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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 181, Protocol, 1475
fol. 1- 42 en enkele losse akten
208 regesten
Oisterwijk, W.de Bakker 29 april 2014 - 20 augustus 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/
met fragment van perkamenten kaft, voor klein stukje achter nagenoeg geheel
3 1/2 katernen
a. 1-12
b. 13-26
c. 27-38
d. 39-42
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.181 oud nr Oesterwijk no 117?
[dwars] Oesterwijck anno Lxxiiij Lxxv
niet gerestaureerd, - fragment perkamenten kaft
perkamenten inbindstrookje beschreven deel charter met twee insneden van vroeger zegel
aen hebben doen
.....tich ende viere
met watermerk d met stok met gaffel bovenaan
op eerste tekstblad staat nr xLi
Verklaring van enkele afkortingen:
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= 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. 1475 januari 16
847.Sch.Otw,R.181,1r-1
in bovenmarge wat schrijfoefeningen alsmede 1474-1475
Gherit z.w. Gherit van Berck Jan natuerlijc z.w. Jacops van Berck en Jacop z. Goyaert Buckinck promisit
Aert Appel Jacops z. ad opus lib. de Oesterw. dat sij jaerlijcs ghelden zullen minen ghened. heer den
hertoge 20 rijders Willem Trabukier oft sinen procuroer 15 gouden Rgld meester Jan Ghijsen 10 Rgld en
voor elken gld 20 st datte voors vrijheit daaraf en ghenen scade comen en sal hebben
voorts gheloeft de voors. Aert ad opus lib. xL peters elke peter xviij st 4 vierdel sjaers naeden ouden
heercomen
scab. Elst en Sapeel ende Go Mostaert en Henric van Berck als paren? datum xvi januarij
Gherit van Berck promisit dat sinen borghen scadeloes te quyten vanden gheloeften voers.
2. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,1r-2
Aert Lonout gemachtigd van Jan Maess heeft vercoft zekere onderpanden nae inhout sijnre brieven van vi L
rogs voor 10 jaar en voor de onraet en voor 3 vlaems mar? Jan Maes voors. scab. om. dep.. Aert Appel
datum xxi februari
3. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,1r-3
Aert Lonout als ghemechtigt van Jan Lambr Everaert z. heeft vercoft zekere onderpanden nae inhout sijnre
brieven voor 2 mud rogs erfelijc verlet van 3 jaren ende voor den onraet en voor 3 st meer? Jannen voors.
scap. p... datum supra
4. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,1r-4
Aert Lonout als ghemechticht van Wouter Claes heeft met recht vercoft zekere onderpanden ne inhout sijnre
brieven voor 2 L rogs erfpacht van 12 L rogs erfpacht en verlet? van 3 mud ... voor den onraet ... Willem ?
Henric Nellen z. scab. eodem? datum supra
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5. 1475 ?
847.Sch.Otw,R.181,1r-5
den schouteth van sheren weghen heeft voor die banscouwe vercoft
 een stuck lands w. toebehorende Gherit van Berck
voor 8 Rgld binnen tijden dat de acker leech ghelegen heeft daer op vander scouwen vergaen ende voor
den onraet daerop metten recht vergaen scab. Appel Elst Sapeel en Jan Ponenborch ende heeft den vercoft
Willem Gherit Wijten z.
Willem voors. dese voors. coep heeft hij overghegeven? Henric van Berck
6. 1475
847.Sch.Otw,R.181,1v-1
Anno Lxxiiij ende Lxxv
scab. in Oesterwijc positi a Henrico Berck scultheto .... erant Aert Appel Jacobus Elst J Sapeel Embrechten
Henric Emmen sone J Doren J de Lose et Jo Ponenborch
jurati ill.. anni erant Goeyaert van Hulsen et Peter de Fine
7. 1475 mei 26
847.Sch.Otw,R.181,1v-2
Peter Thomas Ghenen? sone heeft ghezworen? te betalen de schouteth van Oesterwijc en ende beulen?
van pennerbraken? tot noch toe ghebreec? 17 [of 18?] st ins.. h. ende Jacobi solv. scab.Appels et elst datum
xxvi may
8. 1476 januari 2
847.Sch.Otw,R.181,1v-3
item gheldent den schepenen tot hoeren clederen 6 peters ende nieuen covel die sij mij sculdig sijn
item noch verleet tot Dirck Bacs bij bij wesen Aert Appel Hulsen ende meer anderen 12 pl.
Item noch verleet tot des self Dircs bij bij wesen Appel Loe Doren Sapeel en zekere anderen. nae dat wij
gerekent hadde 8 biers.?
item noch verleet aenden verwe? 3 Rgld 17 st
Willem Lombaert Anthonis die Caerdser? ende Jan vande Doren ...? dat sij jaerlijcs ghelden zullen ons heer
den hertoghe 20 gouden rijder Willem Trabukier 45 onlensche gulden Arien? Jan Ghijsen 10 Rgld 20st voor
de gld 20 st ende? de vrijheyt 42 peters elke peter tot 18 st ... ten 4 vierdel jaer en ..... scab. Appel en Em
Datum 2 januari
Willem? ende Anthonis hebben geloeft de selven Jan scadeloes te quyten
Item al afgerekent mette voors. scepenen soe blijf ic elken sculdig 6 st
Item daerop betaald Aert Appel 1 st tot Jan Haen? ende 1 bucht? aen Claes Wouter Wyten kinderen en
enen broes? aen Goelt Peters
Item Back? Emken 1 brief
Item betaelt Jan Sapeel 3 st
9. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2r-1
Jan z.w. Embr. van Krekelhoven Jans z,
 een stuk lands hem toebehorende 3 L in par. Haeren op Ghesel op de Raem < erf Embr. voors. > gem.
plateam ^ erf Embrecht z.w. Embr. van Krekelhoven v erf Embr. van Kreckelhoven Jans z.. voorn.
welk stuk land voors. Embrecht van Krekelhoven Jans z. voers. tegen Embr van Krekelhoven die oude z.w.
Embrecht van Kreckelhoven in sch.br. Otw vendt Aerden z.w. Henric Stormans
scab. Aert Appel en Elst datum x january
10. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2r-2
Wouter z.w. JanToits 3/4 hem behorende in
 enen stuck lands gelegen in par. Enschot < erf Jan Willem Wyten z. > erf Zebrecht Zibben c.s. ^erf
Wouter voers. v gem. plateam geh. die Streepstraet
welke 3/4 des stcuk lands voors. Wouter voors. tegen Adriaen z. w. Ghijsbrecht Heyen met overgeven inj
sch.br. Otw supt Jannen z.Willem Wyten scab. Elst en Embrecht Henric Emmen datum supra
11. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2r-3
Cont sij enyegelijcken want Jan z. Willem Wyten ende Wouter voers. wittelijc ende erfelijc vercoft Adrianen
z. Jans Mesmakers 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 2 husen en hoven met hoperen gronde en toebehoren in par. Enschot daer deselve Jan en Wouter
nutertijt in wonechtich sijn in sch.br. Otw
promisit dicto Jo als dat hijt voers mud rogs wt sinen huse en voert wt allen sinen gueden van nu aen
annuatim solverunt - datum scab. ut supra
12. 1475
847.Sch.Otw,R.181,2los
achterop leeg op enkele schrijfproeven na
Yde wede w. Peter Collaert cim tutore heeft begheert gheconsenteert ende overghegheven ende dat peter
dochter derselver Kathelinen wt hoer en van w. Dirck Thijs tesamen natuerlijc gewonnen sij voor ende
Katheline d. derselver Peteren wt hoer ende van Gherit Heyen tesamen natuerlijc ghewonnen nae peyselijc
ende vredelic hebben houden ende besitten zullen tot hoeren erfelijkheit alle goederen bernelijc ende
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ombernerlijc havelijc ende erfelijc die deselve Peter bij den wille goeds in besterven sal ende after laten sal
ombestoert van enigen erfgenamen ende nacomelingen gen. Kathelinen voers
dat Kathelinen ende Peter voors macht houden zullen oft hem van node waer die voers gueden te vercopen
te vertieren te vervreemden ende te veranderen nae hoeren gheliefen ende goetduncken onwederseet
vanKathelinen dochter Peteren voers scab. Elst en Emken datum opten paesavont voor den noenen xxv
maart [dus 1475]
13. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2v-1
Wouter z. w. Wouter van Gorp 6 L rogs jeep hem behorende welk Peter z. w. Peter Brock te ghelden plach
w. Hadewygen z.w. Aert Brocken wt zekere onderpanden na inhoud sch.br. en welke 6 L rogs voors. Wouter
vander doet w. Hadewyghen voers. met versterven supt Peter Brocken voers. - scab Appel en Elst datum. ut
supra
14. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2v-2
Wouter voors. promisit Peter Eelens als kerckmeester en Adriaenen vande Loe als H.Geestmr ad opus
fabrice et tabula predicti 11 gouden peters na doet Dinghenen d.w. Jan Wijten sijnre hvr - datum scab. ut
supra
15. 1475 januari 10
847.Sch.Otw,R.181,2v-3
Wouter Toit promisit Thomaes Jans vander Elst xxi peter elke peter tot 18 st in festo martini scab. Jan
Sapeel en Jan Poinenborch datum supra
16. 1475 januari 11
847.Sch.Otw,R.181,2v-4
Jan Willem Wythen sone promisit Thomasen z.w. Jans? vande Elst xC 1/2 peters ende 5 st elke peter 18 st
in festo Mertini en 40 1/2 ende 5 st daaraf opten half vasten eodem scabini Elst et Sapeel datum xviij met
erboven xi january
[rest van dit blad leeg]
17. 1475 januari 11
847.Sch.Otw,R.181,3r-1
Goelt wede w. Peter van Laerhoven alsulcken tocht als Goelt besittende is in
 2 husen en hoeven cum fundo et attinentibus gelegen bvvo < erf Jan Lipprechs > erf Juet Raymakers ^
erf w. Gherit Beeken
dat andere
 gelegen aldaar < erf w. Gherit Beeken > erf Henric Emmen ^erf Jueten Raymakers v com. plateam
supt Jannen Claeusen ende Peteren gebroeders ende Elysabethen huer suster kynderen derselve
Goedelden enw. Peter voers om uten voors. husen te mogen vesten 4 lib. bosch paeyments erfcijns ende
met voors. xi january 74
quo facto Jan Claeus Peter en Elysabeth hen te geven ende te ghelden Willem z.w. Ghijsbrecht vande
Petteler 4 lib. bosch pay. erfcijns in festo Martini wt en vande twee husen en hoven voers vertegen tbv
Willem Ghijsbrechts voors. op een instrument sprekende van eender huwelijcscher vorwaerde gemaeckt
tusschen Elysabethd. Peter van Laerhoven voers en Peteren horen man hebben voert gheconsenteert ende
overgheven ofty willen? voers dese voers. erfcijns insporteert? in sch. br. van de Bosch dat desen
teghenswoordigen brief en vest staan sal ter natueren oft bij van schepenen vanden Bosch gheboren weer
Willem voers. consensu dat sij dese lib. pay. voers. af sall mogen quyten ende losen a festo martini over 3
jaar met 20 1/2 peter elke peter 18 st - scab. Elst et Sapeel datum sup.
marge: ander protocol secundo extensa proximitatis causam in alio protocollo dd 1574 16 juni notatis et
expressis
18. 1475 januari 13
847.Sch.Otw,R.181,3v-1
Gherit geh. vande Schoer z.w. Peter vande Schoer alsulcken tocht als Gherit voors. besittende is in
 enen stuck lands 9 1/2 L in par. Otw in loco Uedenhout < erf Katharine d.w. Peter vande Pasch en krn
> erf Elysabethe relicta quondam Godefridi vande Aavoert en eiusdem librorum
welk stuk lands metten wege voors. Gherit voors. tegen Ghijsbrecht geh. Brievinck z.w. Gherit Brievincs met
overgeven in sch.br. sBosch
nog alzulke tocht als Gherit voors. besittende is in enen mud rogs erfpacht welke w. Peter vande Schoer uit
voors. stuk lands jaarlijks heffende was en dwelck vande doet derselver w. Peter totten voors. Gherit met
recht van versterve erfelijc comen is
supt Henric z.w. Gosens vande Beerthen man van Gheertruden sue uxoris
quo facto dictis Henricus dit voors. stuck lands metten weghe tesamen mette voors. mud rogge supt
Pauwelsen z. Herman Wouter Berthout z. scab. Elst et Emken datum xiij january
Laureys z.w. Laureys Groeys redemit et reportavit - datum scab. ut supra
19. 1475 januari 13
847.Sch.Otw,R.181,3v-2
Pauwels voors. promisit Gherit en Henric sinen zwager voors. 26 peters tot 18 st op Lichtmis a.s. solvit met
xij L rogs elke OLVr dag Lichtmis over 5 jaar binnen voors. termijn de pacht van 12 L rogs de eerste pacht
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over 2 jaar - datum scab. ut supra [rest van dit blad leeg]
20. 1475 januari 15
847.Sch.Otw,R.181,4r-1
Claeus z.w. Henric van Stralen heeft ghewilt gemaect begheert ende in vorm,en en manieren van
testamente overgheghevenen ende begheert dat Elysabeth d.w. Henric Willem Heinen zijn tegenw. cwittighe
hvr naeder doet van hem oft sijnder voers. Claeus overleeft in tochten sal bliven besitten
 huis hof metten haven die daer in is daer dieselve Claeus nu ter tijt in wonende is
 de helft van enen stuck beempts metten acker sibi ad.....
die deselve Claeus gecocht heeft tegen dec krn w.Jan Buckinck Gherits z.
nog hiertoe 1 mud rogs erfpacht dwelc Jan Huben aen die Creiten molen jaarlijks geldende is
waartegen Elysabeth sculdig zal zijn te houden Henric en Aernden krn Aert Joerdens voer elc tot sinen 10
jaeren comen sal zijn te weten dat outste iiij jaer ende dat jongste vi jaer [sic] met zulke voorwaarden soe
wanner dat hoogste tot sinen 10 jaren comen sal sijn dat dan dit mud rogge erfpacht comen sal totten tafelen
des H.Geest in eccl. de Otw waaraf die H.Geestmrs schuldig zullen zijn uit te reiken den groten gasthuyse
vanden Bosch 2 L rogs en de H.Geest van Haren 3 L rogs en den Gasthuyse van Otw 2 L rogs erfpacht
ende totten missen te Berkel die Cleus voors. gefundeert heeft 1 L rogs met voorwaarden toegedaan oft die
erfgenamen Claeus voors. nader doet van Claeusen de voors. Elysabeth molesteren oft quellen in enige
manieren dat alsdan Elysabeth voers. onghehouden sal sijn in die houwinge der kynderen voers. ende dat
diezelve Elysabeth macht houden sal nae claeus doet die have te meerderen? te minderen te veranderen
nae hoer gheliefen ende nae hoer doet die voors. gueden en die erfhave te gaen ende te bliven totten
wittighen erfgenamen Claeus voors. scab. Elst en Sapeel datum xv january
21. 1475 januari 25
847.Sch.Otw,R.181,4v-1
Wouter z.w. Wouter van Gorop
 een stuck erfs tot heyen liggende 3 1/2 bunder in par. Enschot in die Rabraken < Wilhelmus Wyten
tesamen mette graft [tussengevoegd: ende met vijf voer hoel ? vande ....] tusschen Willem Wyten
liggende > Aerts van Eersel ^gemeint v erf Rutghers van Erp
vendt Aernden z.w. Jans van Eersel uitgenomen 4 oude grote erfcijns den hertoge jaarlijks van recht scab.
Jan Elst en Jan van Doren datum xxv january
22. 1475 januari 25
847.Sch.Otw,R.181,4v-2
Laurens z. Jan Melis Walravens sone promist te ghelden Bertholomeeusen natuerlijc sone Sthevens z.w.
Bartholomeeus Sthevens z. vander Amervoert vandezelve Stheven en wt Alyten d.w. Ghijsbrecht geh.
Schye tesamen natuerlijc ghewonnen 1 mud rogs jeep in festo purificationis voor het eerst op Lichtmis na de
dood van Alyt wt en van
 een stuck erfs tot weyen liggende 6 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout < comm. plateam > ^ Jan
Huben v erf krn Jans vande Loe
- datum scab. ut supra
23. 1475 januari 25
847.Sch.Otw,R.181,4v-3
Bartholomeeus voers. consenteert dicto Laurentio als dat diezelve Laurentio dit voers. mud rogge erfpacht af
zal mogen quiten en lossen binnen 3 jaar naeden doet Alyten voers. ,et 36 peters elke peter 18 st en metten
pacht - datum scab. ut supra
24. 1475 januari 27
847.Sch.Otw,R.181,5r-1
contsij want Dirc z. Willem Goeyaert Bac man van Gheertruden sijns wijfs wede w. Jan Lipprichs voer zijn
gebrek jeep 7 L rogs op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < Henric Mertens > erf Gheertruden voers. ^strathen v comm.
viam
 enen stuck lands geh. den Laeracker ghelegen aldaer < Aert Appel > erf erfgen. Jan Poinenborch ^v
comm. aquaductam
 een stuck beempts geh. den Hadewyghen beempt daer die helft af rijt teghen Jan Schiven gelegen aldaar
< erf Jans vanden Doren > erf Go. Buckinc ^ gemeine Aa v erf Jan Monick
 een stuck lands 2 L in par. Haren < Aert van Laerhoven > die Groenstraet ^v comm. viam
 een stuck lands 2 1/2 L gelegen aldaar < erf Ste Kathelinen outaer in eccl. de Otw > die Gruenstraet ^erf
Henric Mertens v comm. plateam
nog uit 1/2 mud rogge erfpacht dwelc Stheven Heinen kinderen jaarlijks gelden
nog uit 1 mud rogge erfpacht dwelc Coenraet vanden Dale jaarlijks geldende is
nog uit 5 1/2 L rogs erfpacht dwelc Embrecht Jans Clein? z. jaarlijks gheldende is
nog uit en van 1/2 mud rogge jeep dwelc Aert Goyaerts jaarlijks geldende is uit zekere onderpanden na
inhoud verscheidende sch.br. van Otw
item noch wt en van alsulken ghedeelte alx w. Jan Lipprechts ghecreghen hadden tegen Tielman vanden
Dale
welke pacht vande 7 L rogs voors. Gheertruit wede w. Jan Lipprechts d. Jan Buckinck ad opus eius et ad
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opus hoer krn wt hoer en van w. Jan Lipprechts [5v] tegen Gielysen geh. Comans z.w. Jan Comans wittig
man Elysabeth sue uxoris d.w. Wytman vanden Dale in sch.br. Otw 1466 27 januari en welke pacht van de 7
L de voors. Dirck gebrak van 3 jaar naest een niet vergouden en was ghericht waert sch. Otw aan voorn.
onderpanden welk gericht Jacop z.w. Jans vander Elst in de name en vanwegen de voorn. daar hij een
volcomen macht af hadde volcomelijc volvuerde
quo facto ghewijst waert zo heeft Jacop fit voors. gericht dat hij als gemachtigde weder overgegeven en
opgedragen Dircken voors. en want Dirck voers. dat voers. gericht dengheben dieen hij dat sculdich was te
..... gheboden heeft te losen ghelijc dat tghetuich vande schepenen inde ghericht genoech vercleert heeft
ende oec inde stat vanden Bosch daermen alsulcken geboed ghewoenlijc is te doen 3 sondagen verboden is
ghelijc die boey derselver stat die alsulcken gheboey ghewoonlijc is te doen ons scepenen hieronder
ghescreven onder sinen zeghel gheveridiceert heeft dwelc aldaer ghest.... alsoe heeft Dirck voers. dese
voers onderpanden voor hun voors. gebrek en den onraet daer met recht op vergaen en voor 3 vlaans? ...
daer en teinden Embrecht z.w. Gosens vander Borch ab eodem .... welcke cope overmids vonnis der
scepenen van Oesterwijc die heer vande lande sculdig......behoudelijc ende in desen cope wtighe schende?
6 L rogs erfpacht die welc Gheertruden en hoer kinderen voers. uten selven gueden heffende sijn verlet?
van 3 L ut dixit scab. ... exepte Jan Sapeel datum xxvij (aan de v is gerommelt) january
Embrecht voers. dese voers. cope supt Dircken voers. - datum scab. ut supra
25. 1475 januari 27
847.Sch.Otw,R.181,6r-1
Cont sij want Jacop Jans sone vander Elst voor zijn gebrek dats te weten jeep1/2 mud rogge in festo
omnium sanctorum uit
 een stuk lands geh. den Putacker in par. Goerle ad locum dictum die Heze < gemeint > erf Jan Roggen
^erf Wouter Back v erf Jan Roggen
welke pacht van de 1/2 mud Willem geh. Tymmermanz. Wouter Back Willem Tymmermans z. tegen Henric
geh. Roggen z. w. Jan Roggen in sch.br. Otw 1426 in festo Philippi et Jacobi en welke pacht tot voors.
Jacop comen is volgens sch.br. van Otw en welke pacht voorn. Jacop gebrak van 3 jaar gericht sch. Otw
aan voors. stuk land welck gericht deselve Jacop volcomelijk volvuerde met afkondiging? in der kerken van
Gierle 3 sondagen voor dee afterstelle vande pacht en voor 1 L in afslage van de voors. 1/2 mud en de
onraed vedrcoft Jannen z.w. Willem Tymmerman voors. - datum scab. ut supra
26. 1475 februari 1
847.Sch.Otw,R.181,6r-2
wij Jan Sapeel ende Embrecht Henric Emmen z. sch. Otw dat vor ons comen is Adriaen z. Aerts Wolfs en
heeft gheconsenteert ghewilt begheert ende overghegheven dat nae de doet Aerts Wolfs sijns vaders die
gulde van Ste Sebastiaen in eccl. de Otw erfelijk hebben houden besitten en boren sal 4 L rogs erfpacht op
Lichtmis uit alle goederen van Adriaen voors. daer de iersten betaeldag af wesen sal den iersten
OLVrouwen dage nae doet Aert sijns vaders voers. om den dienst der missen mede te vermeerderen
oft die misse in enige toecomende tijde teniet gingen en niet ghedaen en worde dat alsdan dese 4 L rogs
erfpacht comen en bliven zullen totten tafelen sheyligs Gheests in eccl. de Otw voor die ziel Aerts Adriaens
ende hoer ouders datum prima februari
27. 1475 februari 1
847.Sch.Otw,R.181,6r-3
Jan z.w. Jan Lipprechts promisit Willem Aelbrecht sone ende Kathelinen wittige hvrJans voors. dat hij
nimmer meer tot eghenen dagen eghenrehande guede die hij nu heeft oft vercrygen mach oft die hem in
enigen toecomende tijden aencomen oft versterven sullen en sal moghen vercopen verteren vervreemden
oft veraneren ten sal sijn bij vaen? wille toedoen ende consent Willems ende Kathelinen voors. scab. Jan
Sapeel ende Jan Poenenborch datum supra
28. 1475 februari 3
847.Sch.Otw,R.181,6v-1
Bertholomeeus z.w. Stheven Henric Sthevensz.
 een stuck lands 1 1/2 L in par. Oesterwijck in Berckel < > erf Jans z.w. Sthevens voors. ^ erf Jan Aert
Loers z. v comm. plateam
vendt Ja. Elst ad opus Sthevens z. Jan Sthevens z. voers - scab. Elst et Doren datum 3a february
Jan z.w. Stheven voers. red. - datum scab. ut supra
29. 1475 februari 3
847.Sch.Otw,R.181,6v-2
Gherit z.w. Willem Henric Maes z. man van Marien sui uxoris d.w. Wouter vande Wiele
 een stuck lands geh. den Dorenacker tot hem behorende in par. Enschot in die Zwartrijt < erf Aerts van
Berk > erf Kathelinen sBiers ^erf Jans z.w. Wouter vande Wiele v Zwertrijt
vendt Jan vanden Wiele sinen zwager voers. scab. Elst en Poinenborch datum supra
30. 1475 februari 6
847.Sch.Otw,R.181,6v-3
Elysabeth wede w. Willem Luus cum tutore alsulcken tocht in de sestendeele van alle goederen daer wilner
Willem Luwe in bestarf soe waer die gelegen zijn supt Peteren hoeren wittigen soen om daeruit te mogen
vesten 1/2 mud rogge erfpacht en niet verder
Peter hem te gheven en te ghelden Goyaerden z.w. Henric z. 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit 1/6 in
5
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voorn. erven scab. Appel et elst datum sexta february
31. 1475 februari 4
847.Sch.Otw,R.181,6v-4
Willem z.w. Gherit Wyten wedn. w. Hadewigen sui uxoris filia quondam Symon Bacs uit macht hem van
Hadewygen gegeven
 een stuck lands hem toebehorende 6 L in par. Enschot tpl. dat Keelveken < erf Mechtelde vidua w.
Peter vande Velde > die Streepstraet ^ erf erfgen. Mechtelden voors. en Willem Wyten v grave toe aen
Willem Wyten erve ghelegen totte Heerstrathen
 een stuck lands geh. deen eyck 2 1/2 L < Adriaen Ghijsbrechts > v Em Hermans ^ heerwech
vendt Henric z.w. Henrik Roggen hierbij gestaan Jan z. Willem Wijten en Wouter Toiy sijnen zwager opt
voers stuck lands . . . dat Henrick daaruit gelden zal Laur. Ever? Aerts 1 1/2 mud rogge en Denys Wijten 4
1/2 L welke pacht voers. Henric voers. van nu voertaan
scab. Elst et Lose datum quarta february
32. 1475 februari 1
847.Sch.Otw,R.181,7r-1
Aert z. Goyaert Buckincs heeft gheordoneert ghedsiponeert ende ghemaect ende geset Goeyaert Buckinc
sinen vader Jacop Buckinc sinen bruer Henric Moels ende Willem die Becker executeurs ende regeerders
van sinen gueden die w. die selve butenlants wesende sal hoeft? v. begheert dat die selve 4 sijn kinderen
regeren zullen ende oft enich vande krn dede contrarie den wille der voers 4 voers. dat die ghene alsoe
daertegen doende beroeft zullen sijn der haven die Aert toebehoert om vande anderen die bij ..... der vieren
doen hen dat te deylen scab. Doren en Jan Poinenborch datum in prefesto purificationis
33. 1475 februari 11
847.Sch.Otw,R.181,7r-2
Jan z.w. Willems Beckers heeft gheloeft als een principaelsculder hem te gheven ende te ghelden Ja. Elst
ad opus Jans z. Jans voers. 7 mud rogge jeep opLichtmis uit
 een stuck beempts geh. dat Heytsche Broeck 5 buender in par. Otw tpl. Uedenhout < erf Peter
Buckinck > comm. plateam ^erf Aert Vendyc v erf Wouter Loer en Aert Appel
scab. Elst et Doeren datum xi february
34. 1475 februari 17
847.Sch.Otw,R.181,7r-3
Jan z.w. Stheven Henric Sthevens sone promisit Ermgaerden d.w. Hermans van Riele 1/2 mud rogge op
Lichtmis uit
 enen stuck lands 8 L in par. Otw in loco dicto Berkel < erfgen. Bartholomeeus Sthevens Heinen z. > erf
Jan Aert Loer z. ^erf sheeren van Parweis v gem. plateam
scab. Elst Poinenborch xvij february [rst van dit blad leeg]
35. 1475 mei 17
847.Sch.Otw,R.181,7los-1
Jan z.w. Claeus Vrient man Kathelinen sijns wijfs d.w. - - Alijt wede w. Henric Go. Back alsulcken recht cum tutore alsulcken recht van tocht in
 enen beempt geh. theerlaer in par. Otw te Huculum < erf w. Aert Andries z. ...... > erf Henric geh. die
Paep ^Peter Pig v erf geh. Wolfaerts broeck
welk stuk beemd voors. w. Henric Goyaert Back tegen Rembout z.w. Henric Rembouts z. met overgeven in
sch.br. Otw supt Jan z.w. Claes Vrient man van Kathelinen sue uxoris filia qd henric voors.
quo facto Jan voors. als man en momb. sijns wijfs voors. dit voors. stuk beemd vendt Gheryden z.w. Henric
van Dun scab? Elst et sapeel
Gherit voors. promisit Jannen voors. 25 gouden peters en 1/4 op Lichtmis met11 L rogs en dander 1/4 op
Lichtmis over haer met 7 1/2 L rogs en dat derde 1/4 op Lichtmis over 2 jaar met 5 L rogs en dat 4de 1/4 op
Lichtmis over 3 jaar met 2 1/2 L scab. Elst et Sapeel datum xvij may
[achterzijde leeg]
36. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,7v-1
Elysabeth d.w. Anchem Goyaert Langheinen alle goederen bernelijc ende ombernelijc havelijk en erfelijk die
voors. Elysanbeth vande doet w. Anchems hoers vaders voers. met recht van versterve erfelijk toecomen oft
dat deselve vander doet Kathelinen wede w. Anchems voers. hoer moeder met tocht waer tvoers. versterf
gelegen is supt Adriaen en Kathelinen sijnre suster krn w. Anchems voors tsamen scab. Elst et Emken
datum xxi february
37. 1475 februari 22
847.Sch.Otw,R.181,7v-2
Gerit z.w. Gherit Beyen man van Luytgaerde zijns wijfs d.w. Aerts Molders 1/2 mud rogs jeep in festo
purificatione wt
 een stuck land 6 L in par. Otw in Huculum < erf Aerts van Hoele > comm. plateam
welk 1/2 mud Jan z.w. Gherit Bonten teghen Jacop z.w. Peter vande Hove in sch.br. Otw en welk 1/2 mud
rogs erfpacht voors. Jan die Bont voors. de voorn. Luytgaerde tot hoere tochte en de tafelen sheilichs
Gheests KvOtw voor deen helft en de altaristen in deselve kerke
supt Dircken z.w. Willem Sapeels ad opus tabula Sanctis Spiritus in eccl. de Oesterwijc scab. Elst et Emken
6
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datum xxij february
38. 1475 februari 22
847.Sch.Otw,R.181,7v-3
Embrecht Dierck Sapeels en Wouter Loer als momb. Gheryt voers. ad opus Luytgaerden voers. 1/2 mud
rogge jee lijfpacht op Lichtmis alzoe lange Luytgaert voors. inder Menscheyt leven sal uit en van alder
gueden - datum scab. ut supra
39. 1475 februari 22
847.Sch.Otw,R.181,7v-4
Symon Hughen sone als wettige man en momb. Elysabethen sijns wijfs d.w. Peter Reneer Tielen z. alzulke
erfgoederen als deselve Symon vander doet w. Peter Remkens sijns zweeerrs en van w. Kerstinen wittige
hvr Peter voors. doen zij beyde leefden sijne zwegher en van w. Tielman Thomaes gebroeders Kathelinen
Kerstinen ghezusteren krn w. Peter Reinkens voors. sinen zwager ende ghezwyen met recht van versterve
erfelijk toecomen sijn soe waer tvoers. erfelijc versterf gheleghen is en men dat erghent in sinen name supt Denysen z.w. Wijt Willen ....(hier na?) scab. Elst et Poinenborch datum supra
40. 1475 februari 22
847.Sch.Otw,R.181,8r-1
Claeus geh. Vierendeele als wittige man Johannen sijn wijf recht w. heer Ghijsbrechs vander Borch alsulcke
tocht als Johan besittende is in
 enen huse en hove cum fundo et attinentibus en in 4 gld tot horen tocht wt de voors. huse te ghelden
ghelegen in de vrijheyt van Otw in die Kerckstraet < erf Embrecht Peter Emmen z. > erf Gheertruden
vidue w. Embrecht Sgreven et suorum prolum ^v strathen
supt Embrecht z.w. Henric Embrechts z. als momb. enprovisoer tabula sante spiritus in Otw ad opus tabula
predicto et ad opus horspitale de Oesterwijck - scab. Elst et Poinenborch datum xxij february
Embrecht voors. en Dirck Sapeels als provicoren tabule predicto voor dize tafel en voors. Gasthuys daar zij
voor geloofd hebben en voor dicto Nycolao als dat sij bij iemant van hoeren weghen den coep van recht die
Henric Kepken vande voors. huse sal doen zullen doen nemen en tvoers. huis erfelijk zullen doen veylen
openbaerrlijc om ten hoechsten te vercopen wat thuis ghilt boven Henric Kepkens pacht en de afterstelle en
commer van recht daerop rijken dat sij dat sijnsken dat meer ghilt de voers claeusen wt reyken zullen dat
dordendeele den Gasthuys dat dorde dordendeel - datum scab. ut supra
41. 1475 februari 20
847.Sch.Otw,R.181,8r-2
Mercelys z.w. Peter Pig promisit te gelden Wijtman z.w. Gherit Willem hennen sone 7 L rogge jeep in festo
Nycolai uit
 enen huse en hove geh. Sint Celien brake 4 L gelegen in par. Enschot < ^ erf Wouter Huben > gem.
plateam v erf Gherit Willem Heinen z.
scab. Elst en Doren datum xx february
Wijtman voors. consenteert dat dicto Mercelio nae dat hij de voors. pacht 4 jaar gheboert sal hebben altijd
daer nae tot sinen schoensten af sal mogen quyten en lossen met 9 peters en 10 st alke peter 18 st en altijd
mette pacht - datum scab. ut supraen een jaar tevoren aankondigen
42. 1475 februari 20
847.Sch.Otw,R.181,8r-3
Claeus geh. Vierendeele heeft gegeven en verleent met met dese brieve gheeft en verleent Aert geh,Lonart
een volcomen vrije macht en een sunderlinge bevele om te heffen ende te boren - datum scab. ut supra
43. 1475 februari 20
847.Sch.Otw,R.181,8v-1
Gosen z,w, Willem Gosens z. van Veen promisit Claeusen z.w. Gherit van Berck 31 1/2 peter elke peter 19
st op Lichtmis met 14 L rogs scab. Appel en Elst - datum scab. ut supra
44. 1475 maart 4
847.Sch.Otw,R.181,8v-2
Alyt wede w. Jan vendijcs d.w. Wouter Priem cum tutore alsulcke tocht in alle erfgoederen daar w. jan
Vendijc haar man doen hij leeftde in bestarf het sij huis hof lant beempde heye ende weye soe waer die
voers gueden gheleghen sijn - supt Aernden z.. derselve Alijt en w. Jans voers. voor 1/3 Kathelinenvidue w.
Willem Vendijcs ad opus de krn w. Kathelijnen en w. Willem Vendijcs voer dat andere dordendeele Henric
z.w. Jan Vendijcs die zoon was w. Jan Vendijcs Jacobs z. Claeus Luten man van Agneesen sijns wijfs d.
derselver lestgenoemde Jan Vendijcs voer dat dorden dordegedeelte en sndere brieven behoudelijk de
pacht te gebruiken scab. Elst et Poynenborch datum iiij marcy
dicto pls? ende Kathelinen voors. deselve Alyten dat die selve Alyt hoer leven lanck vredelijk sal besitten en
behouden ene camer inde huyse daer w. Jan Vendijc in bestarf half den heert tot horen verdoen half den
zulder den vorsten hof een roe inde huse gheweit ende ghenoe? deze? lofberlijc scab.predicti datum supra
45. 1475 maart 5
847.Sch.Otw,R.181,8v-3
Mechtelt vidue qd Claeus vander Avoert d.w. Jan Lemmens? uit macht van Claeus haar man in sinen
testament de helft haar toebehorende in
 enen huse en hoove met toebehoren 2 1/2 L in par. Otw in Berkel < erf Heylwych en Juut drs w.
Goeyaerts vander Avoert > erf Elysabeth d.w. Goeyaert voors. ^gem. plateam v erf predicaren vanden
Bosch
7

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

Regestenlijst inv.nr.181 (1475)

1/4 in enen stuck erfs tot weyen liggende die heel weye 10 L in par. als voor in loco dicto Uedenhout <
Lambrecht Leinen > ^ Jan Beye? v gem. plateam
supt Elysabethen voors. ad opus eisdem en ad opus Jueten hoer zuster d.w. Go. vande Avoert voers.
Claeus z.w. Jacops vande Leempoel redemit et reportavit??
scab. Elst en Poinenborch datum v marty


46. 1475 maart 5
847.Sch.Otw,R.181,9r-1
Wijtman z.w. Willem Coiten vernadert alzulken 10 L rogge erfpacht als Aert z.w. Ghijsbrecht Zeghers ad
opus eius et ad opus Ghijsbrecht sue filie tegen Henric soen w. Willem Coiten en suppt. aan deze [ws. Aert]
ter tocht en zijn krn ten erve scab. Appel en Elst datum supra
47. 1475 maart 6
847.Sch.Otw,R.181,9r-2
Gherit en Claeus gebr. Enghelberen Heylwych en Marie gesusteren kynderen w. Henric jacops Jan Ghijsen
als man en momb. Heylwygen sue uxoris d.w. Henric voers. voor henzelven en voer Ceulien? d. dessels w.
Henric
 een huis en hof met toebehoren 2 L in par. Enscot < Jan Ghijben > Mathijs Groten ^ Jan Ghijben v
gemeint
 stuk erfs tot weyen liggende 1 1/2 L in par. predicto < de Kercpat en Aert Goens? > Aert Goens . . .
 een stuck lands geh. den Bolc 5 1/2 L aldaar < erf Aert Goeyaerts > de zusteren van Hoesden ^ van de
kercpaey v gem. waterlaet
 een stuxken lants 1/2 L gelegen aldaar < erf Aert Goeyaerts z. > erf Aert Goeyaerts voers.
 een stuk lands 2 L gelegen aldaar < oets? van Beeck > jans vanden Diesen ^Kercpaey v Henric Michiels
 een stuck lands geh. den Peperbroeck? 5 L gelegen aldaar < de zusetrs van Hoesden > Wouter van
Gorp en Korstiaen die Bont ^ erf Adriaen Ghijben v gem. weg aldaar
supt Wijtman z.w. Marcelis [hierboven Jans] Groten uitgenomen in tszroyen chijns 3 st en een
neghenmenneken en onser vrouwen outaer van Eschot 3 L rogs erfpacht en den persoen van Tilborch2
L rogs en Hesselen 1/2 mud rogs .... ende de fabrycken van Oesterwijc 1/2 mud rogge en Wijtman voers. 2
L rogs erfpacht en Jacop vande Stheenweghe 3 L rogs erfpacht en de joffr. Rovers 12 L rogs erfpacht en de
wede Henric Gherits 1/2 mud rogs erfpacht 5 placken den H.Geest van Otw jaarlijks van recht scab. Appel
datum vi martu
48. 1475 maart 6
847.Sch.Otw,R.181,9r-3
Wijtman voors. Jan Willen Wyten z. en Embrecht Jan Hermans z. promisit dicti venditores ad opus sueorum
en ad opus Cecilien voors. 22 1/2 peter elke peter tot 17 st in festo may a.s. elk jaar 10 L rogs solved scab.
predicti datum supra
49. 1475 maart 6
847.Sch.Otw,R.181,9v-1
deselve krn voors.
 een stuck erfs geh. die hoeve 14 L gelegen in par. predicta < erf Peter Emmen en Wouter Comans > Jan
Ghijben ende zusteren van Hoesden ^ erf Wijtmans Groten v ghemeint
supt Mercelysen z..w. Jans Groten uitgenomen Wouter van Gorop 1 mud rogge erfpacht en sint Agathen
outaer in eccl. de Otw 1/2 mud rogge erfpacht ende Heylwych vander Meer 7 L rogs erfpachten mercelysen
voors. 2 L rogs erfpacht en heer Adriaen den Bont Tilborch 2 L rogs erfpacht en ons heer den hertoge 2 1/2
sch. erfcijns - datum scab. ut supra
50. 1475 maart 6
847.Sch.Otw,R.181,9v-2
Jan z.w. Gherit Coppen redemit en reportavit dictus Wijtmannen ... elken sinen gedeelte ghelyct ghevest is datum scab. ut supra
51. 1475 maart 7
847.Sch.Otw,R.181,9v3
Cornelys z. Ghijsbert Hoen man van Marien sijns wijfs d.w. Jan Mathijs Wevers allen en eneygelijke
goederen bernelijc ende onbernelijc havelijc ednde erfelijk die voorn. Cornelis vander doet w. Jan Mathijs
sijns zweers voors. en van w. Yden zijne zwegerin wittige hvr doen zij beiden leefden Jan Mathijs z. voors.
met recht van versterve - supt Jannen z.w. Jan Mathijs zwevers [mogelijk doorgehaald laatste woord]
SCAB. Elst en Poinenborch datum vij marty
52. 1475 maart 7
847.Sch.Otw,R.181,9v-4
Jacop z.w. Peter vande Hove man van Elysabeth sijns wijfs d.w. Jan Hoefkens
 een schuur met toebehoren 1 mudzaad in par. Otw in Huculum < Jan Vrients > Gherit van Dunne ^gem.
straat v gem. ackerweghe aldaar
vendt Gherit z.w. Henric van Dunne uitgenomen Goeyaert van Hulsen die helft van 6 mud rogs erfpacht scab. Appel en Sapeel datum supra
53. 1475 maaart 7
847.Sch.Otw,R.181,9v-5
Gherit voors. promisit Jacop voors. 1 mud rogge op Lichtmis uit voorn. erfgoederen - datum scab. ut supra
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847.Sch.Otw,R.181,9v-6

55. 1475 maart 7
847.Sch.Otw,R.181,10r-1
Gherit voors. promist Dircken z.w. Jan Dircs z. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 de schuere en erff voors.
 een stuck erfs tot weyen liggende 6 L in loco predicto in loco dicti tHeerlaer < Jans vande Wiele > Gherit
voors. ^ erf Wouter Pig v erf Bruysten Jans z. en Henric Emmen kinderen
- datum scab. ut supra
56. 1475 maart 2
847.Sch.Otw,R.181,10r-2
Jan z.w. Jan Buckinck wt volcomen consent en machten hem van w. Margrieten sijnder hvr in hoeren
testament ghegeven heeft ghewilt ghemaect begheert ende overghegeven in in vormen van testamete
gheordineert ende ghedisponeert dat Gheertruut sijn wittige dochter weduwe w. Jan Lipprichs allen de
gueden bernelijc ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc die de selve Gheertruden tot hoeren ghedeelt bij
dode Jans hoers vaders vande ende w. Margrieten hoer moeder aencomen ende verstorven sijn oft
aencomen ende versterven moghen sal mogen verteren vervreemden ende veranderen ende daer mede
doen nae hoeren wille ende gheliefen onwederseet van enighen voorkinderen Gheertruden voers. scab.
Sapeel en Jan Poinenborch datum 2a marcy
57. 1475 maart 2
847.Sch.Otw,R.181,10r-3
Peter van Vucht promisit Gheertruden voers. 12 L rogs 5 jaar lanck op St Bavendach - datum scab. ut supra
58. 1475 maart 2
847.Sch.Otw,R.181,10r-4
Moeder Jan d.w. Willem Kepkens van Nulant met heer Henric den Gruyter priester confessor der zusterhuse
met consent eens deels der zusteren voers. daerbij ende aen wesende 2/3 tot hen behorende in
 een stuck beempts geh. Scaerlaer daer dat 1/3 af toebehorende is Laureys z.w. Jan Groeys gelegen in
par. Otw in loco dicto die Hoochborch < erf sint Kathelinen outaer in eccl. de Otw > erf Goeswin Aert
utthen ^Jan Hollen dwelc de persoen van Otw plach te houden v gemein Aa
welke 2/3 de voors. susterhuse van der doet w. zuster Alyten d.w. Jan Brocken met recht van versterven en
in een erfdeling met mede erfgen. zuster Alyten voers. vendt Laureis z.w. jan Groeys voers.
comer ex parte eorum et w. heer Willem Brocken en w. Jan sijns soens en allen en enyegelijken erfgenamen
w. heer Willems en Jans voors. - scab. Elst en Jan Poenenborch datum supra ?
Henric z.w. Willem Kepken redemit .... scab. predicti et datum supra
59. 1475 maart 12
847.Sch.Otw,R.181,10v
Merten z.w. Daniel Piers wittig man Alyten d. Jan Melis Walravens z.
 een stuck lands 9 1/2 L in par. Otw in Uedenhout op die Gruenstraet < erf Elysabeth Priems en Go. van
Hulsen > erf Henric z.w. Henric Losen en jan van Gorcum ^stega dicta de Mortel stege v gem. plateam
 eenen over de voors. Mortel steghe te moghen weghen oft hem belieft
vendt Embrecht z,w, Claeus Stert uitgenomen Wouter Mercelys Wyten 1 mud rogge erfpacht en Roelof
Noppen 2 1/2 L rogge erfpacht en den hertog 2 oude grote en den goetshuse van Tongherloe jaarlijks 1
braspenning - scab. Appel en Elst datum 12 marty
Henric z.w. Jan Melis voors. en metten voors. als man en momb. sijns wijfs hebben geconsenteert
ghewillcoert ende overgegeven dat Andries z.w. Jans van de Wou Alyt d.w. Jan Laureis en Jan hoer bruer sij
en hoer nacomelingen van nu voert aen ten ewygen daghen zullen mogen bruken besingen van gaen staen
vanen wenden ende keeren enen redelijken erfwech over den erve Henric en de Mertens voers. gheheiten
Ennekens beempt rot enen stuck beempt geh. den Alaerts beempt toebehorende Andriesen Jannen ende
Alyten voers. onwederseet van Henric en Mertenen voers. scab. oredictio datum sup.
60. 1475 maart 17
847.Sch.Otw,R.181,10v
Ermgaert d.w. Jan Sledden cum tutore 6 L rogs jeep tot hoer behorende op Lichtmis uit
 enen stuck beempts in par. Tilborch in dat Kyevitslaer < erf Mercelys Wytedn > erf Henric Luten
^Wouter Lippen? v erf Henric van Ghierle
welke 6 L rogs erfpacht voors. Jan z.w. Henric Sledden voors. tegen Jannen ende Wouteren gebr. zn w.
Denys Willem Remkens z. in sch.br. Otw en welke 6 L rogs erfpacht voors. der voors. Ermgaerde vander
doet w. Jan Sledden hoer vader voors. in een erfdeling met mede erfgenamen - supt Gheryden z.w. Willem
Bacs - scab. Elst en Doren datum xvij marcy?
61. 1475 maart 17
847.Sch.Otw,R.181,11r-1
Gherit z.w. Peter vande Schoer alsulken tocht Gherit voors. bezittende in
 een stuck lands 3 L in par. Otw in Berkel < erf Henric Sthevens > erf Jan Lutinc s ^comm. plateam v erf
Kathelinen wede w. Sthevens Henric Sthevens z.
supt Henric z.w. Gosens vande Beerthen man van Gheertruden sue uxoris filia Gherit voers. - datum scab.
ut supra
9
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quo facto Henric voors. man en momb. zijjn hvr dit voors. stuk land vendt Kathelinen voers. d. Jans vande
Pasch uitgenomen 4 L rogs erfpacht Gherit vande Schoer - datum scab. ut supra
Kathelijn voers. promisit Gheryden ende Henric voers. nkl. Gheryt ter tocht en Henric voers. ten erve te
bliven 4 L rogs jeep op Lichtmis uit voors. stuk land voors. - datum scab. ut supra
62. 1475 maart 18
847.Sch.Otw,R.181,11r-2
Jan z..w. Jan Buckinck man van Margriet sue uxoris met volcomen macht die Jan voers hebbende waer van
w. Margrieten sue uxoris 3 1/2 L rogge jeep op Lichtmis uit
 huyse en hove met toebehoren bvvo in die Kerckstraet < erf w. Vastraet Wissch > erf w. Elysabeth vidue
qd Henric Embrechts van Riele
welke 3 1/2 L rogge als Jan voors. en Adriaen z. Ghijsbrecht Heyen tegen Michielen z.w. Goetscalc Aert
Wandelaers z. en welke helft van deze 3 1/2 L voorn. Jan tegen de voorn. Adriaen met overgeven voirt in
div. sch.br. Otw
supt Jan geh. den Coster ende Henric geh. vanden Hout als momb. en prov. der bruerschap OLVr. eccl. de
Otw ad opus deze fraternitatis waaruit de provisoren nu en later uit zullen reiken de 4 biddende orden 1 1/2 L
rogs erfpacht te weten elken van hen 1/2 L rogge scab. Elst en Poinenborch datum xviij marcy voer Paschen
63. 1475 maart 21 ?
847.Sch.Otw,R.181,11v-1
Willem nat.z.w. Henric Nellen
 een huis en hof met sijnen gronden gelegen in par. Ghestel < erf Henric Jans Wouterss > erf Henric .....
^ comm. plateam v gemeint?
welk huis etc. met meer andere erven tot de voors. Willem mids enen cope des heren vande lande bij
Wouteren Claeus z. - supt Henric z.w. Jans Witten [niet afgewerkt?]
64. 1475 maart 21
847.Sch.Otw,R.181,11v-2
Goyaert z.w. Goeyaerrt Beerys dit voors. huys en hof supt Henric de Wit voors. daar Henric uit gelden zal
Wouter Claeus z. 12 L rogs erfpacht en St Bastiaen outaer ijn Otw 1/2 mud rogs en 10 st erfcijns
scab. Elst en Emken datum xxi marty
65. 1475 maart 21
847.Sch.Otw,R.181,11v-3
Aert die oude z.w. Aert Stert bij bijwesen [hierboven ert z. Goyaert Gruyters als man en momb. Adriana sue
uxoris filia quondam Claes voors. [sic]] met consemt Embrecht Stert als momb. ende Jacop vanden Brekelen
als toesiender oomen van beide zijden Aerts voors. 6 zester rogge jeep hem toebehorende Otw Maat op
Lichtmis te betalen in Otw uit
 domo area et petia terre 4 L land daaraan grenzende in par. Haren < erf Jo Monics > Willem Brocken
^comm. plateam v viam ibidem
 nog stuk dijk 1 malderatum < erf Gherardi Brocken > erf krn w. Peter Poinenborch ^ dicto Gherardi
Brock
welke 6 zester rogge erfpacht voors. Aert z.w. Claeus Stert vader? Aert voors. tegen Janen geh. den Meyer
z.w. Peter Meyers in cope in Bosche brieven supt Andriesen z. Jan Wytmans - scab. Elst en Sapeel datum
supra
66. 1475 maart 21
847.Sch.Otw,R.181,11v-4
Aerde de oude voors. de helft hem toebehorende in een jeep van 6 zester rogge op Lichtmis uit
 een stuk beemd in par. Haren te Belver < comm. plateam en erf Arnoldi vande Venne > erf w. Wouter
dicti Poinenborch erf w. Godefridi Langheinen ^comm. plateam v erf Wilhelmi dicti Meyer
welke 6 zester rogge erfpachts voors. Elysabeth vidue quondam Claeus Stert tegen Aernden z.w. Jans
Meyers suo patre? in sch.br. sBosch welke helft van de voors 6 zester rogge de voros. Aert met versterf en
een erfdeling met mede erfgenamen erfelijk toecomen supt Aernden z. Aert Goeyaert Gruyters sinen
zwager .scabini predicti datum supra - scripta ? Jan de Meyer cum suis
67. 1475 maart 23
847.Sch.Otw,R.181,12r-1
Gheertruut vidue w. Jan Lipprechs d. Jan Buckinc met Dirck z. Willem Goeyaert Back hoeren
teghenwoerdighen man en momboir de helft van alsulken recht van tocht Gheertruut voirs besittende in
 eenen stuck beempts daar dander helft af toebehorende is Jan Monen in alder grote datten voors. sinen
beempt ghelegen in lib. de Otw < erf Jan Monen en Jan die Bekker > die gem. Aa ^ erf Peter Buckinc v
erf Jan vande Dijck met sinen beempde voors. Jan Buckinc den voors. Jan Lipprechts metten voors.
Gheertruden sinen dochter in huwelijke vorweerden promiserunt ut dicit
supt Jannen Jacopen Wouteren en Claeusen gebr. en Kathelinen hoer zuster krn der?selve Gheertruden en
w. Jan Lipprechs voers.
scab. Elst en Poinenborch datum xxiij marcy
quo facto Jan Jacop Claeusen Wouter en Kathelinen voers. dit voors stuk beemd supt Jannen z.w. Jan
Buckinck voers. - datum scab. ut supra
Jan voors. promisit dat hij na der doet Gheertruden sijnre moeder int mede deylen in de gueden daer
diezelve Gheertuit sijne moeder alsoe lange stil staen sal elc vande kinderen voers gheguet? zullen zijn in
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een mud rog erfpacht in pacht oft in erve en tot deen einde mede deylen int overscot daer sijn moeder alsoe
in besterven sal
68. 1475 maart 30
847.Sch.Otw,R.181,12r-2
Adriaen z.w. Gherit Bonten als wittig man en momb. Heylwyghen vsue uxoris ende Goeyaert d.w. Wouter
Bloemaerts alle goederen bernelic en ombernelic havelijc ende erfelijc die den selven oft enighen van hen
vander doet quondam Zebrecht Bloemaerts haer oem metrecht van versterve erfelijk toecomen sijn supt
Goyaerden z. Aerts Goeyaerts Gruyters sone scab. Elst ven Poinenborch datum de donredach naede
heyligen Paesdach xxx marcy
69. 1475 maart 23
847.Sch.Otw,R.181,12v-1
Jan z.w. Jan Lipprechts promisit Gheertruden sijnre moeder 8 1/2 Rgld en voor elke gld 20 st deen
derdedeel 30 maart dander derdedeel Jacobi ende dat dorde dordedeel Martini scab. Elst en Poinenborch
datum xxiij maart
70. 1475 april 1
847.Sch.Otw,R.181,12v-2
Ysabeel vidue quondam Embrecht Beeckman filia quondam Zebrecht van Esch wt machten hoer van w.
Embrecht Beeckmans hoere man
 een huis en hof met toebehoren 1 L gelegen in par. Haaren in Belver < erf Kerstinen Bonen > Denys
Bonen ^ com. platea v erf Jan Monick
supt Jan Stinen ad opus Jans nat..z. w. Henric geh. Beeck die barbier
dat Ysabeel voers. hoer leefne besitten sal tvoers. huis ....
scab. Elst en Doren datum opten beloken Paeschen prima aprilis anno Lxxv
71. 1475 maart 29
847.Sch.Otw,R.181,12v-3
Dirc z.w. Jan Belnius man van Katharina sui uxoris Jan Blanckaerts Willem z.w. Jan Blanckaerts Jan ende
Peter gebr. krn w. Henric Blanckaerts
 alzulke erfgoederen in par. Otw te Heukelom?? als deselve vanden doot w. Jan Blanckaerts en vander
doot Gheertruden hoer moyen metversterven erfelijk aangekomen
item nog hiertoe op hoer gedeelte van 4 l rogs erfpachts die welc Denys quondam? Wijtman Willem Heynen
jaarlijks geldende is supt Denysen voors. - scab. Doren en Poinenborch datum swoensdachs nae Paschen
xxix marcy
72. 1475 april 2
847.Sch.Otw,R.181,12v-4
Mathijs z.w. Wijtman Mathijs z. alsulcke tocht als Mathijs besittende is in den dordendeel van enen mud rogs
erfpacht in enen erfpacht van 3 mud rogs erfpacht in festo Andries opte uit
 1/4 van den gueden Wouters vande Nuwenhuys in Tilborch aent Broeck ghelegen
 de helft van enen hofstat met huse aen een stede geh. aenden Hovel Tilborch gelegen
die welc wilner was Berthen Molder en welk 1/3 van de 3 mud Henric geh. vander Bruggen tegen de voors.
Wouter vande Nuwenhuse volgens sch.br. sBosch welk 1/3 van de mud rogge voors. totten voors. Mathijs
voor erfelijken - supt Wijtman Marcelysen ende Jacopen gebr. krn Mathijs voors. ad opus eorum et ad opus
Peter Gheertruden ende Jueten consorores krn Mathijs voors.
quo facto dezen en met hen Wijtman z.w. Henric Thijs ende Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele voor
gheloeft hebben dorde dordendele van de voors. mud rogge voors. vande voors. 3 mud rogs erfpacht supt
Embrecht z.w. Henric Embrechts zoon van Riele ad opus tagula Ste piritus in Oisterwijc - scab. Elst et
Poinenborchdatum opten beloken Paschen ij aprilis
73. 1475 april 3
847.Sch.Otw,R.181,13r-1
Kathelijn vidue qd Willem Vendijck oick? Mathijs z.w. Jan Schellekens man van Kathelinen sue uxoris filia qd
Willem Vendijc voors voor henzelve en voor allen enyegelijcke krn Willem Vendijcs voors. daar Kathelijn
ende Mathijs voor geloeft hebben Henric z.w. Jan Vendijcs die soen was Jan Vendijcs Jan z. Ghijsbrechts
Florys z. als man van Katharine suo uxoris Ghijsbrechts z.w. Ghijsbrecht Florys z. voors. als man van
Cornelysen sue uxoris Jacop z. Claeus Luten man van Agneesensyns wijfs d.w. Jan Vendycs voors.
 een stuck beempts hen als sij zeeden toebehorende 14 L in par. Otw in Udenhout in loco dicto opten
Brabant ? < erf erfgen. w. Jacop Steewech > erf erfgen. Ludeken Back ^gemeint v gueden Soffarde
ibidem
welk stuk beemd voors. w. Jan Vendyc die ou voors. tegen Willemen ende Aernden gebr. zn w. Aerts van
Laerhoven in sch.br. sBosch - supt Jannen z.w. Roelof Claeus z.
scab. Elst et Poinenborch datum iij aprilis nae pasen Aernt z.w. Jan Vendijck redemit et reportavit - datum
scab. ut supra
74. 1475 april 3
847.Sch.Otw,R.181,13r-2
Jan voors. promisit heredes Jacop Claeus voors. 30 peters elke peter 18 st in festo may ? nog 2 mud rogs
....
Jan voors. promisit 41 1/2 der voors. elke peter 18 st a festo may? nog 1 mud rogs
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- datum scab. ut supra
75. 1475 april 4
847.Sch.Otw,R.181,13r-3
Jan nat.z.w. Gielis Back 4 Lrogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse ende hove en een stuk lands sibi adveniat gelegen in par. Enschot < erf krn w. Lambert
vande Heyen > Wouter van Gorp ^erf Berthouts van Beeck v comm. viam
welke 4 L rogs erfpacht voors. Jan voors. tegen Denysen z.w. Wijtmans z. Wijtmans geh. Maess? z. in
sch.br. Otw supt Jan n.z. w. Jan Wolfaerts ad opus Gheertruden d.w. Aerts n.z.w Beerthout Bacs te samen scab. Elst en Sapeel datum iiij aprilis nae Paschen
76. 1475 april 9
847.Sch.Otw,R.181,13v-1
Jan z.w. Robbrecht Gheisters?
 een huis en hof met toebehoren bvvo < erf Gheertruden vidue w. Embrecht Greven > erf Embrecht Peter
Emmen z. ^ v die strathen
welk huis en hof voors. totten voors. Jan met enen coop des heren vande lande van Henric Kepken in enen
vonnisbrief sch.Otw supt. Willemen z.w. Peter Beeren scab. Elst en Emken datum ix aprilis nae Paschen
Willem voors. promisit Dircken z.w. Willem Sapeel 22 peters elke peter 18 st 1/3 op Lichtmis de andere 2/3
Bavo? mar als hij ze dan niet betaalt dan met Bavo daarna met 6 L rogs scab. predicti datum supra
77. 1475 april 17
847.Sch.Otw,R.181,14?
Kathelijn wede w. Hessel vande Staeck cum tutore Agnese d. derselver Kathelinen ende w. Hessels voers.
weduwe w. Jan Vendijcs met Henric z.w. Willem Kepken hoeren tegenw. man en momb. alsulcken tocht als
Kathelinen voors. nae doet hoer mans voers. en Agnese met Henric voers. nae doet hoers mans voors.
besittende sijn in allen en eneygelijken alsulcken erf daar w. Hessel vande Staeck voors. en w. Jan Vendijcs
in bestorven soe waer die voers. erff gelegen sijn ut dicit supt Henric z. derselve Agneesen en w. Jan
Vendijcs voers. Jan z. Ghijsbrecht Floren z. als man en momb. Katelinen sue uxoris Jacop z. Claeus Luwen
man en momb. Agneesen sue uxoris Ghijsbrecht z.Ghijsbrecht Florys z. als man en momb. Cornelysen sue
uxoris d. derselve Agneese en w. Jan Vendijc voers. behoudelijk daar voors. Kathelinen en Agnesen hoer
tocht te behouden in allen alsulken erfpachten daar w. Hessel en Jan Vendijc in bestorven en die helft van
 alsulcken huse en hove meten? vorsten? hove daar w.Jan Vendijc in bestarf en
 die helft van enen weyen geh. Laerhovens weye en
 een stuck erfs tot lande ende tot hoeywasch liggende geh. [doorgehaald die Hoey] en gelegen v. Jans
van Vucht ^ aen die strate
welke pachten en erfpachten voors. die voors. Kathelinen en agnesen voors. tot hoeren tocht zullen bliven
bezitten ende daer wt gheldende 2 oude grote den hertoge en niet meer ut dicit [14r]
quo facto dezen maken een erfdeling bij raey van hoeren vrienden vanden voers. erff daer kathelinen en
Agneese als voers. is hoer tochten in afghegaen sijn mede welke erfdeling soe sal Henric voers. hebben
houden en besitten
 een stuck beempt met 1 1/2 buender gelegen in par. Otw in loco Uedenhout < erf w. Dircs Rovers >
Kathelinen vidue w. Willem Vendijcs ^ gruender strathen v erf Aert Appel en Jacops voors.
welc stuck beempts de voors. Henric ghevallen is in dele gelijc die andere sijne mede erfgenamen voers. dat
openbaerlijc bekent ende geconsenteert hebben ad opus Henric voers. te samen .. - daer Henric voers. wt
ghelden sal Margrieten vidua w. Willem Sapeel in lib Bosch payments rrfcijns ende houden sal Jacop sinen
zwager enen joec?wegh doer die weye
item hiertegen sal Jan voers. man van sijns wijfs voers. hebben
 de helft van enen stuck beempts den heelen beempt 1 buender gelegen in par. Vucht in loco dicto
Cromvoert daer die ander helft af toeghedeelt is Ghijsbrecht voers. gelegen < erf Henric Oeyen z. > erf
Jan Straetman ^gem. steghe v erf Eymbrecht van Os
 een stuck beempts geh. de Aredonck 1 buender gelegen in par. Otw in loco Uedenhout < erf Peter van
Vucht > die ghemein Rudonc? ^gem. steegde v erf Ghijsbrecht voers.
item noch hiertoe die tweedeel van enen gaershof ghelegen in par. et loco predicto < ^ erf Jans van Vucht >
erf Jacops voers. v erf Kathelinen en Agneesen voors.
 welk erf voors. de voros. Jan gevallen sijn in deele daar Jan uit gelden zal onsen heer den hertoge 1
oude grote en tfierendeel van 1 oude grote jaarlijks van recht
item hiertegen sal Jacop voers. als man en momb. sijns wijve voors. jebben en erflijk bezitten
 een stuk beempt 1 buender geh. die Meirt? rijt gelegen in par. predicto in loco dicto Uedenhout < erf
Henric voors. > heren Aert Appel voers ^ mette dorde zijde aende erfgen. Jan Hessels v erf Kathelijnen
vide w. Willem Vendijcs
 item een stuck lants 10 L in par. en tpl. voors. < erf Gosens vande Heesacker > Jan Aert Gielys v erf Jans
van Vucht
 een stuck lants 10 L gelegen aldaar < erfgen. Gosen vande Heesacker> erf Jan Aert Gielys ^Gosens
voors. [14v] v Jan Aert Gielys voers.
 3/4 in een stuck erfs tot weyen liggende geh. Larovens weye daer dat vande vierendeel af toebehorende
Ghijsbrecht voers. gelegen in par. en loco predicto < erf Willem vande Heesacker > Henric Laureis Bacs
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^Kathelinen en Agneesen voirs. totte Gruender strathe aldaar
item noch hiertoe 1/4 van de helft vande huse en hove metten hove sebo adveniat ghelegen aldaar < erf
Agneesen en Kathelinen voers > den Gaershof ^comm. plateam v erf Jacops voors.
 noch hiertoe een stucsken lands geh. de Vlasch hof 1 L gelegen aldaar < gem. stegam > den Gaershof ^
erf Jans van Vucht v erf Jacops voors.
 item hiertoe dat 1/3 van de voirs. Gaershof daar Jan voors. die 2/3 af hebbende is
welk erf voors. de voors. Jacop ghevallen sijn in deele die daaruit gelden sal de hertoge 3 vierendeel van 11
oude grote erfcijns en Margriet vidue w. Willem Sapeel 3 lib. bosch payments erfcijns en 3/4 van 5 1/2 mud
rogge erfpacht verscheyde personen jaarlijks van recht
hiertegen zal Ghijsbrecht voors. als man sijns wijfs hebben
 de helft van de voors. stuck beempts tot Cromvoirt daar de andere helft af toegedeeld is Jannen voors.
 een stuk beemd geh, den Reiedonc gelegen in par. Otw in Uedenhout < in de ghemeienn Riedonc > dat
Manhuys vanden Bosch ^ erf Gherits krn van Kuyck v erf Jan Floren
 een stuck lands 7 L in par en tpl.voors. < erf Gosen vanden Heesacker > erf Gherit Beye en Wouter
Denys ^ erf Jan Aert Gielys z. v erf Peter Back
 1/4 in de voors. weye geh. Larovens weye daar die 3/4 af toegedeeld is Jacopppen voors.
 1/4 in de helft van de voors. huse en hove daer die 3/4 aftegedeeld sijn Jacop voors.
 een stuk beemd 1/2 buender geh. dashout gelegen aldaar < erf Laureys jannen z. > [15r] Dinghenen
vidue w. Jan Peter Stevens et krn ^erf Willem vanden Heesacker v erf Marien vidue w. Jans van Beeck
als Ghijsbrecht ten deel gevallen zijn die daaruit gelden zal 1 oude grote en 1/4 van 1 oude grote den
hertoge uit Riedonc voors. ons heer den hertog dat 1/4 van de voors. 11 oude groten en 1/4 van de voors 5
1/2 mud rogs erfpacht en 4 oude grote den goetshuse van Tongerlo jaarlijks van recht
scab. Elst en Poinenborch datum xvij aprilis nae Paschen


78. 1475 april 21
847.Sch.Otw,R.181,15r-1
Henric z. Aert vande Wiele
 een stuck lands 1 1/2 L bvvo in loco dicto die Schive < erf mr Jans z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. > erf
Willem Nellen ^comm. plateam v erf Persoens van Oesterwijc en c omm. viam
vendt meester Jannen voers. uitgenomen den goetshuse vande Baseldonc 1 oude grote erfcijns en de
altaristen van Otw 2 wilhelmus tuyn erfcijns ende de gulde van sinte Kathelinen in eccl. de Oesterwijc 1 L
rogs erfpacht ende gulde van sunte Barbaeren in eisdem ecclesie 1 L rogs erfpacht jaarlijks van recht scab.
Elst et Poinenborch datum xxi aprilis nae Paschen
4 vl. de duobus lit.
79. 1475 april 23
847.Sch.Otw,R.181,15v-1
Peter geh. Buckinck wittig man en momb. Elysabetthen sue uxoris filie qd Jans vande Elst dat 1/4 en de helft
vande achtendeele tot hem als hij zede behorende in
 enen beempt geh. de erfghenamen beempt gelegen in par. Otw in die Diese < erf Peter vanden Einde
en Juen? d. qd Jans Claes? > erf mr Jans z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. ^erf qd Peter Beeren v gemeint
van Otw daar die gemein Aa geh. die Diese tusschen gheet
welken beemd voors. de voors. Peter met versterve ende mede deylinghe vande mede opdrageren Jans
vander Elst toecomen supt Jacoppen z.w. Jans vander Elst sinen zwager scab. Appel en Poinenborch datum
xxiij aprilis
80. 1475 mei 2
847.Sch.Otw,R.181,15v-2
Jan z.w. Laureis Peters
 een stuxken moers in par. Loen in loco dicto die Baen < erf Goeyaerts van Vucht > Jan Huben en Willem
Willem Corten? krn ^ bane v erf Jans van Vucht
supt Goeyaerden z.w. Claeus van Vucht uitgenomen de grontcijns scab. Elst en Doren datum ij may
81. 1475 mei 3
847.Sch.Otw,R.181,15v-3
Gherit en Claeus gebr. en Enghelberen Heylwych en Marie gez. w. Henric Coppen cum tutores voor henzelf
en voor Cecilien hore zuster alle goederen bernelijc ende ombernelijc havelijc die den selven ende elken
vanhen vander doet quondam Henric Coppen haer vader ende van w. Elysabethen wittige huysvrouwe doen
sij beyde leefden Henric Coppen voers. hoer moeder met recht van versterven toecomen sijn en die
dezelven oft enigen van hen vander doet Jan Coppen hoers oems in enigen toecomende tijde aencomen
ende versterven moghen soe waer die voors. goederen gelegen zijn supt Jan z.qd Ghijsbrecht van Loemel
scab. Elst et Sapeel datum 3a may
Jan voors. promisit dat hij de voors. Jan Coppen hoeren oem sijn leefdagen lanck temelijcken houden sal
van ethen van drincken van Cleden van schoenen naer sinen staet alsoe dat de voors. vercopers noch hoer
gueden nimmermeer last oft commer af hebben en zullen - datum scab. ut supra
82. 1475 mei 4
847.Sch.Otw,R.181,16r-1
Peeter z.w. Ghijb Aerts soen 5 zester rogs jaarlijks en erfelijk pacht tot hem behorende op Lichtmis uit
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enen stuck lands 3 L in par. Otw in loco dicto Berkel < gem. viam > ^ erf Katerine relicta Henric
Comans en haar krn v erf Herman z.w. Wouter Loer
welk stuk land de voors. Herman tegen vors. Peter voor de voorn. erfpacht van 5 zester roge tot een
erfpacht ontvangen hadde in scvh.br. van den Bosch - supt Ermgaerde d.w. Henric van Buelead opus eidem
et ad opus Willeme d. derselve wt hoer en van w. Jan Berkelman te samen natuerlijc gewonnen de voors.
Ermgaerden ter tochte en Willemen hoer dochter voers. ten erve te bliven scab. Elst et Poinenborch datum
iiij may


83. 1475 mei 12
847.Sch.Otw,R.181,16r-2
heer jan Maerscalc priester pastoer der kerken vanGoerle
 een stuk beempts hem toebehorende gelegen in par. Ghestel in loco dicto dat Helbroeck < erf Willem
van Garen > erf Gobelen vanden Bosch ^erf jan Hollen v erf Aert Nutsaerts
welk stuk beemd heer jan voers. tegen Tielman z.w. Wijtmans vande Dale en zijn hvr en krn en tegen
Claeusen z.w. Gherit van Berck met overgeven in diverse sch.br. van den Bosch en Otw supt Jannen z.w.
Robbrecht z. scab. Elst en Poinenborch datum xij may
Jan voors. promisit dicto heer Jan Maerscalc 95 [of 25 ?] peters elke peter 19 st op Lichtmis a.s. over een
jaar met 27 st - datum scab. ut supra
84. 1475 mei 13
847.Sch.Otw,R.181,16r-3
Mercelys z.w. Jan Groten promisit hem te geven Willemen nat.z.w. Henric Nellen 18 L rogs jeep op Lichtmis
uit
 een stuck erfs geh. die Hoeve 14 L in par. Enschot < erf Peter Emmen en Wouter Comans > Jan
Ghijben en de zusteren van Hoesden ^erf Wijtmans Groten v gemeint
scab. Elst et Emken datum xiij mey
Wilhelmus voers. consenteert dicto Mercelio als dat dieselve dese voors. 18 L rogs erfpacht af sal mogen
quyten en losen op Lichtmis over 3 jaar met 40 1/2 peter elke peter tot 18 st - datum scab. ut supra
85. 1475 mei 14
847.Sch.Otw,R.181,16v-1
Aert z.w. Jans van Eersel man van Elysabeth d.w. jans van Gorcum op
 een huys en hof met toebehoren en erf daaraan in par. Otw te Uedenhout < ^ erf w. heer Yewende Mols
erfgenamen > erf Willem vande Pas v die groenstraet
 stuck lants gelegen aldaar after den Wuwer bij de Mortel < erf w. heer Yewens Mole voors. > erf
Reycouts Borchgraven ^ erf Willem vande Pas v opten Wouwere aldaar
 4 L lands gelegen aldaar in loco dicto die Hage < Herman Nooms? > erf Elysabeth Priems en krn
^Reynouts Borchgraven v erf Claeus Appels
 een stuck lands geh. die Paracker gelegen aldaar < erf Willems vande Pasch > erf Herman Wouters ^
Reycout Borchgraven v erf jan Walravens en krn
welke erven Aert tot sinen gedeelt vander doet w. Johannes van Gorcum en vander doet Gheertruden d.w.
Lambrecht Loer ende hoer kynderen met versterven - ad opus Lambrecht z.w. Jans van Gorcum daar
Lambrecht voors. uit gelden zal de commer jaarlijks van recht scab. Elst en Emken datum xiiij may
86. 1475 mei 14
847.Sch.Otw,R.181,16v-2
Lambrecht voors. op
 een stuck erfs tot weyen liggende 14 L in par. Otw tpl. Uedenhout < ^ erf Gherit vande Loe > erf jan
MMelysWalravens z. v gem. straat aldaar
 stuck erfs tot weyen liggende 9 L gelegen aldaar < erf Embrecht Stert > erf Henric Melys ^ erf Henric
Priem v comm. plateam
welke erven de voors. Lambrecht tot sinen gedeelt vander doet w. Gherit van Gorcum en gertruden en
kinderen voors. met versterven ad opus Aerts voors. met de commer in de oude brieven begrepen- datum
scab. ut supra
87. 1475 mei 14
847.Sch.Otw,R.181,16v-3
Aert en Elysabeth voors. hebben geordineert ghedisponeert ende in vorme van testament ghemaect gewilt
ende begheert dat de langst levende van hen beiden zal mogen bruken besinghen ende hantplichten allen
die gueden bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die der ierst aflivige in besterven sal ende
daermede sinen eyghenen wil mede doen sal onwederseet van enighen kynderen oft erfghenamen des
iersten aflivigen - datum scab. ut supra
88. 1475 mei 14 ?
847.Sch.Otw,R.181,16v-4
in linker marge dwars
.... oft op enige vande voors. erfen enioge oude commer met recht .. quam daer sij tot noch toe niet en af
gheweten en hebben dieen commer hebben sij malcanderen gelooft ... ghelijc en in ghelijken porcien te
dragen ende te ghelden
89. 1475 mei 14

847.Sch.Otw,R.181,17r-1
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Jan z.w. Aerts geh. Gielys z. die helft als hij zeede toebehorende in 2 mud rogh jeep in festo andree et in
buscoducis tradendam uit en van
 den gueden w. Adam geh. Boef ghelegen in Berkel
welke pacht van de 2 mud rogs voors. Jan voors. en Lambrecht z.w. Jans van Gorcum tegen Hillen d.w.
Hubrecht Scoemakers en tegen Pauwels geh. van Vessem man van christpine sue uxoris d. des. voors. w.
Hubrecht met overgeven in sch.br. sBosch - supt Aerden van Eersel voors. - datum scab. ut supra
90. 1475 mei 15
847.Sch.Otw,R.181,17r-2
Peter z.w. Jans Meyers 1/2 mud rogge jeep hem toebehorende op Lichtmis uit en van
 huse en hove met toebehoren 11 L in par. Otw in loco Uedenhout < erf erfgen. w. Jans van Gorcum >
gemene stege ^erf w. heer Iewens Mols v comm. plateam
 een stuck lands 12 L aldaar < > erf Herman Wouter Beerthouts z. ^ Rijcout Borchgraven v Claeus Appels
welk half mud Peter voors. tegen Agneesen wede w. Jan Colen in sch.br. Otw ... Goyaerrden z.w. Claeus
van Vucht scab. Elst et Poinenborch datum xv mey
91. 1475 mei 5
847.Sch.Otw,R.181,17r-3
Cornelys d.w. Jans Deckers
 een gedeelte van enen stuck beempts gelegen in par. Ghestel < erf erfgen. der Claren vanden Bosch >
Peter Jan Korstiaens z. ^Halsche strathen v gemein aquaductam ibidem
hoer gedeelte van 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Gherit Dirck Bont bastaerts z. Tilbirch jaarlijks sculdig is te
ghelden uit zekere onderpanden nae inhout sch.br.
supt Henric z.w. Aert Hermans ad opus Aerts ende Soffie? sijne zuster zuster en bruder Cornelys voors. krn
w. Claeus Appels
heeft haer voert bedanckt van allen alsulken bewynde hoer goederen als Henric voers. als momboor vande
selve hoeren goederen
scab. Sapeels en Doren datum v may
92. 1475 mei 16
847.Sch.Otw,R.181,17v-1
Aert z.w. Henric Witloc man van Kathelinen sijne wijfe d.w. Mercelijs Houtappel Henric z.w. Willem Wijten op
9 d. erfcijns op Kerstavont uit
 enen stuck land geh. aen den Wuwer 1 zesterzaad in par. Otw in Uedenhout < Jan Vannis > Jan vande
Ryt? ^ krn Tiele Vos v Wuwer stegen
 1/3 van stuk beemd geh. den Gheer gelegen in par. predicta in loco dicto die Cruysstraet die totten
winckel waert gheet > erf Jan Beckers en Peter Buckinc
welke erven voors. Jan z.w. Amelys Walraven tegen de erfgen. w. Henric Toit Vannys voor de erfelijke cijns
en andere commer te pacht ontvangen had in sch.br. Otw supt Jan z.w. Amelys Walraven scab. Elst en
Doren datum xvi maij
93. 1475 mei 16
847.Sch.Otw,R.181,17v-2
Kathelijn en Anthonys ghezusteren drs w. Peter vande Wou
 een schuur met hoeren gronde en toebehoren mette helft van enen stuc lands daaraan theel stuck 1/2
mudzaad in par. Otw in Huculem < erf Beerthen Jan Hermans z. dat daar tegen deylt Z > ^ erf Herman?
vande Wou v comm. plateam
vendt Jannen z.w. Peter vande Wou hoeren bruer uitgenomen den H.Geest van Otw 6 L rogs erfpacht en
heer Gherit vande Scaepsdijc 1/2 mud rogge erfpacht en de joffr. van Ameroeyen 1 braspenning oft
daeromtrent erfcijns jaarlijks van recht - datum scab. ut supra
94. 1475 mei 16
847.Sch.Otw,R.181,17v-3
Wouter z.w. Henric Comans promisit Elysabeth d.w. Goeyaert vande Hoeven 7 peter elke peter tot 18 st
vander hoochtijt van Paschen a.s. over twee jaar met 3 L rogs in elke hoochtijt van Paschen binnen de
voors. termijn - scab. Elst en Poinenborch datum xvi may
95. 1475 mei 17
847.Sch.Otw,R.181,17v-4
Claeus z.w. Aert Stert redemit alsulke mud rogge erfpacht als Jan z.w. Willem Beckers? tegen aerden z.w.
Aert Stert en tegen Aerden z. Aert Goyaert Gruyters in sch.br. Otw et sypt Ja de Becker voers. scab. Elst et
Doren datum xvij maij
96. 1475 maart 20
847.Sch.Otw,R.181,18r-1
Cont sij heer Florys Ghijsbrechts als gemachtigd van heer Claeus de Wit voor het gebrek van 12 L rogs
erfpacht op Lichtmis uit
 enen hove in lib. de Otw prope ecclesie < erf Lonys van Megen > ^ comm. plateam v erf Henrici Maerle
welke hof voors. w. Lonys van Megen tegen de voorn. Henric van Maerle ad pactum gekocht had in sch.br.
Otw datum anno xiiijC xxxiiij xij octobris en welke pacht Aert Lonout als gemechtichd van heer Florys voors.
voor het voors. gebrek van de 12 L rogge verlet van 4 jaren en voor de onraet scab. Elst Sapeel Embr. en Jo
Poinenborch datum anno Lxxiiij xx marcy voor Paschen
15
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97. 1475 maart 20
847.Sch.Otw,R.181,18r-2
cont sij want heer Florys Ghijsbrechts z. als gemechtichd vande rectoir Ste Gheertruden outaer in eccl. de
Otw voor sijn gebrek van een erfrcijns van 2 gouden gld en 7 1/2 st op Lichtmis uit
 huse hove en toebehoren bvvo bij de kerck aldaar < erf Jan Back Berthouts z. > Gherit van Catwijc ^
gemeint v erf Rembout Henrics z. en Peter vande Masen
welke cijns voors. Jan Poinenborch ad opus Aleyten voors. tegen Jannen geh. Sapeel z.w. Aert Roekeloes
met overgeven in sch br. Otw anno xiiij C en Lvi xvi novembris ende welke chijns voors. de voors. heer
Florys vanwegen ds rectoors voors. ghebrack en van zekere jaeren niet vergouden en was ut dicit ghericht
waert mits vonnis der sch. Otw aan den voors. hof welc gericht Aerrt Lonout namens en vanwegen heer
Florys voors. volcomelijc volvuurde allen en enyegelijken daer toe dede etc. proclamatie den Bosch heeft
Aert voors. desen hof vooor 7 st inafslage vande voors. 3 Rgld en 7 1/2 st en voor 5 Rgld van afterstelle en
voor den ontrent die daar met recht op gegaan is ende daerenteynden vercoft heer Florysen priester z.
Ghijsbrecht Florys z. behoudelijk en in desen cope wtgescheyden de altaristen van Otw 8 st payments
erfcijns - datum scab. ut supra
98. 1475 mei 18
847.Sch.Otw,R.181,18v-1
Marie en Heylwich gez, drs, w Wouter Oerlmans 12 L rogs jeep van 2 mud rogs erfpacht op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren dwelke Alyt wede w. Willem Oerlmans in bestarf gelegen in par. Enschot
< erf Henric sBonten > com. viam de Tilborch waert gheet ^ gemeint v erf Henric sBonten voors.
nog uit onderpanden na inhout brieven welke 1 1/2 mud rogs erfpacht voors. Willem z.w. Wouter Oerlemans
tegen Peter geh. Oerlemans z.w. Willem Oerlmans met overgevenin sch.br. Otw en welke 12 L rogs voors.
de voorn. Marien enn Heylwigen met versterve toecomen zijn supt Gheryden z. Lambrechts vande Laere
tegen 12 L etc. scab. Sapeel en Jo. Poinenborch datum xviij maij
99. 1475 mei 21
847.Sch.Otw,R.181,18v-2
Jan z.w. Peter Hollen
 een huis en met eenen einde hoefs daaraan liggende hem behorende bvvo < erf Peter Jans sone W >
erf Gherit Groey ^straetken datmen ter watermolen waert gheet v erf Jansd voers. tot enen hophoeve
liggende
vendt Claeusen n atuurlijk z.w. Heyman Heymans sone van Eck - scab/ Elst en Jo Poinenborch datum xxi
may
100. 1475 mei 21
847.Sch.Otw,R.181,18v-3
Claeus voors. promisit Jannen voors. 27 peters elke peter tot 18 st in festo Pasche met 12 L rogs met 10 L
rogs en megt 1/2 mud rogs in festo pasche alsdan daernaestvolgende met 6 L rogs in festo Pasche alsdan
daernaestvolgende met 4 L rogs in festo Pasche daernaestvolgende met 2 L - datum scab. ut supra
101. 1475 mei 21
847.Sch.Otw,R.181,18v-4
Willem de Zegher en Jan sijn sone promisit Jan van Eygen 27 1/2 mud rogge St Jan en ten Bosch te leveren
solv. .. scab. Elst et Poinenborch datum xxi may
102. 1475 mei 23
847.Sch.Otw,R.181,19r-1`
Willem z.w. Willem Stickers 1 mud rogh jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren in par. Tilborch in loco Velthoven aende molen noertwaert < gem.
plateam > gemeint ^erf Mathijs Nernus? v gemeint
 een erf daer neven ghelegen die w. Jan Symons te wesen plach < erf Henric Willem Melys z. > die
Molenstraet ^ erf Wouter Oeden v gemeint aende molen voers.
welk mud rogge erfpacht voers. Mathijs Willem Stickers z. tegen Wouter geh. Canter z. w. Willems Canters
in s ch.br. Otw en welc vierendeel vande voors. mudde erfpacht voors. de voors. Willem vander doet w.
Mathijs sijns bruers met versterven toecomen sijn en welke 3/4 van de voors. mud rogs erfpacht Willem
voers. tegen Jannen sinen bruer tegen Goeswinen Meeus en tegen Goswinen Meeus en tegen Jan Pigman
sinen zwager metovergeven in sch.br. Otw - supt Gheryden z.w. Willem Henric Maes z en Adriaen z.w.
Ghijsbrecht Mesmakers als momb. en provisoeren fabrice de Enschot ad opus fabrice
dat die kerckmeester nu wesende en naemaels wesende macht zullen houden voers. dit voers mud rogh te
vercopen ende te disponeren totte kercken profijt scab. Elst en Sapeel datum xxiij may
103. 1475 mei 23
847.Sch.Otw,R.181,19r-2
Gherit ende Adriaen voors. als momb. der fabryken voers. hen te ghelden Willem voers. 2 mud rogh
jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis alsoe lange Willem voers. inder mensheyt leven zullen wt ende van alder
kercken guede .. oft gheboerde datte Willem van node waert ende van suiten?bleef liggen dat die
kerckmeesteren nu sijnde oft naemaels wesende den voers Willem te baten comen zullen alsoe dat hij
notorst hebben sal nae sijnen staet ende dat de keerckmeesteren nae doet van Willemen den selven Willem
doen een wtvaert ende v zielmissen en ten ewygen dagen op den stoel zullen doen vermanedn sijne dies
zullen zij behouden ter kerken behoef allen dat hij after laten sal wtgenomen tgheen tgheen dat hij
Kathelinen Jans wijf van Holten ghemaect heeft van weerden te bliven scab. predicti datum supra
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104. 1475 mei 26
847.Sch.Otw,R.181,19v-1
Cont sij Kathelinen z? w. Jan Embrecht z. van Riele voor haar gebrek jeep pacht 1/2 mud rogge op Lichtmis
uit
 een stuck beempts geh. dat Baenen?loe gelegen in par. Tilborch < Wouter Leppen > Alijten Oerlmans
gericht welke pacht deselve gebrack van 2 jaar swelke pacht Jan z.w. Embrecht van Riele tegen
Bartholomeeus geh. Venman verkregen had in sch.br. Otw anno xiiijC ende xi op sinte Agathen dach en
welke pacht vande half mud rogs voors. de voors. Kathelinen ghebrack
welk gericht Aert geh. Lonout in de name ende vanweghen Kathelinen voors. volcomelijken volvuerde
ghewijst wt jure scabinorum de Oesterwijc zoe heeft Aert dit voers gericht daer en teinden vercoft Aert z.w.
Jan Omaten diemen heit Aert vanWijck scab. Appel Elst Sapeel Doren Jo Poinenb. datum xxvi may
105. 1475 mei 26
847.Sch.Otw,R.181,19v-2
cont sij Daneel geh. van Oekel voor zijn gebrek jeep 1/2 mud rogge in festo beate Andree apostoli wt ende
van
 de goede w. Vrancken geh. Spapen naturael z.w. heer GHijsbrecht Bac pesoen der kerke van Dyesen en
wt alle toebehoorten des voers. goed ende dwelc w. Peter vande Pasch te wesen plach gelegen in par.
de Enschot ut dicit
en welk 1/2 mud rog Embrecht geh. vande Einde tegen Vrancken voors. met overgeven in sch.br. Otw data
Mo ccco cCiij op die octave vande xiij dach en welcken pacht voors totten voors. Daneel voert erfelijc comen
is en welke pacht voors. de voors. Daniel ghebrsak van 4? mud min 4 L niet vergouden en was gericht sch.
Otw aende voors. goet welc gericht Aert geh. Lonout indenae en vanwegen Daneels voors. daer hij een
volcomen macht af hadde verkocht Kathelinen vidue w. Willem Ridder voor het gebrek voors. envoor 10 st
meer behoudelijken en in desen cope wtgescheyden Daneelen voors. 1/2 mud rogge erfpacht boven tvoers
1/2 mud en Peter vande Pasch 1/2 mud rogge erfpacht en jan Vanny en sinen mede erfgenamen 20 lopen
rogs en Kathelinen sRidders en haere kinderen 40 l rogge en behoudelijk Willem Denys en Lambrecht Jans
z. alzulke erfpacht als sij van dese erff ghedeilt hebben ende onder haer ploech hebben ende bepaelt sijn ut
dicit - datum scab. ut supra
106. 1475 mei 28
847.Sch.Otw,R.181,20r-1
Willem z. Gherit Willem Heynen sone wettig man en momb. Kathelinen sui uxoris d.w. Jans Bonten op alle
gueden beruerlijc ende omberuerlijc havelijc ende erfelijc die den selven Willem vander doet w. Jans z.w.
Jans Bonten sijns zwaegers met versterve erfelijc toecomen zijn supt Peter z.w. Peter Vanny wett. man
Adrianen sue uxoris d.w. Jans Bonten voers. - scab. Elst en Sapeel datum xxviij may
107. 1475 mei 29
847.Sch.Otw,R.181,20r-2
Jacop z.w. Peter vande Hove wettig man en momb. Elysabethen sue uxoris d.w. Jan Hoefkens
 een stuck beempt geh. Sluysbeempt hem toebehroende 1 B in par. Otw in loco dicto Huculem < erf
Michielen vande Velde >die ghemein Aa ^ erf Jan Cnoep v qdten? ibidem
vendt Willem geh. Willems z. voors. scab. Elst en Poinenborch datum xxix may
108. 1475 mei 29
847.Sch.Otw,R.181,20r-3
Jan z.w. Aerts vande Hoeven wittig man en momb. Heylwyghen sijns wijfs d.w. Gherit Scrivers 12 L rogs
jeep op Lichtmis uit
 de stuck beempts voers.
supt Willemen voers. - datum scab. ut supra
109. 1475 mei 29
847.Sch.Otw,R.181,20r-4
Mathijs z.w. Jan Schellekens promisit Jacop voers. 22 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 12 L rogs op
Lichtmis 12 L rogs - datum scab. ut supra
110. 1475 mei 30
847.Sch.Otw,R.181,20r-5
Aert z. Aert Goeyaerts Gruyters man van Adrianen sue uxoris filia qd Aert Stert 6 zester rogge op Lichtmis
uit
 enen stuck beempts ghelegen in par. Haren in loco dicto Belver < comm. plateam en erf Aerts vande
Venne > erf erfgen. w. Wouter dicto Poinenborch en erfgen. w. Godefridi dicti Langheinen ^ gem. plateam
v erf Wilhelmi dicti die Meyer
welke 6 zester rogs Elysabeth vidue w. Claeus Stert d.w. Aerts Meyers tegen de voors. Aert de Meyer
hoeren vader met overgeven in sch.br. sBosch en welke 6 zester rogge erpacht voors. totten voors. Aerty
voert erfelijk comen sijn nae inhout sch.br. van Otw supt jan en Aert gebr. krn Aerts Meyers ad opus eorum
et ad opus Embrecht z.w.. Aerts Meyers en ad opus de krn Elyaes Meyers krn en ad opus Lambrecht
Meyers krn et ad opus fa... Peter Daneels scab. Sapeel en Poinenborch datum xxx may
111. 1475 mei 23
847.Sch.Otw,R.181,20v-1
Aert de oude z.w. Aert Stert
 die helft van enen stuck beempts hem toebehorende 1 B in par. Otw tpl. Uedenhout < erf Willem Corten
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> Goeswini vande Heesacker ende Willemvande Heesacker ^ erf Lambrecht Leinen v erf Ghijsbrecht
erfgen. vanden Broeck
 enen wegh totten voors beempde behorende
welk stuk beemd voors. Merten voors. weghe Aert z.w. Claeus Stert tegen Willemen z.w. Willem Zeghers in
cope in sch Otw en welke helft des voors. stuck beempt totten voors Aert mits versterven en deylinge erfelijc
toecvomen is supt Aert z. Aert Goeyaerrt sGruyters sone man van sijns wijfs voors. scab. Sapeel en
Poinenborch datum xxiij may
112. 1475 mei 23
847.Sch.Otw,R.181,20v-2
Peter Aert Goeyaerts [erboven geschreven]
Aert promisit Arnoldo sinen zwagher 17 1/2 peter elke peter 18 st op Lichtmis met 1.2 mud rogs op Lichtmis datum scab. ut supra
113. 1475 mei 30
847.Sch.Otw,R.181,20v-3
Dirck z.w. Willem Sapeel en Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Riele als momb. en prov. tafele H.Geest
kerk van Otw namens deze tafel te gheven en te ghelden Mechtelde d.w. Henric van Buele 1 mud rogge
jeep op Lichtmis zo lang Mechteld leeft uit
 alder gueden der tafelen voers toebehorende
scab. Elst en Emken datum xxx may
114. 1475 juni 10
847.Sch.Otw,R.181,20v-4
Suster Jan Kepken d.w. Willem Kepken moeder des susterhuse van Oesterwijc met sommighen der
zusteren voors. met heer henric z.w. Aerts Gruyters confessor der susterhuse voors. als met hoeren
momboer 1/4 van de helft hen toebehorende in
 een stuck beempts geh. de erfghenamen beempt gelegen in par. Otw in loco dicto die Diese < Embert
Jans Clercs z. en Kathelinen sijne zuster > erf mr Jan Ghijsbrechts Korstiaens z. ^erf Willem sBeren daar
den gem. stroom geh. die Diese tussen gheet v gemeint van Otw
welk 1/4 van de helft de voors stuck beempt heer Willem Brocke priester tegen de krn w. Wouter Brocken
met overgeven in sch.br. Otw en welk 1/4 van de helft van dit stuk beempd voors. met meer andere erfgen.
w. heer Willem Brocken voors. w Jan Brocken sijn sone insijn testament gemaeckt en beset had en welk 1/4
van de helft dit stuk beemd voors. met meer andere erfven de voors. zusterhuse vander doet w. Alyten d.w.
Jan Brocken voors. conventuale des zusterhuse voors. met recht van versterve toecomende supt Jan z.w.
Jans vander Elst pt. alle erfgen. heer Willem Brocken depon... scab. Sapeel en Lose datum x juny
H...? z.w. Willem Kepken redemit reprtavit scab,. Doren en Poinenborch datum supra
115. 1475 juni 11
847.Sch.Otw,R.181,21r-1
Andries z.w. Jans vanden Wou promisit Aernden z.w. Ghijsbrecht Aerts sone tbv de H.Geest van Otw 4 L
rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuk land 5 L in par. Otw te Berkel < ^ erf Aerts voors. > v erf Peter Ghijb Aerts z.
scab. Elst en Emken datum xi juny
116. 1475 juni 19
847.Sch.Otw,R.181,21r-2
Peter z. Aert Goyaert Gruyters soen
 een stuck beempts tot hem behorende 1/2 buender in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Gherit
vande Loe > erf Hnric Sthevens kinderen ^erf Lambrecht Leinen v erf Wouter Loers
als Peter voors. tegen Claeusen z.w. Aert Stert voer een jee lijfpacht van 1 mud rogge in sch.br. Otw
item hiertoe 2 mud rogge lijftocht daar Peter ... der voors. Claeus weduwe geloofd? heeft
... w. Aert Claeus Sterts z. - scab. Appel en Doren datum xix juny
Claeus voors. tvoers. mud rogs lijfpacht supt Peter voors. - datum scab. ut supra
117. 1475 juni 19
847.Sch.Otw,R.181,21r-3
Elysabeth vidua qd Willem Luus cum tutore alsulcken tocht in 4 L rogs erfpachts van 2 mud rogs erfpacht op
Lic htmis uit
 enen huse en hove en toebehoren bvvo < erf w. Berthouts vande Dijc > ^ comm. plateam v cymitherium
de Oesterwijc
en andere onderpanden nae inhout sch.br. sBosch welke 2 mud rogs erfpacht voors. Willem Luwe voors.
tegen Goeyaert z.w. Rembout Henrics z. supt? Goeyaerden z. derselve Elysabethen en w. Willem Luus
voers. scab. Elst en .....
dicti Godefridi filius qd Willem Luus voers dese voors. 4 L rogs supt Godefrido filio qd Rembout Henrics z.
voers. scab. Elst et Jan Poinenborchs datum xix juny
Go Rembouts pt .... lias et 1 st? de ....
118. 1475 juni 19
847.Sch.Otw,R.181,21v-1
Peter z. Aert Goeyaerts Gruyters sone promisit Claeusen z.w. Aert Stert ad opus sui et ad opus sijne
toecomende wittige huysvrouwe oft hij een name 1 mud rogge jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis zo lang ze
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zullen leven uit
 enen huse en hove in par. Tilborch in loco dicto die Zwertrijt < erf Jan Quap > Jans van Holten ^
commm. plateam v erf Wouter Michiels
scab. Appel en Doren datum xix juny
119. 1475 juni 26
847.Sch.Otw,R.181,21v-2
Anthonis z.w. Aert Doreman heeft gegeven en verleend Everaerden geh. den Bruyn sinen zwager een
volcomen vrijen machte en een sunderlinge bevele om te heffen ende te boren ende oft noet weer metten
recht te vervolghen in allen rechten geestelijc ende weerlijc alsulcken 12 peters eens als w. Aert Doreman
den voers. Anthonis sinen sone wt sijnen haven ghemaact ende bekent hadde etc. scab. Elst et Sapeel
datum xxvi juny
120. 1475 juni 30
847.Sch.Otw,R.181,21v-3
Jan z.w. Willems Beckers
 een stuck lands hem toebehorende 2 L in par. Otw in loco dicto ter Nedervonder tot Haren waert aen in
de ackeren van Haeren < erf geh. dat Bolc Hessel Gobelens toebehorende en Willem Poinenborch
 een stuck lants dat Jan vande Avoert Henrics z. vander Aavoert te hantplichten plach ende voer Hoersen
kynderen toebehorende ^ erf Jans gheloect vande Einde v erf Claes Plumen
de helft van enen halve mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
 enen beempt gelegen in par. de Otw in de Diese
welke Jan van Eele te wesen plach en welk stuk land voors. Wilem de Becker de oude soen w. Willem
Beckers voors. tegen mr Henric geh. van Eele z.w. Jacop van Eele Aert Houtappelsz.bij cope en welke helft
... helft vande 1/2 mud rogs erfpacht voors. Hubrecht van Oesterhout Goyaerts z. ad opus Jans Beckers
voors.tegen Willem z.w. Embrecht van Riele in div. brieven van Otw supt Gherit z.w. Henric vande Aavoert
scab. Appel en Elst xxx juny
121. 1475 juli 10
847.Sch.Otw,R.181,22r-1
Jan z.w. Henric Vos wett. man en momb. Kathelinen sijns wijfs d.w. Willem Coiten
 een stuck lands hem toebehorende geh. den Gasthuys acker 15 L in par. Otw in loco dicto Berkel < erf
Hessel Goeyaerts > erf Wouter BeerthoutBeerthouts z.
welk stuk land voors. de voors. Jan vander doet w. Willem Coiten sijns zweers met versterven en erfdeling supt Wouter z.w. Willem Coiten sijnen zwager daar Wouter voers. wt gelden sal den goetshuse vande
Couwen water 3 mud en 7 L rogs erfpacht en de helft vande sestendele van alsulcken chijns alsmen de
hertoge uitden gueden w. Willem Coiten van recht schuldig te gelden welke pacht en chijns voors. Wouter
voers. van nu voert aen enyegelijc jaer alsoe ghelden en betalen sal en wt de voers stuck lands geloeft heeft
te ghelden ende te betalen scab. Elst en Doren datum x july
122. 1475 juli 10
847.Sch.Otw,R.181,22r-2
Willem vande Heyen en Peter sijn sone promisit Goelden weduwen w. Peter van Laerhoven 3 Rgld elke gld
20 st de helft in festo Jo Bapt. dander helft a festo Jo daarna - datum scab. ut supra
123. 1475 juli 12
847.Sch.Otw,R.181,22r-3
Elysabeth d.w. Gherit Scrivers promisit te gelden Jannen z.w. Andries Toit 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis
uit
 enen huse en hove met sijnen gronde en toebehoorten bvvo < erf Goeyaerrt z.w. Embrecht van Riel > erf
Jans van der Hoeven ^comm. plateam v erf der susteren van Otw
scab. Elst en Emken datum xij july
124. 1475 juli 15
847.Sch.Otw,R.181,22r-4
Goeyaert z.w. Aert Vendick wedn. w. Kathelinen sijn wijfs d.w. Jans vande Loe voor 3/4 Mathijs z.w. Jans
vande Loe voors. voor dat vierde [vierdeel doorgehaald]
 een stuck lands hem toebehorende 13 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout < erHenrick z.w jan
Vendijc en marien wede Jans van Berck > erf Lambert Jan Melys z. ^Gruender strathe v erf Lambert
voors.
 tgebruyck van enen weye tot Laureis? erve behorende
vendt Henric Vendyc voers. uitgenomen ons heer de hertoge de helft van 6 oude grote erfcijns en Henric
Wouter int gulden hoet 2 mud en 4 L rogs erfpacht scab. Elst en Doren datum xv july welke cijns en pacht
voors. Henric voors van nu voertaan jaarlijks dat Laur. z. Jan Melis tot op hem oft sinen gueden die daer
tegen deylen scab. Elst et Doren Datum xv july
125. 1475 juli 15
847.Sch.Otw,R.181,22v-1
Goeyaert voors. man en momb. als voor promisit sup. en Mathijs voers
 een stuck lands hen toebehorende een huis en hof met toebehoren 5 L gelegen in par. en tpl. voors. < >
erf Laureys z. Jan Melis ^ erf Jan Huben v gem. plateam
 stuxken lands 1 L 15 R in gueden gelegen aldaer < ^ erf Jan Huben > erf Laureis voors. v comm. plateam
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een stuck lands 7 L gelegen aldaar < erf Laureis voors. > Marie van Beeck en Kathelijn van Dunne ^ erf
Jan Huben v erf Henric Vendijc
 een erfwech hem toebehorende gelegen aldaar < Henric Vendijc > Kathelinen van Dunne
vendt Laureysen soen Jan Melis
uitgenomen de helft van voers. 6 oude grote en de tafel sancte spiritus in Otw 1 mud rogge erfpacht en
Henric weet int gulden hoer 1 mud en 4 L rogs erfpacht scab. predicti datum supra
welke huys en pacht Laur. voors. jaarlijks .... datten Henric z.w. Jan Vendijc die vande erfgen. heeft ... tot op
hem oft op sijn? goederen - datum scab. ut supraLaureys voers. promisit ... hem te geven en te ghelden
Mathijsen viers. 10 L rogs jeep op Lichtmis uit en vande voros. huse hove en erf voers. - datum scab. ut
supra
Laurens voers. promisit hem te gheven en te ghelden Goeyaert voers. ad opus sui et ad opus Joesten soen
des selfs Goeyaerts en w. Kathelinen voers. Goeyaerden voers zijn tocht en Joesten voers. ten erve te
bliven 10 L rogs jeep op Lichtmis uit en van de erven voors. - datum scab. ut supra
Henric voers. promisit Goeyaerden voers. 27 peters elke peter tot 18 st deen helft tot meye naestcomende
en dander helft lichtmis over 4 Jaar met 6 L rogge op elke OLVrouwen purificatio binnen de voors. termijn datum scab. ut supra [rest blanco]


126. 1475 juli 16
847.Sch.Otw,R.181,23r-1
pro monasterio sancte Gheertruden
Wouter Loer Henric vande Stake Jan Huben Aert Pey? Jan Meeus Peter Ghijben Jan Beye en Jan van
Vucht beloven Jan van Eyghen ad opus monasterio sante Gheertruden 64 mud rogge in festo Andree a.s.
ten Bosch te leveren scab. Elst en Emken datum xvi july
Merten Piers Lambrecht van Gorcum Wouter vande Brekel Jan Huben promisit monasterio 36 mud rogge datum scab. ut supraPeter van Zeelant en Peter Jacop Hessels z. promisit 14 mud rogge - datum scab. ut
supra
Jan Henric en Bartholomeeus confratres krn Steven Henric Stevens z. Ghijsbrecht Jan Hermans z. en
Henric Lambrecht Bacs z. promisit Jan van Eygen ad opus 40 1/2 mud rogs
scab. Elst et sapeel datum xxv july
[mer dan halve pagina leeg]
127. 1475 juli 21
847.Sch.Otw,R.181,23v-1
Gherit geh. Blocman z.w. Wouter Blockman ende Zwanelt? zijn wettige hvr 2/5 tot hen behorende in
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Berkel < erf Peter de Kock > erf Wouter z.w. Dircs
Blois z. ^ erf Henric vander Voert v comm. plateam
supt Wouter z.w. Dirck Blois voers.
behoudelijk de voors. Gherit en Zwanelde ende den langsten levende van hen beyden hoer tocht inden
heelen huyse hove en erf voers te besitten scab. Elst en Sapeel datum xxi july
128. 1475 juli 23
847.Sch.Otw,R.181,23v-2
Henric z.w. Jan Gooeyaerts z. redemit
 3 stucken lands aen een liggende in par. Otw in loco dicto Berkel < ^ erf Embrecht z.w. Jans vande
Pasch > Henric Sthevens v comm. plateam
welke 3 stukken lands voors. Embrecht vande Pasch voors. tegen Dircken Peters sone als man van
Anthonisen sui uxoris d.w. Henric Cornelis Meeus ? in sch.br. Otw et reportavit? Petrus z.w. Ghijb Aerts z. scab. Elst et Emken datum xxiij july
129. 1475 juli 23
847.Sch.Otw,R.181,23v-3
Jan z.w. Ghijsbrecht Willem Ghijben z.
 een stucsken lands een sleic L in par. Enschot < erf Gherit Back Neven z. > erf Jan Thomaes Zibben z.
^ erf Wouter Gherit Ringhels z.
vendt Jan Thomas Zibben voors. - datum scab. ut supra
130. 1475 augustus 5
847.Sch.Otw,R.181,23v-4
Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele 9 L rogs jeep in festo purificationis uit
 enen acker lands ghelegen in lib. de Oesterwijc < de wech gaande door de ackeren aldaer > comm.
plateam ^ Singhels veeken v erf Ghertruden vidue w. Jan Lipprichts? en krn
welke 9 L rogs erfpachts voors. Heylwych d.w. Embr. Smyters tegen Mechtelden vidue qd. Peter Tolen soen
en hoer krn met overgeven in sch.br. Otw - sipt Hadewygen vidue qd Jan Poinenborch en hoeren krn
Hadewyghen ter tocht en hoer krn en kinds?krn in die stat van hoer moeder oft vader ten erve te bliven scab. Em et Jan Poinenborch datum v augusti
131. 1475 augustus 7
847.Sch.Otw,R.181,24r-1
Cleus z.w. Aert Korstiaens sone dimen heit Claes Hollen
 een stucsken lands 1 L in par. Haren < erf Wouter Buckinck >erf Gherit Groey ^ gem. via v erf Henric
z.w. Aert Gosens z.
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vendt Henric voers. - scab. Elst en Jan Poinenborch datum vij augusti
Aert z. Claeus Aert Korstiaens voers. redemit et reportavit dicto henrico - datum scab. ut supra
132. 1475 augustus 7
847.Sch.Otw,R.181,24r-2
Adriaen z.w. Jan Groey
 een huis en hof met toebehoren met enen L lands sibi adveniat ghelegen in lib. de Otw in Karchoven <
erf Laur. Groeys en Henric Lombaerts > Peter Buckinc ^comm. plateam v erf Laur. Groeys en Peter
Buckinc
vendt Thomasen z.w. Jan Groey uitgenomen 1/2 mud rogge erfpacht eenen beghinen vanden Bosch en
haar dijck van rechts wegen - scab. Appel en Loze datum vij augusti
133. 1475 augustus 14
847.Sch.Otw,R.181,24r-3
Gheertruut nat.d.w. Jans Gruyters 1/2 mud rogge jeep in festo purificationis uit en van
 eenen erf geh. den Sceepsdijc 4 B in par. Otw in Kerchoven < erf Wanghen vande Doveloe > ^ gemeint
v geh. den Reyswasse
welk 1/2 mud erfpacht voors. Gheertruit voers. tegen Henric geh. van Ghilse en Margrieten sijn zusters krn
w. Jan van Ghilse in sc h.br. Otw nog hiertoe 9 L rogs erfpacht op Lichtmis de et ex
 petia terre dicti den Langhenaeld? 1 sestersaet? in par. Haeren te Belver < erf Wolter z. nat. Wolteri
vande Heesacker > erf erfgen. w. Jo. die Rover ^ v comm. viam
welke 9 L rogs voors. Gheertruit voors. tegen Aernden geh. Beren soen w. Jans geh. Beren in sch.br.
buscoducis supt Dircken z.w. Willem Sapeel en Embrecht Henric Emmen sone als momb. en provisoeren
mense sante spiritus in Otw ad opus tabula scab. Elst et Sapeel datum xiij augusti [24v]
de provisoren hen te geven en te gelden Gheertruden voers. 17 L rogs jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis alsoe
lange als Gheertruden voors. inder menscheit leven sal uit en van elle goederen van de tafel - datum scab.
ut supra
134. 1475 augustus 18
847.Sch.Otw,R.181,24v-1
Elysabeth vidua qd Willem Luus alsulcke tocht als Elysabeth voers. besittende is in den sesten deele van
allen en enyegelijcken alsulken erfelijken gueden daer w. Willem Luwe in bestarf supt Jannen d.derselve
Elysabeth d.w. Willem Luus voers. om daeruit te mogen vesten 12 L rogs erfpacht en niet verder scab. Elst
Doren datum xviij augusti
quo facto Jan voors. gelooft te gelden Goeyaerden z.w. Rembout Henrics z. 12 L rogs jeep in festo
purificationis uit 1/6 der erfgoederen voors. scab. Elst en Doren datum xviij augusti
135. 1475 augustus 20
847.Sch.Otw,R.181,24v-2
Elysabeth vidua qd Willem Heynen cum tutore alsulcke tocht in enyegelijcke alsulcke erfgoederen die w.
Willem Heinen in bestarf supt Henric en Willem gebr. krn. derselver Elysabethen w. Willem Heynen voers.
ad opus eorum et ad opus Goeyaerden Janne gebr. Gheertruden ende Elysabethen gezusters krn derselve
en w. Willem Heynen voers. om daeruit te mogen vesten 1/2 mud rogge erfpachts en niet verder
quo facyo Henric en Willem voors. voor hen selven en voor Goeyaerden Jannen Gheertruden en
Elysabethen voers.daer Henric en Willem voor geloeft hebben te geven en ghelden Roelof z.w. Wouter
Poinenborch 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuk land geh. den Wijten acker 4 L in par. Haren inde ackeren aldaar < Jan Stinen? > Adriaen
vanden Loe ^ Dorenstrathen v erf Aerts van Laerhoven ut dicit
scab.Appel en Emken datum xx augusti
136. 1475 augustus 23
847.Sch.Otw,R.181,25r-1
Luytgaert weduwe qd Jans de Bye d.w. Herman Scuwinck? uit macht door voors. Jan den Bye hoer man
ghegeven nae inhout sijns testament daerop gemaakt 1 mud rogs van 2 mud rogs erfpacht op Lichtmis uit
 enen hof ghelegen tot Karchoven < erf Kathelinen vande Eyken > erf Henric Lombaerts
 ij stuck erfs after den voors hoff gelegen dat een stuck < erf Henric voors. > Claeus Nerincs
 dat ander erf Claeus voers. > Peter vande Doveloe
nog uit 3 L min 1 vierdevat rogh erfpacht dwelck Katheline vander Eyken en Agneese vancde Eyken jaarlijsk
schuldig zijn te gelden
welke erfpacht voors. Henric geh. Lombaert van Jannen geh. den Bye z.w. Wouter van Berkel voerden
voors. erfelijcken pacht van 2 mud rogs en voor sommige andere commer in sch.br. Otw
supt Dircvken z.w. Jan Stempel scab. Elst en Emken datum xxiij augusti
Dirck voors. promisit Luytgaerden voers. 35 gouden peters elke peter 19 st nog 1 1/2 mud en 2 L etc. datum scab. ut supra
137. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,25r-2
wij Jan Elst en Embrecht Henric Emmen z. scab. in Otw dat voor ons comen is Meeus z. Henric Canis
[erboven Hoefslegere] en heeft ghekent ende gheleden dat hij van weghen Henric Hoefslaghen sijns vaders
ontfangen heeft van heer Aernden Beys 11 1/2 Rgld in afslaghe van 30 Rgld die heer Aert voers. de voors.
Henric tot zekeren dagen gheloeft heeft te betalen tot 20 Rgld toe scab. datum xxiiij augusti
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138. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,25v-1
Aert z.w. Aert Noyen Michiels z. Henric z.w. Henric Panis voer hemselven en voor allen en enyegelijcken
erfgenamen en nacomelingen w. henric Hanis voers. daer Hnric voers. voer geloeft heeft Vranck z.w.
Vrancken van Spul voer hemselven en voer alle wittige krn en erfgen. w.Jan van Ghelstel [sic] wonende tot
Hapaert daer Vranck voors. voer gheloeft heeft 3 vierendeele hen als sij zeede toebehorende van 1 1/2 mud
rogs erfpacht op Lichtmis uit
 een stuck beempts ghelegen in par. Otw in loco Huculum < Jan Wolfaerts beempt > den beempt die w.
Jans vande Hoeven was ^ van de Aa v ghemeint toe
welk stuk beemd voers. Herman geh. Noudens z.w. Aert Nouden sRidders sone van Vrancken geh. van
Ghestel z.w. Willems van Ghestel voor de voors. erfpacht van 1 1/2 mud rogs en voor sommige andere
commer jaarlijks van recht in sch.br. Otw en welke 3/4 van de 1 1/2 mud rog de voors. vande doet w.
Vrancken voors. toecomen zijn
supt Jan z.w. Henric Dircs z. van Spreuwel als momb. en provisoer fabrice ecclesie de Hilvaerenbeke ad
opus fabrice predicti met alle achterstellighen pachten scab. Elst en Doren? datum xxiiij augusti
139. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,25v-2
Anchem z.w. Laureis van Ghestel namens Alijten d.w. Jans van Ghestel sijne moeyen en allen ende
enyegelijcken erfghenamen w. Alyten voers. daer dieselve Anchem voer gheloeft heeft allen recht en
gedeelte die voors. sijne moeye vande voors. pacht en supt Jan van Spreeuwel voers. - datum scab. ut
supra [rest van dit blad leeg]
140. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,26r-1
heer Claeus priester z.w. Jan Buckinck Gheertruit wede w. Jan Lupprichts d.w. Jan Buckinck met Dircken
sone w. Goeyaert Back hoeren tegenwoerdighen man en momb. Jan Wouter en Claeus gebr. en Kathelinen
hoer zuster krn derselve Gheertruit en w. Jan Lipprechts voers. voor henzelve en voor Jacop z. derselve
Gheertruden en w. Jan Lipprechts voers. niet teghenwoerdich daar Gheertruit Dirc en haar kinderen voers.
voor geloeft hebben en voor Hermannen z. derselve Gheertruden en w. Dirck Back voors. daar Dirc voers.
voer geloeft heeft Embrecht z.w. Gosen Matheeus z. man van Yeven zijn hvr d. Jan Buckinc
 huis hof en schuer met toebehoren gelegen bvvo < erf Willem Tymmermsns > erf Thomas Wouter Maes
sone ^ comm. plateam gemeint aende Vloet ghelegen
welk huis etc. met enen stuxken hove daerneven liggende w. Jan Buckinc tegen Aerden Ermgaerden en
Elysabethen krn Mertens z.w. Henric Boyens man van Elysabetthen sui uxoris d.w. Aert Beliaerts in cope
geceghen had
item noch hiertoe 30 st payment ende 1 mud rogh erfpacht die welc w. Jan Buckinck voers vande voers.
huse en hove afghequaen? ende gecocht heeft in div. br. van den Bosch
 item hiertoe noch een stuxken erfs deels w. Jan Buckinc tegen Jacop Coreman
en welc huis en hof voors. de voors. van der doet w. Jan Buckinc hoer vader ende oude vader met versterve
ende oec inde testamenten bij w. Jannen voors ghemaect aencomen ende verstorven sijn
supt Aernden z.w. Aerts vanden Brekelen
waaruit Aert houden zal een roey dijcs ende 2 L rogs outs pacht en 2 st de altaristen van Otw en 2 st erfcijns
die w. Jan Buckinc de voors. altaristen in sijnen testament ghemaect heeft ut dicit scab. Elst en Adrien
datum prima septembris
Gosen z. Embrecht voers. redemit et reportavit Embrecht sijn vader Aert van den Brekel voers. - datum
scab. ut supra
Aert voers. promisit heer Claeusen voor dat 1/3 Gheertruden en hoer kynder voers. voer dat ander 1/3 en
Embrecht voers. voor dat derde 1/3 128 peters en 1 oort elke peter tot 19 st de ene helft op Lichtmis over
een jaar met3 1/2 mud en 1 L rogs en de andere helft op Lichtmis over 2 jaar met 1 1/2 mud en 4 1/2 L rogs
oft Aert voers. de helft vande penninghen ..... in festo Jacobi ... dat hij dat sal mogen doen sonder van die
helft op Lichtmis ..... pacht te gheven
141. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,26v-1
dicti wtghenomen heer Claeus voors. op een 1/2 mud rogh jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren bvvo daer Claes Claes Joest nutertijt in woonachtich is
welk 1/2 mud rogge erfpacht voors. w. Jan Buckinck tegen Thomaes z.w. Wouter Maes van Karchoven
item noch hiertoe op 4 L rogs erfpacht dwelc Claes geh. die Beer nuterttijt wt sinen hove jaerlijcs gheldende
is welcke 4 L rogs erfpacht voors. w. Jan Buckinc tegen Jacop z. Goyaert Buckinc
item noch hiertoe de helft van 1/2 mud rogs erfpacht dwelc w. jan Buckinc tegen Jan z. Ghijsbert Aerts
Wouter Back man van Elysabeth sui uxoris d.w. Gherit Neven? z. met overgeven te vergelden uitzekere
onderpanden verscheyde sch.br. van Otw - ad opus heer Claeus voors. - datum scab. ut supra
142. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,26v-2
deze uitgenomen Gheertruut en haar krn op de helft van
 enen stuck beempts daer de andere helft af toebehorende is Jan Monen gelegen in par. Otw < erf Jans
vanden Dijc > Peter Buckinc ^Aa v erf Jan Monen
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item op de helft van 1/2 mud rogge erfpacht toebehorende ad opus Gheertruden ende haer kynderen voers.
deselve Gheertruden tot hoeren tocht en hoeren krn voors. ten erve te bliven daar Gheertrut en haar krn uit
gelden zullen 2 st erfcijns - datum scab. ut supra
143. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,26v-3
dezen uitgenomen Embrecht voors.
 een stuck erfs in eenen geloect begraven gelegen soe tot lande ende tot weyen liggende ghelegen in
par. Otw < ^ comm. viam > erf Jans van Eygen en Gherit Raeymakers daar een gemenen voetpat duer
gaet v erf Beertrhout Bacs en Jan van Amerroeyen
item noch hiertoe op 4 L rogs erfpacht welke w. Jan Buckinc tegen de voers.? w. Wouter Bac Gherit Neven
z. insch.br. Otw ad opus Embrecht voors. die daaruit gelden zal alsulcken cijns alsmen de altaristn van Otw
van recht sculdig is te ghelden - datum scab. ut supra
[hieronder] .... 1 braspenning ex parte heer Claes sijn zwager
144. 1475 augustus 24
847.Sch.Otw,R.181,27r-1
Jan z.w. Jan Lipprechts voers. allen ende enyegelijcke gueden bernelijc ende ombernelijc havelijc ende
havelijc [sic] die de selven Jan a morte w. Jan Buckinx sijns oude vader met versterven toecomende sijn
behoudelijk hierin wtgescheyden de voors. Jan sijn aenghedeelt in de helft van 1/2 mud rogs erfpacht die
welc wilner Jan Buckin c tegen Wouter Back Gherit Neven z. na inhoud sch.br. - supt Dircken z. Willem
Goeyaert Back - datum scab. ut supra
Dirck z. Willem Goeyaert Bacs z. promisit Jannen z.w. Jan Lipprechts 6 peters in gfesto purificationis scab.
Elst et Embert datum prima septembris
145. 1475 september 1
847.Sch.Otw,R.181,27r-2
heer Claeus priester z.w. Jan Buckinck 4 L rogs jeep hem behorende op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren gelegen in lib. de Oisterwijck in loco dicto die Kerckstraat < erf
Jans vande Dijck > erf Beatrijsen vidue qd Peter Vervijns et suorum prolum ^ comm. plateam v gemeint
aende vloet ghelegen
welke 4 L rogge erfpacht voors. Jan Buckinck voors. tegen Jacop z.Goyaert Buckinck met overgeven in
sch.br. Otw - supt Claeusen z.w. Jans Beeren scab. Elst en Emken? datum supraq
146. 1475 augustus 8
847.Sch.Otw,R.181,27r-3
Henric z.w. Henric Embrechts sone van Riele
 een stuck erfs tot weyen liggende 2 L bvvo in de Schive < erf der joffr. van Ameroeyen > erf Jueten vidue
Aert vande Heyen ^ enen straelijck? aldaer v erf jacops vander Elst
vendt et supt Willem z.w. Jan Poinenborch uitgenomen 2 st payments erfcijns scab. Appel en EMken datum
viij augusti [2 maal]
Jacop van Liemde promisit Wilhelmi predicta dat hij opt vopprs stuck erfs nimmermeer spreken en sal met
ghenen brieven pft geloiften die Henric voers de voers Willem geloeft oft gedaen? mach hebben scab.
predciti datum supra
147. 1475 augustus 8
847.Sch.Otw,R.181,27v-1
Denys z.w. Wijtman z.w. Willem Henric Maes
 een stuck lands hem behorende 1 sestersaet in par. Enschot < erf Wouter van Gorp > erf Gherit z.w.
Willem Henric Maes ^erf Aert Goeyaerts Gruyters v enen gem. voetpade aldaar
welk stuk land voors. Wijtman voers. tegen Pauwels z.w. Pauwels geh. van Dormalen voor enen erfpacht
van enen zester rogge ad pactum in sch.br. sBosch en welk stuk land aan Denys met versterven en mede
opdrachten sijns brueders en zusters in sch.br, Otw
item hiertoe de voors zester rogge die welc Denys voors. van de voors. stuck lands af gequeten heeft nae
inhout sch.br. vanden Bosch welck stuck lands voers. totten voirs Denys met versterve ende met de
opdrachten sijns broeders en zusters erfelijk toecomen in lib. de Otw
item daartoe den voors. zesteren rogs die welc Denys voirs. van de voers. stuck lands afgequeten heeft nae
inhout sch. letteren vanden Bosch - supt heer Jan Meinaert pater der zusterenhuys van Hoesden van St
Katharina tbv de susterhuse voirs. - scab. Elst en Doren datum 2a septembris
Gherit z.w. Willem Henric Maes z. redemit en reportavit - datum scab. ut supra
148. 1475 september 5
847.Sch.Otw,R.181,27v-2
Elisabeth vidue qd Willem Luus com tutore alsulcken tocht en recht van tocht als Elysabeth bezittende is in
 den sestendele van eenre hoeven met allen toebehoren gelegen in lib. de Otw in loco dicto Karchoven
daer w. Claes Maes in bestorven is metalle toebehoren derselver hoeve lants beempde heye en weye
 in den sestendele van enen huse en hove in lib. de Otw aende kerck aldaer < ^ comm. plateam >
persoens van Otw v comm. plateam
supt Peteren hoeren wittighen z. om daaruit te mogen vesten 1 mud rogge en niet verder scab. Elst en
Doren datum v septembris
quo facto Peter voors. te geven en te gelden Goeyaerden z.w. Rembout Heyen z. 1 mud rogge jeep op
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Lichtmis uit 1/6 der hoeve en den huis voors. - datum scab. ut supra
149. 1475 september 5
847.Sch.Otw,R.181,28r-1
Elysabeth voers. promisit Peter hoeren sone voers. 14 peters elke peter tot 18 st ter stont nae doet
Elysabethen voers. wt ende op hoer havelijcke gueden voers. - datum scab. ut supra
150. 1475 september 6?
847.Sch.Otw,R.181,28r-2
Jan geh. van Ham heeft gegeven en verleend en met dese brieven geeft en verleent Wouteren geh. Nouwen
een volcomen vrije macht etc. te heffen en te boren pachten en chijnsen ende schulden alsmen deselven
Jan inde dingbancke van Oisterwijck sculdig is of schuldig worden zal scab. Elst en Poinenborch datum s?ta
[of 8-ta?] septembris
151. 1475 september 7
847.Sch.Otw,R.181,28r-3
Vranck z.w. Jan Vrancken wittig man Alijten sijns wijfs d. Jan Hixpoir 10 L en 1/4 vat rog erfpacht hem
toebehorende op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren in par. Gestel geheiten de Ruybroecsche stede < erf w. Dirc Rovers
> sBekers krn ^erf Goyart Cupers v comm. plateam
welke 10 L en 1/4 vat voors. Alijt voers. tegen Gherit z.w. Willem Vos met overgeven in sch.br. Gestel vendt
et suppt Jacobo z.w. Jan vander Elst scab. Doren en Poinenborch datum vij septembris
152. 1475 september 11
847.Sch.Otw,R.181,28r-4
Jacop z.w. Gherits van Haeren man van Jueten sijns wijfs nat.d.w. Peter Somers alle goederen bernerlijc
ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc die de voors. Jueten vanden doet w. Henric Somers hoers oude
vader en van w. Kathelinen wittige hvr doen sij beyde leefden Henri Somers hoer oude moeder met recht
van versterve toecomende sijn oft die de voors. Henric ende Katheline voors. Jueten enichsins ghemaect oft
in hoer vaders stat ghese ? mochten hebben alsoe ware die voers gueden gheleghen sij ende men die
erghent in sinen name bevijnden mach supt Kathelinen wittige dochter w. Henric Somers en w. Kathelinen
voers. - scab. Elst en Doren datum xi septembris
Kathelinen voers promisit Jacop voers. 12 1/2 peter elke peter tot 18 st - datum scab. ut supra
153. 1475 september 12
847.Sch.Otw,R.181,28v-1
Aert z.w. Peter vande Wiele wedn. w. Margriet sijns wijfs d.w. Mathijs van Huculum alsulcke tocht als Aert
bezittende is in den derdendele vanden vierendeele van allen gueden die w. Margriet zijn hvr in bestarf en
die Aert voors. ..... vercreghen heeft supt Henric z.w. Henric Embrechts van Riele vandenselven w. Henric
en wt Elysabethen d. Aerts voers. behoudelijk alzulk maaksel als Aert voors. van steden ende andere
havelijken gueden voer schepenen gemaect van weerden te bliven
quo facto Henric voors. dat dordendeel vande vierendele van de voors. gueden supt Gheryden z. Peter
vande Wiele scab. Elst en Emken datum xij septembris
154. 1475 september 12
847.Sch.Otw,R.181,28v-2
Henric [z.w. Henric Embrechts van Riele] voors.
 eenen hof tot hem behorende ghelegen in lib. de Oesterwijc < erf Hubrecht Peter Huben z. > erf Juet
Raeymakers ^v die strathen
vendt Henric z. Aerts vande Wiel uitgenomen de H.Geest van Otw 5 L rogge jeep - datum scab. ut supra
155. 1475 oktober 4
847.Sch.Otw,R.181,28v-3
Jan geh. die Beer z.w. Pauwels van Goerle 1/3 in
 2 stucken beempts aeneen liggende den enen geh. den Asmans beempt
 den anderen geh. den Alyten beempt gelegen in par. de Otw in loco dicto Huculum < die gem. Aa >
gemeint van Huculum ^ erf Jans Beeren v erf Ghijsbrecht van Goerle
[item noch hiertoe
 2 L heivelde in par. predicto in loco dicto die oude hoeve < Jan Sloetmakers > Ghijsbrecht Beren ^erf
Goeyaert Plumen v erf Anthonys vidue w. Henric Pluym en krn ]
welke 2 stukken beemd met meer andere erven totten voors. Jan mids enen coop van den heer vande lande
bij Margrieten vidue w. Willem Sapeel in enen vonnisbrief sch. Otw supt Jannen z.w. Ghijsbrecht Mesmakers
met alle brieven behoudenlijk dat Jan voers. daaruit Jan voers. ghelden sal Jacoppen vander Elst en Alyten
sijn huysbrouwer dat derdendeel van 10 L rogs erfpacht en dat derden deel van enen ouden grote inde
wildercijns van Oisterwijk te ghelden - scab. Elst en Poinenborch datum iiij octobris
156. 1475 oktober 4
847.Sch.Otw,R.181,29r-1
Jan die Beer voers.
 een stuck erfs tot lande heyen weyen ende moer liggende gheten Alijten hoeve 12 L in par. Otw in loco
dicto op die Hoeven < erf Cornelis d.w. Jans Deckers > ^ gemeint van Huculum v erf Anthonys vidue w.
Henric Plumen en haar krn
welk stuk erf voors. totten voors. Jans myts een coop
supt Jannen z.w. Jans Leeuwen daar Jan die Leeuwe voors. uit gelden sal inden ouden pacht 22 L rogs
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erfpacht Margriet vidue w. Willem Sapeel oft Goeyaert van Hulsen hoeren zwager en onsen heer de
hertoghe 2 oude grote erfcijns scab. Elst en Poinenborch datum iiij octobris
157. 1475 oktober 4
847.Sch.Otw,R.181,29r-2
Jan voors.
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten met enen stuck lands daaraan gent Lemmens acker
tsamen 6 L in par. predicto in loco op die Hoeven < erf Cornelis d.w. Jans Deckers en Jan Beeren voers.
> gemeint ^erf Jans Leeuwen daer een ghebuerstraet tusschen gheet
supt Anythonys wede w. Henric Plumen d.w. Aert Hermans die daaruit gelden zullen H.Geesttafel 1 1/2 mud
rogge erfpacht en 1 L rogs erfpacht den al;taristen van Otw en Jan Erp enen ouden grote en een half hoen
en die tweedeel van 1/2 mud rogge ten Bosch welke pacht ende chijns voors Anthonis voors. van
nuvoortaan betalen zal dat Jan voors. tot op hem sinen gueden oft den ouden gueden inde vionnisbrief
opgewonnen nimmermeer ... scay oft commer
158. 1475 oktober 4
847.Sch.Otw,R.181,29r-3
Jan voors. dat dordendeel van de voors 2 ierstgen. stucken beempts
 nog hiertoe een stuck lands 4 1/2 L geh. die oude hoeve in par. voors. op die Hoeven < erf Ghijsbrecht
geh. die Beer z.w. Pauwels van Goerle > erf Jacops Beeren ^erf Gherit Beeren v comm. plateam en
gemeint van Huculum
welk erf voors. met meer andere erven totten voors. Jan met enen coop des heeren vande lande bij
Margrieten vidue w. Willem Sapeel erfelijk toecomen is in diverse sch.br.
supt Ghijsbrecht den Beer voers. die hieruit gelden zal Jacop vander Elst ende Alijten sijn hvr dat 1/3 van 10
L rogs erfpacht en 1/3 van de voors. oude grote in de wildercijns van Otw en Goyaert van Hulsen 10 L rogs
erfpacht van 2 mud rogs erfpacht jaarlijks van recht - datum scab. ut supra
159. 1475 september 11
847.Sch.Otw,R.181,29v-1
Henric z.w. Henric Embrechts soen van Riele
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten bvvo < erf der erfgen. voers. Henric voers. dat
bepaelt is met eenre verkenskoeyen aldaer vande huse nederhangende en after met eenen pael > erf
Jacops vander Elst ^erf Gherit Raeymakers v gem. plateam
vendt Hubrecht z.w. Peter Huben uitgenomen 1/2 R dijcs opten Otw dijc te houden nede den persoen van
Otw 20 oude zwert en 2 hoender en Jan Wolfaert 1 mud rogs erfpacht van recht
scab. Elst en Emken datum xi septembris
160. 1475 september 11
847.Sch.Otw,R.181,29v-2
Hubrecht voors. promisit Goeyaert Henric Embrechts van Riele 26 peters elke peter 19 st in festo pasche en
8 daaraf festo pasche over 2 jaar en 4 L rogs item over jaer 4 L rogs en 8 daaraf Pasen over 3 jaar met 4 L
rogs en in elke Pasen binnen de vors. termijn de pacht van 4 L rogs - datum scab. ut supra
Goyaert voors. redemit en reportavit - datum scab. ut supra
Goyaert voors. dese voors. 16 peters metten pacht hem van Hubrecht voors. geloeft supt Jannen z. Willem
Goeyaert Back scab. predicti datum xij septembris
Goeyaert voers. dese voors 10 peters supt mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. scab. predicti datum xvij
septembris
161. 1475 september 14
847.Sch.Otw,R.181,30r-1
Jan Barber ende Yde krn Jan Boyter van deselve Jan en wt w. Yden d.w. Yden d.w. Goeyaert Langheinen
tesamen wettelijk gewonnen uit
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten gelegen bvvo in loco dicto Kerchoven < Jans vanden
Doren > comm. plateam ^ v erf Andries Wijtmans
 een stuck lands 18 L gelegen aldaar < erf Jan vanden Doren > erf Andries Wijtmans c.s. ^erf Jans
vanden Doren v erf Henric Ruthen?
ad opus Wouter z.w. Wouter vanden Nuwenhuse - scab. Appel en Elst datum xiiij septembris en om mede te
voldoen alsulcken gheloeft als Jan die Boiter Elisabeth sijn dochter Meeus losbaar en Gherit die BOiter van
den voors. Jan Barber en Yde geloeft hebben scab. Appel en Elst datum xiiij septembris
162. 1475 oktober 5
847.Sch.Otw,R.181,30r-2
Jan geh. die Beer z.w. Pauwels van Goerle
 een stuk erfs tot heyen liggende geh. dat Meghelaer 2 buender in par. Otw te Huculum < ^ gemeint >
erf Jans voers Jans Mesmakers Luytgaert wede Duwen? w. Wouter Thomaes Maes v erf Jans voers. met
meer anderen
totten Jan mede leyen coep der heeren vande lande bij Margriet wede w. Willem Sapeel .... supt Jans sone
Jans voors.
om den selve Jannen mede te goed sijn huwelijcs goet en hem te corten aent tgheen dat hen van de vors.
sijnen vader bliven sal daar Jan voors. uit gelden sal ons heer den hertog 10 oude grote erfcijns - scab. Elst
en Sapeel datum v octobris
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163. 1475 oktober 5
847.Sch.Otw,R.181,30r-3
Jan voors.
 een stuk beempts hem toebehorende 1/2 dachmael in par. Ghestel < erf Willem Dries > erf w. Zeghers
van Bree ^ comm. plateam v erf Renier? vande Wou
 een stuxken beempts gelegen aldaar < erf Jacop Scilders? > Willem van Haeren ^gem. stroem v erf
Michiel Wuys c.s.
supt Jans z.w. Jans Leeuwen sijns zweers - datum scab. ut supra
164. 1475 november 26
847.Sch.Otw,R.181,30v-1
mester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z.
 een stuck erfs hem behorende 4 L in par. Otw in een stede geh. Huculum < erf Willems z.w. Gherit
Wyten > ^ gemeint v erf Jan Vrients
als mr Jan mids ene coep des heeren vande lande bij Aernden geh. Lonout daarop gedaan erfelijk comen is
in enen vonnisbrief van Otw heeft hij tot enen erfpacht uitgegeven Willemen z.w. Gherit Wythen te weten
voor alsulcken chijns alsmen in die wildt van Tilborch en van Haren uit voors. stuk erfs van recht sculdig is te
ghelden en voor 4 L rogs erfpacht Ste Spiritus in Otw welke cijns en pacht voors. Willem voors. hier jaarlijks
voor af ghelden sal ende voert voer jeep van 1/2 mud rogs op Lichtmis van Willem en zijn nakomelingen
Mechtelden wede w. Jans van Ethen ter tocht en Henric haar zoon ten erve
gelden 1/2 mud rogge op Lichtmis uit voors. stuk erfs - scab. Elst en [doorgehaald Poinenborch] hey? datum
[doorgehaald 13 october] xxvi novembris
Willem voers. sup hereditate mr Jannen voers. xiiij peters en voert elke peter 18 st op Lichtmis over een jaar
met 6 L rogge scab. Elst en Em. datum xxvi novembris
165. 1475 oktober 15
847.Sch.Otw,R.181,30v-2
Wijtman z.w. Gherit Willem Heunen z. en Heylwych d. Aerts van Eersel zijn wettige hvr hebben geordineert
ghedeponeert en in manieren van testament ghemaect ghewilt ende begheert dat der langst levende van
hen beiden inder menscheyt allen den gueden bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die die ierste
aflibighe van hen beyden after laten sal tot sijnen tochte sal bliven besitten sijn leven lanck niet
wederstaende ? dit oft sij kynder van beyde ghewonnen after laten ende oft alsoe gheboerde dat dat beide
schut? sonder geboert van hen beyden te goeder ghewonnen ? after te laten dat die langse levende van hen
beyden allen die oude gueden die sij te goeder in huwelijc brachten? sijn leven lanck besitten sal tot sijne
tochte ende naeder doet vande lesten aflivigen allen oude gueden gaen zullen de voers. van ? daer? sij
comen sijn met vorwaerden toe ghedaen dat die leste aflivige van hen beyden inden ghevalle oft daer gheen
gheboert van hen beyden en bleef sinen ? ...... sal moghen doen metten? gueden die sij vercregen hebben
oft noch vercrijgen moghen scab. Elst en Doren datum xv octobris
166. 1475 oktober 18
847.Sch.Otw,R.181,31r-1
Peter z.w. Jans Koers? [of Broecs?] promisit te gelden Pauwels z.w. Jan Vanny 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 18 L gelegen in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Laureys Jan
Vannys z. > erf Maes Meinen? Goeyaers van Deyl suorum prolum cum quibusdem ^erf Wouter Thomaes
Wouter Maes z. en Lambrecht vande Wou v gemeint van Haren
 stuk land geh. dat Loe [Lot?] 6 L in par. predictum in loco dicto Berkel < erf Embrecht Jan Vannys z. >
erf Laureis Vannys ^v gemeint
scab. Elst en Doren datum xviij octobris
167. 1475 oktober 31
847.Sch.Otw,R.181,31r-2
Aert z.w. Aerts vanden Brekelen Aerts z. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuk land 1 B in par. Otw in Uedenhout ad loco dic tum op die Reyt < > ^ erf Schepha.. z.
Bartholomeus Stevens z. vanden Amervoert v gem. plateam
 stuck erfs tot land en tot weyen liggende 4 B < erf Bartholomeeus Sthevens z. p st..? > comm plateam en
der Sthephan ^erf Arnoldi z.w. Stevens vander Amervoert v erf dicti Sthephani filio Bartholomeui
 enen buenre broecs sitis ibidem < erf Henrici? dicti de Buedel en erf monasterij de Tongheloe > erf Jhoi
f.. w. Peter Stevens en Bartholomeus stevens z. vander Amervoert ^gem. stega v erf Gherardi filus
Gherardi dicti de Boerden
 uno bonario p.te sitis ibidem < erf derfgen.Johannis en Bartholomeus > erf Johannes z.w. Laurentius
dicti Schoemaker > erf Jo dicti de Haren ^ comm. stegham
welk mud rogge Aert z.w. Aert vanden Brekelen tegen Huberten z.w. Peter Huben z. in Bossche sch.br. en
welk mud rogge erfpacht de voorn. Aert vander doet w. erts vanden Brekelen sijns vaders in erfdeling met
mede erfgenamen - supt Willem z.w. Jan Poynenborch ad opus Hadewijgh vidue quopndam Ja Poin
enborch ter tocht en haar krn ten erve - scab. Elst en Poinenborch datum ultima octobris
168. 1475 november 6
Adriaen z.w. Claeus Stert

847.Sch.Otw,R.181,31v-1

26

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

Regestenlijst inv.nr.181 (1475)

een stuck erfs tot weyen liggende 6 L in par. Otw in Uedenhout < > Ghijsbrecht z.w. Lambrecht van
Gorcum ^ erf sheren van Paerweys v erf Jan Loenman
welk stuk erf voors. Adriaen voors tegen de krn w. Henric van Buele met overgeven in sch.br. Otw vendt
Laureys z.w. Wouter Loer - scab. Elst et Poinenborch vi novembris


169. 1475 november 6
847.Sch.Otw,R.181,31v-2
Adriaen voors.
 een stuk Land hem toebehorende 5 L in par. Tilborch < erf Symon Janne ? > erf Gherit Wouter Ymmen
z. ^ comm. plateam v erf krn Enghel Moers
de helft van enen buender beempts in par. Otw in Udenhout < > erf Jans vande Loe ^erf Matheeus Kuyst v
erf krn Engel Moers;
 nog 1/8 in 12 L beempt dat Schaubroeck in par en tpl. voorn. < erf Jan Melis? kinderen
in welk stuk beemd Enghel Moers kynderen en Wouter Ghyben krn mede deylen en verkocht Laureys voors.
uitgenomen den H.Geest vanden Bosch 9 L rogs erfpacht en alsulcken chijns alsmen den heer vande
gronde tot Tilborch uten voors. stuk land schuldig is en uit voorn. beempt den hertoge tot Otw en jan vander
Meer ten Bosch 1/2 erfpacht - datum scab. ut supra
Embrecht z.w. Claeus Stert redemit en reportavit - datum scab. ut supra
Laureys voors. promisit Adriano predicto 46 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaar met 20 L rogge
op Lichtmis - datum scab. ut supra
170. 1475 november 6
847.Sch.Otw,R.181,32r-1
Adriaen z.w. Goeswini Beertrums
 een stuk land geh. die Hofstat 4 L in par. Otw in loco Huculum < erf erfgen. Broesch Jans z. > erf
erfgen. Eva Aerts vande Water? ^ erf Willem Poinenborch v erf erfgen. Broesch Jans z. voors.
vendt Andries z.w. Aert Andries z. van Huculum uitgenomen een pont payments erfcijns Wouter Piggen en
1/2 mud rogs erfpachts Jan vander Steghen en H.Geesttafel in Otw 1 L rogs - datum scab. ut supra
Andries voors. promisit Adriaen voors. 8 peters op Lichtmis - datum scab. ut supra
171. 1475 november 6 ?
847.Sch.Otw,R.181,32r-2
Lambrecht z.w.Jans van Gorcum
 een huis en hof met toebehoren 1/2 mudzaad in par. Otw in Uedenhout < erf Aerts Hessels > .... w. hr
Yewaens Mole ?
 een stuxken lands 1 1/2 L gelegen aldaar < Embrecht Stert > Herman Wouters
 een stuck lands 4 L gelegen aldaar < Herman Wouters > Goeyaerts van Hulsen
 een stuck lands 9 L gelegen aldaar < erf Herman Wouters > Aeb? Hessels
 1 L lands gelegen aldaar < erf Go. van Hulsen > Rychout die Borchgrave
 een stuck lands 2 L gelegen aldaar < erf Herman Wouters > Go. van Hulsen
 een stuck lands 4 L gelegen aldaar < erf Go. van Hulsen > Go. voors. en Herman Wouters
 een stuck lands 12 L gelegen aldaar < erf w. heer Yewens Mole > Rychout die Borchgrave
 3/4 saet lands sitis ibidem < Reychout die Borchgrave > Em. Stert
en heeft hij tot enen erfpacht wegen? Jannen sinen wittigen sone te wesen in 9 L tafel H.Geest in Otw en de
zusterhuys vanden Bosch 1 mud rogge erfpacht en de screin?maker 1 mud rogs erfpacht en Roelof Noppen
2 1/2 L rogs erfpacht en 5 L rogs erfpacht Enghel Brock erfgenamen en voor alsulcken chijns alsmen den
H.Geest van Otw sculdig is te gelden en onsen heer den hertog 1/2 braspenning erfcijns en Jan Oesnout? 7
st oft daeromtrent ende iiii? cruyp? den goetshuyse van Tongherloe welken pacht en chijns voors. Jan voors.
hij jaarlijks van af gelden sal en voort voor een jaarlijkse en erfelijke pacht van 2 mud rogs op Lichtmis van
Janne voors. en zijn nacomelingen Lambrecht voors. .... ..... - datum scab. ut supra [32v]
Lambrecht voors. gelooft ex gratie dicto Jo filio als dat diezelve Jan de voors. 2 mud rogs erfpacht af sal
mogen quyten wanneer hem dat believen zal elc mud met 36 peters de peter 18 st en mette pacht 1 mud
smael ... - datum scab. ut supra
172. 1475 november 18
847.Sch.Otw,R.181,32v-1
Henric z.w. Henric Somers Kathelin en Adriaen en Marie gez. drs. w. Henric Somers voors. ook voor Jacop
Gherits man van Jueten sijn wijf d, w. Peter Somers daar Kathelijn voers. voer geloeft heeft Peter z.w. Gielis
Somer die zoon was w. Henric Somer, Willem nat.z.w. Jans Roevers man van Margriet zijn hvr d. Gielis
voors. Peter z.w. Peter Somer die sone was w. Henric Somer voer hem selven en voor Elysabeth zijn zuster
maken deling na dood w. henric Somer hoers vaders en oude vader en van w. Kathelinen wittige hvr w.
Henric Somer doen zij beiden leefden hoer moeder en oude moeder met recht van versterven
aan Henric
 een stuck broecx 7? B in par. Helvoert in loco int Oertbroeck < ef Willems van Laerhoven > erf erfgen.
w. Wouter Vuchs ^erf Jacop Gherits sone van haren v gem. stroem geh. die Leije
 stuk lands 3 L in par. Haren in loco Belver < erf Willem Gherits soen van Haren > erf Henric van
Laerhoven ^ van de Mortel v gem. weg
waaruit Henric gelden zal ons heer den hertog uit vors. Noertbroeck 1 1/2 oude grote erfcijn s en Mechtelt
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Dierck Pels wijf ten Bosch 1 mud rogs erfpacht en uit voors. stuk land onder Vrouwenoutaer van Haren 8
penningen erfcijns en die weghe van recht daerover gaende
Aan Kathelijn voors.
 huys en hof met toebehoren en erf daaraan 4 L gelegen in [33r] par. Haren in loco Belver < ^ erf
Laureis Henricx Toits z. > gem. straat
 een stuk beempts in par. en tpl. voors. < erf Wouter vanden Heesacker > erf Aert Appels krn ^ Marie
voors. v erf Jans vande Laer
welk huis en stuk beemd Kathelijn ten deel gevallen zijn die eruit moet gelden uit het huis Onser Vrouwen
bruerschap van Mechelen 1 mud rogs erfpacht en alsulcken dijcken alsmen uit voorn. huyse met recht
schuldig is en uit de beemd een buth erfcijns de hertog
hiertegen zal Adriaen voors. hebben
 eem huys en hof met toebehoren in par. en tpl. voorn. < erf Aert Appel krn > Heyl Vossen ^erf Marien
hoer zuster voors. v gem. plateam
waaruit te houden de dijken vanrecht
hiertegen zal Marie voors. hebben
 een stuk erf tot weye liggende aldaar < erf Aert Appels krn Wouter vanden Heesacker c.s. > erf Aert
Appels krn voorn. Adriaen voors. Heyl Vossen ^ erf Reneer Moren v gem. straat gent de Schoerlaer
straet
hiertegen zal Peter voors. en Willem voors. man van zijn wijff
 stuk land 6 L in par. en tpl. voorn. < erf Aert Appels krn > erf Gherit Ghijsen ^ gem. straat v Gruenen
wege
waaruit te gelden Jan Bellens 1 mud rogs erfpacht en Peter Brabants 1/2 mud rogge erfpacht
aan Peter Peter Somers z. voorn. en Elisabeth zijn zuster [33v]
 een stuk land 3/4 vatsaet in par. en tpl. voors. < erf Wouter krn van Haren > erf Heyl Vossen ^erf Gherit
Ghijsen v gem. straat
 een stuk beemd aldaar gelegen aen den Belverschen dijck > erf Wouter vanden Heesacker ^gem.
stroem v dijck toe
scab. Elst en Emken datum xviij novembris ......
173. 1475 november 18 ?
847.Sch.Otw,R.181,33v-1
Peter Gielis z. voorn. en Willem nat.z w. Jans Rovers voors. man van sijns wijfs voors,
 een stuck lands hen toebehorende zo groot als het aldaar gelegen is
hen toebedeeld vendt Gheriden z.w. Ghijsbrecht Gerits Ghijseleers sone uitgenomen Jan Bellen te Vucht 1
mujd rogge erfpacht en peter? brabants 1/2 mud rogge erfpachts jaarlijks van echt
Henric Somer redemit en reportavit - datum scab. ut supra
174. 1475 november 26
847.Sch.Otw,R.181,34r-1
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z.
 een stuck lands hem toebehorende bvvo in loco dicto die Schijve < erf w. Henric van Aerle nu de H.geest
van Otw > ^ comm. viam v erf w. Jans van Catw. nu totten krn Aert Buckincx behorende ut dicit
welk stuk land w. Ghijsbrecht z.w. Korstiaen Ghijsbrechts z. tegen Gherit z.w. Wouter van Mensvoort
verkregen heeft in sch.br. Otw - supt Willem geh. Sapeel z.w. Aert Roekeloes - scab. Em et Sapeels datum
xxvi novembris
Willem voors. promisit mr Jannen voors. 36 peters elke peter 19 st en 1/2 oert op Lichtmis over een jaar met
2 derselver peters en 1/2 ? st? - datum scab. ut supra
175. 1475 november 25
847.Sch.Otw,R.181,34r-2
Hubrecht en Yde zijn zuster krn w. Peter Scheenkens 3 L rogs sjaers jeep hen behorende op Lichtmis als
Adriaen z.w. Jan Bonen schuldig is te ghelden ut dicit - supt Adriaan voors. ad opus Kerstinen sijne wittige d.
doch mocht zij overlijden zonder wittige geboort dan blijven deze 3 L tbv de wittige br en z. - scab. Elst en
Loes? datum supra
176. 1475 november 30
847.Sch.Otw,R.181,34r-3
Katheline wede w. Herman Ridders d.w. Jan Emons, Jan z.w. Peter van Holten man van Marie sue uxoris
Elysabeth ende Alijt gez. drs. derselver Kathelinen en w. Herman ridder alzulke erven te weten
 huys hof lant heye ende weye daar w. Herman die Ridder in bestarf vmet alle toebehoorten in par.
Tilborch en van Enscot
welk huis etc. totten voors. Kathelinen mids enen coop des heren vande lande bij Daniel geh. van Oekel
erfelijk toecomen is in sch.vonnisbrief sch. Otw supt Willem z.w. Denys Willem Reinkens z. hierbij gestaan
Jan en de andere krn Hermans voors. [34v]
Willem voors. promisit Kathelinen voors. 23 peters elke peter tot 18 st op Lichtmis over 4 jaar met 11 1/2 L
rogs - scab. Elst en Em datum ultima novembris
177. 1475 november 30 ?

847.Sch.Otw,R.181,34v-1
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Wouter geh. van Gorp z.w. Wouter van Gorop
 een stuk land tot hem ut dixit geh. Scouwenhof 1 1/2 L in par. Enschot < erf der susterhuse van
Hoesden > comm. stegam toebehorende de erfgen. geh. Gherit Wythen ^Jan Arckenraets v gem.
heerweghe
vendt heer Jannen Meynaert confessoer der susterhuise van Hoesden van Sinte Kathelinen uitgenomen der
capiyyulen van Beck 1 1/2 st erfcijns jaarlijks van recht [geen datum noch schepenen]
178. 1475 november 30
847.Sch.Otw,R.181,34v-2
Jan z.w. Hubrecht Pigghen
 een stuck lands hem toebehorende 2 1/2 L gelegen aldaar < comm. plateam > erf der zusteren voers.
vendt heer Jannen voors. ad opus - scab. Elst Sapeel datum supra
179. 1475 november 30
847.Sch.Otw,R.181,34v-3
Jan z. Jan Hubrechts Pigghen z. redemit en reportavit tbv de zusters voorn. - datum scab. ut supra
180. 1475 november 30
847.Sch.Otw,R.181,34-4
heer Jan voors. promisit Mercelys de Groet 50 peters min 3 vleems elke peter tot 18 st elke st 13 1/2 plack
in festo Jo. babt. - datum scab. ut supra
181. 1475 december 1
847.Sch.Otw,R.181,34v-5
Cleus Wouter Goeyaert Herman en Wouter gebr. krn w. Wouter Plumen voor henzelf en voor Willemen
hoeren brueder z.w. Wouter Plumen z.w. Wouter Plumen voorn. dat zij gezamenlijk geloofd hebben 1/2 mud
rogge jeep op Lichtmis uit
 3 L lands in par. Otw in loco dicto op die Hoeven < erf Alyten vidue w. Aert Hermans en hoer kinderen >
comm. plateam geh. tGomelaer straete ^ comm. plateam v eckeren aldaer
 stuck lands geh. deyghen met een stuk heyvelds sibi adiacente 5 L in par. Gestel bij Oesterwijck < erf
Peter Schoenmakers > erf Alijten Scoemakers ^ erf Wouter Schenckels v gem straat
welk 1/2 mud rogge erfpacht ... cristian vidua qd Herman Wyten met overgeven in sch.br. Otw supt heer
Florysen Ghijsbrechts z. priester - scab. Elst en Jan Poinenborch datum proma decembris
182. 1475 maart 31
847.Sch.Otw,R.181,35r-1
Cont sij want Henric z.w. Willem Kepken voor zijn gebrek jeep van 6 L rogs op Lichtmis uit
 een huse ende hove met toebehoren in lib. de Otw < erf Embr. Sgreven > erf qd Claeus Maertem
welk huis etc. Aert geh. Back nat.z.w. BeerthoutBack teghen Jannen geh. Pagghen z.w. Anchem Molders
voer den voers. erfelijken pacht vande 6 L rogs en voor sommige andere commer jaarlijks van recht daaruit
te vergelden in sch.br. Otw MCCCC Lvi [1456] xxviij daghe inde meye [28 mei] en welke pacht tot voors.
Henric erfelijk comen is in sch.br. Otw en welke pacht van 6 L rogs de voors. Henric gebrak van 3 jaar
gericht mits vonnis sch.Otw aan dit huis etc. welk gericht Aert geh. Lonout namens Henric voors. volvuerde
en dit huis verkopen en dat de heer van de lande den coper oft den coperen daaraf sculdig soude sijn dwelc
ghesciet heeft Aert voers. de voors. ghericht weder overgegeven en opgedragen Henric Kepken voers. en
want Henric voors. dit voors ghericht den ghenen dien hij dat sculdig was te bieden te losen geboden heeft
te losen gelijc dat tgetuich vanden schepenen inde gericht
dwelck geschite also heeft Henric dit voors. huis etc. voor zijn gebrek voer den onraet en voor 3 vlaams
meer daer en teinden vercoft Jannen geh. Robkens
in desen cope wtgescheiden den altaristen van Otw enen braspenning oft daeromtrent oft daeromtrent en
Jasnen wede w. Aert Bacs voors. een lijfpencie van 2 peters erfcijns wegens verlet en tafter van 8 jaar scab.
Elst Sapeel Emken Doren en Lose datum svrijdachs nae heylighen paeschdach ultima marcij
183. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,35v-1
Cont sij want Jan z. Embr. Gosens sone man van Luytgaerden sui uxoris vidue w. Wouters Thomaes
Hessels sone voor sijn gebrek dat is te weten van enen jeep van 6 L rogge op Lichtmis uit
 een huse en hove met toebehoren in par. Otw in loco Huculum < erf w. Yden Smolneers > erf erfgen.
qd Kathelijn Luus ^Rutgeers van Oudenhoven v gemeint van Haren
 stuck beempts geh. den Leghen Hornick als voor te Huculum < een heyhoeve toebehorende den krn w.
Aert Hermans z. > erf Mathijs Heyen Thijs soen daar die gemeyn Aa tussen loopt ^enen beempt geh. den
tSovic v Wilser? broeck daer oec die gemein Aa tusschen gheet
welke 6 L rogs Wouter geh. van Eele z.w. Thomaes Hessels tegen jan geh. Feitcoren z.w. jan Feitcorens in
cope gecreghen had in sch.br. Otw MCCCC xxij op sinte Valentinus dach [14-2-1423?] en welke pacht de
voorn. Jan als man zijns wijfs gebrak van 10 jaren gericht met vonnis sch.Otw aan deze onderpanden als
Aert geh. Lonout als gemachtigd van Jan Embr.z. voorn. en welc in de stat vanden Bosch daar men alsulcke
vonnisse gewoonlijc is te doen en daer en teynden vercocht Jannen z. Embr. Gosensz. voorn. voor voorn.
gebrek de onraet en 3 vlaams meer scab. omnium excepto Aert Appel datum xxi februari anno Lxxiiij
184. 1475 februari 21
847.Sch.Otw,R.181,35v-2
Cont sij want Wouter z.w. Claeus Wouter Roey Gerits z. voor zijn gebrek jeep 12 L op Lichtmis uit
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de helft van ene stede tot w. Willem Smedeken van Ghestel behorende gelegen in par. Ghestel bij Otw
aan den Wenckenberch < ^ v comm. plateam > erf Meeus Heyn Wouters
 enen ghedeelt tot Wouteren z.w. Peter Melis behorende in een stuck lands geh. die Hoeve 8 L in par. en
tpl. voorn. < > erf Jans Witten ^ comm. plateam
welke 12 L rogs erfpacht voorn. Willem nat.z.w. Henric Nellen tegen Wouter z.w. Peter melis voors. in cope
gekregen had in sch.br. Otw 1444 opten Paesavont xi aprilis en welke pacht totten voors. Wouter voert
erfelijc comen is in sch.br. Otw en Wouter gebrack van 4 jaar vonnis sch.otw welk gericht Aert Lonout
daartoe gevolmachtigd en vercoft Willem Henric Nellen z. voors. voor 2c L rogge erfpacht van 12 L en de
voorn. afterstelle en onraet - datum scab. ut supra


185. 1475 december 9
847.Sch.Otw,R.181,36r-1
Jan z.w. Jans vander Hoeven man van Elysabetthen sijns wijfs wede w. Ernaert? Neckers d. w. jan w. Jan
Wouter Hillen z. voor hemzelf en voor allen zijn krn 10 L 2/3 deel van enen L jeep in erfpacht van 4 mudden
en een mud rogs erfpacht te vergelden op Lichtmis uit
 de helft van eene woninghe met alle toebehoren tot w. Jan Wouter Hillen behorende gelegen in par. Otw
in die Diese
welke helft van de voors. woninge methoeren toebehoorten Wouter z.w. Jan Wouter Hillen z. van Ernaerden
z.w. Goeyaerrts geh. die Necker man van Elysabeth zijns wijfs voorn. voor deze erfpacht van 4 mud rogs en
van een mud rogs een voor sommige andere commer jaarlijks van recht wt te vergelden in sch.br. sBosch
supt Heylwygh d.w. Mercelys Wyten wittige hbr Wouter jan Hillen ad opus Wouter voorn. scab. Appel en Elst
datum ix decembris
186. 1475 december 11
847.Sch.Otw,R.181,36r-2
Anthonys z.w. Gherit Robben heeft geloeft Goeyaerden z.w. Henric Embrechts z. van Riele en yden d.w.
Willems vanHeeeze zijn hvr 1/2 mud rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove en toebehoren 7 L in par. Otw in loco dicto op die Hoeven < > Jan Ghyben ^
comm. plateam v erf Jan Ghyben en Jan Beeren
redemit jan z.w. Jans vander Hoeven sijn zweer - scab. Appel en Elst datum xi decembris
Goeyaert voers. en Yde voers. dat dit 1/2 mud rogge na doet Goeyaerts en Yden voorn wederom comen en
bliven sal tot Anthonys voors. oft sinen erfghenamen en deze Anthonis zal altijd wanneer hem dat ghelieven
sal aflossen met 8 peters elke peter 18 st - datum scab. ut supra
187. 1475 decmber 13
847.Sch.Otw,R.181,36v-1
Henric z.w. Wouter Canters promisit Gherit z.w. Willem Henric maes z. 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 1/4 van enen huse en hove met toebehoren 22 L gelegen in Tilborch in loco dicto den Berckdijck < erf
Michiel Jans z. vande Velde > erf Willem Mutsaert en Boyen Rosen ad quibusd. att. ^comm. plateam v erf
Jan Maes Henricx Jan Peyman en Laur. Eelken Mutsaers
 een stuck beempts 1 B in par. voorn. in loco after Mal < erf jan Maes Henricx > Aerts van Broechoven ^
erf Jan Beerys krn v erf Aerts van Broechoven
scab. Elst en Doren datum xiij [doorgehaald xvij] decembris
188. 1475 juni 24
847.Sch.Otw,R.181,36v
Cont sij want Kathelijn wede w. Henric Appels alsulcken tocht als Kathelijn voors. besittende was in alsulcke
erfgoederen daar w. Henric Appels in bestarf en van w. Henric comen waren bij koop van Willem en Henric
gebr. en Margriet hoer zuster krn w. Henric Appels en Kathelinen voorn. volgens sch.br. sBosch
Willem en Margriet zijn zuster voor henzelf en Goeyaert z.w. Aert Appels als momb. Henric voors. nog onm.
daar Goeyaert voors. voor geloeft had hebben onder hen een erfdeling gemaakt bij raey van henne vrienden
van geoderen na dood w. Henric hoers vaders bij versterven en Kathelijn hun moeder har tocht in afgegaan
was
aan Willem
 een stuck lands geh. den Wyten acker 1/2 mudzaad in par. Haren in loco dicto Belver < erf Adriaen
Bonen > Adriaen Gherits
 eenstuck lands geh. dat Reghen?lant 2 1/2 L gelegen aldaar < erf jan d. vande Laer > Laureis Philips en
Jan Gherits c.s.
 1/2 L lands geh. de v bedden [vijf bedden?] gelegen aldaar < erf Jans d.. vande Laer > erf Herman krn
vander Schueren [37r]
 een stuck lands geh. Garstacker 3 L gelegen aldaar < erf Embrecht Venman > Embrecht vande
Heesacker
 een stck lands geh. den Wuys?acker 2 L gelegen aldaar < Aert Appels krn > erf Steven? Bonen en die
gem. weghe voer
 een stuxken lands den Cloet 5 vierdevat gelegen aldaar < erf Gosens van Beeck > erf Smeyers krn
 een stuck erfs tot weyen liggende 1 1/2 L mette steghen daer toe behorende gelegen aldaar < Laureis
Philips > erf Gpsens van Beeck en Embrecht Loers
 een stuck beempts geh. den Sluysbeempt dat dordendeel van 1 B gelegen int lant van Bocxtel < Jan
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Aelbrecht en Merten sijn bruer > erf krn Aert Appels en de goetshuse vande Couwen water
een stuxken beempts geh. dat Wendelken? 1 vierdevat saet ter stede voors. geh. Belver < aureis?
Philips > comm.plateam
 3 L beempts gelegen in stede voors. geh. den Hove dwelc jaerlijcs rijt teghen Gheertruut Herman Zibben
wijf < erf Jan Gherits > Jans van Haren
welke erven de voors. Willem gevallen zijn in deele die er uit gelden sal Wouter van den Heesacker 4 L rogs
erfpacht en Hermans kynder vande Schueren 1 L rogs erfp. en H.Geesttafel van Haren 2 L rogs erfp. itiem
noch hiertoe 1/2 mud rogs erfp. Margrieten sijnre zuster voors. uit sinen gueden te ghelden
hiertegen zal Henric voors. hebben houden ende erfelijc besitten
 een huis en hof met toebehoren met de helft vande stede aen dat ander huis ;iggende die helft vande erf
3 1/2 ? L gelegen in Belver daar w. EmScoemaker in te wonen placht < erf Margrieten voors. die
daartegen deelt > erf Henric die Leeuw
 de helft van enen stuck lands geh. den Hoecacker daar die andere helft af toeghedeelt is Margrieten
voors. gelegen [37v] aldaar < erf Margriet voors. die daartegen deelt > den gruenen wech
 een stuck lands 3 L gelegen aldaar < erf Embrecht Smeyers en zijn mede erfgenamen > erf Claeus van
Bochoven
 een stuck lands 1 1/2 L gelegen aldaar < Henric Toit > Jan Stevens
 de helft van enen stuck erfs tot heyen ende tot weyen liggende geh. dat Bruggelant onbedeeld liggende
daar dandere helft af toegedeelt is Margrieten voors. tgeheel stuck 5 buender gelegen aldaar < Laureys
Boeyen > comm. plateam totter Aa toe
 1/3 in een beempt geh. Paggen beempt < die Aa > erf krn Aert Appels en den goetshuse vande
Couwenwater
 1/3 in deselven beempt < Aert Appels krn en der geotshuse voers. > Embr. vande Heesacker
 een stucksten beempts geh. Duider [of Dinder] Broeck felegen aldaar < Laureis Boeyen > tvoors
Bruggelaer
aan Henrick ten deel gevallen in deel ghelijc die andere sijn mede erfgenamen dat openbaerlijc bekenden
waaruit Henric zal gelden Gherit van Gorp 1/2 mud rogge erfpacht en Margriet zijn zuster 2L rogs erfp. en
ons here de hertoge 1 vleemschen erfcijns en in die wildert van Haeren 25 1/2 plack en 1/2 R dijc opten
Belverschen dijck te houden
Hiertegen zal Margriet voors. hebben en houden en erfelijc besitten
 een huis hof en schuur met half de erf daaraan daar w. Henric Appels in bestarf daar die andere helft der
erf af toegedeelt is Henric voors. die helft vande erf 3 1/2 L gelegen in par. en tpl. voors. < die gem. straat
aen dat ackerhecken > Henric voers.
 die helft vande voers. Hoecacker daer dander helft af toebehorende is Henric voers. ghelegen aldar < erf
Henric voors. die daertegen deylt > die ghemeinen stege
 een stuck lands geh. den grote acker 5 L gelegen aldaar < Henric Toit > Wouter vanden Heesacker
 de helft vande voors. bruggelaer daar de andere helft af toegedeelt [38r] is Henric voors.
 een ghedeelt inde Slutsbeempt gelegen int lant van Boextel < erf Aert Appels krn en die goetshuse
vande Couwenwater > die ghemeinen Aa
 een stuxken beempts geh. den Bransbeempt 1 L gelegen ter voors. stede geh. Belver < Gherit
Ghijselaer > Daneel Daneels
[marge] Item noch hiertoe 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Kathelijn Colemans jaarlijks gheldende is ende
Gherit Ghijselaer 1/2 mud rogs erfpacht en Jan die Laer? 1 pont payments erfcijns ende willem. haar bruer
1/2 mud ende Henr.. haar bruer 1 zester - welc huis hof en erf voors. daar voers. Margriet ghevallen sijn in
deele die daaruit gelden zal Henric den Leeuwe ten Bosch 1 mud rogs erfpacht en Willem den Becker 1 mud
rogge erfpacht en heer Adriaen Anchems als rector sHeylichs Cruis outaer 10 L erfpacht en 2 vleemsch in
shertogen chijns en 1/2? roey dijcs opten Belverschen dijc ende tgedeelt hiertoe behorende in dat
ackerhecken te houden
en hebben gheloeft Willem eb Goeyaert voers. voor Henric voers en Margriet cum tutore als princ. sculder
die een den andere dese erfdeling ewelijc ghestendich te houden - scab. Sapeel en Doren datum in festo Jo.
Bapt. - quilibet habent litteram de parte sui et omnes solverunt viij st.


189. 1475 december 13
847.Sch.Otw,R.181,38v-1
Peter d.w. Peter vanden Hout
 een huis en hof tot hoer behorende bvvo < erf Willem Nellen > erf Margriet vidue qd Adriaen Belen et
suorum prolum ^ Kerckstraethe v Hoechstrathen aldaar
welk helft in huis etc. Peter na dood w. Peter vanden Hout hoes vaders en van w. Elisabethen d.w. Henric
geh. Beeck die barbier hoer moeder met recht van versterven erfelijk toecomen is en welke andere helft de
voors. Peter tegen Henric z.w. Peter vanden Hout horen bruer met overgeven in sch.br. Otw
 hiertoe alle havelijke gueden als die voors. Peter nae hoer doet achterlaten zal
supt heer Gosen priester z. Jans vanden Doren ad opus Heylwyghen d. derselver heer Gosens en Peter
eerstgenoemdbehoudens pat Peter hoer tocht hoer leven lang in den huse en hove en behoudelijk dat Peter
tvoors. huis te moghen belasten oft hoer van node weer in die vergeldinge van 1/2 mud rogs erfpacht - scab.
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Elst en Emken datum xiij decembris
190. 1475 december 14
847.Sch.Otw,R.181,38v-2
Aert z.w. Aert vanden Brekelen promisit Gheriden z.w. Aert Buckincx 18 L rogge jeep op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren bvvo < erf Willem Tymmerman> erf Thomaes Wouter Maes van
Karchoven ^comm. plateam v gemeint aan die Vloet ghelegen
scab. Elst et Poinenborch datum xiiij decembris
Gherit voers. promisit dat mocht hij deze pacht willen verkopen dat Aert voers. deze pacht zal kwijten met
alzulke penningen als den voors. pacht int coepen aen enen anderen sal moghen gelden - datum scab. ut
supra
[rest van dit blad leeg]
191. 1475 december 21
847.Sch.Otw,R.181,39r-1
moeder Jan d.w. Willem Kepkens moeder des susterhuse van Oesterwijck met heer Henric priester z.w.
Aerts Gruyters confessoer des susterenhuse voers. als met hoeren momboer bij bijwesen en consent
eensdeels der zusters des susterhuse voers.
 een stuck lands tot hem behorende 4 L bvvo in loco dicto dat Moleneinde < erf sGasthuse van
Oesterwijc > erf Jans Losen ^erf heylwyge vidue Jans Losen v comm. plateam
aankomst a morte qd Luytgaerde conventale des susterhuyse voers. d.w. Willems van Brakel met versterve
- supt Jannen z.w. Jans Losen
scab. Elst et Sapeel datum in festo Thome
waarna Jan voors. promisit moeder Janne voers.40 peters elke peter 19 st op Lichtmis a.s. over 4 jaar met
18 L rogs elke OLVrouwedag daarbinnen de eerste betaaldag op Lichtmis over 2 jaar - datum scab. ut supra
192. 1475 december 21
847.Sch.Otw,R.181,39r-2
Kathelinen en nthonys gez. drs w. Peter vande Wou cum tutores
 een stuck erfs tot weyen liggende 4 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Laureis Jan Emmen z. >
Jan Willem Wyten z. ^erf Jans vande Wou v comm. plateam
 een stucksken heyvelts 1 L gelegen aldaar < erf Jans vande Wou > Mechtelden vudue Jans vande Wou
et sue prolum ^comm. plateam v erf jans vande Wou ut dicit
vendt Aernden z.w. Wouter Brocken uitgenomen alzulke cijns alsmen de hertoge daar uit de voorn. erfe van
recht schuldig is te ghelden en OLVrouwen outaer tot Berkel 1 mud rogge erfpacht scab. Elst et Em datum
supra
193. 1475 december 19
847.Sch.Otw,R.181,39v-1
Wouter z.w. Henric Comans promisit te ghelden Herman z.w. Jans Hermans z. ad opus sui et ad opus
Gheertruden d.w. Jan Stert zijn hvr 1 mud rogge jeep op Lichtmis den iersten betaaldag Lichtmis ultima
annum en in festo Jo. Bapt. 1/2 mud rogge uit
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 8 L gelegen in Enschot < erf Peter Emmen en
Mercelis die Groet > ^ gemeint v susteren van Hoesden
scab. Appel en Lose datum xix decembris
Herman voers. dat dit mud rogge na de dood van Herman en Gheertruden wederom comen en bliven sal
erfelijc tot Wouteren voers. oft tot sinen erfghenamen en dat Wouter voers dit voors. mud rogh nae dat hijt 2
jaar ghegouden sal hebben algtoos daernae tot sinen scoensten af sal mogen quyten en losen met 14
peters elke peter 18 st en mete pacht - datum scab. ut supra
194. 1475 december 23
847.Sch.Otw,R.181,39v-2
Gherit z.w. Wouter Ymmen
 de helft van eenre hoeven lands so lant soe beempde so heye soe weye sommighe gelegen in
Tilborch sommige in Oesterwijc ter stede geh. Uedenhout en sommige in Venloen
welc hoeve ghedeelt is tegen Enghelberen Moers en hoer krn als hij zeede heeft hij verkocht Laureis z.w.
Wouter Loers uitgenomen 3 1/2 mud rogs erfpacht ten Bosch te leveren en de H.Geest vanden Bosch de
helft van 18 L rogge erfpacht en de hertoge tot Otw 1 oert st erfcijns en alsulcken chijns alsmen de heer van
Tilborch suldig is te ghelden als vander heyen - scab. Appel et Elst datum xxiij decembris
Laureis z.w. Laureis Wouter Vrancken z. redemit et portaverunt dicto - - datum scab. ut supra
195. 1475 december 23
847.Sch.Otw,R.181,40r-1
Laureis voers. promisit Gherit voers. 63 peters elkep eter 18 st en over 1 jaar met 1 1/2 mud en 4 L en 9
daaraf op Lichtmis over 2 jaarmet 1 1/2 mud rogge en 9 daaraf op Lichtmis over 3 jaar met 20 L en 9 daaraf
op Lichtmis over 4 jaar met 1 mud rogs op Lichtmis over 5 jaar met 12 L rogs en 9 daaraf op Lichtmis over 6
jaar met1/2 mud rogge en 9 daaraf op Lichtmis over 7 jaar met 4 L rogs [verder geen datum noch
schepenen]
196. 1475 december 23
847.Sch.Otw,R.181,40r-2
Ghijsbrecht soen Ghijsbrecht Florijs soen als man ende momboer Cornelijsen sue uxoris filie quondam Jan
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Vendijck Jans soen
 die helft een stuck lands hem als hij zeede toebehorende VII lopensaet vel circiter continentem sitam in
prochia de Oesterwijck ad locum dictum Uedenhout inter Gosens vanden Heesacker ex uno et inter
Peter Back ex alio streckende ab hereditate Wouter Denijs ende Gherijt Beije ad hereditatem Jan Aert
Gielis soen ut dicebat
 Item noch her toe dat vierendeele hem toebehorende te weten dat hem nu toebehoert ende naemaels
aen versterven mach in enen huse ende hove inter hereditatem sibi adiacentem ghelegen alder inter
Jans van Vucht ex uno et inter hereditatem Jacop Claeus Luten soen ex alio streckende ab hereditate
Jan Aert Gielis ad communem plateam ut dicebat
 Item noch her toe dat vierendeele van enen stuck erfs tot weijen liggende VII XIIII lopensaet vel circiter
continente ghelegen alder inter d hereditatem Willems vanden Heesacker ex uno et inter hereditatem
Henric Laureijs Bacs soen ex alio streckende vander Gruender strathen ad hereditatem Merten Deenkers
welc erfenisse voerseid der voerseide Ghijsbrecht a morte quondam Jan Vendijc sijns zweers ende mids
eenre erfdeilinghen met sinen mede erfgenamen etcetera
legitime supportavit Jacoppen soen Claeus Luten als man ende momboer Agneesen sue uxoris filie
quondam Jan Vendijc cum omnibus litteris promittens commer ex parte eius deponendam scabini Appel et
Elst datum supra
197. 1475 december 27
847.Sch.Otw,R.181,40v-1
Jan z.w. Gherit Wytmans
 1/4 in stuck beempts onbedeeld liggende gelijk aldaar begraven leecht in par. Haren in loco dicto die
Ossenvoert < erf w. Henric die Wijse > die voors. Ossenvoert ^ gemeint v erf Henric Zwijsen
welk stuk beemd voors. Jan geh. Wijtman z.w. Jan Wijtman van Bruysten Jans z. tot enen erfpacht
ontvangen had in sch.br. Otw - vendt Goeswinen z.w. Aert Gosens z. uitgenomen 12 L rogs erfpacht op
Lichtmis - scab. Elst et Poinenborch datum in festo Jo. post nativitatis christi
198. 1475 december 28
847.Sch.Otw,R.181,40v-2
Willem z. Gherit Willem Henric Maes z. allen en enyegelijcke gueden bernelijc en ombernerlijc havelijc ende
erfelijc den selven Willem toebehorende waar ook gelegen en men die bevinden mag supt Peter z.w. Jans
vanden Einde? ad opus Hermans z. Jan Hermans z. - scab. Appel et elst datum in festo innocentem scab.
Aert Appel et Elst [aantal keren herhaald] supt Wytman z. Gherit Willem Henric Maes z.
199. 1475 december 30
847.Sch.Otw,R.181,40v-3
heer Wouter priester en Denys gebr. krn w. Wouter Back Geerlecs
 de helft in een stuk beemd geh. den heybeempt onbedeeld liggende daar die andere helft af
toebehorende is den wettigen naekinderen Wouter Backs voers. ghelegen in par. Otw ad locum dictum
defterste brugge den heelen beempt < die Hoel Aa > gemeint geh. die Buender ^erf spersoens van
Oesterwijc v erf Jans z.w. Jans Losen
leg. vendt Jan den Lose voers. - scab. Elst et Poinenborch datum xxx decembris
Jan die Lose voers. promisit sup. erfgen. heer Wouter Back voers. 36 1/2 peter elke peter 18 st en 2 st in
festo Jacobi a.s. - datum scab. ut supra
200. 1475 december 30
847.Sch.Otw,R.181,41r-1
Henric z.w. Willem Emmen
 een gheweer tot hem als hij zeede om dat te houden en setten? inde ghemeinen stroem van
Oesterwijc en daer sijn voerderen? voer ende hij nae inder wildt chijns van Oesterwijck mede verchijnst
sijn met enen ouden grote erfelijc nae inhout ende teneure des chijnsboecs legitime supt heer Willem
Moeliaert van pastoer tot Oesterwijc tesamen met allen recht dat hij oft sijn ders daer af hebbende
moghen sijn commer
dat heer Willem de voors. oude grote uit sinen gueden van nu voert aen jaarlijks
dat heer Willem tvoers gheweer daeraf onghehouden zulen bliven scab. Appel et Elst datum supra
201. 1475 december 30
847.Sch.Otw,R.181,41r-2
Jan nat.z Aert Matheeus sone van Heyst als weiitig man en momb. Elysabethen sue uxoris d.qd Jans
Meyers en deselve Elysabeth met deselve Jan hoeren man
 een huis en hof gronden en toebehoren en erf daaraan 1 mujdzaad in par. Otw in Uedenhout opt
Clappende Schoer < erf Willem Zegers en krn > Hillegonde van Bree en haar krn
 een stuk lands 1/2 mudzaad gelegen aldaar in die Goutsche acker < > erf Jans vande Bladel
 een stuck beempts 6 L gelegen aldaar tpl. die Hesseldonck < erf Gherit van Meerlaer? > Jan Walravens
krn
 een stuck erfs tot lande en tot weye liggende 6 L gelegen aldaar < > erf Willem die Zegher
nog hiertoe allen beesten hen toebehorende opten voers. goede wesende ut dixit
welk erf en beesten de voors. Elysabeth van w. hier vader en van hoer brueder en zusters met recht van
versterven toecomen sijn
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supt Aernden z.w. Matheeus van Heyst met alle brieven
scab. Elst en Doren datum supra
202. 1475 december 30
847.Sch.Otw,R.181,41r-3
Jan nat.z. Laureis Everaert Roelofs sone
 een huis en hof met toebehoren gelegen in lib. de Otw < ^ comm. plateam > erf Bartholomeeus geh.
Lombaert v erf Adriaen Heyen
welk huis etc. totten voors. Jan met enen coep des heeren vande [sic] bij Aert Lonout daerop gedaen erfelijk
toecomen
item noch hiertoe 2 mud rogs erfpacht toy den voors. Jan begorende te vergelden in festo martini uit huys
hove schuer voors. in dieverse brieven de Otw
supt Gheryden z. Gherit Willem Henrix Maes z.
dat Gherit voers. vande voors. 2 mud rogs gheen waerscap zuelen en? sal dan opt huis en hof voors. en de
voors. pacht daerop houden
- datum scab. ut supra
203. 1475 december 30
847.Sch.Otw,R.181,41v-1
Gherit Gherit zn voers. promisit Willem nat.z.qd Henric Nellen 48 peters elke peter 18 st en een oort die een
helft in festo Jo. Babt, a.s. en dander helft in festo Bartholomei daarna?
- datum scab. ut supra
204. 1475 december 20
847.Sch.Otw,R.181,41v-2
Heylwych wede w. ert Houtappel d.w. Willem Vendijck cum tutore alsulcke tocht als Heylwich voors.
besittende was in 1/2 mud rogs erfpacht dwelc Aert weduwe qd Claeus Pigghen en hoer krn schuldig waren
te ghelden uit zekere onderpandeen nae inhoud sch.br. vanden Bosch
supt Adriaen geh. Witloc
scab. Appel en Emken datum xx decembris
Aert voors. promisit dicte Heylwyghen dat hij die selve Heylwych en dat sij dieselve Heylwych en haer
goeden ewelijc quyt ende onghelast houden sal vanden gueden qd. Aert Houtappel voors.
- datum scab. ut supra
Aert wede Claeus Piggen promisit Heylwyghen voers. 61/2 peter elke peter 18 st in festo Lichtmis
- datum scab. ut supra
205. 1476 januari 3
847.Sch.Otw,R.181,41v-3
Gherit nat.z.w. jan Venman alle goederen bernelijce ende onbernelijc havelijc ende erfelijc hebbende oft
naemaels vercrygende
supt Jannen z. Aedrt Groeys sijnen zweer
scab. Jan Sapeel et Jo Poinenborch datum prima januari
206. 1476 januari 8
847.Sch.Otw,R.181,41v-4
Jan z.w. Robkens
 1/2 in stuk erfs 6 of 7 L in par. Otw < erf Jan Glaviman > Willem die Beer ^ erf Jan Weerneer en Willem
die Beer mma v erf Jueten wede qd Aert vander Heyen
welk stuk erf voers. Jan voors. tegen dec executeurs der testamente qd heer Willem Bieen [of Beeren?] in
sch.br. Otw
supt Embrecht z.w. Henric Embrechts van Riele
scab. Elst et Doren datum viij januario
207. 1475 januari 8
847.Sch.Otw,R.181,42r-1
Jan z. Willem Wythen wt volcoomen macht van zijne hvr ghegeven in
 een stuck erfs tot heyen liggende 12 L in par. Otw in Huculum < ^ erf Aert Brocken > v gemeint van
Haren
vendt Laureis z.w. Jan Embrechts Vannys z.
scab. Em et Doren datum supra
208. 1473 oktober 11
847.Sch.Otw,R.181,42r-2
Jan z.w. Jans Losen promisit Yden d.w. Jan Philips 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen stuck lands 6 L in lib. de Oesterwijc < erf Aert Appel > erf susteren susterhuse van Otw ^comm.
plateam v erf der joffr. van Donghen
scab. Appel en Einde datum anno Lxxiij des maend. post dyonisy
Yde voers. consenten dicte Jo als dat dieselve Jan dit mud rogs erfpacht af sal mogen quyten en losen op
Lichtmis a.s. over 6 jaar met 31 peters elke peter 18 st en mete pacht - datum scab. ut supra
[rest van blad leeg, en gehavend rechterstuk afgescheurd - acgterzijde leeg]
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