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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 180, Protocol, 1474
fol. 1 (330) - 34 (365) en enkele losse akten
177 regesten
Oisterwijk, W.de Bakker 27 augustus 2014 – 26 november 2014
ook gebaseerd op aantekeningen mr G. Berkelmans 28-4-1959
scans van dit protocol door Luud de Brouwer op: https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
geen kaft meer aanwezig
3 katernen
a. 330-343
b. 344-355
c. 356-365
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.180 oud nr Oesterwijk no 116?
gerestaureerd, -voorzien van nieuwe foliering 330-365, van oude foliering (zie bij GB) niets meer te vinden.
met watermerk d met stok met gaffel bovenaan
laatste blad bebaarde? kop met twee horens (oren?) en kruis ertussen
op eerste tekstblad staat 1473 74
Verklaring van enkele afkortingen:
B
= bunder (8 L = 1 B) ?
bvvo
= binnen de vrijheid van Oisterwijk
dmaw

<>
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= daar moeder af was

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

jeec
jeep
L
mma
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zw

= jaarlijkse en erfelijke cijns
= jaarlijkse en erfelijke pacht
= lopense (50 R = 1 L)
= met meer anderen (cum quibusdam
alijs)
= Oisterwijk
= roede
= ten erve
= ter plaatse (in loco dicto)
= ter tocht (vruchtgebruik)
= zoon van wijlen

1. 1474 november 11
847.Sch.Otw,R.180,330r-1
GB - 1r
Jan Thomaes Zibben z. heeft de slach voor den groten beempte voer die Aa voor 2 1/2 peter ende de dach
ste marten
Item Em Hermans Jans z. heeft de slach vande voorsten beempde voer 2 peters ende 3 st
Jan Ghijben heeft de slach vande twee cleinen beempden voor 3 peters ende 1/2 oert
1473
74
2. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,330r-2
Henric Hoefslegher heeft hem vernuecht voldaen ende wael betaelt ghekent van heeren Aert Beys als
executoir der testamente meester Jans van Spul van 20 Rgld verschenen tot 2 terminen in afsalghe ende
mindernissen van 50 Rgld die w. meester Jan van Spulle de voers Henric ghemaickt ende beset hadde ut
dictus scab. Heyman et Adriaen Heyen in festo Bartholomei [24-8] anno Lxxiiij
xxxviij
[rest van dit blad leeg]
3. 1474
847.Sch.Otw,R.180,330v
Scabini liberate de Oesterwijck anno Lxxiij Lxxiiij post? a Wilhelmo Wyten schulthetho ibidem erant Heyman
vande Eck Jan van Eyghen Adriaen Heyen Goyaert van Hulsen Henric Aert Hermans z. Henric Hoen? ende
Goeyaert Mostaert
item jurati anni illius erant Aert Appel ende Goeyaert Rembouts
item dede Adriano Heyen in defal..none vi peters
Item noch den verwer vi peters min 7 1/2 st
[rest van dit blad leeg]
4. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,331r-1
GB 2r
Godelt vidua Peter van Laerhoven 19 peters en een oert metten pacht die welc Jan sone qd Jan Lipprechts
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gheloeft hadde Godelden voers. nae inhout sch.br. supt Oeyen wede w. Pauwels Ruters
scab. Heyman en Jan van Eyghen datum xvij januarij
5. 1474 januari 11
847.Sch.Otw,R.180,331r-2
Gherit z.w. Wouter Ymmen op
 alsulke erf het sij huis hof lant beemde heye ende weye als Laureys z.w. Everaert Roelofs sone tegen
Henric z.w. Wouter vande Steghen man van Kathelinen sijns wijfs d.w. Jans z.w. Laureys geh. Lonen
sone met overgeven ghecregen had volgens sch. br. vanden Bosch
ad opus Laureys voorn. dat Laureys voers. daeruit ghelden sal Jan vander Meer 1 1/2 mud rogs erfpacht in
afslage van 5 mud rogs erfpacht en den H.Geest vanden Bosch de helft van 18 L rogs erfpacht en de gulden
van Ste Kathelinen en van Ste Barbaren van Oesterwijc 1 L rogs erfpacht en alsulcken chijns daer Laureys
voers. af op chijnsboeck comen is welcke pacht en chijns voers. Laureys voors. van nu voert aen jaarlijks zal
betalen
scab. Hoeven en henric Heer datum [xviij doorgehaald] xi january
Laureys voers. op
 de helft van eenre hoeven lands soe lant soe beempde soe heye soe weye sommige ghelegen in
Oeterwijc sommige in Tilborch ende sommighe in Loen welc hoeve ghedeilt is teghen Enghelberen
Moers en hoer krn als sij zeede en daer Gherit voers. af in possessnen is
ad opus Gherit voers. dat Gherit daaruit gelden zal Jan vander Meer 3 1/2 mud rogge erfpacht in afslage van
5 mud rogge erfpacht en de helft vande voers. 18 L rogs erfpacht en alsulcken chijns daer hij af te boek
comen is - datum testes ut supra
6. 1474 januari 13
847.Sch.Otw,R.180,331v-1
Reneer en Claes gebr. krn qd Stheven Reneers van Broechoven voor henzelf en alle krn nakomelingen en
erfgenamen Sthevens voers. de helft hen toebehorende in enen mud rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove megt toebehoren in par. Tilborch in loco Hasselt < ^ erf Peter Nouwen > v com.
plateam
 stuk beemd geh. dat Hornixken int Ghilsche Broeck < die Delbuender > erf Elysabeth vidue qd Peter
Aerts en zijn krn
 stuck lands geh. die Eertborn in par. predicta < erf Jan Gherits > Jacop van Boerden ^erf Jans Bonten
wijf en zijn krn v erf Jan Gherit Bonten wijf en haar krn
welk mud rogge erfpachts Stheven en Jan die jonge krn w. Reneers vanbroechoven tegen Willem z.w.
Ghijsbrecht Ridder met overgeven in sch.br. Tilburg
supt Wouteren z.w. Claes Wouters Roey Gherits soen
--scab. Heyman et Hoeven datum [doorgehaald xix] xiij january
7. 1474 januari 13
847.Sch.Otw,R.180,331v-2
Ghijsbrecht z.w. Gherit Weerneers man van Kathelinen sijns wijfs d.w. Henric Losen 12 1/2 L rogs jeep op
Lichtmis uit
 een stuck lands geh. Alyten hoeve 1/2 mudzaad in par. Otw op die Hoeven < erf Jan Aert Herman
Noiyens > gemeint van Huculum
welke 12 1/2 L rogs erfpacht voors. w. Henric die Lose tegen die erfgen. qd Tielman Hoefs in sch.br. Otw en
Ghijsbrecht vander doet qd Henric Losen met recht van versterven en erfdeling supt [hieronder de jonge]
Willem z.w. Henric Losen ad opus sui et ad opus Henric [of hier de jonge?] z.w. Henric Losen voers.
- datum testes ut supra
8. 1474 januari 13
847.Sch.Otw,R.180,331v-3
Ghijsbrecht voers. man van sijns wijfs voers. Henric dou en Willem gebr. krn qd Henric Losen voers. hebben
hen vernuecht bedanct van Jannen z.w. Jans Losen van allen alsulcken ontvangsten en bewinde als Jan
voors. als momboor der krn voors. ghehadt en hem daaraf quytgeschouden - datum testes ut supra
9. 1474 januari 15
847.Sch.Otw,R.180,332r-1
GB fol. 3
Bartholomeeus z.w. Henric Lombaerts man van Elysabethen sue uxoris d.w. Henric Goeyaerts 4 L rogs jeep
op Lichtmis uit
 een stuck lands geh. den Put acker 2 L in par. Haren in de Harens acker < ^ erf Margriet wede w. Jan
Priems en haar krn > erf Aert Brocken v comm. viam
welke 4 L voorn. Elysabeth d. Gherit Vendijck tegen Aernden z.w. Aerts vande Hoeven in sch.br. Otw en
welke 4 L de voorn. Bartholomeeus als man sijns wijfs vander doet Elysabeth voors. met versterve
supt Dircken Sapeels ad opus tabula sancte Spiritus in Oesterwijc
scab. Heyman et Hoen datum [doorgeh. xxi] xv january
10. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,332r-2
moeder Jan moeder der susterhuse van Oesterwijck d.w. Willem Kepken met hr Henric geh. den Gruyter
confessoer des zusterhuse voers. als met hoer momboer Willem z. Jans Beckers man van Heylwyghen sue
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uxoris Henric geh. Appels man van Kathelinen sijns wijfs d.w. Willem van Brakel in vierendeele hen als sij
zeede toebehorende in die helft van
 een stuck heyvelds daar dat 1/4 toebehorende is den goetshuse van Kersendonck in par. Enschot < erf
w. Aerts Greven dat daartegen deelt > erf Jan Buckinck Gherits z. ^ erf sheren van Parweys v erf krn
Jans van Oekel
welke helft van de voors stuck hey .... Margriet wede qd ? Willems van Brakel voors. tegen Aernden z. qd
Aerts Greven met overgeven in sch.br. Otw
supt Bruer Michielen van Peer ad opus des goetshuse van Kersendonck voers.
scab. Jan van Eygen en Adriaen Heyen datum [doorgeh. xxij january] xvij january
11. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,332r-3
moeder Jan voers. als boven Henric Appels man van sijns wijfs voors. 2/3 hen toebehorende in enen mud
rogh jeep daar dat dordendeel dordendeele af toebehorended is den goetshuse van Kersendonck op
Lichtmis van en uit
 eenre wijntmolen geh. Creytenmolen met hoer rechten en toebehoorten en uit enen huse en hove
daeraen liggende in par. Otw in Uedenhout < erf Peter dicto vander Schoer > gemeint de Haren
welk mud Margriet voors. en hoer krn tegen Embrecht z.w. Aerts Greven gecfegen had in sch.br sBosch
supt bruer Michielen voers. ad opus sgoetshuse voers. - datum testes ut supra
12. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,332v-1
[doorghehaald Embrecht] [erboven:] Adriaen z.w. Claeus Stert op
 huis en hof met zijne gronden en toebehoren en sommige erven daaraan 6 1/2 L in par. Otw in
Uedenhout op de Houtsche straet < > erf Embrecht voers. dat daartegen deelt ^ comm. plateam v erf
Laureis voors. [sic]
 de helft een L meer van een stuck erfs tot lande en tot weyen liggende tsamen 2 mudzaad gelegen
aldaar de helft daaraf oostwaarts < erf Embrecht voers. dat daartegen deelt > Laureis Loers
 [doorgehaald de helft van een stuck beempts daar de andere helft af toebehorende is Embrecht voors
gelegen aldaar < erf sHeren van Parweis > erf Jan Loenman]
 de helft van een stuck erfs tot heyen liggende 3 B in par. Loen < tgoet van Postel > Symon Jans
welke erfpacht Embrecht [= dus Adriaan] met recht van versterven in een erfdeling ad opus Ghijsbrecht z.
Lambrecht van Gorcum man van Elysabeth zijn hvr d.w. Claeus Stert daar Ghijsbrecht voors. uit gelden zal
de helft van 2 oude grote erfcijns en Berit sen ?{geritje?] wede Mathijs Jan Thijs de helft van 6 mud rogge
erfpacht en de helft van 2 mud rogge erfpacht Yde haar mans kinderen en de helft van 12 d. erfcijns uit de
heye tot Loen [geen datum noch schepenen]
Ghijsbrecht voers. man van sijns wijfs op
 een stuck lands in par. voors. 6 L als voor < erf Ghijsbrecht voers. dat daartegen deylt > erf Jan Willems
 een stuk lands 5 1/2 L gelegen aldaar < erf Ghijsbrechts voors. dat daartegen deelt > ^ erf Bel? Zegers
kynderen
 de helft van enen stuck erfs tot lande en tot weye 1 L te weten de helft westwaarts gelegen daar dandere
helft toebehoort Ghijsbrecht voers dat daartegen deylt ex uno > erf Becker? Zegers kynderen
 de helft van de voors. stuck tot heyen liggende in Loen
 opt voors stuck beempts
welke voorn. erven de voors. Ghijsbrecht op enigerwijs toebehoren ad opus Embrecht voers.
daar Embrecht uit gelden zal de helft vande voors. chijns en pacht
scab. predictus datum supra scab. Heyman en Hoeven datum in festo Anthony
13. 1474 januari 17
GB fol. 4
Ghijsbrecht voers promisit Embrecht voors. 12 L rogs op Lichtmis uit
 voors. stuk beemd
- datum testes ut supra

847.Sch.Otw,R.180,333r-1

14. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,333r-2
Embrecht voors. dar Ghijsbrecht als dat die selve Ghijsbrecht dese 12 L rogs erfpachts sal mogen quyten en
lossen op Lichtmis over 12 jaar met 27 peters elke peter 18 st en meten pacht - datum testes ut supra
15. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,333r-3
Wouter z.w. Peter Pigmans Adriaen z.w. Gosen Beerten hen te geven en te ghelden Jannen z.w. Gherit
Vendijcs 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuck lants geh. den Bogaert < erf Jan Michiel? O > Heylich? Mechtel? N en metten eynde suytw.
aen de gem. straet 2 L
Wouter Pig gheloeft met dese onderpant goet en weldoegend te maken - datum testes ut supra
16. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,333r-4
Laureys z.w. Jan Laureys Toit Vannys z. promisit te gelden Adriaen z.w. Aert Molders 1 mud rogs jeep op
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Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren en erf daaraan 13 L in par. Otw in Berckel < erf Henricz. Jan Laureys
voors. > Andries vande Wou ^comm. plateam v erf Aert Ghijb Aertss z.
scab. Heyman en Hoeven datum supra
17. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,333r-5
GB fol. 4
Heylwych wede qd Goeyaert Bloemaerts cum tutore alsulcken tocht als Heylwych voors. besiiende isin allen
ende enyeygelijken gueden bernelijc ende onbernelik havelijck ende erfelijck dat w. Goeyaert Bloemaert in
bestarf - supt Goeyaertden z. Aert Goeyaerts z. man van Margrieten sui uxoris Adriaen z.w. .Gherit Bonten
man van Heylwygen sue uxoris en Goyaerden dochteren Heylwyghen en w. Go. Bloemaerts voers. ad opus
eorum et ad opus Wouter noch onm. z. Heylwygh en w. Goyaert voers. -dezen hebben geloeft 3/4 van de
voors. gueden in par. van Enschot in Gestel en in gehucht van Berkel - datum testes ut supra
18. 1474 januari 17
847.Sch.Otw,R.180,333v
quo ad f.... Goyaert als man van sijns wijfs voors. 1/4 van voorn erfgoederen welke gekomen zijn van w.
Michiel; den Haerde vader Heylwych voors. gelegen in par. Otw te Huculem
supt Adrianen voors. man van sijns wijfs - datum testes ut supra
hierop? ? 1 st Adriaen Goeyart sijn ghezwye voor henselve en voor Wouter voors. daer selve? Heylwyghen
haar tocht in de helft vande voors erve in huwelijke state ?
Goeyaert voers. als man van sijns wijfs promisit te geven en te gelden Heylwyghen voors. Goeyaerden en
Wouteren hoeren bruer Heylwyghen ter tochte en Goeyaerden en Wouteren voors. ten erve te blijven 10 L
rogge jeep op Lichtmis uiot
 enen huse en hove met toebehoren 4 L in par. Enschot < ^ comm. plateam > erf ecclesie de Enschot v
erf Joffr. Houtappels
 een stuck lants geh. die Bolck gelegen aldaar 17 L < > erf Rutgheers van Erp ^ Keerswech v erf Rutgeers
voers.
 een stuck lants 12 L gelegen aldaar < erf Jan Wyten > joffr. Borchgraven ^erf Wouter Toit v erf Jan
Haermans en der kercken en enen weghe gheheiten den Hollantsche weghe
 2 stuxkens lands ghelegen in die molen braecs ghelegen < comm. plateam ex uno fine et inter Rutgheers
van Erp ab utroque parte
 stuck erfs tot weyen liggende 6 L in par. Otw in loco dicto Berkel < erf Jan Laureys kinderen > tgoet
van Parweis ^sheeren van Parweis v gemeint van Haren
 stuck beempts in Ghestel < erf Willem Vos > Gielys Voskens ^gemeint van Gestel
 stuck beempts gelegen aldaar < Gielys Voskens > Ewout Jans z. ^ gemeint v prescriptum
- datum testes ut supra
Goyaert voors.promisit hem te gheven ende te ghelden Goeyaerden voors. ook ad opus Wouter hoer bruer
voors. 5 L rogge ... also lange als Heylwig voors. in der mensheit leven sal - datum testes ut supra
19. 1474
847.Sch.Otw,R.180,334r
los papiertje
Dit is alsulken wtg. als heer Jan Marscalck wtg. heeft van weghe Jacops van Ghestel
inden yersten gheg. Aert den Sloetmaker voir een dobbel sclot? met 3 schoetelen tesamen 8 st
Item gheg. voir 12 lop. haeveren? doen Jacop voors. lestvoorn. tot Oesterwijck was 14 st
Item noch gheg. voer een mudde haeveren meter vrachten te gad. 20 st
item gheg. voer naghel boven aent huys ende after aen die schuere 1 st
[in ander handschrift - Schevaerts ?]
20. 1474 ? januari 19
847.Sch.Otw,R.180,334v
ommezijnde los papiertje
Aert z.w. Gherit Brievincks promisit te ghelden heer Florys Ghijsbrechts priester ad opus sui et ad opus
Beetruts sijnder maecht 1 mud rogs jeep op Lichtmis uit
 huse hove erf daaraan 6 buender gelegen in par. Otw in loco Uedenhout < > des goetshuse vande
Couwenwater ^ comm. plateam v erf Meeus Henric Sthevens z.
heer Floys sijn leven houden en heffen sal tvoers mid rogs ende nae sijn doet voern. uit voers. ?? scab.
Eyghen en Hulsen datum xix januari
Heer Florys voors. namens hemzelf en van Beertruden voors. dat dit voors. mud rogs wedeom comen en
bliven sal tot Aerden voors. oft tot sinen erfgenamen - datum testes ut supra
21. 1474 januari 27
847.Sch.Otw,R.180,335r-1
GB fol. 5
Aert z.w. Jan Joerdens man van Luytgaerden sijns wijfs d. Claeus van Stralen promisit Kathelinen d.w.
Laureys Loers 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren 9 L in par. Otw te Berckel < erf der krn w. Henric vande Brekelen > ^
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comm. plateam v krn Jans Cupers
stuck erfs 2 L gelegen aldaar < > erf Aert Loers lynt ^erf sheren van Parweis v comm. plateam
een stuck lants tGheliect 3 L gelegen aldaar < Jans Cupers kynderen voers. > Kathelinen Swolfs ^ erf
Jans Beckers Willems z. v erf Yde Vannys kynderen
scab. Heyman en Hoeven datum xxvij january



22. 1474 februari 4
847.Sch.Otw,R.180,335r-2
[erboven geschreven: Aert z.w. Jans Meyers]
Jan z.w. Peter Haerman Wouter z.w. Hubrecht Wouters z. man van Elysabeth sue uxoris ende Adriaen d.w.
Jans Meyers voers. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 de goede w. Herman Loers met sinen toebehoren
welk mud rogge erfpacht voors. w. Yde nat.d.w. Aert Back tegen Heylwyghen d.w. Herman Backs met
overgeven in sch.br. Otw en welk mud rogge erfpacht voors. den voors. Jan Aerde Wouter en Adrien met
versterven - suppt Ghijsbrecht z.w. Lambrecht van Gorcum ad opus zichzelf en ad opusEmbrecht z.w.
Claeus Stert tesamen en allen en enyegelijcken erfghenamen en nacomelingen Yden voers. - scab. Heyman
en Jan van Eyghen iiij february
23. 1474 februari 8
847.Sch.Otw,R.180,335r-3
Elysabeth wede w, Jan Willen d.w. Zeghers van Waghermoey van deselve w. Zegher en wt Sophien d.
Willems Vetten? tesamen wittelijc ghewonnen alle goederen bernerlijc ende ombernerlijc havelijc ende
erfelijc die deselve Elysabeth vander doet Elysabeth hoer moeder in enigen toecomende tijde aenversterven
zullen moghen - supt Gheryden z.w. Zeghers van Waghermoey voers. haren ome? - scab. Heyman en
Adriaen Heyen datum viij february
24. 1474 februari 7
847.Sch.Otw,R.180,335v-1
Claeus ende Aert gebr. krn w. Aert Stert Aert z. Goeyaert Gruyters man van Adrianen sijns wijfs d.w. Aert
Stert Embrecht geh. Stert als momb. Aerts ende Elysabethen noch onm. krn w. Aert Stert voers. delen na
dood w. Aert Stert hoers vaders en van w. Mechtelden hoer moeder met recht van versterven
aan Claeus
 een stuck beempts 1/2 buender in par. Otw in Uedenhout < erf Gherit vande Loe > Henric Sthevens
kynder vander Amervoert ^erf Lambrecht Leinen v erf Wouter Loers
nog hiertoe 4 L rogs erfpachts van 12 L rogs erfpacht die Mari van Beeck laarlijks sculdich is
nog hiertoe 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Lambrecht vande Wou jaarlijks sculdig is
nog 12 L rogs erfpacht die welc Boyen Rosen? jaarlijsk schuldig is
nog 7 L rogs erfpacht die welc Peter vander Steghen jaarlijks schuldig isuit zekere onderpanden na inhoud
verscheyde brieven daarop gemaakt
aan Aert de oude en Aert Goeyaert z. hun zwagers voers.
 een stuck beempts 6 L in par. predicta in Uedenhout < erf Gosens vanden Heesacker > Henric Willem
Coiten ^ erf Lambrecht Leinen v erf Beatrijs vidue Ghijsbrecht vanden Broeck en hoer dochter
nog hiertoe 1 mud rogge erfpacht dwelc Jan Willem Wyten z, jaarlijks schuldig is
nog 12 L rogs erfpacht diemen wt Jan Smerymans hoeve jaarlijks schuldig is
nog hiertoe 7 L rogs dwelc Aert die Meyer of zijn erfgenamen schuldig zijn
nog 1/2 mud rogge erfpacht dwelc Herman van Boerden jaarlijks schuldig is
nog 4 L rogs van 1/2 mud rogs erfpacht die welc Peter vande Wou jaarlijks schuldig is na inhoud verscheyde
schepenbrieven - welk stuk beempts voors. en erfpachten de voors. Aert en Aert sijn zwager voers. [336r]
die hieruit gelden zullen alzilke cijns aan de hertog uit het stuk beemd
hiertegen zullen Aert die jonghe en Elysabeth zijn zuzter hebben houden en erfelijc besitten
 een stuck erfs tot weyen liggende 6 L in par. en tpl. voors. < erf Embrecht Stert en Jan Goeyaert Back >
erf Henric van Kuyck ^ erf Peter Wouter Toits z. v comm. plateam geh. die Gruenstraet
1/2 mud rogge erfpacht dwelc Henric vande Wou tot Huculum jaarlijks schuldig is te ghelden
1/2 mud rogge erfpacht van 12 L rogs erfpacht die welc Mari van Berck [of beeck] jaarlijks schuldig us te
gelden
1 mud rogge erfpacht die Jan Leyten te Tilborch jaarlijks schuldig is te ghelden
item nog 12 L rogs erfpacht en 14 L rogh erfpacht die welc men tot Castelre in de par. van Boextel jaarlijks
schuldig is te ghelden
item noch hiertoe 1/2 mud rogh erfpacht dwelc Aert van Eersel jaarlijks schuldig is tegelden
item nog hiertoe 4 L rogs erfpacht van 1/2 mud rogge erfpachts dwelc Peter vande Wou tot Huculum jaarlijks
sculdig is te ghelden ende al wt zekere onderpanden nae inhout verscheide scepenbrieven welk stuk erfs
voors. en erfpachten voors. de voors. Aert den jonghe ende Elysabetthen sijnre zuster voers. wt ghelden
zullen te weten wt weijen xi cronen? en dat dordedeel van 2 capuyenen jaarlijks
scab. Henric Heer? mostaert datum vij february
Embrecht Stert promisit ..... 15 st etc. .... Aert Aerts Gruyters
25. 1474 februari 9

847.Sch.Otw,R.180,336v-1
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Peter z.w. Gherit Beerys z, van Oerle promisit Gherit Willem Heynen z. en Henric vander Avoert ad opus
Wouter z.w. Wouter Gherit Willems z. voorn. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands tot weyen liggende 13 L in par. Tilborch < erf Elysabeth vidua qd Hubrecht Berthen en
haar krn > comm. plateam ^ erf sGoetshuse van Tongherloe v erf Elysabeth vidue qd Daneels Camers?
en haar krn
scab. [Jan doorgehaald] Heyman et Jan van Eyghen datum ix february
26. 1474 februari 9
847.Sch.Otw,R.180,336v-2
Claeus ende Kathelijn zijn zuster krn w. Ghijsbrecht Heyen vanden naebedde 2/3 toebehorende in
 een huse en hove met toebehoren bvvo in die Kerckstraet < ^ erf Claes Claes Joest z. en met een
ghemenen voetpat v com. plateam geh. die Kerckstraet
welk huis etc. Marie wede geh. Ghijsbrecht Heyen d.w. Gherit van Broechoven tegen Dircken Michielen en
Peteren gebr. en tegen Heylwyghen hoer zuster krn w. Jan Nellen in litteris de Otw en welk 2/3 vande huse
voers. den voers Claeus en Kathelinen van den doet w. Marien hoer moeder voers. met versterven
supt Aernden hoeren bruer - scab. Heyman en heyen datum sup.
27. 1474 februari 15
847.Sch.Otw,R.180,336v-3
Henric z.w. Wouter vande Loe
 een huys en hof met toebehoren met den erf daaraan 4 1/2 L en 1/4 vatsaet in par. Otw te Berkel < erf
Claeus Jacops z. vande Leempoel > erf Gheertruden vidue qd Henricx vande Voert en krn ^comm.
plateam v erf Gherit Beyen
vendt heer Lambrecht z.w. Thomas Brunen uitgenomen 28 st payments erfcijns en 8 1/2 L rogs erfpacht
jaaerlijks van recht - scab. Hulsen en Henric Heer datum xv februari.
28. 1474 februari 21
847.Sch.Otw,R.180,337r-1
Wij Heyman vander Eck ende Henrick vande Hoeven scepenen in Otw
Hadewych d.w. Henrick vanden Dijc en heeft wederroepen allen alle procuratien bij enige personen
en verleent met desen brief Claeusen nat.z.w. Henric vanden Dijc hoeren broeder een volcomen vrij macht
datum [doorgehaald xxij februari] xxi februari
Hadewych voers. jeec van 1 1/2 pond payments in festo beati Dyonisy uit
 domo area et orto 5 L sitis in par. Berlechum ad locum Middelrode < ^ gemeint > gem. plaats v erf krn
w. Gherardi dicti Gielys z.
welke cijns voorn. mr Henric gen. Appels tbv Hadewyc voorn. tegen Amelius z.w. Jeronimus ? gedn. Peters
gekocht had in sch.br. sBosch heeft hij overgedragen aan Nicolaas n.z. Henric van den Dijc haar broer datum testes ut supra
29. 1474 februari 21
847.Sch.Otw,R.180,337r-2
Cornelys z..w. Peter Coleman alsulcke gieden als denzelven Cornelis van de doot? w. Jan en Gherit gebr.
krn w. Gherit Colemans sijn oeme aencomen verstorven sijn waar ook gelegen
supt Jannen z.w. Peter Colemans sijnen brueder - datum testes ut supra
Jan voors. prmisit Cornelysen voers. 9 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 25 jaar met 9 st - datum
testes ut supra
30. 1474 februari 21
847.Sch.Otw,R.180,337r-3
Jan z.w. Jans vander Rijt?
 een stuck erfs nu tot weye liggende 4 1/2 L in par. Otw in Huculum aen die Griem? straet < erf Henric
z.w. Henric Losen > ^ comm. plateam gemeint
vendt Henric de Lose voors. uitgenomen de helft van 2 mud rogge erfpacht H.Geesttafel in Otw - datum
testes ut supra
31. 1474 maart 2
847.Sch.Otw,R.180,337v-1
Jan z.w. Peter Vanny heeft ghewilt begheert dat Marye diemen heit Marien sijn wittige hvr d.w. Henric van
Haren na sijnre doet oft hij voer aflivich worde en haer krn wt hem en van hem ghewonen sijnde oft
ghewonnen te worden te weten Marien voors. ter tochte en den krn voors. ten erve te bliven hebben en
besitten zullen 2/3 in
 een stuck beempts geh. die Groendonck te weten de 2/3 daaraf voer ghelegen in par. Otw in
Uedenhout < erf Jan Brocken erfgen. > erf Kathelinen Ceelen ^ erf Katheline Ceelen v erf sGasthuys
vanden Bosch
 dat dordendeele van enen stuck lands dat derdendeele daeraf 5 1/2 L in par. en tpl. voors. < erf Henric
sijns bruers dat daertegen deelr > erf Embrecht z.w. Claeus Stert sijns zwagers
 item noch hiertoe dat derdendeele in enen stuck lands ombedeelt liggende daer die anderen 2/3 af
toebehorennde sijn Mathijsen sijnen nbrueder en Embrecht sinen zwager voorn. gelegen in par voors en
tpl.. in Berckel < Claeus de Sceper > erf Willem die Necker
welke erven voorn. Jan a morte qd Yden weduwe qd Peter Vanny met versterven in een erfdeling met mede
erfgen. na de dood van zijn eerste hvr aencomen sijn en van welken stuck beempts voors. Gherit van
6
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Haen[=Haren?] sijn zweer voors. met sinen propren penningen betaelt heeft scab. Heyen en Mostaertdatum
ij marcy
32. 1474 maart 2
847.Sch.Otw,R.180,337v-2
Jan z.w. Jacop Stinen wedn. qd Alyten sui uxoris filia qd Marten van Heirle promisit te ghelden Jacoppen
sinen wittigen zone 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands geh. den Laeracker 1/2 mudzaad < erf Aert Appel > erf Gherit Smit ^ erf Laureys Groys
c.s. v erf Margriet Ghijben en Jans Beckers c.s.
- datum testes ut supra
Jacop Stinen heeft gheloeft Jan sinen vader wt te reycken enen brief sprekende van eenre machte hem van
sijn hvr gegeven om te mogen verkopen 1/2 ? mud rogge volgens sch.br. Otw
Vranck z.w. Jan Stinen heeft ghekent ende gheleden dat hij ghehoren? ende gheboert heeft van Jacop sinen
bruer die penninghen van 4 rogs erfelijk wt dieen gheloeft dat hij na der doet Jan sinen vader int mede delen
alsoe lange sal staen sal voer elc van sinen bruederen ende susteren ghegeve zullen sijn tot 4 L rogs erfelijc
ende tot dien einde met hen ghelijc deylen in de gueden die sijn vader after laten sullen heeft voert gheloeft
dat hij sinen vader alsoe langhe als sijn vader leven sal van sinen huwelijcs goey niet meer manen en sal
dan 1/2 mud rogge - datum testes ut supra
33. 1474 februari 10
847.Sch.Otw,R.180,338r-1
los papier achterzijde leeg
Goyaert z.w. Gherit Huyb Betten z, en Laureys z.w. Gherit Huyb Betten wittelijc ghebruers voers Gherits
hebben gheloeft als sculder principael hem te ghelden en te gheven Jannen vanden Doren z.w. Henric 14 L
rogs jeep als Jan erfelijk op OLVrouw purificatie en tot Otw te betalen uit
 huyse met sijnen gronde en toebehoren Goeyaert z.w. Gherit Huyb Betten voors. gelegen in par.
Tilborch gheheyten te Loven en uitter erf daaraan 7 L lants ^ gem. straset v W opte ghemeynen wech en
Kerckwech < Heynen vander Hoeven N > O erf joffr. van Amervoert
 huyse en hove met sijne gronden en toebehoren dwelck Laureis z.w. Gherit Huyb Betten voers
toebehoert ghelegen in par. Goerle 8 L < N erf Willem vande Straten > W erf Aelwijn Maes Aelwijns soen
^gem. acker O v gem. straat W
 enen beempt in par. Goerle 1 B ca. ^N erf Jan Gherit Volfs soen > W deselve Jan Gherit Wolfs soen
voers. ^ v gemeynt
en hebben voorn. gebrueders dese 14 L rogs erfpacht den voorn. Jannen overgegeven en opgedragen
scab. Heyman en Henric Heer datum x february
34. 1474 maart 4
847.Sch.Otw,R.180,339r-1
GB fol. 8
Gherit z.w. Aerts vande Hoeven Willem z.w. Aert Roeckeloes als momb. en Gherit z.w. Aerts vande Hoeven
als toesiender Aerts z. Willems voers. van deselve Willem en wt w. Aernden d.w. Aerts vande Hoeven
tsamen wittelijk gewonnen noch onmondig daar Willem en Gherit voors. voor geloofd hebben
 een stuck lands geh. die List totten voors. Gerit en Aernden behorende 3 L in par. Haren < erf
Kathelinen vidue qd Willem Vendijcs > erf Wouter Peter Poinenborchs z. ^ erf Peter Brabants en Wouter
Poinenborchs v erf Wouter voers.
vendt Laureinsen z.w. Erit Vannis
scab. Jan van Eyghen datum iiij marcy
Jan z.w. Aerts vander Hoeven redemit et reportavit - datum testes ut supra
35. 1474 maart 4
847.Sch.Otw,R.180,339r-2
Cont sij enyegelijken want Embrecht z. Wouter vanden Heesacker voor zijn gebrek jeep 4 L rogs op Lichtmis
uit
 een stuk lands in par. Haren in loco Belver in die Hoeve aldaer < erf Jans vanderf Schuren > Claeus
Scheiven ^ comm. plateam v erf joncker Diercs van Haestrecht
welk stuk land voors. Gherit Jan Monen z. van Wouteren geh. vande Heesacker z.w. Embrecht vanden
Heesacker voor de voors. jeep van 4 L en van sommige andere commer jaarlijks van recht verkregen had in
sch.br. Otw anno 1426 op Ste Barbaren 3a decembris en welke pacht voors. Embert tegen voors. Wouter
sinen vader met overgeven in sch.br. sBosch en welke pacht Embrecht gebrak van 4 ? jaar gericht sch. Otw
welk gericht Aert geh. Lonout namens Embrecht volcomelijke n volvuerde
opgedragen Embrecht voors. daarna heeft Embrecht dit voors. stuk land voor tgebrek van 2 L rogs in
afcortinge sijns afterstels en voor de onraet die metten recht op gegaan is vercoft Aert Lonout voers. - scab.
Heyman Hulsen Hoeven Mostaert datum iiij marcij
Aert voers. desen coep supt Embrecht voers. scab. predicti datum sup.
36. 1474 maart 4
847.Sch.Otw,R.180,339v-1
Cont sij want Henric z.w. Goeyaert vande Strathen voor sijn gebrek jeep 6 L rogs op Lichtmis uit
 een srtuck lands gelegen in Haeren in loco dicto Belver in die Hoeve aldaer < erf Jans vander
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Schueren > erf Wouter Embrechts sone vande Heesacker ^comm. plateam v erf jr Dierix van Haestrecht
welk stuk land voors. Gherit Jan Monen sone Beatrisen? Meeus Mutsaerts dochter van Claeusen geh.
Stheve als man Elysabethen sijns wijfs d.w. Everaert Zibben z. vander Schueren voor den voorn. erfpacht
van 6 L rogge in sch. br. Otw anno xiiijC xxvi in prefesto Barbare ... en welke pacht tot voors. Henric erfgelijk
gekomen en hem gebrak van 3 jaar welk gericht Aert Lonout namens Henric volcomen volvvuerde en voor
de voorn. pacht en een zester meer in de sack daer en teynden vercoft Embrecht z. Wouters vanden
Heesacker voers. - datum testes ut supra
37. 1474 maart 5
847.Sch.Otw,R.180,339v-2
Con sij want Dirck z.w. Dirck Hubrechtsz. voor zijn gebrek jeec 6 pond bosch payments in festi beati Martini
uit
 huse en hove met toebehoren daaraan liggende en daartoe behorende 2 L bvvo < erf Wouter Claeus en
Tielman vande Dale > erf Hadewyghen vidue qd Jan Poinenborchs en zijn krn ^ gem. plateam v comm.
viam
welke cijns van 6 ponden Dirck voors. tegen Jannen z. Dirck Nellen met overgeven in sch.br. Otw anno
millesimo quadr. Lxix xix februari en welke cijns voors. Dirck ghebrack van 1 1/2 jaar en welk gericht Jacop
Jans z. vander Elst in de name ....ende daerenteynden verc oft Dircken voors. scab. Heyman Eyghen Heyen
en Hoeven datum v marcy
38. 1474 maart 4
847.Sch.Otw,R.180,340r-1
[GB fol. 9
Cont sij eneygelijk want Willem z. Jans Beckers als momb. en provicor H.Geesttafel in Otw namens voorn.
tafel zijn gebrek jeep 7 L rogs op Lichtmis uit
 enen huse en hove bvvo in loco dicto Karchoven < erf Willem Lombaerts > erf Jan Loyaers
welke pacht van 7 L rogh voers. Jan geh. Sapeel tbv de tafel voorn. tegen Aernden Gosen Groys sone met
overgeven in sch.br. Otw data mill-mo ende xvi in festo Jo. apostoli et ewangelisti en welke pacht vande 7 L
rogs voorn. den voorn. Willem ad opus tabule gebrak en van 3 jaren gericht door sch. Otw welk gericht Aert
Lonout volvuerde en overgaf Willem voors. en vercoft Aernden z.w. Aert Groeys ab eodem scab. Heyman
Eyghen Hoeven en Mostaert datum iiij marcy
39. 1474 maart 15
847.Sch.Otw,R.180,340r-2
Wijtman Mercelys Wyten sone Wouter Toit Jan natuerlijc z. Willem Wyten promisit Jan Elst ad opus p..... van
Tongherloe 24 mud roghs en voor elke mud 32 st deen derden deel tot meye dander 1/3 Bertholomeus en
het derde 1/3 Bavonis - scab. Heyman en Heyen datum sdinsdachs post oculi xv marcy
40. 1474 maart 18
847.Sch.Otw,R.180,340r-3
Elysabeth wede w. Peter Oerlman d.w. Ghijsbrecht Meinaert alsulcke tocht als Elisabeth voors. bezittende is
alle erfgoederen die w. Peter Oerlman in bestarf supt Goeyaerden z.w. Peter vander Hoeven man van
Claeusen sijns wijfs Gherit nat. z. w. Gherit Robben man van Alyten sue uxoris d. derselve Elysabeth en w.
Peter Oerlmans voers. behoudens Elysabeth haar recht te behouden in 12 L rogs erfpacht die Gherit
Lambrechts sone van der Lare jaarlijks schuldig is te gelden en in 1/2 mud rogs erfpacht die Wouter Toit
jaarlijks schuldig is [340v]
marge Goeyaert solvit iiij st ij pl.
quo facto Goeyaert en Gherit voors. delen na dood w. Peter Oerlmans hoers zweers met recht van
versterven en waarvan Elysabeth haar tocht afstond als voor.
aan Goeyaert
 een huys en hof met toebehoren enn erf daaraan 3 1/2 L in Par. Enschot < ^ erf Wouter Toit > gem.
wech v gemeint
 stuck lants geh. den Bijgaert 6 L ghelijc daervan een ghepaelt is ghelegen aldaar < ^ erf Gherit voors.
daar dat tegendeelt > erf Michiel vande Velde v gemeint
 enen wech over den anderen stuck lands toebehorende Gherit voers. te mogen wegen
 de helft van enen stuck lands geh. den Bieey acker ? te weten de helft daeraf W gelegen den gehelen
acker 8 L in par. voorn. < erf Gherit voors. dat daar tegen deelt > Kathelinen sBieen ^ v erf Herman Jan
Hermans z.
 een stuck erfs geh. dat Hoech Loe gelegen aldaar < erf Gherit Willems > Huyb Goeyaerts ^ v strathen
 een stuck lants geh. den quaden Driesch gelegen aldaar 1 1/2 L gelegen < ^ Ghijb Wyten > v Mercelis
Groten
 een stuck lands geh. die een eick 2 L gelegen aldaar < erf Herman Jan Hermans > ^ erf Aert van Beeck
en Wijtman sGroten v erf Korstiaen Bonten
 een stuck erfs tot weijen liggende met een willich? gelegen aldaar < erf Aert van Beeck > erf Gherit voors.
^erf Gherit Willems v gem. stroom
 [in de marge] de helft van een stuck beempts gelijk bepaald is
 1/3 van een stuk beempts geh. die crat ? daar die andere 2/3 af toebehorende zijn Gherit en Mathijs
Mathijs Oerlmans z. in par. Tilborch < erf Willem van Wijflit > Jan Willem Wyten ^ wede? Beerthout Bacx
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v erf Heylwych Melis [341r]
waar Goyaert uit gelden zal Gherit van den Broeck 2 1/2 mud rogs erfpacht [doorgeh. Enghelberen wede] de
krn Wouter Oerlmans 18 L rogs erfpacht de kercke van Enschot 6 L rogs erfpacht en de 4 biddende orden 4
L rogs erfpacht en Mathijs Oerlmans 1 L rogs erfpacht en pf?? heer Aerden van uel 2 1/2 Rogs erfpacht en
de helft van alsulcke chijnse alsmen in de wildert van Haeren sculdig is nog dat hecken tot sijnen gedeelte te
houden
hiertegen aan Gerit
 een schuer enz. gronden en toebehoren gelegen aldaar 9 L gelijk bepaald is < erf Mechteld vande Velde
en Goyaert voors. > comm. plateam daar verder aangelegen
 de andere helft van de voors. Breedacker nl. de helft daaraf oestwaerts < erf Goeyarrt voors. tegendelend
> Wijtman Groten ^erf Kathelijn sBieen v erf Wouter van Gorp
 een stuck erfs geh. dat Goet van 2 L gelegen aldaar < ^ erf Aerts van Beeck > v comm. plateam
 een stuck lands gelegen aldaar 5 vierdevat saet gelegen < erf Wijtman Groten enjan van Holten > erf
Kathelijn sBieen ^ de Zwertrijt v erf Jans van de Wiele
 een stuck lands 2 L gelegen aldaar < erf Korstiaen sBonten > erf Henric Roggen en Aerts van Beeck ^erf
Embrecht Jan Hermans z. v erf Henric Rogghen
 de helft van enen stuck beempts ghelijc die aldaer bepaelt is in par. voors. < erf Goeyaert voers. die daer
teghen deilt > erf Aerts van Beeck c.s. ^erf Gherit Willems v gem. stroem
 1/3 van de voors. stuck beempts geh. die Crat gelegen in Tilborch
nog 12 L rogge erfpacht welke Korstiaen die Bongt jaarlijks sculdig is uit zekere onderpanden volgens sch.
br. waaruit te gelden de H.geest vanden Bosch 2 1/2 mud rogs erfpacht [341v] en Goyaert van Hulsen 17 L
rogs erfpacht en heer Aernden van Buel 12 1/2 L rogs erfpacht en de persoon van Otw 1 oude grote erfcijns
en Mathijs Oerlmans 1 L rog erfp. en de helft van alsulcken chijns alsmen in die wildert van Haren van recht
sculdig is
scab. Eyghen en Hoeven datum svrijd. post oculi xviij marcy qui... sol... x st.
Goeyaert en Gherit voers. promisit te ghelden Elysabethen voers. erc van hen enen scheey? vlasch ter
helden? toe solv. op Lichtmis hoer leven lanc en dat sij tot elke? plaetsen oft hoer belieft hebben zal een
camer inde huse enen stoel inden heert hoer leven lanck ende scab. predicti sup.
41. 1474 juni 19
847.Sch.Otw,R.180,341v-1
Peter van Zeelant ende Peter Jacop Hessels z. promisit Jan van Eyghen ad opus abbat. Ste Gheertruden xiij
mud rogh scab. Hoeven en Henrick Heer? datum xix juny
42. 1474 maart 2
847.Sch.Otw,R.180,342r-1
GB folio 11
Peter z.w. Jacop Hessels en Jan Jacop Loers z. promisit Jan van Eyghen ad opus abbatus Ste Gertruden xi
peter en xij st in festo Jo.bapt. a.s. scab. Hoeven en Mostaert datum ij marcy anno Lxxiij
43. 1474 maart 8
847.Sch.Otw,R.180,342r-2
Jan Ackermans en Aert Huben 8 peters elke peter 18 st in festo Jo. predicto scab. Heyen en Hulsen datum
viij marcy
44. 1474 maart 9
847.Sch.Otw,R.180,342r-3
Jan Ghijsen promisit Jan van Eyghen ad opus promisit 6 peters 3 st in festo may? a.s. scab. Heyman Heyen
datum ix marcy
45. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,342r-4
wij Goyaert van Hulsen en Goeyaert Mostaert sch. Otw dat comen is Elysabeth wede w. Willem Luus en
heeft ghekent dat sij verhuurt heeft Jannen z.w. Claeus van Eyghen
 huis hof met toebehoren w. Willem Luwe in bestierf
een termijn van 6 jaren waarvan het eerste jaar ingaat tot Paschen anno xiiijC Lxxiij en uitgaan zal anno
paschen xiiijC ende Lxxix te weten van Paschen naestcomende over 5 jaer en verklaart Elysabeth voors.
haer volcomelijc vernuecht betaelt te wesen vande hueringhen daer voors. 6 jaeren en heeft daeraf quyt
geschouden Jan van Eyghen voers. datum sdijnsd. post letare xxij marcy
46. 1474 juni 9
847.Sch.Otw,R.180,342r-5
Wouter Toit Willem Stert Embrecht Stert Goeyaert Vannys Jan van Vucht Jan Sthevens Meeus sijn bruer
Lambrecht van Gorcum Ghijb sijn sone Adriaen Claeus Sterts promisit Jan van Eyghen 49 mud rogge in
festo andree in den Bosch te leveren waert Jannen bekennen sal scab. Heyman en Hoeven datum ix juny
47. 1474 juni 9
847.Sch.Otw,R.180,342r-6
Jan Hessels Gherit vande Staeck en Gherit Elyas Meyers z. Wouter Nouwen Henric Goeyaerts promisit 54
mud rogs - datum testes ut supra
48. 1474 juni 9
847.Sch.Otw,R.180,342r-7
Jan Wouters Jacop Ghenen [doorgeh. Cornelis sijn bruer] Luytgaert wede Henric Hessels Jan Jacop Loers
9
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z. 25 mud roghs - datum testes ut supra
49. 1474 juni 9
847.Sch.Otw,R.180,342r-8
Merten Daneel Piers z. Pauwels Hermans Lauken Jan Laureys z. Embrecht vande Pasch Jan die Molder
Andries Jans z, vande Wou Henric Jan Laureys z. Pauwels Herman Wouters z. en Berit? Hermans promisit
54 mud rogs - datum testes ut supra
50. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,342v-1
Merten z.w. Jan Brocken Peter z.w. Laureis Aerts z. man van Marien zijn hvr Willem z.w. Willems vande
Hove man van Gheerborghjen sue uxoris drs w. Jan Brocken voors. Peter z.w. Henric vande Brekelen jan
z.w. Jans Cupers als man van Beatrisen sijns wijfs dr Henric voors. voor henzelf en voor de andere
naekinderen Henric vande Brekelen daar Peter en Jan voers. voor gheloeft hebben Gheertruden d.w.
Claeus vande Voert cum tutore Robbrecht z.w. Wouter Brocken voor henzelven en voor die andere krn
Wouter Brocken voers. daar Robbrechtc voor gheloeft heeft en voor alle krn Elysabeth d.w. Jan Brocken
voers. [hiertussen gevoegd Lambrecht Keinen en Jan vander Stappen? en Peter vanden Brekelen als
momb. Jan Jan Brocken z. daar Lambrecht en Peter voers. voer geloeft hebben
 een huis en hof en toebehoren 9 1/2 L in par. Otw in Berkel < erf Jan Jan Brocken z. > sheren van
Pairweis ^ strate
 de helft van enen stuck erfs tot heyen liggende die helft daaraf westwaarts ghelegen < erf Jans vanden
Brekelen> erf krn Henrick vanden Brekelen ^erf Jan Brocken c.s. v comm. plateam
 de helft van enen stuck bempts den heelen beempt 7 L de helft daaraf westwaarts gelegen in par.
predicta in loco die Uedenhout < erf Joffr Borchgraven > erf Henric vande Loe ^ erf W. Gherit
Nollekens v erf Jan Brocken met voorwaarde. dat dit stuk beemd wegen
vendt Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Z uitgenomen aande hertog de helft van 1/2 oude grote en
erfcijns en filia? Anthonys outaer van Berkel 1/2 mud rogge [doorgehaald Herman Loer z. 1/2 mud rogs ...
marge: alsulken .. 4 L rogs erfpacht als Willem Brocken en Heylwych zijn zuster voors. outaer gemaect
hebben - Dingen ? Peter Stevens 1 mud rogs erfpacht een 4 L rogs erfpacht de erfgen. Jan Brocken in die
Gruenstraet ende sint Martens capel 3 L rogs en 6 pl. erfcijns en Herman Loer z. 1/2 mud rogs erfpacht
opdie helft van 16 st en 1/2 capuyn in Gherit Nollekens chijns jaarlijks van recht
welke chijns en pacht voers. Bartholomeeus voers. van nu voertaen dat hij voers. erfgenamen w. Jan
Brocken tot op hen oft op hoeren gueden nimmer meer crot ... scaey oft commer af comen sal - scab.
Heyman en Heeren datum xxij marcy
Allen dese voers mede erfgenamen
 een stuck erfs tot moer liggende 40 roeyen gelegen in Loen < die Parweis Hoeve > Gosen van Boeden
supt Robbert z.w. Wouter Brocken - datum testes ut supra
51. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,343r-1
GB fol 12
Bartholomeeus [z.w. Stheven Henric z.] voers.
 een stuck lands hem toebehorende 7 L in par. Otw in Uedenhout op die Gruenstraet < erf Jan Aerts >
erf Henric Vanny ^comm. plateam v erf Peter Priem
vendt Henric en Wouter gebr. zn w. Peter Vanny - datum testes ut supra
52. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,343r-2
Merten z.w. Jan Brocken als wittige gheboren momboer Jans z.w. Jan Brocken die sone was w. Jan
Brocken noch onmondich bij wil rade en consent der ghemein der vriende Jans voers. heeft ghewilt begheert
gheconsenteert ende ghebeden dat Peter Henrics z. vanden Brekelen en Lambrecht Leinen en Jan vander
Stappen momboers wesen zullen des kijnts voers.was en doechdelijck te regeren op te boren en te
ontfangen en daar alle jaer wittige rekeninge af zullen doen en die momboeren te dueren? totten mondigen
jaren des kints voers. - datum testes ut supra
53. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,343r-3
Allen die erfgenamen w. Jan Brocken voers. wtgenomen die momboren Jans z.w. Jan Brocken op
 een stuck lants 4 1/2 L gelegen in par. Otw in Berkel < erf sheren van Parweis > erf Jan Aert Loers z. ^
v erf Jans noch onm. z. w. Jan Brocken voers.
ad opus Jan z.w. Jan Brocken - welk stuk land de momb. des kints voers. ghevest hebben 3 1/2 L lants
Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Stevens z. en om tvoors. .... erven bijeen te brengen - datum testes ut
supra
54. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,343r-4
Goyaert Rembouts Jan van Eyghen Matheeus z.w. Elyaes Mdeyer en Jan die Tymmerman promisit Henric
Rutthen voer deen hellicht en Dircken z. Jan Stempels ad opus Jans Aerts en hender krn w. Jan Stempels
voor dander helft 38 peters elke peter 18 st in festo nat, xte scab. Eyghen en Hoeve? datum supra
55. 1474 maart 22

847.Sch.Otw,R.180,343v-1
10

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

Regestenlijst inv.nr.180 (1474)

Claeus en Aert gebr. krn w. Aert Sterts Embrecht z. w.Claeus Stert als momb. Aerts ende Elysabeth noch
onmondig krn w. Aert Stert daar Embrecht als momb. voer geloeft heeft 4/5 tot hen behorende in
 huse en hove met toebehoren 5 L in par. Enschot < erf der zusteren van Hoesden > Kans van Holten
^comm. plateam v erf Aerts van Berck ? en krn Claeus van Eyghen
 4/5 in stuck erfs tot lande en tot heye liggende 14 oft 15 L in par. Enschot < erf Jans van Holten > ^ die
gem. straet v erf der susteren voers.
 stuxken lants 1 1/2 L < erf Aert Goyaerts Gruyters soen > de zusteren van Hoesden ^ v op den waterlaet
ibidem
vendt Aernden z. Aerts Goeyaerts Gruyters z. wittig man Adriaan zijn hvr d.w. Aert Stert voers. -scab.
Hoeven en Heer datum dominica? judica xxvij marcij anno xiiijLxxiij
Jacop z.w. Aerts vande Brekelen als toeziender krn w. Aert Stert redemit et reportavit - datum testes ut
supra
Aert Goyaerts sGruyters z. promisit te gelden Embrecht Stert aad opus Aert den jonghen en Elysabethen
voors. 7 L rogs jeep in festo purificationis wt en van
 den huse hove en erf voers.
- datum testes ut supra
Embrecht Stert als momb. der krn voorn. dat Aert deze 7 L rogs erfpacht af sal mogen quyten en lossen op
Lichtmis over 8 jaar met 14 peters elke peter 18 st metten pacht en metten afterstelle - datum testes ut supra
56. 1474
847.Sch.Otw,R.180,344r-1
GB folio 13
Willem z.w. Gherit Wijten uit macht van zijn hvr in sch.br. Otw
 een stuck lands van die ghemeinten inghenomen 1 buender in par. Enschot < erf Peter Emmen en Jan
Coppen > ^ gemeint v erf der zusters van Hoesden
vendt Wouter z.w. Henric Comans uitgenomen den hertoge enen oude grote en erfchijns en 7 oude grote
den selven hertoge vande ghebuer weghen van Tilborch jaarlijks van recht
hierbij gestaan Jan natuurlijc sone Willem Wijten voers. opt voers stuck lands ad opus Wouter voers. redemit
scab. Heyman et Mostaert datum smaend. post Judica xxviij marcy
Wouter voers. promisit Willem Wijten voers. 14 peters elken peter 18 st a prima die maij over 2 jaer met vij
lop. rogh solvit et a festo may ppie future over een jaer 7 L rogs solv. - datum testes ut supra
57. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,344r-2
Jan z.w. Peter Coleman voor hemzelf envoor Thomaes Colemans kynderen
 alsulcke gueden inder dingbancke van Otw
als vander doet w. Jan Coleman en Gherit Coleman sinen omen met recht van versterven erfelijk toecomen
sijnde en die dieseblve Jan van sinen bruederen en zusteren met overgeven in sch.br Otw supt Adriaenen
z.w. Jan Bonen ex parte eisdem ende Thomaes Colemans kynderen scab. Heyman en Hoeven datum
swoensd. post Judica xxxmarcy .......?
Adriaen Bonen voers. promisit erfgen. Jan Coleman voers. 60 peters elke peter 18 st 1/4 daaraf half Vasten
over jaar dander 1/4 in de half vasten alsdan daernae volgende het derde 1/4 in de half vasten asldan en
het vierde 1/4 in de half vasten alsdan daer naestvolgende solvend - datum testes ut supra
Adriaen voers. promisit Jannen voern. ex d. voers. Peter deen dorden deel van half vasten a.s. over 5 jaar
en dander dordendeel in de half vasten alsdan daernaevolgende en dat dorde dordendeel etc. - datum
testes ut supra
Cornelis z.w. Peter Coleman redemit et reportaviot scab. Heyen en Hoeven datum svrijd. post Judica prima
aprilis
58. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,344v-1
Adriaen voers. promisit dicto Johannes 7 jaer lanck durende 40 mud hoppen elc mud teghen 6 st gherekent
in afcortinge van alsulcke penningen als Adriaen voers. den voers. Jan in sch.br. van Otw gheloeft daer dat
eerste jaar van leveringe ingaen sal van vastelavont a.s. steeds 7 jaar lang - datum testes ut supra
dwelck geschiet alsoe heeft wederom gheloeft Jan voers. dat hij allen jaer de voers jaer duerende die voers.
40 mud hoppen onts... sal ende daervoer corten sal aen de penningen voers. voor elc mud 6 st - datum
testes ut supra
Adriaen voers. promisit dese 6 brieven solverunt
59. 1474 april 5
847.Sch.Otw,R.180,344v-2
Willem geh. Block z.w. Aert Blocs 5 L rogs jaarlijks en erfelijc pacht van 13 L rogs erfpacht op Lichtmis uit
 een stuck lands gelegen in libertate de Otw in de ackeren after Oesterwijc < erf qd Elysabethen Jan
Beerys > erf qd Jans van Catwijck ^ aenden Vuchtpat
welke 5 L rogs erfpacht met meer andere pachten Willem Block voers. tegen Henric z.w. Jan Wijtmans z. in
sch. br. Otw - supt Embrecht z.w. Henric Embrechts van Riele scab. Hulsen en Hoeven datum dijnsd. naede
heylighen Palmsondag v aprilis
11
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60. 1474 april 6
847.Sch.Otw,R.180,344v-3
Ghijsbrec ht z.w. Jan Brocken op
 die helft van 1/2 mudzaad lands oft daeromtrent te weten op de helft daeraf westwaerts ghelegen < erf
Ghijsbrecht voers. die daertegen deylt > Jan Willem Goeyaert Back
gelijk alst daer bepaelt is - ad opus Willems z.w. Goeyaert Back scab. Eyghen en Hoeven datum swoensd.
nae Palmsond. vi aprilis
61. 1474 maart 30
847.Sch.Otw,R.180,345r-1
GB folio 14
Cont sij enyegelijcken want Embrecht z.w. Henric Embrechts sone van Riele voer sijn gebreck dats te weten
jeep 1/2 mud rogs op Lichtmis uit
 een stuck lands 1 L 14 R lands in par. Otw bij de nedervonder < erf qd Henric van Buedel Jans z. > erf
Wouter Maes Hessels z. ^comm. via v erf Peter Beeren
als Jan z.w. Jans Beeren van Embrecht z.w. Goeswiny soen w. Goeswinus Matheeus z. man van Kathelinen
sijns wijfs d.w. Jan Maes z. van Karchoven voor de voorn. erfpacht van 1/2 mud rogs in sch.br. Otw datum
anno die milleesimo quadragesimo xxxix in festo st servacy [13-5-1439] en welke pacht tot voors. Embrecht
erfelijk comen is en hem 2 jaar gebrak gericht als Aert Lonout als gemachtigde volvuerde en verkocht aan
Embrecht voors. scab. Heyman Eyghen Hulsen Hoeven datum swoensd. post Judica xxx marcy
62. 1474 april 8
847.Sch.Otw,R.180,345r-2
Gosen z.w. Willem Gosens z. van Veen promisit Claeus z.w. Gherit van Berck 67 1/2 peter elke peter 19 st
op Lichtmis over een jaar met 1 mud en 14 L rogs
63. 1474 april 8
847.Sch.Otw,R.180,345r-3
Gosen voors. promisit dicto 31 1/2 der voors. peters over 3 jaar met 14 L rogs op Lichtmis als pacht
scab. Henric Heer en Goyaert Mostart datum opten goeden vrijdach viij april
64. 1474 april 16
847.Sch.Otw,R.180,345v-1
Jan nat.z. Aert z.w. Matheeus van Heyst wett. man Elysabethen sui uxoris d.w. Jans Meyers
 een stuck beempts hem toebehorende in par. Otw in Uedenhout in die Legrijt < erf qd Jans z.w. Gielis
vanHeerlaer > erf Elysabethen vidue qd Jans Ridders? en zijn krn ^ erf Peter Vanny v erf Jo dicto de
Yevelaer
welk stuk beemd voors. qd Jan die Meyer tegen Jhoene? Hubert Jacob Adam en Lambert gebr. krn qd Jo
dicti Oerlmans en Peter gh. Goeswijns z. man van Elysabeth sijns wijfs d.w. Jan Oerlmans z. voors. in
sch.br. sBosch en welk stuk beempts voers. totten voors. Jan in een erfdeling met mede erfgen. - vendt
Lambrechten z.w. Lambrecht Leinen - scab. Heyman en Henric Heere datum opten beloken Paesavont xvi
aprilis
Jan z.w. Thomaes Zibben redenit et reportavit - datum testes ut supra
65. 1474 april 16
847.Sch.Otw,R.180,345v-2
Aert z.w. Jan Vendijck promisit Kathelinen d.w. Sthevens vande Loe 6 peters 2 mud rog eens de 6 peters op
Lichtmis over 2 jaar - s ab. Heyman en Hoeven datum supra
66. 1474 maart 22
847.Sch.Otw,R.180,345v-3
Cont sij enyegelijcken want Henric Aert Gosens en Dirck Stempel als momb. der onm. krn qd Jan Stempel
vercoft daar opgaende zeker eyken hout staende tot Karchoven voer de huse qd Aert Gosens daerom soe
is gecoemen voor sch. Dirck Stempel voers. en heeft gheloeft Henric Aert Gosens z. voers. als dat hij
deselve Henric en sijn gueden ten ewyghen daghe soude commerloes en quyt houden
scab. Heyman en Heyen datum xxi marcy
67. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346r-1
GB fol. 15
Wouter z.w. Willem Wijten diemen hiet Willem Coiten promisit te ghelden Goeyaerde z.w. Claeus van Vucht
1/2 mudd rogge jeep op Lichtmis uit
 eenre schueren en hofstat met toebehoren en erf daaraan 12 L in par. Otw in Berkel < erf Mihiels van
Bree > erf Wouter Beerthouts
 een stuk beempts geh. dat Gomelaer daar die andere twee derdedeele af toebehorende sijn Jan Vos en
Wouter Beerthouts de gehele beemd 5 buender in par. predicto in Uedenhout < erf Wouter van der
Hoeven > Jans vande Brejkel c.s.
 stuck lands 3 L in Berkel < > erf Hessel Goeyaerts
scab. Heyen en Hoeven datum sdynsd. nae Beloken Paschen xix aprilis
68. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346r-2
Henric Aert Gosens z. heeft bekent Henric Heer ende sinen nacomelingen
 enen erfwech over sijn erve tot enen stuck erfs tot weyen liggende 5 of 6 L gelegen in lib. de Oesterwijc
in loco dicto Karchoven < Henric Aert ? > Kathelinen Vendycs ^ erf Jans vande Doren v erf Andries
12
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Wijtman
neven Andries Wijtman te keeren te varen te stouwen totten voors. weyen toe scab. Heyen en Eyghen
datum supra
69. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346r-3
Jenneken wede w. Jan Somer d.w. Gherit Jacops 1/2 mud rogge op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 8 1/2 L in par. Haren < erf Aerts vande Born > erf
Peter Brabants ^ gemeint van Haeren v erf Jan Monicx daar enen ghemeinen voetpat doer gheet
als w. Jan Somer tegen Peter z.w. Gherit Somers in sch.br. Otw en welk 1/2 mud voors. w. Jan Somer de
voors. Jenneken sijne hvr in suo testamento - supt Peter Somer voers. scab. Eyghen en Henric Heer datum
sdijnsd. post beloken Paschen xix aprilis
70. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346v-1
Margriet wede w. Jan Stempel die z. was w. Jan Stempel met Aernden z, Henricx a [erboven] b Henricx
Bliecs hoer momboer alsulcken tocht als Margriet bezittende is in
 enen huse en hove met toebehoren gelegen in lib. de Oesterw. < erf Henric Jans z. > erf w. heer Claeus
Witten nu tot Adriaen den Cuper behoirende ^gemeint plateam v erf Jan Schiven
als w. Jan Stempel voorn. tegen Goeswini z.w. Aert Gosens sone in cope in sch.br.Otw supt Jan Elst ad
opus Jannen Henric en Aert krn Margriet en w. Jan Stempel voorn. - scab. Eyghen en Heyen datum supra
quo facto Dirck z.w. Jan Stempel voers. als momboir en Goossen z.w. Aert Aert Gosens voors. als
toesiender daar Jan Henricx en Aerts voors. noch onm. dit huis etc. vendt Willem z.w. Jans Losen - - datum
testes ut supra
[doorgehaald Dirck z.w. Jan Stembel [sic] .... - datum testes ut supra ]
71. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346v-2
Aert z.w. Dirck Wangen die men hiet Wang vande Doveloe 1/5 hem behorende in
 een stuck beempts geh. den Borchbeempt gelegen - - quo facto dat dicti Wilhelmi et Peter Dierc? Theodre? en Goeswino soe wanner dese voers. 3 onm. krn tot
horen mondigen jaeren comen zullen sijn en vertegen zullen hebben opt voers huis en hof ad opus Willem
voers. - datum testes ut supra
72. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,346v-3
Diexck z.w. Jan Stempel voor hemzelf en voor Jan Stempel sinen brueder ... redemit en reportavit dicto
Wilhelmo - datum testes ut supra
Dat Jan voers. huys en hof de voers Willem niet ontlosen en sal - datum testes ut supra
73. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,347r-1
GB fol. 16
Willem voers. aan Dierck en Gosen voers. 36 alke peter tot 19 st op Lichtmis a.s. over 3 jaar met enen mud
rogge scab. Heyman en Heyen datum sup.
notum sit voirs. want Dirck z.w. Jan Stempel en Goeswini z. Aert Gosens z. ghelden? omtr. 5 hoender? van
zekere penningen te voeren vande voers. huse en van zekere opgaende eyken hout toebehorende en als
momboeren en toesiender der krn w. Jan Stempel daarom soe sijn gestaen voer schepenen hieronder
geschreven Dirck en Gosen voers. en hebben gheloeft voer Margrieten wede Jan Stempel voers. dat sij
vande voers. penningen elke sculd betalen zullen die w. Jan Stempel in sijnder doet en Margriet sijn hvr
voers. sculdig waren en dat surplus beleggen ad opus de moeder en de kinderen voers. scab. Eyghen en
Heyen datum supra
74. 1474 april 19
847.Sch.Otw,R.180,347r-2
Aert z.w. Dirck Wanghen diemen hiet Wang Aerts dat vijftendeel hem toebehorende in
 een stuck beempts geh. den Borchbeempt in par. Otw in loco dicto ter? Borch < erf Margrieten wede
Jans van Donghen > erf Jan Schiven en Gielis Comans krn ^ Molenloep v erf Willems Beeren
nog hiertoe 1/5 van 1/2 mud rogs delwck men Dirck Wang Aerts in sinen leve tot Gestel plach te ghelden
sup. Jan Elst ad opus Margrieten en hoer krn voorn. scab. Heyman en Heyen datum sup.
75. 1474 mei 2
847.Sch.Otw,R.180,347r-3
Adriaen z.w. Tielman van den Dale
 een stuck lands hem toebehorende 20 R mette mate ghemeten begrepen gelegen inde vrijheid van Otw
in die Schive < erf Aert Wolfs > Reineers van Mechelen ^ erf spersoens van Oesterwijc v erf Adriaen
voers.
vendt Wouter z.w. Peter Piggen - scab. Heyman en Hulsen datum 2a maij
76. 1474 april 23
847.Sch.Otw,R.180,347v-1
Heylwych weduwe qd Wouter Blomaers alsulcke tocht als Heylwich besittende is in de helft van
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 5 L in par. Otw in loco dicto Huculem < erf
Cornelys Denys z. > erf Jan Michiels z. ^Jan Coec v gemeint
13
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de helft van een stuck lands 3 L gelegen aldaar < erf Peter de Kock > erf Jan Jan Michiels en Delie
Pigghen ^ erf Wouter Thomas Wouter Maes z. v erf Thomas Priem
supt Goyaerden d. deserselver Heylwyghen en w. Wouter Bloemaers voers. - scab. Heyman en Henr. datum
xxiij aprilis
quo facto Goeyaert voers. dit vierendeel van de voors. huse hove enz. supt Adriaenen z. w. Gherit Bonten
[marge opgedr. Wouter z. derselver en w. Wouter Blomaers voers. - datum testes ut supra
Adriaen voors. promisit te geven en te ghelden Heylwighen en Goyaerden hoer dochter voors. 5 L jeep op
Lichtmis te weten Heylwigen die voers. 2 1/2 L rogs ter tocht en 2 1/2 L rogs Goeyaerden ten erve en na de
dood van Heylwighen voers. die voors. 5 L rogs geheel Goeyaerden voers. ten erve te bliven uit het 1/4 in
het huis etc . - datum testes ut supra Heylwich tenet?


77. 1474 april 25
847.Sch.Otw,R.180,347v-2
Katheline wede w. Goeyaerts Willem Coppen z. ,et Aerden z.w. Dirck Wanghen horen tegenw. man en
momb. alsulcke tocht als Katheline voors. besittende in
 een stuck erfs tot heyen liggende 3 of 4 L in par. Haren aan die Zijtaert < erf erfgen. w. Peter van
Goberdinghen > gem. stroem en gemeint voert daaraan
supt Goeyaerden z.derselver Kathelinen en w. Goeyaerden Willem Coppen z. voers. ad opus eisdem et ad
opus Willem z. derselver Kathelinen en w. Goeyaert voers.
quo facto r. dicti Godefridi p. se. ipo et pro Wilhelmo suo fratri dit voors. stuck erfs vendt Jacoppen z.w. Aert
heer? Wouter ??
uitgenomen Willem Vos 12 L rogs lijfpacht jaarlijks van recht scab. Heyen en Heyman datum s, xxx aprilis
78. 1474 mei 2
847.Sch.Otw,R.180,348r-1
GB folio 17
Goyaert z.w. Laurens van Eele van deselve Goeyaert [=Laurens] en wt w. Kathelinen d.w. Goeyaert Michiels
tsamen gewonnen Jan z.w. Ghijsbrecht Willems man van Elysabeth sijns wijfs d.w. Laureys en Kathelinen
voers. alle goederen bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die deselve Goeyaert en Jannen
voors. vander doet qd Kathelinen voors. met recht van versterve erfelijk toecomen sijn waar ook gelegen
supt Jannen d.w. Goeyaert Michiels voers. - scab. Heyman en Heyen datum 2a may
79. 1474 mei 2
847.Sch.Otw,R.180,348r-2
Joest en Cornelis gebr. krn qd. Lemmen Noyens sone Peter z.w. Aerts van Stert wede w. Jueten sue uxoris
p.. qd Willems Beckers voor hemself en voor allen gelijke krn dess. Peters en w. Jueten voors. daar Peter
voors. voor geloofd heeft op
 een stuck lands een sleic L gelegen in Enschot < ^ Wouter Ringhels > v Gherit Back Neven z.
ad opus Jans z.w. Ghijsbrecht Willems - scab. jan van Eyghen en Henric Heer datum supra
80. 1474 mei 2
847.Sch.Otw,R.180,348r-3
Laureis z. Jan Melis Walraven z. promisit te ghelden Henric Dircs man van Alyten sue uxoris d.qd
Ghijsbrecht van Schie 1 mud rogge erfpacht op Lichtmis zo lang hij onder de mensen leven zal uit
 een stuck lands 3 L in par. Otw in Udenhout < erf Elysabeth vidue qd Claes Sterts en krn > erf Jan
Brock en krn ^ comm. plateam v erf Herman Loer
 weide 6 L < Jo Huben > Jo vande Loe ^ comm. plateam v erf Jo Huben
- datum testes ut supra
doorgehaald: Jan z.w. Ghijsbrecht Willems soone tvoors. stuck lands hem toebehorende supt Jan z.w. - - 81. 1474 mei 2
847.Sch.Otw,R.180,348v-1
Dirck en Wouter gebr. krn w. Daneel Jacops z. de helft hem in
 een stuck lands 2 1/2 l in par. Otw in Udenhout in de Molenhoeve < > Ghherit vande Schoer ^
Molenhoeven v comm. plateam
supt Peter z.w. Wouter Priem - datum testes ut supra
Peter voors. dit stuck lands supt Gherit z.w. Peter van de Schoer - scab. Heyman en Hoeven datum vina
may
82. 1474 mei 10
847.Sch.Otw,R.180,348v-2
Aert z.w. Jan Priem promisit heer Willem priester z.w. Jan Wijtmans 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < ^ comm. plateam > erf jan Robrechs z. v erf Jacops vander
Elst
 de helft vande helft van enen stuck beempts geh. die Legrijt 1 buender in par. Otw in Uedenhout <
tHelmontsche Broeck > Pauwels Wolfs ^ erf krn qd Peter Vanny v erf Elysabeth vidue qd Jan Priem et
suorum prolum
 de helft van de helft van enen stuck beempts gelegen aldaar int Helmontsche Broeck < erf Pauwels Wolfs
 de helft van de helft van enen stuck erfs tot weyen liggende geh. den Driesch gelegen aldaar < erf Peter
vande Schoer > Willem Stert
scab. Heyman en Henr? datum x may
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83. 1474 april 10
847.Sch.Otw,R.180,348v-3
Henrik z.w. Peter vanden Hout promisit Willem nat.z.w. Henric Nellen 2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 huse hove toebehoren bvvo < erf Jan Goeyaert Brrack > erf Mechteld vidue qd Jans van Ethen en haar
krn ^ comm. plateam v erf Jan Goyaert Back
scab. Heyman en Eyghen datum x aprilis
84. 1474 april 11
847.Sch.Otw,R.180,349r-1
GB fol. 18
Claeus en Jan gebr. krn w. Lambrecht w. Lambrecht z.w. Jans vande Aavoert 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen stuck lands 3 L in par. Haren te Belver after de woninghen Willems geh. Coppen < erf Aert Appels
Henrics z. > ^ erf Willem Coppen voors. v
 de helft van een stuck erfs tot weyen liggende geh. die groet weye tpl. voors. < erf Henric Peters sone
vander Strathen die daertegen deylt > erf Wouter vande Heesacker ^ erf Henric Vossen
welke 12 L rogge Lambrecht z.w. Jans vande Aavoert tegen Henric z. w. Gherit geh. Kettelaer in cope in
sch.br.Otw - supt Henric gheheiten vander Aavoert ad opus Wouters sone w. Wouters sone Gherit Willem
[doorgehaald Henric Maes] sz - scab. Heyman en Henr? datum xi aprilis
85. 1474 april 11
847.Sch.Otw,R.180,349r-2
Jan voors. de helft in 12 L rogs op Lichtmis uit
 een stuk land geh. den Venschen acker 5 L gelegen in par. Haren in Belver < erf Jans vanden Broeck
des ouden > Jan Monen c.s. ^ erf Jan van den Ven v ednen gebuerwege
welke 12 L rogs erfpacht voers.w. Lambrecht voers. tegen Aert z. Claeus geh. Stheven met overgeven in
sch.br. Otw
 de helft van enen huse en hove met toebehoren als voor < erf Aerts van Laerhoven > Pauwels van
Deny?
supt Claeusen sinen bruer voors. - datum testes ut supra
86. 1474 april 11
847.Sch.Otw,R.180,349r-3
Claeus voers. de helft hem toebehorende in 12 L rogge op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren tpl. voors. < erf Wouter vande Heesacker > Heyn Vossen ^
erf Aelbrecht van Lucel v com. plateam
 Stuck lants geh. den Crommen streep gelegen aldaar < erf heer Wouter vander Meer priester > erf Peter
Venmans Caan den Veedijck laeus Heyn Claeus z.
welke 12 L rogs erfpacht voors. w. Lambrecht voers. tegen Claeusen z. Claeus geh. Stheven
nog de helft van 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen stuck lands geh. Willem Aelbrechts acker gelegen in par en tpl. voors. < Peter vande Nuwenhuys >
Willem Coppen ^erf heer Wouter van der Meer v erf erfgen. w. Jans van Nuwenhused 1
 de helft van eenre weyen geh.. die Groet weye gelegen in par. en tpl. voors. ^ter molen waert aen die
ghemeint aldaer
welke 12 L rogs erfpacht w. Lambrecht voors. tegen Henric z. Peter vander Strathen met overgeven in iv.
sch.br. Otw supt Jannen sijne bruer voers. - datum testes ut supra
87. 1474 mei 13
847.Sch.Otw,R.180,349v-1
Mathijs z.w. Mathijs Oerlman 1/3 in
 een stuck beempts geh. die Hoge Crat? gelegen in par. Tilborch aan den Veedijck < erf Gherit Wyten
die jonghe noertwaert > erf Jans van Holten en Wilem van Wijflet ^erf Willem Melis z. v erf Jan Back
Beerthouts z.
vendt Henric z,w, Willem Melis - scab. Hoeven en Mostaert datum xiij maij
88. 1474 mei 4
847.Sch.Otw,R.180,349v-2
Henrick Aerts z. Jacop zijn brueder en Enghelberen sijn suster Symon van Druenen als wittige man en
momb. Elysabetten sijns wijfs d. Aerts voors. Beatrijse natuerlijc dochter w. Heylwych Corten Heer Henric
priester z.w. Willem Jans vander Schueren 14 L rogs tot hen behorende op Lichtmis uit
 enen huse en hove in par. Otw in Berkel tpl. den Nuwendijck < erf Aert Groeys > ^ v gemeint
welke 14 L rogs erfpacht voors. Henric Aerts z. voors. ad opus eisdem et ad opus Jacops Enghelberen en
Elysabethen voors. tegen Goeyaert geh. Snoeck tegen Henric vanden Hovel met overgeven in sch.br. Otw supt Aernden z.w. Ghijsbrecht Aerts z. - scab. Heyman en Eyghen datum iiija may
89. 1474 mei 13
847.Sch.Otw,R.180,249v-3
Elysabeth en Juet gez. drs w. Goeyaert vander Aavoert hebben geordineert gedisponeert ende ghegheven
als testament dat de langst levende van hen beiden inder menscheit alle goederen die de eerst aflijvige after
sal in tocht zal blijven bezitten besigen en hantplichten onwederseit vanenigen ergenamen oft nacomelingen
van den iersten aflijvige met zulke voorwaarden dat soe wanneer de voors. Elysabeth en Juet beyde van live
ter doet comen sullen sijn dat alsdan die gueden comen en blivne zullen tot hoeren beyder erfghenamen
ende alsdan die dode hant metter levende te deylen met zulke voorwaarden dat dte tafel sHeylichs Gheeste
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van Otw naeder doet vande ierste aflijvige heffen en boren sal wt den huyse en hove die sij in besittende sijn
2 L rogs erfpacht en nader doet vande leste oec 2 L rogs erfpacht maken alsdan tsamen 4 L met zulke
voorwaarden datoors. gezusteren alsoe lange als sij leven zullen macht houden zullen haer goederen te
vercopen te verteren enz. en de laatste zal de goederen van de andere in tocht houden scab. Goyaert van
Hulsen en Heer datum xiij maij
90. 1474 mei 14
847.Sch.Otw,R.180,350r-1
GB folio 19
Michiel z.w. Jans Beeren alle goederen Michiel toebehorende
Nog alzulke huwelijcs als Aert z. Jan Beckers den voorn. Michiel in huw. voorw. gheloeft had supt et vendt
Aernden z. Jans Beckers scab. Heyman en Henric Heer datum xiiij maij
91. 1474 mei 14
847.Sch.Otw,R.180,350r-2
Agathe wede qd Michiel Goescalx dochter qd Vastraet van Ghiesen alsulcke tocht in 1/5 in erfoederen daar
w. Michiel voors. In bestarf waar ook gelegen supt Jannen z. derselver Agathen en qd Michiels voors. Scab.
Predicti datum xvi maij
Quo facto coram scab. Jan voors. dit 1/5 in alle erfgoederen supt Hubrecht z. Peter Huben scab. Predicto
datum ut supra
92. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,350r-3
Aert z.w. Goeyaerts Gruyters
 Een stuck lands geh. die nuck? hem behorende 1 ½ L in par. Enschot < erf erfgen. Berthouts van Beeck
> erf Gielis Beyen ^ erf Denijs Wyten v erfJan Embrechts z.
 een stuxken lants 11 R gelegen als voor < ^ erf Claes Stert > erf Lambrecht Bonten v comm. plateam,
welke 2 stuxkens land Aert voors. tegen Lambrecht z.w. Henrick Bonten met overgeven in sch.br. Otw
supt Aernden sinen wittigen sone – scab. Heyman en Henric Heer datum xvij may
93. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,350r-4
Claeus z.w. Aert Stert 4 L rogh jeep van 12 L rogh jeep op Lichtmis in Otw te betalen uit
 5 L rogge ? sitis in par. de Otw ad locum Uedenhout ad locum dictum die Cruystraet < erf
Bartholomeus Stevens z. > comm. plateam
welke 12 L rogs voors. w. Aert Stert voers. tegen Wijtman z.w. Peter Huben z. in sch.br.sBosch en welke 4 L
de voorn. Claeus in deling ? in sch.br. Otw – supt Embrechty geh. Stert ad opus Aert jonghen en Elysabeth
sijnre zuster krn w. Aert Stert voors. datum ut supra schepenen als voor
94. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,350v-1
Aert de oude z.w. Aert Stert Aert z,Goyaert
Gruyters man van Adrianen sue uxoris d.w. Aert Stert voorn. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuk land 3 L in par. Enschot < erf joffr Borchgraven en haar krn > comm. viam ^ v erf jan Haermans
 stuck erfs tot landt soe tot weyden liggende 9 L in par. Otw tpl. Huculem < erf Wouter Toit > gemeint van
Haren
welk mud rogge Aert z.w. Claeus Stert tegen Jannen z. Willem Wijten in sch.br.Otw en Aert en Adriaen
vander doet w. Aert Stert hoers vaders voors. in erfdeling met mede erfgen. in Otw sch.br. supt Janne z.w.
Jans Beckers datum ut supra schepenen als voor
95. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,350v-2
Aert de oude z.w. Goyaert Gruyters witt. man Adrianen sijns wijfs d.w. Aert Stert de helft in ½ mud rogge op
Lichtmis welk half mud w. Aert Stert voors. tegen Herman geh. van Boerden uit zekere onderpanden volgens
sch.br. Tilborch en welk ½ mud de voorn. Aert en Aernden soi de oude sone qd Claeus Stert mede eenre
erfdelingen in sch.br. Otw – supt Aernden de oude voorn. datum ut supra schepenen als voor
96. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,351r-1
GB fol. 20
Jan z.w. Willems Beckers ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit
 eenrehande erff geh. Ennekenshoeve in par. Otws in loco dicto Huculum
welk ½ mud rogs w. Willem die Becker tegen der krn w. Claeus geh. Coel Feitmans z. met overgeven in
sch.br. Otw en welk ½ mujd rogs erfpacht de voorsw. Jan erfelijk toecomen is – supt Jan Jans z. vander Elst
datum ut supra schepenen als voor
97. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,351r-2
Aert die oude z.w. Aert Stert Aert z. Goeyaerft Gruyters man van Adrianen zijns wijfs d.w. Aert Stert voors.
Embrecht z.w. Claeus Stert momb. Aert sjongen en Elysabethen noch onmondig krn w. Aert Stert voors. ½
mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren erf daaraan 4 L in par. Otw in Huculum < ^ erf Mechteld vidue qd
Jans vande Wou en krn > v comm. plateam
welk half mud Aert z.w. Aert Brekelmans tegen Peter geh. vande Wou z.w. Henric Emmen in sch.br. Otw en
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welk 1/2w mud rogs erfpacht de voors. w. Aert Stert als man van Mechtelde zijns wijfs d.w. Aert vande
Brekelen in erfdeling met mede erfgen. welk ½ mud erfpacht voors. de voors. Aerty en ouden Aerd Goeyaert
en Aernden de jonge en Elysabeth voors. mede eenre erfdeling erfelijk aancomen in versch. br. Otw – supt
heer Gherit prioester nat.z.w. Ghijsbrecht Jans z. ad opus de persoen en den altaristen kerk van Otw scab.
Heyman en Eyghen dcatum supra
98. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,351r-3
Claeus z.w. Aert Stert ½ mud rogge jeep op lichtmis uit
 eneen beempt geh. den Langen beempt 4 L in par. Otw in loco Huculum < ^ erf Willem Wyten >
gemeint de Huculum v Aerts vande Wiele
welk ½ mud rogs erfpacht voers Aert z.w. Aert Brekelmans tegen Lambrecht geh. vande Wou z.w. Henric in
sch.br. Otw en welk ½ mud rogs
supt heer Lambrecht priester z.w. Thomas Brunen – St Thonys outaer in capella de Berkel ad opus altare
[voornoemd] scabini predicti datum ut supra
99. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,351v-1
Claeus z.w. Aert Stert
 een stuck beempts hem toebehorende 1/2/ buender in par. Otw in Uedenhout < erf Gherit vande Loe >
erf Henric Sthevens kynder vander Amervoert ^ erf Lambrecht Leinen v Wouter Loers
ded.. Peteren z. Aert Goyaert Sgruyters voor een jaarlijkse lijfpacht van 1 mud rogge Cleusen voors. en zijn
toecomende wittige huysvrouwen en de langstlevende van hen beiden op Lichtmis uit voorn. stuk beemd –
scab. Henric Heer ende Goeyaert Mostaert datum sup.
100. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,351v-2
Jan z.w. Jans Losen als momb. Jans en Meeus gebr. krn w. Henric Losen daar Jan die Lose voers. voer
gheloeft heeft bij bijwesen Jans z.w. Henric vande Doren als toesiender der krn voors.
 een huis en hof met toebehoren met 1 L lants sibi adiat.. bvvo < erf krn Henric Wijtmans en erf domicella
de Amerroeyen > erf Wilhelmi dicti Lombaert ^comm. plazteam v gem. voetpat
welk huis etc. stukl land etc. en meer andere erven w. Henric die Loze voors. tegen Willem z.w. Laureis
Lombaerts man van Elysabeth sue uxoris d.w. Jhois? dicti vande Wiele met overgeven in sch.br. sBosch etc.
supt Goeswini fili qd Henric vandeDoren – scab. Heyman en Heyen datum xx maij
Gosen voors. promisit krn Jan den Lose voors. ad opus die krn 58 ½ goluden peters over 10 jaar met 28 L
rogs in elken OLVrouwen daghew binnen voors. termijn met de pacht van 28 L rogs datum scab. ut supra
101. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,352r-1
GB fol. 21
Gosen voors. heeft ghekent ende gheleden coram scabinis dat hij onder heeft zekere erfbrieven ruerende
van
 enen stuck lands 3 L gelegen in par. de Haren < > erf Jo. Beke
toebehorende Jannen en Meeusen noch onm. krn w. Henric Losen en heeft wt dien geloeft Jan den Lose als
momb. der krn voors. dat hij de voorn. brieven onder zich zal houden tbv zijns zelfsd en tbv de krn voors.
bewaren en deselve krn wtreyken sal alsoe dick ende menich …… als sij behoeven zullen hoer recht mede
te vorderen etc. scabini predicti datum ut supra
102. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180, 352r-2
Enghelberen wede w. Jan Laureis Groeys d.w. Wouter Willen met Henric z.w. Laureis Lombaert hoeren
tegenw. man alsulcke tocht als Enghelberen voors. besittende is in ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuk land 4 L bvvo in loco Karchoven < ^ erf Aerts geh. die Wolf > comm. plateam v erf Jans geh. die
Meyer
welk ½ mud rogge voors. w. Jan Laureys voors. tegen Jannen z. Jans geh. Hoift met overgeven Item noch
hiertoe ½ mud rogge jeep op Lichtmis uit
 ¾ van eenen beempt gelegen in par. Enschot < erf Henric Willem Melis z. > Claeus Ghijsbrechts z. van
Aerle ^den water geh. die Aa v gemeint van Huculum
welk ½ mud rogs erfpacht voors Lambrecht geh. die Groet tegen Jan Jans z. vande Wiele
nog ½ mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
 een stuk lands 6 L in par. Otw in loco Huculum < erf Herman Goeyaert Back > Henrick die Bonmt
Reneersz. ^gemein weg v erf voorn. Weillem
welk ½ mud w. Jan Laureis voors. tegen Wouter z.w. Jan Willen
Item noch hiertoe ½ mud rogge erfpacht cop Lichtmis [352v] uit
 een stuk land 1 zesterzaad of daaromtrent bvvo in die Schijve omtrent bij die Conincxeyck < > erf joffr.
Elysabeth vidue qd Jans van Amerroeyen et suorum prolum ^erf Ghijnsbrecht Kostiaens v gem. wege
welk ½ mud voors. w. Jan Laureis voors. tegen Willem geh. van Kuyck z.w. Erits van Kuyck in cope in div.
sch.br. Otw – supt Laureinsen z. derselver Enghelberen en w. Jan Laureis voors. Goeswini z.w. Henric
vanden Doren man van Enghelberen zijns wijfs d. Enghelberen en w. Jan Laureys voorsn, scabini predicti
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datum ut supra
quo facto dicti Laureis en Goeswini als man sijns wijfs deze psachtvan 4 halve mud rogge supt Jan de Loze
voors. ad opus de onm. krn voors. scabini predicti datum ut supra
103. 1474 mei 17
847.Sch.Otw,R.180,352v-1
Goeswinus voors. heeft ghekent ende gheleden hem volcomelijck voldaen te wesen van alsulcken huwelijx
goey als Henric z.w. Willem Lombaert endce Enghelberen wede Jan Laureis zijn zwager hem gheloeft
Laureis z.w. Jan Laureis sinen zwager dat hij naeder doet Enghelberen sijnen zweger int mede deylen also
lange stal saten sal voor Laureys voors. ghegoet sal wesen teghen 2 mud rogs ende tot deen einde ghelijc
deylen in die gueden die Enghelberen voers. after laten sal scabini predicti datum ut supra
104. 1474 mei 25
847.Sch.Otw,R.180,352v-2
Cont sij want Jan z.w. Henric vande Dijck geloeft had als princ. sculder Hadewyghen d.w. Henric vande Dijck
sijnre zuster 40 gouden peters terstont nader doet desselfs Jans vande Dijck te betalen ghelijc sij dat in sch.
br. vanden Bosch daerop gemaect volcomen zeeden begrepen te wesen daerom soe is ghestaen voer
scepenen
Hadewych voers. en heeft ghewilt begeert en gheordineert ende in recht ghegeven Claeusen nat.z. Henric
vanden Dijc hoeren bruer die voors. 40 peters naeder doet des voors. Jans te hebben en te boren oft Claeus
dant ende oft hij dan niet en leeft bij wett. krn Claeus voors. onder hen gelijc te deylen scab. Heer en
Mostaert? datum xxv maij
marge: en heeft begeert dat mey de voors. brief de voors. Claeus horen bruerf wtreycken soude etc.
105. 1474 mei 24
847.Sch.Otw,R.180,353r-1
GB folio 22
Peter z.w. Peter Jan Zeghers z. ½ mud rogge jeep 1 mud rogge jeerp op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 7 L in par. Tilborch ad locum dictum die Ruibraken <
^ erf Clemens Aerts Groten d. > erf Peter Hillen v comm. plateam
 enen stuck erfs tot lande en tot heyen liggende 1 ½ mud saet gelegen aldaar < ^ erf Peter Hillen voors. >
Clemensen voers. v die Moerstrsaet
 enen stuck erfs 10 L gelegen aldaar < erf Peter Hillen voers. op allen zijden
welk mud rogge erfpacht voors. Peter voors. tegen Andries z.w. Jans van Boerden met overgeven in sch.br.
Tilborch – supt Godefriodo filio qd Goeyaerts van Hulsen tesamen – scab. Heyman et Henric Heer datum
xxiiij maij
106. 1474 mei 28
847.Sch.Otw,R.180,353r-2
Jan z.w. Henric Brouwers promisit te ghelden heer Henric geh. den Gruytyer priester conmfessor des
susterhuse van Otw ad opus die susteren huse voors. 11 L rogs jeep in festo purificationis wt ende van
 enen huse en hove bvvo < erf Laureys Molders > erf Gherit Aert Groeys z. ^Straetken datmen ter molen
ter Borch waert gheet v erf Laureis Groys
scab. Adriaen Heyen en Henric Heer datum xxviij may
hieronder desen pacht is gequeten put in margine
gelost ende gequeten ultima januari 1626
107. 1474 mei 12
847.Sch.Otw,R.180,353r-3
heer Claeus geh. de Wit priester heeft verleent heer Florijs Ghijsbrechts z. priester een volcomen vrij macht
en een sunderlinge bevele om te heffen ende te boren ende oft noot weer metten recht te vervolgen alle
alsulcke pachten chijnsen renten en sculden alsmen den selven heer Claeus sculdig is scab. predicti xij may
108. 1474 mei 31
847.Sch.Otw,R.180,353v-1
Adriaen Heyen en Jan van Eynden hebben om een opdracht geweest van eenre man? van Wouter van Gorp
datum ultima may
109. 1474 april 24
847.Sch.Otw,R.180,353v-2
heer Aert priester z.w. Aert Aert Ennekens z. Mechtelt ende Kathelijn gezusters drs w. Em? [doorgehjaald
Ghijsbr] Heyen cum tutore alsulcke erfpachten als deselve oft eenighen van hen vander doet w. hr Cornelis
priester z.w. Ghijsbrecht Heyen met recht van versterve erfelijk toecomen sijn oft die die selve heer Cornelys
denselven oft enige van hen in sinen testament ghemaect en beset mocht hebben – supt Adriaen ende
Hadewyghen zijnre zuster krn w. Ghijsbrecht Heijen voors. – scab. Heyman en Miostaert datum xxiiij ap;rilis
nae paschen
110. 1474 mei 31
847.Sch.Otw,R.180,353v-3
Jan z.w. Peter Hollen
 een huys en hof met toebehoren bvvo < erf Jans voors. tesamen mette osendruyppen recht wt > erf
Wout vande Hoeven ^comm. plateam v erf qd heer Willem Cupers –
vendt Peter z. Jan Ghijben uitgenomen den abt Ste Gheertruden 4 st Bosch payment alsulcken chijns als
men Ste Margrieten outaer jaarlijks sculdig is en alsulcken chijns als men de kerk van Otw sculdig is – scab.
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Heyman en Hoeven datum ultimam may
Peter voors. promisit Jannen voors. 36 peters elke peter 18 st op Lichtmis a.s. 20 L rogge op Lichtmis
daarna mewt 1 mujd rogge op festo penthecoste daarna met 12 L rogs Pinksteren daarna en ½ mud rogge
Pinksteren daarna met 4 L rogge scabini predicti datum ut supra
111. 1474 mei 31
847.Sch.Otw,R.180,353v-4
Wouter en Henric gebr. Bartholomeeus z.w. Stheven Henricx Sthevens 66 ½ peter [doorgehaald] en een
oort elke peter 18 st 36 daaraf [doorgehaald] in festo Jo a.s. en 30 en 3 oort op Lichtmis met 14 L scab.
Heyman en Hulsen datum supra
112. 1474 juni 1
847.Sch.Otw,R.180,353v-5
Henric z. Jan Melis Walravens z. ½ mud rogge jeep hem toebehorende op Lichtmis uit alsulcken
huwelijcschen goey als Jan Melis Walravens z. voers. Janne sinen sone in huwelijker voorwaerden gheloeft
had welc ½ mud rogs voors. Henrick voors. tegen den voors. Jan Jan Melis z. inj sch.br. Otw - supt Willem
z. Jan Vendijc z.
Jan Jan Melis z. voers. zal dit voors. mud rogge af mogen quyten en lossen opLichtmis a.s. over 3 jaar met
18 peters elke peter 18 st en mette pacht scab. Hoeven en Heer datum prima juny
113. 1474 juni 1
847.Sch.Otw,R.180,354r-1
GB folio 23
Willem z.w. Claeus vander Hoeven promisit Wijtman z. Gherit Willem Henrick Maes ½ mud rogge jeep op
Lichtmis etc. uit
 een huse en hove met toebehoren in par. Tilborch < erf Symon Jan Boers? z. > erf Jan Ommaten
 een stuck beempts geh. die Aavoert 2 buender in par. Enschot en Tilborch < erf Hubrecht Goeyaerts > erf
Aert Huben ^ gemeiknt v erf Symon voorn.
 enen stuck beempts geh. den Paschbeemtin par. Tilborch < erf Willem van Spaendonc krn > erf mr Jan
vanden Bosch ^erf joffr. van Amerroey v erf spersoens van Tilborch
scab. Hulsen en Mostaert datum primas juny
114. 1474 juni 14
847.Sch.Otw,R.180,354r-2
Henric z.w. Willem Wijten die men hiet Willem Coiten 10 L rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Berkel < erf Ghijsbrecht van Oekel > erf erfgen. qd
Jan Laureis? c.s. ^comm. plateam v waterlaet toe
welke 10 L rogs Henrick voors. tegen Peter z. Berthout Wouters z. in sch.br. Otw – supt Aernden z.w.
Ghijsbrecht Zeghers z. ad opus suis et als opus Ghijsbrecht z. desselfs Aerts voors. Aert zijn tocht en
Ghijsbrecht ten erve scab. Heyman ern Hoeven datum xiiij juny
115. 1474 juni 15
847.Sch.Otw,R.180,354r-3
Willem Wijten Jan zijn wittige sone Jan nat. z. Willem voers. Wouter Toit zijnen zwager Gherit Willem
Heinen? z. en Wijtman Mercelis Wijthen z. promisit Jo. Elst ad opus pitansier de Tongerloe 52 mud rogge 3
mud haver op Lichtmius- scab.Heyman en Hoeven datum xv juny
116. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,354v-1
Kathelijn wede w. Joerdens vander Heyen d.w. Jan Embrecht van Riele
 een stuck erfs tot weyen liggende 5 ½ L bvvo < erf Jueten vidue qd Aerts vande Heyen en Katheline
voors. tot hoeren tocht en de erfgen. Joerden voors. > aquaductam ^erf Jutten Kathelinen en erfgen.
Joerden voers. en de erf Henric Henric Emnbrechts van Riele ad hered. Adriaen Heijen
welk stuk erf tot weyen liggende met enen stuck lands w. Aert vander Heyen tegen Claeusen z.w. Jacop
Sthevens en welk stuk erf tot weyen en land de voors. w. Joerden en in meer erven tbv Joerden voors. in
afgegaen was der voors. Kathelinen in sinen testamente en voor schepenen van Otw overgegeven en
gemaakt in sch.br. Otw – vendt Jacop z. Jan vander Elst tesamen mette graften daar
Jacop voors. de voors. Kathelinen jaarlijks erfelijk gelden 13 L rogge erfpacht scabini predicti datum ut supra
Hubrecht z.w. Jans Clercs redemit et reportavit scab. Adriaen Heyen en Hulsen datum xviij juny
Quo facto Jut wede w. Aerts vander Heyen met Henric Heer haren tegenw. man en momb, dat zij alle
pachten chijnsen en commer en lasten van gueden qd Aerts vander Heyen en qd Joerdens voers. van
rechts weghen verghelden van nu voert aewn hoer leven lanck alsoe ghelden draghen en bewaren sal dat
het voors. stuck lerfs en de gueden die Kathelijn behelt daeraf ongehouden sal bliven heeft voert bekent int
voers. dat dit voers. stuck erfs over 30 jaer en daege gheweecht heeft over een stuck lands vande voers.
weye gheleghen wilner toebehorende Aert vande Heyen voers. ende daer? int voers. haar recht in behout en
heeft wt dien? bekent ende gheloeft dat sij tvoers. stuck erfs over tvoers. stuck lands haar leven lanck
ghenoeghelijc weghen sal scabini predicti datum ut supra
117. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355r-1
GB fol 24
Jacop voors promisit Kathelinen voers. 13 L rogs jeep op Lichtmis uit voorn. stuck erfs tot weyen liggende en
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quyten en losen met 29 peters en een oert elke peter 18 st scabini predicti datum ut supra
118. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355r-2
Kathelijn d.w. Jan Embrecht zn van Riele promisit dat Henric voers. de voors. Kathelinen gheeft ende betaalt
? 10 Rgld metten principalen jaerpacht dat alsdan Kathelinen voers. sonder hueren costen vesten en
vertijen sal op een stuck erfs tot leen liggende ende tot weyen liggende daer w. Joorden in bestorf scabini
predicti datum ut supra
Jacop voors. promisit Kathelinen voers. 40 peters en 3 oert elken peter tot 18 st deen helft St Jacop en
dander helft St Marten scabini predicti datum ut supra
119. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355r-3
moeder Jan moeder der susterhuyse van Otw met hr Henric den Gruyter confessor
 een stuck beempts tot haar behorende in par. Haaren tpl. Belver < erf Jan Coleman > erf Gosen van
Berck ^ comm. plateam v erf rector altare Ste Dimpna in eccl. Otw
welk stuk beempt voors. moeder Jan voors. tegen heer Henric van Berck? en tegen hr Jan van Cleve als
ececuteurs des test. qd hr Willems Bieen in sch.br. Otw – vendt Korstiaenen nat.z. Claes Heyen – scab.
Heyen en Hulsen datum xviij juny [drie maal]
120. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355r-4
lijkt in ondermarge
Cont sij want Henric heeft geloeft Kathelinen voers. 18 peters na inhout brieven en heeft wederom geloeft
Henric voors. dat sij Henric voors corten sall 8 Rgld? soe wanneer die drage? der betalinge daeraf comen
zullen scabini predicti datum ut supra
121. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355v-1
Kerstiaen en met hem Laureis? d.w. Jan Bonten sijn moeder promisit te gelden moeder Jannen voors. ad
opus de susterenhuse 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit voors. stuk beempts item nog uit
 enen huse en hove met toebehoren gelegen aldaar < erf Jans van Laerhoven > Gosens van Berck ^
comm. plateam v voors. stuk beempts
scabini predicti datum ut supra
122. 1474 juni 18
847.Sch.Otw,R.180,355v-2
moeder Jan voors. met heer Henric voors. dat deselve Korstiane dit mud rogge af sal mogen quyten over 7
jaar met 36 peters elke peter 18 st en metten opacht scabini predicti datum ut supra
123. 1474 juni 22
847.Sch.Otw,R.180,355v-3
Peter z.w. Aert Buckinck promisit te gelden heer Willem Wijtman priester z.w. Jan Wijtman ½ mud rogge
jeep in festo purificationis uit
 een stuck lands 6 L bvvo in loco dicto Karchoven < erf Jans Beckers > erf Jan Groys erfgen. ^gem.
waterlaet v comm. plateam
scab. Jan van Eyghen en Adriaen Heyen datum xxij juny
124. 1474 juli 3
847.Sch.Otw,R.180,355v-4
Wouter z.w. Sthevens van Schie
 een huis en hof gronden en toebehoren en erf daaraan 1 L in par. Otw tpl. Berkel ad hovam? dicti die
s..loeck? < ^ Peter Willen >Jan die Becker v comm. plateam
welk huis etc. Wouter voors. van Goyaerden geh. Snoeck z.w. Henric vande Hovel tot enen pacht ontvangen
had in sch.br. sBosch –supt Henric z.w. Willerm Wijten diemen hiet Willem Corten – scab. Hoeven en
Mostaert datum 3a july
125. 1474 juni 24
847.Sch.Otw,R.180,356r-1
GB folio 25
begin 3de katern –
Laureis z.w. Stheven Henric Sthevens sone, Stheven Aerrt gebr. krn Laureis voors.
 een huis en hof met sijnen gronde 3 L in par. Otw te Berkel < Cornelis Willem Melis z. > erf Jan
Sthevens ^gem. plaats v erf sheren van Parweis
 een stuck lands 6 ½ L gelegen aldaar < erf Cornelis vooers. > erf Jans voors. ^ gemeint v erf erfgen.
Claeus van Stralen
 stuck erfs tot heyen liggende ½ buender in par. Tilborch < Pauwels Hermans > Jan Stevens ^gemeint v
erf Hessel Goeyaerts
 een stuxken moers 6 of 7 roeyen gelegen in par. predicto < > erf Wouter Willem Coiten z.
vendt Henric z.w. Willem Coiten [of Corten?] die hieruit gelden zal Kathelinen vanden Boerr 1 mud rogge
erfpacht en Wouter Denys 11 L rogs erfpacht en Gheertruden Stert 1 mud rogge lijfpascht en 1 oude grote in
sHertogencijns en in de wilderchijns van Tilborch 1 wilhelmus tuyn en Jan Gielis erfgen. dat achtendeel van
4 pont payment en dat neghendeele van ½ st erfcijns de hertoge wt den voers. moer te ghelden scab.
Heyman en Jan van Eygen datum in festo Jo. Baptiste
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Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Sthevens z. redemit scab. predciti …….
Jan z.w. redemit …… omtrent 3 uren nae middach scab. Heyman en Hoeven datum supra
126. 1474 juli 16
847.Sch.Otw,R.180,356-2
Jan nat.z. w. Gherit Wijten van deselve w. Gherit en wt w. Luytgaerden d.w. Jans van Haren tsamen
nayerlijc ghewonnen op
 een huys en hof met toebehoren in par. Haren < ^ erf Wouter z.w. Jans van Haeren voers. > erf heer
Adriaen Anchem Molder z. v comm. plateam
ad opus Wouter z.w. Jans van Haren voers. sijns oems scab. Heyman en Hoeven datum xvi july
127. 1474 april 15
847.Sch.Otw,R.180,356v-1
Hadewych d.w. Henric van den Dijck promisit Claeusen nat.z.w. Henric vanden Dijck 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit haar gedeelte van
 een huse en hove gronde en toebehoeren bvvo daer w. Henric vanden Dijck in bestarf < erf Claeus
Beeren > erf Henric Willem Emmen z. ^gem. plateam v gemeint aende Vloet
scab. Heyman en Hoeven datum anno Lxxiij xv aprilis
128. 1474 juli 17
847.Sch.Otw,R.180,356v-2
Adriaen d.w. Jans Meyers
 een stuck erfs tot weye liggende 3 L bvvo in Karchoven < erf Cornelis Hoiften en Dirck Beliuwe >
gemeint de Haren ^erf Jacops vande Heyen v erf Henric vande Avoert
vendt Jannen nat.w. w. Wouter Raaymakers uitgenomen de fabrycken der kerke van Otw ½ mud rogge
erfpacht de altaristen van Otw 1 oude bodd. erfcijns en de hertoge ½ vleemschen erfcijns jaarlijks van recht
scab. Heyen en Hulsen datum xvij july
Jan voors. sup Adriaenen voors. 20 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 10 L rogs 7 daaraf op Lichtmis
naestvolgende nog 6 ½ L rogs en 6 daaraf op Lichtmis daarnaestvolgende met 3 {of 4?] L scabini predicti
datum ut supra
129. 1474 juli 17
847.Sch.Otw,R.180,356v-3
Claeus Claeus Joes z. promisit Peter vande Einde 51 steen wollen ende 2 pont elken steen 21 ½ st deen
helft daaraf tot Bamisch a.s. en de andere helft tot half vasten scab. Heyman en Goyaert Mostart datum
supra
130. 1474 juli 26
847.Sch.Otw,R.180, 357r-1
GB folio 26
Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Sthevens z. promisit Henric z.w. Willem Corten [of Coirten?] 10 peters
elke peter 18 st a festo Jo …….met 5 L rogs in festo Jo 5 L rogs solvit scab. Heyman en Hulsen datum
xxvi july
131. 1474 juli ?
847.Sch.Otw,R.180,357r-2
Alyt wede qd Dierk Fransen d.w. Henric Eckermanvoor haarzelf en voor Hubrecht z. derselver en w. Dirck
voors. 4 L rogs erfpacht van …. mud rogh erfpacht welke 4 L rogs - - - - [ws. doorgehaalde akte]
132. 1474 juli 25
847.Sch.Otw,R.180,357v-1
Cont sij want Gherit z.w. Jacops vande Hoeven Jan z.w. Jan Hermans Juet ende Erck ghezusteren drs qd
Henric Pigghen overgegeven en opgedragen hadde Embrecht z.w. Jan Embrecht z. van Riele 14 L rogs
erfpacht van 3 ½ mud rogs erfpacht op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Uedenhout bij die Creytenmolen < Jan Langherbeens
> erf Henric vander Voert cum quibuscum a..
nog uit veel meer onderpanden nae inhout sch.br. Otw in deselve veste gheloeft hadde voer Dircken z.w.
Dirck Goeswijns z. man van Alijten sijns wijfs d.w. Henric Pigghen voers. denselven Dircken te doen uten?
op die voers. 14 L rogs erfpacht en want dieselve Dirck aflivich worden is sonder die voers. vertenisse? te
doen daerom soe is ghestaen voor sch. hieronder geschr. Alijt wede w. Dircs voers. en heeft geloeft Jueten
wede w. Embrecht Jans sone van Riele voers. als dat sij Hubrecht z. derselver Alijten en w. Dircs voers.
noch onmondich soe wanner hij tot sinen mondigen jaeren comen sal sijn sal doen vertijen op dese 14 L
rogs tbv Jueten voers. en dies heeft sij wittelijc tot enen onderpande overgegeven en verbonden 4 L rogs
erfpacht van voors. 3 ½ mud rogs erfpacht die hoer van Alijt Pigghen hoer moeyen in hoer wede stoel
aencomewn ende verstorven is scab. Heymanx en Jan van Eyghen datum in festo Jaobi
133. 1474 augustus 13
847.Sch.Otw,R.180,357v-1
Aert gheheiten vanden Wiele z.w. Peter vanden Wiele testeert
dat de erfgen. Aerts voors. nae doet dess. Aerts betalen zullen de vier biddende orden ½ mud rogge eens te
gheven en de fabriek der kerk van Otw 4 st eens OLVrouwe bruerscap 2 st eens item de H.Geest 4 st eens
item noch begheert hij ghedaen te hebbenm om salicheidswille sijnre zielen drie dertiochsten item noch
heeft die selve ghemaect Kathelinen Henrics sijn soens natuerlijck dochter een bed mette dexel datter
toebehoert sonder slapellaken
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item heeft dieselve ghemaect Aert Claes Maes z. een dobbel zwart hoyck item desghelijc maect hij aernden
soen Gherit Henric Goeens van Weeld eenen graeuwe tabbaert en een epedighe hoyck
item Wouter den Bont sinen poen? eenen zwarten tabbaert item Heynen van Schye tot Huculum een groen
dobbel hoyck item voert heeft die selve Aert ghewilt dat allen sijn cleet boven dit voors meecsel bliven
ghegheven zullen worden om gode arme huysarmen item des meest van mode zullen sijn heeft hij voert
ghedwilt ende begheert dat sijn erfgenamen nae sijnen doet egheen…..gueden den selven Aert
toebehorende en zullen mogen aenverden sij zullen volcomelijc en al vervult hebben sijn testament in allen
punten ghelijc vowers. is scab. Mostart en Heyman datum xiij augusti
dirt zulle wtreycken Peter sijn z. en Henric sijn z.
134. 1474 augustus 14
847.Sch.Otw,R.180,357v-2
Jan Mathijs Peter Henric en Wouter gebr. krn w. Peter Vanny Bartholomeeus z.w. Stheven Henric Sthevens
man van Elysabethen sue uxoris Embrecht z.w. Claeus Stert man van Kathelinen zijn hvr Adriaen z.w.
Claeus Stert als man van Margriet zijn hvr d.w. Peter Vanny voors.
 ij stuxkens lants bijeen liggende daer Alijt wede Jan Everaerts diemen hiet Jan die Lathouwer tusschen
leet < erf Wouter Peter Vannys z. voers. > erf Jan Brugmans kyndere ^comm. plateam v erf priam?
Vannys kynderen
venmdt Alijten voers. uitgenomen 1 ½ L rogs Adrianen voors. en de cijns jaarlijks van recht scab. Hulsen en
Hoeven datum xiiij augusti
Alijt voers. hem te geven Adrianen voers. 1 ½ L rogge erfpacht op Lichtmis uit voorn. 2 stuxkens scabini
predicti datum ut supra
135. 1474 augustus 14
847.Sch.Otw,R.180,358r-1
GB folio 27
Wouter z.w. Peter Vanny te gelden Adrianen z.w. Claus Stert ad opus Yden dochter qd Claes Stert ½ mud
roge op Lichtmis uit
 enen huse wn hove met toebehoren en erf daaraan 3 L in par. Otw in Uedenhout op die Gruenstraet <
erf Henric Vanny > Jan Aerts ^comm. plateam v erf de predicaren vanden Bosch
 stuck lands 12 L gelegen aldaar < erf Henric Vanny voers. > erf Merten Deenkens en Aerts van Eersel ^
gem. straat v erf Aerts van Eersel
 stuck lants 5 L gelegen aldaar aen die Gruenstraet < erf Wouter Loers > erf boer? Brederius? ^Jan
Priems krn v comm. plateam
scabini predicti datum ut supra
136. 1474 augustus 19
847.Sch.Otw,R.180,358r-2
Henric geh. vanden Hout z.w. Peter vanden Hout wt macht die de voors. Henric hebbende van de erfgen. w.
Jan Beeken en Jan z.w. Gherit van Doremalen promisit hen te gheven en te gelden Jan Elst ad opus der
gilde sunte Barbaeren in eccl. de Otw om den goetsdienst mede te doen 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren Gherit Becken gelegen in lib. de Otw < erf Adriaen Cupers daer een
wech tusschen gheet > Jan Noets ^comm. plateam v erf Elysabeth vidue qd Anchem Molders et suorum
prolum
en om mede te voldoen alsulcke 4 L rogs erfpacht als w. Jan Beken en Wouter sijn bruer der voors. Guldenb
in suo testamento legamus scab. Heyman en Hoeven datum xix augusti
137. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,358r-3
Adriaen en Hadewych sijn zuster krn w. Adriaen Heyen ook voor mede erfgenamen 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit 3 mud rogge erfpacht welk toebehorendecplaghe Henric z.w. Reneers Smolners z. uit
 zekere erfgoederen gelegen in par. Tilborch te weten eenre hofstadt met toebehoren in par. Tilborch
aenden Hovel < erf Jan Moeder Ijden soen > erf Dinghen van Broechoven
nog uit onderpanden nae inhoud sch.br. van Otw – supt Goyaerden z.w. Ghijsbrecht Heyen scab. Heyman
v. Hulsen datum in festo Bartholomeeus
138. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,358v-1
Adriaen en Hadewijch voors. 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands in par. Tilborch in loco dicto Oerle < > erf Jhois? dicti Roekeloes
welke pacht van 12 L met meer andere pachten voors. Ghijsbrecht z.w. Claeus Heyen tegen Claeus geh.
Heyen sinen vader met overgeven in sch.br. sBosch supt Jan z.w. JanOerleman ….scabini predicti datum ut
supra
139. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,358v-2
Adriaen en Hadewijch voers. 7 L rogs erfpacht uit
 de goeden qd Jan Scuitkens? in par. Tilborch
welke pacht van de 7 L rogge w. Ghijsbrecht Heyen voors. tegen Claeus sinen vader met overgeven in
sch.br. sBosch supt Merten z.w. Jan Gielis Bacs z. ad opus sui et ad opus Gherit? z.w. Gherit Bonten
scabini predicti datum ut supra
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140. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,358v-3
Goyaert van Ellaer voers. [sic] supt Adriaen enHadewijghen voors. 34 ½ peters en een oert elken peter tot
18 st op Lichtmis a.s. met 1 mud rogge
141. 1474 augustus 24
847.Sch.Otw,R.180,358v-4
Jan Oerlman voers. promisit Adriaan en Hadewyghen voers. 24 peters elke peter 18 st op Lichtmis overe 2
jaar met 12 L rogs en in elke OLVrouwen dage binnen de voors. termijne p[acht van 12 L rogs scabini
predicti datum ut supra
142. 1474 september 5
847.Sch.Otw,R.180,358v-5
Henric z.w. Henric Roggen aan Herman z. Jan Hermans z. ad opus sui et ad opus Gheertruden zijn hvr d.w.
Jan Stert 6 L rogs jaarl. lijfpacht op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Enschot < > erf Embrecht jan Hermans z. ^comm. plateam v
erf Gherit Robben
scab. Hoeven en Hen? datum v septembris
143. 1474 september 5
847.Sch.Otw,R.180,359r-1
GB 28
Jan z.w. Jans vande Loe Henric z.w. Aert Schuerman 2/4 tot hen behorende in
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in loco dicto Udenhout < > erf Laureys Jan Melys z. ^
comm. plateam v erf Jan Huben
nog 2/4 in
 een stuxken lands 1 L 15 R in par. voors. < erf Laureis Melis > ^ erf Jan Huben v comm. plateam
nog 2/4 in
 een stuck lands 20 L gwelegen aldaar < erf Laureis voers. > erf Henric Vendijc Marie Wijten en anderen ^
Jan Huben v comm. plateam
 nog enen erfwegh totten voors. stuck behorende gelegen aldaar < erf Henric Vendijc > erf Kathelinen van
Dunne
supt Goyaerden z.w. Aert Vendijc man van Kathelinen suis uxoris filia qd Jans vande Loe scabini predicti
datum ut supra
Goyaert voers. promisit Henric voors. 20 peters elke peter tot 18 st a festo Mary a.s. met ½ mud rogge
scabini predicti datum ut supra
144. 1474 augustus 28
847.Sch.Otw,R.180,359r-2
Gherit z.w. Aerts vande Hoeven promisit Willem geh. Sapeel ad opus Aerts z. Willems voers. 35 peters elke
peter tot 18 st op Lichtmis over 6 jaar met1 mud rogge en op elke Lichtmis binnen deze termijn met de pacht
van 1 myd rogs scab. Heyman en Hoeven datum xxviij augusti
145. 1474 augustus 25
847.Sch.Otw,R.180,359r-3
Lambert van Gorcum promisit Peter vanden Einde ad opus heer Aerts van Buele 21 peters elke peter tot
b18 st in festo J baptiste a.s. met ½ mud roggew scab. Heyman en Eyghen datum xxv augusti
146. 1474 september 8
847.Sch.Otw,R.180,359v-1
wij Jan van Eyghen en Goeyaert van Hulsen sch. vvo doen cont Peter z.w. Peter van Laerhoven heeft
geloofd op sijn lijf en op sijn goet dat hij al degene die raet daer hulper oft sterker aen sijn heltenisse daer hij
nu wt quam en sal misdoen oft doen misdoen bij hem selven oft bij niemant anders in gheene manieren en
dat hij Roelof Joest sijnre huysvr oft hoer kynderen desgelijcs en sal misdoen oft doen misdoen bij hem
selven oft bij niemant anders in woorden noch in werken in gheenen manieren ende dat hij Grietken Roelofs
dochter niet en sal differneren met enigen woorden of hoer aen hoer eer gaende in egheene maniere etc
en dat hij des gelijc Lambrecht sone w. Gherit Groten en sal misdoen enz. desgelijc in 2 jaewren nae date
des briefs gheenrehande manieren gheen scherpe wapenen draghen en sal in gheenen manieren anders
dan een eet mesch etc datum viij septembri
147. 1474 september 19
847.Sch.Otw,R.180,359v-2
Jan z.w. Wouter Robbrechts
 een stuc lants hem toebehorende 40 R in par. Otw in loco die Nedervonder < erf Symon Jans z. >erf
Gherit z.w. Henric vande Aavoert ^ erf Symons voers. v gem. weg
vendt Gheryt vander Aavoert voers. sch. Hoeven en Heire datum xixseptembris
148. 1474 september 14
847.Sch.Otw,R.180,360r-1
GB 29
Elysabeth vidue qd Willem Luwe alsulcke tocht Elisabeth bezittende is in den vijftendelen van alle erfgueden
die w. Willem Luwe in bestarf supt Peter z. derselver Elysabeth en w. Willem Luus voors. om daaruit te
mogen vesten ½ mud rogge erfpacht
quo facto Peter? te gelden Goyaerden voers. ½ mud rogge jeep uit kindsdeel Peters voors. – scab. Eyghen
en Hulsen datum [doorgehaald vi septembris] in festo Cornely et Cruty..? [Cypriani] xiiij septembris –
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portatum per scabinos
waarna Peter zijn moeder bekent hoer tocht te mogen blijven bezitten in sijnen ghedeelt der gueden
voers.scabini predicti datum ut supra
149. 1474 september 24
847.Sch.Otw,R.180,360r-2
Goeyaert z.w. Embrecht z. van Riele Goeyaert z.w. Henric Embrecht sone van Riele Hubrecht z.w. Jan
Embrecht sone van Riele voer hem selven en voer allen krn en naecomelingen Jans voors. Jan z.w. Henric
vanden Doren man van Margriet zijns wijfs d.w. Gosens vander Borch voor hemzelf en voor Heylwyghen
d.w. Gosens voers. daar Jan voors. voor gheloeft heeft Embrecht z.w. Peter Embrechts z. van Riele Jan z.
Faes die Decker man van Elysabeth zijn hvr Henric z.w. Henric vanden Doren man van Alyten zijn hvr d.w.
Peter voers. Henric z.w. Willem Embrechts van Riele voor hemzelf en voor Juete zijn zuster Willem z.
Wouter Molders man van Margriet zijn hvr Thomaes z.w. Jan Nulaete man van Elysabethen sue uxoris [d.]
w. Willems voers. op
 een huys en hof met toebehoren bvvo < erf Jans vande Doren > erf Jan n.z. Heymans vande Eck ^
comm. plateam v gemeint aen die Vloet
ad opus Embrecht z.w. Gosens vander Borch daar Embrecht voors. uit gelden zal Jueten wede w. Embrecht
Jan Embrechts z. 1 mud rogge erfpacht en den Gasthuse vanden Bosch een cleyken erfcijns 1 R dijc opten
Otw dijc te houden scab. Hulsen en Goeyaert van Hulsen datum xxiiij septembris
150. 1474 september 24
847.Sch.Otw,R.180,360v-1
Embrecht voors. heeft bekent Jannen z.w. Henric vanden Doren
 eenen erfwech ten ewigen daghen te mogen ghebruken tusschen hoer beyder erven met varen met
wenden met keeren alsoe dick ende menichwerven als hijs behoeven sal – behoudelijc dat Jan voors. oft
Embrecht voors. in ghenen toecomende tijde den voers wech becommeren en zullen met tymmeringen in
enigher manieren behoudelijcdat die commer bij Jan van Doren aldaer geset sal moghen bliven staen ten
ewyghen dagen en dat Jan vanden Doren die verkens coeye bij hem aldaer nu geset af sal breken tot
Embrecht vermanen ende wille - scabini predicti datum ut supra
151. 1474 september 29
847.Sch.Otw,R.180,360v-2
Diorck Peters z. man van Anthonisen zijn hvr d.w. Henric Conincs
 3 stucskens landt aeneen liggende in par. Otw in loco dicto Berckel < ^ erf Embrecht z.w. Jans vande
Pasch > erf Henric Sthevens v gem. weg
vendt Embrecht vande Pasch voors. uitgenomen Willem de Zegher 14 L rogge erfpacht en den H.Geest van
Otw ½ mud rogge erfpacht en Henrick Toit 9 L rogs erfpacht jaarlijks van recht – scab. Hoeven en Mosxtairt
datum xxix septembris
152. 1474 september 30
847.Sch.Otw,R.180,360v-3
Wijtman z.w. Hubrecht Wyten redemit Juet scab. Adriaen Heyen en Mostaert datum ultimam septembris
153. 1474 oktober 1
847.Sch.Otw,R.180,360v-4
Alijten wede Jan Everaerts diemen hiet die Lathouwer tocht als Alyt besittende is in
 huys en hove mettoebehoren met 4 L in par. Otw in Uedenhout op die Gruenstraet < erf Yde Vannys
krn > erf Jan Brugmans krn daer een wech over oever tvoers erve gheet ^comm. plateam v erf Elysabeth
Priems
supt Leonarden en Yden zijnre zuster krn derselbe Alyten en w. Jan Everaerts – scab. Heyman en Mostaert
datum prima octobris
quo facto Leonaert en Yde voors. dit huis etc,. vendt Beatrijsen vidue qd Vrederic Symons d.w. Jan Millinc
uitgenomen de altaristen van Otw 2 wilhelmustuyn en Aert Priem ½ mud rogge en Adriaen Claes Sterets z. 9
½ L rog en Embrecht Stert 4 L rog erfpacht enz. scabini predicti datum ut supra
154. 1474 oktober 11
847.Sch.Otw,R.180,361r-1
GB folio 30
Kathelijn wede w. Willem Canters d.w. Henric vander Diesen
 ¼ in de helft tot hoer behorende in eenen huysken met ene hove met toebehoren bvvo aan die
Hoechstraet < erf Jan vande Stheghen > erf Godelden wede qd Peter van Laerhoven en hun krn ^ comm.
plateam v erf Jan Lipprechs
welk ¼ van de helfty vande huse en hove voors. de voors. Kathelijn vander doet w. Jans en Wouters krn w.
Gherit z.w. Henric vande Diesen met recht van versterven erfelijk toecomen is – supt Vrancken z. Jan
Sthinen [GB Schiven] – scab. Heyman en Heyen datum xi octobris
155. 1474 juli 31
847.Sch.Otw,R.180,361r-2
Jan Loeman promisit heer Wouter Back 6 Rgld en 1 st elke gld 20 st in festo Bewrtholomeus – scab. Hulsen
en Mostaert datum ultima Julij
156. 1474 juni 24
847.Sch.Otw,R.180,361r-3
Jacop Aert heer Wouters z. promisit heer Wouter Back priester 11 Rgld 4 st in festo Bavonis solvit scab.
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Heyman en Heyen datum in festo Jo
157. 1474 augusti 22
847.Sch.Otw,R.180,361r-4
Henric Embrechts z. van Riele promisit Gherit van Berck 15 Rgld min 6 st elke gld tot 20 st uit der Dordther
merct a.s. solvit scab,. Heyman et Henric Heer datum xxij augusti
158. 1474 oktober 29
847.Sch.Otw,R.180,361r-5
Willem nat.z.w. Henric Vos
 een huis en hof met toebehoren en erf daaraan 10 L in par. Haren in loco dicto Belver ad locum dictum
den Heesacker < Gherit kyndere4n van Weert > comm. plateam en Willem van Laerhoven v Laureys
Boeyen Heylwyghen vander Meer en c.s. ^ ewrf Gherit krn van Weert voors.
 een stuxken lands 2 L gelegen aldaar < erf Aert Gielis > comm. viam ^erf Embrecht Venmans v gem.
viam
 een stuck land aldaar over de strathe 7 L < gemeint [beide zijden?]
als Willem tegen een coop des tegen vanden lande bij Embrecht Henric Emmen z. erfelijk toecomen sijn in
sch.br. Otw – vendt Jannen z.w. Aert vande Ven die eruit gelden zal Embfrecht Henric Emmen z. 4 mud
rogge erfpacht en Jan Spierincx erfgen. 4 hoenderen erfcijns en der kerke van haaren 1 L rogge en 9 ½ gld?
5 st daer omtrent erfcijns Henric Vossen kynderern – scab. Heyman en Hoeven datum xxix octobris
159. 1474 november 4
847.Sch.Otw,R.180,361v-1
Jan z.w. Ghijsbrecht Willems soen promisit te geven Dinghen dw. Claeus vanden Einde 5 L rogs jaarlijkse
lijfpacht op Lichtmis alsoe lange als Dingen voors. inder meswcheit leven sal uit
 een stuck lants tot lande en tot heyen liggende geh. die Hoeve 14 L: in par. Enschot < comm. plateam >
^ erf Aerts van Berck v gemeint op die Rubraken geleghen
scab. Heyman en Hoeven datum iiij novembris
160. 1474 november 4
847.Sch.Otw,R.180,361v-2
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken dat derdendeele van
 een stuck beempts ombedeelt ligghende af toebehorende sijn den susterhuse van Oesterwijck gelegen in
par. de Otw ter stede geh. die Staeckenbeemde den dijc van Oesterwijc < erf St Kathelinen outaer in
eccl. de oesterwijc > erf Gosen Rutthen ^Hoelder Aa v gemeint
vendt Laureysen z.qd Laureis Groeys – scab. Heyman en Hoeven datum in festo Latherine -scabini predicti
datum ut supra
Adriaenm z.w. Goeyaert Aerts soen redemit et reportavit scabini predicti datum ut supra
161. 1474 november 6
847.Sch.Otw,R.180,361v-3
Laureis z.w. Everaert Roelofs z. promisit Jannen sinen nat. z. 3 mud rogs jeep op St Martini uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Bartholomeeus Lombaerts > ^ comm. plateam v erf
Adriaen Heyen en Hoeven vi-ta novembris
162. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,361v-4
Thomaes z.w. Jan Groeys dat sevendeele hem toebehorende in
 enen huse en hove met toebehoren bvvo in loco dicto Karchoven < erf Henric Lombaerts > Peter
Buckinc ^comm. plaeam v erf Laureis Groeys
supt Adrianen d.w. Jan Groeys – scab. Heyman en Hoeven datum xiij decembris
163. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,362r-1
GB folio 31
Wouter Roelof Aert gebr. krn qd Wouter Poinenborch Peter Goyaert Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen
sijns wijfs Thonmas z.w. Aerts vande Hoeven man van Elysabethen zijn hvr Claeus Monen man van
Kathelinen sui uxoris en Margriet drs.w. Poinenborch voors.
 een stucksken lants 5 vierdevat saet in par. Haren < erf Laureis z.w. Elen Vannys > ^ Marien wede qd
Jan Heyen en krn v erf Wouter Poinenborch
vendt Laureis voers. scab. Hulsen en Hoeven datum supra
164. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,362r-2
dicta hebben onder hen een erfdeling en erfscheyding gemaect vander doet w. Wouter Poinenborch hoers
vaders voors. met recht van versterven
zo zal Wouter voors. hebben
 een stuck lands geh. dat Rot 3 L in par. Haren < Henric Rutthen > Anthonis vander Hoevenen en Ste
Kathelinen outaer in eccr. de Oesterwijc mma ^erf Thomaes Wouter Maes z. v erf Gherit Groey
 noch hiertoe een stuck erf tot weyen liggende 1 L in par. predicta < erf Elysabeth van Laerhoven > die
Singelsche strathe ^erf Mari Comans v gem. waterlaet
Wouter ten deel gevallen in die deele gelijc die andere sijn mede erfgenamen
Item zal Roelof voors. hebben houden enerfelijk bezitten
 een stuck lands geh. den Laeracker 7 L in par. voors. < erf Marie Comans > erf Laureis van Laerhoven ^
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erf Elisabetthen van Laerhoven v erf Jan Beckers
daar Roelof voors. wt sal [362v] heer Adriaen Anchem Molders z. 12 L rogs erfpascht
item hiertegen Aert
 een stuck lands gent Wijten acker 4 L in par. predicto < erf Adriaen Goens? > Jan Stinen ^ Dorenstrathen
v erf Wouter Poinenborchs
als Aert ten deel gevallen is
hiertegen zal Goeyart voors. ten deel vallen als man van sijn wijf voors.
 een stuck lands geh. de Langhen acker 3 ½ L in par. voors. < erf Embrecht Meyers > erf de goeshuys
van Kersendonc ^ erf Adriaen Goens v erf Wouter voers
 een stucsken lants geh. dat Rexken ½ L in par. predicto < erf Adriaen Goens > erf Heylwygen gen. ?
vande Mert? ^comm. viam v erf Dirc Blocken
 een stuxken lants 1 L gelegen aldaar < > erf Adriaen Goens ^ comm. viam v erf Katheline Vendijcs
 ½ B heyen in loco dicto Bautsvoert in loco dicto den Winckel
als Goeyaert wt gelden zal H.Geest van Haaren 4 L rogs erfpacht den Godshuyse vande Braken 7 d errfcijns
en 2 st erfcijns den gasthuyse vanden Bosch jaarlijks
item hiertegen sal Anthonis voors. man van zijn wijf
 een stuck lands geh. den Dorenacker 3 L in par. voorn. < > erf Adriaen Goeyaerts ^comm. viam v erf
Goeyaert Jan Goeyaerts z.
 stuck lants geh. dat Willighen stucksken 2 L in par. predicto < erf Adriaen Goeyaerts > erf Jans vandce
Hoeven en Jans sinen brueder ^gem. viam v erf Katheline Vendijcs
welke erven Anthonys uit gelden zal de H.Geest van Haeren 1 L rogge
hiertegen zal Claes voers. hebben
 een stuck beempts ½ B in par. voors. in loco dicto de Rubosch < erf Adriaen Goens > Pauwels
Poinenborchs krn ^ gemeint van Haeren v gem. waterlaet
welk stuk beemd de vors. Claeus
hiertegen zal Margriet voors. hebben zal
 huis en hof met toebehoren 5 L in par. voors. < erf Wouter Poinenborch > erf Willem Theeus ^gemeint
van Haeren v erf Peter Schuermans
 de helft van 1 B broecs dwelc jaarlijks rijt tegen tGasthuys vanden Bosch gelegen in par. voorn. < erf
Claeus van Bochoven > den Molenloop ^erf Claeus voors. v erff Henric Poinenborch
waaruit Margriet zal gelden Jacop Rovaert? 1 mud roge erfpacht en Gherit Poinenborchs krn 15 L rogs
erfpacht en Merten Steenhouder krn 6 L rogs erfpacht en de joffr. van Amerroeyen 1 oude grote erfcijns
jaarlijks van recht p- scab. Ariaen Heyen en Go. Hulsen datum supra
165. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,363r-1
GB folio 32
Aert voors.
 tvoors. stuck lands hem toegedeeld geh. de Wijtenacker
vendt Elysabeth vidue qd Willem Heunen? dochter qd Goeyaerts Buckinc ter tocht ook tbv hoer krn ten erve
166. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,363v-1
Wouter z.w. Wouter Poinenborch Peters z. redemit en reportavit scabini predicti datum ut supra
167. 1474 december 13
847.Sch.Otw,R.180,363v-2
Elysabeth voors. promisit Aernden voors. 36 ½ peter elke peter 18 st de ene helft lichtmis as.s. de andere
helft lichtmis over 3 jaar met ½ mud roggew elke OLVrouwedag purificationis binnen de voors. termijn
scabini predicti datum ut supra
168. 1474 december 21
847.Sch.Otw,R.180,363v-3
cont sij want Jenneken wede qd Jan Coleman met Henric Jan Goeyaert Langheinen sone hoeren
teghenwoerdigen man alsulcke tocht in erfgoederen als Jenneken na de dood van Jan Colemans hoer mans
bezittende was wittelijk overgegeven en opgedragen hadde Janne en Peteren gebr. Katelinen en Cornelie
gez. krn qd Peter Coleman mer weerd dat t Jorys Enghel ram ? sijn zwager kynde Thomaes Coleman die tijt
butenlands wesende noch leefden daerom soe is gestaen voor schepenen Jenneken met Henric voers.
hoeren man en hebben die voers. tocht oec overgegeven en opghedrasgen Jan? Elst ad opus de kynderen
Thomaes Coleman voers. – scab. Hoeven en Henric Heer datum xxi decembris
169. 1474 december 25
847.Sch.Otw,R.180,363v-4
Jo filius qd Wouter Gherit Symons Laureis Gosens z. wettig man Henric sijns wijfs d.w. Wouter Symons
voers.
 een stuck beempts hem toebehorende gelegen in par. de Otw in loco dicto Uedenhout < erf Eryt
Wienrix? z. > erf Beatrijs Postele
welk stuk beemd vors. w. Wouter Symons voors./ tegen Hubrecht geh. Queppe en tegen Henric en Wienric?
gebr. zn Jan Heylen z. en tegen Jannen de Meyer hoeren zwager als wettig man Elysabethen sue uxoris in
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sch.br. Otw supt Peter z. Gheride z.w. Peter Souwen [sic] ad opus Gherit prescriptis - - - en qd Wouter
Symons sue patris depo.. sacb. Hoeven en Mostart datum in festo nativitatis Xi
170. 1474 december 25
847.Sch.Otw,R.180,364r-1
GB folio 33
Dirc en Wouter gebr. krn w. Dirc Blocmans
 op een stuck lands 4 L gelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel aen den Hovel < erf Gherit Blocman
> erf Aert van Binacht ^gem. plateam v erf Claeus krn vande Leempoel
en opten alingen recht gen daeraf in enigerwijs toebehorende ad opus Peter en Gherit gebr. krn w. Jan quap
redemit scab. Heyman en Hoeven datum supra
171. 1474 januari 2
847.Sch.Otw,R.180,364r-2
Kathelijn vidue qd Jans vande Pasch alzulke tocht in alle alsulcke erfnissen het sij lant beempde heye ende
weye soe waer die gelegen zijn daer deselve w. Jan vande Pasch in bestarf supt. Peter Claeusen en
Embrecht gebr,. krn derselve Kathelinen en qd Jan vande Pasch Dirck z.w. Pauwels Wolfs wittig man van
Margrieten sue uxoris Jan z. Goeyaerts Neckers man van Adrianen sue uxoris Wouter en Kathelinen gez.
drsd deselve qd Jans vande Pasch voers. Aerden z.derselve Wouter wt hoer en van w. Aert van Binacht
tsamen wittelijk gewonnen ad opus eorum et ad opus Jans en Elysabethen krn der lestgenoemde Kathelinen
wt hoer en van w. Stheven Henricx Stevens z. tsamen witt. gewonnnen behoudewlijk dat de ierstghenoemde
Kathelinen hoer tocht te behouden in allen alsulken erfpachten daar w. Jan vane Pasch in bestarf en een
camer in den huse en 1 stoel inde herte? om haar selve in te wonen
quo facto voornoemden behalve Peter voers. cum tutotaber Wouter en Katherine voer hen selven en voor
Janne en Elysabeth onm. d. sij samentlijc v. geloeft hebben 6/7 in
 een huis en hof met toebehoren 8 ½ gelegen in par. de Otw in loco dicto Berkel < joffr. Borchgrave et
suorum prolium.> Embrecht Jan Vannys z. ^ erf Claes van Brakel v gemeint van Haren
 6/7 in een stuck lands 1 mudzaed gelegen aldaar < ^ erf joffr Borchgrave en hoer krn voers. > Embrecht
Jan Vannys z. v erf Gherit van Brakel
 6/7 in enen stuck lands 7 L gelegen aldaar < erfgen. Henric Coyten > Peter de Kock? ^erf juffr.
Borchgraven voers. v gemeint van Haren
 6/7 in een stuk beemd in par. Helvoert 1 ½ L in 1 ½ B
 6/7 in 3 ½ B heyen gelegen in Loen de Clockenberch
supt Peter hoeren bruer voers. [364v] behoudewlijk dat Peter voors. daaruit ghelden sal Soffien wede Jans
van Gorp en krn 4 mud rogge erfpacht en Willem den Becker 4 L: rogh erfpacht Embrecht Lambrecht
Vannys z. 6 L rogh erfpacht en ten Bosch 10 zester rogh erfp. en Aert haer man 3 ½ L rogh erfpacht en in
chorys? chijns 3 st en uten voors. beempt tot Helvort 5 pl. erfcijns en alsulcke chijns uter hey velde tot Loen
scab? Heyman ern Henric Heer datum 2 january
quo Adr. fro? ….. wtgenomen Embrecht en Dirck voorn. voor henzelf en voor Jannen en Kathelinen voors.
5/7 tot hen behorende in
 een stuck lands 13 L in par. voorn. in loco predicto < ^ erf Elysabethen vande Pasch en haar krn > tgoet
van Paerweis der krn Goeyart Hessels c.s. v erf Henric Sthevens
 5/7 in een stucsken lands 1 L gelegen aldaar < erf krn Goyaert Hessel; ^ erf Jans Jegers v erf sHeeren
van Parweis
supt Engbrecht en Dircken voers. behoudewlijk dat Embr. en Dirck voers. daaruit gelden zullen onsen heer
den hertoge 2 ½ oude grote en Jan Moens ten Bosch 1 ½ mud rogge erfpacht jaarlijks van recht scabini
predicti datum ut supra
172. 1474 januari 2
847.Sch.Otw,R.180,364v-1
Peter voors. promisit Kathjelinen voors. en hoer krn 28 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 8 Jaar met
12 L rogs scabini predicti datum ut supra
Peter voors. promist Claeusen voors. 28 d. voors. peters scabini predicti datum ut supra
Peter voors. promist Jan de Necker voors. 28 d. voers. Peters scabini predicti datum ut supra
173. 1474 januari 3
847.Sch.Otw,R.180,365r-1
GB fol 34
Henric z.w. Jans van Ethen
 een stuck lands hem toebehorende in lib. de Otw in die Schive < erf Adriaen Ghijsbert Heyen en Jan
Poinenborch erf Meeus Lombaerts ^ erf Wouter Willem Wouters v comm. plateam
vendt Jhoi filio qd Jhoi Poinenborch uitgenomen den Goedshuse vanxe Baseldonc ten Bosch 2 oude grote
erfcijns en alsulcke deel als tvoors. stuck also sculdig is te houden in een hecken geh. Singhels hecken
scab. Adriaen Heyen en Hulsen datum 3a january
174. 1474 juli 4?
847.Sch.Otw,R.180,365r-2
cont sij enyeghelijken want mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens sone als man en mombaer Mechtelde sue
uxoris vidue qd Jans van Ethen voer hun gebrek jeep 1 mud rogs te vergelden op Lichtmis uit
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een stuck erfs 4 L in par. Otw in Huculum < ^ gemeint > erf qd Aert Andries v erf Jan Vrients
welk stuk erfs w. Henric van Ethen tot enen erfp. van 1 mud rogge uitgegeven had w. Aert Andries z. van
Huculum en vande voers. mud rogh possessie ghehadt hadde 30 32 jaer en meer gelijc die selve meester
Jan in openbare vierscharen voor ons schepenen hieronder geschr. naer inhout eens condbriefs en welke
pacht mr Jan ghebrack en van 3 jaar naest leden niet vergouden en was - ghericht met vonnis sch.Otw aen
voors. stuck erfs welk gericht Aert geh. Lonout namens mr Jan voers. volvuerde en dictus Arnoldus tvoers.
stuck erffs voor tvoers. ghebreck vercopen moc ht en dat de heer vande lande den coper daeraf schuldig
soude sijn waerschap
soe heeft Aert dit stuk land daerenteynden vercocht mr Jannen voers. voer tvoers. gebreck en voer den
onraet scab, Heyman Eyghen Heyen Hulsen datum 4?a july


175. 1474 juni 5
847.Sch.Otw,R.180,365v-1
Jacop Buckinck promisit Gherit van Berck 10 Rgld elke glf 20 st binnen die 4 kersdage solvit? scab. Hulsen
en Heer - erboven quinta juny ?
176. 1474 september 14
847.Sch.Otw,R.180,365v-2
Jan die Laer promisit Peter Laureis z. 11 ½ Rgld en 5 st opten beloken Paschen a.s. scab. Heymasn ern
Hulsern dat in festo Cornely et [Cypriani?] [september 14] ?
Ysabel weduwe w. Embrecht Beeckman [ver niets]
177. 1474 juli 20
847.Sch.Otw,R.180,365v-3
Jan geh. Erkenraet maakt testament wt zekeren redenen dat Hubrecht sijn wittige sone nae der doet
desselfs Jans en sijnder huysvrouwe bliven sal wt allen den gueden bernelijc ender ombernelijc havelijc
ende erfelijc daer die selve Jan ende sijn huysvrouwe naeden wille goeds in besterven sal ende daer voer
boren sal vanden anderen kynderen Jans voers. 1 oude grote erfelijc ende meer niet scab Heyman ende
Eyghen datum anno Lxxiiij xx july
---
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