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847 
PROTOCOL VAN OISTERWIJK  
R.178 - 1472 
 
geen kaft meer aanwezig  
2 katernen en een los blad  
a. 238-255 
b. 256 – ws. titelblad waarop: 15 heele – 1 en xxxiiij 
c. 257-275  
nog enkele los inliggende papiertjes 
184 akten 
 
Oisterwijk,  W.de Bakker 5 maart 2015 
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959, waarvan ook de nu weggepoetste foliering 
is overgenomen 
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/ 
 
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken 
Oisterwijk, R.178 oud nr Oesterwijk no 114?  
gerestaureerd,  -voorzien van nieuwe foliering 238-275, van oude foliering (zie bij GB) niets meer te vinden. 
met watermerk lijkt wapen met erachter geplaatste kromstaf  
 

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

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

1. 1472 847.Sch.Otw,R.178,238-1v 
GB fol. 1 
voorkant leeg achterkant fragment rechtsboven  waarop: 
Lxx-o primo et secundo   
positi a willelmo Wijten 
Mathias Gruyters Jacobus 
Godefriden de Hulsen Emberus 
Heyen et mgr Jhoan? fil. 
 
Johannes de Lose et Goetscalc 
 
? 
xij gulden 
usum 
aan ? 

2. 1472  847.Sch.Otw,R.178,239-2r-1 
anno domini millesimo quadragesimo Lxx primo et secundo want scabini in Oisterwijc 
A Wilhelmo wijten sculteto ibidem Mathijs Gruyters Jacobus Elst Petrus de --  
Godefridus Hulsen Embrecht filius Henrici Emmenz.?Jordanus Heyen et mgr Jo Gijs---- 

3. 1472 januari 14 847.Sch.Otw,R.178,239-2r-2 
Gherit z.w. Aert Buckinck  
 een huis en hove met sinen gronde en toebehoren bvvo bij der kerken aldaer < erf Willem Henric Nellen 

z. > ^ erf Henric Claeus Witten priester v comm. plateam  
als Gherit vander doet w. Heyl Bekaerts sijnrfe oude moeder met versterve en opdracht van haer gedaen in 
sch.br. Otw – vendt Willem z.w. Henric Nellen – scab. Jo Elst et Petrus de Laerhoven datum xiiij january  

4. 1472 januari 14 847.Sch.Otw,R.178,239-2r-3 
Embrecht  dictus Greve pt heer Lambrecht priester z.w. Thomaes Brunen 10 ½ peter elke peter 18 st. 6 
daaraf inf. h.. Jo solved et 4 ½ inf. h. et festo nativitatis p. so… scabini predicti datum ut supra 

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
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5. 1472 januari 15 847.Sch.Otw,R.178,239-2r-4 
Willem Nellen voers. pt Gherit Buckinc voers. 26 peters elke peter 18 st over 3 jaar met 12 L rogge en in elke 
Onser Vrouwendage pacht van 12 L rogge – scab. Ja. Elst et Joerden vander Hweyen datum xv january  

6. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,239-2r-5 
Willem z.w. Jacops van Laerhoven  
 een stuck lands hem toebehorende 2 L gelegen in par. Haren in Belver < Embrecht vander Heesacker > 

erf Jacops Aert heer Wouters z. ^ werf Henric Appels v erf sheren van Tongherlo toebehorende … van 
Havisdonc  

 een stucsken lands gelegen aldaar < erf Laureys Boeyen > gem. stegham  
vendt Henric z.w. Peter vancde Strathen  Peter en Claeusen gebr. en Gheertruden hoer zuster krn Henric 
voers. ad opus eorum et ad opus Adriana hoer zuster d. Henric  deselve Henric ter tocht en zijn krn ….. 
scab. Ja Elst et Huls…. …viii?. Januario ……….. 

7. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,239-2v-1 
Henric met zijn krn voors. cum tutore Gheertruden voers. voor henzelven en voor Adrianen voers. 7 L rogge 
jeep op Lichtmis uit en van 
 een stuck lands in par. Haren in Belver < > erf Dirc Ramen? ^v gemeint  
als Jacop  geh. van Weert van Wouter geh.  Back Wouters z. van Eersel van Embrecht en van Henric sinen 
zwager z.w. Embrecht vanden Heesacker voor de voors. erfelijke pacht van 7 L en voor sommigen andere4n 
commer in sch.br. Otw – supt Willem voors. – en Wouter Bax van Embrecht en van Henric zijn zwager voirs. 
scabini predicti datum ut supra 

8. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,239-2v-2 
Henric en zijn krn voors. pt Jan z.w. Jan Wijtman 4 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 2 L 
rogge scabini predicti datum ut supra 

9. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,239-2v-3 
Adriaen z.w. Jacop Brievinck  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten hem behorende bvvo < erf Claes van Berck > erf 

Wouter Bacs krn  ^ ttcomm. plateam v erf Claeus voors.  
als Adriaen met enen coop des heeren vande lande van Jan geh. van Haren in enen vonnisbrief – vendt Aert 
z.w. Dirck Wangh scabini predicti datum ut supra 
Jan z.w. Wouter Costers redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 

10. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,240-3r-1 
Aert voors. pt voor 9 ½ L rogs op Lichtmis uit 
 de huse en hove voors.  
scabini predicti datum ut supra 
heeft voert  geloift Aert voers. dat hij dese voors. 9 ½ L rogs af sal quyten en losen a festo Pasche met 21 
gouden peters en metten voors. pacht scabini predicti datum ut supra 

11. 1472 januari 18? 847.Sch.Otw,R.178,240-3r-2 
Claeus z.w. Henric vander Voert Adriaen ende Gheertruyt ghezusteren krn Claeus voers. ook voor Henric 
ende Elysabetthen sijnre zuster krn Claes voers. 1 peter te ghelden Lambrecht z.w. Lambrecht Leinen ½ 
mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Berkel < erf Jans vande Loe > erf Steven henne 

kynderen ^ comm. plateam v erf Jans vande Brekel  
 een stuck lands 10 L gelegen aldaar < erf Katheline Sconincx > comm. viam ^erf Peter vanden Pasch v 

viam predic.. 
voor scab. predictum dat … hebben voert gheloeft Claes ende sijne dochteren voers. dese voers. onm. krn 
soe waneer sij tot hoeren mondigen jaeren comen zullen doen vesten dit 1./2 mud rogge voers. in alder 
mate sijt ghevets hebben den voors. Lambert scabini predicti datum ut supra 

12. 1472 januari 22 ? 847.Sch.Otw,R.178,240-3r-3 
Jan z. Aert Groy pt sup Symon Sceenken 15 gouden peters en 7 st opten half vasten  - scab. Embr. Henric 
Emmen z. en mr Jan datum xxij ? januari 

13. 1472 oktober 20 847.Sch.Otw,R.178,240-3r-4 
Lambrecht Leinen voirs tvoirs ½ mud rogge erfpacht hem als voirs. is ghe…  supt? Jannen z.w. Steven 
Henric Stevens z. scab. oht? et Hulsen datum anno Lxxij xx octobris  

14. 1472 januari 22 ? 847.Sch.Otw,R.178,240-3v-1 
Wouter geh. Back ende Elysabeth sijn hvr promisit? Symon Sceenken 12 Rgld elke gld 20 st 1/3 op Lichtmis 
dan andere 1/3 in OLVrouwendage purificatione alsdan der naestvolgende en het derde 1/3 weer daarna 
dwelck Wouter Back voers. met opghe….. vutgheven vande scoutet daertoe gheedt kennelijc aen den 
heylighen ghesworen heeft te vernueghen ende te betalen Symon voers. ghelijc voers. is betalinghen voers 
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aflivich worde dat alsdan dat ghebreck daer …….gheheel ende al verschenen ende vervallen zullen sijn 
scabini predicti datum ut supra 

15. 1472 januari 22 ? 847.Sch.Otw,R.178,240-3v-2 
Jan z.w. Hubrecht Pigghen pt Jannen z.w. Henric Zwijsen ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een stuk lands 4 of 5 L in par. ? < erf Wouter van Gorp > erf Jans vande Wiele ^ Wouter van Gorp v erf 

Jans Schoenmakers - - -  
Joerden z.w. Aerts vande Heyen man van zijns wijfs redemit et supportavit scabini predicti datum ut supra 

16. 1472 januari 28 847.Sch.Otw,R.178,240-3v-3 
Wouter en Adriaen zijn zuster krn w. Beerthout Stempel cum tutore  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten tot hen behorende w. Beerthout Stempel in bestarf  
hiertoe allen ende enyegelijke erfelijke goederen die w. Berthout in bestarf in lant beempde erfpacht heye oft 
weye waar ook gelegen in haerden in wken in diepen oft in droegen – vendiderunt Claeusen z.w. Gherit van 
Berck – behoudelijk dat Claeus voers. daaruit ghelden – scab. Elst en Hulsen datum xxviij january 

17. 1472 januari 28 847.Sch.Otw,R.178,241-4r-1 
Claeus voers. pt Wouteren en Adriaenen voers. 35 gouden peters op Lichtmis over een jaar met 1 mud 
rogge scabini predicti datum ut supra 

18. 1472 februari 5 847.Sch.Otw,R.178,241-4r-2 
Jacop en Aert gebr. nat.krn.w. Goeyaert Jacops sone alle en enyegelijcke gueden havelijck ende erfelijc die 
welc hen Goeyaert hoer vader voers. gemaect ende in scepenenbrieven ghegheven mach hebben oft die 
den selven vander doet hoers vaders voers. oft van enighen oemen en moyen  van hoers vaders weghen 
ghemaect  overghegheven en enichsins verstorven moghen sijn en hierin uitgescheiden tgheen dat hen van 
Jacoppen z. Goeyaerts Jacops z. hoeren oem aencomen versterven oft ghemaect of overgegeven mach 
worden waar ook gelegen supt Henric z. Henric vande Staick en elk van hen uitgescheiden ½ mud rogge 
erfpacht dwelc w. Goeyaert haer vader voers. hen en elk van hen in sch. br. scab. Gruyter et Elst datum v 
february 
Henric voors. pt hem te gheven en te ghelden Jacoppen z.w. Goeyaert Jacops 8 mud rogs op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 8 L gelegen in par. Otw in Udenhout < erf erfgen. 

Herman Loers > ^ comm. plateam v erf Steven Meeus  
 enen huse en hove met toebehoiren en erf daaraan 20 L gelegen aldaar < ^ erf Gosens vanden 

Heesacker > Claeus Pigghen kynderen v comm. plateam  
dat die 6 mud rogge erfpacht van der 8 mud rogh erfpacht nae der doet Jacops voers. wederom comen en 
bliven scabini predicti datum ut supra 
Henric voers. pt Aerden voers 33 peters elke peter 18 st in festo bavonios scabini predicti datum ut supra 

19. 1472 februari 4 847.Sch.Otw,R.178,241-4v-1 
Adriaen en Vranck gebr. krn w. Claeus Wouter Wijten geloven te gelden Henric Aert Hermans z. ad opus 
Jans vande Ham iij lib [3 pond] de Bosch payments in festo Remigius confessoris [1 oktober] uit en van 
 een huse en hove met toebehoren bvvo 
  < erf Willem van Beeck > erf Claeus Quist ^comm. plateam v erf Dirck Sapeel  
scab. Jan Elst et Joerden vande Heyden datum iiij february 

20. 1472 februari 8 847.Sch.Otw,R.178,241-4v-2 
Elysabeth wede w. Jan Goeyaert Langheinen d. w. Jans van Laerhoven alsulcken tocht in alle goederen 
daer w. Goyaert Langheinen [sic] in bestarf waar ook gelegen supt Henric Jan en Goeyaerde gebr. krn 
derselver Elysabeth en w. Goeyaert Langheinen [sic] voers. – scab. Jo Elst et Pet. ? de Laerhoven datum viij 
february  
quo facto Henric Jan en Godevaert ghebruederen voers. delen bij raey van hoeren vrienden van sommighen 
erfelijken gueden daer w. Jan Goeyaert Langheinen in bestarf en daer Elysabeth voers. hoer tochten als 
voirs is in afghegaen is  
aan Henric  
 een huis ende hof met toebehoren en erf daaraan 2 ½ L in par. Haren daar w. Jan Goeyaert Langheinen 

in bestarf < erf Wouter Stickersd > erf Jans en Godevaerts voers. die daer teghen deylen ^comm. 
plateam v erf Anchem Jan Goeyaerts sone 

 een stuck erffs tot lande ende tot houtwasch liggende geh. den Eerfbosch tsamen 3 ½ L gelegen aldaar < 
erf Claeus van Bochoven > erf Margriet vidua qd Jans van Haren ^ erf sint Aechten outaer in eccl. de 
Oesterw. v erf Goeyasert voers. daer een waterlaet tusschen gheit  

 een stuck erffs tot weyen liggende geh. die Ossenweye tsamen 8 L in par. predicta [242-5r] < erf Peter 
Brabant > erf Adriaen Anchem Goens soen ^ erf Aerts Meyers erfgenamen v gemeint ? 

 een stuck lands 1 L in par. predicta < erf Jan Monick Jacops z. > erf Lambrecht Jacops z. ^ Aert Gielis v 
gem. heerweghe  

 een stuck lands 1 L in par. predicta bijde kecken aldaer < erf Wouter Poinernborch > de kercken driesch ^ 
erf Jan Monics voers. v erf gem. viam  
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 een stuck beempts 4 L in par. Vucht < erf Goeyaerts voers. > erf der krn Aerts van Oerde ^ ghemeinen 
weghe v erf Jans voers.  

½ mud rogge erfpacht dwelc Wouter Sticker jaarlijks gheldende is wt zekere onderpanden volgens sch.br. – 
daer Henric voors. wt ghelden sal Henric Ghijbrechts soen vande Scaepsdijc 3 st erfcijns en 1.2 R dijcs 
opten Oesterwijcschen dijck te houden ende den derdendeel van 11 L rogs als Henric Blois erfgenamen  
Peter Brabant 1 ½ mud rogge erfpacht St Agathen outaer in eccl. de Otw 10 L rogge erfpacht jaarlijks van 
recht  
hiertegen sal Jan voers. hebben  
 een huys en hof 1 L gelegen in par. Haren < erf Wouter Sticker > erf Goeyaerrt voers. ^ gemeint v Henric 

voirs. die daertegen deelt  
 een stuc erfs tot lande en tot weye ligghende gheheiten aen den Rubosch tsamen 15 L gelegen aldaar < 

erf Wouter Sticker > ^  gemeint van Haren v enen ghemeinen waterlaet  
 een stuck lands 2 ½ L gelegen aldaar < erf Goeyaerts voers. die daertegen deelt > ^ gemeint voers. v erf 

Wouter Stickers  
 een stuck lands 4 L in par. Vucht bij Esch < erf Jan die Beye > erf Aerts kynderen vanden Oerde ^ erf 

Henrics en Goeyaerts voers v gemeint [242-5v] 
nog hiertoe 2? L rogs erfpacht die welc Wouter Stickers jaarlijks geldende is en 3 ½ L rogs erfpachts die 
welc Gheertruut van Laerhoven jaarlijks gheldende ende 3 L rogs erfpacht die welc men inde Cudel jaarlijks 
gheldende is wt verscheyde onderpanden volgens sch.br.  
dat Jan hieruit gelden zal  den H.Geest vanden Bosch 1 mud rogs erfpacht en Henric vande Scaepsdijc 1 
mud rogs erfpacht en 1 R dijcs opten Belverschen dijck en dat derdendeel van de voors. 11 L rogs erfpacht 
Henric Blois erfgenamen                                                                                                                                                                                                                                                                       
hiertegen zal Goeyaert voers. hebben  
 een huys en hof in par. predicto < erf Henric voors. > ^ gemeint  v erf Jans voors.  
 een cleyn stuxken erffs daarbij gelegen < erf Jan voors. > Adriaen Anchem Goeyaerts z. ^ comm. 

plateam v erf Henric voers.  
 een stuck lands derdalff L gelegen aldaar < erf  Jans voers. > ^ gemeint  v erf Adriaen Anchems voirs  
 een stuck erfs tot land en tot weye geh. die Hoeve 9 L gelegen aldaar < ^ erf Peter  Eelens > Kerstinen 

vidue qd Henric Witlocx v gemeint van Haren  
 een stuck erfs tot weye liggende geh. dat Elsen Busselken 1 ½ L gelegen aldaar < > erf Jan Monic 

Jacops z. ^ St Agathen outaer in eccl. de Otw v erf Henric voors. daar een waterlaet duer gheet  
 een stuck beempts ½ buender in par. Vucht bij Esch < erf Jans Bieen > erf Henric voors. ^ erf Jan 

voers. v gem. waterloop  
½ mud rogge erfpacht welke Peter Buckinc jaarlijks schuldig is uit zekere onderpanden volgens sch.br.  
waaruit Goyaert moet gelden Wouter vande Nuwenhuse 10 L rogge erfpacht en Meeus Lombaerts 9 L rogge 
erfpacht   [243-6r] en Mechteld Maes 5 L rogs erfpacht en H.Geest in Otw ½ mud rogge en het 1/3 van de 
voorsd. 11 L rogs Henric Blois erfgenamen en ½ R dijk opten Helvoertschen dijc te houden – scab. Jo Elst et 
Peter de Laerhoven datum viij february 
quo facto dicto Henric Jan en Godevaert  pt dat deselve Elysabeth hoer moeder peyselijc ende vredelijc sal 
bliven besitten hoer leven lanck den voors. erfpacht bij hen onderlinghe ghedeelt ende dat sij der selve hoer 
moeder jaerlijcs wt allen hoeren hueden ghelden zullen 1 ½ mud rogge erfpacht te weten elc van hen ½ mud 
rogge op Lichtmis scabini predicti datum ut supra ende elc van hen 1 soey? vlasch betert? te hekelen toe op 
Lichtmis ende elc van hen hoer leven lanck 6 st chijns scabini predicti datum ut supra 

21. 1472 februari 8 847.Sch.Otw,R.178,243-6v-1 
Pauwels z.w. Peter Poinenborch  
 een stucxken bempts? ½ L in par. Haren < erf Pauwels voirs. > erf Wouter Peter Poinenborchs z. 

^gemeint v gem. waterlaet  
vendt Wouter voors. scabini predicti datum ut supra 

22. 1472 februari 11 847.Sch.Otw,R.178,243-6v-2 
Andries z. Dirck Hovelmans  
 een huis ende hof grtonden en toebehoren en erf daaraan twentichstalff L in par. Otw in Huculum < erf 

erfgen. w. Wouter Willen > erf Peter vander Steghen c.s. ^erf Willem z.w. Goeyaert Back v comm. 
plateam  

welk huis etc. Andries voors. tegen Jannen en Jannen gebr. krn w. Wouter Wilen teghen Gheryden z.w. 
Henric van Dun man van Kathelinen sijns wijfs tegen Willem z.w. Jan Hoisten man van Adrianen sui uxoris 
en teghen Marien drs w. Wouter Willen in cope ghecregen hadde in sch.br. Otw – vendt Peter z.w. Wouter 
Brocken die hieruit gelden zal de commer inde oude brieven – scab. Jo Elst et Goeyaert van Hulsen datum 
xi februari  
Peter voors. pt Andries voors. 12 gouden peters en een oert vor elke peter 19 st op Lichtmis over jaer 
metten pacht te weten tegen 35 peters en een oert  een mud rogge op Lichtmis naestcomende de voirs. 
pacht scabini predicti datum ut supra 
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23. 1472 september 14 ? 847.Sch.Otw,R.178,244-6los 
aan een zijde beschreven 
Inden jaer ons heren anno domini? Lxxij alsnu gheloeft Jacop Art Wouters zoen hr Wouter Back van weghen 
heer Arts van Merode of syne ghedeputerde vij mud rogghen te betalen tot S. Johis misse naest toe 
comende te leveren ten Bos of tot Oestervick daert mijnen heer believen sal ofte sinen ghedeputeerden van 
minne hem voers. scepen hebben hyer over gheweest tys dye geuber a.. Joerden vander Heyen ghesciet op 
des heylich cruce dach 

24. 1472 februari 11 847.Sch.Otw,R.178,245-7r-1 
Willem Wyten ende Wouter sijn zwager pt Henric Lambert Scoemakers z. als dieselve Henrick peyselijc 
vredelijc scadeloes commerloes van allen pachten ende anderen sculden af mogen trecken ende over? en 
alsulken huis als de selve teghen voers Willem ghecoft heeft ombestoect? van enighen pachteren? oft 
enigen anderen commer scab. Gruyter et Hulsen datum supra  

25. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,245-7r-2 
Goeyaert z. Henrick van Buele Peter z.w. Jans vanden Einde man van Heylwyghen sijns wijfs Gherit z.Peter 
vande Wiel man van Godelden sijns wijfs Peter z.w. Melis Betthen man van Katheline sijns wijfs en Mechtelt 
drs Henric van Buedel en heer Aernden priester z. Henric van Buedel daar zij voor gelooft hebbern  
 een stuck erfs tot beemden liggende 1 buender in par. Otw in Uedenhout in de Gruenstraet < erf Aert 

Appel > erf sGasthuys bij Sint Jorys capelle ^comm. platea, v Katheline van Dunne  
vendt Lambrecht z.w. Lambrecht Leinen uitgenomen de hertoge ½ st erfcijns en 11 … en die tweedeel van 
enen capuyn enen smit ten Bosch die een helft St  Jan en die ander helft St Thomaes dage solvunt scab. 
Elst et Emken datum xij february 

26. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,245-7r-3 
dicti wtgenomen Mechtelt voers. 4/5 op een mud rogh erfpacht op Lichtmis uit 
 exita? parte in domo area et orto  in lib. de Otw < erf w. Ghe..te Jan Ghijb z. > erf w. Luytgaerde wede w. 

Herman dicti de Enghelen ^ comm. plateam v erf Luytgaerde en haar krn voorn.  
quodam agro terre dicto den Ghever sitis in libertate predicto < erf altare beate Katarine? in ecclesie de 
Otw > gemeint van Haren  ^  erf Wilhelmo dicto de Os  > comm. plateam  

welk mud rogge erfpachts voorn. Henric geh. van Buele tegen Wouter geh. Plumen z.w. Claeus Plumen in 
sch.br. sBosch en welk mud rogge tot w. Willem z. Henric van Buel in erfdeling tegen mede erfgenamen en 
welk mud rogge de voorn. mede erfgenamen vander doet w. Willems hoer bruer met versterve  
ad opus Mechtelden voers. scabini predicti datum ut supra 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken redemit en reportavit scab. Elst et …. datum xiij february 

27. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,245-7v-1 
Goeswini z.w. Aert Goeswijns z. 5 ½ L rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren  in par. Otw in loco Uedenhout 2 ½ mudzaad  ^ com. plateam v 

goetshuse van Tongherloe voert op alle zijden aenliggende  
 de enen helft van enen stuck beempts ombedeelt liggende geh. Dasscout dwelc jaerlijcs rijt tegen tvoirs 

goetshuse van Tongherloe ghelegen in par. predicto < erf Gherit van Brakel > erf dat Gherit Beye 
hantplicht ^ dasschoutsche strathen v erf Jans van Haren  

 enen stuck erfs tot heyen liggende 4 B in par. Tilborch < erf Goetshuse van Tongherloe > gemeint van 
Tilborch  

welke 5 ½ L rogs erfpacht voors. Goeswinen voers. tegen Claeus z.w. Embrecht Stert met overgeven in 
sch.br. Otw – supt? Adrianen z.w. Claeus Stert scabini predicti datum ut supra 

28. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,245-7v-2 
die kynder Henrix van Buedel voers. ook voor heer Aerde voors.  
 een stuck erfs tot weyen liggende 6 L in par. en tpl. voors. < >  erf Claeus Sterts kynderen ^ erf Jan 

Loenman v erf sheren van Parweis  
vend. Adriaen voors. uitgenomen Beatrisen wede w. Mathijs vander Loe en hoer krn 7 L rogge jaarlijks 
scabini predicti datum ut supra  
Pauwels z. Peter vande Einde redemit et reportavit scab. Elst et Einde datum supora  

29. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,245-7v-3 
dicti wtgenomen Peter voers. 4/5 hen behorende in 4 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 sinen huse en hove met toebehoren 2 ½ mudzaad gelegen in par. Otw in loco dicto Uedenhout  
 voors. onderpanden nae inhout als boven  
welke 4 L rogs erfpacht voorn. Willem z. Henric van Buel voers. tegen Claeus z.w. Embrecht Sterts met 
overgeven ghecregen hadde in sch.br.Otw en welke 4 L rogge voors. de voors. vander doet w. Willems 
voers. met versterf toecomen sijn supt Peter voors. man van sijns wijfs voers. scabini predicti datum ut supra 

30. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,246-8r-1 
Lambrecht Leinen pt de krn Henric van Buedel ook tbv hr Aert voers. 58 ½ peter elke peter 22 ½ st op 
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Lichtmis scabini predicti datum ut supra 

31. 1472 februari 12 847.Sch.Otw,R.178,246-8r-2 
Henric z.w. Jans Meyers Jan n.z.w. Aert Matheeus z. van Heyst man van Elysabetthen sine uxoris en 
Gheertruit d.w. Jans Meyers voers. delen hen vander doet w. Jans Meyers voers. met versterven  
aan Henric voors.  
 een stuck erfs tot land en tot weye liggende 8 B gelegen in par. Otw in Udenhout opt Clappende Schoer 

< erf Aert van Broechoven > Willem die Zegher en Peter Wyten ^ Jan vande Loe en Jan Beerys v com. 
plateam  

 een stuck beempts 6 B aldaar < erf Jan Happerts? > Willem de Zegher ^ com. plateam v erf Wouter 
vande Loe  

waaruit Henric sal ghelden Henric van Driele ten Bosch 4 mud rogge erfpacht en Goeyaert Moenic? 1 mud 
rogge erfpacht en Willem den Zegfher 2 mud rogs erfpacht en Thomas Weerts? ½ mud rogs erfpacht en den 
gasthuyse vanden Bosch ½ mud rogge en Gherit Henrix krn tot Druenen 1 mud rogge erfpacht en 9 mottoen 
en een bosch pont paeyments Henric van Driel;e jaarlijks  
aan Jan als man van zijns wijfs 
 een huys en hof met toebehoren   … mutsaet gelegen in par. Otw in Udenhout opt Clappende schoer < 

erf [8v] Willem de Zegher > erf Hillegonde vidue w. Zegher van Breir? en krn ^ com. plateam v erf Gosens 
vande Heesackerr  

 een stuck erfs tot weyen liggende 6 L gelegen aldaar < > ^ erf Willem Zeghers voors. v erf dess Jans  
 een stuck lands 8 L in par. predicta in die Houtsche acker < erf sgoetshuys van Tongherloe > erf Jans 

van Bladel voert op allen zijden aenliggende  
 enen stuck beempts 6 L in par. voorn. < erf geh. Herman Oems Reyt > erf Jasn Melys Walraven en zijn 

krn ^ erf Jans van Haren v erf Jan Colen krn  
 stuck beempts 3 L in par. voorn. < erf jr Jan Gielis erfgen.  > erf Wouter Denys ^ erf Yden Vannys en krn 

v der kerke van Otw  
waaruit Jan moet betalen Beerthout Wouters 1 mud rogge erfpacht Elysabeth Loeyens ½ mud rogge 
erfpacht en Henric den Cuyper? sinen zwager ½ mud rogge erfpacht en Gheertruden voers 3 mud rogs 
[marge:] 5 oude grote eenen oude en ghelschen ende den hertoghe 1 st … thuys ? en 1 ½ oude grote den 
hertog jaarlijks van recht – scab. Gruyter en Elst datum supra 

32. 1473 januari 3 847.Sch.Otw,R.178,247-8los-1r 
Gherit z.w. Wouter Back Gherit Neven z. heeft verkocht in wettige erfcope hr Floris Ghisbregts priester 2 
pont. penn. jaarlijks chijns elke pond 7 st of de werde daarvoor als ghemeynlic ten Bosche ter burse 
gancbare salle wesen op Lichtmis uit 
 enen huse en hoeve met gronden en toebehoren 2 L in par. Enschit in een stede gheheiten int Wertven 

< erf Adriaens z.w. Ghijsbr. vander Hoeven > ^ ghemein straet v erf w. Wouter Back Gheer. Neven z.  
 een stuck lants gheheyten den Hoemberch 2 L < ^ erf Aerts vande Berck > erf Henric van Rynghele v erf 

het hoet vande Waghen aldaer  
scab. meester Jan en Gruyter Anno Lxxij mense january die tertia  

33. 1472 ? november 14 847.Sch.Otw,R.178,247-8los-1v 
[achterop] Marten Brocken pt Robbrecht Brocken sinen neve 5 ½ cRgld deen helft in festo purificatio en 
dander helft op Lichtmis over een jaar – scab. Gruyter et meester Jan datum xiiij novembris – po.. p. scab.  

34. 1472 november 26 847.Sch.Otw,R.178,248-8los-2 
Gherit Groys z. Aert Groys heeft verkocht Jan van Ham z.w. Henric vande Ham 2 pond payment erfloscijns 
op St Bavbendach nu naestcomende uit 
 eenen huse e 
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 n hove gronde en toebehoren bvvo < erf Jan Brouwer > erf heer Willem die Bye ^ gem. strate v erf Jans 
Raymakers?  

 een stuck lants geh. den Steenacker ½ mudzaad bvvo < joffr. van Dongen > Luytgaert wewde w. Maes 
Wouter Maes z. ^ erf Goyarts van Hulsen v gem. strate  

scabini Appels et Jannen datum xxvi novembris 
et Gerarden quia… infra tres annos ……. 
[hierbij ook schrijfoefeningen – losse letters – ook achterop  

35. 1472 februari 16 847.Sch.Otw,R.178,249-9r-1 
Jan z.w. Dirc Nouts [=Noot] man van Henric sijns wijfs nat.d. Jans van Haren 1 mud rogge jeep hem 
behorende op Lichtmis uit 
 eenre hofstat met horen gront en toebehoirten en uit der erf daeraen liggende en daartoe behorende 

gelegen in par. Haren in den Ghever < gem. heerstrate > gemeint van Haren ^ erf Laurens Eelens v erf 
Elysabetthen van Laerhoven en haar krn  

nog uit alsulcke huwelijcksen goet als Jannen z.w. Jans van Haren met joffr. Mechtelden [doorgehaald 
Elysabeth] sijnre hvr d.w. Jans van Best in huw. vorwaerden gheloeft wasen sunderlinghen wt  
 eenre hoeve met hoeren gronde en toebehoren tot voors. w. Jan van Best behorende gelegen in par. 

Helvoert soe waer tvoors huwelijcs goet gelegen is  
en welk mud rogge erfpacht voors. Jan Nout voers. teghen den voors. Jan van Haren en tegen joffr. 
Mechtelden Jans huysvrouwe voers. met overgeven in sch,.br. Otw – supt Jacoppe z.w. Adaems van 
Ghestel – scab. Elst en Joerden datum xvi february  
[rest van dit blad leeg]  

36. 1472 februari 17 847.Sch.Otw,R.178,249-9v-1 
Jan z..w. Dirc vander Elst  
 een huis en hof met sinen gronden en toebehoirten hem toebehorende bvvo < erf w. Jueten van Tiborch 

> erf heer Claeus deie Wit ^ comm. plateam v erf Goyaerts van Deyl  
nog hiertoe 16 st jaarlijkse en erfelijke cijns als Henrick van Berck nutertijt jarlijks geldende is  
nog een hoen en enen ouden grote erfcijns die welc tgasthuys vanden Bosch nutertijt jaarlijks geldende is uit  
 sijnre hoeven gelegen in par. Haren bij den Emer  
nog enen erfcijns die heer Willem geh. die Bye nutertijt jaarlijks gheldende is uit  
 hoeren huse ghelegen  in libertate de Otw in loco dicto after die kerck ut dicit  
welc huis en hof voers metten voers chijns met meer andere erven Jan voors. tegen Jacoppen sinen wittigen 
voersone met overgeven in sch.br. Otw supt Thomasen sinen wittigen naesone – scab. Jo. Elst et Joerden 
vander Heyen datum xvij february 

37. 1472 februari 19 847.Sch.Otw,R.178,249-9v-2 
Dirck z.w. Henric Nellen wedn. w. Agneesen sijns wijf? d.w. Goyaert vander Strathen alsulck tocht als Dirck 
voors. besittende is in 
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 2 L bvvo < erf Wouter Claeus ende Tielman vanden 

Dale > erf Hadewyghen vidue qd Jan Poinenborch en zijn krn ^ gem. plateam v gem. viam ibidem ut dicit 
supt Jannen sinen wittighen sone om hiervan te mogen vesten 6 ponden bosch payment  erfcijns – scab. 
Elst et Emken datum xix february  
quo facto o. pt te ghelden Dircken z.w. Dirck Hubrechts 6 pond boschpayments erfcijns in festo Mertini uit de 
huse etc. voors. scabini predicti datum ut supra 
Dirck voors. censenteert Dirck Nellen voors. oft Jannen sinen sone dat zij af sullen moghen quyten ende 
losen binnen 10 jaeren naestcomende elc lib. met 6 ½ peter elke peter tot 18 st en de chijns des jazers 
scabini predicti datum ut supra 

38. 1472 februari 19 847.Sch.Otw,R.178,250-10r-1 
Symoln z. Jan Boudens pt Symon Sceenken 4 Rgld 5 st elke gld tot 20 st in festo Symon proprie futurus 
scabini predicti datum ut supra 

39. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10r-2 
Adriaen dochter Jan Melys vanden selven Jan ende wt w. Gheertruden d.w. Laureis Vannys tsamen wittelijc 
ghewonnen allen ende enyegelijcke gueden bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die voors. 
Adriaenen vander doet w. Gheertruden hoer moeder met versterve erfelijc toecomen sijn en daer Jan hoer 
vader sijnen tocht in afgegheaem is en die sij daernae met hoeren mede erfghenamen ghedeilt hebben nae 
inhout verscheydene sch.br. – leg. supt Laurensen z. Jan Melys Walraven hoer bruer en Jannen z.w. 
Ghijsbrechts Zeghers  sone man van Heylwyghen sue uxoris d. Jans voers. etc. scab. Elst et Hulsen datum 
xxv february 
Laureys voers. pt te ghelden Adriaenen voors 1 mud rogge jeep in festo purificationis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 8 L ghelegen in par. Otw in loco Uedenhout < erf Jan 

Ghijsbrecht Zeghers z. > ^ erf Wouters van Heise v comm. plateam  
scabini predicti datum ut supra 
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40. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10r-3 
Jan z.w. Ghijsbrecht Zeghers z. pt te ghelden Adriaenen voors. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit  
 enen schueren scaepscoeyen en andere tymmeringen en erf daaraan 9 L in par. een tpl. voors. < erf 

Laureys voers. > comm. stegam ^ erf Laureys voers. comm. plateam  
scabini predicti datum ut supra 

41. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10r-4 
Laureys en Jan voors. promiserunt Adriaenen voers. 25 peters elke peter 18 st en 3 d. op Lichtmis over 3 
jaar met 12 L roggec in elker onser vrouwen daghe purfificatie binnen de voors. termijn de pacht van 12 L 
rogs scabini predicti datum ut supra 

42. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10r-5 
Adrianen voers. consenteert Laureys en Jan voers. dat zij en elk van hen de voors. pacht vanden mud rogge 
af zullen mogen quyten ende losen op Lichtmis over 10 jaar met 33 ½ peter elke peter 18 st en metten pacht 
scabini predicti datum ut supra 

43. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10v-1 
Henric en Wouter gebr. krn w. Claeus van Eyghen geloven Jan van Eyghen hoeren brueder dat sij in polre 
pacht tot Ghestel jaarlijks ghelden zullen 3 ½ L rogs erfpacht in allen wettighe scult als w. Claeus van 
Eyghen hoer vader oft Henric hoer oem in hoer doet sculdig waren oft gheloeft mochten hebben als borgen 
voor Jenneken oft van hoers selfs weghen alsoe ghelden en betalen sullen datten voors. Jan van Eyghen tot 
op heden oft op sinen gueden nimmermeer crot – scab. Elst et Peter van Laerhoven  
Willem Wyten pt Henric en Wouter voers. dat hij deselve en hoer gueden ten ewigen daghen quyt ende 
onghehouden zullen bliven van allen gheloeften die w. Claeus van Eyghen hoer vader oft Henrick hoer oem 
voer de voers Willem als borghen – scab. Elst et Elst [erboven: Laerhoven] datum supra 

44. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10v-2 
Jan van Eyghen pt Henric en Wouter voers. te ghelden allen jaer alsoe lange als Jan hoer oem inder 
menscheit leven sal 12 L rogs daer den iersten betaeldach af wesen sal a festo Remigen? etc. scabini 
predicti datum ut supra 

45. 1472 februari 25 847.Sch.Otw,R.178,250-10v-3 
Jan z. Aert Groeys  
 een huis en hof met toebehoren tot hem behorende gelegen bvvo in die Kerckstraet < ^ erf Adriaen 

Belen > erf Jans vande Steghen v comm. plateam ibidem  
 enen borywech tegen de voors huse over ghelegen totter Vloete toe  
welk huis etc. en boryweg voors. Jan voors. tegen Jannen en Tielmannen krn Wouter geh. Back z.w. Jan 
Buckinc tegen Claeusen z.w. Jans van Meeuwen als man Heylwighen sue uxoris en tegen Alyten d. Wouter 
voors. met overgeven in sch.br. Otw – vendt mr Jannen z.w. Ghijsbrecht Korstiaens sone – scab. Jan Elst et 
Jordanen Heyen datum supra  
Gherit z. Aert Groeys redemit et reportavit  - scab.Jan Elst et Joerden Heyen datum ultima februari  

46. 1472 april 15 847.Sch.Otw,R.178,251-10los-r 
Beerthout vanden Dijck pt Henric Aert Hermans sone 13 peters elke peter 18 st en 12 st a festo Bavonis a.s. 
met 5 L rogs en ist dat Beerthout voers. binnen den voers. termine aflivich worde dat dan den dath der 
betalinghen vervallen en in sal sijn scab. Gruyt et Elst datum xv aprilis 

47. 1472 september 14 847.Sch.Otw,R.178,251v-10los-v 
[Jan]….z.w.Embrecht Scenckels 14 L rogs jeep hem behorende op Lichtmis uit 
 enen acker lands geh. dat Nulangt met een weye daaraan gelegen in par. Gestel < gem. waterlaet > dat 

Raeplant  
 de helkft van een beempt geh. de Rosop welke helft gelegen is < erf Go. Hessels erfgen. > erf Peter en 

Alijten krn w. Embrecht Scenkels  
 de helft van een stuk land geh. den Raepacker gelegen par. predicta < erf Willem en Mathijs krn w. 

Embrecht Scenkels > erf Willem en Michiel krn w. Embrecht Scenkel  
welke 14 L rogs erfp;acht voers. Jan voers. tegen Willem Michielen en Henric Matheeus  en Peter en tegen 
Alyten hoer zuster krn w. Embrecht Scenkel voors. met overgeven in sch.br.de Ghestel  - supt Matheeus 
z.w. Embrecht Scenckel sinen bruer – scab. Stegen en Laur. Korstiaens datum xiiij septembris 
Matheeus voers. pt Jannen voers. 28 peters elke peter 18 ½ st  7 daaraf in purificatione futur. solvit ende 21 
d. voers. peters over een jaar met 9 L rogs Oirschotse? maat en op Lichtmis 14 L rogs Ghestelse maat 
scabini predicti datum ut supra 

48. 1472 februari 28 847.Sch.Otw,R.178,252-11r-1 
Jenneken wede w. Aerts vande Hoeven haar tocht in 
 een stuck beempts ½ buender in par. Otw in Wippenhout < erf den Goetshuse van Tongherloe > erf 

Gherit vander Aavoert ^ erf Henric van Uden v erf krn Jan van Crey  
aan Gheryden Jannen Adriaen en Anthonysen gebr. krn Jenneken en w. Aerts vander Hoeven voors. ad 
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opus eorum etad opus Agneesen d. Jenneken en w. Aert voers. en ad opus Aerts z. Willem Sapeel van hem 
en wt w. Aernden sine wevie d. Jenneken en w. Aerts vande Hoeven  
quo facto deze krn ook voor Agnees en Aerden voors. dit voorn. stuk beempts vendiderunt Gheryt z.w. 
Henric vande Aavoert uitgenomen ½ st erfcijns den hertog – scab. Jan Elst en Emken Goeskens datum 
xxviij february 

49. 1472 maart 1 847.Sch.Otw,R.178,252-11r-2 
Aelbrecht z.w. Peter Mertens 1/3 in 
 een huse en hove met sijne gronden en toebehoorten bvvo in die Koestrate daar w. Peter Mertens in 

bestarf < > ^ com. plateam v erf Henric Mertens  
vendt Mechteld d.w. Peter Mertens – scab/ Jo Elst et Goyaert van Hulsen datum primo marcy  

50. 1472 februari 24 847.Sch.Otw,R.178,252-11r-3 
Wouter Toit schouteth zwager pt Peter vanden Einde 19 gouden peters en 2 st festo Bartholomei a.s. – 
scab. Goeyaert van Hulsen en Elst in festo Mathijs  

51. 1472 april 20 847.Sch.Otw,R.178,252-11r-4 
Cont sij want Willem z.w. Aert Roekeloes gheloeft had als man en momb. Alijten sue uxoris filia qd Symon 
Toit geloofd had Symon z.w. Aert Appels van hem en uit Alyten voers. tsamen wittelijc ghewonnen  te 
beleggen Alyten voers. ter tochte en Symon voers. ten erve te bliven 14 peters ut dicit – scab. … 
en heeft de voors. Wilem als van dieen beleggen quyt gheschouen hem bedanken van goede betalinge als 
vande voors. 14 peters – scab. Elst et Emken datum xx aprilis 

52. 1472 maart ? 847.Sch.Otw,R.178,252-11v-1 
Wouter z.w. Ghijsbrecht van Haren  
 een huis en hof met sinen gronden  en toebehoorten tot hem behorende bvvo < erf Henric van Beeck > 

erf Elysabeth vidue w. Mertens vanden Dijck ^ comm. plateam v erf Jans Beckers  
welk huis etc. Wouter voors. tegen Thomasen z.w. Wouter Maes van Karchoven met overgeven verkregen 
had en welk huis etc. met meer andere erven totten voors. Thomaes mids eenen coep des heeren vande 
lande daerop gedaen erfelijk toecomen is in diverse sch.br. van Otw – vendt Jannen z. Aert Groeys z.  [geen 
schepenen noch datum]  

53. 1472 maart 10 847.Sch.Otw,R.178,252-11v-2 
Henric z. Goyaert Emmen pt Jannen vande Ham 4 Rgld en 2 st elke gld tot 20 st die een helft daaraf in festo 
Jo. babte a.s. en de andere helft in festoi Mertini – scab. Gruyteren Elst datum 10 maart sdinsd. post 
dominicam letare Jherusalem  

54. 1472 maart 13 847.Sch.Otw,R.178,252-11v-3 
Henric z. Goeyaert Emmen  
 een huis en hof met toebehoren bvvo < ^ erf Jan Wouter Costers z. > erf Goeyaert Emmen v comm. 

plateam  
 hietoe het gebruik van een wech tussen de voors. huise en de huise Jans Costers liggende  
welk huis en voors. weg Henric voors. tegen Zegher z.w. Erits van Kuyck in sch.br. Otw – vendt Jannen z.w. 
Wouter Gielis – scab. Jan Elst en Emken datum xiij marcy  
Jan voers. pt Jan Elst ad opus Symon Sceenken 5 gouden peters in festo Pasche solvit scab. predicti datum 
supra  
Jan voers. pt Embrecht de Clerck ad opus Willem Ghijsbrechts 23 gouden peters 4 d. af in festo Pasche 
ende 19 d. af in festo purificatione met ½ mud rogge solvit scab. predcito datum supra  
… Dat Jan voors. daar jaarlijks uit ghelden sal de Ste Claeus outaer in eccl. de Otw 25 ½ st erfcijns en 1 
mud rogh erfpacht Mechtelden Henric dochter van Buel 1 mud rogs erfpacht en 1 roey dijc opten Otw dijc te 
houden Welke pacht en chijns voors. w. Jan voors van nu voortaan jaarlijks zal betalen – scab. Elst en mr 
Jan datum xvi mercij  
Willem z.w. Coel Feitman redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 

55. 1472 maart 13 847.Sch.Otw,R.178,253-12r-1 
Jan z.w. Jan Jan Leyten sone alsulke versterf daar de voors. Jan vander doet w. Henric z.w. Jan Jan Leyten 
ssz aencomen en verstorven sijn in jeep van 20 L rogge in festo purificationis uit 
 huse en hove met toebehoren en  erf 1 mudzaad in par. Enschot < > erf Henrics Bonten  
en meer onderpanden na inhoud sch.br. welke 20 L erfpacht vors. Korstiaen Henrick Aert en Jan krn w. Jan 
Jan Leiten z. tegen Korstiaen z.w. Aerts Bonten en tegen Willem Poinenborch sinen zwager met overgeven  
nog hiertoe in 12 L rogs erfpacht jaarlijks op Lichtmis uit 1/5 van 
 een stuk landf geh. den Bijgaert in par. Otw in Huycelom < Wouter Oerlmans > erf Peter vande Velde 

en Thomaes Gherit Omaten z.  
nog uit meer onderpanden welke onderpanden Wouter z.w. Willem Oerlemans van Jacop z.w. Jan Leyten 
van Ghestel als momb. Korstiaens Henric en Aerts ende Jan als voor voor de erfpacht van 12 L rogs in 
sch.br. Otw – supt Jo. Elst ad opus Claeus z.w. Gherit Beeren scabini predicti datum ut supra 
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56. 1472 februari 22 / maart 15 847.Sch.Otw,R.178,253-12r-2 
Cont sij heer Gherit priester n.z.w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts Hannen z. als rectoir Severis outaer in de 
kerk van Otw voor zijn gebrek jeec 5 oude vleemsche groet jaarlijks op St Philips ende Jacops daghe uit 
 een stuck erfs tot enen hove liggende bvvo < erf dat Wouter Watermaels te wesen plach > Goyaert 

Buckinx hof ^comm. plateam  
welk stuk erf voors. totten voors. hove liggende Goeyaert geh. Buckinc voers. van Aerden geh. vanden 
Velde en van Elysabetthen Henric Pelsers d. voor de voors. jeec van 5 oude vleemschen tot enen erfcijns 
ontvangen had in sch.br. Otw quarum datum continet anno millesimo quadragesimo ende xxvi xvi juni [16-6-
1426] welke cijns totten voors. altaer comen is en welke cijns de voors. heer Gherit als rectoir des autaers 
voors. gebrak van 4 jaer gericht welc gericht Aert Lonaert namens heer Gherit voors. overgegeven aan hr 
Gherit voors. en vercocht Aert Lonaert voers. scab. Gruyter Laerhoven Emken en Joerden datum xxij 
february  
Aert Lonaert voers. dit alles supt heer Gherit voers. als rectoir des altaers voers. scab. Elst et Emken datum 
xv marcy  

57. 1472 maart 17 847.Sch.Otw,R.178,253-12v-1 
Jan z. Aert Groys pt Wouter van Haren ad opus Symon Sceenken [15 mogelijk doorgehaald] 14 ½ peters en 
8 st elke peter tot 18 st in festo bavonis scab. Jo Elst meester Jan datum xvij marty  

58. 1472 maart 18 847.Sch.Otw,R.178,253-12v-2 
[doorgehaald Henric z. Willem Wijten] 
Wouter z. Willem Wijten diemen heit Willem Coiten wittig man en momb. Alijten sijns wijfs d.w. Steven Henric 
Stevens soen  
 een huis hofstat ende hof met een stuck lands daeraen liggende gelegen in par. Otw in Berkel < erf 

Bertholomeeus Henric Stevens z. > Peter Priem ^comm. plateam v erf Gherit Beye  
met enen grave tot den voors. erf behorende  
 negendendeel in 5 buender heyen in par. Tilborch wilner toebehorende Steven sinen sweer voors.  
welk huis hofstad en erf voors. de voors. Wouter vander doet w. Steven sijns zweers met recht van versterve 
en erfdelinjg met mede erfgenamen in br. van Otw supt Henric z.w. Steven Henric Stevens z. sinen zwager 
scab. Gruyter et Elst datum xviij marty swoensd. post judica  

59. 1472 maart 18 847.Sch.Otw,R.178,253-12v-3 
Wouter voors. 5 ½ L rogs jeep op Lichtmis uit 
 huse en hove met toebehoren 5 ½ L in par. Otw te Berkel < Laureis Stevens > ^ erf sheren van Parweis  

v comm. plateam  
welke 5 ½ L rogs voers. Wouter voors. tegen Cornelis z.w. Willem Melys z.  
noch hiertoe 6 ½ L rogs op Lichtmis voorn. uit 
 een stuck lants 11 L gelegen aldaar < Peter z.w. Steven Henric  Stevens z. > Cornelys Willem Melys z. T 

comm. plateam v erf Claeus vanden Voert  
welke 6 ½ L riogs voors. Wouter voors. tegen Steven z.w. Steven Henric Stevens soen in diverse sch.br. van 
Otw – supt Henric voers. scabini predicti datum ut supra 

60. 1472 maart 18 847.Sch.Otw,R.178,253-12v-4 
Henric voors.  
 een stuk land 1 ½ L gelegen in par. predicta in loco Berkel < erf Jan z.w. Steven Henric Stevens z. > erf 

Bertholomeeus z.w. Stevens voers. ^   erf Aert Loers v comm. plateam  
vendt Jannen sinen bruer voers. scabini predicti datum ut supra 

61. 1472 maart 28 847.Sch.Otw,R.178,254-13r-1 
Claeus z.w. Gherit van Berck pt Adriaen z.w. Jacop Brievinck 9 gouden peters op Lichtmis a.s. met 4 L rogs 
– scab. Ja. Eklst et Joorden vander Heyen datum opten Pasavont ….. anno Lxxij 

62. 1472 maart 20 847.Sch.Otw,R.178,254-13r-2 
Lambert inden Plasch promisit Adriaen Heyen als H.Geestmr en Willem Nellen als kerkmr ad opus 
sHeylichgeest ende der kerke voors. 26 ½ peters elke peter 18 st in festo martini proprio futuro solvere – 
scab. Petrus de Laerhoven et meester Jan Ghijsen datum xx marty anno Lxxi 

63. 1472 april 6 847.Sch.Otw,R.178,254-13r-3 
Claeus z.w. Aerts vande Staeck wettig man Heylwyghen sijns wijfs d.w. Jan Brocken allen ende 
enyegelijcken alsulcke erfelijcke gueden als de voors. Aert vander doet w. Jan Brocken sijns zwagers en van 
w. Elysabethen sijn zwegher met recht van versterf soe waer tvoers erfelijc …. ghelegen is etc. vendt 
Jannen z.w. Jan Brocken sinen zwagher – scab. Elst et Joerden datum smaend. nae beloken Paschen vi 
april  
Jan z.w. Ghijsbrecht Zeghers redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra 
Jan voers. pt Claeusen voers. 71 peters elke peter 18 st deen helft op Lichtmis a.s.  met 2 mud rogs en 
dander helft op Lichtmis met enen mud rogs scabini predicti datum ut supra 
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64. 1472 april 7 847.Sch.Otw,R.178,254-13r-4 
Henric z.w. Hessel Appels  
 een stuck lands hem toebehorende in par. Otw  < erf Aert Appel > erf Goyaert van Hulsen ^ - - - v comm. 

plateam  
vendt Aernden z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels z. uitgenomen 3 L rogs erfpacht – scab. meester Jan 
en Joerrden datum sdinsd. nae beloken Pasen  vij aprilis  
Aert voors. pt Henric voers. 24 peters elke peter 18 st op Lichtmis a.s. scabini predicti datum ut supra 

65. 1472 april 15 847.Sch.Otw,R.178,254-13v-1 
Berthout vanden Dijc pt Henric vande Hoeven 13 peters tot 18 st a festo bavonis a.s. met 5 L rogs scab. 
Gruyter en Elst datum xv aprilis  
met zulke voorwaarden oft Beerthout voers. binnen de voors. termijn aflivig worde dat alsdan de alsdan? de 
betalingen vervallen sal sijn scab. Gruyter Elst datum xv aprilis  

66. 1472 april 15 847.Sch.Otw,R.178,254-13v-2 
Henric z.w. Henric Appel als wittig man en momb. Kathelinen sijns wijfs d.w. Willem van Brakel 12 L rogs 
jeep op st Andree uit 
 enen huse en hove met toebehoren w. toebehorende Peter vanden Dijc bvvo < erf Wouter Boerts > erf 

Jan Vrients  
welke 12 L rogs erfpacht w. Willem van Brakel teghen Aernden z.w. Aerts z.w. Herman Noyens z. soen w. 
Aert Noudens Ridders met overgeven erfelijc gecregen had in sch.br. Otw welke 12 L rogs erfpacht voers. 
de voors. Henric als man en momb. sijns wijfs voers. vander doet w. Willem van Brakel sijns zweers met 
recht van versterve supt Peteren z.w. Jans vanden Einde tesamen met alle brieven scab. Jo Elst et Joerden 
datum supra  

67. 1472 april 1 847.Sch.Otw,R.178,254-13v-3 
Adriaen z.w.Jacop Brievincs …….    Jo z.w. Dirc Noets al zijn goed – scab. Joerden en meester Jan datum 
prima aprilis nae paschen  

68. 1472 april 20 847.Sch.Otw,R.178,254-13v-4 
Goeyaert Jan Thijs z. pt Willem Nellen 5 gld elke gld 15 ng? op Lichtmis a.s. scab. Gruyter et Elst datum xx 
aprilis nae Paschen  

69. 1472 april 22 847.Sch.Otw,R.178,254-13v-5 
Aert geh. Wolfaert z.w. Willems van Kuyck alsulcken tocht in allen alsulcken erfelijcke gueden als Elisabethj 
d.w. Matheeus van Heyst de voors.Aerden in hoeren testament gemaect en overgegeven hadde en na de 
doet Aerts voers. Willemen en Mechtelden nat. krn Aert en w. Elysabethen voers. ten erve te bliven nae 
inhout desselfs testament supt Willemen en Elysabethen [sic] scab. Gruyter en Jo Elst datum xxij aprilis 
quo facto dictis Willemus et [doorgehaald Elysabethen] Mechtelden cum tutore dese voers. gueden supt Aert 
geh. Wolfaert hoeren vader voers. scabini predicti datum ut supra 

70. 1472 april 24 847.Sch.Otw,R.178,255-14r-1 
Jo filius Willem Wijten pt Elysabethen d.w. Henric Willem HeInen 4 L rogs jeep jeep op Lichtmis uit en van 
 huse en hove met toebehoren  2 ½ mud in Enschot < erf Wouter Toit > Wouter van Hare en Willem 

Wyten ^ comm. platea  v erf geh. tgoet ter Waghen en de kerckwech  
 enen stuc erfs tot weyen liggende 9 L in par. Otw in Huculem < erf Wouter Toit ende Dirc Jeghers > 

gemeint  
scab. Gruyter et Elst datum xxiiij aprilis  
Elisabeth dicte Jo 4 L rogge te lossen met 8  ½ peters van 128 st en de jaarpacht scabini predicti datum ut 
supra 

71. 1472 april 25 847.Sch.Otw,R.178,255-14r-2 
Stheven z.w.Jan Henricsz. vande Diesen een mud rogs jeep op Lichtmis uit 
 een stuk lands geh. den Bercacker 8 L in par. Haren ^ comm. aquaductam v erf w. toebehorende Peter 

Galleynt  
welk mud rogge Stheven voers. tegen Jannen z. w. Zeghers van Gheldrop man Margriet sue uxoris d.w. 
Laureis vander Heyen in sch.br. Otw – supt Goswini z.w. Aert Gosens sone  scab. Elst et Jorden datum xxv 
aprilis  

72. 1472 april 25 847.Sch.Otw,R.178,255-14r-3 
Gosen voers.  
 een stuck beempts hem toebehorende 1 ½ B in par. Otw in die Diese < erf w. Ghijsbrecht Korstiaens z. > 

erf erf Willem Emmen krn en de krn w. Henric Wijtman ^ erf der krn Henric Wijtman voers. v gemeint  
– supt Sthephanen voers. uitgenomen een mud rogge erfpacht Sthevenen voers. jaarlijks van recht scabini 
predicti datum ut supra 

73. 1472 april 26 847.Sch.Otw,R.178,255-14r-4 
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Kathelijn wede w. Meeus Wagenmakers Peter Cornelys en Meeus gebr. krn Kathelinen en Meeus voors. Jan 
z. Goeyaert Rosen man van Elysabethen sue uxoris Jan z. Aert Cnoeyen man van Kathelinen sue uxoris 
Anthonys . Henric vande Loe man van Margriet sue uxoris Mechtelt Alijt ende Peter ghezusters drs 
Kathelinen en qd Meeus voers. – vendt Melys z.w. Aert Melys Jan z. Jan Hessels Willeme Jan Sterts z. ende 
Claeusen Elyaes z.  
 zeker opgaende eyken hout staende opt erf Kathelinen en hoer krn voers. en tegen hoer erve opte 

strathen in een steke geh. op den Winckel [erboven 100 stucken?] in alder grootten quantiteiten sij tvoirs 
hout aldaer ghehouwen ende ghecocht hebben en houwen zullen 

 – scab. Elst en Joerden vander Heyen datum xxvi april  

74. 1472 april 26 847.Sch.Otw,R.178,255-14v-1 
dicta exeptionis ….. sup … Kathelinen voers 25 peters elke peter 18 st in onser vrouwen dage purificationis 
a.s. scabini predicti datum ut supra 

75. 1472 april 26 847.Sch.Otw,R.178,255-14v-2 
Aert z.w. Jan Vendijc pt te gelden Kathelinen f.qd. Stevens vande Loe ½ mud rogs jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Udenhout < Jan vande Ham > Jan Gherits ^erf 

Henric vande Staeck v gemeint  
scab. Elst en Emken datum supra 

76. 1472 april 26 847.Sch.Otw,R.178,255-14v-3 
Katheline voers. consenteert dicto Arnoldo als dat die selve Aert dit ½ mud rogge erfpacht altijd tot wanneer 
hem dat ghelieven sal af zal mogen quyten en losen met 18 peter en metten pacht  des jaers des 
afsegghens scabini predicti datum ut supra 

77. 1472 april 27 847.Sch.Otw,R.178,255-14v-4 
Hadewych wittighe dochter Henric vanden Dijck een lopen rogh hereditarie pactum van vi lopen rogh 
erfpachts te verghelden annuatim in purificatione uut ende van 
 enen huse ende hove cum fundo et attinentiis wilneren toebehorende Willem van Kuyck nu tot Jan 

Poinenborch behorende ghelegen in libertate de Oesterwijck < Adriaen Heyen ex uno et > Wouter 
Willems soen ex alio  

legitime supportavit Claeus vanden Dijck suo fratre ad opus sunte Zebastiaene ende sunte Anthonys gulde 
ende bruederscap in ecclesia de Oesterwijck cum omnibus litteris occasione dicto lopen siliginis prioris 
commer ex parte eius et suorum coheredum deponere scabini Gruyter et Elst datum xxvij aprilis   
dicta cum tutore een lopen rogh vande voors 6 L rogs supt Claeus voers. ad opus frsternitate sancte Marie in 
Otw datum --   [zie KA,LVB 03 reg. 9] 
dicta 1 L rogs supt Nycolao predicto ad opus fraternitatis sancte Katharine in Otw etc. 
dicta 1 L rogge van voorn. pacht supt aan Claes ad opus fraternitatis sancte Barbare  
scabini predicti datum ut supra 

78. 1472 mei 5 847.Sch.Otw,R.178,255-14v-5 
Henric z.w. Jan Peters wedn. w. Elysabeth sue uxoris filia qd Ghijb Hessels alsulcke tocht in 
 een stuck lands 5 ½ L in par. Haren in loco dicto Ghesel < erf Peter z.w. Willem Brocken > Goeyaert 

Lambrechts z. vander Rijt ^ plateam v erf Willem van Haren  
supt Jannen sinen wittigen sone Peter z.w. Jans van - -    -Riele Ide zijn vrouw Aert z. Borchmans? man van 
Jueten zijn hvr d. Henric  Jan z.w. Henric van Beerse Aart z.w. Henric Jans man van Gerijden zijn hvr d.w. 
Henric van Beerse voorn. uit deze Henric en Katelijne d, Henric Jan Peters wettelijk gewonnen  
sch. Hulsen en Elst 5 mey 

79. 1472  847.Sch.Otw,R.178,256-00? 
los blad – achterzijde leeg 
voorzijde: dwars onderaan 15 heele - 1 
bovenaan beschadigd en aangevezeld – lijkt titelblad: 147(1?) et? 72 ? 

- - - libertatis de Oesterw. positi a Wilhelmo Wythen Sc[ultteto]… 
…. ibid… anno xiiij (C?) Lxxi et Lxxij erant Mathijs [de Gruyter] 
… {Jaco]bus de Elst Petrus de Laerhoven Godefridus ? de Hulsen E[mbrecht fi.qd Henric]…. 
… Emmen Joerdanus de Heyen et magister Joannes Ghijsb. Korst…… 
 
Item jurati illius anni erant Jo.. de Loze et Goetscalcus Jan Scellekensz.   
xxxiiij 

80. 1472 mei 5 847.Sch.Otw,R.178,257-15r-1 
[omslag om drie katernen – een vel 257/275] 
quo facto dicto coherendes tvoors stuck lands vendt Peter Brocken voors. uitgenomen de prochiaen van 
Haeren eenen wilhelmus tuyn oft daer omtrent jaerlijcs van recht – scab. predicti datum supra 
Peter Brocken pt Jannen Henric Jan Peter zn. voors. eenen peter Jans zn van Riele xix peters elken peter 
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tot 18 st op Lichtmis a.s. [geen sch. noch datum]  

81. 1472 mei 7 847.Sch.Otw,R.178,257-15r-2 
Symon z.w. Gherit vande Wou man van Margrieten sui uxoris en Katheline d.w. Anchem Gosens 2 mud 
rogge jeep op Lichtmis uit zekere onderpanden naer inhoud schepenbrieven supt Goetscalc Jan Scellekens 
z. – scab. Elst et Joerden datum vij maij 

82. 1472 mei 7 847.Sch.Otw,R.178,257-15r-3 
Jan z.w. Wouter vande Steghen wedn. w. Alijten sijns vorste wijfs alsulken tocht als Jan besittende is in 1/3 
van allen gueden bernelijc ende onbernelijc daer w. Alijt sijn ierste huysvrouwe in bestarf supt Jan Elst ad 
opus Kathelinen d. Jans en w. Alijten voors.  
Katharina dit 1/3 van de voors. goederen heeft sij in manieren van testament ghedisponeert ende in hoeren 
utersten begheert ende ghemaect Jannen hoeren vader voors. om hun scult mede te betalen sonder hope 
dat te wederroepen scab. Elst en Laerhoven datum vij maij 
Jan voors. heeft bekent hem schuldig te wesen Thomaes Jans z. vander Elst van wittigen scout 20 Rgld oft 
meer ende die beuren? tot Bamisch nu naestcomende scab. prediciti datum supra  

83. 1472 mei 7 ? 847.Sch.Otw,R.178,257-15r-4 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken man van Jenne sijns wijfs d.Goyaert Emmen 1 ½ mud rogge erfpacht van 3 
mud en 6 l rogs der maten van Boxtel tot hem behorende op Lichtmis uit 
 huys en hofstat  gelegen in par. Bocxtel in loco dicto Tongheren < die Molengrave > erf erfgen. Jans van 

Houwenstoct  en Huyben Huyben Laureys z. ^ erf Jan Diercs v gem. stegam  
welke 3 mud en 6 L rogs erfpacht voors. w. Ghijsbrecht Korstiaenms z. tegen Jannen wittigen sone Jans 
vande Dijck met overgeven erfelijk gecregen had pt. in libris de Bocxtel en welke 1 ½  mud rogs de voors. 
Ghijsbrecht Brocken als man van sijns wijfs vander doet w. Ghijsbrecht Korstiaens z. zijn oude vader in een 
erfdeling supt Jannen z. w. Luiyck ? momboers ? ……  
scab. Elst et Hulsen datum …. [257-..v] 
Jan die Mommer voers. pt Ghijsbrecht voers 39 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 1 mud rogs scabini 
predicti datum ut supra 

84. 1472 mei 20 847.Sch.Otw,R.178,257-15v-1 
Lambrecht z.w. Jan Winen?  
 een huis en hof met gronden 6 L in par. Otw in Uedenhout < ^  erf Jans van Blayel erfgen. > erf Laureys 

Everaerts z. v comm. plateam  
 een stuck lants 5 ½ L in par. Tilborch < erf erfgen. w. .Enghel Moer > ^ gem. plateam v erf Symon Jans?  
 stuck erfs tot heyen liggende 15 L in par. predicta tpl. den Loesbosch < ^ erf Jan Wanghen der 

Cromstraet v  comm. viam  
als Lambrecht vander doet w. Jan Winen sijns vaders bij versterf supt Laureis z.w. Wouter Loers uitgenomen 
½ mud rogs erfpacht sancte spiritus vanden Bosch en den abt van Ste Geertruden 5 L rogs erfpacht 
Beerthout Wouters 12 L rogs erfpacht en 10 L rogs Mechtelden wede Jan van Ethen en den heer vande 
gronde 3 oude grote scab. Elst et Joerden datum xx may 
Adriaen z.w. Gherit Winen redemit et obtenuit? scabini predicti datum ut supra 

85. 1472 mei 20 847.Sch.Otw,R.178,257-15v-2 
Adriaen voors. ½ mud rogge jeep in festo purificationis uit 
 enen huse en hove met toebehoren 1 ½ L in par. Otw in Uedenhout  op die Houtsche straet < erf des 

godshuys van Tongherloe > ^ erf Kathelinen vidue qd Symon Toits en krn v comm. plateam  
welk ½ mud Adriaen voors. tegen Jannen z. w. Willem Henric sone in sch.br. Otw supt Lambrecht voers. 
scabini predicti datum ut supra 
Adriaen voors. pt Lambrecht 20 peters elke peter 18 st over 6 jaar met 9 L rogs en elke OLVrouwendag 
binnen de voors. termijn etc. scab. predicto datum super 

86. 1472 mei 20 847.Sch.Otw,R.178,258-16r-1 
[katern van 5 vellen] 
Henric z.w. Jan Laureins Vannys z. en Alyt d.w. Jan Cort Bonten z. sijn wittige hvr hebben elkaar 
ghewillecoert overgegeven dat de langstlevende alle goederen tot sinen tochtsal mogen bliven besitten sijn 
leven lanck onwederseit van enigen erfgenamen scab. Elst en Joerden datum sup.  

87. 1472 mei 21 847.Sch.Otw,R.178,16r-2 
Henric Jans sone van Sonne pt Jo Elst ad opus Bertholomeeusen Brouwer op die Spranghe 8 peters elke 
peter 18 st een half jaar nae doet Henric voers. dat tappen metten voers. Bartholomeeusen ghelaten sal 
hebben scab. Elst et Joerden datum supra 

88. 1472 mei 26 847.Sch.Otw,R.178,258-16r-3 
Aert z.w. Wouter Doreman heeft ghewilt gheconsenteert ende met sunderlingher herten in marien van 
testament ghewilt ende begheert dat Hillegont d.w. Jan Dircs sijn wittige naewijf nae sijnre doet oft hij 
deselve overleeft houden sal allen ende enyegelijcke havelijcke gueden die Aert voers. after laten sal 
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behouden en hebben sal horen wil mede te doen ende daer voer sijn wtvaert doen sal ende sijn scout 
betalen bij alsoe als de wittige voerkynderen Aerts voers. die havelijcke gueden sele behouden willen ende 
die scult betalen willen ende sijn wtvaert doen dat alsdan die voerkinderen voers. der selve Hillegonde 
wtreycken zullen 8 Rgld eens om die vrij ende losch nae hoer te trecken scab. Elst et Laerhoven datum xxvi 
maij  

89. 1472 mei 27 847.Sch.Otw,R.178,258-16r-4 
Aert geh. vanden Bor man van Berndsen? sui uxoris filia qd Jans nuha.. [of May..?= de Meyer] ½ mud rogh 
erfpacht hem toebehorende daer wilner Embrecht? vanden Heesacker schuldig [dit vorenstaande tussen 
twee akten gekriebeld] 
Jan z.w. Jans vanden Heesacker man van Heylwygen sua uxoris filia qd Embrecht vanden Heesacker Jan 
sone qd Gherit Wijtmans Gosen soon qd Willem Gosens z. wettig man Gheertruden sue uxoris d.w. Gherit 
Wijtman voors. vanden selven Gherit en uit w. Gheertruden d.w. Embrecht voors. tsamen wittelijk 
ghewonnen [doorgehaald: ½ mud rogge jeep hem behorende dwelc w. Embrecht vanden Heesacker ] 
Aert geh. vanden Bor voers. [daarna erboven geschreven: Lucas? z. als wittig man Beertsen sue uxoris filia 
Jan Meyers] ½ mujd rogge erfpacht voers. dwelc w. Embrecht vanden Heesacker in sinen leven plach te 
ghelden Jan de Meyer voers. uit ende van zekeren onderpanden nae inhout scepen brieven supt …. 
commer ex peteren z.w. Jans Meyers en allen die enyegelijken erfgenamen en naecomelingen Jans Meyers 
voers. in de voors. ½ mud rogge erfpacht scab. Elst et Joerden datum xxvij maij [voor deze akte(n) accolade]  

90. 1472 mei 27 847.Sch.Otw,R.178,258-16v-1 
Jan vanden Heesacker man van sijns wijfs voers. Jan Wijtman voers. ende Gosen sijn zwager voers. man 
van sijns wijfs voers.  
 een stuck lands hen toebehorende 2 L 13 R in par. Haaren in loco dicto Gosen Gaershof < erf Aert 

vanden Bor > sGasthuys vanden Bosch en Jans vande Heesacker ^ comm. viam v erf Jans Jans en 
Goossens voers   

supt Aert vanden Bor voers. scab. predicto datum supra [drie maal]  

91. 1472 mei 27 847.Sch.Otw,R.178,258-16v-2 
Claeus van Berck en Sofie sijn zuster promiserunt Henric van Broechoven 31 peters elke peter 18 st in festo 
purificationis proprie futura  solverunt scabini predicti datum ut supra 

92. 1472 juni 2 847.Sch.Otw,R.178,258-16v-3 
Aert z.w. Dirck Wanghen die cuper pt Thomaes Wouter Maes z. van Karchove 10 peters elke peter 18 st 
vanden 4de dag juny naestcomende over 5 jaer met 5 L rogge als pacht etc. scab. Elst en Hulsen datum ij-a 
juny 

93. 1472 juni 3 847.Sch.Otw,R.178,258-16v-4 
Thomaes z.w. Wouter Maes van Karchoven ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse ende hove en toebehoren bvvo in die Kerckstraet < Jan Anchem Molders kynderen > erf 

Marien vidue qd Ghijsbrecht Heyen en haar krn ^ comm. plateam v erf Willems natuerlijc z.w. Henric 
Nellen  

welk ½ mud rogs jeep voors. Thomaes voors. tegen Peter z.w. Jans van Laerhoven in sch.br.Otw supt 
Jannen z.w. Jan Buckincs – als Jan in toecomende tijden ontwaart wordt zal Thomaes aan hem terstond 
geven 17 peters elke peter 18 st en zal Jan de brieven van voors. pacht denselven Thomas wederom geven 
scab. Elst en Emken datum 3-a juny  

94. 1472 juni 2 847.Sch.Otw,R.178,259-17r-1 
Cont sij .. want Aert z.w. Peter Eelens gemachtigd van Jannen en Pauwels gebr. krn w. Mathijs Hoefkens 
voor zijn gebrek dats te weten jeep 1 mud rogge op Lichtmis uit 
 een stuck lands geh. die Heze gelegen in par. Goerle < erf Woutert Back z.w. Willem Tymmermans > der 

erfgen  Jan Rogghen ende Henric sijns bruers ^ die Doncker? straet v aen die verstraet ?  
welk stuk land voors. Jan geh. Rogghen z.w. Jan Rogghen tegen Mathijs Hoefkens voers. voor den voors. 
erfpacht vanden mud rogghe en voor sommige andere commer jaarlijks van recht in scvh.br. Otw a.d. mill. 
quadr… ende xvij [25-11-1417] vijf dage nae ste katharinendach  der maghet en welke pacht Jan en 
Pauwels vander doet w. Mathijs Hoefkens hoers vaders met versterven toecomen is en wlke pacht Aert als 
gemachtigd gebrak van 3 jaar naestleden gericht sch.Otw en gewijst waert en in de kerk van Goerle daer die 
onderpanden gelegen zijn en in diezelve kerke een coopdach ghelijc die scepenen van Goerle ons 
scepenen voers. aenbracht hebben en heeft Aert dit voors. gericht voer sijn voers. ghebreck voer den onraet 
die daer met recht op ghegaen was dae en teinden vercocht Matheeusen z.w. Mathijs Hoefkens – scab. 
Gruyter Elst Laerhoven en mr Jan datum 2-a juny  

95. 1472 juni 6 847.Sch.Otw,R.178,259-17r-2 
Michiel z.w. Jans Beeren pt Claeusen z.w. Jans Beeren 48 gouden peters in festo Jacobi a.s. met 12 L rogs 
scab. Elst et Joerden datum vi juny  

96. 1472 juni 6 847.Sch.Otw,R.178,259-17v-1 
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Willem en Peter gebr. krn w. Willem Lombaerts  
 een huis en hof met toebehoren bvvo in Karchoven < erf Jan Wijtmans en de joffr. van Amerroeyen > erf 

Mathijs die Meyer ^erf Joerden vander Heyen daar een waterlaet tusschen leet v comm. plateam  
vendt Henric z.w. Laureys Lombaerts wtgenomen die weghe jaerlijcs van recht daerover gaende en ½ mud 
rogge erfpacht Jan van Heest? – scab. Elst en Emken datum supra 

97. 1472 juni 6 847.Sch.Otw,R.178,259-17v-2 
Henric voors. pt Willem en Peter voors. 35 ½ gouden peters terstont wanneer Mathijs die Meyer oft sijn 
kinderen den voors. Henrick gheloeften ghed. zullen hebben die oude pachten  
dat hij aan de voorn. penningen een jaer dach sal hebben met 14 L rogs daaraf te ghelden en allen jaerv 
daernae totter tijt der betalinge 14 L roghs in festo Pasche scab.predicto datum supra Henric 
voors. pt …. 

98. 1472 juni 8 847.Sch.Otw,R.178,259-17v-3 
Jan z.w. Jacop Stinen en Alijt zijn wettige hvr hebben die een den andere ghewilt overgegeven dat de langst 
levende van hen beiden ofte hem van node weer salogen vercopen vervreemden van den een mud rogs 
erfelijc in pacht oft in andere erve dat hem ghelieven sal totter voors. mud rogge toe dat die ierst aflivige after 
laten sal onwederseet van enighen kynderen oft erfghenamen der iersten aflivigen scab. Elst et Emken 
datum viij juny 

99. 1472 mei 28 847.Sch.Otw,R.178,259-17v-4 
Jan voors. ½ mud rogge jeep van 1 ½ mud rogs erfpacht die welc w. Steven vander Amervoert in sinen 
leven plach te ghelden Jannen voors. uit zekerer onderpanden nae inhoud sch.br. supt Jannen z.w. Steven 
vander Amervoert voers. – scab. Gruyter et Ewmken xxviij may 

100. 1472 juli 25 847.Sch.Otw,R.178,259-17v-5 
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 20 gouden peters metten pacht hem toebehorende die welc Aert z. 
Goeyaert Buckinc de voers. meester Jan p..tat tot zekeren dagen nae inhout sch.br. van Otw supt Jan Elst 
ad opus Claes z.w. Jans Berten – scab. Elst en  Emken? datum xxv july 

101. 1472 juni 14 847.Sch.Otw,R.178,260-18r-01 
p. monasterio sancte Gheertruden 
Jan Melijs Walraven sone Jan Huben Willem Huben Jan Vanny ende Embr. Stert pr. Jan van Eyghen ad 
opus monasterium sancte Gheertruden xL [40] mud rogge in festo Andree ppe futurus ende ten Bosch te 
leveren solv. scab. Gruyter et Laerhoven datum xiiij juny 

102. 1472 april 20 847.Sch.Otw,R.178,260-18r-02 
Stheven Meeus Stevens z. en Meeus sijn sone pt desen … Jan van Eyghen xv ½ [15 1/2 ] peter  
scab. Gruyter en Laerhoven datum xx aprilis [erg verbleekt] 

103. 1472 oktober 20 847.Sch.Otw,R.178,260-18rr-03 
Willem van Laerhoven pt Jan van Eyghen 2 mud rogs in festo Jo. ppre future solvere scab. Els et meester 
Jan  datum xx octobris  

104. 1472 juni 24 847.Sch.Otw,R.178,260-18r-04 
Willem Poinenborch ende Thonys Peter Jacops sone pr. Jan van Eyghen ad opus 6 ½ peters in festo dat, 
solv. scab. Gruyter et Hulsen datum in festo Jo. p.. nat.  

105. 1473 januari 16 847.Sch.Otw,R.178,260-18r-05 
Willem Poinenborch pt Jan van Eyghen ad opus abbatus p.die penningen van 6 mud rogge alsoe den rogh 
tusschen dit ende meye t. scoenste? merct? ende naer Jans husen? ghelden sal ende die penningen 
solvend te meye p.. futur.. scab. meest. Jan rn Elst datum xvi january  [rest van dit blad leeg]  

106. 1472 juni 16 847.Sch.Otw,R.178,260-18v-1 
Andries z.w. Jans vande Wou pt met te gheven en ghelden Aernden z.w. Ghijsbrecht Aert sone 12 L rogs 
jeep op Lichtmis uit 
 enen stuck beempts 10 L in par. Otw in Uedenhout < erf Jan Melys Walaven z. en krn > erf gh. de 

Langhorst toeborende Steven Heynen ^erf Gherit Nolekens v erf Jans Jan Laureys? z. mma  
scab. Elst et Emken datum xvi juny 

107. 1472 juni 16  847.Sch.Otw,R.178,260-18v-2 
Henric Henric Emmen sone pt Henric vande Aavoert 32 Rgld elke gld 20 st in festo Jacobi a.s. scab. Gruyter 
et Laerhoven datum supra  

108. 1472 juni 24 847.Sch.Otw,R.178,260-18v-3 
Pauwels z.w. Wouter Anchems Adriaen z.w. Adriaens z,w, Wouter Anchems voers. voor henzelf en voor hun 
zusters en broeders krn w. Adriaens voers. daar Adriaen voer geloeft heeft op 20 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 1/6 van een woninghe geh. die Vriesdonc gelegen in par. Otw in een stede geh. Udenhout te weten uit 
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huis hove schueren land beempde heye en weye en alle toebehoorten < erf Lonys? geh. van Ertpe z.w. 
Jans > erf Ludolphi de Buck z. Jo. Claeus soen ^ gemeint v comm. viam  

welk 1/6  Jan z.w. Claeus vander Schueren tegen Elysabeth d.w. Jans geh. vande Vriesdonc voor de voors. 
erfpacht van 20 L rogs en voor sommige andere commer in sch.br. sBosch en welke 20 L tot hoer gedeelt d. 
voers. Pauwels en Adriaen vander doet w. Elysabeth hoer moeyen bij versterf – supt Adriaen z.,w. Gielys 
Brunen  [en met lijn verbonden] scab. Elst en Joerden datum in festo J. Babt.  

109. 1472 juni 24 847.Sch.Otw,R.178,260-18v-4 
Willem z. Jans Beckers pt Peter den Ketelbuter xCix [99] Rgld elke gld 20 st de helft op Jacobi a.s. en de 
andere helft op St Merten  
Peter van den Einde pt …. 43 peters elke peter 18 st  in festo Mertini a.s. scab.  predicto datum supra 

110. 1472 juli 1 847.Sch.Otw,R.178,261-19r-1 
cont sij want Joerden z. Aerts vande Heyen voor ons schepenen heeft wederroepen alsulcke meecsel van 
testamente bij hem huden des daechs voerverme sinen prochianen als hij sede ghemaeict daer nae is 
gestaen voor ons scepenen hieronder geschreven Juet wede w. Aerts vander Heyen alsulcke tocht in 
alsulcke erfgoederen daar w. Aert vander Heyen haar man doen hij leefde in bestarf – supt Joerden hoeren 
zoen voers. – scab. Elst et Emken datum prima july 
quo facto Joerden voers. heeft gheconsenteert ghedisponeert ende gheordineert en in manieren van 
testamenten begheert dat Juet sijnder moeder voers. van de voors. erfelijke gueden sal mogen vercopen 
ghedraghende in sommen van C [100] cronen Jut sijn moeder voers. en Katheline sijn wittige huysvbrouwe 
d.w. Jan Embrechts sone van Riele en de langst levende van hen beiden en na dood van beiden de gueden 
te gaen en te bliven daer sij van rechs weghen sculdig zullen sijn te gaen en te bliven behoudelijk Kathelinen 
voers. tot hoer erfelijck te behouden  
 alsulken stuck beempts als Joerden voers. tegen Peter vande Einde gecoft ende ghecreghen hadde met 

zekere penningen die vande gueden Kathelinen voers. comen waren als Joerden voors. bekende 
ghelegen inj een stede geh. die Diese  

en behoudelijc Kathelinen voers. in hoer erfelijk te behouden in 
 een stuck erfs tot weye [er boven: dwelc wilner heer? …. Heyen tegen wilner Jacop Scheyven ….. bvvo 

in Karchoven met den gemeynen waterlaet ex uno > erf Jueten voers. ex  alio  ^erf Henric Henric Emmen 
z. v erf Jacops vander Heyen ende comm. viam  

ende oft Jut ende Katheline voers. oft Joerden voers. bijde verhenckenissen? goeds voer hen beyden 
aflivich worde ende alsdan Jut ende Katheline voers niet en accordeerden bij een te bliven dat alsdan 
Katheline nae hoer nemen sal tgheen dat hoer van horen ouders vuten? is ende tvoersz. stuck beempts 
ende tvoers. stuck weyen [om vt het ……. is te besterven] ende int voers. sal tot hoer tochten bliven besitten 
allen die andere erfelijcke gueden dair Joerden in besterven sal hoer leven ende naeder doet Jutten voers. 
vande voers. vande voers. Kathelinen in tochten beseten te woerden in dieen sij die voers. Jut overleeft 
ende alsdan die voers. gueden te bliven ghelijc voers. is scab. predicti datum sup.  

111. 1472 augustus 1 ? 847.Sch.Otw,R.178,261-19r-2 
wij Mathijs de Gruyter ende Peter van Laerhoven scepenen in Oesterwijc dat voer ons comen is Beerthout 
z.w. Henric vanden Dijck ende bekende hem sculdich te wesen  van wittighe scout Hadewyghen d.w. Henric 
vanden Dijck sijnre zuster xv peters tot hoiren wille te betalen datum in festo Petri  

112. 1472 maart 20 847.Sch.Otw,R.178,261-19v-1 
Anthonys z.w. Embrecht Buckinck ende Yde sijn wittige hvr hebben testament gemaakt dat nae de doet van 
hen beyden die tafel sheylichs gheests int de kerke van Otw hebben houden en erfelijk besitten sal die helft 
van alsulcken mud rogge erfpachts als Anthonys voers. als man van sijns wijfs voers. tot Oerscot heffende 
en besittende is ende die tafel H.Geest van Oerscot die andere helft en dat die langst levende van hen 
beyden alle andere beruerlijce ende onberuerlijc havelijck ende erfelijck die die ierste aflivige van hen beyde 
after laten sal sal mogen vercopen verteren vervreemden en veranderen die scult mede te betalen testes 
Peter van Laerhoven en Emken datum anno Lxxi xxius marcy voer paschen 

113. 1472 juli 20 847.Sch.Otw,R.178,261-19v-2 
Willem Wyten pt Willem Nellen 7 ½ peter a festo Jo. a.s. scab. Gruyter en Emken dat xx july  

114. 1472 juni 25 847.Sch.Otw,R.178,261-19v-3 
wij Mathijs de Gruyter ende Peter van Laerhoven scepenen in Otw  
Jan z.w. Gherit Beelen verklaart betaald te zijn alsulcken erfpenningen als Anthonis geh. die Raadsen ? den 
voors. Jan geloofd had – Wouter brueder Jans voors. 6 L rogs te ghelden datum xxv juny  

115. 1472 augustus 11 847.Sch.Otw,R.178,261-19v-4 
Aert z. Peter vande Einde redemit  
 alsulcken stuck lands  
als Aert z.w. Jacops van Eele tegen Henric Appels  in sch.br. Otw – scab. Elst et Hulsen datum xi augusti  

116. 1472 augustus 11 847.Sch.Otw,R.178,261-19v-5 
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mr Jheronimus z.w. Jan Soyendries heeft gh. ende verleent en met desen brieven gheeft ende verleent 
Anthonis z.w. Peter .. .Dielis? man van Mechtelden sui uxoris d. Jheronimus voers. een volcomen macht te 
heffen etc. ½ mud rogge erfpacht den voors. Jheronimus vander doet w. Adelije sijnre zustere aencomen en 
verstorven ende dwelc men …. ghekldende is in locum dictum die Heydzijde ut dicit scabini predicti datum ut 
supra 

117. 1472 augustus 15 847.Sch.Otw,R.178,262-20r-1 
Roelof z.w. Jans van Donghen  
 de helft hem toebehorende in enen stuc k erfs tot weyen en tot heyen liggende 2 B ongeveerr in par. Otw 

in Wyppenhout < ^ gemeint van Otw > die bempde van Wyppenhout  v erf Willem Wyten  
welk stuk erfs voers. Roelof voers. en Jacop Jans sone vander Elst tegen die vrijheyt gebuer van Oesterwijc 
en van Haren gelijk in brieven metter vrijheit zeghel daerop bezeghelt supt Henric Aert Hermans sone ad 
opus Embrecht z.w. Henric Embrechts sone van Riele – scab. Elst et Hulsen datum in festo Assumptione 
Marie virginis  

118. 1472 augustus 19 847.Sch.Otw,R.178,262-20r-2 
Wouter z.w. Wouter Roey Gherits en Marie zijn wittige huysvrouwe d.w. Wouter Robbens? hebben 
eendrechtelijck gheordineert ghedisponeerft ende in manieren van testamenten ghemaect ende begheert 
dat de langst levende van hen beiuden oft hem beliefde soude moghen vercopen verteren vervreemden 
ende vanden 23 L rogge erfpacht et hem believen soude om hoer kinderen die sij te gode? ghecreghen 
hadde mede op te helpen ende die scout mede te betalen onwederseet van hoeren kinderen – scab. Elst et 
Hulsen datum xix augusti  

119. 1472 augustus 26 847.Sch.Otw,R.178,262-20r-3 
Herman z.w. Wouter Loers  
 een stuck lands hem toebehorende 2 L in par. Otw in Berkel < comm. aquaductam > erf Willem z.w. 

Wijtman Willem  Gruen?  
vendt Willem voers. scab. Gruyter et Elst datum xxvi augusti  

120. 1472 oktober 14 847.Sch.Otw,R.178,262-20r-4 
Wij Jo Elst et Goeyaert van Hulsen scab. in Otw  
Jacop z.w. Heymans vander Eck en heeft hem vernuecht voldaen wael betaelt ghekent van allen ende 
enyeghelijken alsulcken aenspraken als die selve Jacop op Peteren z.w. Jans vanden Einde hebbende is 
ende heeft voert gheloeft dat hij Peter daar niet meer mee lastig zal vallen – scab. Elst et Hulsen datum xiiij 
octobris  

121. 1472 augustus 26 847.Sch.Otw,R.178,262-20v-1 
middelste blad van katern 
Wij Jacop vander Elst ende mr Jan Ghijsbrecht Korstiaens sone sch. Otw  
Herman z.w. Wouter Loers en heeft gewillecoert ende ghegheven eenen mud rogge erfpacht dwelc deselve 
Herman ghecoft ende ghecreghen heeft teghen Jannen nat.z.w. Gherit Back uit zekere onderpanden 
volgens sch.br. van Otw  
nog heeft Herman voors. gheloeft te ghelden heer Lambrecht priester z.w. Thomaes Brunen ½ mud rogge 
jeep op Lichtmis uit al zijn goederen  
Item heer Lambrecht voers.  heeft begheert ende ghewilt ende overghegeven 10 L rogs erfpacht op St 
Thomas dachs apostel welke 10 L rogs jeep voors. heer Lambrecht tegen Jannen nat.z.w. Jan Henricx sone 
ghecreghen hadde te vergelden wt zekere onderpanden nae inhout sch.br. van Otw welke 8 L rogs erfpacht 
vande 10 L rogs erfpacht Herman voers. met sine propere penningen oec gecoft ende ghecregen heeft  
Item Jan z.w. Melys Walraven heeft begheert ghewilt ½ mud rogs erfpacht dwelc Aert Goeyaerts Gruyters 
sone jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden na inhout scgh.br.  
Item Merten z. Daneel Piers heeft ghewilt begheert ende overghegheven 4 L rogs erfpacht van 17 L rogs die 
welc Wouter van be…. [er stond doorgehaald van Dijck] en Jan Gheerwuys? te ghelden na inhoud sch. br.  
welke pachten voorn. Herman heer Lambrecht priester metten voors. overgheven hebben Jo Elst ad opus 
Sunt Anthonys outaer inde capellen van Berkel ghetymmert ende ghemetst ende noch ongew[ijd?] op 
daerop voor de voors. pachten een weekmisse opt voors. outaer ghefundeert te weerden ende opten 
donredach ghedaen te werden daer tot begheeren heer Lambrecht voers. die ierste collate af te hebben 
datum xxvi augusti  

122. 1472 oktober 4 847.Sch.Otw,R.178,262-20v-2 
Jan z.w. Jan Lipprechts pt Jannen z.w. Jan Buckinc 18 peters elke peter 18 st en 2 st met enen mud rogge  
dat Jan Buckinc voers. voor de voors. penningen in sijnen gebruik? houden sal  
 een stuck beempts dwelc Gheertruit wede Jan Lipprechts moeder Jan voers. daer voers Jan hoeren sone 

in huwelijck vorwaarden pt  
als Jan Lipprechts de voors. Jan Buckinc dit betaald zal hebben dan kan hij de beemd voors. aenverden – 
scab. Gruyter et Elst datum iiij octobris 
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123. 1472 mei 20 847.Sch.Otw,R.178,263-21r-1 
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele pt Jan z.w. Wanghen vanden Dovelo 20 peters elke peter 18 st 
op Lichtmis met 12 L rogs scab. Emken en Hulsen xx may ..po. p. scab.  
Henric voors. pt Peter z.w. Wanghen voers. 20 der voors. peters etc. scabini predicti datum ut supra 

124. 1472 september 28 847.Sch.Otw,R.178,263-21r-2 
Cont sij want Jan z.w. Claeus van Eyghen voor zijn gebrek nae inhout vonnis vercocht had alle alsulcke 
havelijcke gueden te weten coren…..huysraet en allent daer Jan vande Loe in bestarf na inhoud sijn coepe  
dito Jo van Eyghen desen voers coep supt      Henric z.w. Peter vanden Hout – scab. Gruyter et Elst datum 
xxviij septembris  

125. 1472 oktober 20 847.Sch.Otw,R.178,263-21r-3 
Willem z.w. Willem vanden Hove pt Robbrecht z.w. Wouter Brocken ad opus sui et ad opus de andere 
wittige krn w. Wouter Brocken 20 peters elke peter tot 18 st op Lichtmis over 2 jaar met ½ mud rogs en in 
elke Onser Vrouwendage purificationis binnen de voors. termijn de pacht van ½ mud rogs – scab. Elst en 
meester Jan datum xx octobris  

126. 1472 oktober 20 847.Sch.Otw,R.178,263-21r-4 
Vranck ende Adriaen gebr. krn w. Claeus Wouter Wijten pt  Jan van den Ham 15 Rgld 1/3 op Lichtmis 
dander derdendeel Bavonis ende dorde dordendeele in festo nativitatis Jesu? etc. 
scab. Gruyter en Elst datum supra  

127. 1472 oktober 20  847.Sch.Otw,R.178,263-21r-5 
Alyt wede Jan Brugmans heeft opgedragen Laureis Everaert z. wt Besoeyen  allen hoer havelijke goederen 
scab. predicto datum supra  

128. 1472 oktober 20 847.Sch.Otw,R.178,263-21r-6 
[doorgehaald: Heylwych wede Jacop Scheven] Wijtman Thijs pt Jan van Haren 6 Rgld 8 ½ st in festo Mertini 
a.s. en nog 4? en 8 ½ st in festo natinitatis  - scab. Elst et  Hulsen datum supra meester Jan datum supra  

129. 1472 oktober 26 847.Sch.Otw,R.178,263-21v-1 
Aert z.w. Peter Vervijn begeerten in manieren van testament ghemaect gewilt ende begheert dat  Jan en 
Adelije zijn zuster krn w. Peter Nellen nae sijnre doet hebben houden en erfelijc besitten  
 dat vierendeele vande huse en hove daer die selve Aert in besittende is 
in alder vormen ende manieren die kinderen Gherit Lijcoeps en dieselve Gherit daarin deylen sal ende dat 
Jennekene d.Gherit Lijcoeps nae sijnre doet hebben ende houden sal sijn bedde Adelije voers. sijn screven?  
ende dat die krn Peter Nellen voers in allen anderen  sinen huysraet ende havelijke deylen zullen in allen 
vormen en manieren Gherit Lycoeps en sijn krn daarin deylen zullen scab. Gruyter et Elst datum xxvi 
octobris  

130. 1472 oktober 26 847.Sch.Otw,R.178,263-21v-2 
Jan ende Godevaert gebr. en Katheline hoer zuster krn w. Claeus Peters z. vande Strathen  
 een stucksken lands 1 L in par. Haren bij sunte Mertenscapel  inter < Adriaen Bonen > erf Jan z.w. 

Gherit van Haren ^ erf St Agathen  autaer in ecclesia de Otw v comm. viam  
vendt Jannen z.w. Gherit voers. – scab. Elst et meester Jan datum xxvi october  

131. 1472 oktober 27 847.Sch.Otw,R.178,263-21v-3 
Cont sij want Mechtelt wede w. Jans van Eten d.w. Laureis vander Heyen metten vercocht hadde den 
zusteren des zusterhuse binnen der stat van Hoesden  
 een hoeve met haren gronde en toebehoorten lant beempde heye ende weye in prochie Enschot  
daar w. Laureys vander Heyen voer en Agnese zijn hvr nae in bestorven waren ende want dieselve Mechtelt 
en de andere krn Laureys vander Heyen volers. gheloeft hadde die onm. krn des selfs w. Jans van Eten tot 
hoeren mondigen jaren comen te doen vertijen op die hoeve voers. ghelijc dat al in sch.br. Otw daer om soe 
is ghestaen voer sch. hieronder geschr. Henric z.w. Jans van Eten en Mechtelden voers. op die voers hoeve 
met alle toebehoren  
Mechtelt en Henric huer zone voers. hen volcomelijc vernuecht gekent vande betalinge der hoeve voers. 
scelden quyt die zusteren voers. hen en allen die ghenen des behoevende scab. Elst et meester Jan datm 
xxvij octobris  

132. 1472 oktober 28 847.Sch.Otw,R.178,264-22r-1 
Jan en Merten gebr. krn w. Gerit? vande Sande voor henzelf en voor Cornelysen hoeren brueder z.w. Gherit 
vande Sande niet tegenwoordig daar Jan en Merten voor geloofd hebben allen en enyegelijcke guedne 
bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijck die de voors. Jan Merten en Cornelys vander doet w. 
Matheeus z.w. Gherit vande Sande met recht van versterven waar ook gelegen supt Elyasen z,w, Cornelys 
Elyaes z. Jan z.Jan Emmen man van Alijten sue uxoris Wouter z.Wouter Sceenken man van Margrieten sue 
uxoris d.w. Cornelys Elyas z. voers. dat Elyaes Jan en Wouter voers. ghelden zullen alle sculden als w. 
Matheeus Gheryt van de Sande en zijin hvr in hoeren sterven sculdig bliven – scab. Elst Hulsen datum xxviij 
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octobris  
Elyaes Jan en Wouter voers. pt Jannen en Merten voors. ad opus eorum et ad opus Cornelys voors. 26 
peters elke peter 18 st op Lichtmis over 3 jaar met 13 L rogs met de pacht van 13 L rogs scabini predicti 
datum ut supra 

133. 1472 november 3 847.Sch.Otw,R.178,264-22v-1 
Cont sij want Elysabeth wede w. Jannen Gosens soen vande Beerthen Godscalc Jan Scellekens sone en 
Enghelberten sijn wittige hvr d. Elysabeth en w. Jannen voors. bijde ghehenghenissen goeds van live ter 
doet comen sijn dier zielen God ghenedig sijn ende want dan w. Goetscalc ende Engelberen voers. 
afterghelaten hebben 4 onm. kynderen momboren en guberneerders om hun goederen te beheren daarom 
zo zijn gestaan voor sch. Mathijs vande Nuwenhuse en Jan Leeuwen vande hove Goetscalc Willem Druyten 
z. Jacop Peters sone vande Hove Jan Peters sone vande Hove Mathijs Willems sone vande Staeck ende 
Willem Willems sone vande Hove naeste maegen en vrienden der voors. onm. krn vander vader weghen 
voor henzelven en voor alle andere magen en vrienden van Goetscalc Rovers? voers. daar sij gesamenlijk 
voer gelooft hebben Mathijs ende z.w. Aerts Gruyters Henric z.w. Gosens vander Beerthen Gosen en Henric 
sijn brueder krn w. Aert Gosens sone Jan Sapeel z.w. Aert Roekeloes voor henzelf en voor alle vrienden der 
onm. krn vander moeder swegen wt begheren w. Elysabethen Enghelberen en w. Goetscalcen voors. 
hebben geordineert en overgegeven in order en profijt der kynderen voers. Henrick z.w. Aerts Gruyters oude 
oem der kynder voers. vander moeder weghen en Mathijs z.w. Jan Scellekens voor de krn voors. vander 
vaderr wegen om de kynder en die goeden der krn voors. te regeren en de sculden te betalen  
bij den voers. heer Henric en Mathijssen als momboren – Elst en Emken datum 3-a novembris  

134. 1472 november 6 847.Sch.Otw,R.178,265-23r-1 
Henric d.w. Pauwels Wolfs  
 een stuck lands haar als sij sede toebehorende 6 L in par. Otw in Uedenhout inde seshoeven < erf 

Peter Wouter Toits z. en Peter Beerthout Wouters > erf Jan Aert Gielys z. ^erf Jan Goeyaert Neckers z. 
en krn v  erf Stheven Heinen krn  

vendt Gheryden z. Gherit van Boerden uitgenomen den hertog 1 oude grote en 4 d. erfcijns en uitgenomen 
de erfgen. en nacomelingen Goyaert Effeneers? 1 mud rogge erfpacht scab. Ja. Elst et  mr Jan datum vi 
novembris 

135. 1472 november 9 847.Sch.Otw,R.178,265-23r-2 
Elysabeth d.w. Tielmans vanden Dale van deselve w. Tielman en wt w. Beatrijsen sinen voerwive tesamen 
gewonnen op alle goederen het sij have oft erfhave daar de voors. Elysabethen vander doet w. Tielmans 
hoers vadere en Beatrisen hoer moeder aencomen en verstorven sijn ad opus heer Jans z.w. Tielmans 
voers. en de andere naekynderen Tielmans voers. behoudelijc dat de voors. naekrn betalen zullen allen die 
wittige scult die w. Tielman bij sijnre doet sculdig bleef –scab. Gruyter et Elst datum ix novembris  

136. 1472 november 14 847.Sch.Otw,R.178,265-23r-3 
Peter z.w. Peter van Laarhoven alle goederen die deselve Peter vander doet w. Lambrecht  - - sinen oude 
oems met recht van versterve waar tvoers. versterf gheleghen is supt Godelden vidue quondam Peters van 
Laerhoven sijnre moeder [doorgehaald moeye]  
dat Godelt voers. oft Peter voers. vander reysen daer hij op weech is binnen yaers niet weder en coemt tot 
deen einde heeft Godelt voers. gheloeft Agneesen weduwe w. Jan Colen van Peter eens ende oft Peter 
voers. weder coemt dat alsdan Godelt voers. den voers. Peteren hoeren soen wittighe rekeninge doen sal 
vande voers. versterve scab. Gruyter en Hulsen xiiij novembris 

137. 1472 november 10 847.Sch.Otw,R.178,265-23r-4 
Allen die erfghenamen w. Jan Beeken van sijns vader weghen ende van sijnre moeder wegen allen en 
enyegelijcken gueden van der doet w. Jan Beeken aencomen sijn supt Henric z.w. Peter vanden Hout om 
die te vercopen om daeraf den selven wittigen rekening te doen scab. Gruyter et Elst datum x november 

138. 1472 november 10 847.Sch.Otw,R.178,265-23v-1 
marge: no e valor.. 
Cont sij enyegelijcken want Claeus nat.z.w. Henric vanden Dijck wittelijck ende erfelijc vercoft had Andriesen 
z.w. Jans vanden Wou 
 een huis en hof met toebehoren in par. Otw in loco dicto die Karckstraet < Claeus voers. > erf erfgen. w. 

Peter Emmen  
ende daer Andriesen daer in gericht? ende gheerft in sch.br. Otw en want Andries ? voers. tvoers. huis etc. 
de voors. Claeus huden des daechs weder overgegeven heeft in br. van Otw daerom soe sijn gestaan voor 
sch. Henric z.w. Jans vande Wou Laureis z.w. Jan Vanny en pt dicto Nycolao dat oft sake waer dat 
Claeusen voers. vande voers. huse enighen commer niet met recht queem die bij toe doen van Andrisen 
ghemaect waer dat sij dieen commer daer selven Claeusen op richten en betalen zullen en heeft voert aen 
geloeft Adriaen Aert Peters z. der voers. Claeus dat oft dese voers. Laureis en Henric oft hen goede voer de 
voers commer bij Andriesen ghemaect? oft alsoe gheboerde niet ghenoech en waren tot dieen ende heeft 
Adriaen? vioers. tselve ghebrek op te richten ende te betalen te samen met ten cost van recht daer op 
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vergaen [geen datum noch schepenen 

139. 1472 november 10 847.Sch.Otw,R.178,265-23v-2 
non e valore 
Andries voers. tvoers. huus hem bij Claeusen voers. overgegeven nae inhout sch. br. supt Claeusen voers. 
scabini predicti datum ut supra 

140. 1472 mei 31  847.Sch.Otw,R.178,265-23v-3 
Andries z.w. Willem Sapeels man van Luytgaarde sui uxoris nat.d.w. Jans Rovers pt Thomasen Jans z. 
vander Elst man van Soffien sue uxoris nat.d.w. Jans Rovers voers. dat hij alsulcken vest als Thomaes 
voers. voer hem ghedaen heeft Willem Lombaert van 
 enen huse en hove ghelegen bvvo < erf  Yken Rovers > erf Henric Henric Losen  
dat hij die vest en die gheloeft ewelijc ghestendich – scab. Hulsen en meester Jan datum ultima may  
[fol. 266 = 24 recto leeg]  

141. 1472 november 18 847.Sch.Otw,R.178,266-24v-1 
Mathijs z.w. Mathijs Oerlman 
 1/3 van een stuck beempts tot hem behorende geheyten den Ruitbeempt geheel 1 B in par. Enschot < 

erf Beerthout van Beeck > erf Gherit Willem Heunen z. ^ gem. stroom v erf Gherit Willems voers.  
vendt [doorgehaald?] Gherit nat.z. w. Gherit Robben en Goeyaert z.?  Peter vander Hoeven  
Scab. Gruyters et Elst datum xviij novembris  

142. 1472 november 18 847.Sch.Otw,R.178,266-24v-2 
Cont sij want Andries z.w. Jans vander Wou verkocht w. Wouter z. Gherit Willems 12 L rogs en anderssins 4 
L erfpacht uit zekere onderpanden die Henrick z.w. Jans vanden Wou eensdeels uit zekere onderpanden die 
Henrick z.w. Jans vande Wou eensdeels besittende is gelegen sijn dat in sch.br. vanden Bosch  
daerom soe is ghestaen cram scab. sup. scr. Andries voers. en heeft gheloeft dat hij desen voers. pacht 
vande 12 L en van 4 L van nu voert aen wt sine  
 huse en hove met toebehoren 12 L gelegen in par. Otw in Berkel < erf Laureys Jan Laureys z. > comm. 

plateam ^erf Herman Loer v erf Aert Ghijben  
en voort uit alle goederen scabini predicti datum ut supra 

143. 1472 november 20 847.Sch.Otw,R.178,266-24v-3 
Willem van Beeck Gheerlic die Rover ende Henric Ghijsbrechts vande Scaepsdijc pt. Willem Henric Nellen z, 
10 peters elke peter 18 st etc. tot Paschen nu naestcomende elk half jaar de helft van de voors. huer  
scab. Elst en Emken datum xx novembris 

144. 1472 november 20 847.Sch.Otw,R.178,266-24v-4 
Willem en Gheerleic voers, pt de voors. Henrick scadeloos te houden van de voors. gelooften en hebben 
voort in sinen handen geset allen den haut? in den huse wesende voor sij betaelt zullen hebben  
[noch datum noch schepenen] 

145. 1472 november 27 847.Sch.Otw,R.178,267-25r-1 
Cont sij want Aert Appel Jacops z. van Eele voer sijn ghebreck 21 steen wollen en een pont elke steen tot 21 
½ st gherekent welc Anthonis z.w. Embrecht Buckinck de voors. Aert gheloeft in sch.br. Otw millesiomo 
quadragesimo Lxx-o xij octobris [12-10-1470] en welke penningen voors. de voors. Aert niet vergouden en 
waren ghericht midts vonnis sch. Oitw aan 
 een huys hof toebehoren daar diezelve Anthonis in bestarf gelegen bvvo in die Kerckstraet < Willem Jan 

Poinenborchs > Luytgaerde vidue Thomas Wouter Maes z. en Wouter hoers z. ^voors. Kerckstrate v 
gemeint aen de Vloet  

als welck gericht Aert Lonaut namens Aert voors. daar hij volcomelijk macht  af hadde volcomelijk volvuerde 
en … ten Bosch  
dwelc geschiet soe heeft Aert voerts. dit voers. huis en hof voors. voor het gebrak van den onraet met recht 
en voor 3 Rgld meer in afslage vande scout die w. Anthonis voers. Willem Ghijsbrechts sculdig was daer en 
teynden vercoft Willem Ghijsbrechts z. voers. scab. Gruyter Elst Embrecht Henric Emmen soen en meester 
Jan datum xxvij novembris  

146. 1472 december 1 847.Sch.Otw,R.178,267-25r-2 
Jan nat.z.w. Wouter Raymakers 4 L rogs jeep op Lichtmis uit alle goederen die w. Willem wittige z. w. 
Wouter Raymaker toebehoren waren, welke 4 L rogge erfpacht voors. Willem in zijn testament ghemaect 
had de voors. Jan sinen natuurlijken bruer – supt Jannen wittigen sone w. Wouter Raymakers voors. – scab. 
Elst et Hulsen datum prima? decembris  

147. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,267-25v-1 
Peter Jan Henric ende Wouter gebr. krn w. Henric vanden Brekelen Jan z.w. Jans Cupers man Beatrisen 
sue uxoris filia qd Henric vanden Brekelen vanden naebedde  
 een stuck erfs tot weyen liggende gelegen in par. Otw in Udenhout < erf Gherit z.w. Gherit van Boerden 
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> erf Laureys geh. Vannys  
met recht van wegen vander ghemeinder straethen totten ghemeinen wege aldaer  
in den afg.? qd Jan Daneels gheordineert welc stuck erfs voers. w. Henric vanden Brekelen tegen 
Lambrecht geh. van Doerne soen Korstiaens met overgeven in sch.br. sBosch – vendt Aertden z.w. Aert 
Ghijb Aert Leyten z. – scab. Elst et meester Jan datum iiij decembris  

148. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,267-25v-2 
Jan z.w. Henric vanden Brekelen vanden voerbedde nadert en draagt weer over scabini predicti datum ut 
supra 

149. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,267-25v-3 
dicto vendit.  
 een stuck lands hen toebehorende 4 L in par. Otw tpl. Berck[el in] hof after den Leempoel < erf w. Jan 

Brocken > erf w. Aert Doremans ^ erf w. Jannen Embrecht vande Nyvelaer  
welk stuk land voors. Jan geh. Brocken z.w. Wouter Brocken den voors. Henric vanden Brekelen met 
Kathelinen sine dochter in huwelijcker vorweerde overgegeven had in sch.br. Otw – supt Jannen z.w. Henric 
vanden Brekelen vande voerbedde scabini predicti datum ut supra 

150. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,267-25v-4 
Jan voors. pt 42 ½ gouden peters en een oert op Lichtmis a.s. over 4 jaar met 18 L rogs op elke Lichtmis 
binnen deze termijn scabini predicti datum ut supra 

151. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,267-25v-5 
Aert Ghijben voors. aan dictum vendic… 21 gouden peters op Lichtmis en 4 jaar met ½ mud rogs  
als Aert betaelt in festo Jo. dat sal hij mogen doen sonder pacht scabini predicti datum ut supra 

152. 1472 december 4 847.Sch.Otw,R.178,268-26r-1 
[nieuw katern van 3 vellen] 
Lambrecht en Henric gebr. en Kathelinen hun zuster krn w. Adriaen van Veen voor henzelf en voor 
Jacoppen z.w. Adriaens van Veen cum tutore Kathelinen  
 een huis en hof met toebehoren en erf daaraan in par. Otw te Berkel aen den Hovel < erf krn Peter 

vande Pasch > Elysabetthen vander Avoert ^erf Aerts van Binacht v gem. strate toe enden Hovel  
welk huis etc. w. Adriaen van Veen tegen Gheryden z.w. Gherit Wouter Bacs z. Aert wittige man Jenneken 
sue uxoris d.w. Goeyaert vander Schueren in sch.br. Otw – vendt Peter z.w. Jan Hoes ? uitgenomen 2 pont 
payments erfcijns de minderbruederen vanden Bosch en de erfgenamen Embrecht Vannys 4 L rogs erfpacht 
en den altaristen van Otw 7 st erfcijns en enen voecht d. erfcijns de erfgen. Gherit van Brakel scab. Gruyter 
en Elst datum iiij decembris  

153. 1472 december 2 847.Sch.Otw,R.178,268-26r-2 
Willem z.w. Aert Doreman alle goederen bernelijc ende onbernelijc havelijc ende erfelijc die de voorn. Willem 
vande doet w. Aert Doreman sijns vaders en van w. sijnre moeder met recht van versterve waar ook gelegen 
supt Jacop z.w. Aert Doreman sue fratre scab. Goyaert van Hulsen en Embrecht Henric Emmen z. datum ij 
decrembris  

154. 1472 december 12 847.Sch.Otw,R.178,268-26r-3 
Jan Willem Wijten z. pt Thomaes Jans z. vander Elst 170 Rgld elke gld 20 st in festo Bartholomey a.sw. 
scab. Elst Emken et meester Jan datum xij decembris  

155. 1472 december 4 ? 847.Sch.Otw,R.178,268-26v-1 
heer Henric priester z.w. Jan Poinenborchs  
 een stuk beemd hem toebehorende 6 L in par. Haren aen den Ruibosch < erf Aerts Meyers kynder > erf 

Kirstin vidue qd Henric Witlocx en hoer krn ^erf Pauwels Peter Poinenborchs z. v erf Korsinen voers.  
heeft hij tot enen erfpacht wtghegeven Goeyaerden z.w. Jan Goeyaerts te weten voor ½ oude grote onsen 
heer den hertoghe jaerlijcs voer van recht de welcke Goeyaert voers. hier jaerlijcs v. af ghelden sal en voert 
voir enen jaerlijcken ende erfelijken pacht van 1 mud rogh in festo purificationis van Goeyaerden voers. en 
van sinen naco. heer Henric voers. en sinen naco.  
hr Henric pt Gode de voers. stuck beempts warande voer de chijns en pacht voers. scabini predicti datum ut 
supra scab. Elst et Em 
Goeyaert voers. pt heer Henric voers. 22 ½ gouden peters op Lichtmis over 3 jaar met 2 ½ mud rogs scabini 
predicti datum ut supra 

156. 1472 december 4 ? 847.Sch.Otw,R.178,268-26v-2 
heer Henric ende Wouter gebr. krn w. Jan Poinenborchs Dirck z.w. Henric vande Bloemendale als man en 
momb. Agneesen sue uxoris Matheeus z.w. Henric Matheeus z. man van Elysabetthen sue uxoris Laureys 
z. Elyaes  Huben man van Kathelinen sue uxoris drs.w. Jan Poinenborch Laureis z.w. Elyaes Vannis 
vandeselve Elyaes en wt w. Margrieten d. w. Jan Poinenborchs hebben onder [264,27r] hen eern erfdeilinge 
ende erfscheidinge gemaect bij raey van hoeren vrienden van sommige erven en erfpachten hen vander 
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doet w. Hadewychen vidue w. Jan Poinenborchs hoer moeder met recht van versterven  
heer Henric voers. zal hebben en houden een mud rogghe erfpacht uit 
 huse en hove en erf dwelc Wouter z.w. Peter Vriesen besittende nae inhout sch.br.  
noch een mud rogh erfpacht van 4 mud rogh dwelc Ghijb Hessels krn jaarlijks schuldig zijn uit 
 huse? w. toebehorende Jan Rosen  
volgens sch.br.  
nog ½ mud rogge erfpacht dwelc Aert Stormans? sculdig is  
aan Wouter en Laureis voors. tesamen  
 een stuk beemd geh. dat Conixbroeck  gelegen in par. Haren < erf Altare Ste Katharine in eccl. de Otw > 

erf Peter Buckinc  
 een buender heyen geh. de winckel ghelegen voor wippenhout < erf Wouter Peter Poinenborchs z. > Jan 

Wijtmans  
waaruit Wouter en Laureis gelden zullen de joffr. van Ameroeyen 1 ½ oude grote erfcijns uten voors. 
beempde  
Item hiertegen sal Dirck voors. hebben houden en erfelijc besitten 1 mud rogs erfpascht vande voors. 4 mud 
rogs erfpacht 
item nog hiertoe 2 L rogs erfpascht uit 
 erf q. Wouter vande Loe  
Item noch hiertoe  
 de helft van enen buender heyvelde daar die andere helft had toebehorende is [269/27v] Matheeus 

Henrics z. voers. gel;egen ter voers. stede geh. den Winckel < erf Willems van Haren erfgenamen > 
Peter Poinenborch  

Item hiertegen sal Matheeus voers. hebben een mud rogs erfpascht van de voors. 4 mud rogs erfpacht  
 hiertoe ½ vande voors. buender heyen daer dander helft af toebehorende is Dircken voers.  
Item hiertegen zal Laureys voers. hebben  een mud rogge erfpacht van de voors. 4 mud rogge  
item noch 6 L rogs erfpacht welc Margriet wede w. Ghijsbrecht van Haren jaarlijks schuldig is uit zekere 
onderpanden volgens sch.br. - scabini predicti datum ut supra 

157. 1472 december 15 847.Sch.Otw,R.178,269-27v-1 
Wijtman Thijs pt Jannen nat.z. w. Laureis Everaerts 21 cronen 2 daaraf op Lichtmis en dat zo jaarlijks tot het 
voldaan is scab. Gruyter et Elst datum xv decembris  

158. 1472 december 7 847.Sch.Otw,R.178,270-28r-1 
Peter Emmen Katheline vande Pasch cum tutore Peter haer man Embrecht Jan Vannys sone Aert Henric 
Willen sone Embrecht Henric Vannys sone Aert Ghijb Zeghers sone Aert Dirck Wangen sone vande Doveloe 
ende Margriet sijn wittige hvr 3 L rogge jeep hen behorende op Lichtmis uit 
 een stuck lands in Enschot < erf Claes Maerten > erf w. Henric sBonten  
welk stuk Gheryt voors. [sic] tegen Mechtelden wijf w. Jan Honymans voer den voors. erfelijke pacht van 3 L 
en sommige auden commer  in sch.br. Otw supt Aernden z.w. Beerthouts van Beeck scab. Gruyter en Em 
datum in profesto conceptionis  

159. 1472 december 19 847.Sch.Otw,R.178,270-28r-2 
Katheline wede w. Henric Goeyaerts z. vande Strathen d.w. Wouter Toits cum tutore alle havelijke en 
bernelijcke gueden de voorn. Kathelinen toebehorende die dezelve Katheline nae her doet after laten sal 
supt Goeyaerden z. derselver Kathelinen en w. Henric voors. ad opus Kathelinen d. derselver Kathelinen en 
w. Henric voors. met afgaan met voorwaarden dat deselve Kathelinen des niet te .. mede deylen en sal in 
die erfelijcke gueden die die ierste ghenoemde Katheline nae hoer doet after laten sal ghelijc den anderen 
hoeren kynderen  
dat die ierstgenoemde Kathelinen hoer leven lanck macht houden sal die voers havelijcke gueden te 
verkopen vervreemden en veranderen ofte hoer van node weer ende dat hoer nae hoer doet vande voers. 
havelijken gueden overbliven sal Kathelinen hoer dochter voers. scabini Elst et Emken  
datum xix decembris  

160. 1472 december 19 847.Sch.Otw,R.178,270-28v-1 
Thomaes Wouter Maes sone van Karchoven pt Thomasen Jans z. vander Elst 26 Rgld en 5 st in festo 
Bartholomeio  a.s.  
Wouter Matheeus Bacs pt Thomasen voers. 10 der voers. gulden scabini predicti datum ut supra 
Henric Appels ende Mathijs Hoefkens pt Thomas voors. 21 Rgld en 5 st scabini predicti datum ut supra 
Claeus Claeus Joes z. ende Jacop sijn bruer pt supt Thomasen voers. 20 ½ Rgld scabini predicti datum ut 
supra 
Jan Gielis pt Thomasen voers. 10 derselver voors. gld scabini predicti datum ut supra 
Adriaen Jacops z. pt dictus 10 deselver gld scabini predicti datum ut supra 
Jan die Coster en Wouter Mertens pt indivisum Thomasen voers. 22 ½ Rgld 2 st scabini predicti datum ut 
supra 
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161. 1472 december 21 847.Sch.Otw,R.178,270-28v-2 
Cont sij want Aert z.w. Jans Meyers voor hemzelf en voer Adrianen en Elysabetthen sinen zusteren 
kynderen w. Jans Meyers voers. daar diezelve Aert voer geloeft hadde overgegeven en opgedragen hadden 
en vercregen hadde op hoer ghedeelt  
 een huis en hoefs en hoef met erf sibi adiacentium 9 ½ L in par. Otw in een stede geh. Berkel < erf 

Jans Beckers  > erf Jan Laur. Scoemakers z.  
tbv Aert z.w. Peter Haermans ende inde selve brieve geloeft hadde de voers. Adriaen en Elysabeth scab. 
Elst en Hulsen datum xxiu decembris  

162. 1472 december 16 847.Sch.Otw,R.178,271-29r-1 
Jan Stempel pt Hillegonde d.w. Jan heer Gosens 30 peters elke peter 18 st over 3 jaar met 1 ½ mud rogge 
op Lichtmis binnen de voors. termijn – scab. Emken en Hulsen datum xvi december  

163. 1472 december 16 847.Sch.Otw,R.178,271,271-29r-2 
Hillegont voers.  
 een huis en hof met toebehoren haar toebehorende met erf erfaan  1 L bvvo in loco Karchoven < Aert 

Appel > ^ comm. plateam v erf Heylwygen  vidue w. Jan Stempel en haar krn  
supt Goeyaerden z.w. Goeyaerts van Hulsen – scab. Emken en meester Jan datum supra – Hulsen pt 
solvere …duas litteras  
portatum per scabinos 

164. 1472 december 28 847.Sch.Otw,R.178,271-29r-3 
Embrecht z.w. Claeus Stert man van Katharina sue uxoris Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Stevens z. 
man van Elysabeth sue uxoris d.w. Peter Vanny voor henzelf en voor alle krn en nakomelingen w. Peter 
Vanny voors. daar Embrecht en Bertholomeeus voors. voor geloofd hebben dat vierendeel van 
 enen stuck beempts geh. den Heesbeemt ombedeeld liggende in par. Goerle den geheelen beempt < 

erf Jan Roelofs > erf Aert Aerts z. van Dun ^erf krn vanden? Einde v gemeint  
vendt Gielysen z.w. Peter van Aken uitgenomen alsulken chijns alsmen den heer vande gronde uit het 
voors. stuk beemd van recht sculdig is scab. Elst et Goyaert Hulsen datum in festo innoceniam 

165. 1472 december 28 847.Sch.Otw,R.178,-271-29v-1 
Jenneken vidua quondam Jan Coleman met Henic z. w. Jan Goeyaerfts z. hoer tegenw. wittigen man 
alsulcke tocht die Jenneken besittende is in alle gueden daar w. Jan Coleman in bestarf waar ook gelegen 
supt Jannen en Kathelinen zijn zuster krn Peter Coleman ook tbv Cornelys en Gherit krn w. Peter Coleman 
voors. – scab. Elst et Emken datum xxviij decembris  
Jan en Katheline voors. ook voor Cornelysen en Gherit voers. hebben geloeft Jenneken en Henric voors. dat 
sij peyselijc vredelijc en ombestoert van hen oft enighen van honder zullen allen en enyegelijcken alsulcke 
have ende erfhave als Jenneken voors nae doet w. Jan Coleman behouden heeft souden immer? meer 
daerteghen te doen of te laten gheschieen in eniger manieren in enigher toecomende tijde scab. predictum 
datum supra  

166. 1472 december 28 847.Sch.Otw,R.178,271-29v-2 
Elysabeth d.w. Tielmans vanden Dale van deselve w. Tielman en wt w. Beatrijs sinen voerwive tsamen 
wittelijc ghewonnen cum tutore heer Jan priester Claeus die jonghe gebr. en Soffie hoer zuster krn w. 
Tielmans voors. van deselve w. Tielman en wt w. Dinghenen d.w. Claeus Tielmans tsamen wittelijck 
gewonnen met Claeus [de oude?] niet tegenwoordig 2 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf w. Mechtelden vbidue w. Peter Leeukens > erf Coenraden 

geh. vanden Dale  
welke 2 L erfpacht Elysabeth d.w. Tielmans vanden Dale gheloeft had te ghelden w. Tielman z.w. Tielman 
vanden Dale hoeren bruer nae injhout sch.deelbr. – supt Adrianen z.w. Tielman vanden Dale vanden 
naebedde hoeren bruer scabini predicti datum ut supra 

167. 1473 januari 2 847.Sch.Otw,R.178,272-30r-1 
Jan en Katheline sijn suster krn w. Peter Coleman cum tutore voor henzelven en voor allen en enygelijke krn 
erfganamen en nacomelingen w. Peter Coleman voorn. daar Jan en Katheline voors. voor gheloeft hebben  
 een stuck beempts geh. de Bochovel tot hen behorende gelegen [doorgehaald in par. Haeren] in loco 

dicto bijde Emer < erf  Wouter vande Heesacker > erf Yeven Rutthen krn en de gem. Aa êrf de gasthuse 
vanden Bosch v erf Jan Stinen  

welk stuk beemd voors. totten w. Gherit z. w. Gherit Colemans met enen coep des heeren vande Lande van 
de provisoer der kerke van Otw van wegen der Fabryken voers. erfelijc toecomen is gelijk in vonnisbrief 
sch.Otw en wlke beemd Jan en Kathelijnen voors. vander doet w. Gherit Colemans hoers oems met recht 
van versterven en vertijenisse mede erfgenamen – supt Jannen z.w. Peter vander Straten  
w. Gerit Coleman en w. Peter Coleman en w. Jan Coleman en w.  Thomas Coleman en allen erfgenamen en 
nacomelingen w. Gherit  Peter en Jan en Thomas voors. inde voors. stuck beempts – scab. Elst et Emken 
datum ij january  
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168. 1473 januari 2 847.Sch.Otw,R.178,272-30r-2 
Jan vander Strathen voers. geloeft Jannen z.w. Peter Colemans 8 ½ peter elke peter 18 st op Lichtmis over 
12 jaar met een halve der voors. peters en pacht van ½ peter scabini predicti datum ut supra 

169. 1473 januari 6 847.Sch.Otw,R.178,272-30v-1 
Peter en Jenneken zijn zuster krn Gherit Willem Zeghers z. ook voor Kathelinen hun zuster d. Gherit voers. 
dat een vierendeel van de huse hiernae geschr. Jan en Adelije zijn zuster krn w. Peter Nellen cum tutore 
Adelije voer de der vierendeel te weten tsamen die helft van  
 enen huse en hove met toebehoren tot hen behorende daar de andere helft af toebehorende is Claeusen 

nat.z.w. Henric vanden Dijck ghelegen bvvo in loco dicto die Kercstraet < > erf Claeus vanden Dijck ^ v 
com. plateam  

welk huis etc. Peter Jenneken Kathelinen Jannen en Adelien voers. vander doet w. Aerts z.w. Peter Vervijns 
hoers oems met versterve in sch.br. van Aerden voers. in sinen utersten daer op ghemaect aencomen sijn in 
sch.br. Otw supt Claeusen natuerlijc z.w. Henric vanden Dijc – scab. Elst et Emken datum in festo 
Ephiphanie  
Claeus voers. pt Peter voors. ad opus Kathelinen zijn zuster voers 36 st ikn festo Jacobi a.sa. scabini 
predicti datum ut supra 

170. 1473 januari 14 847.Sch.Otw,R.178,272-30v-2 
Everaert z.w. Aert Brunen man van Mechtelden sijns wijfs d.w. Aert Doremans alle gueden bernelijc ende 
ombernelijc havelijc ende erfelijc die de selven Everaert vander doet q. Aert Doremans ende vander doet w. 
Elysabethen sijns ierste huysvrouwe met recht van versterve erfelijc toecomen sijn soe waer die gueden 
ghelegen sijn supt Jacoppe z.w. Aert Doremans sijnen zwager scab. Jan Elst en Emken datum xiiij january  

171. 1473 januari 17 847.Sch.Otw,R.178,272-30v-3 
Willem Poinenborch pt Gielysen z.w. Martens van Dusel Gherit den Raeymaker ad opus de krn w. Marten 
Hoey 10 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 4 L rogs – scab. Elst et Emken datum xvij january  

172. 1473 januari 6 847.Sch.Otw,R.178,273-31r-1 
cont sij want Andries z.w. Jans vande Wou erfelijk verkocht had Aernden z.w. Ghijb Aerts ½ mud rogs 
erfpacht uit zekere onderpanden na inhoud sch.br. van Otw  
daarna zoe is gestaen Aert Ghijben voors. pt Henric vande Wou z.w. Jans voers. als dat hij van desen pacht 
vande ½ mud rogs nimmermeer spreken en sal oft wandoghensten? zoeken sal op 
 alsulcken huis en hof  
als Andries voers. tegen Claeusen vanden Dijck met overgeven ghecregen? had in enige maniere scab. 
Gruyter et Elst in festo Ephiphanie  

173. 1473 januari 11 847.Sch.Otw,R.178,273-31r-2 
Pauwels vanden Doren heeft gheloeft Roelof Wouter Poinenborch z. sinen zwagere als dat hij Margrieten d. 
Roelofs en w. Heylwyghen d.w. Pauwels  voers. houden sal van e[t]en van drincken van cleden en scoenen 
voer hoer goet van die selve Margriet tot hoeren mondigen jaeren comen sal  
Pauwels heeft ook bekent dat hij van de erfhaven onder heeft ende in sijn tochte besit 2 bedden van 2 ellen 
met 2 saerdsen en slapellaken 6 sitten cussen met 4 lelien item 2 oercussen item een tijck van 2 ellen item 2 
pellen dweelen item 2 rondeel laken en 2 pellen tafellaken item 4 tenen scotelen 3 tenen kannen een 
coperen potken met enen hengel dwelc Margriet voers voerwt hebben sal item 2 groet ketel ende 2 cleyn 
item 2 backpannen en een cleyn ganspan item een riey? [zwy?] met 2 sloten item een sitten kist welken 
huysraet voers. Pauwels voers gheloeft heeft nae sijnre doet wt te reycken Herman sinen wittigen z. en 
Margrieten s. Roelofs voers. heeft voert geloeft Pauwels voers. dat hij allen gueden bernelijc ende 
ombernelijc havelijc ende erfelijc die hij naar sijnre doet after laten sal laten sal de voers. Herman sinen sone 
en Margrieten voers. sonder argelist  scab. Gruyter en Elst datum xi januari  

174. 1472 mei 20 847.Sch.Otw,R.178,273-31v-1 
in nomine 
In nomine domini Amen p. ho. pus.. 
Goeyaert z.w. Embrecht van Riele wedn. w. Alijten sijns wijfs d.w. Ghijsbrecht Korstiaens sone alsulcken 
tocht als Goyaert voors. nae doet sijns wijfs besittende is in vierendeel van 
 enen huse en hove met toebehoren gelegen in lib. de Oesterwijck < erf Jan Wouter Gielis soen > erf 

Heylwyghen d.w. Gherit Scrivers ^ comm. plateam v erf der zusteren van Otw  
supt Henric sinen wittigen sone van hem uit w. Alijten sinen wive tesamen wittelijk ghewonnen scab. Embr. 
Henric Emmen sone en Goyaert van Hulsen datum anno Lxxij xx mey  
quo facto dicte Henricus dat vierendeel vande huse en hove voers. leg. supt Symon Jans sone sinen 
zwagher als wittig man en momb. Alijten sue uxoris d. dess. Goeyaerts en w. Alijten voers.  
dat  Symon daerwt gelden sal alsulken ½ mud roge erfpacht also Henric voers. daerwt ende op scabini 
predicti datum ut supra 
nog enkele regels hieronder – rest van dit blad leeg – laatste blad van katern 
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175. 1472 december 2 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-1 
los half vel met kleine omslagrand aan achterzijde leeg 
Embrecht geh. die Meyer z.w. Aerts Meyers man Elisabethen sijns wijfs d.w. Jans vander Amervoert dat 
vijftendeel hem toebehorende in  
 een stucxken erfs met eyken scaerhout daerop staende gelegen in par. Otw in loco dicto Karchoven < 

erf Alyten wede w. Jans vande Wiel en hoer krn > en voert al om her. Henric van Veen  
item noch hiertoe dat sestendeel in 
 eene beempt onbedeelt liggende geh. de Berckdonc den helen beempt 3 buenre gelegen in par. Haren 

in loco  dicto tRoet inter tRoet voers. ex uno > erf Beatrijs wede w. Peter sBeren en hoer krn en de 
erfgen. w. Gherit Bocks ^ gem. Aa v erf Henric en Gherit gebr. krn Jan Wijtmans en Gheertruden wede w. 
Aerts van Kerhoven?  

leg et her vendt Henrick z.w. Ruth Brievincs – scab. Heyman et Em. datum secunda decembris uitgenomen 
alsulcke weghe als met recht over de voors. beempt sculdich sijn te wegen de.. littera? Henrico  nl. Gos. Aert 
Gos. z. nl. nofro?  

176. 1472 december 7  847.Sch.Otw,R.178,274-32r-2 
Gherit Aert Groys soen pt Jacop vander Elst 20 ½ steen wollen en 3 liberi [pond] elke steen 16 st die een 
helft daaraf st Jacops dander helft Bamisse scab. Appel Heyman datum vij decembris 

177. 1472 december 7 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-3 
Jan Buckincs Gosen z. Peters ? sup. predicto Jacobi 24 ½ steen elke steen ghelijc voers. ende die … pt 
sup. scab. predictus datum septima decembris  

178. 1472 december 7 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-4 
Vastraat van Ghiesen en Elisabeth sijn hvr pt Jacopppe voors. de helft van 20 steen wollen en een vierdel 
ponds elke steen scabini predicti datum ut supra 

179. 1472 decemberr 7 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-5 
Henric geh. Meynaert pt dicto Jacobo 23 steen wollen en 1lb [pond]  elken steen pt als voor scabini predicti 
datum ut supra 

180. 1472 december 13 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-6 
Henric gheheiten Brabants z.w. Jan Brabants pt Aert Appel Jacops soen te betalen 23 ½ steen wollen en 3 
½ lib. elke steen 16 st in festo bavonis ? a.s. scab. Heyman en Em. datum xiij decembris 

181. 1472 december 17 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-7 
Peter geh. van Laerhoven pt Aert Appel voers. 23 ½ steen wollen elke steen etc. scab. Thomaas? Thijs en 
Heyman datum xvij decembris  

182. 1473 januari 5 847.Sch.Otw,R.178,274-32r-8 
Ghein? Licoop pt Korstiaen Em Gosens z. ad opus Jacobi Elst 12 ½ steen wollen pt sup … scab. Appel et 
Em. datum v january  
[rest van dit blad leeg als mede achterzijde leeg 

183. 1473 januari 12 847.Sch.Otw,R.178,275-33r-1 
Cont sij want Jacop z. Jans vander Elst voor zijn gebrek dats te weten voor 60 gouden Leeuwen die welc 
Henric  z.w. Berthouts vanden Dijck de voors. Jacop gheloeft hadde voor welke schuld Jacop voors. en 
beslag van alsulcke erfgoederen als Henrick in de dingbank van Otw liggende had vonnis sch. Otw en doen 
richten aan de helft van  
 enen stuck beempt w. toebehorende Beerthout vanden Dijck gelegen in par. Otw in een stede geh. 

Huculem bijde watermolen  
ende daertoe die helft van 8 mud rogge erfpacht die welc Willem Poinenborch en Lambrecht vande Wou 
sculdig waren te ghelden w. Beerthout vanden Dijck uit zekere onderpanden na inhoud sch. brieven in de 
dingbank van Otw liggende hadde ende daar die selve Henric in ghericht was welc helft vande voers. stuck 
beempts en vande voors. 8 mud rogge ende den anderen gueden voers. de voors, Henric vander doet w. 
Beerthout vande Dijc sijns vaders versterve  
welk gericht Aert Lonout in de name van wegen Jacops voors. volcomelijk volvuerde  
dwelc gheschiet alsoe heeft Aert voers. als gemachtigd dese helft vande voors. beemd en de helft van de 8 
mud rogge en de andere goederen daar hij in gerecht was voor zijn voors. gebrek verkocht Heylwighen 
wittige d. Jacops vander Elst voors.  
-…..  deselve Henric in ghericht is ……. wittigen beslapen huysvrouwe ter tijde toe voor deselve Henric 
butenlands wesende …… 
scab Gruter Elst Hulsen Emken  et meester Jan datum xij january 

184. 1472 juni 16 847.Sch.Otw,R.178,275-33v-1 
[amper leesbaar achterzijde van dit protiocol] 
Alsoe sekere gheschillen tussen joffr. Margrieten wede Jans van Donghen ende Roelof haren sone t.e. en 
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Joerden z.w. Aerts vander Heyen t.a.z. zekere grondcijns die bij minen ghenedigen heer gheset was op  
 een wyntmolen geh. ter Nedervonder  
die welc w. Jan van Donghen ghecoft ende ghecrigen hadde hadde tegen w. Aert vanden Heyen en waaraf 
w. Aert de voors. w. Jan van Donghen waerscap gheloeft hadde sonder den voers. grontchijns daer op te 
noemen oft wt te scheyden als zij zeden  
alsoe in bijwesen van  Roelof van Daelhem heer tot Dongen en bij Peteren? van Wysel schoutet van 
Tilborch dat joffr Margriet en Roelof hoer sone van nu voortaan ten ewigen dage vande voors. molen gelden 
sullen 4 oude grote grontcijns tesamen mette afterstel  
soe sal Joerden voers. die voors. joffr. Margriet en Roelof haeren soen . . . .  
scab. Elst Hulsen datum xvi juny 


