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847 
PROTOCOL VAN OISTERWIJK  
R.174 
 
124 regesten 
geen kaft of omslag 
 
Oisterwijk,  W.de Bakker 11 februari  2016 - 23 maart 2016 
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959, waarvan ook de nu weggepoetste foliering 
is overgenomen 
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/ 
 
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken 
Oisterwijk, R.174 oud nr Oosterwijk no 111?  
gerestaureerd en aangevezeld ,  -voorzien van nieuwe foliering 92-117, de oude foliering is gelukkig 
bewaard gebleven daar die met een inktpotlood geschreven is. 
met watermerk lijkt wapen (lijkt op hoofdletter D) met erachter geplaatste kromstaf ? 
op eerste halve vel (92 fol. 1) middenin 1466 67 1468 
dan heel vel (93-94 / 2-3) 
katern (95 – 102 / 4-11) 4 vellen 
half vel (103 fol. 12) 
vel (104-105 fol 13-14) 
katern (106-116 fol. 15-24) 5 vellen met (109) los inliggend klein velletje) 
laatste vel (117-118 fol. 25-26) waaruit linksonder grote hoek opnieuw aangevezeld en achterop grotendeels 
leeg 

 

Verklaring van enkele afkortingen: 
ad opus ten behoeve van   
B = bunder (8 L = 1 B) ?   
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns 
  jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht 
  L = lopense (50 R = 1 L) 
dmaw = daar moeder af was mma = met meer anderen (cum quibusdam alijs) 
  otw = Oisterwijk 
  R = roede 
< > gelegen tussen < links > rechts te = ten erve 
^ v  strekkende van ^ tot v tpl = ter plaatse (in loco dicto) 
  tt = ter tocht (vruchtgebruik) 
  zw = zoon van wijlen 
    

1. 1467 september 24 847.Sch.Otw,R.174,092-001r-01 
los half vel 
bovenaan onleesbare tekst 
Claes? Tielmansz.? wittig man Laureysken? d.w. Jan ? Styckers? en …. d. w. Jan Stycker met hoer momb. 
…. gedeylt [onzekere lezing] 
 stuck lants geh. gheloeck gelegen in par. …. hem aenverstorven welke Jan Spycker hoer vader welc 

ghedeelt van desen stuck lants geh. sijn die Brekelen gelegen in par. Haren < erf Aerden en Kathelijne > 
erf Wouter Styckers ^ erf Berthouts Backs v die ghemeynt aldaer  in alder mate als aldaer bepaelt is  

opgedragen Wouter z.w.  Wouter Styckers van denselven Wouter in een recht te hebben  
hebben geloeft Aernt ende Kathelijn met hoeren momb. gesamenderhant dat voers. ghedeelt van desen 
stuck lant  geh. Gheloeckt te waren alsmen sculdich is  
scab. Henric Jansz. et Petrus de Fine Anno Lxvij mense septembris die xxiiij 
hieronder: 1466 67 1468 

2. 1465 februari 24  847.Sch.Otw,R.174,092-001r-02  
Arnt Herman Loers soen 
 een stuck lants 3 L tot hem behorende in par. Otw ter stede Berkel < ^ erf Goyaert Hessels krn > 

Elysabet van Okel d. Janne van Okel v gem. straet aldaer  
vercoft Ghijsbrecht z.w. Jans van Okel uitgenomen een ort van eenen ouden groten chijns en … rogghe 
Scab Embertus Goeswinus et Petrus de Fine Anno Lxvi mense februari die xxiiij 

3. 1465 februari 24 847.Sch.Otw,R.174,092-001r-03  
Peter Jan Daneels z. ende Peter z.w. Jans vanden Brande als man en momb. Kathelyn d.Jan Daneels  
 een stuck bempts in par. Haren ter stede geh. Belveren < … die Aa > ghemeynt  ^Gherit van de Weert 

? v gem. straet aldaer  
vercoft Henric z.w. Peters z. ? van Straeten ? [mogelijk 001v] 

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
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eerste regels onleesbaar – mogelijk vervolg van voorgaande akte 
wtgenomen xiij lop rogh ten bosch televeren ende te betalen …… endetweer ghedeelt van enen ouden 
groeten daer van rechts sculdich is ….  
scab. Petrus de Fine ende Jan van Eyghen  Anno Lxvi mense february die xxiiij 

4. 1467 februari 24 847.Sch.Otw,R.174,092-001v-01  
Willem z.w. Danels z. Boer ? sij blijden ? gelt om te quyten ende Henric kent hem die naerscap ende hij 
heeft weder overgegeven Henricken voers.  
scab. uts. die uts. mense uts.  

5. 1466 april 1 847.Sch.Otw,R.174,092-001v-02  
Claeus van Eyghen Henric van Eyghen ende Wouter Toyts hebben geloeft ghesamenderhant Claeus van 
Straelen tbv Claeus Starts 36 peters van 18 st tot Korsmisse a.s.  
Scab. Embrecht Goess ende Henric Jans z. Anno Lxvi mense aprilis die prima  

6. 1467 april 1 847.Sch.Otw,R.174,092-001v-03 
Claeus van Eyghen Henric van Eyghen ende Wouter Toyts hebben gheloeft als principael  gesamenderhant 
Claeus van Straelen tbv Claeus Starts 36 peter 18 st … tot korsmisse naestcomende  
– scab. Embrecht Goossens ende Henric Jans z. Anno Lxvi mense aprilis die prima 

7. 1467 april 1 847.Sch.Otw,R.174,092-001v-04  
portatum per scabinos 
Claeus van Eyghen Henric van Eyghen ende Wouter Toyts hebben ghe[l]oeft als princ. sculder 
ghesamenderhant ende een voor al op hen en op alle etc. Claeuse van Staelen 38 peter 18 st voirden peter 
in anderen goeden brabantse gelde te betalen van deze 38 peters te weten 18 peter tot korsmisse 
naestcomende te betalen ende die andere helft van  desen 37 [sic] peter te weten 19 peter van nu tot meye 
naestcomende over jaer te betalen  
scab. Embrecht Goess. ende Henric Jans z. Anno Lxvi mense  aprilis die prima 

8. 1467 januari 13 847.Sch.Otw,R.174,092-001v-05  
Gherit Appels prom. sup se ? et bo? .. Henrics Boudewijns z. Jans een mudde rogs ende 3 ½ st nu te…. op 
Lichtmis naestcomende ten Bosch te leveren ende te betalen met 5 ½ Peter  18 st voor den peter gherekent 
nu tot Paesschen naestcomende te betalen ende van onser liever Vrouwen Lichtmisse nu naestcomende 
over jaer noch den selven Henricken voors. dese selve 5  ½ peter met 2 ½ L rogs te betalen  
– scab. Petrus de Fine et Joh. de Eygen Anno Lxvi mense January die Lxiij  

9. 1467 januari 13 ? 847.Sch.Otw,R.174,093-002r-01 
Jan gheheyten Pyghen z.w. Petri Pygghen  
 een huys en hof met …. en tioebehoorten en met een stuck lants daeraen 4 L totten selven Jan 

behorende gelegen in par. Enschit < gem. straat > ^ erf Wouter Hubrechts v neven erf Gheerit Willem 
Heymic soen  al;s sij …  

verkocht Marcelis z.w. Peter Pygghen van de selve Marcelis als coper te hebben [stuk In marge: …  welck 
stuck lants Jan voors. tegen Willem z.w. Henric naw? in enen wittigen coop gecregen had heeft ghelic … 
scepenen …. daerop volcomelic … Jo ]  
Marcelis zal hieruit gelden 5 L rogge Arnty Starts over 2 jaar op Lichtmis nog met voorwaarde dat Jan dit 
huys ruymen sal van nu half mert naestcomende over jaer en dat lant aen te verden tot oext  
Peter Pyg boet sijn bliken gelt? om lossen en te quyten met recht … naerscappe huys en een stuck lants 
ende Jan Pygghen kende … der naerscap [geen datum noch schepenen] 

10. 1467 januari 13 ? 847.Sch.Otw,R.174,093-002r-02  
Marcelis geh. Pygghen z.w. Peter Pygghen 2 mud rogge jeep verkocht Janne geh. Pygghen sijnen oom 
jaarlijks te vergelden van nu sinte Bartholomeeus naestcomende over jaer te betalen uit en van 
 een huys en hof met gronde en erff daeraen gelegen geh. Celybraeck? totte selve Marcelis gehorende in 

par. Enschit < erff gem. straet > ^ Wouter Hubrechts  v erf Gheerit Willem Henrics  
geen datum noch schepenen 

11. 1467 januari 13 ? 847.Sch.Otw,R.174,093-002v-01  
Marcelis? geh. Pygghen heeft gheloeft Janne geh. Pygghen 3 ½ peter 18 st voor de peter op St Jacops 
misse a.s. en nog 3 ½ peter op Lichtmis a.s.  
[geen schepenen noch datum] 

12. 1467 januari 14 847.Sch.Otw,R.174,093-002v-02  
Jan geh. Pygghen heeft ghekent ende gheloeft als princ. sculder Marcelis geh. Pygghen dat dese Jan van 
alsulcken 2 mudde rogge erfpacht als Marcelis heeft geloeft nae begript des voirs. Jans scepenbrief dat 
deze Marcelis dese 2 mud rogge nae langh gelden noch betalen en sal d. ten Jan ende Hyllegont sijn 
huysvrouw leven sijn inde menschelicheyt orconden hebben hier over gh.  
scepenen Embrecht Goeswijns z. ende Peter Jans z. vande Eynde  Anno Lxvi mense january die xiiij 
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13. 1467 januari 27 847.Sch.Otw,R.174,093-002v-03  
Cont sij enyeghelijc dat ic Peter Pyg consenteert ende vleent? hebbe  
 een huys gheh. den Wolf met enen hofken daer aen liggende in alder manieren ghelic dat daer bepaelt 

leght  
welc huys ende hof Jan Pyg ende Hyllegont sijn hvr hebben en houden sullen hoer leven lanc ende niet 
lanher ene nae doede hoer beydenJanne ende Hylleont sijnre huysvrouwe nyemant van zijn off van hoer 
naecomelinghen op dit voers huys en hof spreken en sullen met gheender rechten het sij gheestelic off 
warilic ende welc huys ende hof weder om hebben ende houden sal Peter Pyg voirs. nae doode des voors. 
Janne ende Hyllegont sijnre huysvrouwe heeft geloeft Peter Pygh voers. als een ….. [94-3r bovenaan1466]  
sculdich op hen ende op allen etc.  
dat Jan sijnen wil sal doen metten hout nutertijt staende op beyden eynden van dese erfs  
nog Jan en zijn hvr half die bladinghe van de boenhout? die welc Peter Pyg voers. ghecregen heeft met 
recht van naerscappe tegen Marcelis sijnen brueder  
.. en de desgelijcs water halen wten put staende op erff des voers Peters  
scab. Engelberten Goeswyns et Henric Johas. die p… anno Lxvi mense january die xxvij - 1466 

14. 1467 januari 24 847.Sch.Otw,R.174,094-03r-01 
Jan Lambrecht Jans z. een mudde rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis uit 
 een huyse en hoff gronde en toebehoren in par. Otw ter stede die Hoeffe? < erf Gheerits sWitte ? > Jan 

Lambrechts Jans z. en Jan Reyner oude? Noordw. < O gem. straat > gemeyn acker aldaer  
 enen heyvelt ghelegen inder par. van Goerle < erf Jan Beerts O > W Jan Peyman  ^ Z Wouter 

Hubrechts kynder v N gem. hey  
 een stuck lants gelegen tiot eender weyde gebrijpende 11 L in par. Ghoerle welk stuk lanys voors. 

huden des daechs toebehorende Matheeus w. Gheerit Baths? z. gelegen in par. voors. < [94-3v] gem. 
straat > erf Matheeus Hoefkens W ^ Z Leenart Roggen v N Jan Aus… ? 

verkocht Geraert Peter Emmen z. van Ryel van der selver Gherit voirs. coper in een recht erfrecht te hebben 
ende te besitten hebben zij overgegeven Jannen vanden Doren tbv Gheraert voors. met afgaan  
hebben geloeft Jan Lamberecht Jans en Matheeus z.w. Gheerits Backs voors. als princ. sculder 
gesamenderhant  
scab. Petrus die Fine ende Henric Aert .. z. Anno Lxvi mense january die xxiiij [rest van dit blad leeg]  

15. 1467 januari 24 847.Sch.Otw,R.174,095-04r-01 
katern van 4 vellen  
Jan die Molder z.w. Jans Smolders man van Marie sijns wijfs d.w. Ansem van Ghesel alle alsulcke erfrecht 
aenverstorven van Jan Cuysten hoeren oem en van Heylwighen Jan Custen d. van denselven Heylwich en 
wt w. … bij Hylegonde sijnre wittige hvr ende van Adriaen z. derselver Heylwighen voers. die sij ghewonnen 
ende ghecreghen hadde ende Arnden vanden Ven alle tot hen behoert  huden des daghes tot hem comen is 
nae begrypt des testaments instrument hebben zij wittelijc en erffelijc vercoft in enen wittigen cope Willem 
van Laerhoven man van Hyllegont sijnre hvr d.w. Melis huysvrouwe w. Jan Cuysten van Ghesel .. vanden 
selven coper voers. ende .......? des ghesets? copers hem in een recht erfrecht te hebben en te besitten 
allen erfgoederen  gelijk Jan als man en …. met Mari zijn hvr d.w. Ansems van Ghesel als princ. sculder  
scab. ut die ut  

16. 1467 januari 24 847.Sch.Otw,R.174,095-04r-02  
Peter die Molder w. Jan Smolders z. boet sijn blykens gelt lijfcoop ende goede penninck en lijfcoop  
Janne die Molder kent Peter die Molder ende heeft weder opgedragen Willem van Laerhoven ende commer 
van sijnen wegen af te doen  
scabini predicti datum ut supra 

17. 1467 januari 28 847.Sch.Otw,R.174,095-04r-03  
Willem van Laerhoven heeft geloeft als princ. sculder op hem en op al zijn goed dat hij nu heeft ende 
naemaels hebben en vercrigen mach Jans die Molder 18 peters tot twee termijnen die een helft binnen mey 
a.s. die andere helft van desen 18 peters van nu Lichtmis a.s. over een jaar te betalen  
– scab, Engelbertus Goeswini et Henricus? filius Ar.? ….. Anno Lxvi mense january die xxviij 

18. 1467 januari 28 847.Sch.Otw,R.174,095-04v-01  
Wouter Toyt w. Jan Toyts z. 2 mudde rogge jeep tot derse Wouter behorende allen ende yeghelic jaer  te 
vergelden ende te betalen op onser liever vrouwendach  alsmen kersen dreght wt ende van  
 eender halve hoeve in par. Udenhout tpl. dat groetlaer < erfHenrics vande Staeck > erf Jan Buel ^Jan 

Gheerit Vendich soen v aende Groenstraet adlaer  
volgens sch.br. vanden Bosch heeft hij verkocht Marcelis w.z. Henric Bullen  
alle commer vanwegen Goyart Berkelmans en zijn mede erfgenamen altemael af te doen  
– scab. Jan ende Eyghen en Henricus filius Arnoldus Hermanny Anno Lxvi die xxviij january 

19. 1467 maart 9 847.Sch.Otw,R.174,095-04v-02 
Arnt z.w. Jan Vendichts boet sijn blykende ghelt lijfcoep ende hoetghelt van twee mudde rogh voers. Arnt 
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heeft weder overgegeven Marcelis Bullen  
scab. Arnt Appels et Aert? de Fine? Anno Lxvi mense marcy die ix 

20. 1467 maart 9 ? 847.Sch.Otw,R.174,095-04v-03 
Marcelis f. wilner Henric Bullen heeft geloeft Wouter z.w. Jan Toyts 38 peters 18 st voor den peter gerekend 
in anderen paymenten in 2 termijnen te betalen op Lichtmis en Lichtmis over een jaar  
Datum scabini ut supra. 

21. 1467 maart 9 ? 847.Sch.Otw,R.174,095-04v-04 
Jan Heessels z.w. Jan Heessels man van Kathelijne sijne hvr d.w. Jans van Straelen alsulcke ghedeelt als 
deselve Kathelijne te deel ghevallen en aenverstorven is van hoeren vader en moeder [5r] …….  
 …. aen die Groenstraet  … erf Kathelijne Autaer in .. Oesterwijck ^ erfgen. Anthonis?    v gem. straet  
hiertoe een mud rogge jeep dat welc Coenraet? … Dael jaerlijcs geldende is uit zekere onderpanden 
volgens sch.br.Otw  
item noch heeft dal? lopen riogge jaerlics ? erffelijc pacht die welc Emmen die Clerc? jaerlics geldende is uit 
zekere onderpanden ghelic dat in scepen letteren van Otw daerop ghemaect volcomen begrepen is [verder 
niets] 

22. 1467 januari 27 847.Sch.Otw,R.174,096-05r-01 
Coenraet vanden Dael Wytmans heeft geloeft als sculder ½ mud rogge ende Gheertruyt huysvrouw w. Jan 
Lypprychts en met hoer krn die dese voers. Gheertruyt ghecregen ende ghewonnen hadde bijden voors. Jan 
Lypprychts en den voors. Gheertruden hoer tot hoer tochte ende die kynderen tot hoeren erffelicheyt jaarlijks 
op Lichtmis uit 
 dese voors. erff  
scab. Embrcht Goeswijns ende Henric Arnts Hermans Anno Lxvi mense January die xxvij 

23. 1467 januari 27 847.Sch.Otw,R.174,096-05r-02 
Gielis Coemans man Elizabeth d.w. Wytman van den Dael heeft geloeft als sculder princ.7 L rogge  jeep 
derselver Gheertruden en hoer krn  
Scab. Embert Goeswijns en Henric Arnt Hermans z. Anno Lxvi mense january die xxvij 

24. 1467 januari 27 ? 847.Sch.Otw,R.174,096-05r-03 
Coenraet vanden Dael z.w. Wijtmans vanden Dael heeft gheloeft als princ. sculder op al zijn goederen .. 
Gielis Coemans als man van Elizabeth sijn hvr dat gelden ende betalen sal op Lichtmis ½ mud rogge uit alle 
alsulcke erffe  …. Truyden Jan Lypprecht hvr was met hoer krn geweest welc Coenraert voers. dat voors. 
half mudde rogge voers. alsoe gelden ende betalen sal datte Gielis voors. en sijn naecomelingen tot ewighe 
daeraf quyt ende onghehouden sal wesen  [verder niets] 

25. 1467 januari 27 ? 847.Sch.Otw,R.174,096-05r-04 
Coenraet z.w. Wijtman vanden Dael alsulcke gedeelte als deselve Coenraet aenverstorven  van Jan Jacop 
Lypprychts sijne neve eest erfelijc oft havelijck etc. waar ook gelegen heeft hij overgegeven opgedragen met 
afgaen ende verteden als daertoe behoorlijc is Gielis Coemans als man van Elysabeth sijn hvr geloeft dese 
voors. Coenraet als een sculder princ. vast ende stedig te houden  
uitgenomen alsulcke rogs als hij tesamen hebbem gelden  
scepen letteren vanden Bosch daerop gemaeckt  [verder niets] 

26. 1467 januari 27 ? 847.Sch.Otw,R.174,096-05v-01 
…………. vorwaerden ….. dat Gielis voors. ……..  commer alsoe gelden en betalen sal ende …. peteren 
aen scepen ? Coreman datt des voers. Coenraets gueden daeraf ongehouden sullen wesen ten ewigen 
sonder eenich wederseggen dese voors. Gielis dat openbaer lic heeft geloeft als princ. sculder op al zijn 
goederen ghelic dat Gielis dat openbaerlic bekent ende off dat sake weer dat Jan Lupprechts weder om tot 
lande queem [verder niets]  

27. 1467 januari 28 847.Sch.Otw,R.174,096-05v-02 
Willem van Laerhoven z.w. Jacobs van  Laerhoven man van Hyllegont sijnre hvr  d.w. Willem Melis? alsulke 
tocht als hoer Jan Cuyst  van Ghesel beset ende ghemaect hadde met testament off instrumente soe waer 
en in wat namen dat gheschiet is ende soe wer als Hyllegont totten tochte gherecht is nae begrip des 
testament van Jan Cuyst van Ghesel te sijn erfelijk of havelijk etc. soe waer ende in wat prochien die 
ghelegen sijn eest in die parchie van Haeren offte in Helvoirt soe waer men die in hoeren naem erghens 
bevinden can heeft Willem ende sijn Hyllegont sijn hvr opgedragen met afgang en verteden als daertoe 
behoerlic is Janne die Molder man van Marie zijn hvr d.w. Ansem van Ghesel heeft gheloeft Willem voers. 
als man van zijn hvr als princ.sculder dit overgeven en opdragen Jan en zijn hvr vast en stendich te houden 
met voorwaarde dat Willem als man van Hyllegont sijn hvr hij ofte sijn hvr  nimmermeer tot gheene daghe op 
dese voorn. tocht spreken en sullen met gheene hande rechten het sij gheestelic off waerlic   
scab. Engelbrecht Goeswiny ende Henricus filius Arnoldi Hermeni Anno Lxvi mense january die xxviij 
[daarna flink stuk leeg] 
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28. 1467 februari 10  847.Sch.Otw,R.174,097-06r-01 
Korstiaen die Bont z.w. Aernt sBonten   
 een stuck lants in par. Enschit < erf Adriaen Scheyven > ^ gem. herwech v erf Berthouts van Beeck 

aldaer  
wyttelyken ende erfelyken vercoft in enen wyttighen en erfcoep  Wouteren van Haren .w. Wouters van Haren 
vande selve Wouter coep[er voers. ende inde naem des ghes. coeps hem in een recht erf recht te hebben 
ende te besitten heeft hij overgegeven etc. heeft geloeft Korstiaen als vercoper den voors. Wouteren 
ghestendich ende vast   
- scab. Peter die Fine ende Henricken filius Arnoldi Anoo Lxvi mense february die x 
[open stuk] 

29. 1467 februari 10 847.Sch.Otw,R.174,097-06r-02 
Gheerit z.w. Willem Henric ende Kathelijn hvr w. Jans sBonten metten momb. derselver Kathelyne voirs. 
hebben gheloeft als princ. sculdich ghesamenderhant ende onverscheyden ende een voer al op hem ende 
op allen hoer gueden – Henric z.w. Willem vande Staeck Goyart z.w. Jan Stevens tbv de onm. kynderen 
Willems vande Staeck 20 peters 18 st voor den peter gherekent ende anderen payment metten pacht  van 
een half mudde rogs ende altijt rog ende ghelt alleens van nu OLVrouwe misse naestcomende over jaer te 
betalen  
scab. Peteren de Fine et Henricus filius Arnoldi Hermanni Anno Lxvi mense february die x 

30. 1467 februari 14 847.Sch.Otw,R.174,097-06v-01 
Juet vander Heyen huysvrou wilner Arnt? vander Heyen alsulcke tocht in 
 een stuck lants 4 L in Otw in een stede geh. die Schijf < W Willems Beckers? Jans z. > erf Willem Nellen 

O ^ erf Ghijsbrecht Korstiaens v gem. voetpat aldaer  
 noch eern stuck lants 11 L in derselver Schijve after Oesterwijc < erf Arnt Loenart ende Jan vanden 

Doren N > erf Gheerit Scriver? mma Z ^ erf Henric Rutten erfgen. v gem. gebuerwech  
overgegeven en opgedragen Joerden z.w. Arnt vander Heyen hoeren soen  
– scab. Embr. Goeswini  et Petrus de Fine Anno Lxvi mense February die xiiij 

31. 1467 februari 14 847.Sch.Otw,R.174,097-06v-02 
Joerden vander Heyen z.w. Arnts vander Heyen 
 een stuck lants 3 ½ L of daeromtrent tot voors. Joerden behorende bvvo af in stede geh. die Schijf < erf 

W  [7r] Willem Beckers Jans z. > erf Willem O ^erf Ghijsbrecht Korstiaens v gem. voetpat  
vercoft Willem Jans Beckers z. vanden selve Willem voirs. coper  
scab. Embertus filius Goeswiny et Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die xiiij 

32. 1467 februari 14 847.Sch.Otw,R.174,098-07r-01 
Juet vander Heyen hvr w. Arnts vander Heyen alle alsulcke tocht in 
 een stuck lants 1 L bvvo in een stede geh. dat Moleneynde < erff wede w. Jans van Donghen O > erf 

Jans tsBeren W v een weyde toebehorende den H.Geest van Otw ^ gem. wecht  
overgegeven en opgedragen Joirden z.w. Arnts vander Heyen hoeren soen  
scab. Embertus Gooswinus et Petrus de Fine Anno Lxvi mense februasry die xiiij 

33. 1467 februari 14 847.Sch.Otw,R.174,098-07v-01 
Joirden f. w. Juette vander Heyen  
 een stuck lants 1 L bvvo in een stede geh. dat Moleneynde  < erf wede w. Jans huysvrou van Donghen  

O > erf Jans tsberen W ^ een weyde toebehorende  den H.Gheest van Otw v gem. wech  
vercocht Jannen f.w. Ansem Smolders  
oist– scab. Embertus Goeswyns et Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die xiiij 

34. 1467 maart 9 847.Sch.Otw,R.174,098-07v-02 
Dirc soen w. Henric Nellen alsulcke tocht in 
 huys hoff met sinen gronde en toebhoirten en een stuck lants hieraen liggende 2 L bvvo < erf Jan 

Poynenborchs > erf Wouter Claeus z. en vandien streckende tot erf Tielmans vanden Dael v gem. 
voetpat ^ die ghemeyn Scijve   

 item noch hiertoe 1/3 in enen bempt geh. denHoersen bempt in par. van Otw in een stede geh. bij die 
Borcht < erf der erfgen. w. Jans van Catwijck > erf Aert van Laerhoven ^erf der erfgen. w. Gheerit  Bocke 
v gem. weghe geh. die Voert aldaer als Dirc dit 1/3 in wittigen cope tegen Jascobe van Eele Jacobsz. 
ende tegen Jan vanden Donck z.wilner? vanden Dock in sch.br. Otw  

heeft hij overgegeven en opgedragen Janne z. w. Henric? vanden  Dijck sijen zwager  man van Heylwych 
sijn wijf d. Dirc? Nellen ende Janne f. Dirc Nellen  
– scab.  Embertus Goeswini et Petrus de Fine Anno Lxvi mense Marcy die ix  

35. 1467 maart 9 847.Sch.Otw,R.174,099-08r-01 
[middelste blad katern] 
Janne z.w. Henric vanden Dijck man van Heylwych sijnre hvr d. Dirc Nellen ende Jan soen Dirc Nellen  
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 1/3 in een stuck beempts geh. den Hoersenbempt in par. Otw in stede bij die Borcht < erff der erfgen. w. 
Jans van Catwijck > erfgen. der kynder Jan Poynenborchs ^van daer aen een gheleyn voert  

welc twee ghedeelt van dese voers. stuck bempts toebehorende die kynder Wouters van Wcht  
hebben zij wittelic ende erffelic vercoft Janne Jan Poynenborchs z. vanderselve Janne voirs. coper ende 
inden naem des ghesz. copers te hebben ende te besitten hebben sij overgegeven en opgedragen Jannen 
vanden Doren tbv Jan Poynenborchs   
- scab. Embertus Goeswiny et Petrus de Fine Anno Lxvij mense marcy die ix 

36. 1467 maart 10 847.Sch.Otw,R.174,099-08r-02 
Jan Jorden erfgen.? w. Andries van Cuylen alsulcke tocht in  
1/6 in 4 mud rogge jeep totten voors. Janne behorende gelegen in par. van Wesen ter stede gheheyten dat 
Vonder eynde ghelic dat in scepenenbrieven van Oesterwijc daerop gemaect volcomelijc begrijpende is  
heeft overgegeven ende opgedragen Zebrecht Embrecht Bonten z. man van Elyzabet zijn hvr d. des voors. 
Jan Joerdens  
– scab. Arnoldus Appels et Joh. de Eyghen mense marcy die x Anno Lxvi  

37. 1467 maart 10 847.Sch.Otw,R.174,099-08v-01 
Zebrecht z. Embrechts Bonten man van Elyzabeth zijn hvr d.Jan … [Joerdens] 
1/6 in 4 mud rogge jeep na doede Jan Joerden sijns sweers totten voors. Zeebrechte behorende allen ende 
een yeghelic jaer te gelden op Lichtmis uit en van 
 een huys ende hof ende erff daeraen liggende ghelegen inde par. van Wesen ter stede gheh. dat 

Vonder eynde < erf Korstiaen z. Jan Korstiaens > erf Boudewijn z.w. Jan Beyens en Dirc geh. Peynsaerts 
^gemeynt  

 stuck beempts geh. den Vonden bempt < een ghem. water > die ghemeint ^erf Dirc z.w. geh. Dirc Hillen 
vander erff geh. Cornelis 

 item noch uit en van een ghedeelte in eenen beempt gel. in de par. voors. ter stede geh. dat Swertbroeck 
< erf Wouter geh. Eyten Gywen > erf Jans geh. Huysmans ^ gem. water v gemeynt aldaer  

 item noch wt en van eene acker geh. den Hassels ecker  < Jans geh. Leemans > erf Wouter geh. vanden 
Dijc ^v  ghemeynen wech  

vercoft Janne z. Jan Joerdens en Elysabeth d. Jan Joerdens sijne suster  
scab. Arnoldus Appels et Joh. die Eyghen Anno Lxvi mense marcy die x 

38. 1467 maart 10 847.Sch.Otw,R.174,100-09r-01 
Zebrecht z.w. Goyart Vloemants [=Bloemarts] een half mud rogge jeep [doorgehaald Goyaert Arnt Goyaerts] 
jaarlijks op Lichtmis uit 
 een huys en hof gronde en toebehoren in par. Enschit < erf onser liever Vrouwen inder kercke van 

Enschit > ^die ghemeyn straet v erf mijn joffr. Borch greve  
verkocht Wouter z.w. Wouter van Gorop ende hier is bij ghestaen Goyart z. Arnt Goyarts als man en momb. 
van Margriet d.w. Wouter Goyart Bloemarts z. om meerder sekerheyt soe heeft hij dese voors. Goyart te 
onderpande gheset alsulke vierdeghedeelt als herm aencomen sullen van sijne hvr  
– scab. Petrus de Fine et Joh. de Eyghen Anno Lxvi mense marcy die x  
Wouter resignit Goessen de Castro tanq. rector altare beate Marie in Enschit eadem  
anno mense novembris die xvij scab. Wilh. die Beeck et Arnoldus Appels  

39. 1467 maart 10 847.Sch.Otw,R.174,100-09r-02 
Herman Jan Hermans z. man van Enghelbere sijn hvr Peters d. vande Wiele  
 een stuck lants geh. den Brede acker tot hem behorende 1 ½ L in par. Enschit < erf de erfgen. Peter 

Oerlemans > erf Jan Arckenraeds ^erf Wijt die Groet coper v erf Willems [9v] Wijten die oude  
vercocht Wijtman die Groet van deselve Wijtman voors. coper heeft hij overgegeven ende opgedragen met 
afgaen ende vertijden  
scab. Henric Jans f. van Soen ende Peter vande Eynde Anno Lxvi mense marcy  die x 

40. 1467 maart 10 847.Sch.Otw,R.174,100-9v-01 
Claeus geh. van Straelen z.w. Henrics van Straelen  z.w. Henrics van Straelen een half mudde rogs jeep in 
par. Enschit jaarlijks op Lichtmis uit en vasn 
 twee stucken lants geh. den Bolk < erf Rutgher geh. van Lyshout > erf Godevart geh. Bloemarts f. w. 

Zewrechts geh. Bloemarts  
 een stuck lants geh. dat Zoesestucke ? < erf der krn w. Henric geh. vande Woude > erf Paulus geh. die 

Wolf  
welk ½ mud rogge voors. voorn. Claeus in wittige cope ghecoft ende gecreghen heeft tegen Janne z. 
natuerael w. Jans z.w. Embrecht geh. Elyaes z. volgens sch.br. sBosch – wittelijc ende vercoeft Peter soen 
Jan Embrechts  
- scab. Petrus de Fyne et Joh. de Eyghen Anno Lxvi mense marcy die x  

41. 1467 februari 2 847.Sch.Otw,R.174,101-10r-01 
[bovenaan gehavend en aangevezeld] 
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[2de regel] ….. geloeft …….. 
… welc kynd daer voer dese voers. Willem [van de Staeck] ghewonnen ende ghecregen hadde bij Heylwych 
d. w. Jan Stevens?  
 een huys ende een hof met sijne gronde en toebehoorden totten voors. Henricke? Goyart Wouters Janne 

ende Janne aldaer …… gelegen in par. Otw ter stede neder? Hukelem al omme ende omme aen die 
ghemeyn straet 

 item noch een stuck lants in par en tpl. voors. < ^ erf  w. Jans van Loenhout nutertijt toebehorenede de 
krn Jans van Loenhout Z > erf Jan Hoeven O v erf Broecho Janne? z. aldaer  

 item noch een stuck lants geheyten de Schelft gr…  in par. en ter stede voors. < de tafel des H.Geest tot 
Otw > erf Broecho.. Jans z. ^ erf Willem Poynenborchs mma v erf Henrics vande Wou  

welke erven tesamen begrepen 17 L ofte daeromtrent ende erfelijk verkocht Willem z. Geerit Willem Henrics 
z. met verscheyde scepenletteren ende vorwaerden en hebben geloeft Henric Goyart Wouter Jan ende Jan 
als momb. der krn Willems vande Staeck als principael sculder ghesamenderhant uitgenomen dat Willem 
voors. gelden en betalen sal allen ende eenyegelijcke 3 ½ mudde rogge die men recht schuldig is te betalen 
ten dage daer toe gheseet ende gheordineert noch hiertoe ghedaen off dat sake weer dat eenich commer 
boven desen benoemden commer queem dat dan dese voirs. Henric Goyart Wouter Jan ende Jan den voers 
Willem daer voir staen sullen etc.  
scab. .. Janno z. ende Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die secundis 

42. 1467 februari 2 847.Sch.Otw,R.174,101-10v-01 
[doorgehaald …. Wouter vande Staeck alsulcken tocht ] 
Jacob Jan Lonis z. die oude boet sijn blijkende gelt lijcoep ende goets pennynck … kende hem die naerscap 
ende Jacob heeft weder overgegeven? Willem voers.  
scab. Hucq? Jans z. de Son? ende Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die secunda 

43. 1467 februari 7 847.Sch.Otw,R.174,101-10v-02 
Willem z.w. Dircs Slaets? als man van Cornelia zijn hvr d.w. Gherit Tappers Peter w. Arnt Slaets? z. man 
van Kathelijne zijn hvr d. Gherit Steppers?  
 1/3 in een huys ende hof met sijne gronde en toebehoorten in par. Tylborch ter stede Houtsche straet < 

erf mijnheer van Paerwijs rydder > ^ erf Jan Laureyns? v gem. straat die geheyten is die  Houtsche straet 
aldaer  

heeft hij verkocht Adriaen d.w. Jan Stappers  
Willem als man van zijn hvr voors. en Peter w. Arnt Slaets z. man van zijn hvr voors.  als verkoperen tbv 
Adrianen als coperse  
– scab. Engelberten Goeswijn et Henricus filius Arnoldi Hermanni Anno Lxvi mense february die vij 

44. 1467 februari 1 847.Sch.Otw,R.174,102-11r-01 
[bovenste stuk erf beschadigd en aangevezeld] 
……… eest in harden in weken in diepen ofte drogen af waermen die goede van Katherijne voors. erghens 
verwijnden? can heeft sij overgegeven ende opgedragen Elysabet? w. Jans d. vande Staeck hoere sustere 
tesamen mette schepenletteren en vorwaerden  
heeft geloeft Jan Heessels man van zijn hvr voers.  
scab. Wilhelmus de Becker et Henricus Johannis de s… Anno Lxvi february die prima  

45. 1467 februari 1 847.Sch.Otw,R.174,102-11r-02 
Cont sij een yeghelycken dat ic Jan vander Elst kende ende lyde my vernughen? ende ontfanghen te 
hebben van eenen halve erf mudde rogghe van weghen Jan Wouter Backs tymmermans z. daer ic Jan van 
der Elst voirs. af quyt schelde met dese te gewordigen quytancien den voirs. Janne Wouter Backs 
tymmermans z.  
scab. Henricus filius Johannis ende Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense february die prima  

46. 1467 februari 2 847.Sch.Otw,R.174,102-11r-03 
Willem natuerlic z. Henric Nellen heeft gheloeft als princ. sculder  op hem ende op alle recht dat hij gelden 
en betalen 3 L rogh den persoen van Otw dat Jacobe [Willem doorgehaald] voirs. gueden hem ende sijn na-
comelingen daer af onghehouden sullen sijn tot ewighe daghe  
scab. Petrus de Fine et Henricus Jans z. Anno Lxvi mense february die secunda  

47. 1467 februari 2 847.Sch.Otw,R.174,102-11r-04 
Jan natuerlic z. Claeus Vriens  
 een stuck lants 1 L in par. Enschit < erf Adriaen Ghijsbr. z. Mesmekers z. > erf Gheerit w. Willem Henrics 

z. ^ erf Herman Jan Hermans? v erf Jan Wouters vande Wiele  
heeft hij verkocht Gheerit? w. Willem Henrics ? z.  
– scab. Engelbertus Goeswini et Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die secunda  

48. 1467 februari 2 847.Sch.Otw,R.174,102-11v-01 
Willem z.w. Willem vande Staeck alsulcke tocht in 
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 huys en hof met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw ter stede Hukelum al om en om aen die 
ghemenynt ghelegen  

 een stuck lants in par. en terstede voirs. < ^ erf Jan van Loenhout en sijne kynderen suitw. > Jan 
Neeven? O v Broechs Jans z.  

 een stuck lants geh. de Schelf acker in par. en terstede voors. < erf der taefelen des H.Geest van Otw O 
> erf Broechs Jans z, zuitw. ^ Willem Poynenborch mma N v erf Henrics vande Woude  

overgegeven en opgedragen Henric vande Staeck w. Willems vande Staeck Goyart z.w. Jan Stevens 
Wouter z.w. Jan Stevens Jan z.w. Jacob Loirs?  die oude en Jan z,w, Jacob Loers die jonge als momb. en 
regeerderen der onm. krn Willems vande Staeck tesamen mette schepenletteren en met afgaan en vertijden 
etc.  
scab. Henricus Jans z. de Son? et Petrus de Fine Anno Lxvi mense february die secunda 

49. 1467 februari 2 ? 847.Sch.Otw,R.174,102-11v-02 
Henric z.w. Willems vande Staeck Goyart z.w. Jan Stevens Wouter z.w. Jan Stevens Jan z.w. Jacob Loers 
die oude ende Jan z.w. Jacobs Loers die jonghe hebben geloeft voer henselven en sterk voer de onm. krn 
Willems vande Staeck z.w. Willems vande Staeck 
[eind van katern] [103 – half vel met aangevezelde omslag] 

50. 1467 februari 10 847.Sch.Otw,R.174,103-12r-01 
Wilem van Laerhoven z.w. Jans van Laerhoven  
 een stuck lants tot den voors. W… behorende gelegen in par. Haeren ter stede geh. …. < > erf  Wouter 

Poynenborchs ^ erf Arnt van Laerhoven v erf synte Kathelyne autaer tot Otw  
vercoft Wouter Jan Poynenborch – scab. Arnt Appels Henric? Jans z. van Son? Anno Lxvi mense february 
die x  

51. 1467 maart 20 847.Sch.Otw,R.174,103-12r-02 
Peter vanden Eynde z.w. Jans vanden Eynde 4 L rogge jeep tot hem behorende op Lichtmis uit en van 
 een stuck lants geh. den Molenhof 3 L of daer omtrent bvvo < erf Peter Arnt Sgreven z. > erf Gherit 

Lambrechts Groeten z.  
vercoft Gherit Peters soen vande Wyele   
- scab. Henric Jans z. et Petrus de Fine Anno Lxvi mense marcy die xx 

52. 1467 maart 23 ? 847.Sch.Otw,R.174,103-12r-03 
Pauwels z.w. Eelen Wannys heeft verhuurt ende verpacht vanaf pasen 25 jaar  
 een stuck lants daerop staende een slachmolen  
welk stuk land deze voors. Laureys hij verhuurt Wouteren z.w. Jan Poynenborchs en daartoe 
 een cleyn stuck lants een iij vier del roede begrijpende offdaeromtrent  gelegen in par. Haren < erf 

Wouters Jan Poynenborchs > erf des voors. Lauwreys  
heeft hij overgegeven en opgedragen met afgaan en vertijden [12v] met voorwaarde dat Wouter dat huis met 
de molen af sal mogen trecken tot sijnen schoensten binnen deze 25 jaren [datum noch schepenen] 

53. 1467 maart 23 847.Sch.Otw,R.174,103-12v-01 
Lauwreys z.w. Ellen Vannys  
 een cleyn stucke lants ¾ roede totte voors. Laureys behorende gelijk aldaar bepaald is in par. Haren < 

erf Wouter z.w. Jan Poynenborch coeper > erf des voors. Laureys vercooper  
vercoft Wouter z.w. Jan Poynenborch  
soe heeft dese voers. Laureys Wouter voors. verpacht of verhuert  
 een stuck lants daer op staende een schlach molen metten eenen huys  
van Paesschen naestcomende 25 jaar welke schlachmolen metten huys voors Laureys dese voors. Wouter 
af sal mogen trecken tot sijnen scoensten binnen deze 25 jaren  
scab. Henricus? Jans et Petrus de Fine Anno Lxvi mense marcy die xxiij 

54. 1467 maart 23 847.Sch.Otw,R.174,103-12v-02 
Wouter z.w. Jan Poynenborchs  10 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 een stuk land gheheyten dat groet  v.te? Loechs op …. en Laureys behorende? gelegen in par. Otw ter 

stede Berkel < erf Jan Lonaert? scoemekerrs z. en voort alom en om aen die ghemeynt ghelegen  
vercoft Heesselen z.w. Goyart Heessels vandezelve Heesel cooper  etc.  
Scab. Henricus? Jo. de soen ? et Petrus de Fine Anno Lxvi mense marcy die xxiij  

55. 1467 april 1 847.Sch.Otw,R.174,103-12v-03 
Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrecht Heyen? voor drie ghedeelden in 
 een stuck lants totten voors. Adriaen behorende als Adriaen in een rechte erfdeylinge nae doede w. 

Ghijsbrecht Heyen te deel ghevallen is Adriaen voors. vader ghelegen in par. Enschit < erf Jan Wijten v 
erf Zeebrecht Zibben en zijn mede erfgen. ^erf Wouter Jan Toyts z. coeper v ghemeyne wech geh. die 
Streepstraet [13r – begin dubbel vel]  

verkocht Wouteren z.w. Jan Toyts uitgenomen drie gedeelten van ½ mud rogge jeep op Lichtmis en ten 



847 Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811 Regestenlijst inv.nr.174 (1467) 

 

9 

Bosch te betalen gelijk Wouter geloofd heeft  
– scab. Embertus Goeswini et Petrus de Fine Anno Lxvij mense aprilio die prima  

56. 1467 april 1 847.Sch.Otw,R.174,104-13r-01 
Wouter z.w. Jan Toyts gheloeft op Lichtymis ½ mudde roge jeep Adriaen Heyen z.w. Ghijsbrfechts Heyen uit 
 drie gedeelten van een stuk land in par. Enschit < erf Jan Wyten Willen > erf Zeebrecht Zybben  ^ erf 

Wouter z.w. Jan Toyts v gem. wech geh. die Streepstraat  
 een stuck lants in par. voors. < erf Z Jan z. Willem Wyten > ^v voorts alomme aan erf Wouter z.w. Jan 

Toyts  
scab. Embertus Goeswini Petrus de Fine Anno Lxvij mense aprilis  

57. 1467 april 1 847.Sch.Otw,R.174,104-13v-01 
Adriaen z.w. Ghijsbrecht Heyen heeft geconsenteert ende gheloeft als princ. sculder Woyteren z.w. Jan 
Toyts dat  dese voors. Wouter sal af mogen leggen ende quyten binnen 5 jaar alsulcke ½ mudde rogge met 
23 peters 18 voor … als Wouter voors. Adriaen geloofd heeft jaarlijks op Lichtmis in sch.br. Otw ende altijt 
rogge ende ghelt ` 
– scab. Embertus Goesdwijns et Petrus de Fine Anno Lxvij mense aprilis die prima 

58. 1467 april 8 847.Sch.Otw,R.174,104-13v-02 
Peeter z.w. Eelen Vannis een mudde rogge en 7 L jeep hem behorende welc Arnt die Moelener jaarlijks te 
gelden plach en nu ter tijt Daneel ghe. Pyrs jaarlijks geldende is gelijc dat in verscheyde sch.br. daarop 
gemaakt jaarlijks op Lichtmis uit 
 eenen huys en hof met gronde en toebehoorten in par. Otw ter stede geh. Uedenhout inde aud…? < erf 

Margriet Houtappels > Kathelijn sBonten wede v gem. straat  
 stuck lants in par. en terstede voors. < erf Kathelijn sBonten wede > dat toebehorende plach Arnt die 

Molner en nutertijt toebehoort Danel geh. Pyers ^ erf Jan van Craendonck v erfgen. Yde Vannis  
vercoft Danel geh. Pyers z.w. Danel Pyers  
– scab. Embrecht Goeswino et Peter vande Eynde Anno Lxvij mense april die [viij doorgehaald] octa…  

59. 1467 april 22 847.Sch.Otw,R.174,105-14r-01 
Adriaen z,.w. Jacob Brievynck machtigt Claeuse van Berck Gherits soen alle goederen waar ook gelegen 
een tijt van 6 jaar ende altijt totten wederseggen des voors. Adriaens met conditien en vorwaerden hiertoe 
gedaen dat Claeus voers hem off eenighe van sijne vrienden alle jaer goede wyttighe rekeninghen  
scab. Joho de Eyghen et Henricus filius Arnoldi Hermanni anno Lxvij mense aprilis xxij 

60. 1467 mei 1 847.Sch.Otw,R.174,105-14r-02 
Jan Walravens z. Jan Walravens een half mud rogge jeep totten voors. Janne behorende jaarlijks op 
Lichtmis uit 
 hylighe vorwaerde ghedeelt als hem sijn vader geloefen sal  waar ook gelegen  
verkocht Henricke z. Walravens z. Jan Walravens met voorwaarde dat Jasn voors. dit half mud rogge af zal 
mogen leggen en quiten bynnen sesse jaeren tot sijnen scoensten met 18 peters en 18 st voor de peter 
gherekent  
scab. Peter vande Eynde ende Jan van Eyghen Anno Lxvij mense may die prima  

61. 1467 mei 13 847.Sch.Otw,R.174,105-14v-01 
Arnt Wolfart soen w. Lauw. z. vander Heyen  
 eenen heycamp  in par. Otw in een stede geh. Uedenhout < > Godescalck z.w. Jan Claeus ^ erf des 

godshuys van Berne v die ghemeyn straet  
 een stuck lants ghelegen inj par. en ter stede voors. < > erf des voorgen. Goedescalck ^ erf Gherit 

Noellekens v gem. straat  
 een stck weyvelts in par. voors. ter stede voors., < erf O Gherit Noellekens > erfgen. Willem 

Ghelayvymans ? ^v erf des voors. Goedscalck 
 een stuck lants geh. den Smaelen acker 3 voert  buyten holen vande grave in par. en tpl. voors. < > 

voorn. Goedscalck ^ erf  der erfgen. Willem Ghelavymans  v gem. straat  
overgedragen Godescalken z.w. Jan Claeus  
dat Goscalc voers den houtwas staande op den grave tusschen Arnden ende Godscalcken voors. niet 
langer laete staen en sal dan altijt over? 10 jaer  
– scab. Henric Jans z. en Johs. de Eyghen Anno Lxvij mense maij die xiij  

62. 1467 mei 13 ? 847.Sch.Otw,R.174,105-14v-02 
Godescalc z.w. Jan Claeus heeft gheloeft als princ. Aernden Wolfaert z.w. --- Lauwr. vander Heyen 13 
pete4r 19 st voor de peter gherekent nu tot mey naestcomende --- te betalen  
scab. Henric Jans z. et Johs. de Eyghen Anno Lxvij mense may - - - -  

63. 1467 mei 13 847.Sch.Otw,R.174,106-15r-01 
Godscalc z.w. Jans Claeus  
 2 stucken lants hem behorende in par. Otw ter stede Udenhout < O vooern. Godsscalc > W erf Arnt 
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Wolfart z.w. Lauwr. vander Heyen ^erf der erfgen. Willem Ghelavymans v gedm. straat  
overgegeven en opgedragen in manieren van vijselinghe Arnden Wolfairt soen w. Lauwr. vande Heyen  
dat Arnt voers. den grave ghelegen tuisschen erf Willem Ghelavymans alsoe grave en heymen sal datter 
Willem Ghelavymans voirs gheen scade daeraf en come  
scab. Henric Jans z. en Johs der Eyghen  Anno Lxvij mense may die xiij 

64. 1467 mei 20 847.Sch.Otw,R.174,106-15r-02 
Henric z. Symons z.w. Symons als man en momb. Mari sijnre hvr d. Gielis Schoerwech alle alsulcke 
gedeelte als deselve Henrick voers. aenverstorven is als man van zijn hvr gelegen in. Otw ter stede 
Udenhout heeft overgegeven en opgedagen Godescalke z.w. Jan Claeus  
– scab. Arnoldus Appels et Embertus Goeswini Anno Lxvij mense maij die xx  

65. 1467 mei 21 847.Sch.Otw,R.174,106-15v-01 
Embrecht van Laerhoven heeft gheloeft Willem van Haren z.w. Jans van Haren 23 peters van 18 st ende tot 
Korsmisse naestcomende tye betalen  
scab. Henricus Jans[ mogelijk doorgehaald] Embrecht Goeswijns et Henricus Jans z. Anno Lxvij  mense maij 
die xxi  

66. 1467 mei 20 847.Sch.Otw,R.174,106-15v-02 
Cont sij eenyegelic dat want Jan  vande Dijck en Willem Nellen als seggende gecoren Jan Poynenborch ter 
eender sijde Peter van Lairhoeven ende Wouter Willems z.  als seggende ghecoren ende ghenomen Dirc 
Nellen ter andere sijde dese voorgen. Janne ende Dircke versoent verleken ende vernuecht van allen twyst 
ende dyscordt die sij ghehadt hebben tot desen daghe toe  
Dirc Nellen zal houden eenen gouden leuwe idem noch soe sal Jan voors. gheven ende betalen eenen peter 
van 18 st aen Willem Nellen item voerdaen soe sal Jan voers. hebben houden een bedde dwelc hij teghen 
Dircke ghecoft heeft item Jan voers. sal houden den hof ghelijcke als sij in ter tijt bepalt staen ende die 
paelen sallen blyven staen in alder manieren als sij huden des daghes staen voordaen soe en sullen Jan 
vanden Dyck noch Jan Nellen Dirck voors. nimmermeer hier op spreken met gheenderhande rechte heet sij 
gheestelic off waerlic sij off hoer naecoemelinghen  item voerdaen soe sullen dese voors. partyen 
versleeten? ghesleeten ende vereenicht sijn van alle comenscappen die sij teghen malcanderen ghedaen 
hebben tot desen daghe toe wtghenomen dat Jan voers. hebben ende houden sal iij mudde rogge erfs 
pachts daer scepenen brief af sijn hebben geloeft dese voers. partyen als principael sculdder op hen ende 
op allen hoen goeden  
scab. Henricus Jans? z. ende Henricus Arnt Hermans Anno Lxvij mense maij die xx 

67. 1467 mei 20 847.Sch.Otw,R.174,106-15v-03 
Peter van Laerhoven z.w. Jans Arnts van Luysent man van Goedelt d.w. Jan Verwijns 12 L rogge erfpacht 
op Lichtmis uit 
 een huys ende hof met sijne gronde en toebehoorten bvvo < erf Jan Poynenborchs > erf Wouter Claeus 

z. ende ^ erf voorts voors. totter erff Tyelmans vanden Dael [16r] [niet duidelijk waarmee door te gaan 
daar er ook een later stuk in bovenmarge staat] 

[bovenmarge – deels onleesbaar] Peter van Laerhoven ?  ……..   d.w. Jan Verwijns Aernts ? van…? xij L 
rogge jeep ………eenyegelic jaer te vergelden ende te betalen op Lichtmis …. 
 huys ende hof met sijne gronde gelegen bvvo < erf …. Poynenborchs > erf Wouter Claeus ^ erf Wouter 

voors. v …? verscheyden? Tielmans vanden Dael  
ghelic in verscheyden scepenbrieven van otw daerop ghemaect [doorgehaald: den scepenbrieven 
daeropgemaect volcomenlijc begrepen is] heeft hij overgegeven en opgedragen Jannen vanden Dijck z.w. 
Henrick en Jan Nellen z. Dirck Nellen ende wittlic ende helmelic vertegen als daertoe behoerlic is heeft 
geloeft Peter voors. als een principael ende commer af te doen  
scab. Henric Jans z. ende Henricus filius Arnoldi Anno Lxvij mense maij die xx  - 1467 

68. 1467 juli 6 847.Sch.Otw,R.174,107-16r-01 
in linkermarge: 1467 
Lijsbeth d.w. Jan Lauwr. mette momb.  
 een stuck lants tot hoer behorende ghelegen bvvo < erf Gheerart Werners W > erf Goyaart van Hulsen 

en Lambrecht Wijtmans N ende metten een eynde ^ O Beatrix  Hanstghemekers v Z een voetpat  
welk stuk land deze voors. Elyzabeth aenverstorven ende toecomen is met eenen testamente heeft sij 
wyttelic ende eerffelic vercoft in eenen wyttighen erf coep Jan Hollen z. w. Peter Hollen vanden selven 
Jannen coeper voers. ende inde naem des …… heeft sij overgegeven en opgedragen metten testament dat 
sij daeraf hebbende is  
wtghenomen alsulcke 4 st chijns den gheselle inder kercke van Oesterwijc daerop van rechte … 
dat Lijsbeth abtreyken sal alsulke oude erfbrief toebehorende den voors. stuck lants alsoe verre als sije 
crighe  can  
scab. Henricus Jans z. et Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense? july die vi-ta 
Jacob z.w. Jacob Leyten boet sijn blykende gelt lijftoch en godcspenninck te quyten ende te lossen ende 
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Lijsbeth kende hem naerdere ende Jacob heeft weder overghegeven Jan Hollen Datum scabini ut supra. 

69. 1467 juli 6 847.Sch.Otw,R.174,107-16r-02 
Cont sij eenyghelijcke dat voors. Jan Hollen z.w. Peter Hollen als princ. sculder op hem ende op alle sijn 
goet welc Jan Hollen ghecoft ende ghecreghen heeft teghen Lijsbetht d.w. Jan Laureys ghelic den scepen 
brief daerop ghemaect volcomelijken begrepen is met voorwaarden hiertoe gedaen dat Jan Hollen voirs. 
wtreyken ende te baten brenghen sal Lijsbethen voers. hoer off hoen erf alsulke testamente als Lijsbet 
voors. Jannen voors. is overgegeven alsoe verre als sijs behoeffende sijn sullen  
scab. ut die ut. Anno ut die ut  

70. 1467 juli 6 847.Sch.Otw,R.174,107-16v-01 
Jan z.w. Peter Hollen heeft gheloeft als princ. sculder Lijsbethen d.w. Jan Laureys ?20 peter 18 st van de 
peter tot Lichtmis  naestcomende  
scab. Henric Jans z. en Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense July die vi-ta 

71. 1467 juli 7 847.Sch.Otw,R.174,107-16v-02 
Jan z.w. Peter Lauwreys 2 L rogge jeep jaarlijks te gelden op Lichtmis uit 
 een huys en hof met sijne gronden en toebehoorten in par. Otw ter stede geh. Uedenhout < mijnre 

vrouwe Broeck? van Helmont > erf Jan Brugman z.w. Willem Brugmans ^ Jans Lathouwers v gem. straat 
geh. die Groenstraet  

 een stuck lants 1 ½ L in par. en tpl. voors. < erf Mijnvrouwe van Helmont  > gem. wech ^erf Jan Willem 
Brugmans v erf Gherit vande Schoir  

opgedragen en overgegeven Janne van den Doren tbv de persoenscappe van Oesterwijck ofte tbv de 
ghesellen inder kercke van Otw soe wije daer best recht toe heeft  
welke 2 L rogge jeep Lijsbeth Starts hvr w. Claeus Starts beset heeft met een instrument als hij seede heeft 
gheloeft Jan voers. als princ. sculder den voors. Janne tbv de persoenscappen off tbehoef der geselle   
scab Henric Jans z. et Petrus de Fine Anno Lxvij mense july die vij-en  

72. 1467 juli 8 847.Sch.Otw,R.174,108-17r-01 
Wouter z.w. Wouter Ansems  
 alsulke twee gedeelten van een stuck moirs tot hem behorende in par. Ghestel geh. moir vander Aa < 

neven dat weder ghedeelten van desen voirs. stuck moirs nu toebehorende de susteren van Oesterwijck 
> ^ neven een stuck moers dat welc toebehoren plach Ghijsbrecht Korstiaens nu toebehorende Henric 
Mathijs Jan Korstiaens en Jan vande Weeken? v gem. straat  

welke 2 gedeelten Wouter in eenen wittigen coep ghecoft ende ghecregen hadde tegen heer Henrick vander 
Aa rydder heer van Bochoven Dirc vander Aa ende Willem vander Aa gebruederen – heeft hij wyttelic vercoft 
eenen tijt van hondert jaeren Henricken vande Viele z. Arnts vande Viele te bruycken ende hantplichten den 
tijt van hondert jaeren met torf te steken ende met torf te maken ghelijc als dat Henricken dat ghelieven sal 
Henric selven of yemant van sijnre beghe..  
scabini Embrecht Goeswijns ende Peteren vande Eynde Anno Lxvij mense july die viij-a  

73. 1467 juli 8 847.Sch.Otw,R.174,108-17r-02 
Hubrecht z.w. Wouter Ansems boet sijn blijkende gelt lijfcoep ende hoetgelt ende om te quyten ende te 
lossen etc. Wouter voers. kent hem naerder ende heeft overgegeven ende opgedragen Henrick vande Viele 
scab. uts. anno Lxvij mense july die viij 

74. 1467 juli 8 ? 847.Sch.Otw,R.174,108-17r-03 
Goyart z.w. Jan Poynenborchs  
 ¼ in een stuck bempts geh. dat Ghoerbroeck ghelic als hem te deel gevallen is tot hem behorende 

gelegen in par. Haren < erf Jans vande Doren > erf Wouter Bernen? ^gem. Aa v erf Dircs Nellen Wouter 
van Wucht ende onser vrouwen altaer tot Oesterwijck aldaer  

wyttelic ende erffelic vercoft in eenen wyttighen erfcoep heer Henricken Poynenborch priester z.w. Jan 
Poynenborchs sijnen brueder  uitgenomen enen d. cijns en een ort den hertoge en 4 L rogge erfpachts den 
[17v] tafelen des H.geest tot Otw   
-scab. --- [niet genoemd ook geen datum]  

75. 1467 juli 8 847.Sch.Otw,R.174,108-17v-01 
Goyart z.w. Jan Poynenborchs 
 een stuck lants met eender weyden hier aenliggende hem inder deylinge ten deel gevallen gelegen in 

par. Haren ter stede geh. den Ghever < erf Jans van Haren > erf Lijsbeth van Laerhoven ^v gem. straet  
vercoft Kathelijnen d.w. Jan Poynenborchs sijnre sustere heeft hij overgedragen Jan vanden Doren tbv 
Kathelijnen voors. uitgenomen 6 schillinge payments sinte margrieten autaer tot Oesterwijc ende 1 L rogge 
der tafelen des H.Geest tot Haren scab. Henric Jans z. en Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense july die viij  

76. 1467 juli 9 847.Sch.Otw,R.174,108-17v-02 
Jan Stevens z.w. Stevens vande Aemelvoert  
 een seestenghedeelt van eene heyvelt tot hem behorende in par. Otw ter stede geh. die Dyese < erf W 
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Jan Ghelavymans > O de krn Henric Rutten ^Z ghemeynt v aan erf Jans vanden Doren coeper nortwt  
vercoft aan Jan vanden Doren  
scab. Henricus Jans z. ende Henric Arnt Hermans? z. Anno Lxvij mense july die ix  

77. 1467 januari 5 847.Sch.Otw,R.174,109-17los 
[eenzijdig beschreven] 
Margriet d. Jans van K?....enbeke [Kriekenbeke?] cum tutore ook voor alle krn Jans voors. op 
 een stuck lands 4 L bvvo ter stede dat molen einde < erf Gherit Smit > erf Gherit Aert Groeys sone ^erf 

der joffr. van Dongen v erf Embr. Gosens sone  
ad opus Goeyaerts z.w. Goyaerts van Hulsen  
scab. Aert Appel et Peter vande Einde datum v january  

78. 1467 juni 14 847.Sch.Otw,R.174,110-18r-01 
Herman Loer z.w. Wouter Loers ende Peter Bey z. Jans Beyen hebben onder hen een scheydinghec 
ghemaect ende ghedaen van  
 2 buender bempts [doorgehaald ghelegen in par. Oesterwijc ter stede geh. Udenhout] 
overmidts welc erfdeylinghe ende erfschydinge soe sal Herman voors. hebben 
 de helft van de 2 buender voers. in par. Otw ad locum dictum Udenhout < ^ erf Goyart van Hulsen W > 

erf voorn. Peter Beyen metten ouden val? oestw. v erf krn Arnts vasnde Breckelen N  
Item Peter voors. zal hebben  
 de helft van deze 2 stucken bempts voors. in par. voors. < erf Herman Loer W > die ghemeyn steghe 

geh. die Gheerit Nollekens steghe O ^erf Arnts kynderen vanden Brekelen N v erf Herman van Budel Z  
op voorwaarde dat het vorst eynde datte afterste eynde weghen sal en elk dec helft van dfer chijns gelden  
scab. Petrus de Fine et Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense juny die xiiij 

79. 1467 augustus 13 847.Sch.Otw,R.174,110-18r-02 
Arnt z. Jan Hermans heeft gheloeft Lucas Haesaert 26 Rgld tot des voirs. Lucas wil te betalen  
scab. Petrus de Fine ende ac? Arnt Hermans z. Anno Lxvij mense die xiij augusti  

80. 1467 juni 14 847.Sch.Otw,R.174,110-18v-01 
Elizabeth Udens? d.w. Udens? vander Reut met haar momb.  
 een huis en hof met sijne gronde en toebehoorten in par. Otw ter stede Berckel < erf Emegart van Ryel 

> erf Claeus vande Vort? ^ erf Gherit vande Schoerenen? v gemeynt  aldaar  
welk huis etc. Lijsbeth tegen Janne Lucas Franc ende Thomaes gebr. de kynderen w. Gheerit geh. van 
Doernen Willem z.w. Henrics geh. Snyders man van Ermgaerden zijn uxoris en Jan z. Peter geh. Achten 
soen man van Elyzabeth sijn hvr d.w. Gherit van Doernen gelijc dat in sch. br. vanden Bosch – vercoft 
Embrecht van Laerhoven z.w. Jacobs van Laerhoven  
scab. Willem van Beeck ende Henric Jans z. Anno Lxvij mense juny die xiiij 

81. 1467 juni 14 847.Sch.Otw,R.174,110-18v-02 
Jan Colen boet sijn naerscap ende Lijsbet kent den naeder ende Jan heeft weder overgegeven Embrechten 
voirs.  
scab. uts. 

82. 1467 juni 22 847.Sch.Otw,R.174,110-18v-03 
Cont sij dat Gheeric van Beeck die oude heeft ghekent ende ghelijt dat hij vernuecht ende wael betaelt is 
van weghen Jan Willen van eender coemenscappe van torf die welc Jan voers. die voers. Gherit derse? 
gheloeften af ghedaen hadde in sch. letteren welke schepenletteren Gerit voors. noch onder heeft daer 
Gheerit voors. den voors. Janne off sijne kynderen af quyt schilt met dese tegenwordighen quitantie  
Anno Lxvij mense juny die xxij scab. Embrecht Goeswijns ende Henric Arnt Hermans z.  

83. 1467 juni 22 ? 847.Sch.Otw,R.174,110-18v-04 
Willems vander Brugghen alle alsulcke schepenbrief van woudachen? als daer in gheloeft heeft Herman 
Reyners van Utrecht die somme van 38 Rgld van elke Rgld 20 st gerekent op sinter Baven dach 
naestcomende te betalen heerft hij overgegeven ende opgedragen Gheerit vo….  

84. 1467 juni 14 847.Sch.Otw,R.174,111-19r-01 
[middelste vel van alinea] 
Willem Wyten schouteth tot Oesterwijc heeft gheloeft te betalen jaarlijks op OLVrouwe purificatie ½ mud 
rogge jeep Willem Vos en Elizabeth zijn hvr d.w. Peter vander Schueren hun leven lanc uit 
 eender vijndmolen geh. Creyten molen met een huys en sijne gronde in par. Otw ter stede Udenhout  < 

erf Gherit vander Schoer ende alom ende dom aen Dierc Gherits  
overgegeven en opgedragen Willem en Elizabet  
dat Willem voers. dat half mudde rogge quyt ende af leggen mach met 8 peters 18 st vande peter gherekent 
scab. Henricus Jans z. ende Johannes de Eyghen Anno Lxvij mense juny die xiiij 

85. 1467 juni 25 847.Sch.Otw,R.174,111-19r-02 
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Willem z.w. Jans van Donghen ende  Kathelijn d.w. Symon Wouter Backsd metten momb. derselver een half 
mude rogge jeep op Lichtmis uit 
 een huyse en hove gronde en toebehoorten in par. Goerle < erf Adriaen van Cam? > die kerck van 

Goerle ^des godshuys van Tongerloe mma v gem. straat  
verkocht Hadewighen vanden Dijck n.d. Henric vanden Dijck haar ter tochte en haar krn nutertijt hebbende 
ten erve  
scab. Embr. Goeswijns et Herman filius Arnoldi Hermanni Anno Lxvij mense juny die xxv  

86. 1467 juli 4 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-01 
Jan vande Kerchof Arnt van Eersel Gherit Bax? Henric Couten en Jan Stevens hebben geloeft voer die 
tiende tot Berkel 53 ½ mudde ten Bosch te leveren ut.  
scab. Henricus Jans zn et Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense july die quarta  

87. 1467 juli 4 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-02 
Willem Contei? en Claeus vande Pas voer doe oude thien xxi mudde xij L ut  
scab.  Arnoldus Appels Herman Jans z. Anno Lxvij mense july die quarta 

88. 1467 juli 4 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-03 
Willem Poynenborch Herman Jan Hermans z. ende Ghijsbrecht Jan Hermans z. hebben geloeft 26 mudde 
loth? van Kerckeynde hier te leveren  
scab. Arnoldus Appels et Herman Jansz. Anno Lxvij mense  july die quarta 

89. 1467 juli 4 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-04 
Ghijsbrecht Smyter Wouter  Denis Arnt van Eersel Arnt Langherbeen Lambrecht Stevens Arnt Goyarts 
Claeus Peter Coppen z. Henric Vervort ende Peter die Cock 10 ½ dobbel voer die vlas tyende van Berckel 
ende van Udenhout vt synte Jannenbaptist? naestcomende te betalen  
scab. Arnoldus Appels et Henricus Jans z. Anno Lxvij mense july die quarta 

90. 1467 juli 4 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-05 
Willem Poynenborch Henric Willen Thoemaes Willen ende Engelberen huysvrou Peters vande Woude 
hebben voer die vlastyende van Oesterwijck 4 ½ dobbel tot synte Jansmisse naestcomende te betalen  
scab. Henricus Jansz. et Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense july die quarta  

91. 1467 augustus ? 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-06 
Jan Roefflof Claeus soen Goidescalck Jan Claeus z. Jan Steven Heynen z. ende Claeus van Wcht hebben 
geloeft ghesamenderhant als principael sculder Willem Luwe tbv des convents synte Geertruyden Lxiiij goey 
gulden 10 st voerde gld tot synte Jansmisse naestcomende betalen  
scab. Peter de Fine ende Henric Arnt Hermans? z. Anno Lxvij mense augusti die - - - 

92. 1467 september 24 847.Sch.Otw,R.174,111-19v-07 
Wouter z.w. Wouters Styckers alsulcken derden ghedeelt van 
 een stucksken? lants in par. Haren gheheyten gheloect ter stede gheheyten die Bycheler? gelijk aldaar 

bepaald en gelegen < ^ Goyaert Brocken Lambrecht Brocken soen > Wouter Styckers voirs. v ghemeynt 
aldaer  

overgegeven en opgedragen Aernden z. w. Peter Haermans ? man van dochter w. Jan Spyckers en 
Kathelijne d. des voors. Jan Styckers met afgaen en vertijden heeft geloeft Wouter voes. dit voors. stuck 
lants te waeren uitgenomen 14 L rogh diverse van recht sculdich is te vergelden  
scab. Henricus Jans z. et Petrus de Fine Anno Lxvij mense septembris die xxiiij 

93. 1467 oktober 1 847.Sch.Otw,R.174,112-20r-01 
Loedewijck soen w. Loedewijch Plattynhouwers? man van h- - -zijn hvr d.w. Wouter Brocken  
 deel in 2 ½ L lant tot deselve Loedewyghe voers. behorende in par. Haren ter stede Belveren < ^ erf 

Gheerits van  Weert > v gem. wech aldaer  
vercoft  in enen wittighen erfcoep Aernt z.w. Wouter Brocken uitgenomen 2 L lijfpachts diemen jaerlics gelde 
op onser vrouwen lichtmis dach alsmen kersen dreght Willem Vos op Berkels huysen en enen ouden grote 
erfcijns der kercke van Haren  
scab. Wilhelmus de Beeck et Henricus de Hoeven Anno Lxvij mense octobr. die prima  

94. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,112-20r-02 
Henric z.w. Gherit Rembouts man van Goedelken zijn hvr d.w. Jan Haremans? ende Claeus Wten hove man 
van Goeldelten zijne hvr d. Henric voers.  
 ¼ in eenen beemt in par. Enschit gheheyten den ghemeynen beempt ter stede geh. Ghoer tot hem 

behorende < ^ erf Gerit Willems > erf Korstiaen die Bont v op die ghemeyn Aa  
hebben sij wyttelyc ende erfelijc Herman Jan Hermans uitgenomen ½ leyent? gront den hoeck? van Loen 
daer? met recht sculdich is wt te vergelden  
scab. Embertus Goeswijns et H. filius Arnoldi Hermanni Anno Lxvij mense junij die xxix 

95. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,112-20r-03 
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Herman Jan Hermans? z. heeft gheloeft Claeusen wte Hove als man van zijn voorn. hvr  xo peter xviij st 
voor den peter gerekent in auden paymente tot sijnte Janmisse naestcomende te betalen  
scab. uts. die uts.  

96. 1467 juni 3 847.Sch.Otw,R.174,112-20r-04 
Jacob Mathijs z. ende Wijtman Marcelis Wyten z. hebben gheloeft ghesamenderhant ende onverscheyden 
Willem Luwe xvij rijders ende voor elke rijders xxvi st oft die verde daer voer in brabantsche gelde tot sijnte 
Jacob misse naestcomende te betalen  
testes Willem van Beeck ende Henric Jans zx. Anno Lxvij mense juny die tercia  

97. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,112-20v-01 
meester Janne zoen Ghijsbrecht Korstiaens  
 een huys en hof met sijne gronde en toebehoorten totten voors. mr behorende gelegen bvvo ter stede 

geh. aen die Hoghestraet < erf Aerts vande Wyele O > erf Gielis Comans W ^ gem. straete geh. die 
Hoghe straet v erf spersoens der kercken van Otw  

welk huis etc. mr Jan voors. in wettige cope ghecregen hadde in verscheyde sch.br. tegen Wouter 
Buckincke Jans? z. heeft hij wettelijk verkocht hr Arnden van Budel priester z. Henrics van Budel  
soe sal mr Jan voors. hebben ende houden dat ¼ van dese hofstat ende erffenis voors. gelegen aen erf 
Arnts van de Wiele O gelijk heer Arnden van Budel priester voors. gelooft heeft als princ. sculder  
scab. Embertus Goeswijns ende Henric Arnt Hermans z. Anno Lxvij mense juny die xxix 

98. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,112-20v-02 
Ghijsbrecht Jan Symons z. boot sijn blijkende gelt liscoep ende goedspenninck ende hoetgelt ende mr Jan 
die kent hem die naerscaep en heeft weder gekocht?  
Datum scabini ut supra. 

99. 1467 juni 29 ? 847.Sch.Otw,R.174,112-20v-03 
heer Arndt van Buedel priester  
 ¼ erffenis totten voors. heer Arnden priester behoerende ghelegen bvvo ter stede in die Hoghestraete < 

erf O Aernts vande Wiele > erf heer Arnden van Budel priester W  drie gedeelten daertegen deylt  
[niet verder afgewerkt] 

100. 1467 juni 29 ? 847.Sch.Otw,R.174,113-21r-01 
Peter vanden Eynde Jans z. vanden Eynde heeft geloeft als reg.[?]  meester Jan Ghijsbrecht Korstiaens z. 
42 mdde rogge nu tot Paesen naestcomende te betalen met deze voorw. hiertoe gedaen dat heer [?] Peter 
voors. die betalen en afleggen mach nu tot OLVrouwe misse naestcomende  
[niet verder afgewerkt] 

101. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,113-21r-02 
Peter vanden Eynde soen Jans vanden Eynde heeft gheloeft mr Jan Ghijsbrecht Korstiaens z. 21 mudde 
rogge de helft van n OLVr. lichtmis naestcomende over jaer  te betalen  
Peter vanden Eynde z. Jans vander Eynde heeft gheloeft mr Jan voors. 21 mudde rogghe van 
OLVr.Lichtmisse naestcomende over 2 jaer te betalen  
Datum scabini ut supra. 

102. 1467 juni 29 847.Sch.Otw,R.174,113-21r-03 
heer Arnt van Budel z. Henric van Budel geeft over Peter vanden Eynde 55 gouden peters van 19 st voor de 
peter met 22 L rogge en 6 jaer te betalen welc Godescalc z.w. Jan Schellekens gheloeft in sch.br. van Otw 
ghelijc als scepenen letteren  
scab. uts. 

103. 1467 juli 7 847.Sch.Otw,R.174,113-21r-04 
Wouter Toyt z.w. Jan Toyts een half mudde rogge jeep Otw maat op Lichtmis uit 
 huys ende hof gronden en toebehoren tot voors. Wouter behorende gelegen in par. Enschit < erf Jan 

Willen Wyten z. > erf Mechtelts vande Velde mma ^  erf Zeebrecht Zybben mma v gem. straet  
verkocht Ansem z.we. Henric Roggen  
– scab. Embrecht Gioeswyns ende Henric Arnt Hermans z. Anno Lxvij mense july die septia 

104. 1467 juli 18 847.Sch.Otw,R.174,113-21v-01 
Gheerit Groys z. Arnt Groys ½ mud rogge jeep Otw maat op Lichtmis uit 
 twee huysen en hoeven met horen gronde en toebehoirten bvvo < erf heer Willem die Cuper priester W > 

erf Jans Brouwers O ^ erf Gheerit Tsmans v gem. straat aldaer geh. Molenstraetken  
vercocht Jannen Poynenborchs soen w. Peters vande selve Janne in een recht erf recht te hebben ende te 
besitten  
Anno Lxvij mense july die xviij scab. Henric Jans z. ende Jan van Eyghen 

105. 1467 juli 18 847.Sch.Otw,R.174,113-21v-02 
Cont sij eenyegelijcken dat ic Jan Poynenborchs voors. gheconsenteert hebbe van gracien weghen dat 
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Gheerit Groy voirs. af sal mogen quyten en lossen alsulcke ½ mud rogge jeep als Jan voors. teghen 
Gheeriden voors in enen coepe wittighe coepe ghecoft ende ghecregen heeft welc half mudde roge dese 
voors. Gheerit quyten ende lossen sal tot sijnen scoensten met 15 ½ peter 18 st voir de peter ende mette 
pacht vande jaer  
scab. uts. Anno uts. die uts.  

106. 1467 juli 16 847.Sch.Otw,R.174,113-21v-03 
Arnt Loenart Peters z. heeft gheloeft etc. Henricken den Meyer 11 peter 16 ½ st 18 st voor de peter 
gherekent van nu bamisse naestcomende over jair te betalen  
scab. Herman Jans z. ende Petrus de Fine Anno Lxvij mense july die xvi 

107. 1467 december 27 847.Sch.Otw,R.174,114-22r-01 
Eeuwaut geh. die Bruyn z.w. Arnt tsBruynen als wittig man en momb. Mechtelden zijn hvr d. Arnt Doremans 
½ mud rogge jee lijfpacht tot hoer leven behorende allen ende eenyegelijcke jaer te vergelden en te betalen 
op Lichtmis uit een wijstendeel van derdalff mudde rogge jeep welk Wouter Ghijsbrechts sone van Goerle 
jaarlijks schuldig is te gelden item noch wt ende van de vijften deele van 2 mudde rogge erfpacht die welc 
men uter molern van Corvel jaerlijcs sculdich is te gelden Item noch wt twee mudde rogge erfpachts die welc 
Willem vande Gheyne tot Tylborch jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden nae inhoud sch.br. welk half 
mud lijfpachts voors. de voors. Mechtelt ghecreghen hadde tegen Gheeriden z w. Goyaerts van Nerven 
ghelijc dat in sch.br. van Otw daerop ghemaect volcomelijken begrepen is alsoe zij zeede hebben sij wittelijc 
overgegeven en opgedragen Henricken z.w. Arnt Hermans  
Anno Lxvij mense decembris die xxvij scab. Aernt Appels ende Embrecht Goeswijns  

108. 1467 augustus? 8 847.Sch.Otw,R.174,114-22r-02 
Cont sij eenyegelic Peter z.w. Lauwreys z.w. Henric Toyt Vannis z. voer sijn ghebreck dats te weten jeep 3 
mudde rogge op Lichtmis uit 
 een stuck erffenisse bvvo geh. ghemeynluc dat Cupers gheloect  
 item noch een stuck lants houdende een seestersaet lants off daeromtrent  ghelegen voer aent dat 

gheloeck < erf Jans van Eele > erf Elizabeth d. w. Henric Costers  
 item hiertoe eenen wech van eene halve lopensaet welke weech w. Jan die Cuper in enen wittigen coepe 

ghecregen heeft teghen Wouter Nerinck? ghelick dat in sch.letteren van Otw  
 item noch 2 stuck lants dat een stuck < dem erfff Jans vande Steghen ende Jan Stijnen > die Groender 

strate  
 item dat andere stuck < erf Herman Cleynaels ende Heyllegonde vande Pol > gem. wech  
volgens sch. letteren van Otw quap data … anno domini xiiijC ende twee des dynsdach nae sinte ende synte 
Jacobs dach apostel [25-7-1402?] en welke pacht van 3 mud rogge voors. den voors. Peteren ghebrack van 
enen jaer – gericht vonnis sch. Otw aan alle percelen welc gherycht Aert Aernt soen inde name en 
vanwegen Peter voirs. daar hij volcomen macht af hadde – ghewijst waert met vonnisse der scepenen van 
Otw dat Arnt voers. dit voers. gherycht des hij aldaer ghemachticht was voer sijn gebreck vercopen mochte 
en dat der heer vande lande den coper off den coperen daeraf sculdich soude sijn [22v] en Aernt den 
ghenen dien hij dat sculdich was te bieden te losen gheboiden heeft te lossen ghelic dat ghetuycht vanden 
scepenen inden gerycht ghenoech verclaert heeft ende want oic dit voirs. gherycht ten bosch 3 werf 
verboeden is gheweest gelijc dat costumelic ende ghewoenlic  plech te sien ende als daertoe behoert ghelijc 
als Beertram op sijne eet in sch. br. Otw  
welc aldus gheschiet soe heeft Aernt soe.. dese voers. onderpanden voer tghebreck van mudde rogge 
erfpacht ende voerden onraet? die daer met recht op ghegaen is daer en teynden vercoft Goeswijne soen w. 
Henricke Embrecht Smyters vande voors. onderpanden in een recht erfrecht te hebben ende te besitten etc. 
scab. Willem van Beeck Embrecht Goeswijns Peter vanden Eynde ende Henric Aert Hermans z. Anno Lxvij 
mense - - die viij  

109. 1467 augustus 21 847.Sch.Otw,R.174,114-22v-01 
Henric geh. Symons z.w. Henrick Symons 
 een huys en hof met sijne gronden en toebehorten tot hem behorende gelegen in par. Haren in een 

stede geh. Belveren < erf Aernt Bonen > erf Willem Vossen Henrick Vossen Henric Vossen soen [sic] ^ 
erf Jans Sthevens Maes Stevens soen v gemeynten toe aldaer  

welk huis etc. voors. Henric ghecoft ende ghecregen hadde tegen Embrechte natuerael soen w. Jans geh. 
vande Ven wittig man van Ysabelen sijns wijfs ende Dircke geh. Back nat.z.w. Gheerlic Wellens z. wittig man 
Kathelijne sijns wijfs d.w. Zebrecht geh. van Eschs gelijk in 3 scepen letteren van Otw daerop gemaeckt dat 
volcomelycke dat inhoud en begrepen heeft hij wittelijk vercoft Luytgaerden hvr w. Jans vande Nuwenhuys 
d.w. Gheerits van Haren vander selver Luytgaerden coepersse  
welc huys en hof voers. de voers. Luytgaerden ghecoft heeft 18 peters 18 st voorde peter  
scab. Willems van Beeck ende Henric Jans z. Anno Lxvij mense augusti die xxi 

110. 1467 augustus 21 847.Sch.Otw,R.174,115-23r-01 
Luytgaerdt hvr w. Jans vanden Nuwenhuys d.w. Gheerits van Haeren met haar momb.  alsulcke goederen 
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als zij aenverstorven sal van haer moeder en nu tot haer behorende en alnoch naemaels vercrighen mocht 
dat sij die goeden niet vervreemden noch vercopen en sal het ten sij bij raede van hoeren bruederen  
scab. ut. 

111. 1467 augustus 21 847.Sch.Otw,R.174,115,23r-02 
Luytgaert hvr w. Jans vande Nuwenhuys d.w. Gheerits van Haren met hoer momboer denselven Luytgarden 
van hoer daertoe ghecoeren ende hoer vande rychter ghegheven als daertoie behoerlic is heeft gheloeft als 
een principael sculders sup se etc. Henricken gheheyten Symons w. Henrick Symons 7 ½ peter 18 st 
voerden peter gherekent nu tot mey naestcomende te betalen  
scab. ut. 

112. 1467 augustus 23 847.Sch.Otw,R.174,115,23r-03 
Willem Rolofs soen boet sijn blijkende gelt lijfcoep goetspenninc ende hoetgelt om te quyten ende te lossen 
met recht van naerscappe  
 een huys ende hof met sinen gronde en toebehoorten in par. van Otw ter stede Berkel < erf Ermgarden 

vande Ryel > erf Claeus vande Voert ^erf Gheerits vande Schoer v gem. straat  
welk huis etc. Embrecht van Laerhoven soen w. Jacobs van Laerhoven in een wittige coep ghecoft ende 
ghecregen hadde tegen Elysabeth Udens d.w. Udens vande Rut  ende welc huys en hof voors dese voers 
Embrecht met recht van naerschap ghecregen hadde met overgeven verteden van Janne Colen natuerlic 
soen Willem Colen in sch.br. Otw heeft gelooft Willem voors. etc. alle commer als men daar met recht wt is 
vergeldende te betalen ten daghe ende termine ende ter stede daer toe gheseet ednde gheordineert  
– scab. Arnt Appels ende Henric Jans soen Anno Lxvij mense augusti die xxiij  

113. 1467 augustus 24 847.Sch.Otw,R.174,115,23r-04 
Adriaen Beeken soen Henrics van Beeck  
 een stuck lants tot hem behorende twee lopensaet off daeromtrent bvvo ineen stede geh. die Schive < 

gem. wech geh. den Vuchtpat > erf die Jan Jan Wijtmans nutertijt hantplicht ^erf Ghijsbrecht Korstiaens 
wilner toebehorende Gheerits van Meyenvoert v gemeynen wech toe  

welk stuk land dese voorn. Adriaen in een wittige coepe ghecoft ende ghecregen hadde teghen heer Willem 
priester z.w. Jans Bieen ghelijc dat in sch.br. Otw heeft hij wittelic ende erffelic … Aernt soen Goeyaert 
Buckincks heeft gheloeft Adriaen voers als vercoper etc.  
scab. Embetus Goeswini et Henricus filius Arnoldus Hermanny Anno Lxvij mense augusti die xxiiij  

114. 1467 augustus 24 847.Sch.Otw,R.174,115, 23v-01 
Peter? ……z. Anthonys ? Wouters  
 een stuck lants in par. [Otw] in een stede Udenhout < erf Margriet Laureys … kynder > ^ v erf Peter 

z.w. Wouter Toyts  
vercocht Peter z.w. Wouter Toyts    
scab. Herman Jansz. et Joh. de Eyghen anno Lxvij mense augusti die xxiiij 

115. 1467 augustus 24 847.Sch.Otw,R.174,115,23v-02 
Peter z.w. Wouter Toyts heeft geloeft Daniel van Oekel z.w.Jans van Oekel 14 L rogge van nu Lichtmis a.s. 
over 4 jaer te betalen met dese voerwaerden hiertoe gedaan dat Peter voers. derze 14 L rogge af sal mogen 
leggen bynnen dese 4 jaar het mud tegen 38 peters en voor elke peter 18 st  gerekend  
scab. Henric …Jans z. et Johs. de Eyghen Anno Lxvij mense augusti die xxiiij 

116. 1467 augustus 24 847.Sch.Otw,R.174,115,23v-03 
Jacob z. Goyaerts Buckincs heeft gheloeft Ducken? vander Steghen 13 beijers gld …. voor elke beijers gld 
14 st en voor elke st 13 ½ pl. ende 7 beijers gld nu tot Lichtmis naestcomende en de andere 6 beijerfs gld 
bynnen mey naestcomende te betalen  
scab. Henricus Jans z. et Joh. de Eyghen Anno Lxvij mense augusti due xxiiij 

117. 1467 augustus 23 847.Sch.Otw,R.174,115,23v-04 
Wij Embrecht Goeswijns sone ende Peter vande Eynde scepenen in Oesterwijck doen cont eenyeghelicken 
dat voer ons comen is Aernt z.w. Heymans vande Eck als wittighe man ende momb. Kathelijnen sijns wijfs 
nat.d. Willem Luws in de name van hem selven …..van weghen Kathelijne sijnre hvr  en heeft hem 
vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van Alyten d…..w. Wouter Vrancken wittighe hvr Jacops 
vander Elst van alsulcke sculden als Alyt voors. den voorn. Aernt Kathelijne sijnre hvr voors. sculdich 
gheweest mach sijn in enighe manieren het sij dat die scout geboen waer van wollen van laken van gelde off 
van enighen vonissen ende voirs. Kathelijne op die voir… wyt toe ghewesen ende de voirs. Alyten teghen in 
enighen manieren? ende heeft diue voors. want in de name van hem selven en van weghen Kathelijne sijnre 
hvr voors. daer aff quyt ghescouden die voors. Alyt Jacoppen hoer man voirs. hen en allen die ghene die 
quitantie behoven in welken daghen ghetugenissen wij scepenen voers. onsen zeghelen des quitancien 
open aen hebben doen hanghen  
Anno dominji milesimo quadr.. Lxvij xxiij augusti  

118. 1467 september 17 847.Sch.Otw,R.174,116,24r-01 
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Korstijn wede w. Herman Wyten naetuerlic d. w. heer Wouter Bruystens priester met de momb. een half 
mudde rogghe jeep als Kostijn teghen Jacoppe geh. Brievynck nat. z.w. Henrics geh. Brievynck ghecreghen 
hadde ghelic dat in scepen letteren van Otw daerop ghemaect volcomelijc begrepen is te vergelden alle jaer 
op Lichtmis en tot Otw te gheven en te leveren van en wt 
 eenen acker lands 3 L geh. den gaershoff in par. Otw in een stede geh. op die Hoeven < Alyt wede w. 

Arnt Hermans z. en hoer krn > de straat geh. Thonaleerstreeptken [Thovelaarstreepken]  ^gem. straat v 
totten ackeren toe aldaer  

 een stuck lants geh. Deysken en een stuk heyvelts daeraen 5 L in par. Ghestel bij Oesterwijck < erf 
Peter Scoemeekers > Aleyt Scoemekers ^erf Wouters Schenkels v gem. straeten  

resignat Rodolphus filius quondam Arnoldus man van Kathelinen d.Wouter Plumen et Woltero filio Wouterss 
Plumen tbv alle de krn Wouter Plumen die hij ghewonnen ende ghecregen heeft bij Alyten d. w. Herman 
Wyten nae der doot der voorn. Korstijne en niet eer heffen en te boeren  
scab. Arnoldus de Appels te Petrus de Fyne Anno Lxvij mense septembris die xvij 

119. 1467 september 12 847.Sch.Otw,R.174,116,24r-02 
Gheerit van Catwijck promisit Joh. de Beer 22 cronen ende elc croen 24 st gherfekent ende 18 st nu tot 
sijnre …… naestcomende te betalen  
scab. Petrus de Fine et Hermanus filius Arnoldus Hermanni Anno Lxvij mense septembris die xij  

120. 1467 september 25 847.Sch.Otw,R.174,116,24r-03 
Embrecht die Bont z.w. Henrics Bonten Jan die Heert  man Hylwych d.w. Henrics Bonten en Ghijsbrechts 
die Beer man van Anthonys sijnre hvr dw. Henrics tBonten hebben overgegeven opgedragen Claeus Starts 
sijne neve  vertegen op een mudde rogge jeep tbv Thoemaes Starts z.w. Thoemaes Starts welc mudde 
rogge voors. Henric die Bont in een wittige coepe ghecoft ende ghecregen hadde tegen Henric en Wouter 
gebr. der krn w. Henric Scheenkens ende Tyelman z.w. Tyelmans van Langhel als wittige man en momb. 
Ermgarden sine hvr d.w. Henric Schenkens die … Aerden Janne gebruederen die kynderen  w. Dircs geh. 
Cappellen ghelyc? dat in scepenen letteren van Bosch  
– scab. Joh. de Eyghen et Henricus filius Arnoldi Hermannen? Anno Lxvij mense septembris die xxv 

121. 1467 december 15 ? 847.Sch.Otw,R.174,116-24v-01 
Cont sij een eyghelijck dat Claeus geh. Starts wittig moimb. Thoemaes Starts z.w. Thoemaes Starts voor zijn 
gebrek dat is te weten voor enen jaarl. erffpacht van 2 ½ mudde rogge op Lichtmis uit 
 een stuck lants geh. den Mortel sestalf L begrepen off ---  

122. 1467 december 15 847.Sch.Otw,R.174,116-24v-02 
Peter z.w. Elen Vannis 4 L rog jeep tot voors. Peter behorende jaarlijks op St Andries dach appostels uit  
 een stuck lants in par. Otw ter stede Uedenhout  vijftalf L < erf Aerrnt Loeders > erf der krn Jans 

Smoleners ^ erf Claeus van Baerle  
 het andere stuk < erf Heylwych Coyten en hoer krn > erf Jans Moeleners kynder ^ghemeynen pat  
welke 4 L Peter voors. ghecoft ende ghecregen hadde tegen mr Martijn en Johannes gebr. en Gheertruyt 
hoer suster kynderen w. Lauwreys w. Henric Toyt Vannis soen en tegen Lauwreys w. Aleyt sijnre hvr d.w. 
Henric Back van Rythoven en heer Willem z.w. Henric Lauwreys gelijk dat in sch.br. sBosch heeft hij wittelijk 
vercoft Jan z.w. Aernt Gielis  
– scab. Willem van Beeck en Henric vande Eynde mense decembris die xv  
[rest van dit blad leeg] 

123. 1467 juni 12 847.Sch.Otw,R.174,117-25r-01 
Alsoe zekere ghescillen op gestaen ende gheresen wairen Peter Appels als momber toesiender en 
oudervader Symons en Cornelis sijnre zuster wittige krn w. Aert Appels Peters sone voers. van w. Aernden 
en wt Alijten naturlijc d. w. Symon Toots tesamen gewonnen ter eenre zijde en Willem geh. Sapeel wittig 
naeman Alyten voers. t.a.z. in welken gescillen Peter voers. vanweghen de krn voors. eischende was in den 
iersten zekeren huysraet die w. Aert Appel doen hij leefde after liet daer hij als hij zeede gheen sc him oft 
kennisse af en hadde  
Ten andere male enen brief van enen halven mud rogh erfpacht die hij zeede dat Willem onder? had daer hij 
oec zeede dat hij gheen kenisse af en hadde  
Ten derden male 14 peters die hij zeede dat Willem onder? had om die vanden voors. Willem aen zekere 
erfgoede beleet te werden tbv de voors. Symon en sijnre voors. zuster  
Ten vierde male als van enen stu?brieve van 100 Clinckaert die w. Symon Toit sinen nat. krn nae sijnre doet 
gheloeft hadde [marge 1467 in andere kleur inkt] wt alle sinen gueden erfelijk en havelijk daer die voors. 
Willem als momb. sijns wijfs voers. natuerlijc dochter Symons voers. die erfelijcke guede Symons voers. voer 
in recht ghestelt had om die voer sijn ghebreck op te winnen oft verbuet te voeren metten voors. 100 
clinckaerts welke brief de voors. Peter als momb. der krn van weghen de krn in sinen eysch begheert heeft 
te moghen bliven onder schepenen vande Bosch ende daer mede niet te procederen voerder inde recht etc.  
Jan Monick of enighen die Jan Monick voers.  
doorgehaald: datum xxv mey  
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hieronder    ….. Appel en Peter vanden Einde datum anno xiiijC ende Lxvij - - - in junio  
[hiervan is linker onderhoek aangevezeld] 

124. 1467 juni 12 847.Sch.Otw,R.174,117-25v-01 
… van welken copmesse? de voors. Jan Monick? bij consent daar P….. hem gheno…..  
heer Henric priester prochiaen van Haeren ende Jacop vander Elst om met hen als arbitrael rechts vande 
voers ghescil een wtspraeck te doen ende dat de voers. Jan Monick metten voors. heer Henrick ende Jacop 
hen doechdelijc opt voers. ghescille beraden hadden met quistien? van beyde zijden daer nae hoer 
wrspraeck als vanden voers. ghescille ghedaen hebben in manieren hier nae volghende  
in den iersten hebben sij als arbitrael rechts? voer hoer zegghen wtghesproken dat Willem Sapeel voers. als 
man en momb. als vanden voers. C [100] clinckaert preden.. ende voert voren? welken cope op dat bij met 
verbuet en wordt ghenomen sal woerden in dese manieren? te voeren? Kathelinen wede w. Aert Appel ierst 
tot hoer tochte tvoers erve toebehorende w. Symon Toit te mogen ghebruken ende nae doet deselve Alyten 
nat.d.w. Aert Appels [?] wittige hvr Willem Sapeels voers. tot hoer tochte oft sij die voers. hoer moeder 
overleeft en nae doet der moeder ende der ouder moeder den ….. krn Alyten voers. wt hoer en van w. Aert 
Appel wittelijc ghewonen ende wt hoer en van Willem Sapeel voers. gewonnen sijnde oft ghewonnen te 
weerden alsdan levende kyntskrn en hoer voer hoer in ghelijken portien ghedeilt te werden met zulker 
voorwaarden toe ghedaen oft tvoers. erve vande erfgenamen w. Symons …. metten voors. C clinckaert 
verbuet wordt inde coepe oft voer den cope datmen dan die voers. C klinckaert binnen jaer nae ….  bij raey 
naest… moghen van de voers. krn belegghen sal aen zekeren erfgoed te weten de voors. moeder en 
oudermoeder in de voors. manieren tot hoer tocht en de voors. krn van voor ende van nae in de voors. 
manieren ten erve te bliven dese vors. brieven men maken drie op datten partien belieft enen voer die oud… 
enen voer Willem Sapeel Alyten sijnre hvr beyde krn ende enen voer die krn w. Aert Appel ….  
Ten andere male als van alsnoch zekere huysraet ……  
die Peter Appels als momboor der krn voors. … welke huysraet nae doet Sy……. 
bleven waer als Peter voers. se… daer segghen die voer ….. 
op dat Peter voers. als momboer de krn voers. in….. 
ende soe wes hij binnen eenre maent nae doet ….. 
wittighe waerheyt van enighen punten daeraf bew…… 
Alijt wittighe hvr Willems voers. hoer to…… 
dat men daer enen inne termen? af maken sal ….. 
voers. den voers. hoeren voerkrn ten erve te be….. 
voers. binnen eenre maent daeraf niet en bew…… 
voers. als vanden Esch? pat voers. bekennen daet? is en…. binnen acht ….. 
leden sijnde sijn eede voer scepen van Oest…… 
en eischt ende begheert 
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voer Aleit? als vande eisch die met Peter Appel als momboir der v….. 
eyschen als van 14 peters van 9 L rogh die w. Peter Toit te velde pl…… die Willem Sappeel als momboir 
sijnre hvr voers. gheboert soude hebben dwelc …bemyt? dat alsoe gheschiet is Ghegeven? dese voers 
arbitael? recht? dat WillemSapeel voers. binnen jaers nae daet dees segghens die voers. 14 peter 
belegghen sal aen seker erfgoet bij raey der naeste van beyde …. daer Alijt? wittighe hvr Willems voers hoer 
tocht in sal bliven besitten ende nae doet derselve den voers hoeren voerkrn ende hoeren naekrn alsdan 
levende hoer voer hoer kynts kynts ghelijc te deylen # 
Ende oft inde voers. ghescille enighe punten donckerlinghe onverclaert weren bleven staen dat houd dese 
voers goede man altijd in hoer segghen ende  verclaren  
scabini predictum datum supra  
# Noch met vorwaerden toe ghedaen oft voers erve metten voers C clinckaerden nae verbuet en wordt en 
tvoers erve metten recht opgewonnen wordt dat die costen te waren nae doet der moeder ende de oude 
moeder te weten 30 st vande voerkrn ende vande naekrn in ghelyken deelen ghehouden sal worden  
rest van dit blad en ook achterzijde leeg behalve omgekeerd: 
-den cope brief opte xij dach van junio scab. Arnoldus Appels Embrecht Goeswijns Petrus de Fine et 
Henricus Arnt Hermans?  
 


