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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 184, Protocol, 1478
fol. 1- 31 en enkele losse akten
218 regesten
Oisterwijk, W.de Bakker 13 augustus 2013
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
3 katernen
a. 1-10 waarna los blad
b. 12-23
c. 24-31 en 2 afgesneden bladen
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.184 oud nr Oosterwijk no 119 ? [afgescheurd briefje)
Oesterwijck anno Lxxvij Lxxviij
andere kleur: 15 siecle 2 - potlood 101
niet gerestaureerd, -erg verfrommelde perkamenten kaft - achterzijde geheel leeg
rug vastgenaaid met twee stukjes perkament -2 stukjes van een charter !
met watermerk d of c met stok met gaffel bovenaan
Verklaring van enkele afkortingen:
bvvo

= binnen de vrijheid van Oisterwijk

dmaw

= daar moeder af was

<>
^v

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

jeec
jeep
mma
otw
te
tpl
tt

= jaarlijkse en erfelijke cijns
= jaarlijkse en erfelijke pacht
= met meer anderen (cum quibusdam
alijs)
= Oisterwijk
= ten erve
= ter plaatse (in loco dicto)
= ter tocht (vruchtgebruik)

1.

1478
charter in twee stukken als rugversteviging
Matheeus sone Johannes van Reeck heeft
en op allen sijn gueden die hij nu heeft
Jan sone wilner Wouter Robbrechs
thien stuv.gherekent oft die werde v...
naestoecomende over vijf jaer met soen...
vrouwen daghen purificacio bude...
lopen rogh te betalen den selven oirc[onden]
Oesterwijck Peter vanden Einde ende Hen..
zeghelen in ghetuyhenissen hieraen
- - ert tseventich ende sesse

847.Sch.Otw,R.184,0

2.

1478 januari 14
847.Sch.Otw,R.184,1r-1
anno Lxxvij ende Lxxviij
Wouter z.w. Dierck Blocman
 een stuck lands 4 L in par. Otw in loco dicto Berkel < sheren van Parweis > erf Willem Goeyaerts
Neckers z. ^ erf Heylwych wede w. Jans Jeghers en haar krn v erf Embrecht vanden Pasch en Willem
voers. ....
vendt Aernden z.w. Jans van Eersel uitgenomen 2 st de altaristen van otw scab. Peter vanden Einde en
Claeus die Beer datum xiiij januari

3.

1478 januari 14
847.Sch.Otw,R.184,1r-2
Willem z.w. Goyaert Neckers in de name ende voer sinen erven ende nacomelingen heeft geconsenteert
ende ghewillecoert dat Goyaert? voers. en sinen nacomelingen tvoors. stuck lands zullen gebruikenover
sinen erve redelijc ende temelijc teyewyghen daghen met varen keren? wenden? en stouwen nae hoer
goetduncken scabini predicti datum ut supra

4.

1478 januari 14
847.Sch.Otw,R.184,1r-3
Aert van Eersel voors. promisit 32 peters elke peter tot 18 st over 3 jaar met 1 mud rogs datsoe welc Aert
voors. alles betaelt voer sunt Jans dage Babtist dat sal hij moghen doen sonder pacht ende altoos mette
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helft af te mogen legghen scabini predicti datum ut supra
5.

1478 januari 14
847.Sch.Otw,R.184,1r-4
Aert Lonout en Henric Peter Henrics z. promisit Adriaen Denys Meinaers 54 mud rogs op Lichtmis solved
ede ten Bosch ... Tilborch daer Adriaen gelieven zal scab. predicto datum super
Aert en Henric voors. de een de ander scadeloos te houden

6.

1478 januari 14 ?
847.Sch.Otw,R.184,1r-5
Margriet weduwe w. Jan Goeyaerts ende Henric haar soen promisit Matheeus vande Langhenwech? 10
peters elke peter 18 st etc. ? scab. Gruyter en Eygen datum - - -

7.

1478 januari 17
847.Sch.Otw,R.184,1v-1
Cont sij want Alyt wede w. Jan Vendyc alsulcken tocht in
 2/3 van eenre hoeve met alle toebehoren te weten lant wey en hey daer w.Jan Vendijck in bestarf
gelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout op Hoechout
overgegeven en opgedragen Aerden z. derselve en w,. Jan Vendijck voors. Henric z.w. Jan Vendijc die z.
was w. Jan Vendijc voers. Jannen z,w, Ghijsbrecht Florys z. man Kathelinen sijns wijfs Ghijsbrecht z.w.
Ghijsbrecht Florys z. als wittige man Corneliysen sue uxoris Jacoppen z.w. Claeus Luten man van Agneesen
sijns wijfs drs w. Jan Vendijcs z.w. Jan Vendijc s voors. Jannen z.w. Willem Vendijc die z. was w. Jan
Vendijc voors. Matthijsen z.w. Jan Scellekens als wittigen man en momb. Kathelinen sue uxoris ad opus
eorum et ad opus allen de krn w. Willem Vendijc voors. in sch.br. Otw deze 2/3 van de voors. hoeve vendidit
Willem z. Jan Gherit Vendijcs z. uitgenomen 2/3 van 5 mud rogge erfpacht van rechts wegen en 2/3 van 3
pont en 1/3 Van 1 pond erfcijns en 2/3 van allen alsulcken chijns als men den heer van de gronde schuldig
is en dat dordendeel van alsulcken chijns alsmen in die wildernis van Haren jaarlijks schuldig is en dat Alyt
voors haar leven lang voors. huse houden zal een camer half de voorhuys half de zulder een coe geweit
ende ghenoedet? gelijc sinen coeyen en borninghe tot horen behoefte ende den hof alsoe sij deselve tot
noch toe in gebruyck ghehad heeft scab. Einde en Eyghen datum xvij january
Willem coper voors. promisit te gelden Jannen en Mathijsen voors. ad opus eorum en ad opus de andere krn
w. Willem Vendijc voors. 2 1/2 mud jeep op Lichtmis na de dood van Alyten voors. scabini predicti datum ut
supra
Jan Gherit Vendijc z. nadert en geeft terug scabini predicti datum ut supra [2r]
Jan en Mathijs voors. voor henzelf en voor de andere krn Willem Vendijc voors. consensu dat de selve
Willem dese voors. 2 1/2 mud rogge erfpacht binnen 12 jaar nader doet Alyten voors. af sal moghen quyten
en lossen elk mud met 36 peters elke peter 18 st en elk met de pacht en met 1 mud smaels en dat lest jaar
1/2 mud scabini predicti datum ut supra
Willem Vendijcs voors. promisit Henric Vendijc voors. 54 peters elke peter 18 st 1/2 op Lichtmis over een
jaar met 1 1/2 mud rogge en dat andere derdedeel over 2 jaarmet1 mud rogs en dat derde derdedeel over 3
jaar sonder pacht scabini predicti datum ut supra
Henric voors. dese voors 54 peters metten pacht supt Goyaerden z.w. Henric Vendijc - scab. Peter Jans en
Claes die Beer datum ix marti
Henric Vendijc voors. dat 12 de deel hem toebehorende in 12 mud rogge erfpacht dwelc dezelve Henric
naede doet Alyt Vendijc sijnre oude moeder met recht van versterve aencomen sal supt Jannen en
Ghijsbrechten gebr. zn w. Ghijsbrecht Glorys sinen zwager scabini predicti datum ut supra

8.

1478 januari 17 ?
847.Sch.Otw,R.184,2r-1
de [erfgenamen?] uitgenomen Henric voors. op
 de helft hen toebehorende te weten de helft noordwaart gelegen in een stuck erfs tot weyen liggende
deze helft 1 buender 8 R in par. en loco predicto < her. Wouter Henric Toit Vannys erf Willem Vendijcs
krn die daartegen delen ^ Gomerlaer strathe v erf Aert Vendijc voors.
ad opus Henric Vendijc voors. scabini predicti datum ut supra

9.

1478 januari 17 ?
847.Sch.Otw,R.184,2r-2
dat uitgenomen die krn Willem Vendijc voors.
 de andere van de voors. stuck erf te weten de helft daaraf zuitwaart ghelegen gelijk daar bepaald is < erf
Henric voors. dat daartegen deelt > erf Aert Vendijc ^ erf Jan Vanny Toit voors. v Gomelaer straethe toe
uitgenomen 1/2 oude grote erfcijns de hertoge jaarlijks van recht scabini predicti datum ut supra

10.

1478 maart 9
847.Sch.Otw,R.184,2r-3
Goyaert z.w. Aert Vendijc promisit Henric z.w. Jan Vendijc 18 peters de peter 18 st met 1/2 mud rogge scab.
Peter Jans en Claes die Beer datum [x] ix martij

11.

1478 januari 17 ?
847.Sch.Otw,R.184,2v-1
dicto uitgenomen Aert voors.
 dat dordendeel van een stuck beempts ghelijc hij daerbeij aen leet in par. Otw in Uedenhout < ^ erf Peter
2
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van Vucht > erf Henric Vendijc voors. en Priems kynder v krn Willem Vendijcs
1/3 van de selve beemde sitis ibidem < erf Peter van Vucht > erf Peter Buckinc en Jo Beckers? ^
Gruenderstrathen v erf krn Willem Vendijc voors.
supt Aernden z.w. Jan Vendijc voors. - scab. predicti datum supra .... etc.


12.

1478 januari 17 ?
847.Sch.Otw,R.184,2v-2
Dicto uitgenomen de krn Willem Vendijc voors.
 1/3 van de voors. stuck beempts sityis ibidem < erf Peter van Vucht > erf Peter Buckinc > Jan en
Ghijsbrecht krn w. Florys z. ^ v erf Aert Vendijck voors.
supt Jan z.w. Willem Vendijc en Mathijsen voors. ad opus eorum et ad opusde andere krn Willem Vendijck
voors.
scabini predicti datum ut supra

13.

1478 januari 18
847.Sch.Otw,R.184,2v-3
Aert z.w. Henric Witlocx man van Kathelinen sine uxoris d.w. Mercelys Houtappel Henrics z. Aerts voors.
voor henselven en voor allen die andere kynderen Aert voors. 30 st jaarlijks jeec tot hen als sij zeeden
behorende solvet in festo Thome uit en van
 enen huse hove ende de erve daaraan liggende in par. Otw bij de creytenmolen < den hof gheheiten den
molenhof > gemeint ^ v gemeint
welke 30 st Wouter z.w. Henric dit tegen Peteren geh. vande Schoer gecfeghen hadde in sch.br.sBosch en
welk huis voors. de vors. Aert en sinen kynderen met recht van versterve erfelijk toecomen is
supt Jannen z.w. Meeuw Stevens Gheertruden wede Henric Gos. en hoer kynderen Laureis z.Jan Melys en
Wouter z.w. Denis Willem Reinkens z. - - allen en enyegelijcken erfgenamen en nacomelingen Wouter Toits
voors. deponen.. scab. Jan van Eygen en Peter Jans z. datum xviij january

14.

1478 januari 19
847.Sch.Otw,R.184,3r-1
Roelof en Aert gebr. krn w. Wouter Poinenborch Goyaerrt Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen sui uxoris
Anthonys z.w. Aert vander Hoeven man van Elysabethen sue uxoris drs w. Wouter Poinenborch 4/5 tot hen
behorende in een mud rogs op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 5 L sitis in par. Haren < erf Wouter Poinenborchs > erf Willem
Theeus ^gemeint van Haaren v erf Peter Schiermans
 de helft van enen stuck broecs dwelc jaarlijcs reyt tegen dat Gasthuys vanden Bosch sitis in par. predicti
< ^ erf Claeus van Bochoven > den Molenloop v erf Henric Poinenborchs
welk mud rogs erfpacht voors. Margriet d.w. Wouter Poinenborch tegen Wouter z.w. Wouter Poinenborch
met overgeven in sch.br. Otw en welke 4/5 in dit mud de voors. Roelof Aert Goeyaerden en Anthonysen
vander doet w. Margriet voors. bij versterf supt Wouter z.w. Wouter Poinenborch voors. scab. Gruyter Henric
Em Dove.. datum xix january

15.

1478 januari 23
847.Sch.Otw,R.184,3r-2
Wij Gruyter ende Jan Jan van Eyghen sch. Otw at comen is Jan Gherit z, man van Gheertruden sui uxoris
d.w. Korstiaen Blanckaert en heeft vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van allen alsulken bewinde
als Dirck z.w. Jan Belnuwe vande gueden deselve Gheertruden het sij erve oft have ghehadt mach hebben
ende heeft daeraf quyt ghescouden Dircken voors. ende allen die ghene der quitinge behoeven datum xxiij
januariy

16.

1478 januari 24
847.Sch.Otw,R.184,3r-3
Pauwels z.w. Herman Wouter Beerthouts z. promisit Aerden z.w. Ghijsbrecht Zegher z. 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren 28 L sitis in par. Otw in loco dicto Berckel < erf Adriaen? vande Pasch >
Gherit Brievinck ^ comm. plteam v erf Gherit voors. en Jan Langherbeen
scab. Gruyter en Berck datum xxiiij january

17.

1478 januari 24
847.Sch.Otw,R.184,3v-1
Henric z.w. Aerts vande Wiele
 een stuck beempts den Langhenbeempt tot hem behorende in par. Otw in loco dicto Huculem < erf
Lambrecht vande Wouw > erf Jans vande Dijck ^ghemeinte van Huculem v comm. aquam gheheiten die
Aa
welk stuk beempts w. Aert vande Wiele tegen Zebrecht vander Hoeven z.w. Aerts vander Hoeven en tegen
Jannen z.w. Jans vander Hoeven van henzelven en van Beatrysen wede w. Jan vande Hoeven en van de
andere krn Beatrijsen voors. daar Jan voors. voor gheloeft had met cope vercregen in sch.br. Otw, en welk
stuk beemd de voors. Henric vander doet w. Aerts sijns vaders in erfdeling toecomen is
supt vendt Jannen z.w. Ghijsbrecht vander Hoeven scabini predicti datum ut supra
Jan voors. sup Henric voors. 36 peters elke peter 18 st deen helft Lichtnis a.s. met 1 mud rogge en dander
helft Lichtmis over 2 jaar met 1/2 mud rogge scabini predicti datum ut supra
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18.

1478 januari 25
847.Sch.Otw,R.184,3v-2
Laurens z.w. Jan Vanny promisit Jan z.w. Gherit Vendijc 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 9 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Peeter Hote? en
Lambrecht vande Wou > erf Jans vande Wou en Aert Brocken ^ gem. strate v erf Willem Wythen
scab. Henric Peters en Peter Jans z. datum xxv januari

19.

1478 januari 26
847.Sch.Otw,R.184,3v-3
Ghijsbrecht z.w. Gherit Weerneer promisit Thomaesen z.w.Jans vander Elst 22 Rgld 1 oert elke gld 20 st in
festo Jan? scab. Einde en Back datum xxvi januari

20.

1478 januari 26
847.Sch.Otw,R.184,4r-1
Thomas z.w. Jans vander Elst man van Soffien sijns wijfs Dirck z.w. heer Willems van Heersel priester man
van Oyen sue uxoris Andries z.w. Willem Sapeel man van Luytgaerden sue uxoris natuerlijc dochteren w.
Jans Rovers voor henzelf en voor Dircken Jannen ende Gheerlicken natuerlijc sonen w. Jans Rovers voors.
 een huys en hof met toebehoren sitis in [par. doorgehaald] lib. Otw < erf Willem Lombaert > erf Willems
Beeren ^ gem. strathen v erf Willem Lombaert
vendt Ghijsbrecht z.w. Gherit Weerneer uitgenomen de fabryken van Oesterwijc 12 st outs en de altaristen
van Otw 5 st payments en een roey dijcs oft alsulcken dijk als voros. huys van recht sculdig is te houden hierbij gestaen Lambrecht z.w. Rembout Henricx z. man van Petronellen sue uxoris dochter natuerlijc w.
Jans Rovers voors. op tvoors. huys ad opus Ghijsbrecht voors.
scab. Einde en Berck datum xxvi january

21.

1478 januari 26
847.Sch.Otw,R.184,4r-2
dicta [nat.krn Jan Rovers]
 een huys en hof met toebehoren sitis in par. Haren ad locum dictum Belver < erf Embrecht Elyaes >
erf Jan Wijtman ^ com.. plateam v erf Henric van Veen
bendidit Jannen z.w. Gherit Wijtman uitgenonen 12 L rogs erfpachts diveren personen jaerlijcs van recht
scabini predicti datum ut supra

22.

1478 januari 26
847.Sch.Otw,R.184,4r-3
dicta [nat.krn Jan Rovers]
 5/7 inj de helft van een stuk beemd onbedeeld daar de andere helft af toebehorende is erfgen. w. Claeus
van Bochoven sitis in par. en loco predicto < ^ erf Willems van Bochoven > erf Heylwyghen vander Meer
^ comm. aquam die Aa
vendt Jan Elst ad opus Dirck z.w. Willem Sapeel tesamen met een weg tvoors. stuck beempts over te
moghen bruken scabini predicti datum ut supra

23.

1478 januari 27
847.Sch.Otw,R.184,4r-4
Dirck en Gheerleec gebr. voorn. op dese voors. 2 huizen en 5/7 deel van de voors. stuck beempts aen
handen Jacops vander Elst ad opus Thomaes Andries ende Dirck voors. scab. Eyghen en Henric Peters
datum xxvij january

24.

1478 januari 27
847.Sch.Otw,R.184,4v-1
Gherit z.w. Willem z.w. Henric Maes? z. 4 L rogge jeep op Lichtmis uit'
 een stuck lands geh. Celyen brake in par. Enschot < erf Peter en Jan gebr. krn w. Jan Pigghen > gem.
plateam ^ erf Jan Bruystens
welke 4 L rogge Willem z.w. Henricx Maes z. tegen Peter geh. Pigghen en Jan Pigghen sonen z. Jan
Pigghen met overgeven in sch.br. Otw en welke 4 L rogs Gherit vander doet w. Willems sijns vaders met
versterve erfelijk toecomen is - supt Wouteren z.w. Wouter van Gorp scab. Eygen en Claeus die Beer datum
xxvij january

25.

1478 januari 27
847.Sch.Otw,R.184,4v-2
Mercelys z.w. Jans Groten
 stuck erfs geh. die Hoeve tot hem behorende sitis in par. Enschot < erf Wouter Emmen en Peter
Comans > erf Jan Ghijben en de zusteren van Hoesden ^metter dorde zijde aan erf Wijtmans Grooten v
gemeint
welk stuk erf voors. Mercelis voors. tegen de krn w. Henric Jacops voors. [sic] met overgeven in sch.br. Otw
- vendt et supt Jannen z.w. Ghijsbrecht Willems z. behoudelijc Mercelys voors. 2 L rogs erfpacht jaarlijks scab. Gruyter en Einde datum supra
Jan voors. promisit te gheven en te ghelden Willemen nat.z. Henric Nellen 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis
[uit voorn. erf?] scabini predicti datum ut supra
Jan voors. promisit Willemen voors. 13 1/2 peters de peter 18 st op Lichtmis a,s. over 2 jaar met 6 L rogs op
Lichtmis scabini predicti datum ut supra

26.

1478 januari 31

847.Sch.Otw,R.184,5r-1
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Goeyaert z. Peter vander Hoeven promisit te ghelden Willemen nat.z. w. Henric Nellen 1/2 mud rogge jeep
op Lichtmis uit
enen huse en hove met toebehoren 3 L in par. Enschot < erf Aerts van Beeck > erf Wouter Toit ^gemeint v
erf Wouter voors.
 Item noch wt ende van de dordendeele van enen stuck beempts onbedeelt liggende gelegen in par.
Tilborch < erf Jan Willem Wythen z. > erf Willem van Wyflet enJan van Holen ^erf Heylwyghen vidue w.
Willem Melys v Beerthout Bac
scab. Einde en Berck datum xxxi january
27.

1478 februari 3
847.Sch.Otw,R.184,5r-2
Henric z.w. Willem Wythen diemen hiet Willem Corten 9 L rogs jeep tot hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck eerlens?? lands 2 L sitis in par. de Otw in loco Berkel [doorgehaald huculem] < erf Nicolay
de Stralen? > ^ gemeint v erf Embert dicti van den Nuwelaer Jo de Cuper en Wilhelmus Wyten
welk stuk land voors. Claeus geh. van Stralen voors. van de voors. Willem Wythen voor de voors. erfelijke
pacht van de 9 L rogs en voor sommige andere commer jaarlijks van recht in sch.br.sBosch en welke 9 L
rogs erfpacht de voors. Henric vander doet w. Willem Wyten sijns vaders met recht van versterf metcmede
erfgenamen - supt Cornelysen z.w. Willem Melys - scab. Gruyter en Eygen datum 3-a february

28.

1478 februari 3
847.Sch.Otw,R.184,5r-3
Peter z.w. Peter Wouter Back de helft hem toebehorende in 30 st gelts erfcijns in festo Lamberti uit
 enen stuck lants in par. de Berkel < >erf Herman Wythen ^ water v erf Peter Back
welk stuk land voors. Jacop vande Ham natuerlijc z. w. Claeus vanden Ham Yde en Marie gez. drs w.
Hermans vanden Ham van Peteren geh. den Ridder en Wouter Back gebr. van de voors. chijns van 30 st
payments van sommige anderen commer jaerlijcs van recht in sch.br. Otw en welke helft vanden voors. 30
st payments de voors. Peter vande doet w. Wouter Back sijn ouder vader met versterven - supt Henric z.w.
Willem Wythen etc. scabini predicti datum ut supra

29.

1478 februari 3
847.Sch.Otw,R.184,5v-1
Embrecht z.w. Gosens vander Borch man van Yeven sijns wijfs d.w. Jan Buckinck 4 L rogs jeep op Lichtmis
uit
 een stuck lands in par. Otw op die Hupperinghe < erf Henric van Ethen > erf Willem van Kuyck ^ erf Jan
Buckinck v enen halven grave toe tussen Jan Buckinck voors. ende Willem van Kuyck liggende
welk stuk land voors. Willem van Kuyck voors. van voors. Jan Jan Buckinck voors. deze erfpacht van 4 L
rogge in sch.br. Otw supt Adriaen z. Aerts Wolfs - scab. Peter Henrix en Peter Jans z. datum supra

30.

1478 februari 4
847.Sch.Otw,R.184,5v-2
Aert Jan [doorgehaald en Peter] gebr. zn w. Claeus vande Hoeven van dezelve Claeus en wt w.
Elysabethen d.w. Peter Stert tsamen wittelijk gewonnen Peter z. w. Goeyaert Brunen van dezelve Goeyaert
en wt w. Elysabethen voors. tsamen ghewonnen van hen selven en van Peter z.w. Claeus vander Hoeven
buitenlants wesende waar zij samentlijc voer gheloeft hebben allen en enyegelijcke gueden en elk van hen
vander doet w. Elysabeth d.w. Aert Nouwen wede Peter Stert honder ouder moeder met recht van versterve
aencomen sijn - vendi..et supt Jannen z.w. Ghijsbrecht vander Hoeven diemen hiet Ghijsbrecht den
mesmaker metten afterstelle behoudelijk Peter de Bruyn voors. 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Jacop nat.z.Jan
Cortrosien te ghelden plach scab. Gruyter en Eygendatum iv february

31.

1478 februari 4
847.Sch.Otw,R.184,5v-3
Aert en Jan [zn.w.Claeus vancder Hoeven] voors. en Jan de Mesmaker voors. voor henzelven en voor Peter
voors. 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove sitis in par. Goirle ad locum dictum Stappengoer < erf Wouter Peter Cortros.... z. >
gemeinten Wouter Back guedlen? z.
welk 1/2 mud erfpacht voors. ELysabeth d. Elysabeth Aert Nouwen d. van Tilborch en haar krn tegen
Ghijsbrecht geh. Niemaat? z.w. Jan Niemaat? in cope ghecregen had in sch.br.Otw supt Peteren de Bruyn
voors. scabini predicti datum ut supra

32.

1478 februari 4
847.Sch.Otw,R.184,5v-4
Jan die Mesmaker voors. sup. Aerden en Jannen voors. 24 peters de peter 18 st over 3 jaar met 12 L rogs
op Lichtmis over 3 jaar met 12 L rogh .... St Jan baptist zonder pacht scabini predicti datum ut supra

33.

1478 februari 10
847.Sch.Otw,R.184,6r-1
Henric z.w. Sthevens vande Amervoert Henric z.w. Laureis Meermans man van Hillegond sijns wijfs
d.w.Sthevens voors. delen bij raey van hoeren vrienden van sommige erven hiernae ghescreven die hen
vander doet w. Stheven hoer vader voers. en w. Meeus hoer moeder met recht vanversterve erfelijc
toecomen sijn
Henrick zal hebben 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Willem Jan Poinenborchs z. jaerlijcs sculdich is te ghelden
5
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wt
sinen huys en hove daar hij in woent na inhout sijnder brieven daerop gemaect
item noch een stuck beempts in Wippenhout < erf w. Aerts vande Heyen > erf Jans Corten ^ v erf w. Jans
vande Loe
 een stuck beempts in par. Haren geh. Belie? < gem. Aa > erf sHeylichs Gheest vanden Bosch
nog 7 st ghelds jeec die Willem Huysmans kynder en Claeus die Beer jaarlijks schuldig is te gelden uit
zekere onderpanden nae inhout scepen brieven ..... met voorwaarden oft die kerck van Haren oft de capelle
....
hiertegen sal Henric Meermans een mud rogge van 1 1/2 mud welk mud Aert Lonout jaarlijks schuldig is te
gelden uit
 een stuk lands geh. den Paddenpoel na inhoud sch.br.
hiertoe 3 L rogs erfpacht die welc Marie ? Heyen jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden nae inhoud
sch.br.
de oude brieve sprekende van de 1 1/2 mud rogge - - Wouter z.w. Ghijsbrecht van Goerle scab. Gruyter en
Eygen x february



34.

1478 februari 10
847.Sch.Otw,R.184,6v-1
Zegher z.w. Erits van Kuyck man van Elysabeth sui uxoris Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken man van Yeven sue
uxoris d.w. Goeyaert Embrechts z. van Riele alzulke erf gued als deselve vander doet w. Goeyaert hoers
zweers voors. bij versterf eest huys hof pacht beemde heye oft weye leg vendt Symon z.w. Jan Boudens
scab. Einde en Eygen datum supra
Symon voors. promisit Zegher voors. 30 peters 1 1/2 oert van 1 peter elken peter tot 18 st in festo Leonardi
a.s. over 4 jaar met 13 1/2 L rogs scabini predicti datum ut supra

35.

1478 februari 10
847.Sch.Otw,R.184,6v-2
Cont sij want Peter z.w. Ghijsbrecht Aerts z. met enige anderen jaarlijks gheldende 12 chijns hoenderen
Hubrecht Elyas sone van welke 12 hoenderen voors. Peter voors. tot noch toe ghegouden heeft 7 1/2 hoen
ende want men dan in ghebreke en twynd? is van 1/2 hoen inde voors. chijns te ghelden daerom soe is
ghestaen voer schepenen hieronder gheschr. Peter Ghyben voers. en heeft gheloeft den erfgenamen w.
Peters vande Wou dat hij dit voers 1/2 hoen tot sinen 7 1/2 hoen van nu voert aen wt sinen guenden alsoe
gheldende en betalen sal dat die erfgenamen w. Peter vande Wou en hun gueden ten ewygen daghen af
ongheloeft zullen bliven scab. predicti datum supra

36.

1478 februari 10
847.Sch.Otw,R.184,6v-3
Ghijsbrechts z.w. Jan Aert Hermans z. als man Heylwyghen sijns wijfs d.w. Peter vande Wou
 een huys en hof met sinen gronden en toebehoorten met erf daaraan 4 L in par. Otw tpl. Huculem < erf
Kathelinen en Anthonysen drs w. Peter vande Wou > comm. plateam
welk huys en hof en erf voors. de voors. Ghijsbrecht vander doet w. Peters vande Wou sijns zweers met
recht van versterve mids eenre erfdelinge met mede erfgenamen in sch.br. Otw - supt Jannen z.w. Peter
vande Wou sinen zwager scabini predicti datum ut supra
Goeswinus z.w. Goeyaert Embrechts z. van Riele redemit jure proximitatis [koopt het terug bij nadering] et
reportavit [en geeft het terug] scab. Gruyter e einde datum ix marty .......

37.

1478 februari 10
847.Sch.Otw,R.184,7r-1
Henric z.w. Henric vande Brekelen als wittig man Anthysen sijns wijfs en Katheline drs w. Peter vande Wou
 een stuck lands geh. den Ryacker < ^ erf Willem Poinenborchs > comm. plateam v erf Jan z.w. Peter
vande Wou
 stuxken erf tot weye liggende 1 L sitis ibidem erf Claas? vande Wou
 2 stucken erfs aaneen liggende geh. dat Reysbroeck en die Merse tsamen 5 1/2 L sitis ibidem < erf
Elysabeth vidue w. Willem Luus en suorum prolu > erf Jan z.w. Peter vande Wou
vendt Jan van de Wou voors. uitgenomen Jacop vander Elst de helft van 2 mud rogs erfpacht en Ghijsbrecht
van Oekel 4 L rogs erfpacht en de hertog de helft van 2 ph? de erfcijns en voor die houwinghe van eenre
juyden geh. Peysen nyde ? jaarlijks van recht daaruit te vergelden en te bewaren scabini predicti datum ut
supra

38.

1478 februari 13
847.Sch.Otw,R.184,7r-2
Willem z.w. Hubrecht natuurlijc z.w. Laureys z.w. Willem geh. Scheenkens z. de helft in 18 L rogs jeep op
Lichtmis uit
 enen huse en hove in par. Otw in loco dicto Berkel teghen Jan Boefs woninghe over inde gemeinte
welke helft van18 L rogs voors. w. Hubrecht voers. tegen Matheeusen z.w. Goeyaert der Kynder man van
Heylwyghen sijns wijfs d.w. Gosens van Boerden gekocht had in sch.br. sBosch en welke hlft de voors.
Willem vander doet w. Hubrecht sijns vaders met erfdeling - supt Jannen z.w. Aerrt van Eersel - scab.
Gruyter en Eygen datum xiij february
6
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Laureys z.w. Hubrecht voors. redemit et reportavit dicto Jo scab. predicti datum supra
Jan voors. promisit Willemen voors. 13 peters elke peter 19 st in festo Jo a.s. en 8 daaraf op Lichtmis scabini
predicti datum ut supra
39.

1478 februari 13
847.Sch.Otw,R.184,7v-1
Cont sij want Willem z.w. Denys Willem Remkens [Reinkens?] z. gheloeft hadde op verband van al zijn goed
Kathelinen wede w. Henrick Vrients ? 22 peter de peter 18 st uit zekere pacht en tot zekere dagen na inhoud
sch.br. Otw .... Jan z. Willen? Wijten belooft gen. Wilhelmi als dat hij de voors. Kathelinen dese voors. 22
peters metten pachten ten terminen der betalingen .. also gelden zal dat Willem en zijn gueden af quyt en
ongebouden zullen bliven scab. Einde en Claeus die Beer datum supra

40.

1478 februari 13
847.Sch.Otw,R.184,7v-2
heer Henric die Gruyter priester pater dees susterhuse van Otw moeder Jan Kepkens moeder der
susterhuse voors. namens des ghemeinen goetshuse des susterhuse voers.
 een stuxsken lands geh. die Eechde den voors. susterhuse toebehorende 1/2 L sitis in libertate de
Oesterwijck bij den Nedervondersch molen < comm. viam > erf hr Wouter Bacs priester ^^ metter
derder zijde v erf Jans z.w. Willems Beckers
vendt Jannen den Becker voers. ad opus Jans z. des selfs Jans voors. - scab. Gruyter en Eyghen datum
supra

41.

1478 februari 22
847.Sch.Otw,R.184,7v-3
Wouter z.w. Denijs Willem Remkens z. man van Elysabeth sui uxoris d.w. Stheven Henric Stevens z. \
 een stuck lands hem toebehorende 3 L sitis in par. de Oesterwijc in loco dicto Uedenhout in die
Seshoeven < >? erf Gherit Beye .... ^ erf Jacop Claeus Luten z. erf Henric Stevene?
 item noch hiertoe een stuck erfs 6 L gheheiten den Wouwer sitis aldaer < erf Henric Sthevens > erf Gherit
Beye daer een wech tusschen gheet [hierboven eenen gebuerwech] ^ comm. plateam aent stuck lands
voors.
 item daertoe de wal totten voors. erfs van rechs weghen behorende
supt en vendt Peteren z.w. Wouter Toits uitgenomen alsulken chijns alsmen de hertoghe uit voors. erfs van
recht sculdig is te ghelden en Wouteren van Esch ten Bosch 2 mud rogs erfpachts jaarlijks van recht - scab.
Gruyter en Eyghen datum xxij february

42.

1478 februari 22
847.Sch.Otw,R.184,8r-1
Wouter voors. als man en momb. sijns wijfs voors.
 een stuck lands hem toebehorende 2 L in par. predicto in loco prescripto < > erf Jan Goeyaerts z. bij
Beyen zijden aenliggende strekkende comm. plateam v erf Gherit Beye
vendt Jan den Necker voors. uitgenomen 3 st 1 negenmanneke den rectoer Onser Vrouwenoutaer in
Oesterwijc en 1/2 mud rogs erfpacht ten Bosch te leveren jaerlijcs van recht scabini predicti datum ut supra

43.

1478 maart 8
847.Sch.Otw,R.184,8r-2
Willem z.w. Gherit Kepken 1/2 mud rogge jeep van 4 mud erfpacht hem toebehorende op Lichtmis uit
 de helft van 3 wintmolens sitis in par. de Gestel bij Otw en alle toebehoren
welke 4 mud rogge voors. Willem tegen Gheerlic z.w. Dircs Roevers met overgeven in literis de Gestel
supt Jannen z.w. Jans vanden Doeren - scab. Gruyter en Eyghen datum viij marcij voor paschen

44.

1478 maart 10
847.Sch.Otw,R.184,8r-3
Willem Gherits z. man van Kathelinen sui uxoris d.w. Willem Lambrechts z. van Eele die men hiet Willem van
Os allen en enyegelijcke gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc die dezelve Willem als
man van sijns wijfs vander doet w. [Willems sijns zweers voors. en van w. Kathelinen sijne hvr ] Margrieten
dw. Willems van Os voors. met recht van versterve erfelijk toecomen sijn soe waer die gheleghen sijn
supt Gherit z.w. Henric vande Aavoert scab. Gruyter Eyghen datum x marcy v. pasen

45.

1478 maart 11
847.Sch.Otw,R.184,8r-4
Wouter Marie en Elysabeth hun zuster krn w. Henric Vrancken cum tutore allen ende enyeghelijke gueden
bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc de dezelven en elken van hen vander doet w. Wouter
Ghestelman aencomen en verstorven sijn soe waer die voers. erfelijcke ende havelijcke gueden ghelegen
sijn - supt Jacoppen z.w. Jans vande Elst - scab. Peter vanden Einde en Peter Jans z. datum xi marcy

46.

1478 maart 17
847.Sch.Otw,R.184,8v-1
Hubrecht z. Peter Huben sone
 een huys en hof met sinen gronde en toebehoorten bvvo < erf Henric Henric Emmen z. nu Henric vande
Wiele dat bepaalt is met eenre verkenscoeyen vande huse nederhangende after met eenen pale op die
eene zijde > den erve Jacops vander Elst ^ gem. straat v erf Gherit Raeymaker
welk huis en hof voors. Hubrecht tegen Henric z.w. Henric Embrechts van Riele gekocht had in sch.br. Otw
vendt en supt Jan z.w. Jan Smeets dat Jan daaruit gelden zal der persoenscap van Oesterwijc 20 oude
7
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zwerte en 2 hoender erfcijns en Alijten wede Jan Wolfarts ende hoeren kynderen 1 mud rogs erfpacht en 1/2
R dijcs opten Otw dijck - scab. Einde en Claeus die Beer datum xvij marcy v. paschen
47.

1478 maart 17
847.Sch.Otw,R.184,8v-2
Anthonys z.w. Jan Hoysten wittig man en momb. Jacoppen sue uxoris filia quondam Michiel Goetscalx 2/5
hem behorende in
 een huse en hove met toebehoren bvvo < erf Jacops vander Elst > erf Jan Peters van Laarhoven ^
comm. plateam v erf geh. sPersoensweye van Oesterwijck
vendt Hubrecht voors. uitgenomen den H.gest van Otw 2/5 van 1 pont en Ghijsbrecht den Barbier 2/5 van 13
L rogs erfpacht en 2/5 van 1/2 cR dijcs opten Otw dijk scabini predicti datum ut supra

48.

1478 maart 25
847.Sch.Otw,R.184,8v-3
Elysabeth vidue quondam Jan Willen dochter w. Zegher Zegers van Waegenoeyen cum tutor met volcomen
consent haar van w. Jan hoeren man in sinen testamente
 een stuck erfs tot beempde en weye geh. dat Ceusel sitis in par. Otw < erf ijnvestitus de Otw > erf Henric
Buedel ^gemeint v erf geh. den Vloetbeempt
welk stuk erfs voors. Jan z.w. Wouter Willen tegen Aernden z.w. Gherit Groeys met overgeven om sch.br.
Otw
vendt Jannen z.w. Hermans Raymaker - scab. Peter Jans z. Claeus de Beer datum swoensdachs nae
Paschen xxv marcy
Gherit z.w. Aert Groys redemit et reportavit scab. Gruyter et Berck datum xij april nae paschen

49.

1478 maart 25
847.Sch.Otw,R.184,8v-4
Jan voors. promisit Elysabeth voors. 27 peters elke peter tot 18 st op Lichtmis over 3 jaar 12 L rogge op
Lichtmis scabini predicti datum ut supra

50.

1478 maart 25
847.Sch.Otw,R.184,9r-1
Henric z. w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts z. een mud rogs erfpacht van 2 mud rogs in festo Andree uit
 eenen huse en hove en een stuxken lants geh. dat Gheerken dat Nuwelin ende dat Hovelen voer dat
doen voers. in alder groten w. Henric Loyaert dat te besitten plach
ende welc mud rogh erfpacht vande mud rogh erfpacht w. Ghijsbrecht voers. teghen Henric z.w. Claeus van
Aerle met overgeven in sch.br. sBosch - supt Enghelberen wede Jan Goeyaers en hoer krn Engelberen
voors ter tocht en hoer krn ten erve scabini predicti datum ut supra

51.

1478 maart 25
847.Sch.Otw,R.184,9r-2
Jan z.w. Wouter Vrients promisit Claeusen z.w. Thomaes Stert 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 4L sitis in par. Otw in loco Huculem < erf Jan Vrients > erf Jan
Sthevens ^ comm. plateam v erf Claeus van Bochoven
 een stuck lands geh. den Voertacker 2 L sitis in par. et loco predicto ad locum dat heerlaer < erf
Lambrecht vanden Wou > erf Peters krn vande Wou ^ erf Jans krn vande Wiele aent Heerlaer < comm.
viam geh. den heerwech
scab. Gherit van Berck en Peter Jans z. datum supra

52.

1478 maart 27
847.Sch.Otw,R.184,9r-3
Aert en Goetscalc gebr. en Elysabeth haer suster krn w. Goetscalc Jan Schellekens z. van denzelven w.
Goescalc ende wt w. Enghelberen sinen wive d.w. Janne Gosens z. vander Beerthen van deselve w.Jannen
wt w. Elysabeth sine wive d.w. Aerts Gruyters tsamen gewonnen delen vander doet w. Schelleken hoers
vaders en w. Enghelberen hoer moeder en van w. Elysabeth hoer ouder moeder bij versterve
aan Aert
 een huis en hof met toebehoren sitis in lib. de Otw bij der kerken aldaer < erf Wijtman Thijs > erf krn
Jans van Ethen ^v straten
nog 3 1/2 mud rogge erfpacht welke Laureins Raepacker jaarlijks schuldig is te ghelden nog hiertoe 1 1/2
mud rogs erfpacht die welc Wijtman die Groet jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens sch.
brieven [9v]
 item noch hiertoe 2 stuxkens beempts bijeen liggende in par. Otw in loco den tSovick in Huculem
[doorgehaald bij die Coppelstrate] den enen < erf Aert Beeren > erf w. Aert Hermans ^ gemeint v gem.
water die Aa
 den anderen < erf Jan vander Hoeven [doorgehaald Ghijben] > erf Jans z.w. Pauwels van Goerle ^ erf w.
Jan Aert Hermans z. v gem. waterr die Aa
nog hiertoe 3 L rogs erfpachts die welc Mathijs die Gruyter jaarlijks schuldig is
welk huis etc. Aert ten deel gevallen zijn ghelijc Goescalc en Elysabeth voors. dat openbaerlijk bekenden
daer Aert voors. uit gelden zal Elysabeth vidue q. Peter Stormans 1.2 mud rogge
Item hiertegen zal Goetscalc hebben houden ende erffelijk bezitten
 een huis en hof met toebehoren sitis in loco predicto < erf joffr. van Gorp en haar krn > erf Wijtman Thijs ^
8
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comm. plateam v erf Elysabeth voors. dat daertegen deylt ghelijc alst daar bepaelt sal werden
een stuck lands sitis in lib. predicto in loco dicto die Schive < erf Willem die Becker > erf w. Reineers van
Mechelen ^ Goeyaert Bucken v erf krn Cornelis Bacs
nog 1 1/2 mud rogge erfpacht welc Aert Beunels? tot Heeswijck jaarlijks schuldig is
nog 1 1/2 mud rogge erfpacht die Jan Wytven? wonend tot Schijndel jaarlijks schuldig is te gelden
nog 22 L rogs erfpacht welc Robbrecht die Gheister? wonende tit Gestel bij Otw jaarlijks schuldig is
nog 14 L rogs die welc Goitscalc Willem Druits? z. jaarlijks schuldig is
nog hiertoe 4 L rogs erfpacht die welc Jan Peters sone vande Loe Jaarlijks schuldig is
nog de helft van 1/2 pont payment erfcijns daar die andere helft af toebehorende is Mathijs Jan Scellekens z.
ende dwelc Lodewijch Bons tot Esbeeck jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden na inhout verscheide
sch.br. - welk huis etc. de voors. Goetscalc ghevallen sijn in dele ghelijc Aert sijn brueder en Elysabeth sijn
zuster dat openbaerlijc bekent ende geconsenteert hebben tbv Goetscalc voors. met alle sch.letteren waaruit
te gelden te weten wt de voers. stuck lands in Oesterw. 6 L rogs erfpacht item Elysabeth voors 1/2 mud
rogge lijfpacht ende daertoe weghen sal over sijn erve bij thuys dat Elysabethen voers in deele ghevallen is
ter strathen toe wt geh. die Hoochstraet behoudelijc dat Elysabeth voors oft die ghene dit huis besitten zullen
houden zullen de heyninghe van hecken oft van nyden? lofbaerlijc vande Aert der Strathen geh. die
Hoechstrate
Item hierteghen sal Elysabet voors hebben [10r] houden en erfelijc besitten
 een huis en hof met toebehoren in lib. bij der kercken aldaar < erf Mathijs Gruyters > erf Wijtman Thijs ^
gem. straat v erf Goetscalx voors. daar dit tegen deylt ende ghelijc alst daar bepaelt sal weerden
item hiertoe
 tghedeelte der voors. kynderen toebehorende in een goet geh. tgoet ten Wishorvick ? met sijn
toebehoren sitis in par. de Dynschen
item noch enen wech vander voers huse achter wt ter Hoechstrate toe wt over de erve Schellekens voors.
ten ewyghen dagen is ghebruken ut dictis
welk huis etc. erf en weg voors. daar voors. Elysabetthen ghevallen sijn in deele ghelijc Aert ende Goetscalc
voors. dat openbaerlijc bekent ende gheconsensteert hebben ende tbv Elysabeth voers. tesamen op allen
sch. letteren voorn. - waaruit te gelden uit den huse tOesterwijc ghelegen de tafelen sheylichs gheests van
Otw 1 opont payment erfcijns ende de altaristen aldaar 1/2 pont payments en alsulcke chijns als men wt de
goede ten Wishornick tot Diesen? ghelegen jaarlijks van recht schuldig is ende oec houden sal een hecken
oft een nyde? lofkelijc? aen den wech op die Hoechstraet neven den voors. huse goetscalx ghelegen
item hiertoe Elysabeth voors. 1/2 mud rogs jaarlijkse lijfpacht
scab. Gruyter en Eyghen datum svrijdags nae de heylyghen Paeschdach xxvij marty


53.

1478 april 7
847.Sch.Otw,R.184,10r-1
Katheline d.w. Sthevens vande Loe 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een huyse en hove met toebehoren en erf daaraan in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Jans van
de Ham > erf Jan Gherit ^ erf Henrick vande Stake v gemeint
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. Kathelinen voors. tegen Aerden z.w. Jan Vendijc met overgeven in
sch.br. Otw - vendt Gherijden z.w. Ghijsbrecht Gherits z.
scab. Gruyter en Claes die Beire datum vij aprylis nae Pasen
Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen redemit .. et reportavit Gherardo scabini predicti datum ut supra

54.

1478 april 7
847.Sch.Otw,R.184,10v-1
Hubrecht z.w. Jans Claeus
 een stuck lands hem toebehorende 8 L in par. Haren < erf Jan van Haren > erf w. Willem can Haren ^ erf
Peter Elens Laur. Vannys z. en erf heredes? Willems van Haren
 een stuck lands 24 R in par. predicto aan dat Heylich boemlen < erf Willem van Bochoven > erf
Lambrecht Coppen ^ gem. heerweghe v erf Jan Monics
heeft hij verhuurd Peter voors. een termijn van 100 jaar en 6 weken scab. Einde en Henric Peters datum
supra

55.

1478 april 8
847.Sch.Otw,R.184,10v-2
Hubrecht voors. als wittig manen momb. Marien sijns wijfs d,w,? Peter Brabant dese voors. 2 stucken lands
hem toebehorende leg. vendt Peter voors. waartegen Peter de voors. Hubrecht jaarlijks daaruit gelden zal 2
mud rogge erfpacht scab. Peter vanden Einde en Henric Pas? datum viij aprylis

56.

1478 april 8
847.Sch.Otw,R.184,10v-3
Peter z.w. Elens voors. promisit Peter hem te gheven en te ghelden Hubrechten voors. 2 mud rogs jeep op
Licymis uit voors. 2 stukken lands scabini predicti datum ut supra

57.

1478 april 8
847.Sch.Otw,R.184,10v-4
Hubrecht voors. dat deselve Peter dese voors. 2 mud rogs erfpachts sal mogen quyten en lossen op
9
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Lichtmis over 20 jaar elk mud met 36 peter elke peter 18 st oft hier binnen altoes tot sinen schoensten allet
metten pacht ende met enen mud dies maels en niet meer scabini predicti datum ut supra
58.

1478 januari 16
847.Sch.Otw,R.184,11r-1
monasterio Ste Gheertruden
Jan Ghijben promisit Jan van Eyghen 11 1/2 Rgld de gld tot 20 st in festo Jo baptisato scab. Gruyter en
Henric Petersz datum xvi january

59.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-2
Wouter en Wytman gebr. Willem Coyten? z. Aert van Eersel Beerthout Laureis Jan Lamberts? z. Wytman
z.w. Willem Coyten Andries vande Wou Willem Goeyaart Neckers z. Pauwels z. Jan Vanny en Matheeus
Elyaes Elyaes z. en Cornelis Willem Melys z. promisit [doorgehaald Jan van Eyghen] Enghebert van den
Berghe ad opus Ste Gheertruden 79 mud rogh in festo Andree en ten Bosch oft tOesterwijck naede ouden
heercomen solvit vanden .....sch tiende scab. Gruyter et Engbrecht datum xxvi may

60.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-3
Jan die Meyer Willem die Zegher Beert Jan Hermans z. Goeyaert van Vucht Ghijsbert Lambert z. van
Gorcum [doorgehaald Aert vanden Vendijc Jan Zeghers Aert die Meyer ende Adriaen Stert] sup 58 mud rog
vanden nyer tiende .... scab. predicto datum supra

61.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-4
Jan Huben Aert wede Claes Pigghen Amelys Aert Melys z. 45 mud rog vande achthoeven scabini predicti
datum ut supra

62.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-5
Jan Hessels Ghijsbrecht sijn sone Gherit Elyaes Henric vande Loe en Gherit vande Loe promisit 16 mud rog
vanden Mo[r]telken scabini predicti datum ut supra

63.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-6
Jan van Gorcum Embrecht Stert en Aeb Hessels promisit 16 mud rogge vanden Honimenneken scabini
predicti datum ut supra scab. Gruyter en Eyghen datum xxvi may

64.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-7
Jan van Oekel Jan Hessels en Ghijsbrecht sijn sone Jan Meeus die jonghe Gherit vande Loe Henric vande
Brekel en Henrick vande Loe en Gherit Elyaes 73 mud vande thiende van Hoohout scabini predicti datum ut
supra

65.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-8
Willem Wythen Claeus vande Stake [doorgehaald Jan Symons Coenraet vande Stake] ende Gherit vande
Stake promisit 45 mud rogge scabini predicti datum ut supra

66.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-9
Jan die Mesmaker Ghijsbrecht die Beer en Jan sijn bruer promisit 15 mud rog vande Galchtiende scabini
predicti datum ut supra

67.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-10
Pauwels Hermans Henric Vendijc Aert Jan Meeus z. Meeus Schenen Heynen ende Aert van Laerhoven 37
mud rogs vander ouden tiende scabini predicti datum ut supra

68.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-11
Henric ende Laureis gebr. krn Jan Melys Walravens Jan Wouters z. van Heese promisit 45 mud rogge
vande Seshoeven scabini predicti datum ut supra

69.

1478 mei 26
847.Sch.Otw,R.184,11r-12
Jan Berthen Jan Wouter Hillen z. Willem Jan Jacop Loers z. 36 mud rogge vande Leendonc scabini predicti
datum ut supra

70.

1478 april 4
847.Sch.Otw,R.184,11v-1
Cont sij enyegelijck want Willem z. Jans Beckers als momboir ende provisoer tafel H.Geest in Otw namens
deze tafel zijn gebrek jeep 2 mud rogge op Lichtmis uit en van
 eenen woninghe geh. tgoet ten Poel met alle toebehoren sitis in par. Tilborch
welke 2 mud Jan van Tyghelt tbv Kathelinen wede Jan Costers met overgeven in sch.br. Otw 1347 sabbato
ante festum beate Remigij confessoris [6-10-1347] en welke pacht van 2 mud tot de voors. tafele comen is
en voors. Willem als provisoer gebrak en 3 mud niet vergouden en was - gericht sch. als Jacop vander Elst
namens de tafel volvuerde en daerenteynden vercoft Willemen z.w. Denys Willem Remkens z. .. en inse
cope wtgescheyden Willemen voors. 12 L rogs erfpacht in een erfpacht van 20 L en Denysen Wouter Denys
z. 6 L rogs van de voors 20 L en Jan Meeus Roey Gherits z. 1 mud rogge erfpacht en Elyasen Willem
10
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Elyaes z. en Peter van Heze 6 L rogs erfpacht en Ghijsbrecht Willems Ridders z. 1/2 mud rogge erfpacht sch. Gruyters en Eyghen Berck en Nicolay Beer datum saterdachs nae beloken Paschen iiij aprilys
71.

1478 april 18
847.Sch.Otw,R.184,11v-2
Henric z.w. Sthevens vande Amervoert promisit te ghelden Andriesen z. Jan Wijtman 1/2 mud rogge jeep op
Lichtmis wt en van
 enen huse en hove met toebehoren 10 L sitis in lib. de Oesterwijc in loco dicto Karchoven < erf Wout
die Decker en Henric voors. > gem. plateam ^ erf Aert Appels v erf Embrecht Meyers en Henric Rutthen
 een stuxken beempts sitis ad locum dictum Wippenhout < erf Jueten vidue w. Aerts vander Heyen > erf
Jans Corten ^v erf w. Jueten vanden Loe
scab. Einde et Berck datum xviij aprilis nae pasen
Andries voors. quyt ex gratia Henrico dat die dit 1/2 mud rogs af sal moghen quyten ende lossen op Lichtmis
a.s. over 3 jaar met 17 peters elke peter 18 st en mette pacht scabini predicti datum ut supra

72.

1478 april 11
847.Sch.Otw,R.184,12r-1
Goelt vidua quondam Peter van Laerhoven cum tutore al.sulken tocht als Goelt voors. besittende is in
 enen huse en hove met toebehoren sitis in lib. de Otw < erf Jans Embrechts > erf Jueten Raymakers ^
comm. plateam v erf Godelen en hoer krn voers.
welk huis en hof voors. w. Peter van Laerhoeven tegen Jan Buckinck Jans z, in cope over die voors. groet?
ende haar ..... tegen Jan Lupprechts gekocht? in sch.br. Otw supt Jannen Claeusen en Peteren gebr. en
Elysabethen hoer zuster krn derselver Godelen en w. Peter van Laerhoven vors. scab. Gruyter en Claeus
die Beer datum xi aprylis nae Paschen
quo facto Elysabethen tvoirs huys en hof vendt Godelden hoer moeder voors. - daer Goelt wt ghelden sal
Ste Spiritus in Otw 2 1/2 L rogs en Goeyaert van Hulsen 1/2 mont payment de altaristen van Otw 1/2 oude
grote erfcijns en 1/3 van een R dijcks opten Otw Di jck te houden en 4 pont payments erfcijns Clausen n.z.
w. Henric vande Dijc scabini predicti datum ut supra

73.

1478 april 11 ?
847.Sch.Otw,R.184,12r-2
Aert z.w. Jan Vendijc promisit Goeyaert z.w. Aert Vendijc ad opus Michielen en Henricken gez. krn natuerlijc
w. Henric Witloc dat hij van nu voert aen ten ewyghen daghen houden sal eenen wech over sijn erve te
weten dat een heyveld after Jan G die de voors. kynderen en haer nacomelingen ghebruken zullen tot 4 1/2
buender lands after de erve Aerts voors. te weten met varen en keren met wenden en met stouwen
onwederseit van enigen erfghenamen oft nacomelingen voors. scab. Gruyter en Einde datum supra?

74.

1478 april 19
847.Sch.Otw,R.184,12r-3
Gherit z.w. Gherit van Berck Henric sijn bruer en Jan nat.z.w. Jacoppe van Berck promiserunt Gherit vande
Wiele ad opus lib. de Otw 43 Rgld tot 20 st van Paschen naestcomende opft 14 dagen daernaec over een
jaar solvere scab. Jan van Eyghen en Claes die Beer datum xix aprulis nae Pasen
Gherit voors. promisit supdictum scaxdelies te quyten scab. predicto datum super ende hen gheensins met
hoer poirteren te behelpen ?

75.

1478 april ?
847.Sch.Otw,R.184,12los
op achterzijde wat schrijfoefeningen
Gherit ende Aert gebr. krn w. Wouter Groeys Aert Meeus [ of Maes?] z. man van Kathelinen sue uxoris Jan
Aerts z. man van Adrianen sue uxoris Thomaes Stert man van Jueten sue uxoris d.w. Wouter Groeys voors.
voor henzelven en voor Gosenen z.w. Wouter Groeys voers.
 een huis en hof met toebehoren sitis in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < erf Embrecht Vannys > erf
Jan z.w. Wouter Groeys ^comm. plateam v erf Aert Maes z. voors.
vendt Jannen voors. uitgenomen Jans d. vanden Hout ten Bosch 1/2 mud rogge erfpacht en Jan van Erp
enen ouden boddreger erfcijns en 1/2 R dijk opten Otw dijck te houdeen scab. Gruyter en Jan van Eyghen
datum viij septembris

76.

1478 april 2
847.Sch.Otw,R.184,12v-1
Oede wede w. Pauwels Canters 19 peters en een oert en voor elke peter 18 st die welc Jan z.w. Jan
Lupprchs geloeft hadde Goedelden wede w. Peter van Laerhoven en welc 19 peters en een oert tegeen de
voers Goelt vercregen hadde nae inhout teneur verscheide sch.br. van Otw supt Aerden z. Jans Belens?
scab. erck et Peter Jans datum donderd. nae beloken Pasen ij aprilis heeft mede bekent dat heer ? Aert
voers. dese voors penninghen vol .... tamelikjc ende wael betaelt hadde

77.

1478 april 22
847.Sch.Otw,R.184,12v-2
Henrick z.w. Willem Wythen diemen hiet Willem Corten [of coiten?] wittig man Heylwigh sue uxoris d.w. Jans
van Oekel
 een stuxken beempts hem toebehorende 4 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout opde Gomelaer
strathe < ^ Ghijsbrecht z.w. Jans van Oekel sijns zwagers > Jan Aert Loers v Gomellarstrathen toe
11

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

Regestenlijst inv.nr.184 (1478)

als Henric vander doet w. Elysabethen Jans dochter van Oekel sijnre ghezwyen met recht van versterve in
erfdeling supt Ghijsbrecht van Oekel voors. - scab. Gruyter en Back datum xxij alrylis anno Lxxviij nae Pasen
78.

1478 april 22
847.Sch.Otw,R.184,12v-3
Elysabeth wede Willem Henricks - - - alsulcken tocht als Elysabeth besittende is in
 enen stuck lands 3 L in par. Haren ad locum die Berst? < ^ erf Gosen Ruthen? > erf JanSchiven v
gemeint die Berst?
supt Henric Jannen en Willemen gebr. krn deselve en w. Willem Henricx voors. ad opus eorum et ad opus
Goeyaert Gheertruden en Elysabethen krn derselver Elysabethen en w. Willem voors. om daeruit te mogen
vesten 1/2 mud rogge erfpachts en niet voerder
quo fato Henrick Jan en Willem voors. voor henselven en voor Goeiaerden Gheertruden en Willemen voors.
hen te gheven ende te ghelden Roeloven z.w. Wouter Poinenborch 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit het
stuk land voors. scabini predicti datum ut supra
scab. Peter vanden Einde en Peter Jans z. datum xxvi aprylis nae Pasen [sic]

79.

1478 mei 10
847.Sch.Otw,R.184,13r-1
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z.
 een huis en hof met sijne gronde en toebehoerten tot hem als hij zeede behorende sitis in lib. de
Oesterwijc in loco dicto die Hoechstraet < > erf mr Jans voors. op beyen zijden aenliggende te weten
westwaert 3 voet buiten die stijlen ende oestw. met sinen osendruppen ^gem. straat even breet totte erff
der persoenscap van Oesterwijck
vendt Jannen z.w. Wouter Willen uitgenomen den gulden van sunte Kathelinen en van sunte Barbaren van
Oesterwijc elken van hen een lopen rogs erfpachts scab. Peter vande Einde en Claeus die Beer datum x
may
Jacop z.w. Jan Lupprechts redemit etc. scabini predicti datum ut supra [doorgehaald Zeger z.w. Erits van
Kuyk als man van Elysabethen sue uxoris d.w. Goeyert Embrechts z. van Riele

80.

1478 mei 10
847.Sch.Otw,R.184,13r-2
Jan voors promisit meester Jannen voors 22 1/2 peter elke p[eter 19 st deen helft op Lichtmis over een jaar
met 5 L rogs en op Lichtmis over 2 jaar met 5 L rogge de andere helft [?] en over 4 jaar met 5 L de andere
helft etc.

81.

1478 mei 10
847.Sch.Otw,R.184,13r-3
Jan Willen voors. promisit mr Jannen voors. dat hij tvoers. huis in sinen persone bewonen sal sonder iemant
anders voert te verhueren oft hem van node weer buiten Oesterwijc te moeten oft te willen wesen dat hij
alsdan ende tot dien einde tvoers huis sal moghen verhueren goeden erbaeren? luyden bij consent meester
Jan voers. ende dat hij buten die graven des hoefs voers. nimmermeer poten en sal egheenderhand bomen
daar wassende bliven scab. predicti datum supra

82.

1478 mei 5
847.Sch.Otw,R.184,13r-4
Cont sij want Jan z. Willems van Wyflet gelooft als pronc. sculder te ghelden Jacop van der Elst 1 mud rogge
jeep op Lichtmis uit
 eenre hoeve met toebehoren in par. Tilborch ad locum dictum Steenveeken
welk mud rogge Jacop voors. verklaard had dat Jan zal mogen lossen met 14 peters van 18 st in div. sch.br.
Tilborch welk mud Jacop overgegeven had mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaan zn pr. in sch.br. Tilborch
daarna is gestaan Jan van Wyflet voors. en heeft bekent mr Jannen voors. als dat deze mr Jan voldaan
heeft van de 14 peters tot 35 paeyments scab. Gruyter en Henricvan Eindoven datum v may

83.

1478 mei ?
847.Sch.Otw,R.184,13los
los vel waarvan de onderste helft afgescheurd is
Alsoe sekeren twist van
 sekeren goeden gelegen tot Oirschot inde buurt?scappe van Spordonck tussen Mathijs vanden Dijck
als aenligger en Janne Stockelman ter andere zijde
en bij tussenspreken van goeden mannen Mathijs met de eerbaren Henric van Berck ende Claeuse sijnen
brueder ende Jan voors. in Henric Thomaes z. vande Snepscoet ende Jannes vande Doeren? die uitspraak
doen
1. dat Mathijs en Jan alle alsulke wtspraeck als voor sch. van Oerschot is gheschiet algheheele en van
werden houden sullen ten beyden sijden nimmermeer daerteghen te doen off te doen doen ghelic dat den
scepenenbrief van Oerscot voirs. wtsprack daeraf inhelt
dat Jan Stockelmans den voors Mathijs gheven sal xv peters 18 st voor de peter nae inhout der selven
scepenbrief der wtspraecke van Oerschot - - - [achterzijde leeg]

84.

1478 mei 5
847.Sch.Otw,R.184,13v-1
Cont sij want Jan z. Willems van Wyflit jaarlijks schuldig is megister Jannen z.w. Ghijsbrecht Korstaens z. 3
12
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mud rogs erfpacht dat 1 mud vanwege Jacops vander Elst en 2 mud rogs van sijn selfs weghen wt zekeren
onderpanden nae inhoud verscheydene brieven
daerom soe is ghestaen voer schepenen hieronder geschr. mr Jan voors. vander gracien? Jan Wijflet voers.
als dat die selve Jan die helft vande 3 mud rogh erfpacht af sal moghen quyten ende lossen op Lichtmis elk
mud met 35 peters van 18 st en mette pacht en dander helft op lichtmis over een jaar met gelijke penningen
en oic metten pacht mar als Jan voors. de ehlft van de voors. 3 mud in OLVrouwe dagen niet quyt dan blijft
deze 3 mud rogs in ewigen daghen erfpacht datum en sch. ut supra etc.
85.

1478 april 28
847.Sch.Otw,R.184,13v-2
Willem van Laerhoven promisit Gherit van Berck 12 peters 14 dagen nae Bamisch? scab. Henric Peter Peter
Jans z.
dictum promisit dicto 8 peters en 3 st 14 dagen post Jo. a.s. scab. predicti datum xxviij aprilis nae Paschen

86.

1478 mei 10
847.Sch.Otw,R.184,13v-3
mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. promisit Jan Willen dat oft sake weer dat alsulcken huis als mr Jan
voors. dd de voors.Jan Willen etc.
dat mr Jan voors. de voers. Jan Willen wederom gheven sal al alsulken penninghen als hij van Jan Willen
voors. gheboert sal hebben ende daertoe quyt wesen sal vande gheloften der voors. mr Jan vande voers
huse ghelden scab. Einde en Claes die Beer datum x may

87.

1478 mei 15
847.Sch.Otw,R.184,13v-4
Jan z.w. Stheven Maes z.
 een stuxken lants hem toebehorende 1/2 L sitis in par. de Haren ad locum dicto Belver < erf Claeus
Scheiven > comm. viam ^ erf Laureis Boeyen v Gielys z.w. Aert Gielys z.
vendt Gielys voors. - scab. Einde en Claeus die Beer datum xv may

88.

1478 mei 14
847.Sch.Otw,R.184,14r-1
Willem z.w. Peter Yewens sone
 een huys en hof met sinen gronde en toebehoerten tot hem als hij zede behorende sitis in lib. de
Oesterwijck < erf w. Guedelden gheheiten Wierinx nu Jan Willem Goeyaert Bax zn > erf w. Jans vande
Einde nu w. Claeus Witten ^ gem. geh. die Vloet v erf Thomaes vander Elst
welk huis en hof voors. Willem voors. tegen Jan z.w. Wouter Vuchs ghecregen hadde in sch.br. sBosch vendt joffr. Margrieten vidua w. Jans van Donghen d.w. Jans van Haren - bijgestaan Jan z.w. Gielys Monen
op dit huis en hof voors. ad opus joffr. Magrieten voors. - scab. Gruyter en Peter Jans z. datum xiiij may
Willem voors. 1 mud rogge in festo Andree wt en van de huse hove voors. welc mud rogge erfpacht voors.
Willem voors. tegen de voors. Jan Vucht met overgeven gekocht had in libro de Buscoducis supt Joffr.
Margrieten - datum scab. ut supra
Marie d.w. Dirck Staeyacker redemit . . - datum scab. ut supra

89.

1478 mei 15
847.Sch.Otw,R.184,14r-2
Gheryt Embrecht Hubrecht ende Claeus gebr. krn w. Jan Berkelman Gherits? Dirck z.w. Jan Stempel als
wittige man en momboor Enghelbeeren sijns wijfs en Godelt drs w. Jan Berkelmans voors. delen van
sommighen erfen hiernae gheschreven die hen van der doet w, Jan Berkelman hoers vaders voors. en van
w. Kathelinen Embrechts dochter vanden Heesacker hoer moeder met recht van versterve en erfelijk
toecomende
aan Gherit voors.
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten 6 L in par. Haren < erf Jan Beliuwe > erf Peter Jans
z. van Harfen ^comm. plateam v joffr van Bochoven
 de helft van - - onbedeeld liggende 2 L daar dander helft aff toebehoort [van heren Peteren] tot een
stuxken beempts ? in par. predicta in den Brant < Peter Eelens > erf Jan Belnius voors. ^erf w. Jacop
Tycwever v gem. waterlaet
waaruit Gherit wt gelden sal Gosen Rutthen 1 mud rogge erfpacht en Hubrecht sinen bruer voors. 10 L
rogge erfpacht [14v] en Jan vande Leempoel 3 L rogs erfpacht en de vroemissen tot Helvoert 2 L rogs
erfpachts en ons here de hertoghe 1/2 oude grote erfcijns en alsulcke chijns alsmen de abdt van Tongherloe
uit de erve voors. van recht schuldig is en asulcken dijck alsmen te Helvoirt is te houden
item hiertegen sal Embrecht voors. hebben houden en erfelijk besitten
 een stuck beempts in par. Sinte Lamberts prochie van Vucht voer Vlimen < erf w. Aert Wolfaarts > de
stat Camp ^ gem. plaatse v erf Cornelys Ghenen en Jaop Ghenen
 een stuck beempts 1 buender in par. Haren te Belver < erf Willem Appels > erf Kathelinen wede w.
Willem Vendijc en hun krn ^Laur. Philips v erf hr Wouter Bacs
nog 1/3 van 2 pont payment erfcijns de welc Henric vande Voert jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden
volgens sch.br.
hiertegen zal Embrecht voors. uit gelden alsulcke chijns als men daaruit schuldig is wt te ghelden
13
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Hiertegen zullen Hubrecht en Dirck sijn zwager voors. hebbenm
 een stuck lands 3 1/2 in par. Haren op die Reyt < erf Jans van Haren voers. > erf w. Claeus van
Bochoven ^ erf Jan Heesackers v erf Peter Eelens
 een stuck erfs tot lande ende tot weyen liggende geh. den Rubosch tsamen 20 L in par. Haren < erf
Jans vande Dijc > comm.plateam en Laureis Elyaes ^comm. plateam v gem. waterlaet
die hieruit gelden zullen de tafelen sheylichs geetst van Otw 1 mud rogge erfpacht en Aernden van
Laerhoven 1/2 mud rogge en Henric vande Stake 1\/2 mud rogge erfpacht
item hiertgen zullen Caeus en Godelt voors. hebben houden en erfelijk bezitten
 een stuck lants 9 L in par. de Haren < erf Sunt Agathen autaer in eccl. de Otw > erf Peters van Haren
^comm. plateam v erf w. Claeus van Bochoven
nog hiertoe
 een stuck beempts geh. den Leghen Scilt in par. Otw Wippenhout < die gem. Aa ^ erf w. Aert vande
Heyen v Gosens vande Heesacker mma
 2/3 in enen buender broecx daar dat dorde dordendeel af toebehorende Willem Henric Appels z. in par.
de Vucht < erf vPeter Bzrocken en Jan Brocken > erf Willem van [15r] Laerhoven ^gemeint v gem.
waterlaet
waaruit Claeus en Godelt voers. wt ghelden zullen onser vrouwenoutaer in eccl. de Tilborch 1 mud rogge
erfpacht en Gheertruden van Laerhoven 1 mud rogs erfpacht en ons here de hertoghe wt de voors. stuck
beempt die 2/3 van eenen oude grote erfcijns en deselven hertoge uit den beemd in Wippenhout 1 ph. d.
erfcijns en wt de selven beemde w. de erfgen. der vrouwen van Helmont dat dordendeele van 2 ponden
erfcijns en alsulcken chijns alsmen den abdt van Tongherloe wt hoer gedeelte der erfgen. van recht sculdig
is te ghelden en alsulcken dijc alsmen opten belushen? dat sculdig is te houden scab. Eindec en Peter Jans
z. datum xv may
90.

1478 ? september 23
847.Sch.Otw,R.184,14los1
achterzijde leeg
Claes Hollen heeft hem betaelt ghekent? van Lijsbeten sinre nichte d. Aerts sijn soens als dat hise
opghehouden heeft van horen barusen? daghen tot Ser gijt toe dat sij broet ende cleder winnen mach soe is
noch comen Claes voers. ende heeft sijn nicht voers. erfelijk te wessen? in allen sijn goet in erve in have
mede te deylen als sine kynderen nae der doet sijns en sijnen huysvrouw ende dat voer haer hoire dat sij tot
noch toe met hem ghewonnt heeft ende dat hij hoer noyt van hoer huezen? niet? ghegheven en heeft
scepen Peter vanden Eynde en Peter Jans soon int jaer .. xxiij st dach in septembri
Item die scepen hebbent ghelt
hierin doet als ic in v betrou

91.

1478 ? oktober 16
847.Sch.Otw,R.184,14los2
Jan Aert ende Gorys gebr. en Heylwych hoer zuster krn w. Wouter van Eersel voer henzelven en voor
Wouter hoer bruer ende Adken? hoer zuster krn w. Wouter van Eersel daer sij samentlijc voor gheloeft
hebben
 een stuck erffs tot weyen liggende 7 L sitis in par. Otw in loco dicto Uedenhout op de Houtsche straet
< erfv sheren van Paerweis > erf Jan Loerman ^erf ADriaen Stert v erf jan Zegers kynderen
 een stuck erfs oec tot weyen liggende 3 L sitis ibidem < erf Adriaen Stert > erf Jan Loenman ^erf Jan
Zegers kynder v comm. plateam
vendt et supt Jan Elst ad opus Laureis z.w. Wouter Loers uitgenomen Beatrysen wede wq. Mathijs vande
Laer en hoer krn 1 1/2 mu rogge erfpacht - scab. Gruyter et Berck datum xvi octobris
Jan z.w. Aerts van Eersel redemit et reportavit Ghijsbrecht z. Lambrecht van Gorcum - datum scab. ut supra

92.

1478 mei 15
847.Sch.Otw,R.184,15r-1
Item Hubrecht en Dirck zijn zwager voors.
 tvoors stuck erfs hen toegedeeld geh. den Rubosch als voor
vendt Gherit hoen bruer en zwager voors. waaruit te gelden den H.Geest van Otw 1 mud rogs erfpacht
Aernden van Lserhoven 1/2 mud rogs erfpacht Henric? vande Stake 1/2 mud rogs erfpachts - datum scab. ut
supra
Gherit voors. promisit te geven en gelden Hubrecht voors. 11 L rogge jeep op Lichtmis uit voors. stuck erfs datum scab. ut supra
Gherit voors. promisit te ghelden Dirckden voors. 11 L rogge jeep als voor - datum scab. ut supra

93.

1478 mei 16
847.Sch.Otw,R.184,15v-1
Aert z.w. Henric Bliec
 een huys en hof met sinen gronden en toebehoren in par. Otw < erf Elysabethen vidue w. Mertens
vanden Dijc en haar krn > erf Henric van Beeck ^comm. okateam v erf Jans Beckers
welk huis etc. voors. Aert tegen Jan z. Aert Groey met overgeven ghecregen had in sch.br. Otw supt Jannen
z.w. Aert Groey scab. Einde et peter Jans z. datum xvi may
14
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94.

1478 mei 19
847.Sch.Otw,R.184,15v-2
Gherit z.w. Henric vande Aavoert en Aleyt d.w. Willem Lambrechts z. van Ele zijn witt hvr hebben
geordineert ghedisponeert ende in vormen van testament ghewilt ghemaect ende begheert dat de
provisoren van onse lieve vrouwen bruerscap inder kerken van Oesterwijc indertijt wesende naader doet
vande iersten aflivighen van hen ter stont op boren ende ontfangen zall ende erfelijc ghebruken zull
alsulcken 2 mud rog erfpachts min 1/2 L als Embrecht Vannys tot Ghestel de voirs. Gherit jaerlijcs
gheldende is te vergelden enyegelijc jaer wt zekeren onderpanden ende tot zekeren terminen nae inhout
verscheidene schepenen letteren daerop gemaakt met zulke vorwaerden dat de provisoeren der
bruierscappe voors. als inder tijt wesende voor die zielen Gherit Aleyten en hoere ouders ten ewyghen
daghen zullen doen celebreren opten aotaer onser liever vrouwen inde kercken van Oesterwijck een
weekmisse ende al? inde weken opten woensdag en wel boven die misse bestaet? seynde overt? dat sal
bliven der bruerscap onser liever vrouwen voors. om der auden? gotlijken dienst mede te moghen doen
onder zulke vorwaerden tot Gheriden oft Jan Henric [ doorgehaald Lambrechts] Lombaerts z. hem vruecht
priester wordt dat de voors. Jan sijn leven lanck vande tijde dat hij priester [doorgehaald wesen sal] weerden
sal en voors. misse opten voors. woensdage sal moghen doen oft hem bellieft ende de pacht boren en
alsdan nae doet van hem te comen alsvoer
item noch hebben begheert ende ghewilt die voers. testament makeren dat terstont nade doet vanden
iersten aflivige die bruederscappe van OLVr voors. hebben houden ende erffelic besitten sal alsulken 4 L
rogs erfpachts die welc w. Jan die Rover uit
 enen huse erve w. Claeus Scheven toebehoren sculdig is te ghelden
nae inhout sch.br. dese? ... van welken 4 L rogs voors. de provisoren der bruerscap voors. sculdig zijn
jaarlijks uit te reycken der bruerscap sunte Barbaren voors. 2 L rogs erfpachts
hebben voert ghemaect ghewilt ende begheert die voors. testamentmakeren dat nae de doet van hen
beydeallen oude gueden van beyde zijden ghecomen gaen en bliven zullen den ouden wech daer zij af
comen sijn ende allen andere vercreghen erfelijke gueden en havelijke gueden ov.. lopende boven wittige
sullen ende exeueen? van hen beyden ghed... sijnde zullen comen ende bliven in 2 ghelijke deelen te weten
half en half van elke zijde te weten van Gherit voors zijde in 3 delen deen dordendeele Enghelbeeren wede
Laur. Lombaerts oft sij leeft anders hoeren wittigen kynderen voer dat een derdendeel en Henric z.w. Henric
vande Aavoert sinen bruer oft hij leeft anders sinen wittigen kynderen voor dat andere dordendeel en
Agneesen d.w. Henric vande Avoert voor deen helft en ASgneese d.w. Aerts die z. was w. Henric [16r]
vander Avoert oft sij leven anders hoeren wittigen kynderen voer dat dorde dordendeele en van Alyten voers
zijde oec in drie deelen te weten Dircken nat.z. Jan Nellen van hem en uit Kathelinen wittige zuster Alyten
voors. in die stat van sijnder moeder voor dat een dordedeel ende Gheryden z.w. Wouter Ymmen voor dat
andere dordendeel en Jan z.w. Jan van Osch die brueder was Alyten voors. voor dat dorde dordedeel met
zulke voirwaerdentoe ghed. voors. naede wille goede die voers. Kathelinen mieder Dircs voors. de voors.
Gherit en Alyt overleeft dat in deen ghevalle Dirck voors. dr? voors. sijne moeder jaarlijks ghelden sal alsoe
lange als sij leeft 1 mud rogge erfpacht ende niet langer wt sinen gedeelte met sulke voorwaarden toe
ghedaen dat Gherit ende Alijt voors. alsoe langhe als sij te gode? leven zullen dese voors . . mogen
veranderen in dele of in al nae hen goeduncken ende gheliefen scab. Henric Peter en Peter Jans z. datum
xix may

95.

1478 mei 24
847.Sch.Otw,R.184,16r-1
Merten z.w. Daneel Piers promisit hem te geven en te ghelden Laureis z.w. Laureis Wouter Vrancken z. 1
mud roghs jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands 1 mudzaad in par. Otw in loco Uedenhout < > erf Merten voors. ^erf dr p..duaen?
vanden Bosch en erf juffr Borchgraven
Laureis voors. dat voors. Merten dit mud rogge af zal mogen quyten op Lichtmis over 6 jaar met 29 1/2 peter
de peter 18 st en mette pacht en de afterstelle scab. predicto datum supra scab. Peter Jans et Claeus die
Beer datum xxiiij may

96.

1478 mei 5
847.Sch.Otw,R.184,16r-2
Gherit en Margriet zijn zuster cum tutore krn w. Aert Brievinck
 een huis en hof gronden en toebehoren en erf daaraan sitis in par. Otw te Uedenhout in die Gruenstraet
< erf Embrecht Stert > erf Henrick Gosens krn vander Beerthen ^ gruene strate v erf Embrecht Stert
vendt Embrecht z.w. Claeus Stert - scab. Gruyter en Claeus die Beer datum v may

97.

1478 mei 28
847.Sch.Otw,R.184,16r-3
Gherit z.w. Wouter Groey ende Aert zijn witt hvr d. Jans Willen? hebben gheoerdineert ghedisponeert ende
in vormen van testamente ghewilt ghemaeckt ende begheert dat de langst levendevan heb beyden inder
menscheitallen den gueden bernelic endeonbernelic havelijc ende erfelijc die die ierste aflivige afterlaat zal
mogen verkopen en verteren vervreemden en veranderen in deele oft in al nae sinen ghelieft ende
goeduncken scab. Gruyter en Henric Peters datum xxviij may
15
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98.

1478 juli 25 ?
847.Sch.Otw,R.184,16los-1
Henric z.w. Peter van EIndhoven ende Gherit Wouter Groeys sone promisit Jacop vander Elst ad opus
Adriaen Denys Meinaerts z. 49 R gld elke gld 20 st en 13c swt deen helft tot Bamisse nu naestcomende te
betalen ende de andere helft tot Kersmisch scab. Gruyter endd Henric Peter zs datum in festo Jacob
Henric voors. promisit dicto Gherido schadeloes te quyten vande voors. gheloeften
[achterkant leeg]

99.

1478 juni 28
847.Sch.Otw,R.184,16los-2r
Peter Vleminck kent dat hij ontfangen heeft van Jans kynder vanden Wiel die helft van 30 peters dies was te
vastelavont een jaer noch bet. hij vanden selve ontfangen te hebben viij [8] peter noch kent hij dat hij gene
pacht borem em sal tot onser vrouwe misse naest toecomende ende scut daer af quyt alle die quyttenisse
behoeve testes Jan van Eygen ende Peter Jans soen des sondages na sunt Jans dach anno Lxxviij

100. 1478 juni 30
847.Sch.Otw,R.184,16los-2v
Raess z.w. Gielys Seye man Mechteld sui uxoris d.w. Wouter Groys allen en enyegelijke gueden bernelijc
ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die denzelven Raes en Mechteld voors. vande doet w. Wouter Groys
sijns zweers ende van w. Kathelinen wittige hvr doen zij beyde leefden Wouter Groeys voors. sijn zweger
met versterven erfelijc toecomen sijn waar ook gelegen supt Jan z.w. Wouter Groeys sinen zweger scab.
Gruyter en Eygen datum xxx juny
101. 1478 juni 2
847.Sch.Otw,R.184,16v-1
Adriaan z.w. Anchem Goeyaerts promisit Embrechten z.w. Jan Berkelman 1/2 mud rogge payments op
Lichtmis uit
 de helft van enen stuck erfs onbedeeld tot weyen liggende 4 L in par. Haren < erf Jan Belink? > erf
Goyaert Brocken en Marien vidue w. Henric van Aerle met zekere anderen ^ wede Claeus van Bochoven
met zijn krn v erf Jan Belnius en gem. straat
 stuck land 2 L sitis ibidem < gem. plateam > erf Wouter Stickers en Henric Goyaerts ^ v erf Goeyaert Jan
Goeyaerts sone
 stuck erfs soe tot land soe tot weyen liggende 3 1/2 L sitis ibidem < erf Henric Goeyaerts > erf Kathelinen
Anchem Goeyaerts dochter ^gem. waterlaet v comm. plateam
scab. Peter Jans z. en Claes die Beer datum ij juny
102. 1478 juni 2
847.Sch.Otw,R.184,16v-2
Wijtman Thijs sup Aernden natuerlijc z.w. Jan Venman 11 1/2 Rgld de gld 20 st in festo Bavonis
scab. Gruyter en Einde datum sup.
103. 1478 juni 14
847.Sch.Otw,R.184,16v-3
Mechtelt vidue Claes Jacops vanden Leempoel d.w. Henric Hermans z. cum tutore alsulcken tocht in alle
erfgoederen daar w. Claes in bestarf soe waer die voors. erfelijcke gueden ghelegen sijn supt Jacoppen z.
derselve en Claes Jacops sone voors.
scab. Einde en Peter Jans [doorgehaald Eyghen] datum xiiij juny
104. 1478 juni 14
847.Sch.Otw,R.184,16v-4
Jacop voors. promisit Mechtelden sijn moeder voors. 6 mud rogs jaarlijke lijfpacht op Lichtmis alsoe lange
als Mechtelt voers. inder mensheit leven sal uit en van
 enen huse en hove 9 L in par. Otw in loco dicto Berkel < erf heer Lambrecht de Bruyn > com. plateam
^ erf Embrecht vande Pasch v gemeint
heeft voert gheloeft ende gheconsenteert Jacop voers de voers. sijnre moeder een camer inde huse enen
stoel inden heert berninghe wermoet inden hof den vroechappel inden hof tot hoer notorsten - datum scab.
ut supra
105. 1478 juni 14
847.Sch.Otw,R.184,16v-5
Margriet vidue w. Henric Jans z. d.w. Willem Poinenborch cum tutore alsulcke tocht en recht van tocht als
Margriet voors. in
 een huse en hoving sinen gronde en toebehoorten in lib. de Oisterwijck < ^ erf Jan Schiven > Willlem
Losen v comm. plateam
supt Jannen [doorgehaald Willemen] erboven Henric gebr. eodem en Yde hoer zuster krn deselve en w.
Henric Jans z. voers. Adriaenen z.w. Jacop Tymans? wittig man Marien sue uxoris de Margriet en w. Henric
Jans z. voors. scab. Einde en Eyghen datum supra [17r]
quo facto Jan Henric en Yde 3/4 vanden voors. huse en hove vendt et supt Adriaenen hoeren zwager voers.
- datum scab. ut supra
Adriaen voors. promisit 45 peters en 6 st en voor elke peter 18 st over 2 Jaar na der doet Margriet voors. en
elke kerstmis deen helft en in elke hoechtijt van Pasen voer de andere helft Margriet hoer levenslang en niet
langer - datum scab. ut supra
16
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106. 1478 juni 15
847.Sch.Otw,R.184,17r-1
Jan z.w. Gherit Wijtmans machtigt Gosen van Veen zijn zwager scab. Gruyter et Nycolay de Beer datum xv
juny
107. 1478 juni 15
847.Sch.Otw,R.184,17r-2
Willem z. Gherit Willem Henric Maes z. promisit te gelden Kerstinen d.w. Willem Goyaert Bacs z. 1/2 mud
rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck beempts 1 buender geh. den Sluysbeempt sitis in par. Otw tpl. Huculem < erf Aerts van
Beeck > gem. Aa ^ gemeint aan de dorde zijde
scab. Einde en Beer datum supra
108. 1478 juni 16
847.Sch.Otw,R.184,17r-3
Hubrecht z.w. Jan Pigghen
 een huys en hof in lib. de Otw tpl. Karchoven < erf w. Jan Lambrecht Groeys > erf Elysabeth vidue w.
Willem Lamberts en haar krn ^gem. straat v erf w. Jan Lamb? voors.
 een stuck erfs tot weye liggende 8 L sitis ibidem < erf Aert Wolfs en Adriaen sijn soen > erf krn Lamb.
Lombaerts ^ gem. waterlaet v gem. straat
als voors. Hubrecht tegen Henric z.w. Sthevens vander Amervoert wedn w. Kathelinen sue uxoris tegen
Wouter z. Henric Mertens wedn w. Elysabethen sue uxoris tegen Wijtman z. Hubrecht Wijten als wittig man
en momb. Margrieten sue uxoris tegen Peter Agneesen en Marien gez. drs. w. Mattijs Jans Meyers met
cope in sch.br. Otw - supt venditore - scab. Einde en Eyghen datum xvi juny
109. 1478 augustus 24
847.Sch.Otw,R.184,17r-4
Henric Wouter Wijtman Peter Agneese en Marie voers. cum tutoribus dit huys hoff en erven voors. vendidit
en supt Jannen z.w. Jans Boytens - scab. Groys en Einde datum xxiiij augusti
110. 1478 juni 16
847.Sch.Otw,R.184,17v-1
Willem n.z.w. Henric Nellen
 een stuck beempt geh. den Strijthorst tot hem behorende sitis in par. Otw in Huculem < ^ erf Remkens
vidue w. Vrancken Cnoeps en haar krn > gemeint van Huculem daer den ghemeinen stroem gheheiten
die Aa doer gheet v erf Aert van Beitl?
en w. Anthonisen Claeusen Gheryden Goeyaerden gebr. krn w. Gherit Robben met overgeven erfelijk
ghecregen hadde in sch.br. Otw nog hiertoe 1 mud rogs op Lichtmis uit een stuck beempts voors.
welk mud rogge erfpacht voors. Willem voors. tegen Matheeus z.w. Henric Kepken als wittige man Dingen
sue uxoris d.w. Aert Buckinc met overgeven verkregen had in sch.br. sBosch
vendt et supt Embrechten z. Jan Herman Noyens z. scab. Eyghen en Nycolay Beir dat. supt
111. 1478 juni 16
847.Sch.Otw,R.184,17v-2
Cont sij want Claeus n.z. w. Henric vanden Dijc tegen Jannen z.w. Jan Lipprechs ghecoft hadde
 een huis en hof met toebehoren bvvo aan die Kerckstrathe < erf Jans vanden Stheghen enzijn krn > erf
Godelt vidue w. Peter van Laerhoven ^ v die strathen
welk huis hij weder mag lossen met zekere penningen en tot zekeren tijd in verscheyde sch.br. vanden
Bosch
dicto Nicolao dat hij het voorn. huis niet zal lossen het denselven Claeusen laten sal - scab. Gruyter en
Eyghen datum supra
wij schepenen dat voor ons comen is Jan Lipprechs voors. en heeft bekent ghezeit dat dit huyse noeyt
belast en heeft eghenen commer dan houden commer die daer op staet ende mette scult van Jan Willem
Wyten sone en met 10 L rogs die Henric vanden Hout daerop heffende is en dieselve Jan en Henric vanden
Hout tselve huis voor in recht hebben dwelc die selve Jan Lipprechs bijden vorster daertoe gheeedt met
opgheheeven vingher kennelijc ten heylighen ghezworen datum supra
112. 1478 juni 16 ?.
847.Sch.Otw,R.184,17v-3
heer Wouter geh. Back priester z.w. Wouter Back Gheerleecs z.
 twee stuck lands bvvo tusschen ... Oesterwijc en de molen ter Nedervonder daer den heerwech
doergheet < erf Jans van Dongen ? > Jan Beckers en Claes voors. ^ Wouter Maes ? v erf Jans kynder
vande Ven
welk stuk land w. Wouter Back van Willem z.w. Wouter Poinenborch voor een erfpacht van 5 1/2 L rog in
sch.br. Otw vendt et supt Jannen en Willemen gebr. krn w. Jan Poinenborch
daar Jan en Willem uit gelden zullen de voorn. 5 1/2 L rogge en wat van recht schuldig is [geen gatum geen
schepenen]
113. 1478 juni 16 ?
847.Sch.Otw,R.184,18r-1
Jan en Willem voors promisit heer Wouter voors. [doorgehaald 38 en 35] 25 peters de peter 18 st op
Lichtmis over 6 jaar met 11 L rog min 1/3 van 1 L - datum scab. ut supra
17
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114. 1478 juni 21
847.Sch.Otw,R.184,18r-2
Pauwels z.w. Herman Wouter Beerthouts sone promisit Aert z.w. Ghijsbrecht Zeghers sone 14 peters elke
peter 19 st 4 daghe voer onser Vrouwen daghe purificationis prope futuris solverunt scab. Peter Jans z. en
Claeus die Beer datum xxi juny
115. 1478 juni 25
847.Sch.Otw,R.184,18r-3
Aert z.w. Aerts van Laerhoven die helft tot hem toebehorende in
 een stuck lands daar die andere helft af toebehorende is Lambert z.w. Jan Laureis? Toit Vannys z.
ghelegen in par. Otw in Berckel in die Seshoeven de helft daeraf gelegen < erf Gherit Brievinck > erf
Peter Priem ^ erf erfgen. Herman Loer v erf Laureis voors. dat daertegen deylt
leg. vendt Henric z.w. Jan Laureis Toit Vannys z. uitgenomen aan de hertog de helft van 2 oude groten
erfcijns en den godshuse van Ste Gheertruden van Loven de helft van enen ponde payments scab. Peter
vanden Einde en Peter Jans z. datum xxv juny
Henric voors. promisit Aernden 36 peters elke peter 18 st de ene helft op Lichtmis over een jaar met 1/2 mud
rogs de andere helft op Lichtmis over 8 jaar met 1/2 mud rogge en elk jaar ertussen - datum scab. ut supra
116. 1478 mei 20
847.Sch.Otw,R.184,18r-4
Henric z.w. Henric vanden Doren man van Alyten sue uxoris d.w. Peter Embrecht z. van Riele op
 2 huse en hove neven een liggende in par. Otw in de Kerckstraet < erf Peter Jans Beeren z. > erf
Embrecht Peeter Embrechts z. ^v die strathen
ad opus Embrecht z.w. Peter Embrechts z. voors. et ad opus Jans z.w. Faes Deckers man van Elysabethen
sue uxoris z.w. Peter Embrecht z. voors. - scab. Gruyter en Eygen dragen xx may [18v]
quo facto Jan die Decker op dat een huys van de 2 huysen voors. te weten dat huis daeraf westwaerts
ghelegen < erf Peeter Jans Beeren z. > erf van Embrecht voors. dat daar tegen deylt ^v beide eynden aen
die strathen
ad opus Embrecht sijns zwagers voors. daar Embrecht voors. uit gelden zal Kathelinen Jan Buckincx
dochter die helft van 1/2 mud rogge erfpacht en de taefelen sHeylichs Gheests van Otw de helft van enen
pont payments erfcijns en de helft van 1 R dijcs opten Oesterwijcschen dijc te bewaren en hebben geloofd
de een de andere dat elc sijn helft vande voers. commer uit sinen huse alsoe ghelden sal scab. Gruyter en
Eyghen datum xx may
Embrecht voors. op dat andere huis voors. te weten dat huis daeraf westwaerts gheleghenn < erf Embrecht
voors. op beyden zijden aenliggende opgedragen Jans voors. daar Jan voors. uit gelden zal de helft van de
commer v oors. - datum scab. ut supra
117. 1478 juni 30
847.Sch.Otw,R.184,18v-1
Vranck z.w. Claeus vande Dale promisit Willemen z.w. Jan Poinenborch 18 peters van 18 st deen helft in
festo Bavonis a.s. met 1/2 mud rogge en dander helft in festo Bavonis over jaer met 4 L rogs scab. eodem
datum xxx juny
118. 1478 juli 1?
847.Sch.Otw,R.184,18v-2
Cornelys Peter s. promisit Laurentio filio quondam Laurentij Wouter Vrancken soen 1/2 mud rogge op
Lichtmis uit quadam petia pascue 6 L par. Otw op die Hupperinghe < erf domino Jo Back militis > erf
Mechtelde vidue w. Jo de Ethen et suie fi...? ^ pmertensv com. plateam - scab. Peter Jans z. en Nycolay die
Beer datum 1 oect ?
119. 1478 juli 3
847.Sch.Otw,R.184,18v-3
Willem nat.z.w. Henric Nellen
 een huis en huis en hof met toebehoren .... ij cameren van enen anderen huse daerneven liggende bvvo
bijder kerken < w. heer Claeus Witten [^ comm. plaeam doorgehaald] > ^ ? v erf w. Goeyaert van Deyl
met krn
vendt Adriaen z. Jan Ghijsbrechts sone vander Hoeven diemenheit Jan den Mesmaker waaruit 1 R dijk
opten Otw dijk - scab. Gruyter en Beeren? Claeus die Beer datum iij july
120. 1478 juli 3
847.Sch.Otw,R.184,19r-1
Adriaen voors. promisit hem te geven en te ghelden Willemen voors. 1 mud rogge op Lichtmsis uit de huse
en hove voers - datum scab. ut supra
121. 1478 juli 3
847.Sch.Otw,R.184,19r-2
Adriaen voors. promisit Willemen voors. C peters en xxx [130 peters] elken peter tot 18 st 40 peters daaraf
op Lichtmis a.s. met 3 mud 4 L rog en 20 peters lichtmis over een jaar met 2 mud 4 L en 20 eraf Lichtmis
naarvolgend jaar met 1 1/2 mud 4 L rogge en 20 peters Lichtmis daarna met 1 mud 4 L rogge en 20 eraf
Lichtmis daarna met 12 L rogs en 10 peters op Lichtmis daarna met 4 L rogs - datum scab. ut supra
122. 1478 juli 6
847.Sch.Otw,R.184,19r-3
Wouter en Elysabeth sijn zuster krn Henrick Mertens alle goederen beruerlijc ende onberuerlijc havelijc en
18
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erfelijc die denselven ende elken van hen vander doet w. Yden hoer moeder wittige hvr doen sij leefde
Henric voors. met recht van versterve erfelijc toecomen sijn en die denselven vander doet Henric hoers
vaders voors. in eenighen toecomende tijden aencomen ende versterven moghen soe waer die voors.
gueden ghelegen sijn supt Marien hoer wittige zuster op conditie dat Marie na dood van haar vader betalen
zal alle wittige sculden en pachten en daertoe hen vader ter eerden bestaeden sal temelijc nae sinen staet
en dat wat na Marie haar dood overblijven zal sal laten hoeren wittigen erfghenamen dwelc die selve Marie
de voors.Wouter en Elysabeth als een principael sculder wederom gheloeft heeft scab. Einde en Berck
datum vi july
123. 1478 juli 7
847.Sch.Otw,R.184,19r-4
Claeus nat.z.w. Henrick vande Dijck
 een huys en hof met sinen gronde en toebehoorten sitis in lib. de Otw in loco dicto die Kerckstraet < erf
Jans vande Stheghen en suorum proles > erf Guedelden vidue w. Peter van Laerhoven et suorum prolum
^ v aen die strathe
welk huis en hof voors. Claeus voors. tegen Jannen z.w. Jan Lupprechs in cope ghecregen had in litteris
Buscoducis vendt et supt Jacoppen z.w. Jan Lupprechts belast met Claeus 10 L rogs erfpacht scab. Gherit
van Berck en Claeus die Beer vij july
Jacop voors. promisit Claeusen voors. 7 peters de peter 18 st met 29 L rogs solvund [19v]
Jacop voors. promisit Claeusen voors. 14 peters de peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 6 L rogs en tot
sijnen schoonsten af te leggen altijd metten pacht - datum scab. ut supra
124. 1478 juli 7
847.Sch.Otw,R.184,19v-1
Henrick z.w. Peter vanden Hout 10 L rogs jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren in lib. de Otw in loco dicto de Kerckstrate < erf Jans vande Steghen > erf
Godelden wede w. Peter van Laerhoven ^ v met beide einden aen die strathen
welke 10 L rog erfpacht voors. Henric [van] Henrick z.w. Jan Moerlmans met overgeven erfelijc ghecregen
had in sch.br. Otw - vendt et supt Claeusen nat. z.w. Henric vanden Dijck - datum scab. ut supra
125. 1478 juli 8
847.Sch.Otw,R.184,19v-2
Peter z. Aert Goyaerts Gruyters z. promisit te ghelden Jannen z.w. Aert Nouwen 1/2 mud rogge jeep op
Lichtmis uit
 enen huyse en hove met toebehoren en uit erf daaraan 4 L sitis in par. de Tilborch in loco dicto die
Zwertrijt < erf Peter voors. > erf Aerts van Beeck ^ comm. plateam v erf Wouter vande Lare
 huse en hove met toebehoren en erf daaraan 3 L sitis ibidem < de voors. huse en erve > Jan Quap ^
comm plateam v erf Peter voors.
scab. Einde en Beir datum viij july
Jan voors. dat deselve Peter dit 1/2 mud rogs af sal moghen quyten op Lichtmus a.s. met 12 peters de peter
tot 18 st en mette pacht - datum scab. ut supra
126. 1478 juli 13
847.Sch.Otw,R.184,19v-3
Henric z.w. Henric vanden Brekelen man van Anthonysen sijns wijfs en Kathelien d.w. Peter vande Wou
cum tutore Katheline
 een stuck lants 2 L in par. Otw in loco dicto Huculem < erf Jan Cnoep > erf Jans vander Stheghen ^ erf
Kathelinen vidue w. Henric vande Wou en haar krn v erf Willem Gherit Willems z.
vendt Kathelinen en hoer krn voors. nl. Kathelinen t.t.en hoer kinderen voors. ten erve scab. Einde en Peter
Jans z. datum xiij july
127. 1478 juli 13
847.Sch.Otw,R.184,20r-1
Kathelinen voors. promisit Kathelinen vande Wou voors. 8 peters elke peter 19 st op Lichtmis over een jaar
met 4 L rogs op Lichtmis- datum scab. ut supra
128. 1478 juli 13
847.Sch.Otw,R.184,20r-2
Heer Aert priester z.w. Henric van Buel
 een huys en hof met sinen gronde en toebehoorten en metten erf daeraen sitis in lib. de Otw in loco die
Hoechstrate < erf mr Jans z.w. Ghijsbrecht Korstiaens > erf ert Heymans zwager vandenEck ^commm.
plateam v erf spersoens van Oesterwijc
vendt et supt heer Willem priester z.w. Jan Wytmans - datum scab. ut supra
Aert z. Peter vanden Einde redemit et reportavit - datum scab. ut supra
129. 1478 juli 13
847.Sch.Otw,R.184,20r-3
Wouter z.w. Willem Wytman Grieten z. die men heit Wouter Coiten promisit Gheryten z.w. Elyaes die Meyer
12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf sibi adveniad in lande soe in weyen tsamen 2 mudsaet sitis in
par. de Otw in loco dicto Berkel < erf der wede Jan Hals > erf Wouter Beerthouts z. ^ comm. plateam v
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erf Hessel Goyaert Hessels z.
item noch hiertoe wt
 den dordendeele van enen stuck broeck geh. Thomelaer 5 buender sitis in par. predicta in loco dicto
Uedenhout < erf erfgen. Wouter vander Hoen > erfgen. Jans vanden Brekelen en erf Peters krn vandee
Wou ^ Gomelaerstrathen v erf erfgen. w. Ghijsbrecht vande Broec
scab. Berck et Beir datum supra
130. 1478 juli 14
847.Sch.Otw,R.184,20r-4
Henric z.w. Peter vande Hout promisit Claeusen vanStralen 5 L rogge jeep op Lictmis alsoe langhe als
Claeus voors. inde menscheit leven sal uit
 sinen huse en hove sitis in lib. de otw < ^ erf Jan Willem Goeyaert Bac z. > erf w. Jans van Ethen v
com. plateam scab. Gruyter et Einde datum xiiij july
131. 1478 juli 19
847.Sch.Otw,R.184,20v-1
Wouter en Roelof gebr.krn w. Wouter Poinenborch Goeyaert z.w. Jan Goeyaert - - man van Heylw\ygh sijn
wijf Anthonis z.w. Aert vaner Hoeven man van Elysabethe sijns wijfs d.w. Wouter Poinenborch voor henzelf
en voor Aernden z.w. Wouter Poinenborch voors.
 een huys en hof met toebehoren met enen stuck lands daarbij in par. Haren in loco dicto Belver in de
Schuerenhoeve < erf krn Matheeus Luten > erf w. Models vanden Donck ^ comm. plateam
welk stuk land voors. daer nutertijt thuis op staet Wouter geh. die Vriese z.w. Willems Wryters van Jan geh.
Zibben z.w. Zebrechs vande Schueren voor enen erfpacht van 1/2 mud rogh erfpacht ontfangen hadde in
litteris de Oesterwijk - welk huis etc. voors. vander doet quindam Wouters Vriesen hoers oude moeder met
versterven erfelijk toecomen is - supt Jan Elst ad opus Peter z.w. Jans Jans van Haren
w. Wouter Vriesen en allen erfgenamen en nacomelingen Wouter Vriesen af te doen hierbij gestaan Wouter
nar.z.Wouters van Haren opt voors. stuck lands ad opus Peter voors. scab. Henric Peter en Peter Jans z.
datum xix julij
132. 1478 juli 25
847.Sch.Otw,R.184,20v-2
Gherit z.w. Aerts vander Hoeven die helft in 1/2 mud rogs jeep op Lichtmis uit en van
 een stuck erfs tot heyen en tot weyen liggende 4 L in par. Haren tpl. Holler Hoeve < erf Cornely z.
Nycolai Hollen > gemeint van Haren ^erf Gherit voors. en Anthonys sijns bruers v erf Elysabethen wede
Willem Henric z. en krn
welk stuk erf Cornelys z. Claeus Hollen vande voors. Gherit en van Adriaen z. Willem Sapeels van
denzelven Willem en wt Aernden doen sij leefde d.w. Aert vander Hoeven samen wittelijc ghewonnen voor
den voors. erfelijke pacht van 1/2 mud rogge volgens sch.br. sBosch - supt Aernden z. Willem Sapeels
tesamen met de brieven scab. Gruyter en Eygen datum in festo Jacobi
133. 1478 juli 25
847.Sch.Otw,R.184,20v-3
Aert voors. op allen en eneygelijcken anderen erfelijce gueden hem toebehorende en hem toeghedeelt die
hem vander doet w. Aernden sijns moeder en van w. erts vander Hoeven sijn oude moeder met versterven
toecomen sijn ad opus Gherit sijns oems voors. daer Gherit uit gelden zal allen commer van recht daeruit
gaende - datum scab. ut supra
134. 1461 april 30
847.Sch.Otw,R.184,21los-r-1
dit en staet int prothocolle nyet maer is ges. wt den originalen brieff
 copie
Jan soen wijlen Wouters Raymakers heeft geloeft als een principael sculder hem te gheven en te gelden
heeren Floryssen pbr sone Gijsbrecht Florys sone 4 L rogge jeep te vergelden een yegelijck jaer erffelijck op
onser Vrouwen dage purificatie vuyt en van
 een huyse en hove met sijnen gronde en toebehoirten met een stuck lants hier aenliggende 2 L bvvo <
erf Jan Willem Goyarts Bcks sone > erf Gerit die Raymaker ^v beyde eijnden aende gem. strate
 een stuck erfs tot weye liggende 3 L in de par. voors. in een stede geheten op de Hupperinge < erf
Berthouts vanden Dijck > erf Jacop vander Elst ^erf Alijten wede w. Herman Goyart Back en hoeren
kynderen tot ender gemeynder stege aldaer alssij seyden
sch Otw Jan vanden Doren Henricks sone en Jannis vanden Doren Diercksone die hoer zegelen in
getuijgenissen hier aen hebben gehangen int jaer ons heeren duysent vierhondert tsestich ende een den
lesten dage vande aprille
135. 1469 april 17
847.Sch.Otw,R.184,21los-r-2
Jan de Raymaker z.w. Wouters Raymekers heeft verkocht in wettige erffcope 4 L rogge jeep heer Florys
Gijsberts z. pbr tbv rectoirs Ste Joris altaer KvOtw die nu is en naemaels wesen sal op Lichtmis uit
 een huyse en hoff met gronden en toebehoirten 4 L bvvo < erf Jan z. Willem Goyert Backs > erf Gerit de
Raymaker mma ^ Hoochstrate v gem. Kerckstrate toe
 een der weydein par. Otw in een stede geh. Hukulom < erfAleyt wede w. herman Goyart Backs met
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hoer krn ^erf Jacobs vander Elst v stege daermen doir vaert van Hukulem totter Carchovensche moulen
waert aldaer
sch. Otw Mathijs die Gruyter en Goyert vanHulsen int jaer ons heren duysent vierhondert tsestich ende
negen seventhien dagen in aprille
136. 1525 februari 17
847.Sch.Otw,R.184,21los-v-1
Copie
Eduwaert Ariaen Tijmanss heeft geloeft als princ. sculder heer Reynier Crois pbr tbv rectoirs van St Anthonis
altaer gelegen inder capellen van St Willubrordt tot Berkel dat hij gelden en betalen sal den rectoir voirs jeec
2 Rgld op Lichtmis uit
 huyse en hove gronden en toebehoirten hem toebehorende bvvo ontrent der cappellen alhier < erf
Henricks inde Marsse > erf krn w. Jans van Bergen ^gem. strate v erf Eduwarts voirs.
 ecker lants dordalff L bvvo ter stede geh. int Moleneynde < erf Claes van Boxtel > erf Claes Hoeffs
^Molenstrate v erf Gerit Wernaers
 eenen ecker lants bvvo ter stede geh. indie Schijve < erf Lucas van Ammerzoijen > erf Aleyt Lombarts ^
erf Eduwaerts voors. v gem. voetpat toe
sch. Otw Jacop Henricks Emmen z. en Willem Cornelis Bacxsz. int jaer xvC vier ende twintich seventhien
dagen in februario
137. 1478 ?
847.Sch.Otw,R.184,21los-v-2
grotendeels onleesbaar gemaakt en door gehaald
Ick Cornelus de Meijer pbr en onwardich cappellaen tot Boxtel ..... de gerechte waerheyt - - - 138. 1478 juni 20
847.Sch.Otw,R.184,21r-1
Mercelys z. Wijtman Ceelen z. en Elysabeth sijn wittige huysvrouwe promisit te gheven ende te ghelden
Jannen z. Willem Wyten 12 Lrogh jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo in loco die Kerckstraet < erf Elysabethen vidue w. Anchem
Molder en suorum prolum > erf Adriaen Jans Beeren z. ^v aen die strathen
scab. Gruyter et Einde datum xx juny
te lossen met 22 peters en voor elke peter 18 st en metten pacht - datum scab. ut supra
139. 1478 juni 24
847.Sch.Otw,R.184,21r-2
Aelbrecht Henric Aben z. promisit Claeusen nat.z.w. Henric vanden Dijc 6 peters elke peter 18 st can St
Jacop naestcomende over een jaer solverunt scab. Gruyter en Jan van Eyghen datum in profesto Jacobi
140. 1478 juni 28
847.Sch.Otw,R.184,21r-3
Lambrecht Be...ren Jan de Potter Jan [doorgehaald Willem] Colen z. promisit Jan van Haren ad opus
shoechscoutet vanden Bosch 18 Rgld in festo Bavonis scabini predicto datum xxviij juny
141. 1478 juni 28 ?
847.Sch.Otw,R.184,21r-4
Peter vanden Einde Henric Moels en Bertholomeeus Lombaerts geloven? Jacop Jans z. vander Elst ad opus
Peter Bastiaens? 100 peters elke peter 18 st op ten half vasten a.s. scab. Peter vanden Einde en - - 142. 1479 januari 2
847.Sch.Otw,R.184,21r-5
Jacop Jan Schiven z. promisit Jannen z. w. Andries Toit? 38 peters elke peter 19 st van paschen
naestcomende over 1 jaer met 1 mud rogs scab. Gruyter et Eyghen datum 2 january
143. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,21r-6
Jan z.w. Willem vande Hout 29 1/2 peter en voor den peter 18 st hem als hij zeede behorende als Willem
z.w. Gherit Wyten de jonghen den voors. Jan gheloeft had tot zekeren dagen nae inhout schepenen brieven
supt Henric wittigen soen scab. Gruyter et Claeus die Beer datum xxx octobris
144. 1478 augustus 4
847.Sch.Otw,R.184,21v-1
Cont sij want heer Henric geh. die Gruyter priester als rectoir sunt Anthonys outaer inder kercken van
Tilborch voor sijn gebrec dats te weten voor een jeep van 4 L rogs op Lichtmis uit
 de helft van den dordendeel van ene stuck lants geh. den Eppenvenacker sitis in par. Goerle < erf
Willem Kepken > erf Wouter Anchems
 de helft van enen dordendeel van een stuck lands inde voors. par. gelegen < erf Mijs Weeldmans > erf
Wouter Anchems
 de helft vande helft van een dordendeel in een hof sitis in par. predicta < erf Back Guedelden > erf
Wouter Anchems en GHijsbrecht Wouters
 de helft van enen dordendeel van eenre weyen sitis in par. predicto < erf Mathijs Hoefkens en dat
Doncven > erf Margrieten van Wijck en krn
welke helft vanden dordendeele de erfgen. voorn. Jan Anchems sone van Goerle van Jannen z.w.
Goeyaerts Bonten sinen zwager voor de voors erfpacht van 4 L rogge in sch.br. Otw 1426 in festo Philippi et
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Jacobi en welke pacht voors. totden voors. outaer voert erfelijk comen is ut dicit en welke pacht voors. de
voors. heer Henric als rectoir des altaers voors. gebrak van 2 jaren naestleden biet vergouden en was ut
dicit gericht waert metden vonnis sch. Otw aen deze erven welc gericht Andries Hovelmans namens heer
Henrick voors. volcomelijc volvuerde alsoe heeft Andries vorster dit voors. ghericht weder overgegeven en
opgedragen heer Henric voors. ende atnt heer Henrick voors. dit voors. ghericht denghenen dien hij dat
sculdich was te bieden te lossen geboden heeft te lossen
proclamatie in de kercke van Goerle en in dezelve kerke enen coopdact openbaerlijc gheleet is gelijc in ?
scepen van Goerle ons scepenen hier onder gescr. gheverifieert hebben also heeft heer Henric voors. dese
voors. erf voor zijn voors. gebrek en voor den onraet daer en tenden vercoft Adrianen z.w. Gherit Winen
scab. Gruyter en Eyghen en Berck datum iiij augusti
145. 1478 augustus 24
847.Sch.Otw,R.184,21v-2
Henric z.w. Stevens vander Amervoert 7 st ghelds jeec alsulcken gelde als opten dach der betalinghen
jaarlijcs in boersen gaen op St Lamberti uit
 een huse en hove bvvo <w. Goeyaert Buckinx > erf Adam Zweers
welke 7 st Janne geh. vander Loe soen w. Wouters vande Loe tegen Goeyaert geh. Buckinck z.w. jan
Buckinck met overgeven gekocht had in sch.br.Otw en welke 7 st de voorn. Henric mits een erfdeling met
mede erfgenamen toecomen is - vendt et supt Aerden z.w. Jacop van Eele Aert Houtappels z. etc. scab.
Gruyter en Einde datum xxiiij augusti
146. 1478 augustus 24
847.Sch.Otw,R.184,22r-1
doorgehaald: Jan de Boyter promisit Wouter Mateus Peter Agnesen en
nieuwe aanhef: Jan die Boyter promisit Henric Sthevens z. vande Amervoert 10 peters tot 18 st op Lichtmis
over 2 jaar met 4 L etc. - datum scab. ut supra
147. 1478 september 19
847.Sch.Otw,R.184,22r-2
Anthonys en Claeus gebr. zn w. Gherit Robben op 2/3 van
 een stuck beempts in par. Otw in loco dat Brieven [Rieven?= Rietven] < heer Wouter Jan Hillen > erf Jan
Buckinx erfgenamen ^ erf Gheerleecs Rovers v erf erfgen. Willem van Haren
 een deel van een stuxken lands 1 L ghelijc alst daerbij goeder maten bepaelt sal werden < voors. ghe...
ende Kathelinen wede Gherit Robben en hoer krn sitis in par. predicta in loco dicto die Hoeven < erf Jans
vander Hoeven > erf Anthonys Robben ^ gem. strate v erf Ghijsbrecht Beeren
en op alligen recht hen daeraf in enigerwijs toebehorende ad opus Gherit nat.z.w. Gherit Robben voors.
scab. Henric Peters en Peter Jans z. datum xix septembris
148. 1478 september 19
847.Sch.Otw,R.184,22r-3
Anthonis en Claeus voors. op
 dat dordendeele van de stuck beempts voors. ende oot gedeelte vande voors. lopens lands ghelegen als
tusschen Gherit voors. en Kathelinen en hoer kynderen voors. bepaelt sal worden
ad opus Kathelinen en hoer kinderen voors. Kathelinen tot hoer tochte en hoer kinderen voors ten erve datum scab. ut supra
149. 1478 september 29
847.Sch.Otw,R.184,22r-4
Aert en Jan gebr. zn w. Peter Haerman voor henzelf en voor alle erfgenamen en nacomelingen w. Claeus
Haerman hoer oems die sij samentlijc voer geloeft hebben 3 1/2 L rogs jeep tot hen als sij zeden behorende
op Lichtmis en welke 3 1/2 L rogs erfpacht voors. w. Jan vande Pasch voer en Peter sijn soen nae de voers.
w. Claeus Haerman voer ende Adriaen en Jannen voers nae ghegouden hebben ende daer sij als sij
segghen gheen brieve af en vinden supt Peteren z.w. Jans vande Pasch voors. .... commer ex parte
Cornelis z.w. Claeus Haerman hoers ooms scab. Peter vande Einde en Peter Jans z. datum xxix september
150. 1478 september 29
847.Sch.Otw,R.184,22r-5
Heylwygh wede Jans Cupers die men hiet Jan die Jegher alzulken tocht als Heylwych voors. besittende is in
 een stck lands 1 1/2 L sitis in par. Otw in loco dicto Berkel < erf sheren van paerweis > erf Elysabeth
vidue w. Peter vande Pasch en zijn krn ^erf Hessel Goeyaerts v erf Aerts van Eersel
supt Jannen ende Adriaen hoer wittige z. Peter z.w. Ghijsbrecht Aerts man van Kerstinen Danielen s. Jans
van Oekel ad opus Jueten en Margrieten krn dess. Daniels van hem en wt Heylwighe d.w. Jans Cupers datum scab. ut supra [22v]
quo facto Jo. Adriaen Peter en Daniel voor henzelf en voor Jueten en Margrieten sijn krn voors. dit voors.
stuk land vendidit Gheryden z.w. Peter vande Pasch ad opus Elysabeth voors. ter tocht en haar krn voors.
ten erve - datum scab. ut supra
151. 1478 september 30
847.Sch.Otw,R.184,22v-1
Jan [doorgehaald Enghelberen] ende Yden ende Eysabetten sijn zusteren krn w. Dierck Jan Stelaer z. Jan
z.w. Daniel van Boerden man van Enghelberen sui uxoris d.w. Dirc Stelaert voers.
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een stuck lands tot he.. 7 L sitis in par. Enschot < erf Kathelinen sberen > erf Aerts van Beeck daer een
wech tussen gheet ^ erf Gherit Willems v erf derzusteren van Hoesden
 een stuck erfs tot heyen liggende 1 Buender in par. Loen < erf Gherit Wilems > Herman Loers erfgen.
 een stuck lands den Pluker? 1/2 mudzaad in voorn. par. Enschot < erf Hubrecht Willems Goyaerts z. >
erf Goeyaert Oerlmans ^v strathen
vendt Hubrecht z.w. Willem Hoeyaerts z. uitgenomen Willem Wyten tot Beeck 1 mud rogs erfpacht > Jan
vanden Doren 7 L rogs en 1/2 mud rogs erfpacht de krn Henrick die huysvrou was Dircs van Os en uit de
voors. heyhoeven tot Loen 1 oert st. jaarl. - scab. Einde en Berck datum ultima septembris
Hubrecht voors. supt Jan van Boerden voors. 20 peters elke peter 19 st over 20 jaar met 10 L rogs elke
Lievevrouwendach configurificatie binnen de voors. termijn ....ende altoes met 4 L smaels en niet meer datum scab. ut supra


152. 1478 september 30
847.Sch.Otw,R.184,22v-2
Willem z.w. Peter Beeren
 een huys en hof met toebehoren hem behorende in lib. de Otw in loco die Kercstraet < erf Gheertruden
vidue w. Embrechts Greven > erf w. Embrecht Peter Emmen z. ^ Kerckstrate v Hoochstrate toe
welk huis etc. tot Jannen z.w. Robbrecht Gheysters in enen coop des heer van de lande bij Henrick z.w.
Willem Kepken daerop ghed. ? erfelijc toecomen is en welk huis en hof voors. Willem voors. Jan Robbrechts
z. voers in verschillende sch.brt. van Otw - vendt Jannnen z.w. Aert Wyten ? scab. Henrick van Beeck en
Peter Jans z. datum supra [23r]
Jan voors. promisit Willem voors. 43 peters elke peter 18 st 13 peters op festo Jacobo 10 peters Pasche met
14 L rogge op Pasen met 9 L en 10 peters op Pasen met 4 1/2 L maar of Jan voors. dese voors. penningen
betaalt van Paschen over een jaar dat hij dat sal moghen en sonder pacht - datum scab. ut supra
153. 1478 september 30
847.Sch.Otw,R.184,23r-1
Cont sij want Henric z. w. Peter vanden Hout voor zijn gebrek jeep 10 L rogs op Lichtmis uit
 enen hof en hove sitis in lib. de Oesterwijc in loco die Kerckstrate < erf Jans vander Steghen > erf
Godelden vidue w. Peter van Laerhoven en haar krn ^ v strathen
welke pacht van 10 L Henric z.w. Jan Moerlmans ?tegen Jan z.w. Jan Lipprichs en tegen Katheline wittege
hvr Jan Lipprechts voors. met overgeven ghecregen had in sch.br.Otw 1475 en welke pacht van 10 L in
andere sch.br. van Otw en welke pacht de voors. Henrick ontbrack van 3 jaar naestleden niet vergouen was
gericht sch.Otw aen dit huys en hof welk gericht Jacop z.w. Jans vande Elst namens Henric voors. volvoerde
etc.
alles geschiet heeft Jacop voors. dit voors. gericht daer en teynden vercocht voor zijn vors. gebrek en voor
de onraet Jacoppen z.w. Jan Lipprechs behoudens Jannen Willem Wijthen z. 12 peters eens en 1/2 mud
rogs eens in de sack - scab. Peter de Einde Gherit van Berck Peter Jans en Claeus de Beer datum ultima
septembris
154. 1478 september 22
847.Sch.Otw,R.184,23r-2
Henric van Beeck promisit Claeus z.w. Gherit van Beeck 6 Rgld de gld 20 st van huden in 3 weken scab.
Gherit van Berck en Peter Jans z. datum xxij daghe in septembris
155. 1478 oktober 4
847.Sch.Otw,R.184,23v-1
Bruysten wede w. Willem Poinenborch dochter w. Aert Bonten? alzulk recht van tocht als Bruysten voors.
besittende is in
 enen stuck lands 4 L in par. Otw te Huculem < erf Goeyaert Rembouts > erf Wouter Thomaes Wouters
z. ^erf Willem Wythen v erf Willem Gherit Willems z.
supt Roeloven hoeren soen en Heylwyghen hoer dochter krn Willem Poinenborch voors. scab. Eyghen en
Claeus die Beer datum iiij octobris
quo facto Heylwyghen dit voors. stuck lands vendt Gherit z.w. Henricvan Dunne - datum scab. ut supra
156. 1478 oktober 14
847.Sch.Otw,R.184,23v-2
Jan z.w. Jan Poinenborch redemit scab. Beer en Peter Janss datum xiiij octobris
157. 1478 oktober 4
847.Sch.Otw,R.184,23v-3
Gheryt van Dunne voors. promisit te gheden Goeyyaerden z.w. Goeyaerts van Hulsen 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit voorn. stuk land en nog uit
 een stuck lands 5 L sitis ibidem < erf Jan Loenman > comm. viam ^metter dorden zijden erf Willem
Hoiften
- datum scab. ut supra
158. 1478 oktober 6
847.Sch.Otw,R.184,23v-4
Laureis z.w. Wouter Loers promisit te gelden Jannen z.w. Willem Henric z. 1/2 mud rogge in festo Bavonis
uit
23

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

Regestenlijst inv.nr.184 (1478)

een stuck erfs tot weyen liggende 17 L par. Otw in Uedenhout < sheren van Paerweis > erf Jan
Loenman ^ erf Ghijsbrecht Scoemakers v erf krn Jan Zeghers
scab. Einde en Peter Jans datum vi octobris


159. 1478 oktober 6
847.Sch.Otw,R.184,23v-5
Peter z.w. Willem Lombaert
 een huys en hof met sijnen goeden en toebehoorten tot hem behorende sitis in lib. de otw < erf Adriaen
Cupers daer een wech tusschen gheet > erf Jan Noets ^ comm. plateam v erf w. Anchem Molders ende
de Gasthuys van Oesterwijc
welk huis etc. Peter voors. tegen de erfgen. w. Jan en Wouter gebr. krn w. Gherit Beeck geh. der Barbier
met overgeven in sch.br.Otw - vendt Jannen z. Reineers geh. Costers - scab. Einde en Beer datum supra
Willem z.w. Willem Lombaert redemit et reportavit - datum scab. ut supra
160. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24r-1
Henric z.w.Laureis? Lombaert
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoorten tot hem behorende in lib. de Otw in loco Karchoven
< erf Jan Wijtman en joffr Elysabeth van Amerroeyen > erf Jan Boyters ^erf Jacops vander Elst daer een
ghemein waterlaet doer gheet v comm. plateam
welk huis etc. Henric voors. tegen Willem en Peter gebr. krn w. Willem Lombaert verkregen had in sch.br.
Otw vendt Peter z.w. Peter vande Pasch - behoudelijk den selven Henric 20 L rogs erfpacht - scab. Peter
van Einde en Eyghen datum [doorgehaald xvi octobris] ix octobris
Bartholomeeus z.w. Laureis? Lombaerrt redemit - datum scab. ut supra
161. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24r-2
Peter voors. promisit te ghelden Henric voors. 20 L rogs jeep op Lichtmis uit de huyse etc. voors. - datum
scab. ut supra
Henric voors. ex gratia dat dezelve Peter also wanneer hem dat ghelieven sal af sal moghen quyten en
lossen met 45 peters elke peter 19 st en met 4 L smaels en niet meer - datum scab. ut supra
Peter voors. promisit Bartholomeeusen voors. 10 peters elke peter 19 st op Lichtmis over 3 jaar met 4 L rogs
etc. - datum scab. ut supra
162. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24r-3
Jan z.w. Henric vande Brekelen promisit te gelden Ermghaerden d.w. Herman van Riele 1 mud rogge jeep
op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw te Berkel < erf Matheeus Loers > ^ die Kersstraet? v erf
Meeus Stevens
 een stuck lants 10 L sitis ibidem < erf w. Jan Hals > com. plateam ^ Gherlenc van Brakel v com. viam
- datum scab. ut supra
163. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24v-1
Ermgaert voors. allen en eneygelijcke gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc die voors.
Ermgaert nae hoer doet after laten sal soe waar die voors. gueden aldaar gekegen zijn supt Jacop Jans z.
vande [sic] ad opus Willems natuerlijc dochter derselver Ermgaerden wt haer en van w. Jan Gherit
Berkelmans z. tesamen natuerlijc gewonnen - datum scab. ut supra
164. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24v-2
Goeyaert z.w. Goyaert van Hulsen alsulcke erfgoederen alzulke erfgoederen als Lambrecht? z.w. Tielman
die Vet en zijn krn in de dingbank van Otw waar ook gelegen en Goyaert voors. tegen Lambrecht z.w.
Tielmans die Vet tegen Laurensen en Jannen gebr. krn. Lambrecht voors. voor henzelf en voor Lambrecht
Tielmannen Marien en Heylwyghen krn Lambrecht voors. met overgeven in br. van Otw vendt Jan z.
Lambrecht van Gorcum - scab. Gruyters en Claeus die Beer datum supra
165. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,24v-3
Goyaert voers. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuk lands 3 Lin par. Otw in Uedenhout in die Gruenstrathe < erf Hermanis dicti Beris > erf
Lambert die Vet
 meer onderpanden na inhout sch.br. sBosch
welk mud rogge voors. Goeyardt tegen Aernden geh. Brekelman soen w. Aert Brekelman in cope ghecregen
had nae inhoud zekere brieven nog hiertoe 1 mud rogs erfpacht in festo nativitatis xte [Kerstmis] uit
 een stuck lands geh. tGheloect 3 L in Uedenhout < erf Lambrecht die Vet > erf Hermans die Vet
welk mud rogge erfpacht voors. Goeyaert voors. tegen Hubrecht Jan Hubrechts z. en tegen Beertruden z.w.
Goeyaert Bonten met overgeven nog hiertoe 4 L erfpacht van 1/2 mud rogs van 4 mudden rogge op
Lichtmis? als Goeyaert voers. tegen Gheryden z.w. Goeyaert van Nerven met overgeven ghecregen had in
diverse sch.br. Otw
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nog
21 1/2 rogs erfpacht op Lichtmis? als Goeyaert voors tegen Tielman geh. die Vet met overgeven in sch.br.
sBosch - vendt et supt dicto Jo. - datum scab. ut supra
166. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,25r-1
Jan voors. promisit Goeyaerde voors. 36 peters en voor elke peter 18 st op Lichtmis met 1 mud rogge datum scab. ut supra
167. 1478 oktober 9
847.Sch.Otw,R.184,25r-2
Jan voor promisit Goeyaert voors. 3 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 stuk beemd en land aaneenliggende 10 L in par. predicto in loco dicto Uedenhout < kerk en H.Geest
van Otw > ^ erf Rycout Gorchgraven
 een stuk land 2 L sitis ibidem < Rycout Borchgraven > erf Jans voors.
 een stuck landts 2 L sitis ibidem < Jans voors. > erf erfgen. Herman Wouters
- datum scab. ut supra
 nog uit stuk beemd sitis ibidem < ^ erf Jan ert Loers z. > erf Henric Henric Losen z. en Jan Jan Brocken
 stuck beempt 6 L sitis ibidem in loco den Reit < erf Henric Melys > erf sHeylichs Geests vanden Bosch datum scab. ut supra
168. 1478 oktober 8
847.Sch.Otw,R.184,25r-3
Goeyaert voors. dat dezelve Jan deze 3 mud rogs af sal moghen quyten ende lossen op Lichtmis a.s. over
10 jaar elck mud met 36 peters elke peter 18 st en met 1 mud slaels en niet meer en altijd mette pacht datum scab. ut supra
169. 1478 oktober 14
847.Sch.Otw,R.184,25r-4
Jan die R?aeymaker en Aert vande Kerchove promisit Gheryden z.w. Henric vander Aavoert 23 peters en
voor elke peter 18 st deen helft in onser vrouwen dracht toesterwijck a.s. dander helft in onser Vrouwen
dracht tOesterwijck inde sequentes scab. Berck et Peter Jans z. datum xiiij octobris
[rest van dit blad leeg]
170. 1478 oktober 14
847.Sch.Otw,R.184,25v-1
heer Henric geh. die Gruyter priester z.w. Aerts Gruyters confessoris des susterenhuyse van Oesterwijc
suster Jan Kepken d.w. Willem Kepken moeder der susterhuse voers. namens en vanwegen het gemeyn
convent
 een stuk land geheiten Ghijb Dirck Beelen gheloect totten voors. susterenhuse behorende 2 1/2 L sitis in
lib. de Otw in loco dicto die Schive after die hove van Oesterwijc < erf Hubrecht Corst Wouter Willems z.
Jan die Coster en Meeuw Lombaert Jans vander Hoeven c.s. > ^ den gemeine molenwech en mestwech
v erf Hadewyghen wede w. Jan Poinenborch
welk stuk land voors.w. Willem vanBrakel tegen de krn w. Ghijb Dirck Beelen met cope ghecregen had
insch.br. Otw en welk stuk land voors. den voors. susterenhuyse vander doet w. Luytgaerden d,w. Willems
ban Brakel met versterven erfelijk toecomen is - vendt Laurensen z.w. Lambrecht Groeys - scab. Gruyter en
Claeus die Beer datum xiiij octobris
Henric z.w. Willem Kepken van Nulant redemit et reportavit dicto - datum scab. ut supra
171. 1478 oktober 18
847.Sch.Otw,R.184,25v-2
Goeyaer z.w. Goeyaerts van Hulsen Jan z.w. Jan Wytman ende Andries sijn sone Embrecht z.w. .Henrick
Embrechts z. vn Riele hebben gheconsenteert ghewillecoert ende overgegeven dat Willem z.w. Willems
Beeren en sijn nacomelingen van nu voert aen ten ewygen daghen zullen moghen weghen als met hoeren
hoey wt vueren doer enen beempt geh. dat Dekens broeck tot enen beempde daer after ghelegen w.
toebehorende Coel Feitmans ende nu Willemen voers. met zulke voorwaardden dat Willem voors. oft sijn
nacomelingen het? hoey doer denvoers. deneksbroeck niet en zullen moghen vueren oft daer doer weghen
dan ten tijden als der Dekensbroeck ghemeit sal weerden om den hoey gheen scaey te doen en dat Willem
voors. en zijn nacomelingen hoer beesten int beghin vande meye oft daeromtrent zullen moghen scouwen
doer der Dekensbroeck in sinen beempt en dat in laten voer sij de beesten eens daar weder wt halen - scab.
Einde en Eyghen datum xviij octobris
172. 1478 oktober 20
847.Sch.Otw,R.184,26r-1
Jacop z.w. Claeus vande Leempoel 10 L rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis welke 10 L voors. Jacop
tegen Gherit Blocman verkregen had in sch.br. Otw vendt et supt joffr. Heylwyghen d.w. Dircks [van Liessel]
weduwe Dircs? Borchgraven - scab. Gruyter en Eyghen datum xx octobris
173. 1478 oktober 20
847.Sch.Otw,R.184,26r-2
joffr. Heylwych voors. aan Jacop voors. als dat deselve Jacop dese 10 L rogs erfpachts af sal mogen quyten
en lossen op Lichtmis a.s. over 10 jaar met 22 1/2 peter de peter tot 18 st oft daer en boinnen altijt tot sinen
scoensten ende altijt metten pacht - datum scab. ut supra
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174. 1478 oktober 20
847.Sch.Otw,R.184,26r-3
Cont sij want [doorgehaald Mechtel weduwe] [erboven Jacop z.w.] Claeus Luten gheloeft had te geven en te
gelden Mechtelden wede w. Claeus Luten sijnre moedere 6 mud rogge jee lijfpacht op Lichtmis uit zekere
onderpanden volgens sch.br
daarna soe is ghestaen voor sch. en heeft bekent deselve suster moeder ? als dat die selve Mechtelt voor
de voors. 6 mud rogs tot hoer tochte en hoer leefde? besitten sal 21 L rogs erfpacht ....... item noch hiertoe
14 L rogs erfpacht die welc Matheeus Hoisekens tot Goerle gheldende is item noch hiertoe 20 L rogs
erfpacht die welc Adriaens erfgenamen van Boerden jaarlijks ghelden item noch hiertoe 10 L rogs erfpacht
die welc Jan Ghyben tot Westerwijck? jaarlijks gheldende item noch hiertoe 12 L rogs erfpacht die welc
Wouter Coman tot Enschot gheldende item noch hiertoe 9 L rogs erffpacht die welc Peter Priem jaarlijks
gheldende is Item noch hier toe
 1/2 buender beempts geh. dassent ghelegen in stede geh. Uedenhout
- datum scab. ut supra
175. 1478 oktober 29
847.Sch.Otw,R.184,26v-1
Elysabeth wede w. Jacop Leyten ... d.w. Jan Buckinc alsulcken tocht en recht van tocht als Elysabeth voors.
besitten is in
 den derdendeel van enen stuck erfs tot heyen liggende in par. Enschot < erf der zusteren van
Oesterwijc > erf convent van Korsendonck ^ sheren van Parweis
welk erf voors. Elysabeth d.w. Henric Costers tegen Jacop z.w. Gerits van Vladeracken met cope in litteris
de buscoducis en welk stuk erf de voors. vander doet w. Elysabethen voors. ......
supt Merten z. deselve w. Jacop Leyten voors. ad opus Claeus Marien ende Elysabettthen krn desele w.
Jacop voors. - scab. Gruyter et Einde datum altera ? post festo Symonis et Jude
Quo facto dicti Mertini voor zijn bruederen en zusteren en met hem Elysabeth voors. dat dordendeel van den
voors. heyvelde supt heer Henric den Gruyter ad opus des goetshuys van Kersendonc en alle erfgenamen
en nacomelingen Elysabeth Costers deponet - datum scab. ut supra
176. 1478 oktober 29
Katherine d.w. Jan Buckinck
 1/3 en de helft van den derdendeeel van de voors. heyvelde
ad opus den goetshuse voors. etc.- datum scab. ut supra

847.Sch.Otw,R.184,26v-2

177. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,26v-3
Marye wede w. Korstiaen Embrecht Gosens d.w. Jan Buckinc
 hoer aengedeelt van de voors. heye
supt Jannen z.derselve Marien en w. Korstiaen voors. - datum scab. ut supra
quo facto dictus Joannes sijn aengedeelt van de voors. heyen supt heer Henric voers. ad opus den
goetshuse voors. scab. Gruyter en Eyghen datum xxx octobris
178. 1478 oktober 29
847.Sch.Otw,R.184,26v-4
Jan van der Brekelen promisit Jannen Claeus Wolfs z. 50 peters 5 st elke peter 18 st dat vijfenndeele daeraf
in festo Jacobi a.s. het andere 1/5 daaraf in festo Jacobi etc. scab. Henric Peters z. en Gherit van Berck
datum altera post Symonis et Jude
179. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,26v-5
Kathelijn d.w. Gherit Lycoep alle penningen als deselve Kathelinen toeghevucht van den onghevallen te
weten vanden doet w. Peter z.w. Gheryt Lycoep hoers bruers te betalen tot zekere terlijnen - supt Jenneken
d.w. Gheryt Lycoep hoer zuster tesamen met alle geloften - scab. Berck en Peter Jans z, datum xxx octobris
180. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,27r-1
Claeus na.z.w. Heyman Heymans sone vanden Eck
 een huis en hof met sijne gronden en toebehoorten sitis in lib de otw < erf Peter Jans z. > erf Gherit
Groey ^ erf jan Hollen v straetken toe dat ter molen waert gheet
als Claeus tegen Jan z.w. Peter Hollen met overgeven in sch.br. Otw - vendt et supt Peteren Jan Ghyben z.
scab. Einde en Jan van Eyghen datum supra
Heyman z.w. Heymans vanden Eck redemit et reportavit - datum scab. ut supra
181. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,27r-2
Jan z.w. Peter Hollen
 een stuxken hoefs 8 of 9 roeyen sitis ibidem < erf Jan Hollen voers. > erf Jans Raeymakers ^erf Hjerit
Groey b comm. plateam
vendt Peter Jan Ghijben z. voors. - datum scab. ut supra
182. 1478 oktober 30
847.Sch.Otw,R.184,27r-3
Vranck van Ghestel promisit Claeusen van Berck 33 peters 6 1/2 st de peter 18 st in festo nativitatis xte te
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betalen scab. Berck en Peter Jans z. datum supra
183. 1478 november 15
847.Sch.Otw,R.184,27r-4
Cont sij want Katheline d.w. Jans Wolfs met hoer momboor alzulke goederen bernelijc en ombernelijc
havelijc en erffelijc hebbende ende verkrijgende wittelijck overghegheven en opgedragen Henric? Aerts z.
vande Wiele tbv Kathelinen nat.d. Henric voors. van hem en uit de voors. Kathelinen natuerlijc ghewonnen
Kathelijne voors. haar tocht hoer leven lanc die gueden te ghebruken in sch.br. Otw soe is ghestaen
Kathelinen ierst ghenoemt voors. alsulcken tocht in 10 L rogge jeep op Ste Bartholomeeus dage apostels uit
 enen stuck lands geh. dat Langven 5 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Thijs Thijs z. > ^ erf
Wouter Willen v erf Herman Goyaert bacs
en welke 10 L rogs voors. Katheline d.w. Jans Wolfs voors. tegen Wouter z.w. Jan Vrients in cope
ghecreghen had in sch.br. Otw supt Jan z.w. Jans Willems z. vander Bruggen als wittig man en momb.
Kathelinen sijns wijfs nat.d. Henic vande Wiele en Kathelinen voors. - scab. Gruyter en Beer datum xv
novembris
184. 1478 novemer 25
847.Sch.Otw,R.184,los27
Henrick z.w. Peter Vannij heeft geloeft te gelden Ghijsberden z.w. Jans van Vucht 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit
 een stuk land 6 L in par. Otw tpl. Udenhoudt < erf Embrecht Stert > Henrick Peter Vanny ^gem. straat v
erf Peter Steven Priems
als hij sede hevet overgegeven op opgedragen - sch. Otw Peter vanden Eynde en Jan van Eyghen int jaer
ons heren dusent [vijff] vierhondert acht ende tseventich vijff entwintichdagen in novenbri
achterop Cop. Vorster in Oisterwijck
185. 1478 november 15
847.Sch.Otw,R.184,27v-1
Jan z.w. Willems Beckers man van Marien zijn hvr d.w. ... Aerts Wolfs op
 een stuck lands geh. den Plattenacker sitis in par. Otw in loco dicto Berckel < erf Jans Beckers > erf
Cornelys Willem Melys z.
 stuxken lands aldaar < > comm. viam ab utroque
 stuxken lands sitis ibidem < erf w. Embrecht vande Nuwlaer > erf w. Aert Houtappels
 stuck beempts 1 buender in par. de Enschot < die gemeyn Aa > erf w. Wouter vande Wiele
en opten alingen recht hem daeraf in enigerwijs toebehorende ad opus Kathelnen Jans Wolfs dochter ad
opus Jans voors. als wittig man en momb. Kathelinen sijn hvr voors. - item Kathelinen Jans Wolfs dochter tot
hoer tochte en Jan hoeren zwager voors. ten erve te bliven - datum scab. ut supra
quo facto Jo als man sijns wijfs op allen en enyegelijcken anderen gueden bernelijc en ombernelijc havdelijc
ende erfelijc daer die selve Katheline Jansd Wolfs d. naeden wille goeds in besterven sal alsoe waer men
die voirs. gueden alsdan bevinden sal supt Margrieten en Marien gez. drs derselver Kathelinen Jans Wolfs
vor hoer en van w. Embrecht Peters Embrechts z. van Riele te samen wettelijk ghewonnen te samen datum scab. ut supra


186. 1478 november 16
847.Sch.Otw,R.184,27v-2
Jan z.w. Wouter Raeymakers en Adelye sijn wittige hvr d. Herman van Haren hebben geordineerd en maken
testament dat de langstlevende van hen beiden alle goederen beruerlijc en omberuerlijc havelijc ende erfelijc
en na dood van de leste aflijvige de wech daer sij af comen sijn dat alsdan Jan natuerlijc z.w. Wouter
Raeymakers of zijn krn in den gueden Jans voors. mede deylen sal ghelijc de anderen der voers. Jans
wittighen erfgenamen scab. Gruyter en Eyghen datum xvi novembris
187. 1478 november 25
847.Sch.Otw,R.184,28r-1
Jan z.w. Peter Vanny
 een stuck lands hem toebehorende 6 L sitis in par. Otw in loco Uedenhout < erf Embrecht Stert > erf
Henric z.w. Peter Vanny ^ gem. strate erf Peter Stheven Priems
vendt Henric sinen bruer voirs. scab., Einde en Eyghen datum xxv novembris
188. 1478 november 25
847.Sch.Otw,R.184,28r-2
Ghijsbrecht z.w. Jans van Vucht 1 mud rogge jeep van 2 mud in festo beati Andree uit allen en
enyeghelijken gueden w. Goeyaert Back Ommaten sone
welk 1 mud rogge erfpacht wt de gueden w. Goeyaert voers. bewesen is en men jaarlijks geldende is uit
 enen guede mit sijnen gronde en toebhoren gheheyten tgoet vande Heyst sitis in par. Otw in loco dicto
Uedenhout aen een stede geh. de Winckel
en welk mud rogge Ghijsbrecht voors. voors. tegen Adriaen z.w. Denys Meinaerts z. met cope ghecregen
had in sc h.br. Otw supt Jannen voors. - datum scab. ut supra
Henric Vanny voors. promisit te ghelden Ghijsbrecht voors. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit een stuck lands
voors. - datum scab. ut supra
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marge: den brieff van 1 mud bij Henrick Vanny hier onder gelooft een weynich beschadicht wesende duer
verrotticheyt als oyck duer de muysen soe scheen ende nochtans volsegelt wesende is alnoch met consent
van schepenen schu? geexteneert? navolgende eedt bij Adriaen Adriaen Laureys gedaen van datert? is
aenden goeden .... gelijcken pacht nyet gequeten te wesen - actuim P. J Pey Lintermans G. Peynenb. et Tho
Huevel datum Ultima July anno 1612
189. 1478 november 30
847.Sch.Otw,R.184,28r-3
Jan Willem Wythen z. heeft verhuert in rechte manieren van hueringhen Laurenius z. w. Laureys Wouter
Vrancken
 een molen geh. die molen te Creyten
een termijn van 3 jaar vanaf St Jan voor 27 mud rogge en 4 L 4 vierdelen jaers allen jaer tfierendeels van de
voors. 27 mud 4 L rogge welke pacht Laureys voors. Jan belooft te betalen
dat Jan voors dese voors. ..... boren sal half tgheen dat Lambrecht inden Plasch met mout malen verdient
Jan voers. ppromisit Laur. voors. dat hij den voers. Laur. die voers. molen sal houden lofbaer gheele van
allent datte molen toe hoort om die voors. pachten vna molen gaende alsoe betalen sal datdie voors. Laur.
ghene commer af hebben en sal heeft voert gheloeft Jan voors. de voors. Laur. dat Willem sijn vader binnen
de voers. terminen gheen molen pachten en sal oft tdoen pachten van sinen wegen in gheene manieren
scab. Gruyter en Eyghen datum ultima novembris
marge: Alsoe Adriaen z. Adriaen Laureys Mattheeus geremonsteert? hadde desen brieff wederom midts
deese oirlogen verduistert? te sijn ende bij eedt verclaerd hadde dat den pacht van een mudde rogge daerop
- infra ....
ondermarge: consensu scabinorum nae dyen Peeter sone Adriaen Gijb Zegerss bij eede geaffirmeert heeft
dat desen brieff met meer anderen brieven overmits desen inlanighen oirloghe op casteel van Loon gevlucht
sijnde daernae anno 1587 metten casteel vernyelt sijn affirmerenden voirt deselve Peeter ende Denys zijn
brueder dat desen pacht vanden mud rogge is een goeden dueghelijke ende ongehueten? pacht etc. in
forma actum in presentie Joachim van Esch ende THomas de Loze opten 29 augusti 1589
Inne geruert is eenen goeden dueghdelijke ende afgequeten pacht gelijck hij bij cope? van seker transport
opten 24 v meye 1597 voir schepenen vande Bosch gedaenoyck heeft doen blijcken dat tselve mudde rogge
alnoch geextendeert te wordden salvo oft voirgaende alnoch ter hant quame dat men desen nyentlich? sal
casseren actum Gielis et H.Her? datum 15 9-ber 1605
190. 1478 december 1
847.Sch.Otw,R.184,28v-1
Henrik Henrik Embrechts z. promisit Jan Willem Wythen 20 peters elke peter 18 st infesto nativitatis Christi
a.s. scab. Gruyter en Einde datum primae decembris
191. 1478 december 3
847.Sch.Otw,R.184,28v-2
Jan z.w. Ghijsbrecht Mesmakers
 een stuck beempt hem toebehorende 6 L in par. Enschot < erf Adriaan Ghijsbrecht Mesmakers > erf
Willem van de Stake ^gem. stroom v gemeinte ibidem
als Jan tegen Embrecht z.w. Peter van Riele gekocht had in sch.br. Otw vendt et supt Adriaen z.w.
Ghijsbrecht Mesmakers sijnen brueder Scab. Eionde en Claeus die Beer datum iij decembris
192. 1478 december 3
847.Sch.Otw,R.184,28v-3
Adriaen z. Jan z.w. Ghijsbrechts Mesmakers man van Marien sue uxoris filia Lambrecht vande Wou 1 1/2
mud rogs jeep hem toebehorende als voors. Lambrecht de voors. Adriaen sinen zwager mette voors. Marien
sijnre dochter in huwelijke voorwarden wt alle sijne gueden gheloeft had vendt Jannen sinen vader voors.
tesamen met voorn. huwelijkse voorwaerden en alle andere voorw. en geloften - datum scab. ut supra
193. 1478 december 3
847.Sch.Otw,R.184,28v-4
Elysabeth vidua w. [Jan?] Anchem Molders alsulcke tocht in
 huys en hoff et toebehoren bvvo < erf w. Gherit? Beecken > ^ w. Thomaes Brunen nu tot Jan de Beer
 eenen hof daerafter < erf des Gasthuys van Oesterwijck > erfgen. Thomaes Brunen voors. nu tot Jacop
vander Elst behorende ^ erffgen. Yde [of wijlen?] Gheryt Beecken voors. en w. Henric Cupers v erf
sgasthuys van Otw en Laur. Herman Molneers z.
nog hiertoe 1 mud roghs erffpacht op Lichtmis uit en van den huse hove en erff als w. Jan Anchem Molders?
tegen Adriaen nat. z.w. Beerthout Bacs gekocht had ......
welk huis hof etc. voors. w. Jan Anchem Molneers z. tegen Aert geh. van Ghierle z.w. Jans van Ghierle met
cope ghecregen had in br. van Otw - supt. Gheryden en Jueten Jacoppen Marien ende Beatrijsen c.s. krn
desselfs Elysabethen en w. Jan voors.
Ghijsbrecht z.w. Jan Scoenmakers man van Elysabethen sue uxoris
scab. Einde en Berck datum iij decembris
quo facto Gheryt Juet Jacop Marie en Beatrys ende Ghijsbrecht voors. met tutoribus. dit voors. huys hof
voors. vendt et supt Aerden z. Jans Beckers vrijwaring ook voor alle andere krn en nacomelingen w. Jans
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Anchems molders z. - datum scab. ut supra
heer Adriaen priester z.w. Anchem Molder redemit jure proximitatis et reportavit aan koper- datum scab. ut
supra
194. 1478 december 3
847.Sch.Otw,R.184,29r-1
Aert z. Jans Beckers promisit Elysabethen en hoer krn 58 1/2 peters elke peter tot18 st deen helft van
Lichtmis na dood Elysabeth voors. over een jaar met 26 L rogs en de andere helft op Lichtmis met 13 L rogs
- scab. predicto datum supra behoudelijc dat Elysabeth voors. de pacht hoir leven lanck boiren sal
195. 1478 december 3
847.Sch.Otw,R.184,29r-2
Gherit Ghijsbrechts Juet Jacop Marie en Beatrijs promisit dicto Arnoldo dat sij Willemen Anthonysen en
Jenneken krn w. Jan Antheunis z. voors. wanneer zij tot horen mondigen jaeren comen zullen sijn zullen
doen vertieen op dit huis hof en erf voors. ad opus Aerts - datum scab. ut supra
196. 1478 december 17
847.Sch.Otw,R.184,29r-3
Stheven z.w. Jans Leeuwen 1 mud rogs jeep hem toebehorende uit
 goederen w. Jans geh. vander Hoeven mette tymmeringen daarop staande en toebehoren sitis in par.
Otw op de Hoeven < erf Ghijsbrecht Beeren > gemeint
welk mud rogge erfpacht voors. Hillegont wijf w, Henric vander Amervoort tegen Aernden geh. van
Krekelhoven z.w. Rutgher Everaerts z. van Buel in cope in sch.br. Otw en welk mud rogge erfpacht voors. de
voors. Stheven van de doet w. Hillegonde voors. sijn oude moeder ? met recht van versterven supt
Willemen z.w. Goeyaerts Neckers scab. Einde en Berc datum xvij decembris
197. 1478 december 17
847.Sch.Otw,R.184,29r-4
Willem en Jan gebr. zn w. Goyaart Neckers Katheline wede w. Jan Meeus d.w. Goeyaerts Neckers op 6
mud en 2 L rogs erfpachts hen toebehorende der mate van Beerze van 8 mud en 8 L rogs erfpacht derselve
mate op Lichtmis uit en van
 eene erfe metten husen daerop staende sitis in par. Middelbeerze < erf Jans erve van Loey > erf Jans
vander Ghelen ^ v gemeint
 stuck beempts in par. predicto < erf de heren van Tongerloe > erf Mathijs Dinghens erve ^ erf Henric
Loden
welke erven Aert z.w. Goeyaerrt Nerincs van Goeyaerden z.w. Goeyaert Neckers sinen bruer voors. voor de
voors. erfpacht van 8 mud 8 L rogs in sch.br. de Beerze ad opus Stheven z.w. Jans Leeuwen man van
Margrieten sui uxoris d,w, Goyaert Neckers - datum scab. ut supra
198. 1478 december 17
847.Sch.Otw,R.184,29v-1
Willem voors. Katheleyn sijn zuster voors. Stheven voors. man sijns wijfs voors. op 1 1/2 mud rogs erfpacht
de mate van Beerze op Lichtmis uit
 een stuck beempts in par. Beerze in loco dicto Huygevoert < ^ erf Jacops nat.z.w. Peter Coppen > erf
Jans krn van der Huyghenvoort v op die Huyghenvoert
welk stuk beemd voors. Jacop voors. van Goeyaerden z.w. Goeyaert Neckers voor de voors. erfelijke pacht
van 1 1/2 mud rogs en voor sommige andere commer jaarlijks van recht in litteris de beeck ad opus Jans
hoers bruer voors. in manieren van erfdeylinge - datum scab. ut supra
199. 1478 december 17
847.Sch.Otw,R.184,29v-2
Willem Jan en Kathelijn voors. 1/2 mud rogge erfpacht maat van Beerze op Lichtmis uit
 een stuk land in par. Oisterbeerrze < erf Henric Emen erve en Dirc vande Ven erve
 een wtfanghe daerbij gelegen < Peter Mesmakers erve
welk 1/2 mud rogge erfpacht Willem Jan Zuerincs z. tegen Boudewijn Ghijsbrechts Scoemakers z. in cope
ghecregen had in sch.br. Beerze - ad opus Stheven voers. man van sijns wijfs voors. - datum scab. ut supra
200. 1478 december 17
847.Sch.Otw,R.184,29v-3
dicto op 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove en erf daaraan 4 mudzaad in par. Otw en Ghestel opten Honsberch < erf Gobelens
Cupers z.w. Henric Thijs > erf Mechtelden vidue w. Aerts Greven en haar krn Jans Leeuwen z. Wouter
Jan Hillen z. ^ gemeint van Otw v op de ghemein Aa
welk mud rogge voors. Goeyaert z.w. Goyaerts Neckers tegen Willemen z.w. Jans van Haren met cope
ghecregen had in sch.br. Otw ad opus Steven voors. - datum scab. ut supra
201. 1478 december 13
847.Sch.Otw,R.184,29v-4
Jan z.w. Wouter Groy
 een huis ende hof met toebehoren bvvo in loco dicto Karchoven < erf Jans voors. > erf Jueten vudue w.
Embrecht Claes en hoers s. ^ erf Juete voors. v comm. plateam
vendt Thomasen z.w. Thomaes Stert uitgenomen Jan van Erp 3 brab. gr. daer omtrent erfcijns en de
ghezellen vander kercken 2 vlaams erfcijns jaarlijks van recht scab. Einde en Beer datum xiij decembris
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202. 1478 december 13
847.Sch.Otw,R.184,30r-1
Thomaes voors. promisit Jannen voors. 22 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 6 jaar nog 11 L rog elke
Lichtmis binnen de termijn -geen datum geen schepenen
203. 1478 december 18
847.Sch.Otw,R.184,30r-2
Peter z.w. Jans van Haren promisit Jannen z.w. Beerthout Vanny 3 pond jeec op Lichtmis uit
 een stuck lants 4 L in par. Haaren < erf Kerstinen Witlocx > erf Goeyaert Jan Goeyaerts ^gemeint v erf
Goeyaert voors.
scab. Einde en Claeus die Beer datum xviij decembris
204. 1478 december 24
847.Sch.Otw,R.184,30r-3
Jacop Doreman promisit Jannen vanden Heesacker 14 Rgld van 20 st opten half Vasten a.s. scab. Gruyter
en Jo. Eyghen datum xxiiij decembris
205. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30r-4
Jacop z.w. Jans vander Elst
 een huys en hof met toebehoren met een stuxken erfs som eckerlants som weylants 23 1/2 L in par. Otw
tpl. Huicelom < erf Jan Vrients > erf Willem Poinenborch en gem. plateam ^ erf mr Jan Ghijsen v
ghemeinen waterlaet
 een stuck beempts in par. predicto < erf Goyaert Rembouts en Andries z. ^ erf der susteren van Hosden
v ghebuer steghe totten water toe geh. die Aa
 een stuck lants 1 1/2 L 9 R sitis ibidem geh. den Paracker < erf krn Claes van Eyghen > erf heer Brusch
Jans z. ^comm. via v erf krn Wouter Maes z.
welk huis etc. tot de voors. Jacop in een coop des heeren van de lande bij Jan den Becker Willems - supt
Willem z.w. Gherit Wyten met alle brieven waaruit te gelden de kerke van Enschot 1 oude bodd. erfcijns en 6
zester rogge erfpacht den convent vanSte Gheertruyden van Loven 1 L rogs erfpacht en 2/3 van een oude
grote erfcijns de altaristen van Otw en Jan van Osch ten Bosch 2 mud rogge erfpacht aan Jan vander
Dussen 5 mud 2 L rogh oorn. scab.Gruyter rn Eyghen datum in festo innocentium
206. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-1
Jacop voors dat 1/4v in
 een stuck erfs wilner tot heyen ligghende en nu tot lande ghemaect tsamen 22 L in par. en tpl. als voor
tfierendeel daeraf < erf Aerfts van Beeck? > erf Embrecht Jan Hermans ^v die strathen
welk erf totten voors. Jacop ... supt Henric z.w. Gherit Woutersz. - daar Henric uit gelden zal den H.geest
vanden Bosch 1/2 L rogs erfpacht en 7 1/2 L 1/2 viertel Jan vander Dussen - scab. predictis datum supra
207. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-2
item
 1/4 van de voors. erf < erf Henrick voors. > erf Goeyaert jan Thys z. en Willem Gherits Willems z. ^ v aen
de straeten
supt Embrecht Jan Hermans z. daar Embrecht uit gelden zal de H.Geest vanden Bosch 1/2 L rogs erfpacht
en Jan vanden Dussen 4 L en 1/2? vierdelvat L rogs hierbij gestaan Henric Wouters voros. op dit vierendeel
voors. - datum scab. ut supra
208. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-3
item
 tfierendeel van de vors. stuck erfs < erf Embrecht voors. > ^ gemeint verf Goeyaert Jan Thijs z.
supt Willem z. Gherit Willems z. daar Willem uit gelden sal den H.Geest vandenBosch 1/2 L rogs erfpacht en
Jan vander Dussen 9 L rogs erfpacht hierbij gestaan Henrick voors. - datum scab. ut supra
209. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-4
item
 tfierendeel van de voors. erff te voren tfierendeel van de voors. stuck daeraf sitis < erf Embrecht voors. >
^ gemeint v erf Willem gherits
supt Goeyaert Jan Thijs z. daar Goyaert uit gelden zal den H.Geest vanden Bosch 1/2 L rogs erfpachts en
Jan vander Dussen 6 L rogs - datum scab. ut supra
210. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-5
item
 een stuck erfs tot weyen liggende metten houtwasch daerop staende sitis ibidem 7 1/2 L < erf
Mechtelden wede w. Henrick van Ethen en Henric hoer soen > comm. plateam ^eenen weye aldaar v erf
Lambrecht vanden Voort? [Wout?]
welk stuk erf voors. totten voors. coop des heren van de lande - supt Embrecht Jan Hermans z. waaruit te
gelden 1/2 pont payments erfcijns den rectoir Ste Ghertruden outaer in eccl. de Otw en Jan van Eyghen 1/2
mud rogge erfpacht erfpacht en Jan vande Dussen 7 zester rogs erfpacht - datum scab. ut supra
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211. 1478 december 28
847.Sch.Otw,R.184,30v-6
Item
 een stuck lands 2 L < erf Henrick van Huculem? > erf Lambrechts vande Wou en Jan Cnoep
 een stuck lants 1 1/2 L sitis ibidem < erf Jacop Lonouts > erf Gherit Robben ut dicit ???
212. 1478 december ?
847.Sch.Otw,R.184,31r-1
Adriaen z.w. Jans Beeren wittig man en momb. Margriet sue uxoris d. Jan Dicbiers dat doende . . . .
213. 1478 september 15
847.Sch.Otw,R.184,31r-2
Hubrecht z.w. Jan Arkenraet ? promisit heer Jan Back ridder ad opus de krn Jan Wolfaert dat hij opten erve
der krn voors. dat bij sinen sculd verbornt is vertymmeren sal van sinen goede 20 peters oft dat hij den
selven kynderen vesten sal wt sinen beempde tot Enschot ghelegen 1/2 mud rogs erfpacht scab. Gruyter
en Eyghen datum xv septembris anno Lxxviij
214. 1478 ?
847.Sch.Otw,R.184,31r-3
Jan z.w. Jans vander Laer wedn. w. Luytgaerden sue uxoris d.w. Henric van Straten alsulcken tocht in
 enen huse en hove met toebehoren 1 L sitis in par. Haren in loco dicto Belver < comm. plaeam > erf
Henric z.w. Henrick Boyens voert ...
 een stuck lands gheheiten dat Reghenlant 1 1/2 sitis ibidem < erf Willem Henric Appels z. > erf Willem
voors. en Jan Herman Zibben z. ^ erf Jans van Haren v erf Jan Gherit z. van Haren
supt Jacop Jans z. vander Elst ad opus Kathelinen d. dess. Jans van hem en wt w. Luytgaerden voors.
[geen datum of sch]
215. 1478 december 22
847.Sch.Otw,R.184,31r-4
Gerit z.w. Peter Coleman op
 een stuck erfs tot heyen liggende 10 L sitis in par. Boextel < erf dat Langven > erf Jacop Ghijben ^
gemeint van Otw v erf Wouter vande Heesacker
welke helft der erf voors. de voors. Gherit vander doet w. Peter sijns vaders met versterve aencomen is en
elc andere helft voors. Gheryt vander doet w. Jan Coleman sijns ooms met besetsel en met versterve
aencomen - supt Adriaen z.w. Jan Bonen tesamen volgens brieven scab. Berck en Peter Jans datum altera
post Thome
[onderaan deze laatste pagina is er een stuk afgeknipt]
216. 1478 augustus 4
847.Sch.Otw,R.184,31v-1
Pauwels z.w. Herman Wouters z. Goeyaert Vannys man van Heylwyghen sue uxoris Aeb Jan Hessels man
van Elysabethen sue uxoris drs w. Herman voirs. voor henzelf en voor allen en enyegelijcken anderen
kynderen w. Hermans voors.
 een stuck lands tot hen als sij zeden behorende 7 1/2 L sitis in par. Otw in loco Uedenhout < erf Aeb
Hessels erf Jan Lambrechts z. van Gorcum ^ erf Rycouts Borchgraven ad he... Wouter Loers
[tussengevoegd] Henric van Kreyte item
 een stuck beempts 5 1/2 L sitis in par. en tpl. voors. < > erf Goyaerts van Hulsen ^ erf Jans van Haren v
com. plateam
vendt Henric z. Jan Melys Walravens z. uitgenomen de H.Geest in Otw 21 1.2 st en 1 oert erfcijns en Marien
wede w. Gherit van Nerven 1/2 mud rogs erfpacht 14 1/2 ? oude grote en 1/2 capuyn van recht scab.
Gruyter en Eygen iiij augusti
217. 1478 december 26
847.Sch.Otw,R.184,31v-2
Henric Henric Embrechts z. van Riele promisit Aert Appel Jacops z. 46 stheen wollen met 3 pond elken
stheen 19 st in festo Bavonis a.s. scab. Einde en Eyghen datum in festo Sthephani
218. 1478 december 26
847.Sch.Otw,R.184,31v-3
Jan en Margriet zijn zuster krn w. Dirck Wanghen van Dovelo Jan vanden Velde als man Gheertruden sijns
wijfs d.w. Dirck Wanghen voors. Goeyaert z.w. Goeyaert van Hulsen
 een huis en hof met toebehoren tot hen als zij zeden behoprende sitis in lib. de Otw in loco dicto
Karchoven < ^ com. plateam > erf Aert Appel v erf Dirck Stempel et suorum hereditatum?
vendt Aernoldo z.w. Jacops van Eele - scab. Peeter vande Einde en Peter Jans z. datum supra
volgend blad op klein deel in het midden na afgesneden
het boek is met twee beschreven perkamentstukjes ingebonden
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