcken want Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heijen voor zijn gebrek dats te weten 
voer enen jeep vande helft van 13 L rogs op Lichtmis uit 
 de helft van enen stuck lands in par. Otw in die Houbrake te weten die helft daeraf toebehorende w. 

Korstiaen Blanckaert en Peter Remkens die helft daeraf ghelegen < ^ erf w. Jans vande Dijc nu Henric 
van Veen > erf Denys Wyten en Wouter die Bont v gemeint van Haren  

welk stuk land voors. Jan geh. vande Wiele van Jan Wijtmans z. en van Jan den Smit als momboren en 
provisoren H.Geesttafel voor deze pacht van 13 L rogs in sch.br. Otw data anno mill. mo nonagesimo primo? 
altea post Agnese virginis [22-1-1392 ?] ende welc helft vande voers. 13 L rogs erfpacht voers. de voorn. 
Adriaen als momb. en provisoer der tafelen voers. gebrac ende vanden jaer naestleden niet vergouden en 
was ghericht sch.Otw aen die helft van den stuck lands voors. welck gericht Aert Lonout namens 
H.Geesttafel volcomen macht en volcomen volvuerde en daerenteynden weder overgaf Adriaen Heyen 
voers. en Wouter Adriaen voers. dit voers. gericht den ghenen dieen hij dat sculdich was te bieen te losen 
soe heeft Adriaen voers. die helft van de voors. stuck lands voor sijn voers. verbuet voor den onraet die daar 
metten recht op ghegaen was ende voor eenen stoter meer daar en teinden vercoft Denysen z.w. Wijtman 
Willem Henrics – in desen cope wtgescheyden Embrecht Henric Emmen z. ½ mud rogge erfpacht verlet van 
enen jaer 
- scab. Aert Appel Doren Lose en Berck datum x july 

113. 1473 augustus 8 847.Sch.Otw,R.179,303, 25r-2 
Jan Stevens ende Goeyaert van Vucht promisit Jan Elst 16 Rgld elke guld 20 st deen helft in festo Mertini 
dander helft in festo Jo Baptist  
scab. Appel et Wiele datum viij augusti  
Augustini Bacs Gherit Martens weduwe – p. … Sannen  - Jans Greven dochter w. Jan Brocken [onduidelijk 
deel erboven geschreven] 
Goeyaerten voers. scadeloes te quyten vande voers. gheloeften  
scab. predicti datum supra  

114. 1473 februari 26 847.Sch.Otw,R.179,303,25v-1 
Cont sij want Symon Scheenken vande Bosch voor hun gebrek van 23 peters die welc Elysabeth wede 
Henric van Poppel bekende hoer sculdich te wesen Jan Heymerics vande Bosch ghelijc dat in sch.br. Otw 
begrepen is waer af die date begrijpt inden jaer ons heren xiiijC ende Lxxij xvi juny [15-6-1472] en welke 23 
peters totten voers. Symon voert comen sijn nae inhout ende teneur andere sch.br. van Otw  met gebrek van 
8 Rgld – gericht vonnis sch.Otw aan 
 huis en hof met toebehoren wilner toebehorende Henric van Poppel ende Elysabethen voers. gelegen 

bvvo < erf mr Jans van Spul > erf Willem Emmen krn ^ comm. plateam v gemeint geh. die Vloet  
en welk gericht Aert Lonaut namens en opgedragen Symon voers. en want Symon voers. dit voers. ghericht 
den gheenen dieen hij dat sculdig was te bieden te lossen soe heeft Symon voers. dit voers. huis etc. voort 



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.179 (1473) 

 

 

gebrek voor den onraet en voor 11 Rgld Henric van Berck vande Bosch te betalen en 4 ½ peter ?  Wellen 
Wellens Scilders? te betalen en  voor ½ mud rogs erfpacht dwelc w. Henric van Poppel en Elysabeth zijn hvr 
de H.Geest van Otw ghemaect hadden – daer en teynden vercoft Willemen Jans Beckers sone ab eodem 
Jute He…  
scab. Peter van Einde Jan van Doren Jan die Lose en Claeus van Berck datum anno Lxxij xxvi february 
dat Willem die Becker voers. dit voers. huis etc. supt Michielen z.w. Jans Beeren  
scab. Einde en Doren datum xxvij july anno Lxxiij 

115. 1473 juli 29 847.Sch.Otw,R.179,303,25v-2 
Jan z.w. Willem Pig. ende Jan z.w. Jan Maes Molengrave als momb. en toesiender Claeus gheheiten die 
stom? z. w. Peter Reinkens niet sijne sinnen mechtich wesende daar Jan en Jan voors. voor geloofd hebben 
alle en enyegelijke goederen die denselven boren vander doet w. Peter Remkens [Reinkens?] sijns vaders 
en van w. Kerstinen wittige hvr Peter Reinkens sijnre moeder en van w. Tielman z.w. Peter Reinkens sinen 
bruer met versterven waar ook gelegen [marge: ende van w. Renier Gherit Dielens zijns zwagers ] 
supt Denysen z.w. Wijtman Willem Henrics z. man van Gheertruden sui uxoris filia qd Peter Reinkens voors. 
– scab. Peter van Einde en Jan van Doren datum xxix july  

116. 1473 juli 27 847.Sch.Otw,R.179,304,26r-1 
Cont sij enyegelijcke want Aert Appel Jacops sone voer sijn gebreck dats te weten voer 23 steen wollen 
elken steen 19 ½ st eneen oort gerekent die welc Jan Buckinc de voors. Aert gheloeft had nae inhout 
scepenenbrieven van Otw anno mill-mo quad-mo Lxxi xvi daghe septembris [16-9-1471] en welke penningen 
voors. de voors. Aert ghebraken en niet vergouden en waren – gericht waert met vonnis sch. Otw aen 
 een huis en hof met toebehoren w. toebehorende Jan Buckinck voers. gelegen in lib. de Otw < erf Jan 

Beluuwe > erf erfgen. Jan Hollen ^ comm. plateam v erf heer Willem die Bye  
 een stuck lands w. toebehorende Jan Buckinc voers. gelegen in par. predicta < erf Willem sBeeren > erf 

Aert van Laerhoven ^ erf w. Gielys Comans v erf Elysabeth van Laerhoven  
welk gericht Aert geh. Appel voers. volcomelijk volvuerde etc.met afkondiging in den Bosch  
soe heeft Aert voers. dit voors. huis etc. en stuk land daer en teinden vercoft Wouteren z.w. Wouters vande 
Hoeven behoudelijck alle cijnsen en pachten hieruit en uit het stuk land van recht schuldig  
scab. Beeck ende Doren Claeus van Beeck datum xxvij julij  

117. 1473 juli 29 847.Sch.Otw,R.179,304,26r-2 
Denys [z.w. Wijtman Willem Henrics] voers. promisit Jannen ende Jannen voers. ad opus der stomme? 
voers. dat hij den selven stomme? sijn leven houden en doen sal een camer oft een plaetse daer hij een bed 
set in sinen huse pottagie sijn leven lanc  ende wassen wringhen ende havenen? sal temelijc nae sinen staet 
ende hem oic gheven ende ghelden sal 4 L rogs jeep in festo purificationis uit en van 
 eenen huse en hove met toebehoren gelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < erf qd Renier van 

Mechelen > erf Henric van Uuden ^ erf Henrick van Veen v comm. plateam  
dat Denys voors. bij …. der H.Geestmeesteren jaarlijks den voors. stommen daermede cleden en scoeyen 
ende havenen sal alsoe ver alst reict  datum supra  

118. 1473 augustus 3 847.Sch.Otw,R.179,304,26v-1 
Cont sij want Embrecht z.w. Claes .. Stert metten recht opgewonnen had alsulcke erfgoederen die w. 
Stheven Meeus Sthevens in bestarf van een mud rogge erfpacht diewelc dat goetshuse van Kersendonc op 
die gueden w. Sthevens in te besitten plach voer tgebreck van wandoghenscape ende daar Laureis z. Jan 
Melys Walravens z. den coop af hadde nae inhout sch.br. van Otw  
daarom soe is gestaen voor sch. ondergeschr. Laureys voers. en pt Peter Embrecht Stert voers. als dat hij 
dit voers. mud rogs erfpacht den goetshuyse van Kersendonc van nu voert aen uten voers goeden betalen 
zal – scab. Beeck et Appel datum 3a augusti  

119. 1473 augustus 3 847.Sch.Otw,R.179,304,26v-2 
Laureis voers. promisit hem te geven en te ghelden Margrieten vidue Stheven Meeus Sthevens z. en 
Bertholomeeus nat.z. w. Sthevens voers. 20 L rogs jeep te weten Margriet voors. ter tocht en Bertholomeeus 
voers. ten erve te bliven in festo purificationis wt ende van 
 eenen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 6 L in par. Otw in Uedenhout < erf Jans Huvben > 

comm. plateam ^v erf Jans krn vande Loe  
 een stuck lands 20 L in par. voors. < erf Embrecht Stert > Jute? Jans krn vande Loe ^comm. plateam v 

erf Jan Huben  
nog uit alle erfgoederen die w. Steven Meeus in bestarf scabini predicti datum ut supra 

120. 1473 augustus 3 847.Sch.Otw,R.179,304,26v-3 
Bertholomeeus voors. dat Laureis voors. deze 20 L rogs nae der doet Margrieten af zal mogen lossen elc 
mud nae avanant met 36 peters elke peter 18 st en mette pacht scabini predicti datum ut supra 

121. 1473 augustus 3 847.Sch.Otw,R.179,304,26v-4 
Claeus vanden Dijck promisit Aert Appel Jacops 31 ½ Rgld 7 ½ st elke gld tot 20 st in festo Mertini a.s. scab. 
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Berck en Einde datum supra 

122. 1473 augustus 4 847.Sch.Otw,R.179,304,26v-5 
Wouter nat.z. w. Wouter vande Heesacker promisit Peter vande Einde ad opus heer Aerts van Buel 30 ka 
gld elke gld 20 st in festo Jo baptiste scab. App Beeck et Appel datum supra [5 x herhaald] 
Jan z.w. Jans vande Einde en Hessel pt ….. Jo Elst ad opus Peter Korstiaens z 50 Rgld elke gld 20 st opten 
Kersavont – scab. Peter van Einde en Gherit vande Wiele datum quatro augusti 

123. 1473 augustus 3 847.Sch.Otw,R.179,305,27r-1 
Cont sij want bruur Michiel procurator des goetshuse van Kersendonc namens dit godshuis met vonnis en 
met recht vervolgd hadde Embrecht z.w. Claes Stert voor het gebrek van enen mud rogs erfpacht verlet 
ende tafter van 3 jaren mids gebruick van 
 eenen stuck lands 2 L in par. Otw in Uedenhout < erf Mechtelt Coiten? > ^ erf Embrecht Stert voers v 

comm. plateam  
welk stuk land Embrecht Stert voors. tegen Stheven z.w. Bertholomeeus Stevens z. in cope gecregen had in 
sch.br. Otw datum anno domini millesimo quadragesimo Lxx iiij dage in meye [4-5-1470] ende want Stheven 
voers. dit voers. stuck lands den voors. Embrecht in sijnre veste gelooft had te waren sonder tvoers mud 
rogge daerop te noemen … nochtans een principael onderpant was van de voors. mud rogs alsoe heeft hem 
Embrecht voers. midts vonnis der sch. doen richten aan alle en enyegelijke goeden daar w. Stheven voers. 
in bestarf het lant beepde heye weye soe waer gelegen welc gericht Aert geh. Lonout in de name en van 
weghen Embrecht voers. volcomelijck volvuerde etc. en in den Bosch geboden ghewoenlijck is te doen 
daarna coopdag belegd alsoe heeft Aert Lonout als gemechtigd dese goederen w. toebehorende Stheven 
voers. voor zijn voors. gebrek voor de onraet die daar met recht op ghegaen was daer en teynde vercoft 
Laureyse z. Jan Melys Walravens z. en daarin uitgescheyden Embrecht voors. tvoors stuck lands en Alyten 
d.w. Ghijsbrecht van Schye een mud rogge tot hoer tochte en Meeusen hoer sone wt hoer en van w. 
Stheven voors tesamen natuerlijc ghewonnen ten erve te bliven scab,. beeck Appel Einde en Nicolay Berck 
datum 3a augusti  

124. 1473 augustus 12 847.Sch.Otw,R.179,305,27v-1 
Cont sij want Hubrecht z.w. Jan Embrechts z. van Riele voer sijn gebrek dats te weten jeep. 12 L rogs op 
Lichtmis uit 
 een stuck beempts gelegen in de Diesens < erf Peter vanden Einde en Jan Claes? [clerts?] > erf Jans 

Leeuwen ^ gemeynte v gem. stroom geh. die Aa  
en uit andere onderpanden volgens de brieven welke 12 L rogs erfpacht Godevaert z.w. Henric Embrechts 
sone van Riele tegen Soffien d.w. Aerts vander Heyen daar Juet wede Aerts voors. hoer tocht in afgegaan 
was in sch.br. Otw anno domini millesimo quadragesimo Liiij der anderen daachs nae O.L.Vrouwe dage ix 
daghe in decembris [9-12-1454] en welke 12 L rogs erfpacht tot de voors. Hubrecht voert erfelijk comen zijn 
en welke 12 L rogs erfpacht de voors. Hubrecht gebraken ende vanden jaer naestleden niet vergouden en 
ware als zij zeede ghericht waert met vonnis sch.Otw alleen aan de voors. stuck beempts welk gericht Aert 
Lonout namens en weder overgaf Hubrecht voers. en Hubrecht dat voors. stuck beempts daer en teynde 
vercoft Aerden Appel zw. Jacops van Eele scab. Peter vande Einde Jan vanden Doren Claeus van Berck 
ende Gherit Petersz. datum xij augusti 

125. 1473 augustus 20 847.Sch.Otw,R.179,305,27v-2 
Laureis z. Jan Melys Walravens z. pt Jan Meeus Stevens z. 12 peters elke peter 18 st in festo jo babtiste 
a.s.scab. Appel et Doren datum xx augusti 

126. 1473 juli 24 847.Sch.Otw,R.179,305,27v-3 
heer Willem die Bye z.w. Jans Bieen 
 ¼ van 2 buender erfs hem toebehorende gelegen in stede geh. voer Wyppenhout  
welk ¼ van de voors. 2 buender w. Jan die Bye z.w. Jans Bieen tegen Petere z.w. .Jans Greven in cope 
ghecregen hadde in sch.br. otw supt de moeder der susterhuse van Hoesden – scab. Wil Beeck en Jan 
Doren datum in profesto Jacobi 

127. 1473 augustus 17 847.Sch.Otw,R.179,305,27v-4 
erg verbleekt, amper te lezen 
Cont sij want zekere ghescille opgestaen ende geresen tusschen Jan nat.z. Aerts van Heyte [verderop 
Heyst] ter eenre en Henric de Meyer t.a.z.  
Thijs Meeus, Willem die Zegher ende Willem die Becker eendrechtelijk uitspraak dat Henrick de Meyer zal 
betalen 5 peter  
en een stuxken moers in gelijke delen te delen ende de … van de schuer ….. te bliven  scab. Einde en 
Doren datum xvij augusti  

128. 1473 augustus 24 847.Sch.Otw,R.179,306,28r-1 
Wouter wed w. Aerts van Binacht d.w. Jans vande Pasch alsulcke tocht in erfgoederen daar w. Aert van 
Binacht in bestarf zo waar ook gelegen supt Aernden en Margrieten zijn zuster krn Wouter en w. Aert van 
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Binacht voors.  
quo facto dicti Aert ende Margriet cum tutore dese voers erfelijce goederen vendt Embrecht z.w. Jans vande 
Pasch  
– scab. Jan die Lose ende Gherit vande Wiele datum xxiiij augusti 
Embrecht voors. pt. 48 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 12 haar met 22 L rogs elke OLVrouwendag 
in deze termijn  
scab. predicti datum supra 
Aert z.w. Henr? van Binacht redemit et reportavit dicto … scabini predicti datum ut supra 

129. 1473 augustus 24 847.Sch.Otw,R.179,306,28r-2 
Gheertruut dw. Korstiaen Blanckaert alle erfgoederen de voors. Gheertruden vander doet w. Korstiaen hoers 
vaders met versterven waar ook gelegen behoudelijk en hierin uitgescheiden hoer ghedeelt van 3 L rogs 
erfpacht die welc Denys Wijten jaarlijks schuldig is te ghelden uit zekere onderpanden in lib. supt Denys z.w. 
Wijtman Willem Henric Maes? sone  
scabini predicti datum ut supra [306v]  
Denys voors. pt Gheertruden voirs 14 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaarmet 7 lop rogs jaarlijks 
scab.predicti datum supra  
consensu Aerts ende Jacops vander Elst 

130. 1473 augustus 24 847.Sch.Otw,R.179,306,28v-1 
Willem z.w.Jan Blanckaert Dirc z.w.Jan Beliuwe wettig man en momb. Kathelinen sijns wijfs d.w. Jan 
Blanckaert voors. voor hen zelve en voor Jannen en Peteren gebr. krn qd Henric Blanckaert daar Dirck voor 
geloofd had alzulke goederen die de voors. Dirck Jannen en Peteren voors vander doet qd Gheertruden d.w. 
Jan Blanckaert met versterf erfelijk toecomen sijn waar ook gelegen supt Denysen [z.w. Wijtman Willem 
Henric Maes? sone] voers.  
scabini predicti datum ut supra  
Denys voers. pt Dircken Beliuwe voers. 6 ½ Peters elke peter 18 st op Lichtmis a.s. over 2 jaar met 3 L rogs 
scabini predicti datum ut supra 

131. 1473 augustus 24 847.Sch.Otw,R.179,306,28v-2 
Cont sij want mr Jan van Spul saligher ghedachten in sijnen testament ghemaect ende besegt hadde Henric 
Hoefslagher zaliger ghedachten 50 Rgld elke gld 20 st binen 5 jaar elk jaar 10 der voors. gld te betalen  
van welk testament w. mr Henric Beys executeur was  
daarom is gestaen voor sch. hieronder geschr. Henric Hoefslager voers. en heeft hem voldaen en wel 
betaelt ghekent van w. mr Henric Beys voir ende van heer Aernden sinen bruer nae als executeur der 
testamente mr Henric voers. nl. mr Henric een termijn en hr Aerden de 4 andere termijnen en hen daarvan 
kwijtgescholden scab. Jan van Doren en Gherit vande Wiele datum supra  
Heer Aert voers. pt Henric voors. 40 Rgld elke gld 20 st binnen 4 jaar a.s. de eerste termijn in festo 
Bartholomeeus a.s. scabini predicti datum ut supra 

132. 1473 augustus 24 847.Sch.Otw,R.179,307,29r-1 
Jan z.w. Lang [=Laureis?] Piers de helft hem toebehorende in een mud rogge erfpacht op Lichtmis uit 
 huse en hove met toebehoren in par. Otw in de Gruenstraet [Udenhout] < erf Gosens vande Heesacker 

> erf Jan Vendijcs erfgenamen  
welk mud rogge erfpacht voors. Jan en Ghijsbrecht sijn bruer krn w. Laureis Piers voors. Jannen Vrancken 
Goeyaerden ende Henric gebr. en Alijten hoer zuster krn w. Claes van Vucht met overgeven in sch.br.Otw 
supt Ghijsbrecht suo fratre predicto scabini predicti datum ut supra 

133. 1473 augustus 25 847.Sch.Otw,R.179,307,29r-2 
Gherit z.w. Wouter vande Loe een mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 huysingen hovingen met horen gronde en toebehoorten daar w. Wouter van de Loe Jans z. in bestarf 13 

L gelegen in par. Otw  in loco dicto Gruenstraet [Udenhout] < erf Pauwels Wolfs > erf Claeus van Vucht  
 item uit een stuck lands 20 L gelegen aldaar < erf qd Jan Daneels > erf Hillen wede qd Wouter Hacken 

en krn  
 stuck lands 18 L in voors. stede < erf Hillen en hoer krn voers. > erf Claeus van Vucht ^ erf Jans Ridders 

v lestgenoemde stuck lands toe  
 stuck lands in voors. stede < erf Jans Ridders voros. en tvoors. stuck lands > erf Meeus Heyn Sthevens 

z. en Gherit Beyen ^Claeus van Vucht v erf Kathelinen vidue Peterus Backx ? en krn  
 een weeye in voors. stede < Laureis Vannys > erf Claeus van Vucht ^Gruender strathen v erf Aerts die 

Molder  
 eenre heyhoeve in par. Tilborch < erf Alyten vidue qd Aerts? Schoemakers en hoer krn en erf Meeus 

Sthevens z. vande Amervoert > erf Willem vande Heesacker ^ ghemeinten aen die Ghemein steghe 
aldaar  

welk mud rogge erfpachts voors. Gherit voors. tegen Henric z.w. Wouter vande Loe Jans z. en Hesselen 
z.w. Hessel Jan Ceelen z. zijn zwager met overgeven – pt in sch.br. Otw supt Aernden z.w. Ghijsbrecht 
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Zeghers wedn w. Margrieten sue uxoris filia qd Jan Emmen ad opus sui et ad opus Ghijsbrecht z. Aerts en 
qd Margrieten voors.  – die helft van de voors. mud rogs Aerden vors. zijn tocht met de andere helft de krn 
terstont ten erve te bliven en de andere helft de voorn. krn nae doet Aerts voers. ook ten erve te bliven …. 
scab. Appel et Doren datum xxv augusti 

134. 1473 augustus 27 847.Sch.Otw,R.179,307,29v-1 
Henric ende Peter gebr. krn w. Jan Lipprechts  
 een huis en hof met sijnen gronde en toebehoorten totten voors. Henric en Peter behorende gelegen in 

lib. de Otw < Thomaes Jans z. vande Elst > erf Elysabetthen wede Jan Symons ^comm. plateam v erf 
spersoens van Oesterwijc  

welk huis etc. tot w. Agnesen wede w. Jan Lipprechts moeder Henric en Peter voers. met enen coep des 
heren van der lande bij den pastoor van Otw daarop gedaan erfelijk toecomen gelijk in vonnisbriewf sch.Otw  
welk huis en hof de voors. Henric en Peter verstorven en erfelijk toecomen is  
supt Jannen z. Willem Goeyaert Back ad opus Agneesen d. Claeus vande Staeck en hoer krn oft sijn krn bij 
de voors. Jan meech? te voeren? Agneesen voers. ter tochte en de krn Jans en Agneesen voers. ten erve  
oft Agneese voers. sonder wittighe gheboert wt hoer ende voorn. Jannen voers. tesamen ghewonnen aflivich 
worde dat alsdan dit huis etc. voors. wederom comen en bliven sal tot Jannen voers. oft tot sinen wittigen 
erfgenamen  
scab. Einde en Doren xxvij augusti 
heer Wouter z.w. Wouter Bacs redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 

135. 1473 augustus 27 847.Sch.Otw,R.179,307,29v-2 
Jan z.w. Jan Lipprechts die soen was w. Jan Lipprechts voor hemzelf ook voor Cornelis zijn bruer z.w. Jans 
voers. en met Henric z.w. Jan Lipprechts als momb. en Goeyaert z.w. Henric Brabant als toesiender geloeft 
hebben op 
 een huys en hof met toebehoren en alle recht de voors. Jan en Cornelis daarin toebehorende  
ad opus Jan voors.  
en hebben hen voert vernoecht ende voldaen ghekent van alsulcken pe..tughen? als Ghijsbrecht z.w. Jan 
Brocken Agneesen vidue w. Jan Lipprechts omt..? d. d. kynderen voers. sculdich was ende hebben daaraf 
quyt gheschouden Ghijsbrecht voers. hem en allen die ghene d….. behoerende 
– scab. Aert Appel en Jan van Doren datum xxix augusti  
Peter z.w. Jan Lipprechts redemit Juet? …. et reportavit … scabini predicti datum ut supra 

136. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308,30r-1 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken promisit Jo. Elst ad opus Jans ende Cornelys sijns bruers krn w. Jan 
Lipprechts die z. was w. Jan Lipprechts 9  peters elke peter 18 st in festo penthicostes te beleggen tbv Jan 
en Cornelis bij raey heer Wouter Bacs ende Goeyaerts z.w. Henric Brabant …. oft Goeyaert voers. onder 
scepenen zegel van Huesden bescheit brengt dat hij die penningen voers. aldaar beleit heeft ad opus …. dat 
men den selven Goeyaert alsdan die penninghen bij bijwesen heer Wouters voers. wtreycken sal  

137. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308,30r-2 
Jan z. Willem Goeyaert Back promisit Henric en Peter sijn bruedere krn w. Jans van Tilborch 24 der voors. 
peters daar voors. Peter 14 daghe binnen de merct ? van Andwerpen en in die merct aldaar sonder Henric 
en Peter voors. cost solvend.. …. dat brenghen die briefe die penninghen aldaar sal boren ….soe wies? cost 
oft scade den voers. oft brengher der brief doen bij ghebrek der berekeningen ? aldaer dieen cost heeft Jan 
voers. Merten principalen gheloeft te betalen  
scab. Beeck et Gherit Peters datum ultima augusti 

138. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308,30r-3 
Ghijsbrecht ende Gheerborch sijn zuster cum tutore krn Jan Melys Walravens z. 2/3 hen toebehorende in 
 een huse en hove met sinen gronde en erf daaraan 2 mudzaad in par. Otw in Uedenhout < erf 

Embrecht Stert > erf Wouter Loers  
 2/3 in een stuck erfs tot weye liggende gelegen aldaar < erf Lambrecht van Gorcum > Kathelinen van 

Dun ^strathe v erf Merten Daneel Piers z. 
 2/3 van een stuck beempts geh. den Riet? 1 buender gelegen als voor < erf Dries van Beerse en 

Lambrecht Leinen > erf Goeyaert van Husen ^ erf Jans van Haren v comm. stegam 
 2/3 van enen stuck beempts in par. voorn. in loco dicto den Brant < hr Sand..? abt van B…? > erf plu… hr 

Yewens Mold…  ^ erf Yde vidue erfghenamen …. v ? erf Scalc? Jan Claeus  z. ad her. sheylichs Geest 
vanden Bosch  

welke 2/3  voors. Ghijsbrecht en Gheerborch mids een erfdeling met mede erfgen. toecomen is volgens 
deylbr. sch. Otw – supt Henric z. Jan Melys Walravens z. hoer bruer – scab. Einde et Jan die Lose datum 
ultima augusti  

139. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308-30v-1 
Henric voors. promisit te gelden Ghijsbrecht voors. 2 mud rogge op Lichtmis uit de gehele erven en 
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onderpanden voors. scabini predicti datum ut supra 

140. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308-30v-2 
Henric voors. promisit Gheerborghen sijnre zuster voors. 2 mud rogge jeep scabini predicti datum ut supra 

141. 1473 augustus 31 847.Sch.Otw,R.179,308,30v-3 
Ghijsbrecht en Gheerborch voers. dat Henric deze voors. 4 mud rogge quyten over 15 jaar en met 1 mud  - 
elk mud met 34 peters elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra 

142. 1473 augustus 31  847.Sch.Otw,R.179,308,30v-4 
Jan z.w. Aert Roekeloes diemen heit Jan Sapeel Alyt d.w. Aerts z.w. Aert Roekeloes voors. Aert z.w? Dirc 
Wange van derselve w. Dircs en wt w. Oykenen d.w. Aert Roekeloes voers. tesamen wittige gewonnen in 
3/8 in alle goederen vander doet w. Kathelinen wede w. Aert Roekeloes haer moeder en oude moeder met 
recht van versterven supt Willem z.w. Aert Roekeloes voers.  
– scab. Einde en Wiele datum supra  

143. 1473 september 1 847.Sch.Otw,R.179,308-30v-5 
Gherit Jan Aert [dooorgehaald en Anthonis] gebr. en Agneese hoer zuster krn w. Aerts vande Hoeven , 
Willem z.w. Aert Roekeloes wedn. w. Aernden sue uxoris filia quondam Aerts vander Hoeven voers. als 
momb. Aerts z. dess. Willems en w. Aernden sijnre hvr voers. daer Willem voers. als momb. en Gherit voers. 
als toesiender voer gheloeft hebben 5/5 hen toebehorende in 
 een huis en hof met toebehoren en erf daaraan 8 L in par. Haaren < erf Kathelinen vidua qd Willem 

Vendijcs > comm. stegam ^comm. plateam v erf Dirck Bloemkens  
vendt Anthonys z.w. Aerts vande Hoeven hoer bruer uitgenomen Kathelinen Vendijcs voers.1 mud rogge 
erfpacht en Elysabethen Gherit S……… dochter 19 L rogs erfpacht en de zusters van Orthen 123 L rogs 
erfpacht en 1 oude grote erfcijns en alsulcke chijns alsmen de hertoge van recht moet betalen en 14 oude 
zwert Jans erfgen. van Brecht jaarlijks van recht welk huis etc. en pacht voors. Anthonis voors. alsoe 
ghelden zal [309-31] doorgehaald quo facto 
Dirck ?? …… ende hebben onder hen een erfdeilinghe en erffscheidinghe ghemaect ende ghedaen bij raey 
van hoeren  vrienden van sommige erven hierna geschreven die hen vander doet w. Aerts vander Hoeven 
hoeren vader en van w. Jenneken wittige hvr doen zij beyden leefden w. Aerts voors. haere moeder met 
recht van versterven  
Gherit en Aert z. Willem Sapeels voers. heben houden ende erfelijc besitten  
 een stuck landsgeh. Cupers acker 3 L in par. Hare < erf marien vidue Jan Heyen > erf Adriaens vander 

Loe  
 een stuck lands geh. die List oec 3 L in par. voorn. < erf Kathelinen Vendijcs > Wouter Peter Poinenborch 

z.  
 een stuck lands 2 ½ L gelegen aldaar < erf Lambrecht Jacops > erf Ste Kathelinen outaer in eccl. de 

Oisterwijc  
 een stuxken lands 2 L gelegen aldaar < erf Dirck Bloemkens > erf Adriaen Goens?  
 een stuck erfs tot heyen en tot weyen liggende 6 L in par. voorn. < erf Anthonys voers. die daartegen 

deelt > gemeint  
waaruit Gerit en Aert gelden zullen uit het voorn. heyvelt 1 ½ goude Rgld Aerd Berwout ten Bosch en Henric 
Kepken 10 L rogs erfpacht uit den voorsch. landfe te gelden  
item hiertegen zal Jan en Aert sijnen bruer voors. hebben  
 een stuck lands geh. den Biesacker 5 L gelegen in par. predicta < erf Peter Wouter Poinenborchs z. > 

den kerckpat 
 stuck lands  geh. den putacker 2 L gelegen aldaar < erf Kathelinen Vendijcs > erf Wouter Peters [309-

31v] 
 Item noch 1 L lands gelegen aldaar < erf Heylwyghen vande mea? > de gem. pat  
 item noch hiertoe 1 L lands gelegen aldaar < erf Gherit ende Aert voors. > erf Anthonys en Agneesen 

voors.   
 item noch ½ L erfs gelegen aldaar < erf Lambrecht Jacops > ertf Gherit ende Aert voors.  
 item nog hiertoe een stuck erfs tot weyen liggende geh. tFen 5 L gelegen aldaar < erf mr Jans vande Loe 

> Kathelinen Vendycs  
 item noch ½ buender broecs gelegen in par. Helvoert < erf spersoens van Helvoert > comm. plateam  
waaruit Jan en Aert voors. uit gelden zullen Aert Berwout ten Bosch 2 gouden Rgld en Wouter vande Loe 5 
L rogs  en Gosen Rutthen 4 L rogs en Henric Kepken 2 L rogs  
Hiertegen zullen Anthonys en Ageese voors. hebben  
 een stuck lands geh. den Willichacker 7 L in par. predicta < erf St Kathelinen outaer in eccl. de Otw > den 

gruenen wech  
 1 L lands gelegen aldaar < Goesen Rutthen > Dirck Bloemken  
 item een stuck lands 2 ½ L gelegen aldaar < com. viam > Gosen Rutthen  
 een stuck erfs tot weyen liggende 3 L in par. predictam, < Claeus Holen > erf Gherit ende Aert Sapeels 

voors.  
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 eern stuck beempts ½ buender in par. Helvoirt < persoen erve van Helvoirt> comm. plateam  
waaruit Anthonis en Agnees wt gelden sellen alsulcke cijns alsmen uit de voors. beempt van recht schuldig 
is en Aert Berwout 1 ½ gouden Rgld aan Gosen Rutthen 10 L rogs  
[310-32r] scab. Peter vanden Einde en Gherit vande Wiele datum prima septembris 

144. 1473 september 1 847.Sch.Otw,R.179,310,32r-1 
Jan en Aert gebr. voors.  
 een stuck lands 1 L in par. Haren < erf Heylwyghen vidue Meer? > den ghemeinen pat ^erf Adriaen 

Goens? v comm. plateam  
vendt Anthonys hoeren bruer voern. uitgenomen Gosen Rutthen 4 L rogs scabini predicti datum ut supra 
Jan van der Hoeven promisit 28 st  min 1 oert  

145. 1473 september 5 847.Sch.Otw,R.179,310,32r-2 
Kathelinen d. Gerit Lycoeps cum tutore alle erfgoederen als voorn. Alyten [sic] van der doet w. Aert 
Coremans hoers oems met recht van versterven waar ook gelegen supt Claeusen nat.z. q. Henric vande 
Dijck  
scab. Willem van Beeck en Jan van Doren datum v septembris  

146. 1473 september 5 847.Sch.Otw,R.179,310,32v-1 
heer Aernt priester z.w. Henric van Buele Adriaen Henric ende Embrecht gebr. krn w. Claeus Stert van de 
selve w. Claeus Stert uit Kathelinen d.w. Henric van Buel voors. tsamen gewonnen Ghijsbrecht z. Lambrecht 
van Gorcum man van Elysabethen sue uxoris en Heylwych d.w. Claeus Stert en Kathelinen voors. ook voor 
Yden d.w. Claeus en Kathelinen voorfs. 2/7 in jeec 21 pond payments diemen in de parochien van Roey w. 
Henrix van Buel jaarlijcs sculdich was en plach te ghelden wt zekere onderpanden ende tot zekeren dagen 
nae inhout sch.br. vanden Bosch daerop gemaeckt  
nog 2/7 van xx lib. [20 pond] payments des voors. chijns welc men w. Henric voers. in de prochie van 
Oerschot te ghelden plach ende schuldig was te ghelden uit zekere onderpanden nae inhoud sch.br. 
vanden Bosch voors. – leg et her. supt Gheryden z. Peter vande Wiele in manieren van erfdelingen  
scab. Peter vande Einde en Jan van Doren v septembris Gherit vande Wiele pt 1 st de tut..  

147. 1473 september 7 847.Sch.Otw,R.179,310,32v-2 
Zebrecht z.w. Goeyaert Bloemaerts pt te gelden Goeyaerden z. Aerrt Goeyaerts Gruyterss z. ½ mud rogge 
jeep in festo Lichtmis uit 
 de helft van enen huse ende hove 4 L in par. Raist?hout < der kerken erve > ^ comm. plateam v erf joffr. 

Houtappel gh. die Broerckist?  
 item noch van allen en enyegelijcke toebehoerten dits goets voers. soe waer dat ghelegen is  
scab. Jan vande Doren ende Claes van Berck vij septembris  

148. 1473 september 17 847.Sch.Otw,R.179,311,33r-1 
… Gherit z.w. Gherit vande Schoir [hierboven Boerden] wedn. w. Margriet sue uxoris d.w. Henric Stevens 
alsulcken tocht in alle goederen daar w. Margriet zijn hvr in bestarf waar ook gelegen supt Gheryden sinen 
wittigen sone Jannen z. Goyaerts Neckers wedn. w. Margrieten sijns wijfs d. Gherit voors. ad opus Goyaerts 
z. Jans Neckers en w. Margriet voorn.  
– scab. Willem van Beeck en Aert Appel datum xvij septembris  
Jan voors. als momb. Goeyaert voorn. noch onmondig promisit …. hem te geven en te ghelden Gheryt 
voers. 1 mud rogs 47 ½ st 2 ellen wullen lakens en 6 ellen linens lakens gebleict te ghelden annuatim op 
Lichtmis alsoe lange als Gherit voers. inder menscheit leven sal uit alle goederen daer Gheryt sinen tocht als 
voors. is in afghegaen is en met hem Willem Goeyaert Neckers z. sijnen bruer wat andere ad vitum ….. 
scabini predicti datum ut supra 
Gheryt z. Gherit voers. promisit te ghelden Gherit sinen vader voers. 1 mud rogs 47 ½ st 2 ellen willens 6 
ellen linens ….  
scabini predicti datum ut supra 

149. 1473 september 21 847.Sch.Otw,R.179,311,33r-2 
Herman z.w. Jan Hermans z.  
 een huis en hof met toebehoren 8 ½ L in par. Enschot < erf Jan Ghijben Henric z. > erf Anchem Roggh 

cum imbusch ^erf Embrecht Jan Jan Hermans z. v comm. plateam gh. die Broeckstraet  
 ¼ in een stuck beempts in par. predictum in loco tgoer < erf Wouters erfgen. vande Wiele > Korstiaen die 

Bont ^ gemeinder Aa v erf Gherit Willems gh. dBloc  
vendt Wouter z.w. Gherit Wouters z. uitgenomen 5 pl. chijns uit voorn. beempt en 3 mud rogge erfpacht in 
afslage  van 8 mud rogs – Claeus de Wit jaarlijks van recht welke pacht Wouter voors. van nu voertaen zal 
betalen  
Wouter voors. promisit te gheven en ghelden Herman voors. 4 L rogs jeep op Lichtmis uit de huse hove 
scab. Einde en  Doren datum xxi septembris  

150. 1473 september 21 847.Sch.Otw,R.179,311,33v-1 
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Jan en Aert gebr. krn w. Aerts vander Hoeven 
 een stuck lands hen toebehorende 5 L in par. Haren omtrent de kerken aldaar < erf Onser Vrouwen 

outaer in eccl. de Haren > ^ Korstiaen die Bont v erf Jan Monick Jacops z.  
vendt Wouter z.w. Jan Poinenborch  
Gherit z.w. Aerts vander Hoeven redemit et reportavit  
scab. Aert Appel et Petrus de Fine datunm xxi septembris  
Wouter voors. promisit Jannen ende Aernden voers. 31 ½ peter elke peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 
14 L rogs binen voors. termijn scab. Einde en Doren datum supra  
doorgehaald: Laureys z. Jan Melys Walraven z. promisit hem te geven - - -  

151. 1473 september 29 847.Sch.Otw,R.179,311,33v-2 
Thomaes z.w. Wouter Maes van Karchoven  
 een stuck lands hem toebehorende geh. den Ghever 7 L in par. Haren < gemeint van Haren > erf Sunte 

Katheline outaer in eccl. de Oisterwijc ^ van den ghemeinen weghe v erf Willem van Osch  
vendt Jan z.w. Gielys Monen wtgenomen shertogen chyns jaarlijks van recht en wtgenomen sgoethuse van 
Kersendonc 1 mud rogh erfpacht en den gasthuse vande Bosch ½ mud rogge erfpacht en de persoenscap 
van Oesterwijc 2 L rogs erfpacht en de altaristen van Oesterwijc 2 L rogs erfpacht en [doorgehaald een 
hoen] voor ? den ? vorsten style vande [doorgeh. haken] Singhelschen hecken jaarlijks van recht – scab. 
Appel en Jan van Doren datum xxix septembris 

152. 1473 november 10 847.Sch.Otw,R.179,311,33v-3 
Claeus z.w. Aert Stert promisit te gelden heer Lambrecht priester z.w. Thomaes Brunen ad opus St Thonis 
ende Ste Kathelinen outaer in capella de Berkel ½ mud jeep op Lichtmis uit 
 1/5 in enen huse ende hove en erf daaraan in par. Otw < erf der zusteren van Hoesden > erf Jan 

Ghijben ^gem plateam v erf [doorgehaald: Jans vander Eyghen] Aerts van Berck?  
welke veste? voldaen wort alsulcken ½ mud rogs erfpacht als Herman Loer den voers. outaer gheloeft had 
te vesten  
scab. Einde en Wiele datum x novembris  
Embrecht z.w. Claeus Stert redemit etg reportavit  dicto scab. predicti datum supra  

153. 1473 februari 15 847.Sch.Otw,R.179,312,33los-1 
los achterkant leeg  
Notum sit want Henric geh. Ryngelmans soen w. Ghier.. Wouters heeft vercoft heeren Floris Ghijsbrechts 
soen priester een lib. pay. jeec en vier cappuen.. op St Thomas apostel de et ex 
 domo et orto cum eius funde ende met enen stuck lants daeraen 10 L in par. Otw in een stede 

gheheyten Huculem < erf Aleyt Caters > ^ erf Jans geh. die Sloetmeker v gem. straat  
 een stuck lants 5 L in par. Enschit < erf Gher. Back > erf Gher. Willems z. ^ gem. wech v erf Aerts van 

Beeck ma  
[doorgehaald Anno Lxxij a.. feb.] Scab Beeck en Doeren Anno Lxxij … february die xv 

154. 1473 augustus 15 847.Sch.Otw,R.179,313,33los-2 
achterkant leeg 
Henric Heer ende Jut wede w. Aerts vande Heyen zijn wettige hvr promisit? Kathelinen wede w. Joerdens 
vande Heyen d.w. Jan Embr. sone van Riele 18 peters elke peter 18 st op Lichtmis over een jaar met ½ mud 
rogs  
– scab. Pe. vande Einde ende Gherit vande Wiele datum anno Lxxiij xxv augusti  
om vande voors. Henric ende Jutten te voldoen alsulken … als van notarius ende ghetuyghen van heren 
gheschillen wtghesproken? is  

155. 1473 oktober 12 847.Sch.Otw,R.179,314,33los-3 
achterkant leeg 
Aert Huben heeft verkocht Henric die Man ende Gherit Willemss z. tbv Wouter Wouters z. Gherit  Willemsz. 
en  half mud rogge tot Otw te leveren ende te betalen uit 
 huis en hof in Tilborch < erf N Kathelinen Bieen > O erf Willem Maru? met sijne mede erfgenamen ^ 

gem. straat v gem. straat  
 een stuck lants geh. die … Brake gelegen in Enschit  8 L < erf Katelinen Bieen > erf Heylwich Melis ^ 

Aert die Groet v gem. straet  
 eenen acker laqnts 3 L in Tilborch met al den cante neven erf Katelin Bieen  
scab. Einde en Wiele datum xij octobris  
onderaan: acta xi mense octobre  

156. 1473 oktober 10 847.Sch.Otw,R.179,315,34r-1 
Jacop z. Claeus van Stralen heeft hem vernuecht voldaen en wel betaelt van Henric z.w. Peter vanden Hout 
sinen zwager van alzulken bewijnde en ontfanghe als Henric voors. van haven en erven dess. Jacops 
ghehadt en heeft daaraf quytgeschouden Henric sinen zwager voors. scab. predicti [doorgehaald datum x 
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octobris] Einde en Wiele datum x octobr.  

157. 1473 november 9 847.Sch.Otw,R.179,315,34r-2 
Wij Peter vande Einde en Gherit vande Wiele scepenen in Oisterwijc not.fac. .. dat voer ons comen is Jan 
vanden Locht en heeft hem vernuecht ende voldaen ende wael betaelt ghekent van allen ende enyegelijcken 
alsulcken gheloeften van erfpenningen als Jan Robbrechts soen den selven Jan vander Locht ghedaen 
mach hebben vande versterve w. heer Willems Bieen ende heeft daeraf quyt gheschouden Jan Robbr. 
voers. hem ende allen die ghene die quitantie behoeven datum ix novembris  

158. 1473 november 9 847.Sch.Otw,R.179,315,34r-3 
Mechtelt wede Peter vande Velde d.w. Aert Maerten cum tutore ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 1/3 van een stuk erfs geh. den Dovelhosenhof gelegen in par. Otw in loco dicto Huculem aent Broeck 

< ^ erf Joerdens van Berkel > v comm. plateam  
welk half mud rogge erfpacht Peter Wouters vande Velde tegen Jannen ende Wouteren gebr. krn w. Jan 
Vrient Wouters z. met overgeven in sch.br.Otw – supt Jannen z.w. Jan Vrient  
– scab. Appel en Wiele datum supra  
Jan voors. pt te geven en te ghelden Mechtelden voors. ½ mud rogge lijfpacht op Lichtmis uit de stuck erf 
voors.  
scabini predicti datum ut supra 

159. 1473 november 9 847.Sch.Otw,R.179,315,34r-4 
Wij schepenen voorn. dat voir ons comen is Mechtelt voers. en heeft ghekent ende ghelden dat sij Jannen 
geh. den Molder z.w. Gherit als laet te halven aenghenomen heeft enen terminen van 4 jaeren ende 
teender? een vervolgende daer dat jaer af beghinnen sal tot meye naesttoecomende te weten inde haer 
xiiijC ende Lxxiiij ende alsoe van jaer tot jaer duerende totten voers. 4 jaeren toe ende al vor? inhout twee 
cedulen wt een ghesneden daerop ghemaect ende alle dinck? sonder arghelist  
scabini predicti datum ut supra  
– hieronder: Jan Vrient pt  

160. 1473 november 12 847.Sch.Otw,R.179,315,34v-1 
Wouter Henric Wijtman gebr. krn w. Willem Wijten diemen heit Willem Coiten, Jan z.w. Henric Vos man van 
Kathelinen zijn hvr, Wouter z. Beerthout Wouters z. man van Margriet sui uxoris drs w. Willem voers. 
Wijtman en Henric  
Wouter Henric Wijtman gebr. krn w. Willem Wijten diemen heit Willem Coiten, Jan z.w. Henric Vos man van 
Kathelinen zijn hvr, Wouter z. Beerthout Wouters z. man van Margriet sui uxoris drs w. Willem voers. 
Wijtman en Henric gebr. en Kathelijn hoer zuster krn w. Willem die soen was Willem Wijten voers. cum tutore 
voer henzelven en voer Peter en Enghelberen zijn zuster krn des lestgenoemde Willem daar Wijtman Henric 
en Katheline voers. voer geloeft hebben onder hen een erfdeling bij raey van hoeren vrienden na doet w. 
Willem Wijten hoers. vaders en van w. Heylwygen sijne hvr doen sij leefde hoer moeder met recht van 
versterve  
Wouter sal heben houden en erfelijc besitten  
 een hoffstat met enen stuck lands daaraan 12 L in par. Otw te Berkel < Michiel van Bree > erf Wouter 

Beerthout voers.  
 1/3 in een stuk beemd dat Gomelaer daer die andere 2/3 delen af toebehorende sijn Jannen ende 

Wouteren voorn. de heelen beempt 5 buender in par. voors. in Uedenhout< erf Wouter vande Hoeven 
> erf Jans vanden Brekel cum quibuscum  

 1/5 in een stuck erfs tot heijen en tot moer liggende ½ mudzaad  in par. Loen < Michiel van Bree > 
Stertshoeve  

 1/6 deel van eenen stuck erffs tot heyen liggende gelegen aldaar < Michiel van Bree > erf  Jan van Bladel  
 een stuc lands 3 L in par. Otw in Berkel < erf Hessel Goeyaerd al utr?  
daer Wouter voors. uit gelden sal Jan vande Meer 3 mud ende 7 L rogs erfpacht en dat dordendeel van 
alsulcken chijns alsmen der kercken van Oerschot van recht schuldig is en 1/6 van chijns alsmen de hertog 
voers. erfelijk van recht sculdig is  
Item hiertegen sal Henric voers. hebben  
 een stuck beempts 14 L in par. predicto in loco de Schoerstraet < Goesen vande Heesacker [316,35] > 

Lambrecht Leinen  
 een stuck moers in par. Loen < erf Em. Vannys krn > Peter Vannis  
 1/5 in 2 ½ L roers gelegen in par. predicta < erf Jan Vos > erf der krn w. Willem Willem Wytenb z. voers.  
 een stuck heyvelts in par. Tilborch < erf sheeren van Loen > Goren  
9 L rogs erfpacht die welc Aert Joerdens jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden nae inhout sch.br.  
daar Henric voors. uit gelden sal de erfgen. w. Jans Meyers 9 L rogs erfpacht  
Hiertegen zal Wijtman voers. hebben  
 een huys en hof met een stuck lands 27 L in par. Otw te Berkel < erf krn w. Willem van Riele > Wouter 

Beerthout voers.  
 1/3 van de vors. stuc heyvelts Wouter voors. dat 1/6 af toebedeeld  
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 een stuck beempts 9 L in par. Otw in Uedenhout in den Cudel < erf krn Willem Willem Weyten z. voers. 
> erf Peter Vanny  

daar Wijtman voors. uit gelden sal den krn Willem van Riele 13 L rogs erfpacht en ten Bosch te leveren en 
de wede Jan Embrechts een mud rogge en ten Bosch te leveren en Elysabeth vanden Brekelen 12 L rogs 
erfpacht en den heren van Tongerloe 24 st erfcijns en dat 1/3 van 1 L jaarlijks van recht de altaristen van 
Otw en de abt van St Geertrui met recht schuldig is 
Item hiertegen sal Jan voers. man van sijns wijfs hebben  
 een stuck lands geh. den Gasthuys acker 15 L in Berkel < Hessel Goeyaerts > erf Wouter Berthout 

Wouters z.  
 1/3 van de voors. 5 buender bempts Wouter voors. ghedeilt  
 1/5 voors. stuck ewrffs tot moer en heyen liggende daer Wouter vors. dat 1/5 af toeghedeelt is  
 1/6 in voorn. stuck heyveklde Wouteren toegedeeld welk erf voos. de voors. Jan ghevallen is in cedele  
Daar Jan [326v-35v] uit gelden zal 1/3 van de voors. chijns der kerken van Oerschot 1/6 van shertogencijns 
en den goetshuyse vande Couwenwater 3 mud 7 L rogs erfpacht  
Item hiertegen sal Wouter Beerthouts voors. hebben  
een stuck lands 2 ½ mudzaad daar den gem. wech door gheet < erf Wouter voors. dat daarftegen deelt > erf 
Wijtman voors. die oec daertegen deylt  
 1/3 in die voers. 5 buender bempts opt Goemelaer gelegen  
 3/5 in die voors. heye in Loen   
 1/5 in dat moer aen die voers. heye gelegen  
 dat 1/6 in dit voers. stuck heyvelts oec in Loen gelegen  
waaruit Wouter gelden zal 1/6 van shertogen chijns en dat 1/3 vanden chijns der kerken van Oirschot en 2/3 
van alsulcken chijns alsmen de altaristen van Otw en de abt van sunte Gheertruden van recht schuldig is en 
2 L rogs erfpacht de krn Willem van Riele en den goetshuse vanden Couwenwater 17 L rogs erfpacht en 4 
1/2 mud en 1 L rogs erfpacht Jan vande Meer en zijn mede erfgenamen en Willem vande Kerckhove ten 
Bosch 1 mud rogs erfpacht en Roelof van Esch 1 mud rogs erfpacht en Enghelen Pauwels 1 mud rogge 
erfpacht jaarlijks  
Item hiertegen zullen de krn Willem Willem Coiten 
 een stuk beempt 9 L in par. Otw in Udenhout < erf erfgen. w. Ghijsbrecht vanden Broeck >  erf der 

predicaren vanden Bosch  
 1/5 in voors. stuck moers in Loen ghelegen  
 1/6 in voors. stuck hey velds in Loen  
waaruit deze krn gelden zullen den goetshuse van Tongherloe enen capuyn en 24 st erfcijns jaarlijks van 
recht en hebben geloeft Wouter Henric Wijtman Jan Wouter Wijtman Henric en Kathelinen [317,36r] 
scab. Peter vande Einde en Jan vande Doiren datum xij novembris  
Wouter Beerthouts verso pt Henric voors. 17 en erboven 12 peters elke peter tot 19 erboven 18 ½ st op 
Lichtmis over 3 jaar met 6 L [doorgehaald ½ mud] rogge scabini predicti datum ut supra 
Wouter voors. pt aan Wijtmannen Henric en Kathelinen ad opus eorum et ad opus Peteren en Enghelberen 
vors. 17 der voors. peters  
scabini predicti datum ut supra 

161. 1473 november 12 847.Sch.Otw,R.179,317,36r-1 
Cornelys z.w. Willem Melis z. redemit als Wouter z. Beerthout Wouters tegen Henric z.w. Willem Wijten en 
tegen de krn w. Willem Willem Wyten scabini predicti datum ut supra 

162. 1473 november 13 847.Sch.Otw,R.179,317,36v-1 
Gheertruut wede w. Vranck Greven d.w. Jan Brocken cum tutore Augustijn z.w. Dirc Bacs Sannen zijns wijfs 
en Elysabeth drs . w. Gheertruden en w. Vranck voors. in 7 L rogs jeep op Lichtmis uit en van  
 2 stukken lands in par. Otw  in Berkel bij der capellen aldaar < erf krn Hessel Govelens > Elysabeth 

Stevens  
 eenen stuck lands gelegen aldaar < erf sheeren van Duffele > erf krn w. Hessels voors.  
welke 7 L voors. Jan geh. die Greve vader Vrancken voors tegen Bruysten geh. van Andel in sch.br. van 
Otw – supt Embrecht z.w. Jans vande Pasch  
scab. Willem van Beeck en Aert Appel datum xiij november  
Augustini voers. pt Elysabeth voers. als dat hij nae de doet Gheertruden voers. int mede deylen der guende 
daer Gheertrut voors. in besterven sal alsoe langhe stil staen sal voer Elysabeth voers. ghgoet sal sijn in 7 L 
rogs scabini predicti datum ut supra 

163. 1473 november 16 847.Sch.Otw,R.179,317,36v-2 
Peter z.w. Wouter Brocken  
 een huis en hof met toebehoren 19 ½ L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf erfgen. w. Wouter 

Willen > erf Peter vande Steghen c.s. ^ erf Willem z.w. Goeyaert Back v comm. plateam  
welk huis etc. voors. Peter voors. tegen Andriesen z. Dirck Hovelmans in sch.br. Otw vendt Jannen z.w. 
Henric Loemans  
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– scab. Wil van Beeck en Doren datum xvi novembris  
Aert zw. Wouter Brocken redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 
Jan Loemans voers. promisit Peter voors. 22 ½ peters elke peter 18 st in festo purificationis  
scabini predicti datum ut supra 
Jan voors. promisit 22 der voors. peters op Lichtmis a.s. met 10 L rogs  
scabini predicti datum ut supra 

164. 1473 november 19 847.Sch.Otw,R.179,318,37r-1 
[nieuw katern op een na laatste] 
Henric z.w. Willem Wijten diemen heit Willem Coiten  
 een stuck heyen en moers ½ buender in par. de Loen < erf Peter z.w. Peter Vanny > erf Cleus vande 

Pasch en c.s. ^ erf Willem van Haestrecht natuerlijc v gemeint de Tilborch  
welke halve B moer Wijt Willem Gruen [of Grieten?]Z. tegen Dircken van Haestrecht heer tot Loen met cope 
in brieven dicti Theod. de Haestrecht  en welke halve buenre moers voers. de voors,. Henric vande doet Wijr 
Willem Grieten z. met recht van versterve en mids eenre erfdeling met sinen mede erfgenamen daarop 
ghedaen erfelijk toecomen is vendt Peter Vanny voers.  
– scab. Peter vandeEinde en Jan van Doren datum xix novembris  

165. 1473 november 19 847.Sch.Otw,R.179,318,37r-2 
Wouter z.w. Hubrecht vande Hoeven  
 1 L lands toebehorende 1 L gelegen in de ackeren van Haaren < ^ erf w. Aerts van Laerhoven  > erf Ste 

Kathelinen outaer in eccl. de Otw v erf Marien d.Gielys Comans  
vendt Pauwels z.w. Gherit vanden Doren  
scabini predicti datum ut supra 

166. 1473 november 25 847.Sch.Otw,R.179,318,37r-3 
Jan Wouter Michiel en Peter gebr. krn w. Jan Cupers die soen was w. Jans Cupers voor henzelf en voor 
Willem en Marien krn w. Jans Cupers voers. al hun goederen vander doet w. Jans Cupers hoers vaders met 
versterven aangekomen supt Jannen z.w. Wouter Robben  
scab. Peter vanden Einde en Wiele datum in festo Katherine  
Jan z.w. Wouter vander Steghen redemit et reportavit  
scabini predicti datum ut supra 

167. 1473 november 28 847.Sch.Otw,R.179,318,37r-4 
Wij Peter vande Einde en Gherit vande Wiele sch. Otw. notu facto – Jan z.w. Goyaert Neckers wedn. w. 
Margriet d. Gherit Beyen en heeft hem vernuecht voldaen en wael betaelt vanalsulcken 19 peters als Gherit 
Gherit Beyen z. voors. Jan in de leven sijns p… ende heeft daer af quyt geschouden en heeft voet  
gheschouden ende heeft vort geloeft Jan voers. de voors. Gheit zijns zwagers dat hij den selven Gherit ten 
ewigen dage quyt ende scadeloes houden sal van al;sulcken bewijnt van momborien als hij van sinen 
kynderen gehad mocht hebben oft sculdig was te hebben  
datum xxviij novembri ende dat hij hen deylinge …. 

168. 1473 december 6 847.Sch.Otw,R.179,318,37v-1 
Enghelbeeren wede w. Jan Goeyaerts Henric z.w. Jan Goeyaert Langheinen als momb. en Peter z.w. Jan 
Daneels als toesioender Jans Aarts gebr. en Margriet en Marien gez. krn derselver Engelbeeren en w. Jan 
Goeyaerts voers.  
 een stuck lands 2 L in par. Haren < ^ Jans van Haren > Claeus van Bochoven  
welk stuk land Jan Goeyaerts voors. tegen Aert z.w. Peter Haermans? man van Luytgaerden zijns wijfs en 
tegen Kathelinen drs w. Jan Stickers met overgeven in sch.br. Otw – supt Goeyaerden z. Peter Brabants – 
scab. Dorfen en Gherit vande Wiele datum vi decembris 
Henric voers. redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 

169. 1473 december 6 847.Sch.Otw,R.179,318,37v-2 
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens  [doorgehaald: Jan z. Aert Groey]  
 een huys en hof met toebehoren bvvo in die Kercstraet < ^ erf Margriet vidue w. Adriaen Beeken en krn 

> erf Jans vande Steghen en krn v comm. plateam  
nog hiertoe een boryweg tegen de voors. huse over ter vloet toe  welk huis etc. en boryweg mr Jan voors. 
tegen Jan z. Aert Groey met overgeven in sch.br. Otw – vendt Dircken z. Jan vande Elst – scab. Doren en 
Wiele datum supra 
Dirck voors. promisit mr Jan voers. 13 ½ peters elke peter 10 st infestoJacobi a.s. scabini predicti datum ut 
supra 
Dirck voers. promisit dictio 13 ½ op Lichtmis over en jaar met 12 L rogs scabini predicti datum ut supra 
Dirck voors. promisit mr Jan voers. 13 ½ peter Lichjtmis over 2 jaar met 6 L rogs scabini predicti datum ut 
supra 
[319,38r] Dirck voors. promisit mr Jan voors. ½ mud rogs jeep op Lichtmis uitvoors. huis etc. scabini predicti 
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datum ut supra 

170. 1473 december 8 847.Sch.Otw,R.179,319r-38r-1 
Willem nat.z.w. Henric Nellen  
 een stuck erf 5 L in par. Otw in die Hupperinghe < erf Beerthout Bacs en heer Jan Ridder sijns soens > ^ 

comm. viam v erf erfgen. w. Jans van Eten  
welk stuk erf voors. Willem voers. tegen Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken met overgeven in sch.br.Otw – vendt 
et supt Cornelysen z.w. Peter Gherit sone  
– scab. Einde en Wiele datum viij decembri 
Henric z.w. Dirck Nellen redemit et reportavit  
Cornelys voors. promisit Willemen voers 44 peters elke peter 18 ½ st dat ¼ op Lichtmis a.s. over jaar met 42 
st. dat andere ¼ op Lichtmis over 2 jaar met 31 ½ st dat derde ¼  op Lichtmis over 3 jaar met 21 st en het 
vierde ¼ op Lichtmis over 4 jaar met 10 ½ st etc. scabini predicti datum ut supra 

171. 1473 december 16 847.Sch.Otw,R.179,319r,38r-2 
Willem z.w. Aelbrecht van Beeck en Gheirlic nat.z.w.Jans Rovers promisit Jan Elst ad opus Laureis 
Everaerts z. wt Besoeyen 18 cronen elc crfoen 24 st a festo nativitatis xxi scab. Einde et Doren datum xvi 
decembri 

172. 1473 december 11 847.Sch.Otw,R.179,319,38v-1 
Jan z.w. Wouter Willen, Willem z.w. Jan Hoisten man van Adrianen sijns wijfs Gherit z,w, Henric van Dun 
man Kathelinen zijns wijfs d.w. Wouter Willen Elysabeth wede w. Jan Willen [ertussen geschreven: Henric 
z.w. Laureys Lombaerts man van Engelberen sui uxoris opde helft van een mud rogge erfpachts dwelc Jan 
Berkelman ghevest ende gheloeft had te ghelden Marien d.w. Wouter Willen voers. en dwelc Daneel 
Daneels z. jaarlijks sculdig is te gelden uit zekere onderpanden nae inhoud sch.br. en welke helft van de 
mud rogs erfpacht vander doet w. Marien voers. met versterve erfelijk toecomen is – ad opus heer Gherit 
priester nat.z.w. Ghijsbrecht z.w. Jan Ghijsbrechts Hannen z.  
scab. Appel en Wiele datum zi decembris … etc.   
[rest van dit blad leeg] 

173. 1473 december 6 847.Sch.Otw,R.179,320, 39r-1 
Aert Appels z.w. Jacob van Eele  
 twe huys ende hoeven met hoeren gronde en toebehoirten bvvo < erf Jans vande Stegen > erf Juete 

wede w. Coeman Gheerits ^ gem. Kerckstrate v erf Henrics vande Hout aldaer  
welke 2 huizen etc. de voors. Aert met cope des heren vande Lande gecregen hadde in vonisbrief sch. Otw 
– heeft hij wittelic ende erfelic overgegeven en opgedragen Jannen z.w. Jan Lypprichts  
scab. Peter vande Eynde en Doren Anno Lxxiij vi decembris  

174. 1473 december 6 847.Sch.Otw,R.179,320,39r-2 
Gudelt wede w. Peter van Laerhoven ct. met Jan Claeus en Peter gebr. zn w. Peter voers. ende Peter 
Henrics als man Elizabeth sijns wijfs d.w. Peters voirs 
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoiren bvvo < erf Jans vande Stegen > erf Godelts met 

hoere kynderen voers. ^gem. Kerckstraete v erf Henrics vanden Hout aldaer  
welk huis etc. voers. w. Peter van Laerhoeven in enen wittigen cope tegen Janne Buckincs soen w. Jan 
Buckincs in scab. de Otw resignaverunt 
uitgenomen dat Jan Lypprichts voors. hieruit gelden sal ½ pont pag. Goyaert van Hulsen nog ½ oude grote 
de altaristen KvOtw nog 2 ½ L rogs jeep tafel H.Geest Otw nog een vierdel roede dijcks opten Otw dijck te 
houden scab, ut… 
in de marge dwars: ende met enen erfboyem wech ter Vloet waert te gaen  

175. 1473 december 6 ? 847.Sch.Otw,R.179,320,39r-3 
Jan Lypprychts z.w. Jan Lypprichts  
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Jans voirs. metten oessendruppen lynde 

recht wt totter erf Henrics vande Hout > erf Juets Raymekers ^gem. straat v erf Henrics vande Hout 
voors.  

welk huis Jan voors. met overgeven gekregen had van Aert Appels in sch.br. Otw resignit Goedelte voirs. t.t. 
en haar krn nae hoer doot ten erve – uitgenomen dat Goedelt met haar krn voors. hieruit gelden sullen ½ 
pont item nog 1/2 oude grote nog hiertoe 2 ½ L nog ¼ roede kijks  pacht en commer ut.  
Appels ende Doren ende Eynde – in de marge: metten erfwech voers.  

176. 1473 december 6 ? 847.Sch.Otw,R.179,320,39v-1 
Jan Lypprechts aan Peter van den Eynde 19 peters en een oirt van enen peter en voor elke peter 18 st op 
Lichtmis a.s. over jaer mette pacht van rnrn ouden half mudde rogge te betalen  
scab. Appels en Doren 

177. 1473 december 6 847.Sch.Otw,R.179,320,39v-2 
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Jan voors. 38 ½ peter en voor elke peter 18 st de helft Lichtmis a.s.  over 2 jaar mette pacht van 1 mud 
rogge en de andere helft nu Lichtmis over 3 jaar met de pacht van een halve mud rogge scab, ut.  

178. 1473 december 11 847.Sch.Otw,R.179,320,39v-3 
Goelt voers. dese voors. 19 peters een oort supt Jannen z.Willem Wyten etc.  
scab. Peter van Einde en Wiele datum xi decembris  

179. 1473 december 11 847.Sch.Otw,R.179,39v-4 
Goelt voers. promisit Jannen voers. 23 peters elke peter 19 st 5 daaraf op Lichtmis 7 eraf half vasten ende 
dat rest alsdan blivende tot Pinxten   
scab. predicti datum sup.  

180. 1473 december 20 847.Sch.Otw,R.179,39v-5 
Aert ende Jan gebroeders zn w. Jan Priem en Gherit z. Lambrecht Groten man van Elysabeth sijns wijfs d.w. 
Jan Priem voers. Peter z. Jan Wijtmans vanden selven Jan wt w. Alijten d.w. Jan Priem voers. tsamen 
wittelijk gewonnen voor hemselven en voer sijn br. en z. krn w. Alijten en Jan voors. daar Peter en met hem 
jan Wijtmans voors. voor geloeft hebben hebben onder hen een erfdeling ende erfscheidinge gemaakt bij 
raen? van hoeren vrienden van sommige erffen hiernae gheschreven die hen van w. Thomaes z.w. Jan Stert 
met versterve erfelijk toecomen  
aan Aert en Gherit voers. man van sijns wijfs  
 de helft van enen stuck beempts geh. die Legrijt 1 B ca in par. Otw in Uedenhout in alder groten w, Jan 

Priem toe te behoren plach < dat Helmontsche Broeck > erf Pauwels Wolfs ^  erf [321-40r] krn w. Peter 
Vanny v erf Elysabeth vidue qd Jan Priem en krn  

 de helft van een stuk beemd gelegen aldaar int Helmonysche Broeck < erf Pauwels Wolfs  
 de helft van een stuk erfs tot weyen liggende geh. den Driesch gelegen aldaar < erf Peter vande Schoer 

> erf Willem Stert  
welke erve voors. de voors Aart en Gherit ghevallen sijn in deele die hieruit gelden zullen de chijns jaarlijks 
van recht  
hiertegen zullen Jan voers. en de naekrn Jan Wijtman voers. hebben houden en erfelijc besitten te weten 
Jan voor de helft en de naekinderen Jan Wijtman voers. voer die andere helft een mud rogs erfpacht dwelc 
Stheven Heynen erfgenamen jaarlijks schuldig zijn uit zekere onderpanden volgens sch.br.  
½ mud rogge erfpacht dwelc Jan die Lathouwer jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden  
nog 2 L rogs erfopacht dwelc Jan Priem voers. jaarlijks sculdig is uit zekere onderpanden  
– scab. Appel en Einde datum xx decembris  

181. 1473 december 20 847.Sch.Otw,R.179,321-40r-1 
Jan z.w. Wouter Robbrchts z. 
 een stuck lands geh. die Streep 2 L in par. Otw in loco ter Nedervonderen < > erf Laureis Groeys ^ 

gem.waterlaet aende Laeracker v comm. viam  
vendt Jan z.w. Peter Berten? uitgenomen de H,.Geest 2 L rogs erfpacht en de persoenscap van Otw 2 L 
erfpacht en de fabrfyken van Oesterwijc 2 L rogs erfpacht jaarlijks van recht  
scab. Appel en Claus van Berck datum supra  

182. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,321-40v-1 
Jan Mathijs Peter Wouter en Henric gebr. krn w. Peter Vanny Jan z.w. Aert Gielis man Alijten sue uxoris 
Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Stevens z. man van Elysabetthen sue uxoris Embrecht z.w. Claeus 
Stert man van Kathelinen sue uxoris Adriaen z.w. Claeus Stert als man van Margrieten sue uxoris filie qd 
Peter Vanny voers. hebben gedeeld na dood w.Peter Vanny hoers vaders en w. Yden hoer moeder met 
recht van versterven  
aan Jan voors.  
 1/3 van een stuck  lands dat derdedeel daaraf 6 ½ L in par. Oiw in Uedenhout < erf Henric voers. die 

daertegen deelt > erf Embrecht zijns zwagers die ook daartegen deelt ^comm. plateam geh. die 
Gruenstraet v erf Peter Wouter Toits  

 1/3 van een stuck lands onbedeeld liggende daar die andere twee dordendeele af toebehorende sijn 
Mathijs en Embrecht voers. in par. voors. in Berkel < erf Claeus die Sceper > erf Willem die Necker  

 1/3 van enen stuck beempts geh. die Groetdonck te weten dat 1/3 daaraf voir tgeheel in par. voorn. in 
Uedenhout  voirs. < erf Jan Brocken erfgen.> Katheline Teelen ^erf Peter Vanny v erf sGasthuys vanden 
Bosch  

waaruit Jan zal gelden Jan Monics krn 1 mud rogge erfpacht edn ons heer den hertog 1 oude grote uit de 
Grfoetdonck  
hiertegen aan Mathijs  
 1/3 in den iestgenoemde stuck lands te weten 1/3 daaraf oistwaerts ghelegen inter [322-41r] Embert 

voors. daar dit tegendeelt > Jan van Vucht  
 1/3 van de voers. stuck lands onbedeeld in Berkel  
 de helft van enen stuck beempts ombedeeld [ombewerkt?] 1 Buender daar de andere helft af 
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toebehorende is Embrecht Stert voern. tgeheel < erf Merten Daneel Piers z. > ^ erf Henrick kynderen van 
den Amervoert v erf Wouter Herman Loers z.  

14 L rogs erfpacht welke Jan vande Ham jaarlijks schuldig is uity zekere onderpanden na inhoud scvh.br.  
de helft van 4 L rogge erfpacht die welck - - tot Goerle jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden  
daar Mathijs uit gelden zal Elysabeth Priems de helft van 1 mud rogs erfpacht e de hertog 1 oude grote 
erfcijns en heer Claeus Jonghelincx 1 oude grote  erfcijns de helft van 4 st Henrick Jan Melis?  
Hiertegen zal Embrecht hebben  
 1/3 van den iersten stuck lands te weten 1/3 in het middelt < erf Jans voers. dat daertegen deelt > Mathijs 

voers. dat daartegen deelt  
 1/3 van voors. stuck lands onbedeeld in Berkel  
 de helft van de voors. Buender beempts daer Mathijsen voers. die andere helft af toegedeeld is  
 de helft vande voers. 4 L rogs tot Goerle  
 noch alsulcken stuck beempts Embrecht voors. en met hem Bartholomeeus voers. vercocht hebben 

ghelegen in Goerle  
waaruit Embrecht gelden zal Elysabeth Priems de helft van 1 mud rogs erfpacht en de hertog 1 oude grote 
erfcijns en de helft van de voors. 3 ½ st Henrik Jan Melis jaarlijks  
Hiertegen zal Peter voors. hebben houden en erfelijc bezitten  
 1/3 van 1/3 van een stuck beempts geh. dat Groetbroeck in par. predicta daar die andere twqee derden 

af toebehorende sijn Jan Aerts z. en Bertholomeeus voers. < erf Jan Brocken erfgenamen > den 
Gasthuse vanden Bosch [322-41v] ^ Jan Vanny voers. v erf Jan Aerts  

 1/3 van enen stuck erfs tot weyen liggende te weten dat vorst eeinde gelegen in par. en tpl. voors., < erf 
Aert Appel > erf Jan Aerts Gielis z. ^erf Gherit vande Loe v ciomm. plateam geh. die Gruen straet  

 dat negen? deele vande 6 L: rogs heyvelde ende meede hiernae gheschr.?  
waaruit Peter te gelden sal de hertog ½ oude grote en Willem van Roey 3 12 oude grote erfcijns ende dat 
negen deel van de cijnse inde moer?  
hiertegen zal Jan Aert Gielis z. voers. hebben  
 een stuck lands 7 L in par. predicta in loco dicto Uedenhout < Meeus Stheven Heinen? z. voers. > ^ 

predicaren vanden Bosch  v comm. plateam  
 1/3 van den voers. weyen te weten dat 1/3 daaraf in die middelt ghelegen < erf Peter voers. die 

daartegen deylt  > erf Bertholomeeus voers.  
 1/3 vande voors. dordendeel van de voors. stuck beempts geh. die  Hodonck < erf heer? Peter Vanny > 

erf Bertholomeeus voers.  
 3/5 van 6 L rogs erfpacht die welk Alijt wede Jan Brugmans? jaarl;ijks schuldig is  
 nog 3/5 van enen stuck heyvelts in par. Tilborch in loco die Banen  
 3/5 in een stuck moers in Tilborch in de Vosberch  
waaruit Jan gelden zal Ghijben van Oekel 10 L rogs erfpacht en Jan Melys 2 L rogs erfpacht en de hertog ½ 
oude grote uit de Hodonck en Willem van Roey in ½ oude grote erfcijns en 3/5 vande alsulcken chijns uit de 
voors. moer   
hiertegen zal Bertholomeeus voers. hebben  
 een stuck lands 6 ½ L gelegen in Uedenhout < Henric Vanny voers. > Jan Aert Gielis z. ^ erf Peter 

Wouters Jans? z. v comm. plateam  
 1/3 van de voors.weye te weten dat dordendeel oistwaerts < erf Jan Aerts voors. > ^ comm. plateam, 

geh. die Gomelaer straet  
 1/3 van 1/3 in de voers. stuck beempts geh. die Groetdonc < erf Jan Brocken erfgenam,en > de gasthuys 

[323-42r] vanden Bosch ^ erf Jan Aerts v erf Aert Brievinck  
 1/5 in voors. stuck heyvelts en voors. stuck moers en in de voors. 6 L rogs  
 nog hiertoe alsulcke stuck beempts als Embrecht Stert ende Bartholomeeus voers. vercoft hebben 

gelegen in Ghoerle  
daar Bartholomeeus uit gelden zal Roelof ½ mud eogs erfpacht en de hertog vande Hodonck ½ oude grote 
en Willem van Roey 2 ½ oude grote en 1/5 van alsulcke chijnse alsmen uit voors. moer sculdig is  
Item hiertegen sal Wouter voers.  
 een stuck lants 12 L in par. predicto in loco dicto Uedenhout < erf Henric Vanny voirs. > ^ erf Peter 

voors. v aen die gruen straete  
 een stuk land 4 ½ L in parf. en tpl.voors. < Wouter Loers > Jans Lathouwers ^ erf Jan Priem v comm. 

plateam  
 dat vorst einde van enen stuck beempts geh. die Legrijt in par. en tpl. voors. < erf Dirc Pauwels Wolfs 

sone > der vrouwen van Helmont ^ v  Jan Priem  
 1/5 int voers. moer  
 1 mud rogs erfpacht dwelc Wouter van Gorp jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden  
waar Wouter uit gelden moet den hertoge 2 oude grote en Jan Melys 10 ½ L rogs erfpacht jaarlijks van recht  
Hiertegen zal Henric voors. hebben  
 een stuck lands geh. die Campweye 6 L in par. voors. < Wouter voors. dat daartegen deylende is > 

Willem vande Heesacker ^comm. platea, v erf Merten Daniels  
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 nog hiertoe een huis en hof met toebehoren enz. – een stuck lands 6 ½ L 5 R oft daeromtrent in par. en 
tpl. voors. < erf Jans sijns brfuers voors./ > Bartholomeeus voors. ^ erf Peter Wouter Loers v gruender. 
straat 

 4 L lands in die Legrijt < erf … vrouwen van Helmont > Wouter Gielis % erf Jan Smolders v erf Elysabeth 
Priems krn [323v-42v]   

Henric zal hieruit gelden Emghelberen Aerts d. vanden Brekelen 12 L rogge en Jan Melys 3 ½   rogs en van 
den Legrijt ½ oude grote en 2  st de hertog  
scab. Appel et Einde datum xxi decembri  

183. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,323v-42v-1 
Alle voorn. mede erfgenamen uitgenomen Adriaen 9 ½ L rogs erfpacht die welck Jan de Lathouwer jaarlijks 
schuldig is uit zekere onderpanden  
nogh ½ mud rogge erfpacht als Henrick Sthevens jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden  
ad opus Adriaen voers man van zijns wijfs scabini predicti datum ut supra 

184. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,323v-42v-2 
Wouter voors. 1 mud rogge jeep hem toegedeeld dwelck Wouter van Gorp jaarlijks schuldig is uit zekere 
onderpanden na inhout sch.br. supt Adrianen voors. scabini predicti datum ut supra 

185. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,323v-42v-3 
Henric voors. promisit te gelden Peter voors. 19 L rogs op Lichtmis uir voorn. erven scabini predicti datum ut 
supra 

186. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,323v-42v-4 
Aernt? voers. promisit te gelen Adrianen voers. 6 L rogs jeep uit erf hem toegedeeld scabini predicti datum 
ut supra 

187. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,324-43r-1 
Peter z.w. Peter Bacs promisit te gelden Robbrechten z.w. Wouter Brocken ad opus sui et ad opus Jans en 
Aernden zijnre zuster krn w. Wouter Brocken voern. 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit en van 
 enen huse en hove gronde en toebehoren en erf daaraan in par. Otw dicto Berkel < erf Claeus Pig > ^ 

gemeint van Haren v  erf Gherit Smit  
 een stuck erfs tot lande en tot weye 18 L gelegen in Uedenhout < Gosens vande Heesacker > erf Jans 

Neckers ^ erf Jacop Claeus Jacops z. v gemeint van Haren  
scab. Appel ende Einde datum xxi decembris  

188. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,324-43r-2 
Jan z.w. Peter vande Wou Ghijsbrecht z. Jan Art Hermans soen als wittig man Heylwyghen sijns wijfs 
Kathelinen en Anthonys gezusters drs w. Peter vande Wou delen van sommige erven hiernae na de dood w. 
Peter vande Wou hoers vaders [doorgehaald: van w. Marien d.w. Jan Langherbeen hoer moeder] met recht 
van versterven  
aan Jan 
 een stuk land geh. die Hooch Heist 1 ½ L in par. Otw in Huculum < erf Jan Merx >erf Aert Ghyb Aerts z. 

^ Jan Mercx v comm. viam  
 ¼ van een stuk beemd geh. die Merse gelegen aldaar < erf Henric vande Wou > erf Kathelinen en 

Anthonysen voers.  
 de helft van een stuck lands en heyen liggende in een stuck heyvelts – geheiten in Comans hoeven te 

weten de helft [324v-43v] daaraf oostwaarts gelegen < erf Lauken Emmen > Peter vasn der Steghen  
 de helft van enen buender beempts te weten die zijde daaraf oestwaerts < erf Heylwych Roetaert > 

Kathelijn en Anthonysen vors.  
welke erven Jan ghevallken sijn in deel die daaruit ghelden sal den H.Geest van Otw 6 L rogs erfpacht en 
Dircken Beluwe 4 L rogs en de hertog 4 d. erfcijns wt Comans hoeve en de helft van alsulcke chijns als men 
uit voorn. stuck van recht sculdig is te ghelden  
Hiertegen zullen Katheline en Anthonys voors. hebben 
 een schuer met hoeren gronde en ½ van den erf die helft daaraf 4 L in par en tpl. voors. < erf Ghijsbrecht 

voers. > erfgen. Henric vande Wou  
 een stuck lands geh. den Boschacker 2 L gelegen aldaar < erf Jan Cnoep > erf Mechtelden van de Velde  
 de helft van een stuck erffs tot heyen en tot lande liggende geh. Comans Hoeve mette helft van enen 

stuck heyen daeromtrent gelegen aldaar < erf Jan Wyten Willems z. > Laureys Emmen  
 item noch hiertoe de helft vande voors. buender beempts in Udenhout te weten die zijde daer af 

zuitwaert ghelegen < erf Jans hoers bruers voers. > erf w. Ghijsbrecht vande Broeck  
welc erf voers. den voers. athelinen ende Anthonysen ghevallen sijn in deele die daaruit gelden zullen ons 
heer den hertoge 4 d. erfcijns wt Comans Hoeve en de joffr. van Amerroeyen 8 d. erfcijns uy voers. 
schueren metten erff sibi adiacen.. ende die helft van alsulcken [325r-44r] cijns alsmen uit voors. stuck 
beempts van recht sculdig is te ghelden en der capellen van Berkel 12  rogs en erfpacht en Aert Sterts 



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.179 (1473) 

 

 

kynderen ½ mud rogs erfpacht jaarlijks van recht  
item hiertegen sal Ghijsbrecht voers. als man en momboir sijns wijfs voers. hebben houden ende erfelijc 
besitten  
 een huis en hof met toebehoren met ½ der erf sibi adiac… 4 L in par. predicti in loco dicto Huculum < 

erf Kathnelinen en Anthonysen voers. N > comm. polateam  
welk huis etc. de voors. Ghijsbrecht ghevallen is in deele die daaruit gelden sal den abdt van sunte 
Gheertruden van Loven 1 mud rogh erfpascht en enen helen stijl met 2 haken aen die ghemein ackeren 
jaerlijcs van recht daeraf te houden – scab. Einde et Wiele datum sup.  

189. 1473 december 21 847.Sch.Otw,R.179,325v-44v-1 
[met fol. 325 begint het laatste katern van 2 vellen – hiervoor zit los half vel] 
Ghijsbrecht voers. promisit Jannen voors. 4 ½ peter elke peter 19 st  op Lichtmis a.s.met enen lopen rogs 
scabini predicti datum ut supra 

190. 1473 december 22 847.Sch.Otw,R.179,325v-44v-2 
Goeyaert Jan Henric en Willem gebroeders en Gheertruut ghesusteren kynderen w. Henric Brabant  
 een huis ende hof met toebehoren in lib. de Oisterwijck < erf Maes Wouter Maes z. > erf Gherit Smit 

met cons. ^ comm. plateam v erf Lambrecht Wijtman  
welk huis etc. w. Henric Brabant tegen Henric z.w. Jans Losen met overgeven in sch. br. Otw – vendt 
Ambrosius geh. die Broesch filio Aert Wanghen  
– scab. Doren en Gherit vande Wiel datum xxij decembris  
Ambrosius voers. promisit Goyaert voers. 28 peters elke peter 19 st op Pasen met 14 L rogge etc. in 
jaarlijkse termijnen met steeds 2 L rogge minder  
scabini predicti datum ut supra 

191. 1473 december 24 847.Sch.Otw,R.179,325v-44v-3 
Henric z.w. Ghijsbrecht z.w. Jan Ghijsbrechts Hannen z. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met sinjen gronden en toebehoorten en erf daaraan geh. Celen Brake gelegen in par. 

de Enschot < erf Wouter vande Wiele > erf Jans geh. Pigghen 
welk mud rogge Agnes wede w. Ghijsbrecht moeder Henric voers. tbv hoers selfs en tbv Henric voers. te 
weten Agneesen voers. ter tochte en Henric ten erve in sch.br. Otw  
supt Willemen nat.z.w. Henric Nellen  
– scab. Peter van Einde en Doren datum xxiiij decembris  

192. 1473 december 18 847.Sch.Otw,R.179,326-45r-1 
Jan z. Wilem Wyten ende Wouter Toit zijn zwager promisit hen te gheven ende te ghelden Adrianen z. Jans 
Mesmakers 1 mud rogge jeep op Lichtmis [met nadere bepaling?] uit 
 2 husen en hoven aeneen liggende en erf daaraan in par. Enschot < erf w. Mechtelde vande Velde? > 

erf Wouter van Haren en Willem Wyten ^ comm. plateam v erf … Goey? vander Sw….. aenden Kerckpat  
scab. Einde en Doren datum xviij decembris  

193. 1473 december 18 847.Sch.Otw,R.179,326-45r-2 
Adriaen voors. dat deselve Jan en Wouter dit mud rogge erfpacht nae dat hijt drie jaer gheboert sal hebben 
binnen 3 jaer daernae tot sinen scoensten af zullen moghen quyten ende losen met 28 peters elke peter 18 
st scabini predicti datum ut supra 

194. 1473 december 28 847.Sch.Otw,R.179,326-45r-3 
Pauwels z.w. Claeus Sceiven man van Mechtelden sue uxoris d.w. Bartholomeeus vanden Dijc op  
 een stuck erfs geh. de Huyperinghe in par. Otw in loco Huculum < gemeint > enen gemeinen 

molenwech ^ erf Jan z. Wouter Raeymakers v enen ghemeinen voetpaey  
ad opus mr Jan z.w. Ghijsbrechts Korstiaens ghelovende opt voers stuc erfs niet meer te spreken bij hem 
selven oft bij niemant anders met egheen recht gheestelijc oft weerlijc  
scab. Doren en Nicolaes Berck datum in festo innocentium 

195. 1473 december 30 847.Sch.Otw,R.179,326-45r-4 
Soffie wittige nae dochter w. Tielman vanden Dale  

 de helft hoer als zij sede toebehorende in [doorgehaald 3/5] eenre schueren met half den erve daeraen 
liggende bvvo in loco dicto die Hoechstraet < erf Aert Blocs > de andere helft der erfgen. voers. dat 
daertegen deylt ^ gem. strate v erf erfgen. w. Reinkens van Mechelen  

welk 3/5 vande schueren en erf voors. Soffie en Adriaen hoer bruer naekinderen w. Tielmans vanden Dale 
voers. tegen heer Jannen Claeus den jongen en Claeus den ouden wittige naekynder w. Tielmans voors. 
met overgeven in sch.br.verkoo Otw – supt Adriaen  hoeren bruer voers.  
scab. Einde en Wiele datum xxx decembris 

196. 1473 december 30 847.Sch.Otw,R.179,326-45v-1 
Adriaen voors. 2 L rogs jeep op Lichtmis uit 
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 enen huse en hove met toebehoren bvvo in loco die Hochstraet < erf Mechtelden vidue w. Peter 
Leeukens > erf w. Coenraets vanden Dale  

welke 2 L rogge erfpacht voors. Adriaen tegen de andere kinderen w. Tielman met overgeven in sch.br. Otw 
– item noch hiertoe allen en eenyegeleijken alsulken goede als deselve Adriaen vander doet qd. Claeus den 
ouden z.w. Tielmans voers. sinen bruer met versterve erfelijc toecomen sijn soe waer tvoers. versterf 
gheleghen is supt Soffien sijnre sustere voors.  

197. 1473 december 30 847.Sch.Otw,R.179,326-45v-2 
Adriaen voors. promisit Soffie sijnre zustere 4 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 de schuere en erf daarbij  
scabini predicti datum ut supra 

198. 1473 december 31 847.Sch.Otw,R.179,326-45v-3 
Peter z.w. Jan Dircs z. diemen heit vander Stheghen wedn w. Elysabethen sijns wijfs d.w. Peter Pigghen  
 een stuck lands geh. die Hofstat ghelegen in de par. Otw in loco diocto Huculum < erf Everaerts vande 

Water > erf Broesch Jans sone vander Steghen ^erf Willem vande Staeck v ghemeinen waterlaet  
welk stuk land met meer andere erven Peter voors. tegen Goeyaerden ende Wouteren gebr. krn w. Peter 
Pigghen met overgeven in sch.br.Otw – supt Wouteren ende Adelien sijnre zuster krn w. Peter Pigghen 
uitgenomen ½ mud rogge erfpacht Mertenen z.w. Laur. Loers jaarlijks met recht welke pacht voors. Wouter 
en Adelie voers. van nu voert aen jaarlijks zal betalen uit voors. hofstat en uit al hun goederen  
scab. Einde en Wiele  datum ultimam decembris  
marge: met welke veste de voors. Peter en sijn zweylinge? gescheide zullen sijn allen erfelijcken en 
havelijcken goederen die Peter voors. nae de dood der voors. sijnre huisvr. besittende bleef oft hebbende 
voert in enig recht  

199. 1473 december 31 847.Sch.Otw,R.179,326-45v-4 
Peter voors. pt Adelien voers. 4 L rogs jeep op Lichtmis daer den iersten betaelde af wesen sal den iersten 
onser Vrouwen dage purificationis nae der doet Peters voers. uit 
 een stuck erfs tot heyen liggende 4 L in par. Otw in loco Huculum < erf Jan Willem Wijten sone > erf 

Henric vande Wou ^gemeint van Haeren v erf Peters kynderen vande Wou  
scabini predicti datum ut supra 

200. 1473 december 31 847.Sch.Otw,R.179,327-46r-1 
Adelye voers. met Adriaen z.w. Gosen Beertrams man van Gheertruden sijns wijfs d. Adelyen en w. Amelys 
Groten pt …. Wouteren voers. dat sij naeder doet Agathen wede w. Goeyaert Pigghen alsoe langhe stil 
staen zullen voer Wouter voers. vande gueden daer w. Goeyaert in bestorven is en die voors. Agathe in 
besterven sal gheguet? sal wesen tot ½ mud rogge erfelijc ende oft die guede alsoe goet niet en waren tot 
dieen einde hebben Adelye ende Adriaen hoer zwager gheloeft eendrechtelijc Wouteren voors. dat 
goetghenoech te maken totten voers. ½ mud rogs toe  
scabini predicti datum ut supra 

201. 1473 december 31 847.Sch.Otw,R.179,327-46r-2 
Wouter en Adelije cum tutore  
 tvoers. stuck lands geh. die Hofstat  
item hiertoe alsulcken tocht en recht van tocht als Adelye voers. besittende is in 
 een stuck lands geh. den Bogaert 2 L gelegen in par. Otw in loco Huculum < erf Jan Michiels Haerden 

soen > erf Maes Nemen ^com. plateam v erf Heylwyghen d. Michiels Haarden voers.  
supt Adrianen voers.  
en dat Wouter Adrianen voers. tvoers. ½ mud rogs ut. voers. hofstat alsoe ghelden en betalen sal datten 
voers. Wouter … ende Adelyen tot op hen oft op hoeren gueden nimmermeer crot huyder scay oft commer 
af comen en sal in ghene toecomende tijde   
scabini predicti datum ut supra 

202. 1474 januari 4 847.Sch.Otw,R.179,327-46r-3 
Gheertruut wede w. Eimbert Greven d. qd Peter vande Hoeven alsulcken tocht in gueden daar w. Embrecht 
die Greve in bestarf soe waer die voers. erfelijce gueden ghelegen sijn – supt Cornelysen ende Elysabethen 
sijnre zuster krn Gheertruden en w. Embrecht Greven voers. Jan gheheiten vander Brekelen wittig man en 
momboir Elysabethen der outste dochter Gheertruden en qd Embrecht voers.  
dat voers. Gheertruden ende hoer tocht hoer leefdaghe te bliven besitten in 
 een cleyn huysken liggende neven de huse daer w. Embrecht voers. in bestarf met enen hoefken 

wermoes in te winnen  
ende behoudelijc derselve hoer tocht te behouen in 9 L rogge erfpacht die Aert Appel en Mari Comans 
jaarlijks geldende sijn  
scab. einde en Wiele datum iiij january  
[327-46v] quo facto Cornelys en Elysabeth die jongste sijn zuster voers. op allen erfgueden die w. Embrecht 
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voers. in bestarf en opten alinghen recht hen daeraf toebehorende ad opus Jans vander Brekel hoer zwager 
voers. behoudelijc en hierin uitghescheiden Cornelysen en Elysabeth de jongste voers. dese voers. 9 L rogs 
erfpacht naeder doet hoer moeder voers.  
scabini predicti datum ut supra 
quo ad facto Jan vanden Brekelen voers. man van sijns wijfs voers. op dese voors. 9 L rogs erfpacht die 
welc Aert Appel voers. en Mari Monen jaarlijcs sculdig sijn te ghelden ende opten alinghen recht hen daeraf 
in enigerwijs toebehorende ad opus Cornelys en Elysabeth de jonge voers. te samen  
scabini predicti datum ut supra 
Jan vanden Brekelen voers pt hem te ghelden Gheertruden  (ter tocht) Cornelysen en Elysabeth de jongste 
(ten erve) voers. 7 L rogge jeep op Lichtmis nader doet Gheertruden voers. uit en van  
 2 husen en hoven met tymmeringen daarop staende ghelegen bvvo < erf Jacop Buckinc > erf Embrecht 

van Goch ^v gem. straat  
en nog uit alle erfelijke goederen w. Embrecht in bestarf  
scabini predicti datum ut supra  

203. 1474 januari 6 847.Sch.Otw,R.179,328-47r-1 
Pauwels z. Herman Wouter Berthouts z. te ghelden Henric z.w. Jan Laureis Toit Vannis z. ad opus sue et ad 
opus Alijten sijnre hvr d.w. Jan Cort bont 1 mud rogge jeep opLichtmis uity 
 huse en hove met toebehoren 17 L in par. Otw te Berkel < erf Dircs vande Pasch > Gherit Brievinc ^ 

comm. plateam v erf Gherit vande Schoer  
scab. Claes van Berck en Wiele datum vi-ta january  

204. 1474 januari 6 847.Sch.Otw,R.179,328-47r-2 
Henric voors. in de name van hem selven ende van wegen sijnre hvr dat dit mud rogge erfpachts naede doet 
van hem en sijn hvr wederom comen en bliven sal tot Pauwels voors. oft tot sinen erfghenamen en quyten 
met 14 peters elke peter 19 st  
scabini predicti datum ut supra 

205. 1473 december 27 847.Sch.Otw,R.179,328-47r-3 
Jacop Buckinck pt Willem den Lose 20 Rgld elke gld tot 20 st in festo Jacobi p.pie futuris solven..  
scab. Claeus van Berck en Gherit vande Wiele datum xxvij decembris 

206. 1473 december 28 847.Sch.Otw,R.179,328-47r-4 
Aert z.w. Jan Meyers Wouter z.w. Hubrecht Wouters als man van Elysabethen sue uxoris filia qd Jans 
Meyers voers. op  
 een stuck erfs tot weyen liggende ghelegen in lib. de Oesterwijck in loco dicto Karchove < erf Dirck 

Beluwe > communitate de Haeren ^ erf Jacop vande Heyen v erf Henric vande Avoert  
ad opus Jans natuerlijc z. w. Wouter Raeymakers  
– scab. Hulsen en Mostaert datum in festo innocentia  

207. 1474 december 26 847.Sch.Otw,R.179,328-47v-1 
Alsulcken opdracht van enen lesten vonnis als wilner Peter van Laerhoven van wilner Laureis van Veen ex 
Willem vande He…  hebbende was nae inhout schepene brieve van Oisterwijk … die macht heeft Goelt 
vidue qd Peeter van Laerhoven over gheven opgedragen Aertden z.w. Jans Lang Aerts z. van Laerhoven 
scab. Heyen en Hulsen datum in festo Sthephani anno Lxxiiij 

208. 1474 december 26 847.Sch.Otw,R.179,328-47v-2 
Cont sij enyegelijcken want Willem z.w. Gherit Wijten gheloeft hadde te ghelden Elysabeth Roelofs 1 mud 
jeep uit zekere erfenisse naer inhout scepene brieven van Otw  
daerom gestaen Willem voors. Elysabeth dat hijt voers. mud rogh af sal leggen in festo Bavonis oft 7 weken 
daarna? met 35 ½ peter elke peter tot 18 st  - 18 der voers peters van af te leggen pacht die voirs mud ……  
als voors. 35 ½ peter ten voers dage niet en betaelt dat dan de voers brief vande mud rogh erfpacht van 
weerden bliven sal  
– scab. predictum datum sup. anno Lxxiiij – p.. Wilh. Lombaert 

209. 1467 februari 25 847.Sch.Otw,R.179,328-47v-3 
Heer Aert priester ende Goyaert gebr. ende Mechtelt hun zuster krn [qd doorgehaald] Henric van Buedel. 
Peter z.w. Jan vanden Einde man van Heylwyghe sue uxoris d.w. Henric voers. Gosen geh. Rutten man van 
Jenneken sui uxoris filie Henric Cupers en Claes geh. Stert man van [geen naam] sue uxoris d. Henric van 
Buedel 
 een huis en hof met toebehoren bvvo in die Coestraet < erf Jan Sthevens > erf Margriet vidue Claes 

Stert  ^ comm. platea v erf w. Henric Brabant  
vendt et supt Peter z.w. Jans van Laerhoven – scab. Aert Appel en Em Gosens datum anno Lxvi xxv 
february  

210. 1473  847.Sch.Otw,R.179,328-los 
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stukje perkament wat ws. gediend heeft bij het inbinden, aan een zijde beschreven waarvan slechts enkele 
woorden leesbaar 
Embr,. van Aerle 
hebben en te 
provisoeren ver 
en op ghe 
hebben gheloeft 
der fabryken 


