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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 185, Protocol, 1479 
 
fol. 1- 23 en enkele losse akten 
146 regesten 
 
Oisterwijk,  W.de Bakker 5 juni 2013 - 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/ 
 
2 katernen fol. 1- 12 + 1 los vel (13) 2de katern 14-23 
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken 
Oisterwijk, R.185 oud nr Oosterwijk no 120 ? 
niet  gerestaureerd,  geen kaft wel voorop klein stukje perkament ws. halve charterr 
opschrift: middenboven Oesterwijck anno xLiii  1478-1479 
met watermerk d met bovenaan c op z'n kant, open aan bovenzijde 
 

Verklaring van enkele afkortingen: 
    
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns 
  jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht 
dmaw = daar moeder af was mma = met meer anderen 
  otw = Oisterwijk 
< > gelegen tussen < links > rechts tpl = ter plaatse 
^ v  strekkende van ^ tot v   

 

1. 1479 847.Sch.Otw,R.185,0 
voorop stukje perkament  
.... een principael sculder op hem en op  allen 
... nae.. alle hebben ende vercryghen mach 
.... sche ghelden tot Bamis? nu naesttoecomende 
... den hebben hierover geweest schepenen in 
... cht va..bloclant ende Adriaen Crillaert  
... ems Schapendoncs? desen brieve open aen  
... er ons heeren dusent vierhondert tse[ventich]? 
... ghe in februario 
[achterzijde] Peter va.. 

2. 1479 januari 13 847.Sch.Otw,R.185,1r-1 
xLiij [doorgehaald hierachter 1478 . 1479 
Willem Jans soen van Gheldrop heeft met recht verkocht zekere onderpanden nae inhout sijnre brieven etc. 
scab. [erboven Gherit? vanden Wiele] Em Heyen Goeyaert en Jan Noet datum xiij january 

3. 1479 februari 13 847.Sch.Otw,R.185,1r-2 
Jan z.w. Willems Brouwer vorster tot Oesterwijck naegaende de bleyde incoempst ons ghenedige heren 
heeft verborcht die vorstere van Oesterwijc met Jacop vander Heyen Wouter Buckinck ende Henric Moels 
die welc gheloeft hebben indivisim aen handen Jacops vander Elst tot behoef des heeren oft enighen 
anderen anderen partien die dat behoeven mochten dat oft salve? waer dat de voors. Jan enighe 
ghevanghen  had van sheeren weghen oft oec van partien weghen van sculden? oft anderen saken 
daervoor sij Jannen ghelevert waeren en den selven Jan ontginghen oft afhendich waren dat sij daer voer 
instaen zullen ende daervoer tot hondert bourgoenscher gulden toe scab. voirs. datum xiij february 
Jan voers. promist .. sijn borghen scadeloes te quyten scabini predicti datum ut supra 

4. 1479 februari 28 847.Sch.Otw,R.185,1r-3 
Claeus van Doerne? heeft die voors. vorstere verborcht met Willem Wyten Gherit Groey en met Wijtman 
Thijs van p.... 50 burgoensche gulden scab. Aert Appel en Jan Moet datum ultima february 

5. 1477 juni 20  847.Sch.Otw,R.185,1r-4 
Claeus z.w. Ghijsbrecht Heyen promisit sup. hed.. Alyten vidue w. Jan Wolfaert 16 R? gld elken gulden tot 
20 st deen vierdel in onser vrouwen dracht toesterwijc a.s. dander vierdel t onser vrouwen dracht toesterwijc 
in sequent solv. dat dorde vierdel in onser vrouwen dracht toesterwijc in seque.. sol.. ende dat vierde vierdel 
daeraf in onser vrouwen dracht toesterwijc in sequeen.. solve.. .... oft hij die leste paey ten voers dage oft 
binnen eenre maent daernae ombegrepen niet en betaelt dat hij alsdan voor die voors. 16 Rgld betalen sal 
20 Rgld scab. Embrecht Henric Emmen z. en CLaeus Heyen datum anno Lxxvij xx juny  
gier op bevelt iiij Rgulden 

6. 1479  847.Sch.Otw,R.185,1v-1 
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scabini libertatis de oesterwijck anno Lxxviij Lxxix positi? a Johannis de Wuwer sculthetho ibidem erant 
Arnoldus Appel Embertus z. Goeswini Adriani Heyen Nycolaus de Berck Godefridus Rembouts Johannes 
Noet et Thomaes vander Elst 
jurati liberate eiusdem anni erant Petrus vanden Einde et Petrus Jans sone 
item consessi scab. aen Wouter Mertens 5 peters  
Item Nycolaus de Berck tene michi nrs? lraas? ix pte Jan Lipprechs alia ix pte Henrici Berck za ix pte 
vranconis de Ghestel adt unus l... ix pte Pauwels Hermans  

7. 1479 januari 11 847.Sch.Otw,R.185,2r-1 
Kathelijn weduwe w. Beerthout Wouter Beerthouts z. dochter w. Peter Stevens? cum tutore alsulken tocht en 
recht van tochten als Kathelinen voers besittende is in die helft van vij lop rogh erfp. solv. in festo nat. xte uit 
 de helft van eenre hoeven en alnyghen tymmeringen daerop staende en erff daaraan soe in lande soe in 

beempden sitis in par. Otw in Uedenhout inde Leengoede w. Gielys van Goerle > erf domini de Helmont 
^ w. Bruysten Jans z. te wesen placghen v gem. plateam  

 de helft van vierdalf L lands totter voors. hoeve behorende sitis in par. predicti in loco dicto Berkel 
opten Kerckweech  

 de helft van enen buender beempts sitis ibidem < erf w. Sthevens vande Amervoert > erf Beerys Pigghen  
welke 7 L rogge erfpacht voors. w. Beerthout voors. ad opus sui? et ad opus Jans geh. Byen z. w. Wouter 
Beerthout z. met overgeven erfelijk verkregen had in sch.br. Otw  
supt Peeter en Wouter gebr. zn deselve w. Beerthouts voors. Gherit z. Gerit vande Staek man van Margriet 
sui uxoris Mathijs z. Wijtman Coelen z. z. man van Elysabethen sue Willemen z.w. Claeus Zeghers z. man 
van Agneesen sue uxoris Enghelbeeren ende Luytgaerden ghezusteren drs derselve w. Beerthouts voors. 
ad opus sui etad opus sue et ad opus Adriaens en Elysabetthen sijnre zusteren krn w. Wouter geh. Back die 
z. was Beerthout Wouters voors.  
scab. AertAppels et Adriaen Heyen datum xi january  
quo facto Elysabetthen voors. prom. pro w. Peter als momboir deselve krn geloeft hbben dese helft vande 
voors 7 L rogge erfpacht en met hoer ghedeelte vande andere helft vande voors. 7 L rogge erfpacht Pauwels 
z.w. Herman Wouter Beerthouts z. Goeyaert z.w. Jan Vanny man van Heylwighen sue uxoris op Aelbrecht 
z.w. Jan Hessels als man van Elysabethen sue uxoris drs w. Herman Wouters voors. Adriaen z.w. Gherit 
Henricx z. Aert z.w. Jan Loefs man van Jueten sue uxoris Laureis z.w. Jans vande Hout man van 
Heylwighen sue uxoris drs w. Gherit Henrics z. voors. voor henzelf en voor allen enyegelijcken krn Gherit 
Henricx z. voors. idem Aert en Laureis voors. promisit hoer ghedeelt van deselve 7 L rogs erfpacht voors. 
supt Pauwelsen Goeyaerden en Aelbrechten voors. tesamen 
Pauwels Goeyaert ende Aelbrecht voors. dese 7 L rogs erfpacht supt. Jan Elst ad opus Peter z.w. Berthout 
Wouter z. scab. Appel en Goeyaert Rembouts datum xiij may 

8. 1479 januari 13 847.Sch.Otw,R.185,2v-1 
Jan Willem Wythen z. promisit Willem Jan z. van Gheldrop 47 peters 6 st elke peter 18 st gherekent deen 
helft St Jacop en dander helft van sint Jacop over jaer met 10 L rogs solv. oft Jan voors. dese voors. gheheel 
betaelt in festo Jacobi dat hij dat sal mogen doen sonder pacht te ghelden scab. Em. et Heyen datum xiij 
january  

9. 1479 januari 12 847.Sch.Otw,R.185,2v-2 
Jan die Potter promisit Jannen Willem Wythen z. 18 peters en 9 vleems elke peter 18 st de ene helft 
Joannes a.s. en dander helft Bavonis in  sequent..  scab. predicti datum xij january 

10. 1479 januari 12 847.Sch.Otw,R.185,2v-3 
Claeus Heymans promisit Henric Embrechts z. van Riele 8 peters en voor den Peter 18 st ... van heden in 8 
dagen scabini predicti datum ut supra 

11. 1479 januari 24 847.Sch.Otw,R.185,2v-4 
Peter z.w. Jans van Haren  
 een stuk lands hem toebehorende 5 L sitis in par. Haren < erf Gherit z.w. Jan Berkelman > erf Claeus en 

Gondelden krn w. Jan Berkelman ^comm. plateam v erf Henric Claeus van Bochoven  
vendt Gherit Berkelman voors.  waaruit aan den hertoge 1 braspenning erfcijns en den goetshuse van 
Tongherloe 3 placken erfcijns jaarlijks van recht scab. Appel en Jan Noet datum xxiiij january  
waarna Gherit voors gelooft Dirck z.w. Jan Stempel 23 L rogs op Lichtmis etc. scabini predicti datum ut 
supra 

12. 1479 januari 24 847.Sch.Otw,R.185,2v-5 
Dirk Stempel voors. 
 een stuk land hem toebehorende 5 L sitis in lib. de Otw in Karchoven < >  erf Gosebn z.w. Willem 

Gosensz van Veen ^ gemeint van Haren v erf Kathelinen w. Willem Vendijc  en krn  
vendt Gosen van Veen voers. scabini predicti datum ut supra 

13. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,3r-1 
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Jan Jacop en Willem gebr. krn w. Goetscalc Claeus z. Claeus z.w. Jan Heyen man van Ermgaert sue uxoris 
Henric z.w. Jan Loer man van Yden sue uxoris drs w. Goetscalc Claeus z. delen na dood w. Goetscalc 
heors vaders voors. en van w. Reysen hoer moeder wittige hvr Goescalc voors.  
aan Jan  
 de helft van een stuck lands tot weye liggende nl. de helft daeraf tot Helvoirt waert ghelegen daar de 

andere helft af toebehoorende is Claeus zijnen zwager voors. in par. Otw in Uedenhout op die 
Vriesdonc dese helft < erf Jan van Oekel en Henrik van de Stake > erf Willem Hinckaert en Claeus voors. 
^gemeint v erf Claeus voors.  

 stuxken erfs sitis ibidem < erf Claeus voors. op allen zijden aenliggende  
 1/3 in alslcken moer als w. Goetscalc Claeus z. tot Loen liggende had 
 de helft van 1 B onbedeeld in par. Helvoert daar dander helft af toebehoert Claeus voors.  
waaruit Jan te gelden heeft Claeus de erfgenamen Adriaen van Bochoven 2 mud rogge erfpacht en Jan 
Pinappel 1 mud rogge erfpacht en de predicaren vanden Bosch 1 mud rogge erfpacht en noch enen man 
vanden Bosch 1 mud rogge en de helft van alsulcke chijnsen alsmen den hertoge uit de hele goeden w. 
Goetscalcs Claeus z. sculdig is te gelden en de helft van 1 pont outs Goeyaert Gielys en 1/3 van alzulke 
cijnsen die men nog met recht schuldig is 
Hiertegen zal Claeus voors hebben  
 de andere helft van de voors. mette huse en tymmeringen daerop staende te voeren? die helft daeraf tot 

Ruelkens dijc waert gelegen in par. en tpl. voors. < erf Jan voors. > erf w.?  hr Moliaert en It? Peter? van 
Zeelant ^Ruelkens dijck v erf Jans voors.  

 een stuck erf sitis ibidem < erf Willem?  heer Moliaert > erf Jans voers. ^gem. strate v erf Jans voors. dat 
daartegen deelt  

 de poninge op de gemeint gelegen daer .... 
 1/3 van voors. moer 
 die andere helft vande voors. stuck heyen liggende tot Helvoirt  
waaruit Claeus ghelden sal Aart Vendijc 1 mud rogge erfpacht en Henric den Leeuw 1 mud rogge erfpacht 
en Stheven den Becker ten Bosch 12 L rogs erfpacht den H.Geest vande Sprange 4 L rogs en? Katheline 
Meeus? 20 L rogs erfpacht  en Lambrecht van Gorcum 4 L rogs erfpacht en Henric op Ghiersberghen 6 L 
rogs erfpacht een de H.Geest van Otw 2 L rogs erfpacht en de andere helft van de voors. chijns jaarlijcs van 
recht en dat derde deel vanden voors. chijns aan de altaristen van Otw  
hiertegen zal Henric hebben [3v] 
 een huys en schuer met erf so lant als weye soe heye aen een liggende in par. Otw in loco Uedenhout 

opten Tolberch < erf Wolfe van der Heyen en Vrancken Eelken Glavys krn ^ erf Henric van Kuyck en 
Gherit Sande ^ Gomelaer strathen v gemeint gent den Duyn  

 1/3 moer als w. Goetscalc Claeus z. tot Loen hebbende was  
waar Henric uit gelden zal de H.geest vanden Bosch 1 mud rogs erfpacht en Alyten van Gherinx ten Bosch 2 
mud rogge en Emken Scalcken 15 1/2 L rogge erfpacht en de H.Geest van Otw 12 L rogs en alsulcken 
chijns als men de hertoge uit de voors. erve van recht schuldig is en van de voors. chijnse de altaristen van 
Otw en hebben gelooft Jan Jacop Willem Claeus en Henric als principael sculder deen de ander deze 
erfdeling ewelijc te houen - scab. Adriaen Heyen en Goyaert Rembouts datum xvij january  

14. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,3v-1 
Claeus voors. [z.w. jan Heyen] promisit Jacop voors. 2 mud 4 L rogge erfpacht der maten van den Bosch en 
in den Bosch te leveren op Lichtmis uit voorn. erf  

15. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,3v-2 
Jan voors. aan Willem voors. 20 L rogs der mate vanden Bosch op Lichtmis uit voorn. erf scabini predicti 
datum ut supra 

16. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,3v-3 
Henrik voors. promisit Jacop voors. 12 L rogge der mate voors. van sinen erf scabini predicti datum ut supra 

17. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,3v-4 
Henric voors. promisit Willem voors. 12 L rogs op Lichtmis uit sinen erf scabini predicti datum ut supra 

18. 1479 januari 26 847.Sch.Otw,R.185,4r-1 
Dirck z.w. Peter vande Pasch gelooft te gheven en te ghelden Jannen z.w. Jan Henric Vannys 6 L rogs jeep 
op Lichtmis uit en van  
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 7 L sitis in par. Otw in loco Berkel < erf Pauwels 

Herman Herman Bartholomeeus > erf Goeyaerte d. vander Aavoirt ^ comm. plateam v erf Pauwels voors. 
scab. Appel en Adriaen Heyen datum xxvi january 
Jan voors. dat dezelve Dirck deze 6 L rogs sal mogen quyten en lossen op Lichtmis over 7 jaar met 12 
peters de peter tot 18 st en metten pacht oft hier en binnen tot sinen scoensten scabini predicti datum ut 
supra 

19. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,4r-2 
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Jacop voors [sic] ex gratia dicto Nycolas als dat die selve Claeus vande voors. 2 mud en 4 L  af sal moghen 
quyten en lossen op Lichtmis over 6 jaar met 36 peters elke peter 19 st oft hier en binnen tot sinen 
scoensten en metten pacht scab. Goeyaert Rembouts en Jan Moet datum xvij january 

20. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,4r-3 
Elysabeth vidua w. Jan Anchem Molders cum tutore alsulcken tocht als Elysabeth voors. besittende is in  
 eenen huse en hove met toebehoren  in lib. de Oesterwijck in loco die Kerckstrate < erf Claeus Claeus 

Joest sone > erf w. Jans van Gheldrop ^v strathen  
welk huis etc. w. Jan Anchem Molders tegen Dircken z. Jans vande Elst in sch.br. Otw  
supt Gheryden Jacoppen en Marien en Beatrisen gez. drs. derselver  Elysabeth en w. Jans voors. 
Ghijsbrecht z. Jan Scoemaker als witt. man Elysabethen sue uxoris Jan z..w. .Peter Beyen man van Jueten 
sue uxoris drs derselver Elysabethen en w. Jan Anchems voors. tbv hoer en tbv alle andere krn jan 
Anchems voors. scab. Em et Adriaen Heyen datum supra 
quo facto Gherit Jacop Marie Beatrys ... Ghijsbrecht en Jan voors. en voor allen en ennyegelijke krn Jan 
Anchems voors. dit voorn. huys etc. vendidit Claeusen nat.z. w. Henric vande Dijck  
heer Adriaen priester z.w. Anchem Molders redemit scabini predicti datum ut supra 

21. 1479 januari 17 847.Sch.Otw,R.185,4v-1 
Claeus voors. promisit Elysabethen en heore krn voors. 8 peters elke peter 18 st op Lichtmis na dood 
Elysabeth voors. met 3 1/2 L rogge scabini predicti datum ut supra 

22. 1479 februari 3 847.Sch.Otw,R.185,4v-2 
Zeverum z.w. Adam van Ghestel heeft gegeven en verleent heer Gherit Ghijsberts  z. priester Jannen z. 
Jans van Haren en Jacoppen vande Elst en elken van hen bijsonder om te heffen ende te boren ende oft 
noet waer metten recht te vervolghen allen alsulken pachten  chijnsen renten en sculdig alsmen de selven 
Zeveren? crighent inde Meyerien vanden Bosch sculdig woerden sal en sunderlinghen tgheen dat hem 
vande doet Jacops z.w. Adams van Ghestel sin bruer eest erve oft have met versterve aencomen is en al 
daarmede te doen dat deselve Zeverin daermede soude moghen doen oft hij denselven in ... ende 
tegenwoerdig waren .... totten weederzeggen Zeverinen voors. scab. Adriaen Heyen en Thomaes vander 
Elst datum 3a februariy  

23. 1479 februari 8 847.Sch.Otw,R.185,4v-3 
Embrecht z. Jan Hermans sone  
 een stucsken lands hem toebehorende 5 vierdevat saet oft daeromtrent begrijpende sitis in par. de Otw 

in loco dicto die Coppelstraet < erf Henric vande Hout > erf prolum Everaert vanden Water alsoe verre 
alst tusschen hen getoelt leit ^ Coppelstraethen v erf heer Florys Ghijsbrechts  

 een stuxken lants 2 1/2 L sitis ibidem < erf Sancti Spiritus de Oesterwijc > erf prolum  Everaerts vande 
Water ^ erf Wouter van Eyghen v comm. plateam  

vendt Thomasen z.w. Jans vander Elst - scab. Claeus van Berck en jan Noet viij februari  
Hermannum z. Jan Hermans res. et repo.. - scab. Appel Noet  

24. 1479 februari 9 847.Sch.Otw,R.185,4v-4 
mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z.  
 een stuxken lands hem toebehorende 1 L sitis in par. Otw < erf Willem Nellen > erf spersoens van Otw 

en Jan Wouter Willen z. ^ comm. plateam v comm. viam  
vendt Jannen z.w. Wouter Willen voors. waaruit de goetshuse vande Baseldonc 2 wilhelmustuyn scab. 
Goeyaert Rembouts en Thomas vander Elst datum ix february 

25. 1479 februari 9 847.Sch.Otw,R.185,5r-1 
Jan voors. te gheven en te ghelden mr Jannen voors 1 peter erfcijns met voor de peter 18 st in festo Mertini 
uit den stuk land voors  scabini predicti datum ut supra 

26. 1479 februari 9 847.Sch.Otw,R.185,5r-2 
Peter z.w. Jans van Haren promisit Aert Venmans 10 peter elke peter 18 st in festo Bavonis                                                                              
scab. Noet et Elst datum supra 

27. 1479 februari 14 847.Sch.Otw,R.185,5r-3 
Thomaesz.w.Thomaes Stert promisit Claeusen z.w. Thomaes Stert 4 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 een stuck lands geh. den Honsberch sitis in par. Enschot < erf w. Lambrecht Henric sBonten z. > ^ erf 

Claeus Stert v opten mystwech 
 erf tot weye liggende 1 1/2 L sitis in par. Otw in loco dicto Huculem < erf Peter vande Wou daer enen 

ghemeinen water tussen gheet > comm.. plateam ^ metten dorder zijde aen de erfs Willem Poinenborch  
scab. Em. et Adriaen datum xiiij february  

28. 1479 gebruari 14   847.Sch.Otw,R.185,5r-4 
Wouter z.w. Jan Sthevens z. wedn w. Elysabethen zijn hvr wede w. Jan Priem d.w. Jan Willen alzulke tocht 
in  
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 de helft van eender hand erf sitis in par. de Otw in loco dicto Uedenhout ad locum dictum  den Winckel 
< erf Jan Thiel tFets z. > comm. plateam geh. die Gomelstraet ^ erf w. Raeymakers v erf Gherit Vendijcs  

welk heel erf voors. Wouter voors. tegen Hubrecht z.w. Wouter Huben z. in sch.br. Otw  
nog de tocht in 
 de helft van enen huse en hove en erf daaraan 12 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Wouter 

geh. Roey Huben > Zeger z.w. Jan Zegers z. T gem. weg geh. die Gomelaer strathe v erf Pdeter vande 
Kynderen  

 in een stuck weyen 8 L sitis in par. en tpl. voorn. < erf Wouter voors. > erf Jan Vendijc ^ gem. viam v erf 
voors. Peter  

welke erven voors. Peter tegen Goeyaert z. Jans geh. Sthevens z. man van Elysabeth sue uxoris d.w. 
Henric geh. Brock in sch.br. sBosch  
nog zijn tocht in 
 de helft in 2 dachmael broecs sitis in par. de Vucht Ste Lambrecht ad locum dictum Cromvoert < erf 

Henric geh. Brock > erf Wouter Heinen z.  
welke 2 dachmael broecs voors. Wouter voors. tegen Goeyaert z. Jans geh. Stevens z. in sch.br. sBosch  
supt Aerten z.w. Jan Priem Gherit z.w. Lambrecht Sgroten man van Elysabethen zijn hvr d.w. Jan Priem 
voors. Peter Jacoppen en Henric gebr. ad opus Eech en ad opus [doorgehaald heer Jan priester 
Gheertruden] d. voors. krn ? w. Jan Wytman vande Schie Jan en wt Alyten d.w. Jan Priem tesamen wittelijk 
gewonnen  . . [5v]  
quo facto dictus Aert Gherit man van sijns wijfs voors. PeterJacop en Henric voor henzelf en voor de andere 
krn w. Jan Wytman voors. vande naebedde daer Peter Jacop en Henric voors. voor geloeft hebben en 
Wouter z.w. Jan Schevens? z. voors. die ierst genoemde erf voors. vendt et supt. Heylwyghen vidue w. 
Dierck Roetaerts ad opus eius et ad opus de krn derselver Heylwyghen en w. Dierck zij ter tocht en de krn 
ten erve  
quo facto Dirk en Wouter voors. tvoors huys hoff en andere erfe voors.  supt et vendt dictus  
scab. Appel en Em  - datum xiiij februari  

29. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-1 
Jan z.w. Jan Sthevens pptus et repo,,, scab. Appel et Em datum xv february 

30. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-2 
Quo facto coram scabinis infrascriptis dit mud voorn.aan Wouter voors.  
 dese voors. 2 dachmael broecs  
vendt en supt Heylwyg Ghey? en hoeren kynderen voors. ... scabini predicti datum ut supra 

31. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-3 
Heylwych weduwe voors. cum tutore Aert en Jan gebr. krn derselve en w. Dirk Roetaerts voors. en hen te 
geven Wouter voors. 2 1/2 mud rogh in festo purificationis uit 
 de huse hove en erf voors.  
scabini predicti datum ut supra 

32. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-4 
Wou? voirs. ex gratia dictis Heylwyghen ende hoer krn dat diezelve Heylwich en hoer krn als dat dezelve 
Heylwych en hoer krn  deze 21/2 mud rogge erfpacht aff zullen mogen quyten en lossen over 6 jaat met 90 
peters tot 19 st  tot hoeren schoensten ende altoes metten pacht en met 20 L smaels scabini predicti datum 
ut supra 

33. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-5 
Heylwych voors. met hoere voors. krn promisit Peter z. Jan Wijtman 30 peters elke peter 10 st den vierden 
dach van meye nu naestcomende solved scabini predicti datum ut supra 

34. 1479 februari 15 847.Sch.Otw,R.185,5v-6 
Aert en Gherit voors. Peter Jacop en Henric voors. promisit hen te geven en te gelden Wouteren voors. 2 1/2 
mud rogge jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis alsoe lange als Wouter voors. inder menscheyt leven zal  
Aert voers. v. dat een dordendele Gherit voors. v. dat andere dordendeel Peter Jacop en Henric voors. dat 
dorde dordendele wt en van allen hoere gueden scabini predicti datum ut supra 

35. 1479 februari 17 847.Sch.Otw,R.185,6r-1 
Henric z. Claeus van Lucel de helft hem toebehorend in 
 een stuck lands 2 L in par. Helvoirt daar de andere helft af toebehorende Margrieten d. Claeus van 

Lucel zijnre zuster theel stuck ghelegen inter her. Peter Henric Stormans > erf Coenraets z. Claeus 
vande Staeck  ^erf Wouter van Eyghen en Laureis Jan Anchems z. v gem. plateam geheten die 
Molenstrathe  

vendidit Coenraerden vande Stake voors. - scab. Thomaes vande Elst en Jan Noet datum xvij february 

36. 1479 februari 20 847.Sch.Otw,R.185,6r-2 
Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Wythen promisit Heylwyghen d.w. Jan Claeus Bacs 14 L rogs jeep op Lichtmis 
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in de prochien van Enschot jaarlijks te leveren uit 
 een huse en hove en erven daaraan 6 L in par. Enschot < erf Wouter van Gorp > erf dr. van Beeck 

^comm. plateam v erf Ghijsbrecht voors.  
dat Aert z.w. Jans van de Wiele wittig man Heylwyghen voors. dese voors. 14 L rogs erfpacht niet en sal 
mogen vercopen verteren vervreemden oft veranderen dan bij raey wil toe doen ende consent Heylwyghen 
voors ende nae doet Heylwyghen voors. oft sij sonder wittige gheboert sterft te comen ende te bliven totten 
wittigeb erfgenamen Heylwyghen voers. daeraf comen is - scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum xx 
februari 

37. 1479 februari 20 847.Sch.Otw,R.185,6r-3 
Adtriaen z. Jans Mesmakers 1 mud rogge jeep tot haar behorende op Lichtmis uit 
 2 huizen en hoven neven een liggende sitis in par. Enschot < erf Mechtelden vanden Velde > erf Wouter 

van Haren en Willem Wythen ^ gem. strate v totten groey toe vander waghen aenden karpat ?  
welk mud rogge erfpacht voors. Adriaen voors. tegen Jannen z. Willem Wythen en teghen Wouter gh? Toit? 
sinen zwager met overgeven in sch.br. Otw - supt Jannen Willem Wythen z. voors. - scab. Emken Goeskens 
en Thomaes vande Elst datum xx february  

38. 1479 februari 23 847.Sch.Otw,R.185,6r-4 
Adriaen voors. 1 1/2 mud rogge jeep hem behorende op Lichtmis als Lambrecht z.w. Henric vande Wou ... in 
houwelijken vorwaerden de voors. Adriaen sinen zwager wt allen sinen gueden te ghelden supt Lamberden 
sinen zweer voors. - scab. Em. et Elst datum xxiij february  

39. 1479 februari 23 847.Sch.Otw,R.185,6v-1 
Lambert voors. promisit Jan de Mesmaker 36 peters elke peter 18 st tot 3 termijen van de soenen Adriaens 
sijns soons ende die alsoe te betalen dat Jan de soene Adriaens sijns soen daer mee betalen mach? scabini 
predicti datum ut supra 

40. 1479 februari 23 847.Sch.Otw,R.185,6v-2 
Adriaen Jan Ghijben en Marie sijn hvr promisit Bartholomeeus Brouwer op die Spranghe 4 peters met voor 
de peter 18 st in festo Joannnis a.s. scab. Appel et Em datum supra 

41. 1479 februari 24 847.Sch.Otw,R.185,6v-3 
Ghijsbert z.w. Jan Brocken  
 een stuck lands tot hem behorende 4 L sitis in par. Otw in loco dicto dat Kerckeinde inde ackeren aldaar 

< erf Jan Willem Goyaert Bacx z. > erf w. Henric Aert Hermans z. ^ erf Everaerts vande Water v gem. 
waterlaet  

vendt Wijtmannen z.w. Henric Thijs uitgenomen joffr. Elysabethen van Amerroeyen eenen capuyn erfcijns de 
kerk van Otw 4 L rogs de H.Geesttafel 4 L St Kathelinen gulde 4 L St Barbaren gulde 4 L rogs erfpacht 
welke cijns en pacht voors. Wijtman voors. vannu voert aen jaerlijks  te betalen uit de voors. stuk land en uit 
al zijn goederen hebbende en verkrijgende - scab. Em. et Jan Noet datum xxiiij february  
Adriaen z.w. Goeyaert Aerts z. redemit et reportaverunt  - scabini predicti datum ut supra 

42. 1479 februari 26 847.Sch.Otw,R.185,6v-4 
Goeyaert z.w. Henric Embrechts z. van Riele  
 1/3 van een heyhoeve mette gronde sitis in par. de Westelborch ad locum dictum Berckel < erf w. Jan 

Buckinck Gherits z. > erf krn w. WillemsRidders ^ erf sheeren van Parweys v erf w. Embrecht vande 
Einde  

welk 1/3 der heyhoeven voors. w. Embrecht z.w. Embrecht van Riele tegen Peter z.w. Jans Greven met 
overgeven erfelijk ghecregen had in sch.br. Otw en welk 1/3 der heyhoeven voors. den voors. Goeyaert 
vander doet w, Embrechts sijns oems voors. met recht van versterve en mits eenre erfdeylinge met mede 
erfgen. vendt et supt Aerden geh. Wolfaertt z.w. Laureys vander Heyen  daar Aert uit gelden zal den chijns 
in de oude brieven begrepen  
Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Riele redemit et reportavit  scab. Jan Noet et Thomas vander Elst 
datum xxvi februari 

43. 1479 februari 26 847.Sch.Otw,R.185,7r-1 
Aert Wolfaert voers. promisit Goeyaerden voors. 11 peters voor elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaar 
scabini predicti datum ut supra 

44. 1479 februari 24 847.Sch.Otw,R.185,7r-2 
Wij Claeus van Berck en Thomaes vander [sic] schepenen in Oesterwijc dat wij daerbij ende daerover 
gheweest hebben dat Dirck Sapeel ende Adriaen Jan Mesmakers z. met malcanderen minlijc gherekent  
hadden alsoe datmen bevont dat Adriaen voors. de voors. Dirck sculdicg bleef 34 vaet biers elc vat van 12 st 
en 12 vaet elc vat van 14 st ende dat wt dien? Adriaen voors. kende sculdig te wesen de voors. die voors. 
somme datum anno Lxxviij \ datum in festo Mathie 

45. 1479 februari 28 847.Sch.Otw,R.185,7r-3 



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.185 (1479) 

 

 
7 

Mathijs z.w. Peter Vannys Embrecht z.w. Claeus Stert als man Kathelinen sue uxoris d.w. Peter Vannys voor 
henzelf en voor allen enenyegelijke krn en erfgen. w. Peer Vannys voors. daar Mathijs en Embrecht voors. 
voer geloeft hebben 4 L rogs erfpacht van 1 mud rogs erfpacht in festo Andree uit 
 een stuck lands sitis in par. Haeren in de Wijgaertshoeve < erf Aelbrecht  van Beeck > erf Kathelinen 

Jans wijf van Krekelhoven  
 een stuck lands sitis ibidem < erf Heylwygen vidue quondam Embrecht van Krekelhoven > erf Heylwygen 

vidue w. Henric Loyaerts  
 enen stuck erfs sitis ibidem < erf Heylwyghen voors. v erf Heylwyghen Henric Loyaers wijf voors.  
welke 3 stukken erf Embrecht die oude z.w. Embrecht van Krekelhoven van Laureis z.w. Henric Toit en 
tegen de voors. Peter Vannys en teghen Jan geh. Priem sinen bruer te weten Lambrecht voors. van deen 
helft en Peter en Jannen voors. voor dandere helft van de voors. erfelijke pacht v an de mud rogge in sch.br. 
Otw en welke 4 L van de mud rogge de voors. Mathijs en Embrecht van de doet w. Peter Vannis met recht 
van versterve - supt Aernden z.w. Jan Priem tegen Gheryt z.w. Lambrecht Groten als wittig man en momb. 
Elysabetthen sue uxoris en de krn Jan Wijtman van hem en uit w. Alyten d.w. Peter Vannys te samen 
wittelijk ghewonnen - geen sch. noch datum zie ws. volgende akte  

46. 1479 februari 28  847.Sch.Otw,R.185,7r-4 
Aert Gherits man van sijns wijfs voors. [sic] Peter Jacop en Henric gebr. krn Jan Wijtman en w. Alyten  voors. 
voir hen selven en voor allen en enyegelijke krn Jans en Alyten voors.  
 een stuck lands hen toebehorende 2 L sitis in  par. de Oesterwijc in Uedenhout < erf Embrecht Stert 

voors. > Jan Lambrechts van Gorcum ^ erf Herman Wouters erfgenamen v gem. steeg dictam die Mortel 
steghe  

vendt Embrecht Stert voors. uitgenomen sHertogencijns - scab. Eryt et Heyen datum ultima february 

47. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,7v-1 
Elysabeth vidue w. Jan Willen cum tutore wt machte hem vande voors. jan hoer man  gegeven dat 
vierendeel haar als hij zede toebehorende in 
 een stuck erfs tot lande en tot weyen liggende tsamen 9 of 10 L sitis in par. Otw in loco dicto Huculem  

< erf Alyt wede w. Herman Goeyaert Back en haar krn > ^ comm. plateam v erf Jan Loenman  
supt Gheryden z.w. Henric van Dunne man van Kathelinen sue uxoris - scab. [doorgeh. Jan Heyen] Adriaen 
Heyen en Thomaes vander Elst datum xxx marty  

48. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,7v-2 
Gherit van Dunne voors. man en momboer sijns wijfs voors. op die helft van  
 de voors. stuck erfs te weten die helft daeraf oistwaert ghelegen <  erf Alyten voors. > erf Gherit voers. 

dat daar tegen deylt ^comm. plateam v erf Jan Loenman  in alder groten dat aldaer bepaelt is oft sal 
worden  

ad opus Jans z.w. Wouter Willen a. ad opus Willems geh. Horsten? man van Adrianen sui uxoris Dilia 
quondam Wouter Willen  - daar Jan en Willem wt ghelden zullen den abt van ste Gheertruden van Loven 12 
L rogs erfpacht en de helft van 3 1/2 oude grote joffr Elysabethen van Amerroeyen en tfierendeel van eenen 
acker hecken metten eftersten stijl jaerlijcs van recht met voorwaarde datelc die helft van de grave tusschen 
de voers. erf liggende te waren Jan en Willem voors. dat zuyden einde en Gherit voors. dat noerdeneinde 
alsoe lofbaer heymen en bewaren zullen dat zij van beyde zijden daerbij bevreet scabini predicti datum ut 
upra 

49. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,7v-3 
Jan en Willem voors. op die andere helft des erfs voors. te weten de helft daaraf westwaarts ghelegen < ^  
comm. plateam > de andere helft daar dit tegen deelt v erf Jan Loenman gelijk aldaar bepaald is ad opus 
Gherit voers. daar Gherit uit gelden zal Jannen Willem Wyten z. 11 L rogge erfpacht en tfierendeel vande 
voors. 3 1/2 oude grote en tfierendeel vande voors. hecken metten eftersten stijl jaarlijks van recht - elk de 
helft van de grave tusschen die voers erven ligghende te waren Gherit dit noerdeneynde en Jan en Willem 
voors. dat zuyden einde alsoe lofbaerlijc heymen ende bewaren zullen dat zij van beyde zijden daer bij 
bevunt? zullen bliven welke pacht chijns en heyninghe voors. Gherit voors. alsoe ghelden bearen en heymen 
zullen ende alsoe geloeft hebben te ghelden etc. scabini predicti datum ut supra 

50. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,8r-1 
Gherit voors. als man sijns wijfs tvoors stuk erfs hem toebehorende leg. vendt Jacoppen z.w. Jans vander 
Elst uitgenomen 1/4 van de voors. 3 1/2 oude grote en 1/4 vande voors. hecken metten eftersten stijl jaarlijks 
van recht  
Jan z.w. Wouter Willen redemiten reportavit scabini predicti datum ut supra 

51. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,8r-2 
Jan Willen voors. de helft van de helft van  
 de voors. stuck erfs te weten de helft daeraf oestwaert gheleghen < erf Willem Hoisten voors. dat daer 

teghen deylt > erf Alyten en hoer krn voors. ^ erf Jan Loenman v gem. stegham  
vendt Henric z.w. Peter vanden Hout uitgenomen de helft van de voors. 12 L rogs erfpacht de abt jaarlijks 
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van recht scab. predicto datum supra  
Laurens z.w. Jan Laureis z. ... et repos.. Jan Elst scab. eis et tho. Elst datum v aprilis  

52. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,8r-3 
Korstiaen z.w. Aerts Bonten promist hem te gheven en te ghelden Mathijsen z.w. Willem Melys 1/2 mud rogs 
jeep op Lichtmis uit 
 enen stuck beempts geh. den Ghemeinen beempt sitis in par. Enschot < erf Elysabetthen vidue w. 

Gielys Beykens en zijn krn > erf Ghijsbrecht Wythen en Elysabeth Oerlmans en Wouter Ringels ^gem. 
stroem v erf Gherit Willem Henrics z. daer den ghemeinen waterlaet tusschen gheet  

scab. Claeus van Berck en Thomas vande Elst datum supra  
Mathijs voors. dat Corstiaen dit 1/2 mud rogge zal mogen quyten op Lichtmis met 3 jaar met 17 peters de 
peter 18 st scabini predicti datum ut supra 

53. 1479 maart 30 847.Sch.Otw,R.185,8r-4 
Gherit en Gheertruit zijn zuster krn w. Ghijsbrecht Brievinck te gelden Henricken d.w. Pauwels Wolfs 1/2 
mud rogge op Lichtmis en inden huse daer w. Pauwels die Wolfs in bestarf en daar diezelve Henric nu ter tijt 
in wonende is jaarlijks te custen ende te leveren van 
 enen stuck erfs tot land en beemd liggende 6 buender sitis in par. Otw in loco dicto Uedenhout < > erf 

des goetshuse vande Couwenwater ^ erf Peter Vanny v gemeint geh. te Ghiersberghen  
scab. Em. et Heyen datum ultima marcy 
Henrik voors. dat sij dit 1/2 mud rogs af zullen mogen quyten en lossen op Lichtmis over 2 jaar met 18 
peterss en voor den peter 18 st scabini predicti datum ut supra 

54. 1479 april 2 847.Sch.Otw,R.185,8v-1 
Bruysten wede w. Willem Poinenborch Roelof z. derselve Bruystenen en w. Willem Poinenborch voors. Jan 
z.w. Michiel Haerden geloven te gelden Dirck z.w. Jan Dircs diemen heyt vande Steghen 1 mud rogs jeep op 
Lichtmis uit 
 enen huse en hove en erf daaraan 1 1/2 mudzaad sitis in par. Otw in loco dicto Huculum < erf 

Embrecht Jan Hermans z. > erf Korstiaen sBonten ^ erf Lambrecht vande Wou en comm. plateam  
 een stuck lants 3 L sitis ibidem < erf Thomaes Tielman > mr Adriaan Gosens ^ comm. plateam v erf 

Adriaen Gherit sBonten z.  
scab. Em. et Thomaes vander Elst datum ij aprilis v. Paschen  
Dirck voors. consent dat sij en elc van hen dit voors. mud rogs af zullen moghen quyten over 3 jaar  met                    
33 peters de peter tot 18 st scabini predicti datum ut supra 

55. 1479 april 2 847.Sch.Otw,R.185,8v-2 
Korstiaen z.w. Reneers Bonten  
 een stuck beempts geh. den langhen beempt sitis in par. de Enschot < erf Elysabethen vidue w. Gielys 

Beyen en krn > erf Ghijsbrecht Wythen Elysabeth Oerlmans et Wouter Ringhele ^ gem. stroem v erf 
Gherit Willem Henricx z. daer den ghemeinen waterlaet tussengheet  

 de helft vande eenen stuck heyvelt in par. Loen daar de andere helft ag toebehorende is Bruystenen en 
hoer krn voors.  

vendt Bruystenen Roeloven en Jannen voors. uitgenomen 1.2 braspenning uit de voors. beemd en een hoen 
yten voors. heyvelt scabini predicti datum ut supra 
Bruysten Roelof en Jan voors. promisit dat soe wanneer Korstiaen voors. aan den voors. Dierck vande 
Steghen hoer panden binnen de voors. jaren gevest? sal hebben dat sij alsdan den voors. Korstiaen weder 
overgheven sal den voors. beempt ende die voors. heyhoeve scabini predicti datum ut supra 
Korstiaen voors. promisit Jan z. Willem Wythen xxij peters elken peter tot 18 st deen helft op Lichtmis over 
een jaar met 11 lopen rogge en de andere helft op Lichtmis over 2 jaar met 10 1/2 lopen rogge te betalen 
scabini predicti datum ut supra 

56. 1479 april 3 847.Sch.Otw,R.185,9r-1 
Joest z.Claeus Joost soen en Kerstin sijn wittige hvr d.w. Jans van Meghen hebben ghedoerdineert 
ghedisponeert en in vormen van testamenten  ghemaect ghewilt ende begheert om salicheid wille hoer 
zielen dat die langste leven van hen beyden inde menscheit tot hoer tochten zullen bliven besitten allen 
alsulken erffelijken gueden dair die ierste aflivighe van hen beyden naeder wille godts in besterven sal en 
metten gheeren ? ende ende huwelijken gueden sinen wille mede sal moghen doen naeden vrijheyt recht 
van Oesterwijk hebben voert ghewilt .. ende begeert dat nae doet vande iersten aflivigen van hen beyden de 
tafelen sheylichs Gheests van Otw hebben houden ende erfelic besitten sal 1/2 mud rogge erfpachts dwelc 
Enghelberen sculdich is op die hoeven jaerlijcs sculdich is te ghelden wt zekere onderpanden nae inhoud 
sch.br. Item noch hiertoe 1/2 mud rogge erfpachts dwelc Anthonys Aert Hermans dochter jaarlijks schuldig is 
te ghelden uit zekere onderpanden na inhoud sch.br. Item dat de H.Geestmeesteren nu sijnde en naemaels 
wesende vande voors. mud rogge jaarlijks schuldig zullen zijn wt te reiken de fabriek der kerke van Otw 4 L 
rogs erfpacht en de vier biddende orden 4 L roge erfpachts en de altaristen 2 L rogs erfpacht en daartoe 
schuldig zullen zijn den armen te spynden 5 L rogs erfpacht op ten jaerghetyde vande iersten aflivigen voert 
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meer hebben sij ghewilt ende begheert dat de heylige Gheest van Otw nae doet van hen beyden hebben 
houden ende erfelijc besitten sal 3 mud rogs erfpacht wt de helft van de gueden sie sij beyde naede wille 
goede after laten sal te weten van Kerstinen deele en en helft met vorwaerden dat men die 3 mud rogs 
voors. de voors. 3 mud rogs vande helft Kerstijnen voors. sal moghen bewijsen op goede onderpanden die 
goet van wesende met voirwaerden toe gedaen datnae doet van hen beyden gheen dat sij after laten zullen 
boven die ordinatie der testamente voors. te weten die helft vande voors. gueden der Kerstine in ghericht sal 
wesen gaen sal in 2 ghelijcken deelen  deen helft tot Henric Jans van Meghen hoer bruer voors. tot sinen 
erfgenamen en danderhelft tot Jannen z.w. Thomaes van Meghen hoere neve om tot sijne tochten te bliven 
besitten en nae doet van hem sinen wittigen kynderen ten erve te blive etc. scab. Adriaen Heyen en 
Goeyaert Rembouts datum iij aprylis v Pashen  

57. 1479 april 3 847.Sch.Otw,R.185,9r-2 
Willem z.w. Jan Horsten man van Adrianen sue uxoris z.w. Wouter Willen  
 die helft van de helft te weten die helft daaraf westwaart ghelegen in par. Otw in loco Huculem < > erf 

Jacops van der Elst ^ erf Jan Loenman v comm. plateam  
vendt Jan Elst uitgenomen de helft van 12 L rogs de abt van St Geertruy 1/4 van 3 1/2 oude grote joffr. 
Elysabetthen van Ameroey en dat 1/8 van enen hecken met den 1/8 van den helen post mtte wangen - scab. 
Em et Thomaes van der Elst datum 5 april van Paschen Laur. z.w. Jan Laur. z. redemit scabini predicti 
datum ut supra 

58. 1479 april 20 847.Sch.Otw,R.185,9v-1 
Willem z.w. Goetscalc Claeus z. heeft verleent met desen brieve Ghijsbrecht z.w. Laureis Piers een 
volcomen vrije macht en een sunderlinge bevele om te heffen en te boren ende oft noet weer metten recht te 
vervolghen allen alsulken pachten renten chijnsen sculdig alsmen deselven sculdich is etc. scab. Em et 
Claeus van Berck datum xx aprilis nae paschen doch mocht hij aflijvig worden dat alsdan Jan sijn bruer z.w. 
Goetscalx voors. daaruit hebben zal 20 peters eens ende niet meer mede deylen inde gueden die dezelve 
Willem after laten sal dat Jan Jacop en Yde bruederen en zusteren Willems voors. onder hen  deylen zullen 
de voors. 20 peters afgeslagen de havelijke gueden Willems voors. en de erfgueden hen en sinen anderen 
gueden ghelijc te deylen scab. m. en Adriaen Heyen datum xx aprilys nae Paschen  

59. 1479 april 21 847.Sch.Otw,R.185,9v-2 
Jan Peter Beelaerts z. en Peter Jan Vlemincx z. 26 peters elke peter 18 st tot hen behorende welke 26 
peters Jan z.w. Wouter vande Wiele geloeft had te betalen Jan en Peter voors. tot zekeren dagen en met 
zekere pacht na inhoud sch.br. supt Dircken z.w. Jan Dircs z. tesamen - scab. Goeyaert Rembouts en Tho, 
Elst datum xxi aprilis nae Paschen  

60. 1479 mei 4 847.Sch.Otw,R.185,9v-3 
Cont sij want Jan en Willem gebr. zn Gherit Wyten de oude verkocht hadden Jan z. Ghijben Willems z.  
 een heyvelt 14 L sitis in par. de Enschot < comm. viam geh. die Nustraet > erf Beerthout van Beeck 

Aerts z. ^erf geh. die Ruibraken v erf w. Gherit Coppen  
en want Jan voors. jud? vesten gheloeft hadde Jannen en Willemen voors. te gelden tot Tilborch op St 
Stevens daghe 8 1/2 oude grote erfcijns alsoe dat Jan en Willem en hun gueden daeraf ongehouden souden 
blijven sch.br., Otw daernae soe sijn gestaen voor sch. Willem voors. en Wouter z.w. Wouter van Gorp man 
van zijn hvr Dignen d.w. Jan Wyten voors. en promisit mede? sijn Jan Ghijben z. voors. dat sij wt hoeren 
gueden van nu voert aen ghelden zullen tot Tilborch vande voors. 8 1/2 oude grote 7 oude groten en 2 
delen? ... te timmeren daertoe geset alsoe dat Jan Ghijben voors. en sijn gueden daaraf egeen commer of 
scade - scab. Appel en Claeus van Berck datum iiij may  
Jan Ghijben voors. promisit hem te geven en te ghelden Wouteren voors. 7 L rogge jeep op Lichtmis uit 
voors. stuck erfs tot heyen liggende scabini predicti datum ut supra 

61. 1479 mei 4 847.Sch.Otw,R.185,10r-1 
Matheeus z.w. Henric Matheeus z. man van Elysabethen sue uxoris d.w. Jan Poinenborch  
 1/4 van stuk beemd geh. den Goerbroeck ombedeeld den gehelen beemd 5 buender sitis in par. 

Oesterwijc < erf Jan vande Doren > erf der zusteren van Otw ^gem. Aa v Hoersenbeempde toe  
vendt Wouter z.w. Jan Poinenborch dat Wouter voors. uit ghelden sal alsulcke chijns alsmen van voors. 
beemde van recht schuldig is 1/4 van 1 mud rogge erfpacht de H.Geest van Otw  scab. Appel en Adriaen 
Heyen datum supra  

62. 1479 mei 4 847.Sch.Otw,R.185,10r-2 
Wouter voors. te gelden Matheeus voors. man van sijns wijfs 12 L rogs op Lichtmis uit 
 den stuck beempt voors.  
dat de krn van Wouter voors. naede doet Matheeus en Elysabethen in dat mede deylen der gueden die de 
voors. Elysabeth nae hoer doet after laten sal alsoe lange stil staen zullen voer elc vande erfgenamen 
Elysabeth voors. elc tot sinen ghedeelt gheguet zullen sijn totten voors. 12  L rogs erfpacht ende tot dien 
einde ghelijc deylen zullen in de gueden die Elysabeth voors. na hoer doet after laten  sal scab. predicti 
datum supra 
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63. 1479 mei 18 847.Sch.Otw,R.185,10r-3 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken promisit Claeusen nat.z. Claeus Maes van Karchoven 17 1/2 scilt en voor de 
scilt 14 st op den Pamdach a.s. maar als Claeus voors. binnen de voors. termijn aflivich wordt dat 
Ghijsbrecht voors. vande voors. gheloeften quyt sal wesen scabini predicti datum xviij maij 
[rest van dit blad leeg] 

64. 1479 april 6  847.Sch.Otw,R.185,10v-1 
Jutte d.w. Goyaert vander Aavoert cum tutore 
 een stuck lands hoer toebehorende 3 L sitis in par. Otw ad locum Berckel aenden Hovel < ^ erf 

Embrecht vande Pasch >  comm. stegam v erf Henric vande Loe  
 een stuck lants 1 L sitis ibidem < ^erf Peter vande Pasch voors. >erf Peter die Kock v comm. plateam  
vendt Mechtelden vidue w. Claeus vande Leempoel ad opus eus et ad opus Jacops z. derselver Mechtelden 
z,w, Claeus voors. Jacop ter sijnder tochte en Jacop voors. ten erve [sic] uitgenomen 1/2 mud rogge 
erfpacht 1 st erfcijns ten Bosch te leveren scab. Em. en Jo. Noet datum vi aprilis voer Paschen  

65. 1479 april 13 847.Sch.Otw,R.185,10v-2 
Wouter z.w. Jan Coiten  
 een stuk lands mette huysken daarop staande hem toebehorende 2 L sitis in par. Otw in loco dicto 

Uedenhout op die Cruisstrate < > erf w. Stheven Meeus Sthevens z. ^ erf Embrecht Claeus Sterts z. v 
comm. plateam  

welk stuk land Mechtelt d.w. Jan Coiten  voors. ad opus eius et ad opus Otten n.a. derselver uit hoer en van 
w. Ghijsbrecht van Hocullem tsamen natuurlijc gewonnen tegen Aernden z. Goyaert Jacops sone met cope 
in sch.br. Otw en welk stuk land voors. Wouter vande doet w. Mechtelden sijnre zuster en Otten Smeynen? 
voors. met recht van versterve en oec met .... van haar ghemaict erfelijc toecomen is - vendt sui et ad opus 
Adriaen z.w. Jan Brugman voors.  
scab. Claeus van Berck en Maes vande Elst datum sdinsdachs naeden Heyligen Paeschdach 13 april anno 
Lxxix 

66. 1479 april 20 847.Sch.Otw,R.185,10v-3 
Jan z. Wouter die z. was w. Jans van Haren uit w. Margriet Henric Lutincs d. geloofd Wouter sinen vader dat 
hij egheenrehande goeden erfelijc of havelijc die hem van w. Margriet sine moeder aencomen en verstorven 
sijn oft hem van de selven sinen vader met versterven aencomen zullen en sal vercopen verteren 
vervreemden oft vanden? in deele oft in al in egheene manieren het en sal sijn? bij raey? wil toe doen oft 
consent des selfs Wouters sijns vaders op dat hij leeft anders bij twee van sijnen naesten vrienden heeft 
voert gheloeft die selve Jan de voors. Wouteren sinen vader ad opus Mechtelden en Jannen wittige 
naekynderen Wouters voros. dan in ghevalle Jan voors. bijde wille goede sonder wittige gheboert van hem 
bliven aflivich worde dat allen sijn goeden ruerende onruerende comen en bliven zullen totten voers 
Mechtelden en Jannen onwederseit van enighen erfgenamen oft nacomelinghen van sijne moeder? weghen 
scab. Em. et Claeus van Beck datum xx aprylys nae Paschen  

67. 1479 mei 4 847.Sch.Otw,R.185,11r-1 
Embrecht z.w. Claeus Stert voor hemzelven en voor ELysabeth sijn zuster d.w. Claes Stert en voor Aert de 
jonghen en voor Elisabethen krn w. Aert Stert daar die selve Embrecht en met hem Aert Goyaert Gruyters 
voor gelooft hebben daar Embrecht voors. voer gheloeft heeft Aert z. Goeyaert Gruyters als wittige man en 
momb. Adrianen sue uxoris d.w. Aert Stert voor hem selve en voor Claeusen en Aernden den ouden krn w. 
Aert Stert voors. daer Aert voors. voor gheloeft heeft Jan z.w. Willem Goyaert Back wedn. w. Alyten sue 
uxoris z.w. Claeus Stert voor de krn desselfs Jans en w. Slyten voors. daar die selve Jan voer gheloeft heeft 
Peter z.w. Henric vande Cameren wedn. w. Ermgaerden sue uxoris Henric en Claes krn desselfs Peters en 
w. Ermgaerden voors. voor henzelven en voor Alyten d. Peter z.w. Ermgaerden voors daar Peter voors. en 
sijn voors. krn voor gheloeft hebben allen alsulcken gueden bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc 
als deselven en elken van hen vander doet Elysabethen Stert hoer moeder en oude moeder met recht van 
versterve erfelijc toecomen sijn en inder prochien van Haren in een stede geh. Belver ghelegen sijn die 
voors. gueden in de par. Haren gelegen en men die erghent in hoeren name  
supt Jan en Embrecht sijn bruer en Aert sijn bruer z,w. Aert Meyers en Servasen z.w. Peter Daneels z. Peter 
Daneels z. als wittige man en momb. Kathelinen sue uxoris Matheeusen z.w. Elyaes Meyers ad opus eius et 
ad opus Claeus Gherit en Aert gebr. krn w. Elyaes Meyers voors. en ad opus Lambrecht z.w. Lambrecht 
Meyers - scab. Appel et Jan Moet datum iiij maij nae paschen 

68. 1479 mei 5 847.Sch.Otw,R.185,11r-2 
Gherit z.w. Henric vande Avoert  
 1/6 in 3 halve B beempts dwelc men jaerlijcs rijt tegen Jacop Ghijben Wouter Poinenborch en met Jan 

Schiven ghelegen in par. Haren opt Roet < erf Henric Rutthen > die gemein Aa ^aende Ossenvoert  en 
die voors. Aa  

vendt Wouteren z.w. Jans van Haren - scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum v may 

69. 1479 mei 17 847.Sch.Otw,R.185,11r-3 
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Jan z.w. Mathijs Oliviers man van Hillegonde sue uxoris d.w. Jan heer Gosens mette voors. Hillegonde sinen 
wive de helft hem toebehorende in 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis welk 1/2 mud rogs erfpacht voors. Henric 
Hixpoer en Jan Hixpoer schuldig waren en plaghen te ghelden w. Jan heer Gosens uit zekere onderpanden 
gelegen in par. Gestel nae inhoud sch.br. en welke 1/2 van de 1/2 mud rogge de voors. Hillegonde vander 
doet w. Jan heer Gosens hoer vader met versterve erfelijc toecomen sijn - vendt Henric z.w. Henric Hixpoer 
scab. Em. et Noet datum xvij may 

70. 1479 ? juli 1 847.Sch.Otw,R.185,11los-r 
Gherit z.w. Gherit Hubrecht sone wedn. w. Adriaen zijns wijfs d.w. Jans vande Wiel 11 1/2 L rogs en een 
vierdevat hem toebehorende die welc w. Jan vande Wiele den voors. Gherit mette voors. Adrianen sijn 
dochter in huw. voorw. gheloeft had en welk w. Jan Hubrecht Pigghen sone voor en sijn erfgenamen na 
sculdig waren en plaghen te ghelden den voors. Gherit als hij zede heeft hij wittelijk overgegeven Adelyen 
wede w. Jans vande Wiele tesamen met alle huw. voors. scepenbrieven en andere vorwaarden voorts 
gelooft Gherit voors. dat hij nade doet Adelijen voers alsoe lange sal staen int mede deylen voer elc vande 
krn Jans vande Wiele viers ghegoet souden sijn tot 11 1/2 L rogge en 1 vierdevat behoudelijc dat Marcelisen 
z.w. Jans vande Wiele 1/2 mud rog lijfpachts hem van w. sinen vader vooruit ghemaect den wyerd. dach? 
datum 1 july M van Eyghen Goeyart Reymbouts  

71. 1479 ? 847.Sch.Otw,R.185,11los-v 
Jan heer Jan Back ridder doe cont enyeghelijken en bekenne met dezen mine brieve dat ic wittelijken vercoft 
ende eensdeels ghegheven hebbe heer Wouteren Scouts priester alias van Ele  
 mijn huys hof met sinen gronde en toebehoorten metten bijvanghe vande huse tesamen met eenre 

weyen met 2 beemden omtrent den huse ghelegen tesamen oec met enen stuck lands 2 mudsaets oft 
daeromtrent begrijpen ghelegen inde prochien van Tilborch ter scheiden? gheheiten aent Broeck daer 
wyleneer Jan Back mijn oude vader in te wonen plach en in bestarf  

om tvoers huys en erve tot enen goeden gheestelijken goetschuse bij de voers. - - ende heer Wouteren 
ghefundeert ende ghesticht te weerden om om goede dienst voert aen [marge: en om daer in v. die zielen 
heer Jans en sijne ouders ghebed.. te weerden] in ghedaen ende ghecelebreert  te weerden ende andere 
niet hebben gheloeft ende met desen minen brieve ghelove denselven en elken van tvoers huys te vesten 
voer allen rechten daer dat behoren sal tot horen verzuile? ende verm?nen Op Alsulken conditien en 
voirwaarde  als bij goede mannen die daer bij ende over gheweest hebben daeraf verstaen hebben  [verder 
niets] 

72. 1479 mei 21 847.Sch.Otw,R.185,11v-1 
Adriaen geh. Jacops z. 
 een huis en hof gronde en toebehoren bvvo < erf Jan z. Reneers Costers > erf Willem Losen ^gem. 

plateam v erf sGasthuse voors.  
welk huis en hof totten voros. Adriaen met eenen cope des heer van de lande van Aernden geh. Lonaut als 
ghenechticht van Adriaen Heyen als provisoer Ste Spirytus KvOtw erfelijc toecomen in enen vonnisbrief van 
Otw vendt Jannen z.w. Henric Jans z. behoudlijk dat Jan daaruit gelden sal de commer in de voors. 
vonnisbrief begrepen aan de capittulen van ste Jan ten Bosch enen stoter erfelijk en joffr. Elysabetthen van 
Ameroeyen 1/2 hoen en 3 d. erfcijns jaarlijks - scab. Goyaert Rembouts en Jan Noet datum xxi may  

73. 1479 mei 28 847.Sch.Otw,R.185,11v-2 
Claeus z.w. Claeus Canter en Heylwych d.w. Claeus Backs zijn wittige hvr hebben geconsenteert deen den 
anderen gheloeft dat de langst levende van hen beyden inder menscheyt allen den goeden bernelijc ende 
onbernelijc havelijc ende erfelijck het sij dat die gueden van beyden zijden hen aencomen oft verstorven sijn 
oft oec vercregen moghen hebben sal moghen vercopen verteren vervreemden ende veranderen nae sijne 
ghelieften ende goetduncken onwederseet van enighen erfghenamen oft nacomelingen vanden iersten 
aflivigen scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum xxviij may 

74. 1479 juni 2 847.Sch.Otw,R.185,11v-3 
Aert z.w. Jan Vendijck  
 een stuck lands hem toebehorende 6 L in par. Otw in loco Uedenhout op Hoechout < erf Ste Spiritus 

de Buscoducis > erf Willem Jan Vendijcs z. ^ v erf krn ? Henric Witlocx   
 stuck erf tot weye en heye liggende sitis ibidem < erf Ste Spiritus voors. > ^ erf Jan Gherit Vendijcs z. en 

krn Henric Witlocx voors. v erf Willem Jan Vendijcs z. voors.  
vendt Jan Gherit Vendijcs z. voors. uitgenomen 1 mud rogge erfpacht ten Bosch te leveren en ons heer den 
hertog 1 1/2 oude grote erfcijns en 1/3 van 3 pond en 1/3 van 1 pond jaarlijks van recht welke pacht en cijns 
voors. Jan voors. van nu voert jaarlijks betalen zal scab. Goeyaert Rembouts en Noet datum ij juny  

75. 1479 juni 2 847.Sch.Otw,R.185,12r-1 
Aert [z.w. Jan Vendijck] voors.  
 een stuck lants 3 L sitis ibidem < erf Ste Spiritus ex uno et her. Jan Gherit Vendijcs z. ^ v erf Willem Jan 

Vendijcs z. voors.  
vendt Willem Vendijcs voors. uitgenomen 10 L rogs 2/3 van 1 L rogs erfpacht ten Bosch te leveren en 1/2 
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oude grote den hertoge jaerlijcs van recht welke cijns en pacht voors. Willem voors. van nu voertaen jaarlijks 
zal betalen scabini predicti datum ut supra 

76. 1479 juni 2 847.Sch.Otw,R.185,12r-2 
Marie wede w. Aert vande Vallen alzulken tocht in 1/6 van allen en enyegeklijcke goeden daer w. Aert 
vander Vallen in bestorven is supt Adrianen z.w. Goyaert van Zeelant man van Kathelinen sue uxoris d. 
derselver Marien en w. Aert voors. scabini predicti datum ut supra 
quo facto Adriaen dit 1/6 van de voors. goederen supt Michielen z.w. Aert vander Vallen scabini predicti 
datum ut supra 

77. 1479 juni 7 847.Sch.Otw,R.185,12r-3 
Jan z.w. jan Scheiman? promist suster [doorgehaald moeder] Jannen Kepken moedere susterhuse van 
Oesterwijk en Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken ad opus rectoire Ste Margrieten altaer in ecclesie de Otw 1/2 
mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 17 L in par. Tilborch in loco dicto Enthoven < erf w. 

jan Doemans > erf Jans Bieen? ^ Adriaen Smeets kynder v c omm. plateam  
om daarmede te voldoen alsulken 1/2 mud rogge erfpacht als w. heer Willem Brocken rectoir als hij leefde 
des altaers voors. in sijnen testament de voors. rectoir ofte de H.geest ghemaect had ende ghelaten hadde 
en welk 1/2 mud rogs de voors. Jan van nu voertaen jaarlijks betalen zal dat de erfgenamen van heer Willem 
Brocken  en hun goederen daaraf ongehouen souden bliven scab. Appel en Em datum vij juny  

78. 1479 juni 8 847.Sch.Otw,R.185,12v-1 
Aert z.w. Hubrecht Wyten promisit Elysabethen d.w. Jan Coleman 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een stuck erfs mette tymmeringen daerop staende geh. den Aavoert sitis in par. Tilborch ad loco dicto 

die Broeczijde < erf Kathelinen sBeeren > erf Jans van Holten  
 stuk erf geh. die Braeck in par. Enschot < erf Kathelijn sBeren voors. > erf Mathijs vande Goerop  
 een stuk erf tot weye liggende geh. dat block 1 B in par. Enschot < ^ erf Aert van Beeck > Wouter van 

Haren  
 1/4 in een stuk erf tot beempde en tot weyen ligghende tsamen 12 L in par. Tilborch in loco Loven < erf 

Hubrecht Goeyaerts z. > erf  Willem Remkens?  
scab. Aert et Em datum viij junij 
Elysabeth voers. dat dit mud rogge erfpacht naede doet Elysabethen voors. weder om comen en erfelijc 
bliven sal totten voors. Aert oft tot sinen wittigen erfgenamen en dat Aert dit mud rogs erfelijk af zal mogen 
quyten en lossen nae doet derselver Elysabeth 3 jaer gheboert sal hebben opdat sij leeft altoes soe wanneer 
hem dat gelieven zal met 26 peters elke peter tot 18 st en altijd mette pacht scabini predicti datum ut supra 

79. 1479 juni 6 847.Sch.Otw,R.185,12v-2 
Jan z.w. Willem ... 11 1/2 L rogs en een vierdevat erfelijke pacht op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren 12 L in par. Gestel < erf Peter Witten > erf Laureis Claeus Colen ^ 

comm. plateam v erf sBeckers krn  
welke 11 1/2 L rogs en 1 vierdevat Jacop Jans z. vander Elst ad opus Jans voors. met overgeven gegeven 
had in sch.br. Gestel  
nog hiertoe 4 L rogs op Lichtmis uit 
 een stuck lands in dicta par. < erf Peter vande Bloemendale > erf Jans geh. Daneel z.  
welke 4 L rogge voors. mr Gherit Boest ad opus Jans voors. tegen de krn w. Peter Bloemendaele in 
Bossche brieven supt Jacobo z.w. Jans vander Elst ad opus Agneesen d. Henrick Joist? -scab. Appel en 
Claeus van Beeck den vi [doorgehaald xiij] junij  

80. 1479 juni 20 847.Sch.Otw,R.185,13r-1 
[los inliggend vel tussen 1ste en 2de katern] 
Jan z. Jan Vannys alle goederen bernelijc ende ombernelic ruerlijc ende havelijc ende erfelijc denselven Jan 
nu toebehorende daar voors. Jan in enige toecomende tijde aen versterven mach ut dicit supt Jannen z.w. 
Peter Vanny sinen vader voors. - scab. Elst et Jan Noet xx juny 

81. 1479 juni 22 847.Sch.Otw,R.185,13r-2 
Cont sij want mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens voor sijn gebreck jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit 
 enen huse en hove in par. Enschot  < erf Jan Willem Wyten z. > erf Mechtelden vande Velde ^ comm. 

plateam v erf  Goeyaert Zibben met zijn mede erfgenamen  
 enen stuck lants 10 L in par. Otw in loco dicto Huculem < erf Dircs Jeghers > ^ comm. plateam v erf 

Willem Wyten  
welke pacht van de mud rogge voors. mr Jan voors. tegen Wouter z w. Jan Toits in sch.br. Otw 1469  
18 october en welke pacht de voors. mr Jan ghebrak van 2 jaar naestleden niet vergouden en was - gericht 
met vonnis sch. Otw aan dit huis hof en aangelag welk gericht Andries Hovelmans en daarna overgaf mr Jan 
en want mr Jan voors. dit voors. ghericht deghenen dien hij dit sculdig was te bieen  te lossen en oec in de 
stat vanden Bosch sijn proclamatie gehadt heeft gelijc die bode der selver stat ons schepenen onder sijnen 
zeghel gheverifieert heeft also heeft mr Jan voors. dit voors. ghericht voor sijn gebrek van 2 mud rogs en 
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nog voor ghebreck van 2 mud rogs die hij uit voors. panden oec heffende is verlet van 2 jaar en voor de 
onraet  vercoft Willemen z.w. Jan Poinenborch behoudelijc en in dese coope wtghescheiden1 mud rogge dat 
mr Jan voors. op de voors. Wouter ghecocht heeft wt enen anderren pande  scab. Em Heyen Elst en Noet 
datum xxij juny  

82. 1479 juni 25 847.Sch.Otw,R.185,13v-1 
Peter z.w. Jan van Haren die z. was natuerlijc w. Jans van Haeren promisit hem te geven en te gelden hr 
Henrix priester Claeus Ridders 1/2 mud rogge op Lichtmis uit 
 huse en hove met toebehoren en erf daaraan 1 mudzaad sitis in par. Haren in loco dicto Belver < erf 

Embrecht Meyers met zijn mede erfgen. > erf Jan Wytmans en Jacop Bonen ^comm. plateam v erf Jans 
vande Oerde  

scab. Heyen en Jan Noet datum xxv juny 
hr Henric voors. consenteert ex gratia dicto Petro als dat dieselve Peter dit voors. 1/2 mud rogge erfpacht af 
sal moghen quyten ende lossen op Lichtmis over 4 jaar met 16 peters de peter tot 18 st maar dat Peter dit 
1/2 mud rogge niet af en sal moghen quyten dan van onser vrouwen misse purificationis naestcomende over 
een jaer scabini predicti datum ut supra 

83. 1479 juli 10 847.Sch.Otw,R.185,13v-2 
Jan z.w. Jan Losen de helft in  
 een stuck beempts ombedeeld daer die andere helft af toebehorende is Jannen z.w. Jan Poinenborch 

den heelen beempt sitis in par. Otw ad locum dictum die HoelAa < erf spersoens van Oesterwijc > erf 
Jan Losen voors. ^Hoelder Aa v gemeint de Oesterwijc  

welke helft van deze beemd Jan voors. tegen Heer Wouter Back priester z.w. Wouter Back Gheerleecs met 
cope ghecregen hadde in sch.br. Otw - vendt et suppt Willemen z.w. Jn Poinenborch - scab. Em et Adriaen 
datum x july  

84. 1479 juni 12 847.Sch.Otw,R.185,13v-3 
Jacop z.w. Claeus Luten? promisit Laureis z.w. Laureis Wouter Vrancken z. 5 mud rogge in festo Bavonis 
a.s. scab. Goyaert Renbouts et Elst datum xij juny  

85. 1479  847.Sch.Otw,R.185,14r-1 
[tweede en laatste katern] 
Kathelijn wede Claeus vanden Dijck d.w. Willem van Brakel alzulke tocht als Kathelijn bezittende is in  
 enen huse en hove met toebehoren in libertate de Otw in loco die Kerckstrathe < erf Claeus Claes Joest 

z. >  erf w. Jans van Gherdrop ^v strathen  
welk huis etc. w. Claeus vanden Dijck tegen de krn w. Jan Anchems Molders z. met overgeven ghecregen 
hadde in sch.br. Otw - supt Claeusen z.w. Jans Beeren man van Elysabeth sui uxoris Jaxcoppen z.w. Aert 
Dorman man van Henricken sue uxoris Peter z.w. Jans Beeren man van Gheertruden sue uxoris Henric geh. 
van Ghesel man van Willemen sue uxoris Aert z.w. Wouter Groey man van Heylwyghen sue uxoris en 
Kathelinen drs Kathelinen en w. Claeus voors. scab. Heyen en Noet datum xiij july 
quo facto dit voorn. huis etc. leg. vendt et supt Korstianen z.Reiner Bits scabini predicti datum ut supra 
Korstiaen voors. promisit Claeus voors. 10 peters elke peter 18 st tot Paschen a.s. scab. predicti datum 
supra  

86. 1479 juli 9 847.Sch.Otw,R.185,14r-1 
Henric z.w. Stheven vande Amervoert Henric geh. Smit man van Hillegonde sue uxoris d.w. Sthevens 
vander Amervoert voors. op 6 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en uit enen acker lands sibi advenant sitis in par. Haren < erf Jutte 

relicta w. Wolterus vande Loe > erf Petri vande Leempoel  
welke pacht Gherit z.w. Jan Maes Sthevens z. vander Amervoert man van Heylwyghen sue uxoris natuerlijc 
d. Sthevens voors. tegen Bertholomeeus d.w. Jan Heyen met overgeven erfelijc ghecregen had in sch.br. 
sBosch ad opus Gherit voors. - scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum ix july  

87. 1479 juli 14 847.Sch.Otw,R.185,14v-1 
Jan z. Gherit Loyaert man van Gheertruden sue uxoris d.w. Korstiaen Blanckaerts heeft hem vernuecht 
voldaen en betaald ghekent vande afquytinghen van alsulcken mud rogge lijfpachts als Wijtman z.w. 
Mercelys Wyten de voors. Gheertruden gheloeft had wt zekere onderpanden na inhoud sch.br. Otw en heeft 
gheloeft die brieve te brenghen binnen eenre maent in handen Wytman voors. scab. Adriaen Heyen en 
Goyaert Rembouts datum xiiij july 

88. 1479 juli 14 847.Sch.Otw,R.185,14v-2 
Jan Peters z. promisit hem te geven en te gelden Thomaes Jans z. vander Elst ad opus Lambrecht Leinen 4 
L rogs jeep op St Andree uit 
 enen huse en hove met toebehoren sitis in par. Otw in loco Uedenhout < erf sheeren van Helmont > 

eenen gheesten ? wech die te broeck waert gheet ^ erf Jan Leonaert Lathouwers v commm. plateam  

89. 1479 augustus 10 847.Sch.Otw,R.185,14v-3 
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Peter Eryt en Ghijsbrecht gebroeders zn w. Jan Schoemaker Embrecht z.w. Jan Roelofs man van Yden sijns 
wijfs Jan Jans Leeuwen z. man van Alyten sue uxoris drs w. Jans Schoemakers voors.  
 een stuck beempts hen als sij zeden toebehorende sitis in par. Otw in loco dicto tSovick < erf Willem 

Bacx > erf Jan Ghijben ^ Aa v Jans Beeren heyhoeve ut dicit tesamen met eenen weghe om tvoirs. stuck 
beempts over te wegen ter ghemeinten toe wt  

leg vendt Thomasen z.w. Jans vander Elst scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum x augusti 

90. 1479 augustus 14 847.Sch.Otw,R.185,14v-4 
Symon z.w. Aert Appel van deselve w.  Aert en wt Alyten d.w. Symon Toit alle en enyegeycke goederen 
deselve Symon vander doet w.Kathelinen wede w. Symon Toit sijnre oude moeder met recht van versterve 
en deselve Symon vander doet Alyten sijnre moeder  aencomen is en versterven mogen soe waer dieselve 
goeden gelegen zijn en men die erghent in sijne name bevynden mach - leg supt Willemen z.w. Aert 
Roeckeloes scab. Em et Goeyaert Rembouts datum xiiij augusti 

91. 1479 september 17 847.Sch.Otw,R.185,15r-1 
Mercelys z.w. Jans Groten wedn. w. Erkenrade sue uxoris d.w. Jan Hubrecht Pigghen z. alsulcke tocht als 
Mercelys voors. besittende is in 4 L rogs jeep van 1 mud rogs erfpacht op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren 16 L sitis in par. Enschot < erf Petrus vande Velde en Henric 

Bonten > erf Henric Bonten voors. en Willem Gherit Wythen sone ^ comm. plateam v erf Jan Emmens  
welk mud rogs erfpacht voors. w. Jan Hubrecht Pigghen z, voors. tegen Willem z.w. Peter Poinenborch en 
tegen Korstiaen z.w. Aert Bonten met overgeven  
item noch hiertoe 1/2 mud rogge op Lichtmis [?]  
 sitis in par. predicto < erf Henric Bonten voors. > erf Willem Poinenborch ^ com.. plateam v erf henric 

Bonten voors.  
en welk half mud rogs erfpacht voors. w. Jan Hubrecht Pigghen z. voors. tegen Korstiaen den Bont voors. in 
cope ghecreghen had in div. sch.br. Otw supt. Gheertruden en Mercelysen gez. krn dess. Mercelys en w. 
Erkerade voors. ad opus eius et ad opus Cornelys en Kathelinen sijns zusters krn Mercelys en w. Erkerade 
voors. scab. Elst et Noet datum [xviij] xvij septembris  
quo facto Gheertruut en Marcelys voors. ook voor Cornelis en Kathelinen voors. daar Gheertruut en Marcelis 
en met hen Mercelys hun vader voors. voor geloofd hebben deze voors. 4 L rogs erfpacht vanden mud 
rogge en dat voors. 1/2 mud rogge erfpacht vendt Wijtmannen z. Willem Henricx Maes z. en Cornelis en 
Kathelinen nog onmondig moeten nog vertijen alsze mondig geworden zijn sonder costen voor Wijtman 
voors.  

92. 1479 september 17 847.Sch.Otw,R.185,15r-2 
Gherit z.w. Gherit Willem Henricx Maes z. man van Barbara sue uxoris d.w. Jans Bieen [of Beeren?] 12 
Lrogs jeep van 2 mud rogge en 4 L roggs erfpacht op Lichtmis uit 
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 14 L sitis in par. Enschot < erf Wijtman Jans Groten 

sone > erf Aert van Beeck ^ comm. plateam v Gerit Willems  
 stuk land 5 L sitis in par. predicta <  comm. viam >  ^ erf Ghijsbrecht Wythen v erf Aert van Beeck  
welke 2 mud en 4 L rogge Barber d.w. Jans Beeren? voors. tegen Mercelysen z.w. Jans Groten met 
overgeven - supt Mercelysen z.w.Jan Groten  
scabini predicti datum ut supra 

93. 1479 september 21 847.Sch.Otw,R.185,15v-1 
Aert z.w. Dirck Daniels van deselve w. Dirck  en wt Enghelbeeren Delyen dochter van Laarhoven tsamen 
wettelijk  gewonnen   
 een huys en hof gronden en toebehoren mette erf daaraan 2 L in par. Haaren  < erf der erfgen. Claeus 

van Bochoven > ef Marien wede Henric van Aerle en haar krn ^ erf Kathelinen d.w. Anchem Goeyaerts 
en Adriaen hoer bruer v gem. straat  

vendt Adrianen z.w. Anchem Goyaerrts Langheinen uitgenomen Schyven? Witlocs tot Helvoirt 3 L rogs 
scab.   Goyaert Rembouts en jan Noet datum xxi septembris  

94. 1479 september 21 847.Sch.Otw,R.185,15v-2 
Adriaen voors. promisit te gelden Wijtmannen z. Gherit Willem Henric Maes z. 1/2 mud rogge jeep op 
Lichtmis uit  

 huse en hove en erf voors.  
 een stuk erfs tot weyen liggende 2 L sitis ibidem < erf Marien en hoer krn voors. en Goeyaert Brocken? > 

erf Jan Beluwe  ^ erf St Spiritus? v erf Claeus erfgenamen van Bochoven voors.  
scabini predicti datum ut supra 

95. 1479 september 21 847.Sch.Otw,R.185,15v-3 
Henric z.w. Aerts vande Wiele en Aert z.w. Jacops van Eele Aert Appel Jacops z. als momb. en provisor 
tabele Ste Spiritus in Otw hebben verhuurd in richter manieren van hueringhen Thomas van der Elst  
 een stuxken lants 1 L sitis in par. Otw in de ackeren van Huculem < erf Henricus? Thomaes voors. ? 

erf der krn Everaarts vande Wou  
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een termijn van 40 Jaar voor 2 L rogge de voors. tafele te ghelden op Lichtmis uit dit stuxken lants scab. 
Claeus van Berck en Goyaert Rembouts datum in festo S. Matheus ? 

96. 1479 september 23 847.Sch.Otw,R.185,15v-4 
Embrecht z.w. Gosens vander Borch heeft gheordineert ghedeponeert ende in vormen van testament 
ghemaect ghewilt ende begheert dat Ieve d.w. Jan Buckinck sin wittighe huysvrouwe tot hoer tochte sal 
bliven besitten allen alsulcken vercregen gueden als die selve Embrecht bij die selve Ieve sijn hvr ghecocht 
ghecreghen ende verworven en heeft bij alsoe dat nae doet van Ieven die selve vercregen gueden comen 
en bliven zullen totten wittighen kynderen die selfs Embrechts van hem en wt Ieven voors. te samen wittelijc 
ghewonnen en heeft voort gemaakt ende ghewilt dat Ieve voors. nae doet van Embrecht wtreycken en 
gheven sal Marien Embrecht voors. voir dochter 7 peters en een elle vanden besten witten tot een covel van 
zekere ghetrouwen dienst die Marie voors. hen gheven? heeft scab. Elst et Berck datum xxiij septembris  

97. 1479 oktober 3 847.Sch.Otw,R.185,16r-1 
Hadewych wede w.  Laureys Molder natuerlijce dochter w. Zegher Jans wilner Zeghers z. et cum tutore 
Herman z. derselver Hadewych en w. Laureis voors. 10 L rogs jeep hem behorende op Lichtmis uit alle 
goederen als w. Zeger van sinen vader en zijn moeder inder dinghbancke van Beeck aencomen en 
verstorven waren welke guede  voors. Henric w. Jan Zeghers z. vande voors. Zegher sijnen brueder van de 
voors. erffelycke pacht vande 10 L rogs in sch.br. Beeck  
supt Matheeusen z.. mr Jans van Reeck horen zwager scab. Appel en Noet datum 3-a septembris octobris  

98. 1479 oktober 4 847.Sch.Otw,R.185,16r-2 
Peter z.w. Beerthout Wouters z. 7 L rogh jeep inden hoochtijt van Kersmisse uit 
 de helft van eenre   hoeve met alle hare toebehoorten en tymmeringen daarop staande in par. Otw in 

Uedenhout < erf den Leemgoude w. toebehorende Gielis van Goerle > erff sheren van Helmont  ^ erf die 
w. Bruysten Jans z. te wesen plach ad comm. plateam ibidem  

 de helft van 3 1/2 L land totte voors. hoeve behorende gelegen in par. voorn. in loco dicto Berkel opten 
Kerckwech   

 de helft van enen buender beempts sitis ibidem < erf w. Sthevens vande Amervoert > erf P.  Beerys 
Pigghen  

welke 7 L rogs erfpacht voors. Jacop Jans z. vander Elst ad opus Peter voors.tegen Pauwelsen z.w. Herman 
Wouters Beerthouts tegen Goyaert Jan Vannys z. tegen Aelken? Jan Hessels z. man van Hoervormen? d.w. 
Herman Wouters voors. met cope ghecregen had in sch.br. Otw  
supt heer Florysen priester z.w. Ghijsbrecht Florys z.  
scab. Goeyaert Rembouts Jan Noet datum quarta octobris  

99. 1479 oktober 5 847.Sch.Otw,R.185,16r-3 
Willem geh. die Zegher Willem sijn sone en Jan zijn zone sup. heredes? Wouter Henric Meeus z. 28 Rgld de 
gld 20 st 10 d. daaraf in festo Symonis en Jude 17 d 14 dagen voer OLVr lichtmis  
scab. Appel en Goeyaert Rembouts datum v octobris  

100. 1479 oktober 1 847.Sch.Otw,R.185,16v-1 
Jan z.w. Aert Wijtman promisit te gelden Andries z. Jan Wijtman 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een stuck erffs tot weye liggende in par. Haren ad locum dictum Belver < erf Wilhelme Monix > erf 

Elysabeth relicta w. Jacobi Tycwevers en  suorum prolum ^  comm. plateam v erf The a? die Os  
scab. Adriaen Heyen en Jan Noet  datum prima octobris  
marge: ..... propter census et cum consensu scab. Emmen et Appel anno 48 [45?] per me.... Bruggen  [de 
secretaris?] 

101. 1479 oktober 19 847.Sch.Otw,R.185,16v-2 
Mercelis z.w. Jans Groten wedn. w. Arlemadis? z. hvr d.w. Jan Arlemaet? alzulke tocht in 
 een stuck lands geh. den Emenacker 10 L in par. Enschot < erf Wijtman Mercelys Wythen z. > erf Jan 

Emmen ^eene weye geh. den Heerswech [of Keerswech?}  v erf Jan Willem Wythen z.  
supt Gheertruden enn Cecilien gez. drs Mathijs en w. Arlenaden? voors. ad opus eorum et Cornelys en 
Kathelinen sue uxoris drs Mercelys en w. Arkemake voors.  
scab. Em et Thomas vander Elst datum xix octobris 
quo facto Gheertruiy en Cecilie met momb. dit voors. stuk land vendt Jannen z.w. Willem Wyten en met hen 
Marcelys hun vader voors. ook voor Cornelys en Kathelinen noch onm. tot hun mondige jaren comende te 
doen vertijen op dit voors. land zonder cost Jans - dat Jan uit voorn. stuk land jaarlijks geldende sal Jan z.w. 
Jan Arlenraet ? en zijn mede erfgenamen 18 1/2 L rogs welke pacht Jan voors. van nu voortaan [met aant. in 
marge]  

102. 1479 oktober 19 847.Sch.Otw,R.185,16v-3 
Jan voors. promisit hem te geven en te gelden Mercelys en zijn kinderen voors. 1/2 mud rogge in 
purificationis  uit voors. stuk land  
Mercelys voors. aff quyt aen Anthonys Boers dochter 1/2 mud rogge erfpacht dat Jan voors. alsdan voor dit 
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half mud rogs gheven en betalen sal Mercelys voors. 20 peters elke peter 18 st  
geen datum en geen schepenen 

103. 1479 oktober 20 847.Sch.Otw,R.185,17r-1 
Jacop z.w. Claeus vande Leempoel promisit Laurens z.w. Laureis Wouter Vrancken z. 2 mud boecweits en 6 
st binnen 14 dagen en 5 mud rogs  
scab. Goyart Rembouts en Thomas vander  Elst datum xx octobris  

104. 1479 november 6 847.Sch.Otw,R.185,17r-2 
Jan z.w. Wouter Willen 1 mud rogs jeep op Lichtmis uit 
 een stuk land 4 L in par. Tilborch < gemeinte vanTilborch > enen heyhoeve toebehorende den heer van 

Paerweis 
welk mud rogge vors. Jan tegen Laureys z.w. Wouter Loers in cope ghecregen had in sch.br Otw supt 
Laureys voors. - scab. Em et Adriaen datum, vi novembris 

105. 1479 november 6 847.Sch.Otw,R.185,17r-3 
Cont sij want Jan z.w. Wouter Willen gheloeft hadde Marien d.w. Gosen Stappaert zijn wittige huysvrouwe 
dat hij egheennehande gueden van hoer comende en soude vercopen verhuren vervreemden oft 
veranderen ten diende hem noet van sinen leve oft hij en hadde leempten aen sijn leede dat hij sijn broet 
niet ghewinnen ghelijc dat in scepene brieven van Tilborch begrepen is soe doen Embrecht ende Adriaen 
voors. te weren? ende certificeren voor die gherechte waarheyt dat Jan voors. bij de verhenkenissen goede 
van leempten en ge.... alsoe ghebant? is dat hij sijn broet nu ter tijt oft in twee maenden voer dese tijt niet 
ghewinnen en can want hij nu ter tijt op crucken gheet scabini predicti datum ut supra 

106. 1479 november 6 847.Sch.Otw,R.185,17r-4 
Laureis voors. promisit Jannen voors 16 1/2 peter 18 st voor elke peter op Lichtmis met 1/2 mud rogge te 
betalen scabini predicti datum ut supra 

107. 1479 november 10 847.Sch.Otw,R.185,17r-5 
Ghijsbrecht z.w. Jan Scoemaker voor hemzelf en voor alle sijn bruederen en zusteren daer Ghijsbrercht voor 
gheloeft heeft Peter z.w. Peter Scoemaker voor hem zelven en voor allen en enyegelijken sijn bruederen en 
zusteren daer Peter voor gheloeft heeft Jan z. Gherit Jans z. vanden selven Gherit en wt w. Elysabethen 
d.w. Peter Scoemaker tesamen wittelijc ghewonnen [marge: en voor Bartholomeus z. Willem s zijn vader 
..ugt? ende voor Jan Stevens daar sij samen voor geloeft hebben] als erfgenamen w. Jans van Dachermy 
die binnen der stat van Andwerpen aflivich worden is ut dicit hebben gh. ende verleent en met desen brieve 
gheven en verleene Jannen z.w. Peter Scoemakers een volcomen vrij macht ende sunderlinge bevele om te 
heffen ende te boren ende oft noet weer meten recht te vervolgen allen alsulcken versterf het sdij have en 
erve al den selven ende elken van hen vande  doet w. Jans van Dachteren voors. met recht van versterve 
toecomen sijn ende die saek? als vande voors. versterve te beghinnen te middelen eender het sij metten 
recht oft mette hunnen? ghelovende verscheiden soe wes bij de voors. Jan als vande voers. versterve 
ghelden? sal waren? ewelyc ghestendich ende onverbrekelijc te houden scab. Appel et Goyart Rembouts 
datum x novembris 

108. 1479 oktober 6 847.Sch.Otw,R.185,17v-1 
Jan z.w. Henric vanden Brekelen redemit alsulken mud rogge erfpacht als Ermgaert d.w. Herman van Riele 
tegen Jannen z.w. Henric vanden Brekelen ghecregen had te verghelden uit zekere onderpanden na inhoud 
sch.br. van Otw et report. Jo. predicti scab. Em et Adriaen datum vi octobris  

109. 1479 november 12 847.Sch.Otw,R.185,17v-2 
Bartholomeeus z.w. Meeus Sthevens van der Amervoert promisit hem te geven en te ghelden Ermgaerd 
d.w. Herman van Riele? 1 mud rogge jeep op Lichtmis daar de eerste betaeldach af wesen sal Lichtmis a.s. 
uit 
 enen huse en hove met toebehoren 10 L in par. Otw te Berkel < erf sHeeren van Parweis > erf Jan 

Brocken ^gemeint  
scab. Em et Heyen datum xij novembris 
Ermgaert voors. ex gratia dat dieselve Jan dit mud rogs erfpacht voors. af sal mogen quyten ende lossen op 
Lichtmis over 4 jaar met 34 peters de peter tot 19 st scabini predicti datum ut supra 

110. 1479 november 30 847.Sch.Otw,R.185,17v-3 
Gherit z.w. Willem Henric Maes z. heeft ghewilt begheert ende in manieren van testamente gheordineert om 
zekere rederen wille hem daertoe porrende dat Yde sijn wittighe dochter nae der doet Gherit voers. wt den 
ghemeinen gueden die de selve Gherit after laten sal voer wt hebben houden ende besitten sal een mud 
rogh erfelijc mededeylen sal ghelijc den anderen kynderen Gherits voors. scab. driaen Heyen en Noit datum 
ultima novembris 

111. 1479 november 30 847.Sch.Otw,R.185,17v-4 
Aert z.w. Jan vande Wiele als wittig man en momboor Heylwyghen sue uxoris d.w. Jan Claes Bacs wt 
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machten en consent hem van voors. Heylwygen sinen wive ghegheven 14 L rogs jeep tot hen als sij zeede 
behorende op Lichtmis en inde par. Enschot te leveren uit en van  
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 6 L in par. Enschot < erf Wouter van Gorp > erf Aert 

van Beek ^ comm. plateam v erf Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrecht Wythen  
welke 14 L rogge erfpacht voors. Heylwych tegen voors. Ghijsbrecht met overgeven in sch.br. Otw supt 
Claeusen z.w. Claes Canters - scab. Em. et Goyaert Rembouts datum supra 

112. 1479 september 28 847.Sch.Otw,R.185,17los 
Jan dochter w. Jan Colaert heeft gheconsenteert ghewillecoert overgegeven en gheloeft dat Jenneken hoer 
natuerlijke d. wt hoer en van w. Willem Jans z. van Goerle tesamen natuerlijc ghewonnen nae doet van goer 
deylen sal ende  ghebruiken sal erfelijken allen die gueden die dezelve ierstgenoemde Jan nade wille goede 
in besterven sal ghelijc dan anderen kynderen derselver Jannen die sij nochwittelijc vercreyghen mocht en 
dat sij dieselve hoer goey niet vercopen oft verteren en sal hier? is hoer merkelikjc van node - scab. Hulsen 
en Eyghen datum xxviij septembris  
ende dat deselve Jenneken hoer hoechter nae doet van hoer voor wt hebben sal een scaep? derselve 
Jannen toebehorende  
 [achterzijde leeg] 

113. 1479 december 1 847.Sch.Otw,R.185,18r-1 
Peter z.w. Pauwels Piers? z. wittig man en momb. Jenneken sue uxoris nat. d. w. Jans z.w. Jans gh. de Bye 
1 mud rogge jeep als hem als hij zede behorende opLichtmis uit 
 en en beempt sitis in par. Tilborch aan den ghemeinen dijck  < gem. dijck ^ erf Gherit Beerys? v erf 

Vrancken van Ghestel  
 een weye in par. predicto tpl. Oerle < ^ erf Laur. van Ghestel > erf Gherit Beerys z. voors. v gemeint?  
welk mud rogge Jenneke voors. tegen heer Claeusen geh. Jonghelinx priester met cope ghecregen hadde in 
sch.br. Otw - vendt Michielen z.w. Jans Bieen ? scab. Em et Adriaen Heyen datum prima decembris  
Wouter z.w. Claeus Wouter Roey Gherits redemit en reportavit scabini predicti datum ut supra 

114. 1479 december 3 847.Sch.Otw,R.185,18r-2 
Marie vidue w. Jans vande Hagorst d.w. Wytman Huben alsulcken tocht als Marie bezittende is in  
 de helft van enen stuck beempts 1 B daar die andere helft af toebehorende is Jacop z.w. Claeus vande 

Leempoel sitis in par. Otw in loco dicto Uedenhout in loco dicto in dAshout < erf Elysabeth vidue w. 
Peter Scheven ? > erf monastery de Tongherloe  

welk buender beemds voors. w. Jan z.w. Goyaert vander Hagorst voors. tegen Hubten [sic] z.w. Peter 
Huben z. in sch.br. sBosch - supt Huberten en Goyarden gebr. krn derselver w. Jans voors. scab. Claes van 
Berck enJan Noet datum iiij decembris  
quo facto Hubert en Goyaert voors. de helft vande voors. stuck beempts vendt Jacop z.w. Claeus van den 
Leempoel voors. scabini predicti datum ut supra 
Jacop voors. promisit Marien voors. 8 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 7 jaar  met 4 L rogs scabini 
predicti datum ut supra 
Goyaert voors. promisit Hubrecht voors. van der voors.  
Peter op Lichtmis over 5 jaar met 2 1/2 L rogs - scab. Adriaen Heyen en Jan Noet  datum supra  

115. 1479 december 3 847.Sch.Otw,R.185,18v-1 
Aert z.w. Jan Vendijc  
 een stuck erfs tot heyen liggende 4 L sitis in par. Otw in loco dicto Hoechout < erf Jan Gherit Vendijcs z. 

> erf Sancte Spiritus in Buscoducis ^ Henric vande Staeck v erf Willem Jan Gherit Vendijcs z.  
vendt Goyarden z.w. Aert Vendijcs uitgenomen den hertoge 1/2 oude grote erfcijns scab. Claes Heyen en 
Jan Noet daum supra  

116. 1479 december 5 847.Sch.Otw,R.185,18v-2 
Wouter z.w. Claeus Wouter Huben z. promisit te ghelden Jacoppen z.w. Jans vander Elst ad opus Hermans 
z. en ad opus Gheertruden sijnre hvr 5 L rogs jaarlijks lijfpacht op Lichtmis alsoe lange als Herman en 
Gheertruut voors. ende die langste levende van hen beyden inder menscheyt leven zullen uit 
 enen huyse en hove met toebehoren en erf daaraan 7 L sitis in par. de Enschot < erf Peter Groten > erf 

Mercelys Piggen ^strate tot de gemeint  
scab. Cales Heyen en Jan Noet datum v decembris 

117. 1479 december 6 847.Sch.Otw,R.185,18v-3 
Lambrecht z.w. Henric vande Woude  
 die helft hem toebehorende in een stuck beempts ombedeeld daer die andere helft af toebehorende is de 

susteren van Otw in par. Otw in loco dicto die Diese < gem. Aa > gemeint ^ ..... 
 stuck lands 2 L sitis als vorr in loco dicto Huculem < erf Jans van Eygen > erf erfgen.  Henric Jans z. van 

Ethen  
supt Jueten zijn wittige dr om hiermede te voldoen ende te gueden van alsulken huwelijcschen goet ende 
wtzetsel als hij sinen anderen kynderen in huwelijcke vorwaerden ghegeven heeft scab. Adriaen Heyen en 
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Thomas Elst in festo Nycolay  

118. 1479 december 6 847.Sch.Otw,R.185,18v-4 
Lambrecht voors. [z.w. Henric vande Woude] en Jut sijn wittige hvr hebben die een den anderen 
gheconsenteert dat die langste levende van hen beyden inde menscheyt allen die gueden bernelijc ende 
onberuerlijc havelijc ende erfelijc die die ierste aflivige van hen beyden inde menscheyt after laten sal sal 
moghen vercopen verteren vervreemden ende veranderen nae hoeren gheliefsten ende goetduncken 
onverseet van hoeren kynderen ende erfghenamen scab. predicti datum supra  

119. 1479 december 11 847.Sch.Otw,R.185,19r-1 
Lambrecht voors. [z.w. Henric vande Woude] 
 een stuck erfs tot lande en tot heyen liggende 8 L in par. predicto in loco Huculem < erf Peter die Kock > 

erf Luytgaert wede Thomas Wouter Maes et Wouter haer soen ^enen ghemeinen waterlaet v erf Laureis 
Emmen  

supt Jannen z.w. Jan Joordens man van Margriet d. Lambrecht voors. om hem mede te voldoen alsulcken 1 
1/2 mud rogs erfpacht als Lambrecht voors. de voors. Jan Mergriet zijn dochter in huwelijcker vorwaerden 
geloofd had uitgenomen 26 st bosch payment jaaarlijks op St Geertrui  
scabini predicti datum xi decembris 
quo facto Jan Joerdens voors. dit voors. stuk erfs supt Jacop z.w. Jans vander Elst scabini predicti datum ut 
supra 
Henric Lambrechts voors. redemit et reportavit Jacobo  
scabini predicti datum ut supra 

120. 1479 december 11 847.Sch.Otw,R.185,19r-2 
Jacop voors. promisit Jan Joerdens voors. 54 peters elke peter 18 st over 2 jaar met 1 1/2 mud rogs 
etc.[geen datum noch sch.] 

121. 1479 november 29 847.Sch.Otw,R.185,19r-3 
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele man van Marien zijn hvr d.Laureis van Ghestel  
 een huis ende hof met toebehoren en erf daaraan 3 L sitis in par. Tilborch in loco  dicto Oerle < erf 

Anchems z.w. Laur. van Ghestel > erf Elysaetthen vidue w.  Jans van Ghestel  
 een stuck lands 4 L sitis ibidem < erf Anchems voors. > erf Elysabeth en hoer krn voors.  
welk huis etc. voors. totten voors. Henrick van mede erfgenamen in sch.br. Tilborch  
vendt Anchem zijn zwager voors. die eruit gelden zal 17 L rogs erfpacht en houden zal aan dezelve 4 L rogs 
erfpacht en Elysabetthen sijnre gheswijen voors. 4 l rogs erfpacht en allen alsulckden cijns als men uit den 
huse voors- scab. Em. et Goeyaert Rembouts datum xxix novembris  

122. 1479 november 29 847.Sch.Otw,R.185,19v-1 
Anchem voors. prom. Goeyarden z.w. Goeyarts van Hulsen 38 peters en voor elke peter 19 st over 2 Jar 
met 19 L rogge etc. scab. predicti datum supra 

123. 1479 november 18 847.Sch.Otw,R.185,19v-2 
Yeve wede w. Embrecht Henric Emmen z. Gosen Jan gebr. en Heylwych hun zuster krn Yeve en w. 
Embrecht voors. ook voor de andere krn Yeven en w. Embrecht daar Goeswini voors. voer gheloeft heeft ter 
eenre zijde Jan en Marie zijn zuster krn w. Embrecht voors. van zijnen voerbedde Dirck z.w. Wouter Backs 
als wittig man Kathelinen sue uxoris d. Embrecht voors. oec vanden voerbedde Jan z.w.Korstiaen z. was 
Embrecht voors. oec vanden voerbedde hebben met malcanderen ghescheiden van erven daar Embrecht in 
bestarf hebben voort geloeft die beyde? anderen niet meer moet te spreken .. op egheenrehande erfgueden 
daer sij in hebbingen af sijn ende die Embrecht voers nae bij Yeve sijn huysvrouwe gecoft ende ghecreghen 
heeft in gheene manieren ende dat oec die naekynderen nimmer meer spreken en zullen op gheenerhande 
erfgueden die die wilner Embrecht voors. bij sijn ierste wijf hebbende was in gheene manieren scab. Em. et 
Adriaen datum xviij novembris  

124. 1479 november 30 847.Sch.Otw,R.185,19v-3 
Wij Goeyaert Rembouts ende Thomaes vander Elst scab. in Otw dat voor ons is comen Aert Loef Adriaen 
Gherits z. Henric vande Loe en Jan Meeus en hebben hen vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent 
van alsulcke 19 goey gulden als Jan vander Hoeven Adriaen vander Hoeven en Ghijsbrecht die Beer de 
voors. gheloeft hadde als vanden onghevalle ghedaen in Back Beerthouts bij Adriaen z. Jans vander 
Hoeven voors. en hebben daeraf quyt geschouden Jannen Adriaen en Ghijsbrechts voors. hen en al die 
gene die quitantie behoeven datum in festo Andree  

125. 1479 december ? 847.Sch.Otw,R.185,19v-4 
Gheryt z.w. Peter vande Wiele 1 1/2 mud rogge jeep hem behorende solvendam anno quo libet - - wt en van  
 enen huse hove met toebehoren en erf daaraangelegen sitis in par. de Enschot in loco dicto dat 

Weertven  < erf - - - >  erf  - - - ^ - - - v - - -  
welk 1 1/2 mud rogge Gherit voors. tegen Jan Willem Wyten in sch.br. Otw - supt Willem nat.z. w. Henric 
Nellen ad opus H.Geesttafel en tot meerdere zekerheid zet Gherit 
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 een huse en hof met toebehoren bvvo  < erf Henric Kepken > erf krn Aert Buckinc  
en om niet dese veste te voldoen alsulcken 1/2 mud rogge erfpacht als w. Peter Stert de H.Geest ghemaect 
heeft en alsulcken 4 L rogs erfpacht als w. Peter vande Wiele de voors. tafele ghemaict heeft en alsulcke 12 
L rogs als Willem voors. de voors. tafele van gratien? ghegouden en gh.. heeft ? [datum noch schepenen] 

126. 1479 december 14 847.Sch.Otw,R.185,20r-1 
Coenraet z. Claeus vande Staeck Jan z.w. Symon Bacs op 
 een stuck moers dwelc Jan vande Leempoel in tijden die leven sijn? overghegheven hadde Wouteren 

z.w. Herman Loers sitis in par. de Loen < erf Jan Walraven > erf Willem van Haestricht ^v ghemeint  
ad opus voorn. Loers - scab. Adriaen Heyen en Goeyaert Rembouts datum xiiij decembris  

127. 1479 december 15 847.Sch.Otw,R.185,20r-2 
Jan z.w. Jans Cupers die men heit Jan de Jegher promisit Wouter z.w. Peter Piggen? 1/2 mud rogge op 
Lichtmis  met op St Jacop a.s. 4 L rogge eens uit 
 enen stuck erfs tot lande en tot weyen ligghende 1/2 mudsaet sitis in par. de Otw in loco Berkel < erf 

Jpan Brocken kynderen en Meeuw Sthevens > Heylwych weduwe Jans Cupers en hoer kynderen en 
Cornelys de Lathouwer  ^ v  gemeint ; 

 enen stuck heyvelts 2 B in par. Tilborch < erf Dirck die Borchgrave > Jan Brocken kynder  
scab. Adriaen Heyen en Jan Noet datum xv decembris 
Wouter voors. consensit dat dieselve Jan dit 1/2 mud rogs erfpacht voors. af sak moghen quyten en lossen 
nae 6 jaar met 15 peters tot 18 st alotijd metten pacht scabini predicti datum ut supra 

128. 1479 december 21 847.Sch.Otw,R.185,20r-3 
Goeyaert z.w. Jan Thys promisit te gheven en te ghelden Herman z. Jan Hermans z. ad opus sui et ad opus 
Gheertruden z. hvr 4 Lrogs jaarl. lijfpacht op Lichtmis uit 
 enen huse en hove sitis in par. Otw in loco Huculum < erf Embrecht Jan Hermans z. > Willem Gherit 

Willem s  ^straat 
scab. Appel en Em. datum xxi decembris 

129. 1479 december 22 847.Sch.Otw,R.185,20r-4 
Peter z.w. Jans van Haren  
 een stuxken beempts hem toebehorende 1 L sitis in par. de Haeren < erf Peter Celens > Jan Beliuus  ^ 

erf Peter voors. v gem. waterlaat  
vendt Gherit z.w. Jan Berkelmans uitgenomen 1/2 braspenning ons heer den hertog scab. Adriaen en Jan 
Noet datum xxij decembris  

130. 1479 december 22 847.Sch.Otw,R.185,20v-1 
Robbrecht z.w. Claeus Gheisters en Jan zijn wittige sone geloven te gelden Wouteren z.w. Claeus Wouter 
zoon Gherit z. 6 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren sitis in par. Ghestel < ^ comm. plateam > erf erfgen. Peter Haerman 

v erf rectore sancte Marie in Gestel  
Wouter voors. dat zij deze 6 L rogge af zullen mogen quyten en lossen op Lichtmis over 3 jaar met 11 peters 
elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra 

131. 1479 december 27 847.Sch.Otw,R.185,20v-2 
Wouter z.w. Henrick Comans  
 een stuck erfs vander ghemeinten inghenomen met enen huse daerop staende 1 buender tot hem 

behorende sitis in par. de Enschot < erf Jan Coppen en Peter Emmen > ^ gemeint v erf der zusteren 
van Hoesden  

welk stuk erf voors. Wouter voors. tegen Willem z.w. Gherit Wyten met cope ghecregen had in sch.br.Otw - 
vendt Henricken z. Gherit vande Lare? - scab. Claes van Berck en Jan Noet datum xxvij decembris  
Henrick voors. promisit Wouteren voors. 32 peters elke peter 19 st op Lichtmis met 7 L rogs scab. predicto 
datum supra  

132. 1479 december 31 847.Sch.Otw,R.185,20v-3 
Wouter z.w. Willem Wouters 
 een huysken met sinen gronde en metten hove daeraen liggende sitis in lib. de Otw < ^ erf Wouter 

voors. > erf Jan z.w. Jan Poinenborch v com.. plateam ende alsoe even breet vande strathen voert aen te 
meten alsoe verre als Wouter voors. hof meet  

vendt Jan Poinenborch voors. uitgenomen Hadewyghen wede w. Jan Poinenborch 9 L rogge erfpacht daar 
Josten Beren ? af wesen sal op Lichtmis - scab. Em. et Adriaen datum ultima decembris  
Wouter voors. ..... 

133. 1479 december 31 847.Sch.Otw,R.185,21r-1 
Henric z.w. Henric Moels man van Beatrijsen  sui uxoris d.w. Henrick] van Berck  
 een stuk lands hem toebehorende 3 1/2 L in lib. de Otw < erf joffr Margriet wede Jansvan Donghen > erf 

Gosen Rutthen ^dorde zijde comm. plateam  
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vendt Gheryden z.w. Peter vande Wiele uitgenomen der capittelen van sinte Jans ten Bosch 3 L rogs 
erfpacht en Jan van Erp 7 oude boddreger als men de persoon van Otw scabini predicti datum ut supra 

134. 1480 januari 1 847.Sch.Otw,R.185,21r-2 
Peter z.w. Jans van Haren 1/5 hem toebehorende in 
 een stuck heyveld onbedeeld theel stuc 1 1/2 B sitis in par. de Otw in loco dicto Bautsvoert < erf Willem 

Vos > erf Aerts van Laerhoven en Elysabetthen sijnre zuster ^ hoeven vander Locht v hoeven toe van 
Bautsvoert  

nog hiertoe 1/5 van pacht als w. Dirck den Jegher nu Goyaert Aerts Goyaerts z. sculdig is te gelden uit 
zekere onderpanden - supt Embrecht z.w. Jans van Haren suo filio - scab. Appel en Adriaen Heyen datum 
prima january  

135. 1480 januari 1 847.Sch.Otw,R.185,21r-3 
Jan z.w. Ghijsbrecht Florys z. man van Katharinen sue uxoris d.w. Jan Vendijc Jans z. die tweedeel in 
 een stuck erfs tot weye liggende geh. den Garshof onbedeeld tghelee stuck 2 1/2 L sitis in par. de Otw 

in Uedenhout < ^ erf Jans van Vucht > V  erf Jacop z.w. Claeus vande Leempoel  
vendt Jacoppen voors. scabini predicti datum ut supra 
Jacop voors. promisit te gelden Jannen voors. 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit voorn. erf scabini predicti 
datum ut supra 

136. 1480 januari 2 847.Sch.Otw,R.185,21v-1 
Embrecht z.w. Claeus Stert 1 mud rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis uit 
 drie vierendelen der erf hieronder gescrevente weten wt huse hove ende erf daaraan 12 L in par. Otw in 

Uedenhout < erf Ghijben Brievinck > erf Chrispina (of Christina?)  relicta quondam Jo Daniels z.  
 stuk bouwland die tgheloect 8 L sitis ibidem < erf Goesini Berthoute z. > erf .... w. Henric Embrecht z,. 

vande Einde  
 bouwland 18 L als voor < erf krn w. Goeswini Steewech > Arnoldi Langherbeen  
 bouwland 1 1/2 L sitis < erf Arnoldi Langherbeen > erf Peter Jan Aerts z. c.s.  
 stuck broeck 5 dachmaet als voor < > erf Jo Oeckel  
 stuk weide 2 1/2 dachmaat sitis in par. en loco predicto in loco die Buenre < erf Jo Priem alias Witloc > erf 

Jo dicto de Oekel  
welk mud rogge voors. mr Aert geh. van Weylhusen ad opus Nicolai dicti Stert z.w. Claeus geh. Stert  
Peter z.w. Jo Aerts z. van Beerze man van Elysabethen sue uxorisen tegen Jannen z.w. Dierck Jacops z. 
van Esch man van Heylwych sue uxoris drs w. Henrick z.w. Embrecht vanden Einde verkregen heeft in 
litteris de Buscoducis  . . en welk mud rogge voors. de voors. Embrecht vanden doet w. Claeus sijns vaders 
bij versterf - supt Adriaen z.w. Jan Priem scab. Em. et Adriaen datum ij january  
Claeus geh. Stert redemit ende reportavit datum supra 

137. 1480 januari 3 847.Sch.Otw,R.185,21v-2 
Jan z.w. Gherit van Haren  
 een stucsken lands hem toebehorende sitis in par. Haren in loco dicto Belver < erf Embrecht z. Peter 

Venman en Enghelberen sijnre zuster > erf krn Goeyaert ... 
 een stuxken lands sitis ibidem < erf Embrecht en Enghelberen voors. > erf krn Goeyaerts voors.  
 een stuxken lands sitis ibidem < erf Embrecht en Enghelbeeren voors. > erf krn Goyaert Jeghers voors.  
 stuxken lands sitis ibidem < erf Embrecht en Enghelberen voors. > erf krn Goeyaert voors.  ut dicit  
vendt et supt Embrecht voors. ad opus sui et ad opus Enghelberen sijn zuster - scab. Em et Jan Noet datum 
iij january 

138. 1480 januari 5 847.Sch.Otw,R.185,22r-1 
Goelt en Elysabeth gez. drs w. Willem Heesackers voor henzelven en voor Embrecht hoen bruer en Willem 
hun zuster krn w. Willem Heesackers voors. daar Willem en Elysabeth voors. en met hen Gherit Jan 
Berkelmans z. als momb. voor gheloeft hebben 1/2 mud rogge jeep tot hen behorende op Lichtmis welk 1/2 
mud rogge erfpachts voors. Jan z.w. Gherit van Haren schuldig ende gheloeft hadde te ghelden de kinderen 
w. Willem Heesacker voors. uit zekere onderpanden nae inhoud sch.br. - supt Jan z.w. Gherit van Haren 
voors. scab. Em. et Adriaen datum v january  

139. 1480 januari 5 847.Sch.Otw,R.185,22r-2 
Wouter z.w. Beerthout Wouters Jan Wouter en Elysabeth krn Wouters voors. supt Jan Meeus Aert Loef 
Adriaen Gherit ad opus prolum Wouter z.w. Beerthout Wouters z. xxxi peter elken peter tot 18 st over 3 jaar  
. . scab. Heyen en Goeyaert Rembouts datum supra 

140. 1480 januari 13 847.Sch.Otw,R.185,22r-3 
Cont sij want Willem Jans sone van Gheldrop voor zijn gebrek ierst van 18 peters tot 18 st en van dat 1/3 
van 40 1/2 der voors. peters met en van 26 L rogs eens  en voor 36 L rogs die welc Mercelys Wytmans 
Ceelen soen gheloeft had op de verbintenisse alle sijne gueden hebbende of vercrijgende te betalen Jannen 
van Gheldrop en sinen kynderen nae inhout sch. br. 1476 viij dagen inde meye en welc penningen mette 
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pacht totten voors. Willem comen is en welke penningen mette pacht de voors. Willem ghebrak en niet 
vergouden waren als hij zeede ghericht was aan 
 een huys hof met toebehoren totten voors. Mercelis behorende sit. in lib. de Otw in loco dicto die 

Kerckstrathe < erf Elysabeth Jan Anthonis wijf en suorum krn > erf Claes vanden Dijck ^ v die straten  
welk gericht Jacop vande Elst inde name en vanweghen Willem voors. daar hij een volcomen macht af 
hadde volcomelijc volvuerde  
Jacop voors. overgegeven en opgedragen Willem voors. en want Willem voors. dit voors. ghericht te lossen 
geboden heeft zo heeft Willem voors. dit ghericht en huis voer sijn voors. ghebrek en voor de onraet vercoft 
Gherit z. Peter vande Wiel - scab. Em. Heyen Goeyaert en Jan Noet datum xiij januari  

141. 1480 januari 13 ? 847.Sch.Otw,R.185,22v-1 
Gherit z.w. Peter vande Wiel  
 een stuck lands tot een hove gelegen hem toebehorende 1 L tesamen met een weye totte gemeinte toe? 

totten voors. stuck lands behorende sitis in par. de Ghestel in Comans erf  
welk stuk land voors. Mathijs van Huculem tegen Jan geh. Delyen z. w. Goeyaert Delyen en tegen Peter 
geh. Belaert gecregen had in sch.br. Otw - vendt Adam  z.w. Symon Wouters  
Adam voors. promisit Gherit vande Wiele voors. 12 peters en een oort elke peter 18 st op Lichtmis over 3 
jaar met 5 1/2 L rogs en binnen deze termijn de pacht van 5 1/2 L rogs  
oft Adam voors. dese voors. penningen betaelt in festo Jo. a.s. dat hij dat sal mogen doen sonder pacht te 
ghelden  
soe wanneer Adam voors. dese voers. penningen betaelt dat hem Gherit voors. alsdan aen de voors. 
penningen corten sal vi 1/2 st en 1 oert  [geen datum en sch.] 

142. 1480 januari 10 847.Sch.Otw,R.185,22v-2 
Marie vidue w. Korstiaen z.w. Embrecht Gosens z. cum tutore Jan z. derselve Marien en w. Korstiaen voors. 
Dirck z.w. Wouter Back Geerlics z. man van Kathelinen sui uxoris en Marie d. w. Embrecht voors. cum tutore 
Marie op 
 een huis en hof mettoebehoren sitis in par. Otw < erf Henric Kepken et suorum prolum > erf Jacops 

vander Elst ^comm. plateam v gemeint de Vloet  
 een stuxken lands 1 L sitis in lib. predicto in loco dicto dat Moleneinde < erf Gherit Aert Groys z. > erf Jan 

Poinenborch ^gem. waterlaat v erf henric Appels  
ad opus Jans z.w. Embrechts voors. die hieruit gelden zal de commer en chijns scab. Em. et Adriaen Heyen 
datum x january  
Jan voors. promisit te geven Marien sijn zuster 1 1/2 mud rogge op Lichtmis uit 
 huyse hove en stuxken lands voors. scabini predicti datum ut supra [23r] 
Marie voors. consenteert Jo suo fratre dat deze Jan dit 1 1/2 mud rogge erfpacht af sal mogen quyten en 
lossen op LIchtmis over 6 jaar elc mud met 35 1/2 peter de peter 18 st scabini predicti datum ut supra 

143. 1480 januari 10 847.Sch.Otw,R.185,23r-1 
Jan Marie Embrecht drs voors. ende Dirck voors. als man sijns wijfs voors.  
 de helft in een stuck lands te weten die helft daeraf westwaarts ghelegen daar die andere helft af 

toebehorende is Dircken voors. de helft daaraf ghelegen < erf Sophie van Gorp > erf Dirck voors. dat 
daar tegen deylt ^erf joffr. Elysabethen van Ameroeyen v comm. plateam  

 de helft van een derde deel van een stuck beempts daer die andere helft vancde dordendeel af 
toebehorende is Dircken voors. en welc dordendeel jaerlijcs rijt tegen Embrecht Henric Emmen z. en 
tegen Jenen? Jan Buckincx dochter en hoer krn sitis in par. Otw in loco dicto die Diese  

 noch hiertoe op die helft vande dordendeele in enen achtendeele van enen stuck beempts geh. de 
Hadewyghenbeempt sitis par. de Otw daer die andere helft vande dordendeel af toebehoort Dircken 
voors. ende dwelc jaerlijcs rijt tegen Embrecht Henric Emmen z. Aert van Laerhoven en sommige 
anderen  

ad opus Marien wede Korstiaen ter tocht en Jans hoers zn ten erve die daaruit gelden zullen de helft van 5 L 
mouts der persoenscap van Otw scabini predicti datum ut supra 

144. 1480 januari 10 847.Sch.Otw,R.185,23r-2 
Jan Marie vidua en Jan haar zoon en Marie Embrechts dochter voors. cum tutore op 

 de helft vande voors. stuck lands nl. de helft daeraf oistwaerts gelegen < erf Margrieten vidue w. Adriaen 
Beelen en hoer krn > erf Marien en Jans hoers z. die daar tegen deilen ^v als voor  

 de helft van de derdendeele en de helft van de derden deele in den achtendeele van de voors. 2 stucken 
beempts ut dicit 

ad opus Dirck voors. als man sijns wijfs voors. scabini predicti datum ut supra 

145. 1480 januari 10 847.Sch.Otw,R.185,23v-1 
dicti omnes uitgenomen Marie Embr.d. voors. op 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis dwelc Jan vande Doren 
jaarlijks schuldig is te ghelden uit zekere onderpanden nae inhoud sch.brieven ad opus Maie Embrechts 
dochter voors. scabini predicti datum ut supra 
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146. 1479 oktober 28 847.Sch.Otw,R.185,23v-2 
Gheerlic geh. van Brakel  
 een stuck lands hem toebehorende 1 1/2 L sitis in par. Otw in loco dicto Berkel bij der capellen aldaer 

< ^ comm. viam > v erf Hessels Goyaert Hessels z.  
 een stuck lands 29 R als voor < ^ erf Willem Toyten kynderen > erf Hessels voors. v erf Embert Jan 

Emmen z.  
supt in manieren van erfwisselinge Hesselen voors. scab. Goeyaert Rembouts en Thomaes de Elst datum in 
festo Symonis et Jude  
Hessel voors.  
 een stuck lands hem toebehorende Lxix [69] R als voor < >  erf Gheerlincs voors. ^comm. viam v erf 

Peter Heunen? krn  
 nog een stuxken lands xxxv [35] R sitis ibidem bij de Capellen < erf  Hessels > Gheerlincs voors. ^ aen 

den Kerchof van de Capellen  
supt bij erfwisseling Gheerlicken voors. scabini predicti datum ut supra 
rest van dit blad leeg  
- boek uit 13-8-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


