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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811.
Regestenlijst van inv.nr. 182, Protocol, 1476
fol. 1- 35 en enkele losse akten
177 regesten
Oisterwijk, W.de Bakker 6 februari 2014 - 29 april 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/
3 katernen
a. 1-12
b. 13-24
c. 25-35 en 1 los blad
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken
Oisterwijk, R.182 oud nr Oosterwijk no 118
[dwars] Oesterwijck anno Lxxv Lxxvi
niet gerestaureerd, -perkamenten kaft niet beschreven - achterzijde geheel leeg voorop met potlood
1476/77
met watermerk d met stok met gaffel bovenaan
Verklaring van enkele afkortingen:
B
= bunder (8 L = 1 B) ?
bvvo
= binnen de vrijheid van Oisterwijk
dmaw

<>
^v

= daar moeder af was

gelegen tussen < links > rechts
strekkende van ^ tot v

jeec
jeep
L
mma
otw
R
te
tpl
tt
zw

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

1. 1476
847.Sch.Otw,R.182,1r-1
Embrecht Jan Hermans sone promisit Jan Elst 7 1/2 peters en een oert deen helft mertini a.s. en de andere
helft Lichtmis - scab. Gherit van Berck en Peter Jans z. datum xiiij maij
2. 1476 augustus 25
847.Sch.Otw,R.182,1r-2
Gherit Groey promisit Jan Elst 28 peters elke peter tot xviijst die een helft die Dordsche merct proxime
futurum in goeden Brabantscheld solvendos ende dander helft in festo purificationis met 1/2 mud rogs scab.
Hulsen en Peter Jans z. datum xxv augusti
3. 1476 december 13
847.Sch.Otw,R.182,1r-3
Elizabeth wede Willem Luwe en Dirck haar sone hebben ghekent dat sij wittelijk verhuurd hebben Jenneken
d.w. Jan Dicbiers
 een huyse en hof met sinen toebehoerten sitis in libertate de Oesterwijc bijde kerken aldaer < den
ouden huse toebehorende Elysabetthen voers. daer Jan van Eygen in woent > ^ comm. plateam
een termijn van 2 jaar scab. Einde en Hulsen datum xiij decembris anno Lxxvi
4. 1476 januari 7
847.Sch.Otw,R.182,1r-4
Henric Ghijsbrechts. en Jan Dirck Noets z. promisit Embrecht Henric Emmen z. ad opus libertate de
Oesterwijc dat sij jaarlijks geldende sal onsen heer den hertogh 20 rijder Willem Trabukier? 15 gouden Rgld
meester Jan Ghijsen 10 Rgld
dat de ingezetenen derselver daer van eghenen scade comen en sal
eodem 47 peters 18 voor den peter tot 4 vierdel jaer etc.
scab, Gruyter en Hulsen datum vij january
5. 1476
847.Sch.Otw,R.182,1v-1
anno Lxxv Lxxvi
Scabini in Oesterwijck positi ab Henrico Back sculthetho tunc temporis ibidem erantMathias Gruyter Peter
vanden Einde Godefridus de Hulsen Jhohannes de Eijghen Henricus Aert Hermans sone Henricus Heer et
Gherardus de Berck item in quo anno Henricus Hoeven obyt et in loco ipsius erat positus Peter Jans et in
eodem anno Henricus Heer obyt et in loco illius erat positus Jan die Becker
Item jurati iliius anni erant Embrecht Henric Emmen z. et Nycolaus de Berck
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Item exposui pro Petro Einde ende Henrico Hoeven in domo dicti Henrici in Riedonc vij marty 2 vl.
item confessi scab. ad emendum panum 5 peters
[rest van dit blad leeg]
6. 1476 januari 9
847.Sch.Otw,R.182,2r-1
Jan z.w. Jan Lypprechs met Kathelinen d.w. Henric Heymerics sijne tegenw. huysvrouwe te geven en te
gelden Henric z.w. Jan Moerland 10 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren gelegen bvvo < erf Jans vande Steghen > erf Goeld vidue w. Peter
van Laerhoven en zijn krn ^v met beyde einden aen de strathen
scab. Einde en Hulsen datum ix januari de brief te geven aan hem of Wilhelmo Poinenborch
7. 1476 januari 9
847.Sch.Otw,R.182,2r-2
Henric Moerland voers. dat zij de pacht van de 10 L tot hoeren scoensten af zal mogen lossen over 4 jaar
met 20 peters elke peter 18 st - datum scab. ut supra
8. 1476 januari 12
847.Sch.Otw,R.182,2r-3
Gherit z.w. Jan Maes Sthevens sone 5 L rogs jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 4 1/2 L bvvo in loco dicto Karchoven < erf Dircs Luwen > ^ erf Aerts
z. Dirck Wanghen Aert z. v comm. plateam
welke 5 L rogge voors, Gerit voors. tegen Dircken geh. Wanghen z.w. Dierck Wanghen in cope ghecregen
hadde in sch.br. Otw - supt Jacop .w. . Jans vane Elst ad opus Henrick z.w. .Aert Gosens diemen hiet Henric
Rutthen te samen met alle commer scab. Einde en Hoeven datum xij january
[rest van dit blad leeg]
9. 1476 januari 13
847.Sch.Otw,R.182,2v-1
Elysabeth wede Willem Luus alsulcken tocht in
 1/6 van allen en enyegelijken erf guederen die w. Wiem Luwe in bestarf te weten huys hoff lant beemde
heye en weye
supt Peter z derselve en w. Willem Luus voors. om daaruit te mogen vesten 1/2 mud rogge erfpacht - scab.
Gruyter en Einde datum xiij january
quo facto datter Oeteerte gheven en te ghelden GOyaerden z.w. Rembout Henrix z. 1/2 mud rogge op
Lichtmis uit voorn. erfgoederen - datum scab. ut supra
10. 1476 januai 15
847.Sch.Otw,R.182,2v-2
Henricz.w. Jan Goeyaert Langheinen
 de helft vande Grote einde van van doude? schuere? metten gronde? daer sij opsteet samen met halve
de voorhoefde daar derselver schueren ende met half den hout wasch opt voers voerhoet staende
ghelegen in par. Haren < erf Enghelberen wede Jan Goeyaert Langheinen en haar krn > erf Goeyaerts
z.w. Jan Goyarts Langheinen voert op alle zijden aenliggende
supt Goyaerden sinen bruer voors. - scab. Einde en Henric Heer? datum xv january
11. 1476 januari 23
847.Sch.Otw,R.182,2v-3
Claeus z.w. Jans Beeren
 een huys en hof met toebehoren bvvo < erf Jans z.w. Henric vanden Dijc > erf Aert Jan Hermans z. ^
gemeint aen die Vloet v comm. plateam
als Claes voors. tegen Aernden z. Goeyaert Buckincx
nog hiertoe 4 L rogs jeep op Lichtmis uit huse en hove voers. welke 4 L rogs erfpacht Cles voors. tegen heer
Claeusen z.w. Jan Buckinc met overgeven vo,lgens sch.br. Otw supt et vendt Ghijsbrecht z.w. .Jan
Scoemaker diemen heit Ghijsbrecht die Beer - scab. Gruyter en Arnde datum xxiij january
12. 1476 januari 23
847.Sch.Otw,R.182,3r-1
Ghijsbrecht voors. promisit Claeusen voors. 61 1/2 Peters elke peter 19 st 10 eraf op St Jacob en 10 eraf op
Lichtmis over een jaar met 25 1/2 L 1/4 en 10 d, op Lichtmis over 2 jaar met 20 1/2 L en 1/4 en 10 d. op
Lichtmis over 3 jaar met 15 1/2 L en 1 vat daaruit vetalend 10 d. op Lichtmis over 4 jaar met 10 1/2 L en 1
vierdevat en 9 1/2 d. op Lichtmis over 5 jaar en 5 1/2 L 1 vierdevat solvendit - datum scab. ut supra
13. 1476 januari 24
847.Sch.Otw,R.182,3r-2
heer Claeus priester z.w. Jan Buckinck Embrecht z.w. Gosens vander Borch man van Yeven zijn hvr d.w.
Jan Buckinck voors.
 een stuck lands 1 1/2 L in par. Otw in dat Kerckeinde < erf Willem Luus > ^ erf Aert Aert Herman
Noydens z. v gem. aquaductus
als w. Jan Buckinc z.w. Jan Buckinc tegen Aerden geh. Back z.w. Aert Back met overgeven
 een stuxken lands geh. Onser Vrouwen Driesken 2 1/2 vierdevat gelegen aldaar < erf Willem Luus > erf
Aert z.w. Aert Herman Noydens z.
welk stuxken lands voors. Jan Buckinck voors. tegen Henric z.w. Aert Herman Noydens z. in div. sch.br. Otw
supt Goyaerden z.w. Rembout Henrics z. - heeft gelooft heer Claeus voors. Dircken z.w. .Willem Goeyaert
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Back man van Gertruden sijns wijfs d..w. Jan Buckinck niet tegenwoordig wezende alzoe wanneer hij
teghenwoordich comen sal te doen uten ? op dese voors. 2 stuxkens lands ad opus Goeyaerts voers. scab.
Einde en Hoeven datum xxiiij januari [rest van dit blad leeg]
14. 1476 januari 20
847.Sch.Otw,R.182,3v-1
Aert z,w. Gherit Groey wedn. w. Alyten sui uxore d.w. Lambrecht Groten uit kracht van macht door Alijt
gegeven in sch.br. Otw
 huys en hof voors, Aerden behorende bvvo < erf w. Jans Moelneers nu Jans Beckers > erf w.
Ghijsbrecht Jacops z. nu Henric vander Avoort en krn
welk huis etc. voors. Aert tegen Henric z.w. Henric Goeyaerts z. vander Vloet in sch.br. Otw - supt Gheryden
z.w. Wouter Groey die daaruit ghelden sal onsen heer den hertoghe 1 oert st erfcijns ende altaristen van
Otw 5 st en Henric Kepkens 1 mud rogge erfpacht en 1 roey dijcs opten Otw dijck - scab. Einde en Henric
hen..? xx january
Gheryt voors. promisit Aerden voors. 69 peters elke peter 19 st de helft in festo Sacramenti a.s. en dander
helft Bavonis- datum scab. ut supr Gerit Groey voors. promisit Aert Groey voors. dat hij denzelve Aert soe
wanneer hijs behoeven sal den voors. brief daer die sele Aert en Alyt zijn hvr malcanderen in gemechticht
hebben hun hoede have en erve te verkopen te baten brengen sal alsoe dick als hijt behoeven zal sijn recht
mede te vorderen - datum scab. ut supra
15. 1476 februari 3
847.Sch.Otw,R.182,3v-2
zuster Jan d.w. Willem Kepkens van Nulant moeder des susterhuse van Oesterwijck met heeren Henric z. w.
Aerts Gruyters pater ende confessor desssusterhuse voers als met hoeren momb. bij bijwesen en consent
eensdeels des susterhuse voers.
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoorten totten voers. susterhuse behorende ghelegen in
lib. de Otw < erf Jans van Eyghen > erf plu...Willem Goyaert Back ^comm. plateam v erf rectoris altaris
der noet Gods in eccl. de Oesterwijc
leg vendt Cornelysen z.Aert Michiels z. uitgenomen 1/2 mud rogs erfpacht ten Bosch te leveren en 3 capuyn
en 1 buth erfcijns der joffr. van Amerroeye n en 1 R dijck opten Otw dijck te houden scab. Gruyter en Hulsen
datum iij-a february
......ex parte heer Wouter Back
16. 1476 februari 3
847.Sch.Otw,R.182,4r-1
heer Wouter Back priester z.w. Wouter Back Aert Michiels z. en Cornelys sijn sone promisit moeder Jasnnen
voers. ad opus des susterhuse voers. 54 peters elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaar met 1 1/2 mud rogs
en elke O.L.Vrouwendaghe Lichtmis binnen de voors. termijn de pacht van 1 1/2 mud rogge .... soe wes
penninghen Cornelys voers. betaelt .... et Jacobi dat hij dat sal moghen doen sonder pacht daeraf te ghelden
scab. ibidem datum supra
17. 1476 februari 3
847.Sch.Otw,R.182,4r-2
Aert en Cornelys sijn sone voers. promisit .... heer Wouteren voirs. dat sij dese penningen metten pacht 7
terminen? der betalingen alsoe gelden en betalen zullen datten voers heer Wouter tot op he.. oft op sinen
gueden ghenen commer af comen en sal in ghenen toecomende tijden scab. predicti datum supra
18. 1476 januari 31
847.Sch.Otw,R.182,4r-3
Elysabeth vidue w. Willem Luus cum tutore alsulken tocht ende recht van tochten als Elysabeth voors.
besittende is in allen ence enyegelijken alsulken erfelijke gueden die w. Willem Luwe in bestarf te weten
 huis hof lant beempde heye ende weye soe waer men die voers. erfelijke gueden erghent bevinden mach
est in haerden in weken in diepen oft in droeghen ut dicit
supt Goeyaerden z.derselve Elysabeth en w. Willem Luus voers. om daeruit te mogen vesten 4 L rogs
erfpacht scab. Gruyter en Eygen
quo facto Goeyaerden z.w. Rembout Henricx z. 4 ? L rogs jeep op Lichtmis uit
 1/6 der erfs voers.
scab. Gruyter et Eygen datum ultima januari
19. 1476 februari 4
847.Sch.Otw,R.182,4r-4
Jan Willem Wythen z. promisit jannen z.w. Willems Beckers 30 1/2 peters elke peter 18 st van 1/2 vasten
over een jaar met 1 mud rogge - scab. Eygen en heer? datum iiij februari
20. 1476 februari 4
847.Sch.Otw,R.182,4r-5
Jan voors.
 een stuck lants 3 L in par. de Esch < erf joffr vBorchgraven > comm. oplateam, ^v erf Jasns z.w. Peter
Haerman
vendt Jannen z.w. Peter Hairman voors. - datum scab. ut supra
21. 1476 februari 5
Anthonys d.w. Henric Comans ? cum tutore

847.Sch.Otw,R.182,4v-1

3

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

Regestenlijst inv.nr.182 (1476)

2 stuck erfs tot lande en tot weye aeneen liggende tsamen 8 L in par. Otw in loco dicto Berkel < ^
Henric Stevens > erf Embrecht vande Pasch v comm. plateam
 itemdat andere gelegen < erf Elysabeth vande Pasch > Henric Stevens ^ voors. acker v erf Embrecht
vande Pasch voers.
vendt Peter z.w. Ghijsbert Aerts z. uitgenomen den H.Geest van Otw 1/2 mud rogge erfpacht en Henric Toit
9 L rogs erfpacht en Willem dieZegher 14 L rogge erfpacht - scab. Gruyter en Eygen datum quinta february


22. 1476 februari 5
847.Sch.Otw,R.182,4v-2
Jan z. Aert Groey
 een huis en hof met toebehoren tot hem behorende in lib. de Otw < erf Elysabeth vidue Merten vanden
Dijc en haar krn > erfgen. Henric van Beeck ^comm. plateam v erf Jans Beckers
welk huis etc. Jan voors. tegen Wouter z.w. Ghijsbrecht van Haren met overgeven in sch.br. Otw suot et
vendt Adriaen z. Henric bliecs
23. 1476 februari 7
847.Sch.Otw,R.182,4v-3
Aert z. Henric Bliecs promisit Jannen voers. 18 peters elke peter 18 st deen helft festo Jacobi over 2 jaar met
1/2 mud rogsa festo Jacobi over een jaar 1/2 mud rogs en dra nandere helft festo Jacobi over 3 jaar met 4 L
rogge - scab. Henric vande Hoedven enn Henric Heer datum vij february
24. 1476 februari 7
847.Sch.Otw,R.182,4v-4
Jan z.w. Embrecht Aert Leyten z.
 een stuck erfs tot weyen liggende 2 L in par. Otw in loco dicto Berkel < > erf Ghijb Brievincks kynderen
^ erf Laureis Jan Laureis z. v gem. plateam
vendt heer Lambrechts priester z.w. Thomaes Brunen scab. Einde en Hoeve datum supra
25. 1476 februari 12
847.Sch.Otw,R.182,5r-1
Henric z. w. Willem Wythen diemen hiet Willem Corten hem te geven en te gelden Wytmannen z.w. Willem
die soen was Willem Wyten voors. ad opus eyus et ad opus Hednric en Peter gebr. Kathelinen en
Engelberen gez. krn Willem voors. 9 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuk erfs tot weye 15 L in par. Otw in Uedenhout < Goeswinys vande Heesacker > erf Lambrecht
Leinen Jans Vucht cum quibusdem alys ^Schoerstrathen v erf Wytmans sijns bruuders en zusetren
voers. en Jan vande Ham
scab. Hoeven en Heer datum xij februari
26. 1476 februari 12
847.Sch.Otw,R.182,5r-2
Wijtman voors. promisit fratribus et sorores ... dicto Henrico dat hij dese voers 9 L erfpacht ad sal mogen
quyten losen op Lichtmis over 4 jaar met 18 peters en voor elke gld 18 1/2 grote en metten voors. pacht datum scab. ut supra
27. 1476 februari 12 ?
847.Sch.Otw,R.182,5r-3
Jan z.w. Dirc Dircs z. diemen hiet Dirck dieJegher alle goederen als deselve Jan vander doet w. Diercs sijns
vaders met recht van versterven en dat w. Elysabeth wede w. Dircs Dircs z. voors. in enige toecomende
tijdec versterven toecomenm mogen - supt Dircken z.w. Dirc Diercs z. voors. suo fratre - geen datum noch
schepenen
28. 1476 februari 12
847.Sch.Otw,R.182,5r-4
Elisabeth vidua w Peter Oerlmans cum tutore
 een stuck lands hem toebehorende 4 L in par. de Enschot < erf Wouter vande Wiele en suorum prolum
op beyde zijden aenliggende ^erf w. Gherit Wijten v erf Gherit Willem Heynen
welk stuk land met meer anderen de voors. Elysabeth tegen Mercelysen z.w. Jan haar man met overgeven
in sch.br. Otw heeft zij tot enen erfpacht uitgegeven Dirck Dircs z. voors. te weten voor enen erfpacht van 6
L rogs op Lichtmis en heeft Elysabeth voors. stuk land overgegeven Dircken voors.
quo facto Dirck voors. en heeft wederom geloeft Elysabeth voers. de voors jeep van 6 L rogs uit voors. stuk
land hem? in pacht wesende? ?? scab predictis datum supra
29. 1476 maart 5
Dirc Dircs z. diemen heit Dirck die Jegher
 dit voors. stuk lands
supt Peter z. Aert Goyaerts Gruyters z. - scab/ Einde en Hulsen v marcy

847.Sch.Otw,R.182,5v-1

30. 1476 februari 16
847.Sch.Otw,R.182,5v-2
Gheertruit d.w. Corstiaen Blanckaert 2 1/2 L rogs jeep van 4 L rogs erfpacht op Lichtmis welke 4 L rogs
erfpachts voors. Denys z.w. Wijtman Henric Maes ? z. uit zekere onderpanden volgens sch.br. Otw supt
Denijsen z.w. Wijtman Henric Maes z. etc. scab. Peter van de Einde en Henric Hec datum xvi february
31. 1476 februari 16 ?
847.Sch.Otw,R.182,5v-3
Wijtman z.w.Mercelys Wijten promisit te gheven en te ghelden Jan Elst ad opus Geertruden voors. 1 mud
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rogge jee lijfpacht op Lichtmis uit en van
 enen huse en hove met toebehoren en aanliggend land 2 mudzaad in par. Enschot < erf Jans Becker
Dirck Pauwels c.s. > comm. plateam voort wezende Adrianen en ......warande et gr. Pigmans sath.
face..?
32. 1476 februari 16 ?
847.Sch.Otw,R.182,5v-4
Jan voors. en met hem Geertruut voors. 9 rs...dicto Wijtmanno als dat diezelve Wijtman dit mud rogge
lijfpachts voors. af sal mogen queten en lossen wanneer hem dat gelieven zal met 14 peters alke peter tot
18 st altijd metten pacht
Denys voors. promisit Ghertruden voors. 5 1/2 peter alke peter tot 18 st in purificatione a.s. met 2 1/2 L rogs
solberunt
33. 1476 februari 18
847.Sch.Otw,R.182,5v-5
Bertholomeeus z.w. Laureys Lombaert promisit te geven en te gelden Herman z.w. Mathijs vander Molen 1
mud rogge [marge: nog 3 pl.] op Lichtmis uit en van
 een huse en hove met toebehoren gelegen in lib. de Otw < erf Ghijsbrecht barbier > erf Gherit Gherit
Willems z. ^ plateam v erf Adriaen Heyen
scab. Jan van Eyghen et Henric Heer datum xviij february
Herman voors. consensit? ex gratia dicto Bartholomeo als dat die selve Bertholomeus de voers. mud rogs
erfpacht af sal mogen quyten ende losen van onser vrouwen mesch purificatione a.s. over 6 jaar met 30
peters elke peter 18 st metten pacht - datum scab. ut supra
34. 1476 maart 5
847.Sch.Otw,R.182,5v-6
Jan z.w. Jans Roeyen redemit alsulken stuck lands als Peter Aert Goyaerts z. tegen Dirc Dircszoon voors.
ghecreghen hadde ........ scab. Einde et Hulsen datum v marty
35. 1476 maart 5
847.Sch.Otw,R.182,6r-1
Henric z.w. Willem Wyten die men hiet Willem Toiten? op
 een stuck moers tot w. Willem Corten? sinen vader behorende ghelegen in par. Loen in loco dicto die
Placken in alder grootte
ad opus Wouter z.w. Willem Wyten voers. sijns. bruurs - datum scab. ut supra
36. 1476 februari 20
847.Sch.Otw,R.182,6r-2
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken 6 L rogs jeep op Lichtmis uit
 kindsdeel als Dinghenen d.w. Wouter Ymmen toe te behoren plach en gelegen in par. Otw in Udenhout
bijden dreyboem van Loen enen? die Houtsche straet < erf Jan Beerys z. van Ozerle > Jan Laureis
Lonen? z. ^comm. plaeam v erf Jan Beerys z. voors.
welke 6 L rogge voors. Ghijsbrecht voors. tegen Henric z.w. Henric Embrechts z. van Riele verkregen in
sch.br. Otw supt Adriaen z.w. Claeus Stert- scab. Gruyter en Einde datum xx februari
37. 1476 februari 19
847.Sch.Otw,R.182,6r-3
Wouter z.w. Claeus Vrients die men hiet Claeus van Eyghen Willem z. w. Gherit Wythen man van Yden sue
uxoris d.w. Claeus voors. op
 een stuck lands geh. den Ruwenberch 4 L in par. Otw in den Huculumsche acker < Lambrecht v ande
Woude > Alyt Herman Bacx wijf en haar krn ^erf Bruysten Jans z. v comm. viam
ad opus Jans z.w. Claeus Vrients scab. Einde en Hulsen datum xix february
38. 1476 februari 19
847.Sch.Otw,R.182,6v-1
Jan voors. allen en alsulcken goeden bernelijc ende onbernelijc havelijc als dezelve Jan vander doet w.
Henric z.w. Claeus Vrients voors. sijns bruers aencomen is waar ook gelegen supt Wouter sinen bruer en
Willem sinen zwager scab. Einde en Hulsen datum xix february
39. 1476 februari 21
847.Sch.Otw,R.182,6v-2
Alijt wede w. Wouter Back Gheerleecs dochter w. Dirck Gherits z. Toiten alzulke tocht in alle goederen daar
w. Wouter Bac waar ook gelegen sipt Dircken z. derselver Alyten en w. Wouter Back voors. Jannen z.w. Jan
Poinenborch wittig man Elsen sui uxoris d. derselver Alyten en w. Wouter Back voors. scab. Hoeven en
Henric Heer dat,. xxi february
Dirck en Jan voors. promisit dat sij dieselve Alijt alsoe lange als deselve Alijt inder menscheit leven sal te
weten die een dat een jaar ende den anderen dat dat andere jaar housden zulledn in hoeren cost van ethen
van drincken ghelijc hen selven ende temelijc nae hoeren staet en dat zij dezelve Alijt daartoe jaarlijks
geldende zullen 4 peters alken peter tot 18 st die een de helft in festo Jacobi en dander helft in festo Petri
oft de voers Alijt met? en accoerde bij die selfs hoeren kynderen te bliven wonen ende van hen scheiden
wou dat alsdan die selve Alijt vande selve hoeren klynderen sal mogen naken? waert hoer velieven sal ende
alsdan zullen Dirck ende Jan voers. de selven Alijten jaerlijcs hoer leefdage wtreycken 7 derselver voers.
peters te vrijgeld annuatim
ende oft dieselve Alijt van hen scheit dat Dirc ende Jan voers. deselve Alyten wtreyken zullen bedde met
5
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zijnre toebehoirten met 2 nyen sitten cussen ende met w oude ende daer toe andere wtsetsel daer sij hoer
mede behelpen mach
40. 1476 februari 23
847.Sch.Otw,R.182,7r-1
Laureins z.w. Jan Embrechts Vannys z. promisit Aert z.w. Ghijsbrecht Zeghers z. ad opus sui et ad opus
Ghijsbrecht z. Aert voors. nl. Aert ter tocht en de voors. sinen sone ten erve 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis
uit en van
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan 9 L in par. Otw in loco dicto Huculum < erf Aert
Brocken Brocken > erf Peter die Kock ^gemeint v erfgen. Claerus krn van Eygen
scab. Eyghen en Hulsen datum xxiij february
41. 1476 februari 26
847.Sch.Otw,R.182,7r-2
Peter z.w. Goeyaert Brabant wedn. w. Heylwyghen sui uxoris d.w. Jan Maes alsulcke tocht als Pedter
bezittende is in alsulcke erven lant beempde en heye en weye daar dieselve w. Heylwych in bestarf supt
Claeus en Goeyaerden gebr. zn derselver w. Heylwyghen en Peter voorn. Hubrecht z.w. Jan Embrechts z.
van Riele man van Marien sui uxoris Jan z. Jan Straetman man van Alyten sui uxoris ad opus eorum et ad
opus Heylwyghen d. Ghijsbrecht Florys z. vande selve Ghijsbrecht en wt w. Elysabeth d. derselver Peter en
w. Heylwyghen voers. - scab. Heer et Hoeven datum xxvi february
quo facto voor henzelve en voor Heylwyghen voors. d. heer Florys Ghijsbrechts a;s momb. ende Claeus
voors. als toesiender geloeft hebben delen van sommige erfeniseen hierna beschreven hen vander doet w.
Heylwighen hoer moeder voors. met recht van versterven en dat Peter hoer vader voors. sijnre tochten als
voors is afgegaan
aan Claeus voors.
 een stuck lands geh. die Waelsaet 9 L in par. Haeren ter stede geh. dat Heylich Boemken < erf w. Jan
Monick > Jans van Haren ^Aert Gielis Gielis v comm. viam [7v]
 Item noch hiertoe 1/3 van enen stuck beempt ombedeelt liggende daar die andere 2/3 af toebehorend zijn
Hubrecht sinen zwager voers. Heylwyghen sinen nichte voers. tgeheel stuck 5 L in Helvoert < erf Jan
Straetman Doncx > predicaren ? vanden Bosch ^erf w. Willem van Heel? v gemeinder wateringhen
ibidem?
 1/3 in een stuk beempts 7 L gelegen aldaar daar die ander 2/3 oic af toeghedeylt sijn Hubrecht en
Heylwighen voers. gelegen < H.Geest van Helvoirt > erf w. Willem van Heerle ^ v Adriaan
 de helft van enen stuck heyvelts onbedeeld daar de andere helft aftoebehoort Goeyarden zinen brueder
voors. theel stuck een buender gelegen in par. Haeren < erf Wouter Sticker > Henrick Goerts ^gem.
pateam v erfgen. Henric Goeyaerts
welke erven de voors. CLaes ghevallen sijn ten dele die hieruit gelden zal de Hertog uit 1/3 van 3 oude
groten en 1 Ph. gld en deselve hertog uit de heyvelde die helft van 5 1/2 plak e de abt van Tongherloe die
helft van 2 1/2 plak erfcijns
item hiertegen sal Goeyaert voors. hebben
 een huys en hof met toebehoren 5 L in par. Haeren < erf erfgen.w. Willem vanHaeren > ^ erf Peter
Celens v comm. plateam
 stuxken lants 1 L sitis ibidem < erf Aert vande Borix? > comm. viam ^ Pauwels Poinenborch v comm.
viam
 een stuck lants geh. die List 2 L gelegen aldaar < > erf Wouter Poinenborch
 de helft van de voors. stuck heyvelts daer dander helft af toebehorende is Claesen voors.
 item een stuck beempts [8r] geh. dat Langbroeck 14 L in par. voors? < erf Jan Monics Jacops z. > ^ erf
sinte Agathen altaer in eccl. de Otw v erf Willem Monicx
welk huis hof en erf voors. de voors. Goeyaert ghevallen sijn in deele daer Goeyaert voers. wt ghelden sal
de H.Geest van Haeren 1/2 mud rogge erfpacht en 1 pont payments erfcijns ende enen sinte Jans outaer in
eccl. de Haeren 1/2 mud rogs erfpacht en enen armen gasthuys ten Bosch 6 L rogs erfpacht ende inde wildt
chijns van Haeren 1 butken erccijns en de helft van de chijns diemen uit voors. heyvelt sculdig is te ghelden
en de dijck van recht te houden
Hiertegen zal Hubrecht voors. als man van sijns wijfs voors. hebben houden en erfelijc besitten
 een stuck lands 8 L te Haeren < erf Jans van Haeren > erf erfgen. w. Willem van Haeren en Peter Celens
^ Peter Eelens? v erf erfgen. Willems van Haeren voors.
 Item een stuxken lands 1/2 L gelegen aldaar < erf Claeus v an Bochoven > erf w. Willem van Haeren
 dat dorde deele van de voers. stuck beempts daer Claes en Heylwych voors. die andere 2 derde delen
toegedeeld sijn welc erf voers. de voors. Hubrecht
daar Hubrecht voors. wtghelden sal dat dordendeel vande voers. 3 oude grote en Ph. d.
Item hiertegen sal Jan voors. als man van sijns wijfs voors. hebben houden en erfelijk besitten
 een stuk lands geh. den Kerckacker 6 1/2 L daar enen gemeinen wech duer gheet gelegen in par.
predicta bij de kerken aldaar < erf Claeus van Bochoven > ^ de kerken Laureis van Haeren v Janc
Coerman
 een stuxksken lands 1 L < erf Jacop Ghijben > erf Elyaes Elyaes krn ^ comm. plateam v erf Claeus van
6
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Bochoven
een stuk beemd geh. dat Steenbroeck 5 L in par. predicto in loco dicto Belver < sgasthuse vande
Bosch > erf Peter Poinenborch ^erf Jan Wytman v erf Claeus krn van Eyghen
 de helft van enen stuck beempts [8v] geh. den Sneppenschoet daer die andere helft af toeborende is
Heylwyghen voors. de heelen beempt 5 L in par. predicto in loco dicto Belver < erf Goeyaert Brocken
> ^ Willem Monics v aenden Haeen dijck
welke erven voors. de voors. Jan promisit
daer Jan voors. uit gelden sal Heyligen Geest van Otw 1/2 mud rogs erfpacht
Item hiertegen zal Heylwych voors. hebben houden en erfelijk besitten
 1 stuk land 3 L geh. de Putacker ghelegen in Haeren < erf Sint Agathen outaer in Otw > erf Marien vidue
Jan Heyen ^ erf Jan Monick v gem. kerckwech
 een stuck lands 5 L gelegen aldaar < erf Wouter Poinenborch > erf Pauwels Poinenborchs kynder ^ Aerts
vanden Bor v gem. plateam
 een stuck lands 5 L gelegen aldaar < erf Jan Monicx erfgen. Pauwels Poinenborchs kynder ^ Aert vanden
Bor v comm. plateam
 1/3 van de voors. stuck beempts daar Claeus en Hubrecht voors. de andere 2/3 af toegedeelt
 de helft vande voors. stuck beempts geh. den Sneppenschoet daar Jan voors. die andere helft af
toegedeeld is
welke erven de voors. Heylwyghen ghevallen sijn in deele daar heylwych uit gelden zal de erfgen. w. Jan
Monicx 18 L rigs erfpacht ende in die Wildt van Haeren 2 1/2 st erfcijns en 1 R dijcs opten Helvoertschen dijc
te houden en dat 1/3 van de voors. 3 oude groten en 1 ph. gld erfcijns ende 3 vleemsch de heer van den
Braken?
en hebben geloofd Claeus Goeyaert Hubrecht Jan voor henzelven en voor Heylwyghen voors. daar heer
Florys Ghijsbrecht z. als momb. en Claeus voors. als toesiender voor geloeft hebben - scab. predicto datum
supra


42. 1476 februari 26
847.Sch.Otw,R.182,9r-1
Goeyaert voers. heeft bekent ende weder gheloeft Peteren sinen vader voers. als dat die selve Peter sijn
leefdaghe lanck ende niet langher tot sinen ghebruke houden sal ene camer inde huse die Peteren voers
believen sal enen stoel inde heert ende borringhe pottagie ende sterbier? tot sinen verdeon? ende halft? den
zulder tot sinen ghebruick - datum scab. ut supra
43. 1476 februari 26
847.Sch.Otw,R.182,9r-2
Goeyaert voors. promisit Claeusen Hubrecht ende Jannen voors. ad opus eorum et ad opus Heylwyghen
voors. 50 peters elke peter 18 st terstont nae doet Peter voors. solvere - datum scab. ut supra
44. 1476 februari 27
847.Sch.Otw,R.182,9r-3
Jenneken vidua Gherit Robben d.w. Claeus vande Locht cum tutore alsulcke tocht en recht van tochten als
Jenneken voers. besittende is in allen ende enyeghelijken alsulken erfelijken goederen daar w. Gherit
Robben in bestarf soe waer die voers. erfelijke guederen gelegen sijn ut dicit legitime suportavit Anthonysen
ende Claeusen gebr. krn derselver Jenneken en w. Gherit Robben voers. scab. Henric Hoens? ende Heer
datum xxvij february
quo facto dictus Nycolaus die helft hem toebehorende in voorn. erfgoed d.w. Gherit Robben sijn vader in
bestarf en daar Jenneken sijn moeder voers. hoer tochten als voers is in afgegaen is leg. supt Anthonysen
sinen bruer voers. scab. predicto darum supra
45. 1476 februari 27
847.Sch.Otw,R.182,9r-4
Anthonis voors. promisit Jenneken sijnre moeder voors. 1 mud rogs jaarlijkse lijfpacht op Lichtmis alsoe
lange als dieselve sijn moeder inder menscheit leven sal uit alle sinen gueden - datum scab. ut supra
Anthonis voers. promisit Claeusen sinen bruer voers. 16 gouden peters 1 jaer naeder doet Jenneken hoer
moeder voers. - datum scab. ut supra
46. 1476 maart 5
847.Sch.Otw,R.182,9r-5
Peter z. Aert Goeyasert Gruyters promisit Dircken z.w. Dircs of Jeghers oft brengher des briefs 8 pdeters en
voor elke peter 18 st over 4 jaar met 4 L rogs en in elke meydage binnen de voors. termine de pacht van 4 L
rogs te betalen de eerste betaaldag van mey naestcomende over 1 jaer scab. Einde en Hulsen datum v
marty
47. 1476 maart 5
847.Sch.Otw,R.182,9v-1
Cont sij want Henric z.w. Willem vande Staeck en Jan z.w. Jacop Berthen als momb. en toes. Willem en
Sthevene gebr. krn Willems vande Staeck en voer de selve kinderen die tijt onmondich daer Henric en Jan
voers. voer geloeft hadden wittelijck ende erfelijc vercoft ende ghevest hadde Willemen z. Gherit Willem
Heynen z. alle erfgoederen die deselve krn vander doet w. Heylwyghen d.w. Jan Stevens hoer moeder nae
versterve erfelijc toecomen waren ende ghelegen waren in der prochie van Otw ter stede Huculum soe
waer die gueden voors. inde voors ghehucht gelegen waren en inde selve voerwaarden ende vesten
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gheloeft hadde Willemen ende Sthevenen tot hoeren mondighjen jaeren comen te doen vertien op dese erf
voors.
Daarom zo zijn gestaan voor sch. hieronder ghescreven Willem en Stheven voors. nu tot hennen mondige
jaren ghecomen naegaende der gheloeften voirs. op dit versterf ad opus Willem Gherit Willems z. scab.
Hulsen en Eyghen? datum supra
48. 1476 maart 6
847.Sch.Otw,R.182,9v-2
Jan natuerael z.w. Jan Wolfaerts wedunaer w. Agneesen sijns wijfs wede w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts
Hermen soon? alsulken tocht als Jan voors. besittende is in
 enen huse en hove met toebehoren gelegen in par. Otw < erf Willem Poinenborch >erf Embrecht Henric
Emmen z. ^comm. plateam v gemeint aen die Vloet gelegen
supt Henric z.w. Ghijsbrecht jan Ghijsbrechts z. voors. - scab. Einde en Hulsen datum vi marty
Henric voors. promisit te gelden Jannen voors. 1 1/2 mud rogge jee lijfpacht op Lichtmis alsoe lange jan
voors. inder menscheyt leven sal wt de huse hove voors. - datum scab. ut supra
49. 1476 januari 9
847.Sch.Otw,R.182,9v-3
Peter Aert Goeyaerts z. Jan van Holten en Jan Ghijben promiserunt Peter Laureys z. 12 Rgld van 20 st voor
den gulden opten half vasten a.s. scab. predicti datum ix january
50. 1476 maart 6
847.Sch.Otw,R.182,10r-1
Elysabeth wede w. Dirc Dircs z. diemen hiet Dirc die Jegher d.w. Willem Vel alsulken tocht als Elysabeth
voors. besittende is in
 eenen huse ende hove met toebehoren tsamen 12 of 13 L in Enschot < erf Wouter Toit > comm.
plateam ^gemeint v erf Jan Willem Wyten z.
supt Dircken z.w. Dirck Dircs z. voers. scab. Einde en Hulsen datum vi marty
quo facto supt Goeyaerden z. Aert Goeyaert Gruyters sone - datum scab. ut supra behoudelijk onser
vrouwen outaer Tilborch 3 L rogs ~Steven Willem 14 L rogs
quo facto Godevaart te geven en te gelden Elysabethen voers. 13 L rogs jaarlijkse lijfpacht in maio uit de
huise en hove voors. bovendoen bekent Goeyaert voers. en gheloeft Elysabethen voers. een camer inden
huse enen stoel inden heert hoer leven lanck ende pottagie met hem te hebben ghelijc hem selven
Goyaert voors. promisit Dirck Dircs z. voors. 25 peters elken peter tot 18 st dat een vierdel af van meye
naestcomende over een jaar 3 1/2 L rogs en dat ander vierde deel van meye naecomende over 2 jaar met 9
1/2 L rogs e dat derde vierendeel van meye naestcomende over 3 jaar met 6 L rogge en het vierde
vierdedeel van meye naestcomende over 4 jaar met 3 L en 3/4 vat - datum scab. ut supraGoeyaert v oors.
promisit 26 der voors. peters deen helft een jasar nae doet Elysabethen voors met 6 1/2 L
51. 1476 maart 6
847.Sch.Otw,R.182,10r-2
Jan z.w. Adriaen Dircs redemit ... et reportavit dicto Godefrido Stack? predicto sup.
52. 1476 maart 7
847.Sch.Otw,R.182,10v-1
Jan z.w. Robbrechts
 een hofstat hem behorende bvvo < erf Jans Beeren > erf Jans voers. daer een wech van 8 voeten
tussen die palen bliven sal tot hoer beyder ghebruick te bliven after tot Jans Schueren toe daar sij nu
sen? ^ erf Jacop vander Elst en sijne krn v gem. plateam
vendt Matheeusen z. Jans van Reeck die daaruit ghelden zal Jan van Erp 1/2 pont outs en de rectoer sint
Jorys outaer in eccl. de Otw. 1/2 pont payments de fabriek der kerk van Otw 1/2 pont payments 1/2 pont
payment en 1 R dijc opten Oesterwijchen dijck scab. Einde Hoeve datum vij marcy
Henric z. Jans voers. redemit et reportavit - datum scab. ut supra
Matheeus voors. promisit Jannen voors. 14 peters elkep eter 18 st stuk op Lichtmis over 5 jaar met 7 L rogs
en elke OLVrouwendag binnen vors. termijn de pacht Van 7 L rogs - datum scab. ut supra
53. 1476 maart 11
847.Sch.Otw,R.182,10v-2
Gherit z.w. .Willems geh. Henric z. 1 mud rogs jeep hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck erfs tot eenre weye geh. Davoert 5 1.2 L in par. Tilborch aan de Zwertrijt < erf Marien vidue w.
Claeus vande Hoeven en hoere krn > erf Jans geh. van den Goer z.w. Willems vande Goer ^erf Jans
geh. die Bye vanden Bosch v comm. plateam geh. die Ghebuer straet
welk stuk erf voors. Jan geh. vande Goer tegen de voors. Gherit voerden voors. erfelijke pacht van 1 mud
rogge in sch.br. Otw - supt Wijtmannen sinen wittigen sone - scab. Einde en Hulsen datum xi marty
54. 1476 juni 6
847.Sch.Otw,R.182,10v-3
Willem Wijthen promisit Adriaenen Heyen 5 peters in festoBavonis - scab. H? Engbr et Hulsen datum vi juny
55. 1476 maart 11
847.Sch.Otw,R.182,10v-4
Gherit van Berck ende Jan nat.z. w. Jacops van - - - Poyneborch? promisit Jan Elst ad opus libertate de
Oesterwijc 36 Rgld elke gld 20 st van half vasten a.s. over 2 jaar scab. Einde en Hulsen datum xi marty in?
half Vasten
8
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Gherit voors. promisit dicto Jo. voors. te quyten scab. predicti datum sup.
56. 1476 maart 12
847.Sch.Otw,R.182,11r-1
Aert geh. Joerden z.w. Jan Joerdens wedn. w. Luytgaerden sijns wijfs d. Claeus van Stralen uit macht van
w. Luytgaerden sinen wine doen hij leefde in hoeren testamente
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten in par. Otw in loco dicto Berkel 1/2 mudzaad ^ erf
Heylwyghen wede w. Jans Cuyps? en haar krn v erf Jans z.w. Jans Cupers < ^ comm. plateam
 een stuck lands 3 L in par. en tpl. voors. < erf Heylwyghen en hoer krn voers. > erf Kathelijnen wittige hvr
Embrecht Peter Emmen z.^ erf Jans Beckers v erf Yden Vannys krn
 een stuk lands 2 L gelegen aldaar < > erf Jan Aert Loers z ^ erf sheeren van Pereweis v comm. viam
ibidem ut dicit
supt Jan z.w. Jan Joerdens sinen brueder - scab. Einde en Heer datum xij marcy
Jan voors. promisit te gelden Aerden voors. ad opus Jans Henric Aerts gebr. Alijten en Elysabethen hoer
zusteren Aert ter tocht en zijn krn ten erve 4 L rogs jeep op Lichtmis uit huse en hove met erf voors.
wanneer Jan voers. dese voers 4 L rogs beleit op goet ander onderpande daer goet voer wesende dat
alsdan Jan voers. onghelast sal bliven en dese voors. onderpanden vande voers. 4 L rogs erfpacht - datum
scab. ut supra
57. 1476 november 3
847.Sch.Otw,R.182,11r-2
Jan Joerdens voers.
 dit huis hof en alle erve voors.
tegen de voors. sinen bruer als voors. - suppt\ Cornelysen z.w. Willem Melis uitgenomen 4 L rogs erfpacht
die welc Jan Joerdens voors. de krn Aert Joerdens sijns bruers voors. daerwt geloeft heeft te ghelden datum scab. ut supra datum anno Lxxvi iij novembris
Adriaen z. Peters van der Straten
58. 1476 maart 18
847.Sch.Otw,R.182,11v-1
Cont sij want Goyaert geh. Buckinck z.w. Aert Heymans voor sijn gebrek jeep 12 L rogs op Lichtmis uit
 enen huse hove en toebehoren in lib. de Otw < erf Embrecht Greven > erf Willem Jans Beckers ^v
gem.strate
welke 12 L rogge jee lijfpacht
Goyaert voers. tegen den voers. Jacop sinen sone oft een camer inde voers. huse tot sinen live tegen de
voors. Jacop sinen sone gekocht had in sch.br.Otw anno xiiijC ende Lxvij vi february [6-2-1467 o.s.] en
welke pacht van de 12 L rogs lijfpacht voors. de voors. Goeyaert gebrak van 8 jaar - vonnis sch. Otw aan dit
huis en hof welk gericht Aert geh.Lonout namens Goeyaert voors. volkomen volvuurde en overgedragen
Goyaert voors.
Goyaert heeft voors. huys en ho voor het gebrek en de onraet en 2 st meer verkocht Aerden z.w. JJacops
van Eele Aert Houtappels sone behoudelijk en in dese cope uitgescheiden de fabrieke van Otw 2 pont
payments een poerter van den Bosch 4 pont payment erfcijns en Goyaerde voors. 12 L rogs lijfpacht en
Margriet wede w. Adriaen Belen 1/2 mud rogge en Wouter Jans Costers? z. 4 L rogge - scab. Gruyter ende
Hulsen en Heer datum xviij marty
59. 1476 maart 18
847.Sch.Otw,R.182,11v-2
Goyaart Buckinck voors. deze 12 L rogs lijfpacht oft die camer inden huse aende voors. . . . - datum scab. ut
supra
60. 1476 ? april 12
847.Sch.Otw,R.182,12los-1
Jan die jonghe nat.z.w. Gherit Backs alsulcken tocht in
 huse en hove gronden en toebehoorten en erf daaraan 6 L in par. Tilborch < erf Gherit Bonten erfgen. >
erf Jan Willaerts erfgen. ^gem. strate v erf geh. ten Brake
 stuk land 9 L aldaar < Gherit die Bont > erf Henric van Spulle ^ Aert Goyaerts v comm. plateam
nog zijn tocht in 8 mud rogge erfpacht die welc Berthout Back de voors. Jan Gherits sculdig is te ghelden wt
sekere onderpanden nae inhoud eens testamentsbij w. Gherit Back daerop ghemaect
supt Gherit sinen wittigen sone ad opus sui et ad opus Jans soen Jans voers. om wt de voors. huse hove en
erf en erfpachte te moghen vesten een mud rogge erfpacht en niet verder
quo facto dictus Gherardus voor hemzelf en voor Jannen sinen bruer noch onmondich schuldig Herman geh.
Loer z.w. Wouter Loers een mud rogge op Lichtmis in Oisterwijk uit voorn. huis etc. en met hon Jan sinen
vader voors. scab. Joorden en Deyl dath sdinsdachs nae Paesen ... xij april [mogelijk 1474?]
[achterzijde leeg]
61. 1476 maart 19
847.Sch.Otw,R.182,12r-1
Cont sij want Alijt wede w. Wouter Backs alzulke tocht in erfelijke goederen die w. Wouter Back in bestarf
overgegeven en opgedragen hadde Dircken z. derselver Alyten en w. Wouter Bacs voors. vande naebedde
Jannen z.w. Jan Poinenborchs man van Elsbeen sue uxoris filie dicte Aleydis en quondam Wouter Bax
voors. in sch.br. Otw daarom zo zijn gestaan voor sch. hieronder geschreven Dirck en Jan voors. als man en
9
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momb. sijns wijfs voors. en hebben onder hen een erfdeling en erfdcheiding gemaakt bij raey van horen
vrienden van sommige erfgoederen die hen vander doet w. Wouter backs hoers vaders met recht van
versterven en daar Aleyt hoer moeder voors haar tocht als voor in afgegaen is
aan Dirck
 een huis en hof met toebehoren in lib. de Otw after de Linde aldaer < erf heer Wouter priester z.w.
Wouter Bax vanden voerbedde > erf Aert Wangen Dircsz. en Claeus van Berck ^comm. plateam v erf
Jans Beckers
 een stuck lands 6 L gelegen in de ackeren van Haren < erf sinten Kathelinen outaer in eccl. de Oesterw.
> Henric vander Aavoert ^ gem. heirweghe v gem. waterlaet ibidem
 een stuck lands 4 L gelegen aldaar < erf Henric vande Aavoert voors. > erf Jans Beeren ^erf Henric
vander Aavoert voors. v voors. waterlaet ibidem
welk huis hof en erfs voors. de voors. Dirck ghevallen sijn deele gelijc Jan sijn zwager voers. dat
openbaerlijk bekent ende gheconsenteert heeft daer Dirck voors. uit gelden zal te weten van voors. huse
Esen van Ghent oft hoeren mede erfgenamen 5 oude groten erfcijns ende tafele sHeyliGheests in Otw 4
vleems erfcijns en de fabrycken van Otw 1 oude grote erfcijns en uit voors. 4 L lands 6 L rogs erfpacht tabele
Sancte Spiritus en uitv oors. 6 L land de altaristen van Oesterwijc 4 st erfcijns
hiertegen zal Jan voors. als man sijns wijfs hebben
 een stuck erfs tot weyen liggende 6 of 7 L gelegen in lib. de Otw aan die Nedervonderen [12v] < erf joffr
Margrieten vidue w. Jans van Donghen met krn > erf w. Ghijb Weerneers ^Jan Maes v comm. viam
ibidem
 de helft van enen stuck beempds geh. den Heybeempt onbedeeld liggende daer die andere helft af
toebehorende is Jan de Lose de gehele beemd gelegen in par. Otw < erf Jans Losen voors > erf der
persoonschappe van Otw ^gemeint van Otw v gemeinder Aa toe
 een stuck beempt geh. die Gheitscoey in par. Haren < erf Elysabeth van Laerhoven met krn > erf Henric
Kepkens en krn ^Aert van Laerhoven v gem. Aa
nog hiertoe 12 L rogs erfpacht die welc w. Jan Sthevens sculdig was te ghelden nog hiertoe 1/2 mud rogs
erfpacht die welc w. Gherit Robben op de Hoeven plach te ghelden wt zekere onderpanden nae inhout
andere sch.br.
welke erven en erfpachten Jan voors ten deel gevallen zijn gelijk Dirck zijn zwager voors. dat openbaarklijk
bekent ende gheconsenteert heeft daar Jan uit gelden Zal uit de voros. weye Goeyaert de Bye ten Bosch 18
L rogs erfpacht en Eesen van Ghent 1 oude grote en een smael hoen erfcijns en van de voors. Gheitscoey
onser vrouwen bruerscap ten Bosch 1/2 mud rogge erfpacht en de altaristen van Otw 1 1/2 pont payments
erfcijns - scab. Gruyter en Gherit van Berck datum xix marty voor Paschen
62. 1476 maart 22
847.Sch.Otw,R.182,13r-1
Cont sij want Beerthout geh. die Gruyter z.w. Laureins voer sijn gebrek jee p 15 L rogge en 1/2 vierdevat op
Sint Andries daghe apostels uit en van
 2 stucken lands ghelegen in par. Westelborch dat ene stuk < erf erfgen. w. Claeus Lebben > erf Vranck
Vannaertss?
 dat andere stuk < erf erfgen. Vranck Poppen > erf Aerts van Broechoven
welke 2 stukken lands voors. Bartholomeeus geh. Meeus Venmans van Wouteren geh. den Gruyter als
wettig man Elysabethen sijns wijfs voor de voors. erfpacht van 15 L en 1/2 vierdevat ad pactum in sch.br.
Otw datum anno millesimo quarta? ende vij op onser liever vrouwen dage annunciatio? [25-3-1407?] en
welke pacht voors. tot voors. Beertrhout voert erfelijc met versterven toecomen is en welke pacht voors. de
voors. Beerthout gebrack van 2 jaren naestleden scab. de Otw aan dese voors. 2 stucken lands gericht Aert
geh. Lonout in de name van Beerthout voors. weder overgegeven Beerthout voors. en Beerthout dit gericht
en proclamatie in Tilborch inder kerken tot gewoonlijken tijde zoals scab. de Tilborch verklaren heeft
Beerthout voors gericht volvoerd? en verkocht Jacoppen z.w. jans vander Elst scab. Gruyters ende Hulsen
en Heer datum xxij maart voor Pasen
Jacop voors. desen coep supt Beerthout voers. - datum scab. ut supra
63. 1476 maart 26
847.Sch.Otw,R.182,13v-1
Ghijsbrecht z. w. Aerts Comans man en momb. Elysabethen sui uxoris filia w. Gherit Vastraets sone allen en
eniegelijke goederen [marge min 1 oert] bernelijc ende onbernelijc hevelijc ende erfelijk die denselven
Ghijsbrecht als man van zijns wijfs voors. vander doet w. Lucas z.w. Herman Hasaert met recht van versterf
erfelijk toecomen sijn soe waer die voers. gelegen zijn supt Anthonys z.w. Jan Hoisten man van Jacoppen
sue uxoris filika quondam Michiel Goetscalx sone - scab. Gruyter en Jan van Eyghen datum xxvi marty voor
paschen
64. 1476 maart 26
847.Sch.Otw,R.182,13v-2
Willem z.w. Jan Hoisten
 een huys ende hof met toebehoren hem behorende 1 L in lib. de Otw in loco dicto Karchoven < erf Jans
Beckers > comm. plateam ^ Dirck Bedlnius v gem. waterlaet
welk huis tec. Willem voors. tegen heer Lambrecht priester z.w. Thomas Brunen met cope in sch.br. Otw
10
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supt et vendt Jannen nat.z.w. Aert Wolfaerts - datum scab. ut supra
Anthonis z.w. Jan Hoisten redemit et reportavit - datum scab. ut supra
65. 1476 maart 27
847.Sch.Otw,R.182,13v-3
Claeus natuerlijc z.w. Henric vande Dijck
 een huis ende hof met sinen gronde en toebehoren metten oesendruppe dess. huyse tot hem behorende
gelegen in lib. de Otw < erf Claue voors. > erf Embrecht Peter Emmen z. ^ v straten
supt in manieren van hulycsther voirwaerden Pdeter z.w. Jans Beeren uitgenomen 1/8 in een hecken bij Aert
Peters te houden
welk huis etc. Peter staet? voor? 1 mud rogh erfpachts hem vande selve claeus sinen zweer in huwelicker
voirwaerden gheloeft ..... dat Peter voors. baeder doit Claeus zijns zweers ende Kathelinen sijnre
zwegerinne int mede deylen daer andere krn Claeus en Kathelinen voors. alsoe langhe stil staen sal voor elc
vande kynderen gheguet zullen sijn tot 1mud rogh erfpacht en tot dieen einde mede deylen inde gueden
daer Claes ende Kathelinen in besterven zullen oft hen belieft oft metten 1 mud rogh wt bliven om niet meer
te deylen - scab. Hoeven en Heer datum xxvij marty
66. 1476?
847.Sch.Otw.R.182,13los
Item Willem die Be.... xLc st
item Henric vande Wiele xLiiij
itemmester Jan ---- een gouden croen
item EmkenGoeskens 2 cronen tot xxiiij stuck
Jan die Lose 3 cronen tot xxv stuvers tstuck
[later] Goeiaert van Hulsen
Item van Aert Appel 3 cronen tot 24 stuck
Item ants? can Aert Appel 2 cronen tot xxiiij tstuck
Item Diest? Betrielt? voer die vrijheit xv cronen tot xxiiij st tstuck
item Gh. voer die quitanne 2 st
item doen verteert 2 1/2 st
In oeren? ..rany?
[verso]
Item Ic sal betalen voer die van Oesterw. xv cronen
Item voer die van Huculoem Enschot vi Cronen iiij st 1 oert
Peter z.w. Peter Vanny promisit te gheven en te ghelden Jannen z.w. Jans Bonten ad opus sui et ad opus
Elysabethen d.w. Aert Belniuwe te weten Elysabethen voers. ter tochte en hoer krn ten erve te bliven 1/2
mud rogge jeep op Lichtmis uit en van
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan [doorgehaald 2] mudsaet in par. Otw in Uedenhout
in de Cudel < erf sGodshuse van Tongherloe > erf Daneel Piers ^Yden Peter Vanny huysvrouwe v
comm. plateam
scab. Gruyter en Elst datum xxv january littera Jan de Bont
Jan voors. ende Aert z.w. Gheld Maes voers. voer hen selven ende voor sijn moeder en hoer kynderen
voers. consenteren ex gratia Peteren voors. als deselve Peter dit mud rogs erfpacht af sal mogen quyten en
lossen op Lichtmis a.s. over 3 jaar met 15 peters en voor elke peter 18 st en metten pacht scab. predicti
datum ad supra
67. 1476 maart 27
847.Sch.Otw,R.182,14r-1
Item Peter voers. promisit Caeusen voers. 27 peters elke peter 19 st dat 1/3 op Lichtmis ,et 12 L rogs dat
andere dordendeel op Lichtmis alsdan daernaevolgende met 1/2 mud rogs en dat derde dorde delen op
Lichtmis alsdan naestvolgende met 4 L rogs - datum scab. ut supra
68. 1476 maart 31
847.Sch.Otw,R.182,14r-2
Lenaert ende Yde sijn sustere krn w. Jan Everaerts vijf vierdevat rogs jeep op Lichtmis welke 5 vierdevat
rogge erfpacht voors. Jan z. natuerlijc w. Peter Laureis den voers. Lenaert ende Yde na inhout deylbrieven
tusschen hen beiden daarop gemaect supt Jannen natuerlijc z. Peters voors. scab. Einde en Hoeven datum
ultima marty
69. 1476 april 2
847.Sch.Otw,R.182,14r-3
Merten z.w. Daneel Piers 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 4 L in par. Otw ad locum dictum Berkel aenden Hovel < Jans
Ridders kynderen > ^ com. plateam v erf Gherit Blocmans
 een stuck lands 4 L aldaer < ert Houtappels goet > erf erfgen. w. Her?man vande Ham ^erf Henric
vanden Brekel v goede Aert Houtappels
welk 1/2 mud rogs voors. w. Daneel Piers tegen Peteren z.w. Peter Back in sch.br. Otw en welk voorn.
Merten vander doet w. Daneel sijns vaders met versterve - supt Gheryden z.w. Elyaes Meyers - scab.
Gruyter en Eyghen datum ij aprilis voer Paschen [rest van dit blad leeg]
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70. 1476 april 2
847.Sch.Otw,R.182,14v-1
Hadewijch vidua quondam Peter Scoemakers alsulcken tocht als Hadewijch besittende
 in de helft van enen stuck bemmpts onbedeeld daar dandere helft af toebehorende is Jacoppen z.w. Jans
vande Elst den heelen beempt 1 buender in par. Ghestel in loco die Quast < erf w. Willems van Haren >
^ erf erfgen. w. Dirc Rover v comm. Aa
supt Peteren ende Jannen gebr. krn gebr. krn derselver Hadewychen en w. Peter Scoemakers voers.
Gheryden z.w. Willem Kepkens wettig man Oeyen zijn hvr ad opus eorum et ad opus Mechtelden d.
derselver Hadewygen en w. Peter voors. - scab. Einde en Hoe? datum supra
quo facto Peter en Jan gebr. Gherit hoer zwager man van sijns wijfs voers. Anthonys com tutore voor
henselven en voor Mechtelden voers. dit voors. stuck beempts dendiderunt Jacop z.w. Jans vander Elst
voers. uitgenomen de helft van 3 oude zwerten erfchijns jaarlijcs van recht wegen - datum scab. ut supra
Gijsbrecht z.w. Jan Stormans ? de. et reportavit scab. Hulsen en Hoec?
71. 1476 april 2
847.Sch.Otw,R.182,14v-2
Peter voors. promisit denselven sijnen bruederen en susteren dat hij nader doet Hadewyyghen sijnre
moeder inde gueden der w. Peter sijn vader in bestorven is ende die die selve Hadewijch naden wille goedts
in besterven sal alsoe lange stil staen sal voer elc der kynderen gheguet zullen sijn in 1/2 mud rogge
erfpacht in erve oft pacht - datum scab. ut supra
Gherit Kepken ht. ... sol...
72. 1476 april 2
847.Sch.Otw,R.182,14v-3
Peter z.w. Gielis Somer 1/2 mud rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit en van
 eenen huse en hove met toebehoren en erf daaraan tsamen 8 1/2 L in par. Haeren < erf Aerts van Bor >
erf Peter Brabants ^ gemeynte van Haeren v erf Jan Monick daar een voetpat tusschen gheet
welk 1/2 mud rogs erfpacht voors. Peter voers. tegen Pauwelsen z.w. Peter Poinenborch in cope ghecregen
had in sch.br. Otw supt Wouteren z.w. Jan Poinenborch ad opus Elysabethen d.w. Jan Stevens z. vande
Amervoert - scab. Einde en Hoeven? datum supra
73. 1476 april 2
847.Sch.Otw,R.182,15r-1
Henric z.w. Aert Gosens
 2 stucken lands aen een liggende als hij zede toebehorende daar een gemeinen waterlaet doer geet
geh. die List die 2 stucken tsamen 3 L nl. gelegen in ...... in par. Haeren < erf Wouter Poinenborch
Pauwels Poinenborch kynderen en Jans vande Loe > erf Pauwels Poynenborchs kynder Jan Heyen
kynder met sommige anderen ^ erf Peter Brabants v erf Peter Poinenborch
supt in manieren van erfwisselinge Wouter z.w. Jan Poinenborch voors. - datum scab. ut supra
Wouter voors.
 een stuck lands hem toebehorende 2 1/2 L in par. Haren voors. in loco dat Rot < erf Wouter Buckinc >
erf Wouter Wouter Poinenborch ^ erf Willem Beckers v erf Henric voers.
supt in manieren van erffwisselinge Henric Aerts voors. - datum scab. ut supra
74. 1476 april 3
847.Sch.Otw,R.182,15r-2
Wijtman z.w. Mercelis Wythen promisit hem te geven en te ghelden Wouter z.w. Peter Piggen 1/2 mud rogge
op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 2 mudzaad in par. Enschot < erf Jan Emmen > comm. plateam
voert op alle zijden aenliggende
 scab. Einde en Hoeven datum iij aprilis voer Paschen
75. 1476 april 17
847.Sch.Otw,R.182,15r-3
Gherit z.w. Wouter Blocman ende Zwavelt witttige hvr dess. Gherits d. natuerlijc w. Willem van Haestrecht
hebben geconsenteert ghewilt begheert ende met sunderlingh h..ten ghemaect ende overghegheven dat die
langse levende van hen beyde inder mensheit allen ende enyeghelijke erfelijke gueden die sij te g..d.
vercreghen hebben ende daer toe allen en enyeghelijcke havelijke gueden die de ierste aflivighe van hen
beyden inder menscheyt afterlaten sal sal moghen vercopen vertieren vervreemden ende vanden .. endne
sinen eyge...wil daermede sal moghen doen om die scult die sij te gude? ghemaect hebben mede te betalen
scab. Gruyter et Eyghen datum des woensdaechs naeden heylighen paesen xvij aprylis
76. 1476 april 17
847.Sch.Otw,R.182,15v-1
Henrick z. Henric van Beeck man Jenneken sijns wijfs en Jacop d.w. Jans geh. vande Venne
 een huis hoffstat ende hof met hoeren gronde en toebehoren tot hen behorende bvvo in die
Karchovensche strathe < erf w. Wouter Back Gheerleecs z. > comm. plateam ^ erf erfgen. w Goeyaert
Buckinck v erf Gherit Ketelboiter
als dit huis etc. w. Jan vande Ven tegen Mertenen Jannen ende henrick gebr. zn Henric Loeyen en tegen
Anchemen z. Jans van Lusvelt [Liesvelt] hoeren zwager in cope in sch.br. Otw en welk huis etc. de voors.
Henric en Jacop vander doet w. Jans vande Ven met versterve toecomen sijn - vendt Joerden z.w. Aert
Ackermans uitgenomen 1/2 R dijk opten Otw dijk - datum scab. ut supra
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Joerden voers. promisit Henrick? 9 peters en voor elke peter 18 st op Lichtmis over 2 jaar met 4 L rogs en
elke OLVrouwendag binnen de voors. termijn de pacht van 4 L rogs - datum scab. ut supra
Joachim voors. prom. dath ix d. ? voers. Peter op Lichtmis a.s. over 4 jaar met 4 L rogs en elke
OLVrouwendag Lichtmis binnen de voors. termijn den pacht van 4 L rogs
Joachim voors. promisit dictus 13 1/2 d. voers. Peter a purificationis a.s. over 6 jaar met 6 L rogs en elke
Lichtmis binnen dezed termijn de pacht van 6 L rogs - datum scab. ut supra
77. 1476 april 19
847.Sch.Otw,R.182,15v-2
Adriaen z.w. Jacop Brievinck allen ende enyeghelijke alsulcken havelijcke gueden als Adriaen voors. inder
dingbancken van Ghestel liggende ist hebbende pot ketel bed stremen? ende allen havelijcke gueden vendt
joffr. Elysabetthen vidue Henric van Hoekelum d.w. Willem van Haren scab. Einde en Berck datum xix aprilis
nae Paschen
78. 1476 april 20
847.Sch.Otw,R.182,16r-1
Cont want Heylwych vidue w. Wouter Bloemaert c.t. alsulken tocht in
 de helft van een huse en hove 5 L in par. Otw in Huculum < erf Cornelis Denys > Jan Michiels ^erf Jan
Loer v gemeint
 de helft van een stuk lands 3 L gelegen aldaar < erf Peter de Kock > erf jan michiels voors. ^erf [tvoirs]
Thomaes Wouter Maes z. v erf Thomas Priem
overgegeven eb opgedragen hadde Goeyaerden d. derselver Heylwyghen en w. Wouter Bloemaert voors.
ad opus deselve Goyaerde enad opus Wouter z. derselver Heyklwygen en w. Wouter Bloemaert voors. in
sch.br. Otw
waarna Wouter voors. de helft van de helft van de voors. huse en hove en erf supt Adriaen z.w. Gheryt
Bonten scab. Einde en Hulsen datum xx aprilis nae Pasen
Adriaen voors. promisit te geven en gelden Heylwigen vidue w. Wouter Bloemaerts en Wouter hoeren sone
voers. 5 L rogge jeep op Lichtmis te weten Heylwyghen voors. de helft tot hoer tochten in de andere helft
Goeyaerden voors. ten erve te bliven en die andere helft van de voors. 5 L rogs nae doet Heylwygen voers
de voors. Wouter ten erve te bliven wt en van 1/4 vanden huse en hove en erf voors. - datum scab. ut supra
79. 1476 april 22
847.Sch.Otw,R.182,16r-2
Pauwels z.w. Herman Wouters z. promisit hem te gheven ende te ghelden Wouteren z.w. Peter Pig 1/2 mud
rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands 7 L in par. Otw te Berkel in die Seshoeven < ^ Gherit Brievinck > erf Pauwels voors. v
erf Pauwels voors. en Jan Langherbeen
 huse hove en toebehoren 14 L gelegen aldaar < erf Denis? vande Pasch > erf Marten? Melis ^gem.
plateam v erf Pauwels voors.
scab. Einde en Heer datum xxij aprilis nae Paeschen
80. 1476 april 22
847.Sch.Otw,R.182,16v-1
Willem z.w. Jans Necker promisit Alijten wede w. Claeus van Vucht ad opus eius et ad opus Jan z.w. Jan
Laureiis haer bruer dat hij jaarlijks gelden zal Henric Sanders ten Bosch 1 mud rogge erfpacht tot enen mud
rogs erfpacht dwelc hij denselven Henrick in andere sch.br. gheloeft te gelden uit en van
 14 L lands gelegen in par. Otw in Berkel < erf Aert Haermans > erf erfgen. w. Willem van Riele ^erf Jans
Becker de jonghe v gem. Sthegam
ibidem welc mud rogs erfpacht voors. Willem voors. wt de voors stuk lands
daar voors. Alyten noch Jan hoeren bruer tot op hen noch op hoeren guederen nimmermeer .... huyden
staen oft comen scab. predicti datum supra
81. 1476 april 23
847.Sch.Otw,R.182,16v-2
Aert geh. Wolf z.w. Jans Wolfs weduwnaar w. Alijten sue uxoris d.w. Bruystens van Andel alsulcke tocht als
Aert voors. besittende is in
 een stuk lands 7 L in par. Otw in die Huculumsche ackeren < erf w. Jans vanden Dijck > erf der joffr.
van Ammerroeyen ^Jan van Eyghen v erf Beerthout Bax
welk stuk land Aert voors. tegen de krn w. Aerts vande Wiele daer die voors. Aert sijnen tocht in afgegaan
was met overgeven in div. sch.br. van Otw - supt Adrianen sijne wittigen z. scab. predicti datumxxiij aprilis
nae paeschen scab. Gruyter en Hulsen datum xxiij aprilis
quo facto Adriaen voors. dit voors. stuk land supt [doorgehaald moeder] zuster Jannen d.w.. Willem Kepken
moeder der susterhuse van Oesterwijck ad opus den susterhuse voors. - datum scab. ut supra
82. 1476 april 23
847.Sch.Otw,R.182,16v-3
moeder Jan voers. met heer Henric den Gruyter confessoers der susteren huse voers. 40 peters elke peter
18 st metten pacht de welk Jan geh. die Lose den voorn. moeder Jannen promisit nae inhoud sch.br. van
Otw supt Adriaen voors. - datum scab. ut supra
83. 1476 mei 5

847.Sch.Otw,R.182,16v-4
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Adriaen z.w. Aerts Molders redemit jure proximitatis et reportavit heer Henrico predic to ad opus sororum
predictarum
scab. Einde ende Hulsen datum v may
84. 1476 mei 5
847.Sch.Otw,R.182,17r-1
Cont sij want Gherit z.w. Jans van Gorcum in sijnen instrumente ghemaect hadde den capellen van site
Wilboert tot Berkel
 een stuck erf tot weyen liggende in Uedenhout aen die gruenstrtaet < erf Embrecht Stert > erf Jan Melis
Walravens kynderen ^comm. plateam v erf Peter Priem
en in dezelve sijnen instrumente begeert hadde dat Lambrecht sijn bruer enElysabeth zijn zuster tvoers.
stuck erfs soude mogen lossen aende capelmeesteren voors. met 50 peter ende voor elken peter 18 st
supt Jan die Meyer en Aert Ghijb Aerts z. als capelmeesteren en hebben hen vernuecht voldaen ende wael
bekent van Lambrecht voers. en Elysabeth sijnder zuster vande voors. 50 peters dat sij die voers weye
daermede ghelost was en hebben daeraf quyt ghescouden Lambrecht voors. en Elysabeth sijn zuster en
allen die ghene die quitantie behoeven welc penningen die voors. capelmeesteren beleet hebben aendie
tymmeringen der capellen voors voors. scab. Einde en Hulsen datum supra
85. 1476 april 28
847.Sch.Otw,R.182,17r-2
Marie vidue w. Jan Goeyaerts sone vanden Hagorst cum tutore alsulken tocht in
 een stuck lands 5 L in par. Otw in Uedenhout < > erf Kathelinen van Dunne en hoer krn ^comm.
plateam v erf Lambrecht Jan Melis z.
welk stuk land voors. w. Jan Goyaerts z. vande Hagorst tegen Gheertruden wede w. Symons z.w.
Lambrechts vande Ruyt en hoer krn in cope in sch.br. Otw supt Hubrechten en Goeyaerden gebr. krn Marien
en w. Jan Goyaert z. vande Hagorst voers. - scab. Einde en Heer datum xxviij aprilis na Pasen
quo facto Hubrecht eb Goeyaert voers. de voers stuck lands vendiderunt Henricken z. Henric vande Staak
die daaruit gelden zal den goetshuys vande Baseldonck ten Bosch 21 L rogs erfpacht en ten Bosch te
leveren - datum scab. ut supra
Peter z.w. Wijtman Peter Huben redemit et reportavit - datum scab. ut supra
86. 1476 april 30
847.Sch.Otw,R.182,17v-1
Cont sij Jan z.w. Dirc vander Elst [doorgehaald Willem Goeyaert de Becker]verkocht had Jannen z.w. Willem
Goeyaert Back
 eenen hof gelegen bvvo in die Kerckstraat < erf w. Jans van Ethen > erf quondam toebehorende onseer
vrouwen outaer in ecclesie de Oisterwijck ^comm. plateam v erf Aert van Ghierle
in welken vesten Jan Willem Goyaert Bax z. gheloeft had Jan vander Elst voers. dat hij den gezellen vander
kerken van Otw jaasrlijks gelden soude 5 st zwert erfcijns dat Jan van der Elst en sijne gueden ten ewyghen
daghen af onghelast soude bliven volegsn sch.br. Otw - datum scab. ut supra
Peter z.w. Aert Buckinck man van Elysabeth sui uxoris d.w. Jans vander Elst promisit dicte Jan Goyaert
Back dat hij de voors. 5 st zwert erfcijns van nu voert aen betalen zal uit
 eenen acker lants geh. den Zwert acker toebehorende Peter Buckinc voors. ende daar de voers. thuys op
steet te timmeren ? daer ..... datten voors.Jan Willem Goyaert Bacs z. tot op hem oft op sinen gueden scab. Einde en Hulsen datum ultima aprilis
87. 1476 april 30
847.Sch.Otw,R.182,17v-2
Gheertruut natuerlijc dochter w. Henrick vande Dijck
 2 huyse en hove met hoere gronden en toebehoorten bvvo < erf w. Jan Buckinc Gherit sone > erf Claeus
van Stralen ^comm. plateam ex alio ^ erf comm. plateam v erf w. Coenraets van den Dale
welk huis etc. Gheertruden voors. tegen heer Janne priester en Claeusen gebr. en Hadewyghen hen zuster
natuerlijc krn w. Henric voors. met overgeven in sch.br. Otw - supt Jannen natuerlijc z. w. Jacops van Berck scab. Gruyter en Eyghen datum supra
Jan voers consenteert Gheertruden dat die selve Gheertruut haar leven lanck peyselijc ende vredelijc sal
besitten de voors. huse ende hove ende die temelijc reeken? dat sij daer ghemeghys inwonen mach - datum
scab. ut supra
88. 1476 april 30
847.Sch.Otw,R.182,17v-3
Jan voors [n.z. Jacops van Berck] supt Hadedwyghen vanden Dijc voors. 12 peters elken peter tot 18 st
deen helft bavonis a.s. dander helft tot Paschen - datum scab. ut supra
89. 1476 mei 3
847.Sch.Otw,R.182,17v-4
Jan z.w. Wouter Vrients promisit te ghelden Claeus z.w. Thomaes Stert 4 L rogs op zLichtmis uit
 een stuck erf geh. die Hoeve 5 L in par. Otw in loco Huculum < erf Willem Gherit Willems en Goyaert
Thijs > Henric Thijs ^v straten
scab. Einde en Hulsen datum 3-a may
90. 1476 mei 3 ?

847.Sch.Otw,R.182,18r-1
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Jan z.w. Henric vande Brekelen
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Block een buender in par. Enschot < ^ erf Aerts van Beeck >
erf Wouter van Haren v gemeint
vendt Aernden z.w. Hubrecht Wijten
Aernt voors. prmisit Jannen voers. 36 peters elke peter tot 18 st 1/4 1 mei a.s. 1 mud rogge dander 1/4 1 mei
volgend jaar met 12 L rogs dat derde 1/4 1 mei alsdan volgend met 1/2 mud rogge en het vierde 1/4 1 mei
alsdan met 4 L rogs - datum scab. ut supra
91. 1476 mei 8
847.Sch.Otw,R.182,18r-2
jan z.w. Zeghers van Gheldrop weduwnaer w. Margrieten sue uxoris d.w. Laureis vande Heyen alsulcken
tocht als Jan bezittende is in
 enen huse en hove met toebehoren bvvo in loco die Kerckstraet < erf Elysabeth vidue quondam Jan
Anchem Molder z. > erf Claeus nat.z.w. Henric vande Dijc ^v straten
welk huis etc. Jan van Gheldrop en Margriet zijn hvr tegeen de voors. Claeus in cope in sch.br.Otw supt
Willemen en Aernden gebr. krn desselfs Jans en .w. .Margriet voors. - scab. Einde en Heer datum viij may
.... 1 oert st van gheleent gheldt en 9 vleems ex parte Jans ende sijn krn
quo facto dat dit huys en hof vendt Mercedlysen z. Wijtman Mercellys Wyten z. - datum scab. ut supra
Mercelys voors. promisit Jannen ende sinen lynderen voors. 18 peters elke peter tot 18 st in festo
purificationis met 26 L rogs
92. 1476 mei 8
847.Sch.Otw,R.182,18r-3
Mercelys voors. promisit 40 1/2 der voors. peters dat 1/3 op Lichtmis over 2 jaar met 18 L over 1 jaar 18 L
rogs met dander dordendeel op Lichtmis over 4 jaar met 12 L rogge en op :ichtmis over 3 jaar met12 L rogs
en dat dordendordendeel Daaraf op Lichtmis over 6 jaar met 6 L rogs op Lichtmis over 5 jaar met 6 L rogs datum scab. ut supra
93. 1476 mei 8
Jacop z.w. Laureis vande Heyen redemit et reportavit - datum scab. ut supra

847.Sch.Otw,R.182,18v-1

94. 1476 mei 12
847.Sch.Otw,R.182,18v-2
Laureins z.w. Jan Vanny promisit te ghelden Jannen z. Willem Wyten 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit
 een stuck erf tot heyen ligghende 12 L in par. Otw tpl. Huculum < ^ erf Aert Brocken > v gemeint
scab. Eyghen en Berck datum xij maij
Jan voors. dit voors. 1/2 mud rogge erfpachts supt Cornelysen z.w. Jans Beeren - datum scab. ut supra
Claes die Beer promisit
95. 1476 mei 13
847.Sch.Otw,R.182,18v-3
Gosen z.w. Aert Gosens z.
 een stucxken beempts hem toebehorende 1/2 L gelijc aldaer bepaelt is gelegem in par. Otw < erf
Gosens voors. > erf Laureys z.w. Laureys Groeys ^ gemeint van Otw
vendt Laurens voors. scab. Gherit van Berck en Peter Jans z. datum xiij may
96. 1476 mei 13
847.Sch.Otw,R.182,18v-4
heer Gherit priester z. natuerlijc w. Ghijsbrecht Jan Ghijsbrechts z.
 een stuxken erfs hem behorende in lib. de Otw < > erf Joerden z.w. Aert Ackermans ^ erf heer Wouter
Bacs v gem. plateam
als tot voors heer Gherit in enen coop des heeren vande lande in enen vonnisbrief scab. de Otw - supt
Joerden voers. daar Joerden voors. uit gelden zal den rectoer ste Severinus in Otw in eccl. de Otw 5
vleemsch erfcijns scab. prfedicto datum supra
Joerden voors. promisit dicto duo gedo? ad opus rectoris altaris postscriptum 5 vleems erfcijns in festo
Philippi et Jacobi uit
 een stuck lands 2 1/2 L in lib. de Otw < erf sGasthuys van Otw > erf ene huis en hoef toebehorende
Joerden voors. ^ com. plateam v comm. plateam geh. die Molenstraet
- datum scab. ut supra
97. 1476 mei 13
847.Sch.Otw,R.182,19r-1
Matheeus Jan en Willem gebr. zn w. Gherit Brunen promisit Elysabetthen vidue w. Gherit Brunen hoer
moeder datsij die selve hoer moeder hoer leefdaghe lanck peyselijc ende vredelijc sullen laten sitten ende
hantplichten allen die gueden havelijcken erfelijc daar w. Gherit die Bruyn in bestarf sonder die selve gueden
der selve Elysabethen hoer moeder ennichsins af te deylen in enige manieren scab. Gruyter en Peter Jans
z. datum supra
98. 1476 mei 14
847.Sch.Otw,R.182,19r-2
Willem ende Enghelberen sijnre zuster krn w. Claeus vande Ghein op
 een huis en hof met toebehoren gelegen in par. Haeren in loco dicto Belveren daer w. Stheven Maes ?
Stevenms z. in te wonen plach en in bestarf
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nog op alle gueden daer w. Stheven Maes Stevens in bestarf en op alinghen recht hen daeraf in enigwijs
toebehorende ad opus Jans z.w. Stheven Maes Sthevens z. scab. Einde en Heer datum xiiij maij
99. 1476 mei 15
847.Sch.Otw,R.182,19r-3
Ghijsbrecht en Peter gebr. krn w. Henric Meinaert
Wouter z.w. Willem Wouters z. man van Alijten sue uxoris d.w. Henric Meinaerts voor henzelve en voor
Dircken van Boeycoep man van Jueten sue uxoris d.w. Henric Meinaerts Herman Ghijsbrechts sone als man
van Gheertruden sue uxoris Zegher Henricx z. man van Mechtelden sue uxoris Jan geh. Wuys [GB Vanys]
man van Kathelinen sijns wijfs drs w. Henric Meinaerts voor henselven en voor Adriaenen van den Doveloe
man van Soffien sijns wijfs d.w. Henric Meinaerts voors 1 mud rogge erfpacht van 2 mud rogs op Lichtmis uit
 2 husen en hoven neven een liggende bvvo < erf w. Ghijsbrecht Heyen > erf w. Michiel vande oerde ^
comm. plateam v gemeint
welke 2 mud rogge erfpacht voors. Willem z.w. Henric Meinaerts tegen Hednric z.w. Ghijsbrecht Jans z. in
sch.br. sBosch en welk mud rogge voors. Willem Meinarts voors den voors. sinen bruederen en zusteren in
suo testamente supt Jan Elst ad opus Hadewyghen vidue w. Jan Poinenborchs d.w. Ghijsbrecht Heyen en
hoer krn haar ter tocht en de krn ten erve - scab. Einde en Gherit van Berck datum xv may
Ghijsbrecht z.w. Herman Ghijsbrechts redemit et reportavit dicto ad opus Hadewygen ende hoer krn voedrs.
- datum scab. ut supra
100. 1476 mei 15
847.Sch.Otw,R.182,19v-1
Gherit z.w. Wouter Blocman promisit te ghelden Jacoppen z.w.. Claeus Jacops 10 L rogge jeep op Lichtmis
 uit een stuk land 7 L in par. Otw ad locum Berkel < erf w. Claeus Jacops [Baten? doorgehaald] en Aert
Pey? > erf Aerrt Pey? en Peter Back ^gemeint v comm. plateam
scab. Einde en Hulsen datum supra
101. 1476 mei 15
847.Sch.Otw,R.182,19v-2
WIJ Peter vanden Einde en Henric Heere sch.Otw - Hillegont d.w. Jan heer Gosens en heeft ghekent dat sij
ontfangen heeft van Dircken z.w. Jan Stempel en van Gosen sone w. Aert Gosens z. alsm omb. en
toesiender der krn onmundich w. Jan Sthempel 37 1/2 peter elke peter tot 18 st en 5 st soe van hoeghelde?
soe van afterstellyghen pacht die welc w. Jan Stempel vader der onmondigen krn voors. de voors.
Hillegonde beloofde en heeft daaraf quyt geschouden Dircken ende Gosen voors. en allen die ghene die
quitantie behoeven - datum scab. ut supra
102. 1476 mei 15
847.Sch.Otw,R.182,19v-3
Zegher z.w. Erits van Kuyck promisit Hillegonde voors. 49 peters elke peter 18 st van sijne weduwnaardage?
over 2 jaar scab. Hulsen en Peter Jans z. datum supra
103. 1476 mei 18
847.Sch.Otw,R.182,19v-4
Adriaen z.w. Tielmans vanden Dale
 alsulcke huis en hof als Goeyaert z.w. Embrecht van Riel gecoft? heeft tegen - - reportavit dicto scab. einde en Hulsen datum xviij maij
104. 1476 mei 18
847.Sch.Otw,R.182,19v-5
Henric geheiten Heer ende Jut sijn wittige hvr wede w. Aerts vander Heyen hebben verpacht Dircken z.w.
Willem Sapeel
 eenen acker lands toebehorende w. Aerts vander Heyen geh. den Cruysacker tt in loco Karchoven
also lange als Juet inde menscheyt leven zal jaarlijks voor 2 1/2 mud rogge en 6 L op Lichtmis den leven
lanck Jueten voors. dat Dirck voors. die Banschouwe vanden voors. acker jaerlijcs houden en bewaren en
dat sij allen stant? haut aen die ghement strate staende alst houbaer is ghelijc houden ende deylen zullen
ende oft gebonden dat Dirck voors. voor die voers. Jut aflivich worde dat Elysabeth hvr Dircks voors. oft sij
leefde ongehouden sal sijn in die pachtinge oft hij belieft ende ander? sal mogen houden den leven samen?
voors. - datum scab. ut supra
105. 1476 mei 19
847.Sch.Otw,R.182,20r-1
Claeus z.w. Jan Monen wedn. w. Kathelinen sue uxoris d.w. Wouter Poinenborchs
 een stuck beempts hen toebehorende 1/2 buender in par. Haren in loco dic to dat Ruibosch < erf
Adriaen Goeus? > erf Pauwels Poinenborchs krn ^gemeint van Haren v gem. waterlaet ibidem
welk stuk beemd voors. de voors. Claeus aangekomen in erfdeling met de erfgen. van zijn hvr in sch.br. Otw
en welk stuk beemd de voors w. Kathelinen sijn hvr doen zij leefde macht gehad hadde in hoeren
testamente de voers Claeus hoeren man nae inhout dess. testament - supt Wouter z.w. Wouter Poinenborch
zijnen zwager scab. Einde en Gherit van Berck datum xix may
106. 1476 mei 19
847.Sch.Otw,R.182,20r-2
Wouter ende Roelof gebr. krn w. Wouter Poinenborch Anthonys z.w. Aerts vande Hoeven als wittige man en
momb. Elysabethen sui uxoris Goyaert Jan Goeyaerts z. man van Heylwyghen sui uxoris drs w. Wouter
Poinenborch voors. voor henzelf en voor Aernden en Margrieten sijn zuster krn w. Wouter Poinenborch
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voors. promisit Claeus Monen voors. als dat sij den selven Claeus en sijn gueden ten ewyghen daghen
commerloes scadeloes ende quy.. houden zullen als van alsulcken bewende ende ontfanghe ende
hanteringhen als die selve Claeus vande guede w. Kathelinen sijnre huysvrouwe gheha..en ontfanghen oft
aenghevest mocht hebben het in van? erve oft van haven in wat manieren dat gheschiet mochte sijn - datum
scab. ut supra [rest van dit blad leeg]
107. 1476 mei 20
847.Sch.Otw,R.182,20v-1
Willem z.w. Gherit Wyten man van Yden zijn hvr d.w. Claeus Vrients op
 een huis en hof met schueren ende scaepscoeyen mert toebehoren ghelijc alst daer ghedeilt is gelegen
in Huculem < hem Willem voers. dat daertegen deylt > erf Aelbrecht vande Water mety sijne mede
erfgenamen ^ comm. plateam v erf Goeyaerts van Deyl en krn
 een stuk erfs tot weyen liggende geh. den Holsthof 10 L gelegen in par. en plaats voors. met den
Vuchtpat > erf geh. den Clever toebehorende Wouter Claeus Vrients z. ^erf Willems voers. v erf Gherit
van Dunne
 een stuk erfs tot lande en tot weyen liggende geh. den Clever 6 L gelegen aldaar < erf Jan Cnoep >
Gherit van Dunne ^gemeine ackeren v voors. Holsthof daar een gem. waterlaet doer gheet
 een stuck lants geh. den putcuil 2 L gelegen aldaar < Jacop Lonout > Jan Brosen
 een stuk beempts geh. den Hovelaer gelegen aldaar < erf Wouter Thomas Wouters > erf Jan Willem
Goeyaert Bacs z.
 een stuxken beempts geh. den Wordel < erf der zusteren van Hoesden > erf Jan Willem Wyten z.
ad opus Wouter z.w. Claeus Vrients daar Wouter voors. uit gelden sal de H.Geest vanden Bosch 2 mud rogs
en Peter vande Wiele 1/2 mud rogge en Ste Geertruden outaer in Otw ? 1/2 mud rogs en de H.Geest van
Esch 4 L rogs erfpacht en 18 pl. erfcijns in die wildert van Tilborch en de joff van Ameroeyen 1/2 st erfcijns
met zulke voorwaarden dat sij den hof tusschen hoer beider husen liggende elc die helft alsoe bevud? zullen
dat die ander van hen bij bevingt sal sijn scab. Einde en Henric Heer datum xx may
108. 1476 mei 20
847.Sch.Otw,R.182,21r-1
Wouter voers.
 huis en hof met toebehoren 1 L in par. Otw in Huculum < erf Wouter voors. dat daertegen deylt > erf
Wouter Thomaes Wouters
 een stuck lants geh. die Braeck gelegen aldaar < erf Lambrecht vande Wou Lauken Emmen c.s >
gemeint
 een stuk erfs geh. den Driesch 2 L gelegen aldaar < de Paschdijck > erf Wouter voors. en Jan vanGoerle
^ erf Wouter voors. v Jan van Goerle c.s.
 een stujck lants geh. die Eect 2 L gelegen aldaar < erf Jan Cnoep > erf Aelbrecht vande Water
 een stuck lands geh. den Paracker 2 1/2 L gelegen aldaar < erf Jan Brosen > erf Willem Wyten ^erf
Wouter Thomaes Wouters z. v comm. viam
 een stuxken lands gelegen aldaar < erfgen. Enghel Moers krn > erf Aelbrechs vande Water ^gem. wech
 een stuxken lands gelegen aldaar < erf Henrics erfgenamen vande Wou > Aelbrecht vade Water
 een stuck heyvelds in par. Enschot < erf Aerts van Beeck > de zusters van Hoesden
 een stuck beempts in par. Gestel < erf Peters erfgena,em van Eyghen en Eysch Gosens > der Polder
beempde
 een stucsken beempt gelegen aldaar < erf Peters erfgen. van Eygen > erf Henric Bloemendale
ad opus Willems voors. die daaruit gelden zal Jan Cnoeps krn 2 mud rogh erfpacht en Wouter Thomaes
Wouters z. 1 mud rogs erfpacht een Jan vande Doeren 4 L rogs erfpacht en uit vors. heyvelde 6 L rogs
erfpacht en nog 1 L rogs erfpacht daermen dat van recht schuldig is en uit de beemde in Gestel inde
Polderpacht 3 1/2 L rogs erfpacht welke pacht voors. Willem van nu voert jaarlijks - datum scab. ut supra
dat sij de hof tussen hoer beyden hayen liggende ghoe? av.... zullen ....
109. 1476 mei 23
847.Sch.Otw,R.182,21v-1
Aert z.w. Peter hoer man als wittige man en momber Luytgaerde sijns wijfs d.w. Jan Stickers de jonghe de
helft hem als hij zeede toebehorende in
 een stuck erfs geh. Brekelmeer? < erf Gheride dicto Witlock > ^ erf Wouter dicto Sticker v gemeint
welk erf Jan de jonghe z.w. Henrick geh. die Sticker tegen Thomesen ende Jan den ouden gebr. krn w.
Henric geh. die Sticker met overgeven in sch.br. Otw supt Kathelinen d.w. Jan Sticker - scab. Einde en
Eyghen datum xxiij may scab.? .... Jan Aert Belnis z. ut oe?
110. 1476 mei 26
847.Sch.Otw,R.182,21v-2
Laureins z.w. Herman Molders 1/2 mud rogge jeep van 5 mud rogge op Lichtmis uit
 alsulcke goede als henrick geh. Meinaert z.w. Daniel vanden Dijck van Oerschot te hebben plach
ghelegen opten Hagorst en uit alle andere toebehoorten in wat stede tussen wien en waar gelegen
mach wesen in par. Gestel en Beke
welk 1/2 mud voors. Gherit Mathijs z. van Aelst nu geldende is en welk 1/2 mud Laureis voors. tegen mr
Aerde van Tuldel en tgen hun susteren en bruederen met overgeven in sch.br. Gestel - supt Gherit Mathijs z,
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van Aelst voors. scab. Einde en Heer datum xxvi may
Gherit voors. promisit Laureis voors. 8 1/2 peter elke peter tot 18 st in festo Bavonis a.s. - datum scab. ut
supra
111. 1476 mei 26
847.Sch.Otw,R.182,21v-3
Aert z.w. Aert Peters en Heilwych d.w. Dirck Wilboerts te gelden Laureis z.w. Henrick Appels ad opus de krn
dess. Laur. 3 L rogs jeep op Lichtmis uit
 2 huzen en hoven met toebehoren 1/2 mudzaad in par. Helvoort in loco dicto dat Molenven < erf Jan
Gosen Helvoerts z. > erf Ghijsbrecht Dirc Hannen z. ^Loervoertscher Strathen v Molenven
om metter voors. vesten te voldoen alsulcken 3 L rogs erfpacht als Jan Wilboert Mulders z. de krn Laureis
voors. in sinen testament gemaect had ut dicit scab. Eyghen et Hullsen datum supra
112. 1476 augustus 10
847.Sch.Otw,R.182,22los-1
Gheertruut wede w. Vranck Sgreven d,w. Jan Brocken alsulken tocht als Geertruyt voors. bezittende is in 1/4
van hoer gedeelte van
 een stuck beempts ombedeelt geh. die groet donck in par. Otw in loco [doorgehaald die Goerdonck]
Uedenhout < erf Jan Vanny > dat broeck van Ghiersberghen ^ Peter van Vucht v erf Wolfs vande
Heyeynt
supt Augustijn z.w. Dirck Bacx wittig man Susannen sijns wijfs d. derselver Gheertruden en w.Vranck
Sgreven voers.
quo facto dicto Augustinen dat 1/4 van de gedeelte der voors. Gheertruden toebehorende vendt Dircken z.w.
Willem Sapeel uitgenomen alsulcken cijns uit de voors. stuck beempts tot sinen gedeelte scab. Gruyter en
Eyghen datum x augusti
113. 1476 juli 27
847.Sch.Otw,R.182,22los-2
Kathelinen conventualen des susterhuse van hoesden bij bijwesen ende toen doen daer moeder des
susterhuys voers d.w. Aert Doermans alle goederen vander doet w. Aert Doremans hoers vaders en van w.
Elysabethen hoer moeder met recht van versterven waar ook gelegen supt Jacoppen z.w. Aert Doreman
hoeren brueder scab predcito datum xxvij july
114. 1476 juni 12
847.Sch.Otw,R.182,22los-3
Willem Poinenborch Peter z. Jan Michiele haeren z. en Korstinen die Bont en Aert sijn soen die Molder
promisit Jan Millinc 28 mud rogs Hoesdense maat tussen dit en St Jan over een jaar scab. predciti datum xij
daghe in junio
Korstiaen ende Aert sijnsone dese sijn borgen scadeloos te quyten
115. 1476 juni 12
847.Sch.Otw,R.182,22los-v-1
Korstiaen en Aert sijn sone promisit Jan Millinc dese voors. molen te .... ende te bemalen ter molder recht
ende jan hem die molen te relen? ter molen recht scab. predicto datum supra
116. 1476 mei 10
847.Sch.Otw,R.182,22los-v-2
Elysabeth wede w. Willem Luus com tutore alsulcken tocht in 1/6 van
 enen huse en hove met sinen gronde en toebehoorten daar w. Willem Luwe in bestarf
 eene hoeve met allen hoeren toebehoorten totten voers. w. Willem Luwe behorende gelegen bvvo in loco
dicto Karchoven daer w. Claeus Maes [doorgehaald van Karchoven] in bestarf
 1/6 van allen en eenyegelijke erven daer w. Willem Luwe in bestarf
supt Peter hoeren wittigen sone om daaruit te mogen vesten 4 L rogge erfpacht scab. predicto datum x may
quo facto dicto Ptro promisit te geven en te gelden Goyaerden z.w. Rembout Henrics z. 4 L rog jeep op
Lichtmis uit'1/6 der erven voors. - datum scab. ut supra
met wat schrijfoefeningetjes onderaan
117. 1476 mei 27
847.Sch.Otw,R.182,22r-1
Henric z.w. Henric Losen
 een stuck erfs tot lande ende tot weyen liggende 14 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout ad locum
dicto die Gruenstrathe < erf Herman Wouters > gem. stegham ^Gruender strathen v erf sHeylichs
Geesten de kercke van Otw
vendt Jannen z.w. Wyt man Hubedn uitgenomen 2 mud rogge erfpacht H.Geest Otw - scab. Einde en Peter
Jans z. datum xxvij may
Jan z.w. Jans Losen redemit et reportavit dicto - datum scab. ut supra etc. [betalingsbeloften]
118. 1476 mei 28
847.Sch.Otw,R.182,22r-2
Willem z.w. Gherit Wythen man van Yden sijn wijf d.w. Claeus Vrients
 een stuk beempts hem toebehorende in par. Ghestel < erf Peters erfgen. van Eygen en Eysch Gosens >
der Polder beempde ^erf Henric vane Poerten? v gem. Aa toe
 een stuxken beempts gelegen aldaar < erf Peters erfgen. van Eygen > erf Henric Bloemendale
welc stucken bempts voers de voors. Willem als man en momb. sijns wijfs vande doet w. Claeus Vrients
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sijns zweers met versterven toecomen - vendt Andriesen z. Wouter Jan HIllen z. uitgenomen 3 1/2 L rogs
erfpacht in polder pacht jaarlijks scab. Jan van Eyghen en Peter Jans z. datum xxviij maij
[rest van dit blad leeg]
119. 1476 mei 26
847.Sch.Otw,R.182,22v-1
Henric z.w. Henric vande Stake man van Marien sui uxoris d.w. Goeyaerts z.w. Jacop Goeyaertsz. 1/2 mud
rogge op Lichtmis mensure de Buscoducis uit
 een stuck broeck geh. die Langhorst 2 buender sitis in par. de Otw in loco dicto Uedenhout < erf
Aleyden vidue quondam Laureis geh. Toit Schoemakers z. > erf krn qd Henrici dicti vande Amervoert ^ en
erf erfgen. qd Jo dicti Nollen v erf erfgen. w. Jo dicti Priem ....
welk half mud rogge Goyaert voors. tegen Stephanen z.w. Henric geh. Stevens z. vanden Amervoert met
overgeven in sch.br. sBosch en welk 1/2 mud erfpacht voors. de voors. Henric vande doet qd Goeyaerts suis
zweers voers. bij versterven erfelijk toecomen is - supt Aernden z.w. Ghijsbrecht Aerts - scab. Einde en
Eyghen datum xxvi may
120. 1476 augustus 4
847.Sch.Otw,R.182,22v-2
Jan z.w. Jan Oerlman promisit Andriesen z. Jan Wijtman 1 mud rogge jeep Otw maat en in Otw te leveren
volgens brieven op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 4 L sitis in par. de Tilborch < den Hovel ende die Velthovensche
molen < ^ erf Aerts van Loet > erf Embrecht Smit v comm. plateam
 eenen stuck lants 10 L in par. predicta in loco dicto Oerle < erf sHeylichs Gheests vanden Bosch > Peter
Beerys ^erf Peter Beerys v comm. plateam
scab. Hulsen en Peter Jans z. datum iiij augusti
121. 1476 juni 8
847.Sch.Otw,R.182,23r-1
pro monasterio sancte Gheertruden
Wouter Willem Corten z. Jan Stevens Henric Stevens Bartholomeeus sijn bruer Embrecht Stert Jan Zegers
Jan Vanny geloven Jan van Eyghen ad opus abbatis Ste Getrtruden Lxiiij mud rogh Ste Andries
naestocomende en ten Bosch oft tOesterwijck daer janne voers. believen sal solvendos scab. Gruyter ende
Peter de Fine datum viij juni
Lambrecht van Gorcum Wouter Loer Henric vande Staeck Aert Pigghen endeJan Maes ad opus 17 mud
rogge ut supra - datum scab. ut supra
Jan die Mesmaker Gherit Robben ende Ghijb die Beer 13 mud rogs - datum scab. ut supra
Willem Wijten Cornelis Gherit Berkelmans z. Dirc Jan Gherit z. Wouter vande Stake 43 mud rogge - datum
scab. ut supra
Matheeus Elyaes z. ende Jan Hessels 14 mud rogs scab. Gruyter en Heer datum supra Jan Jan Berthen
Jan Wouter Cornelis Berkelman 33 mud rogs - datum scab. ut supra
Amelys Aert Melis z. Ghijb Hoey? Jan Meeus Sthevens ende Jan Huben 44 mud rogge - datum scab. ut
supra
Laureys Bax Adriaen Denys Pauwels Herman Berthout z. ende Andries vande Wou 30 mud rogs - datum
scab. ut supra
Claeus vande Pasch Gherit vande Pasch Jan die Jegher Peter vande Brekel Peter die Kock Willem Stert
Aeb Hessels Matheeus Elyaes ende Wouter Beerthouts 75 mud rogge - datum scab. ut supra [rest van dit
blad leeg] [ook begin volgende blad leeg]
122. 1476 juni 12
847.Sch.Otw,R.182,23v-1
heer Jan Maerscalc priester pastoor van Goerle heeft gegeven en verleend ende met desen brieve gheeft
ende verleent Aerden z.w. Matheeus van Heyst een volcomen vrij macht ende een sunderlinghe bevele om
te heffen ende te boren ende oft van node wer metten recht te vervolghen allen alsulcken pachten renthen
thijnsen ende sculden alsmen denselven heer Jan inde dingbancken van Oesterwijck sculdig is oft sculdig
werden sal het sij van gheestelijken oft van weerlijken sculden hetsij van testamenten besegelen? oft
rechten vande heyligh kerken ende al daermede te doen dat die selve heer Jan daermede soude moghen
doen oft hij de selve in presentie? ende teghenwoerdich waer dienende totten wedersegghen heer Jans
voers. scab. Hulsen ende Peter Jans z. datum xij junij
123. 1476 juni 20
847.Sch.Otw,R.182,23v-2
Gherit z. Gherit Willem Henricx Maes z. wettig man Barbaeren sui uxoris d.w. Jan Bieen 1 1/2 mud rogge
jeep van 2 mud 4 L rogge op Lichtmis uit
 enen huse en hove met toebehoren 14 L in par. Enschot < erf Wijtman Jans Sgroten z. > erf Aerts van
Beeck ^comm. plateam v erf Gherit Willems
 een stuck lants 5 L in par. voors. < comm. viam > ^ Ghijsbrecht Wijten v erf Aerts van Berck
welke 2 mud 4 L rogge Barber voors. tegen Mercelijsen z.w. Jans Groten met overgeven in sch.br. Otw supt
Marcelijsen voors. de 1 1/2 mud rogge erfpacht
scab. Henric Heer en Peter Jans z. datum xx junij [24r]
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Mercelys voors. promisit Gherit voors. 4 1.2 peter 4 1/2 st elke peter tot 18 st op Lichtmis over een jaar met 4
L rogs - datum scab. ut supra
124. 1476 juni 24
847.Sch.Otw,R.182,24r-1
Willem geh. van Laerhoven z.w. Jacops van Laerhoven
 een stuck lands geh.dat Rullaer in par. Haren in loco dicto Belver < erf Elysabethen vidue w. Wellens
van Weec ende Gosen hoers soens > erf Nycolai dicti Oem van Bochoven
welk stuk land voors. Willem v oors. tegen Aernden geh. vanden Venne natuurlijc z. w. Aerts vanden Venne
in sch.br. sBosch
supt ad opus Willem natuerlijc z.w. Henric Vos et ad opus Capelle der Ste Mertens nl. Willem voors. ter
tochty en de fabryken der capel;le voors. ten erve te bliven om na de dood van Willem Vos voors. bijden
capelmeesteren alsdan wesende ..... endde den dienst goede voer te doen alsoe verre alst ... te samen
scab. Einde et Heer datum in festo Jo Babtiste
125. 1476 juni 29
847.Sch.Otw,R.182,24r-2
Claeus z.w. Lambrecht vande Aavoerty 12 L rogh jeep hem behorende op Lichtmis uit
 een stuck lants geh. den Venschen acker 5 L in par. Haren ad locum dictum Belver < Jan vanden
Broeck des ouden > Aert Bonen en met meer andere ghebuer ^hove Aerts Vande Ven v enen ghebuer
weghe
welke 12 L rogs erfpacht voors. w. Lambrecht z.w. Jans vande Aavoirt tegen Aerden z.w. Claeus Scheiven
in sch.br. Otw supt et vendiodit Enghelberen natuurlijc d. w. mr Jan Wijtman - scab. Hulsen en Heer datum
xxix juny
rest van dit blad leeg
126. 1476 juni 29
847.Sch.Otw,R.182,24v-1
Jan z,w, Peter Beyen 1/2 mud rogge op Lichtmis uit
 een stuck lands 20 L sitis in par. de Oesterwijck ad locum dictum Berckel < erf Jhoud? dicti Laureys
sone > comm. plateam ald. wtz. ?
welk half mud rogge Jan voors. tegen Janne en Peteren gebr. Elysabethen Enghelberen Hillen ende
Mechtelden ghezusteren krn Henricx z.w. Jan Willen z. in sch.br. sBosch supt Jannen sinen wittigen z. scab.
Hulsen en Peter Jarn? z. datum xxix juny
127. 1476 juni 10
847.Sch.Otw,R.182,24v-2
Jan z.w. Jans Leeuwen en Wouter z.w. Jan Hillen hebben eendrechtelijc bekent heeren Henric priester z.w.
Aerts Gruyters confessor des susterenhuys van Oesterwijc ad opus der susterenhuys dat deselve
susterhuys van nu voert aen ten ewyghen daghen peyselijc ende vredelijc weghen zullen met varen met
keeren met wenden met stouwen ovder den erve Jans ende Wouter voers. tot enen beempde toebehorende
den susterenhuse voors. ghe. den - - - scab. Gruyters en Einde datum x [doorgehaald ij] juny
128. 1476 juli 14
847.Sch.Otw,R.182,24v
Ghijsbrecht z.w. Willem Deckers en Elysabeth zijn wettige hvr d.w. Gherit Luyten hebben in vormen van
testament gewilt ende begheert dat de langst levende van hen beyden inder menscheyt allen den gueden
bernelijc ende ombernelijc havelijc ende erfelijc die die ierste aflivighe van hen beyde inder menscheyt after
laten sal sal moghen vercopen vertieren vervreemden ende veramoisen? hoeren eyghen wil nae hoer
goeduncken
voorst dat Elysabeth hoer dochter niet wael hoer zelve mechtich wezende nae haer beyder doet voorwt
hebben ende tot hoer tochten besitten sal 2 mud rogs diemen denselven Ghijsbrecht tot Mierde gheldende is
ende met hen mede deylen sal inde anderen gueden dat dieselve Elysabeth voert deylen sal nae doet
Elysabetthen wederom comen ende bliven sal tot hoeren wittighen erfghenamen bij alsoe dat die krn
Cornelis Ghijsbrechts soen voors. oft enige andere kinds krn oft moeder inder stat van hoeren vader deylen
zullen die dezelve Elysabeth after laten zal inder stat van hoeren vader scab. Einde en Peter Jans z. datum
xiiijJulij
129. 1476 juli 26
847.Sch.Otw,R.182,25r-1
Wouter z.w. Wouter Nouwen promisit Laureys z.w. Laureis Wouter Vrancken z. 19 1/2 peter ende 2 st op
Lichtmis met 12 L rogs scab. Einde en Heere datum xxvi juli etc.
130. 1476 augustus 1
847.Sch.Otw,R.182,25r-2
Jan z.w. Wouter vane Wiele man van Adelyen sijns wijfs d.w. Aert Andries sone van Huculum dat 1/4 van
 een stuck beempts tot hem behorende geh. den Pasch beempt gelegen in par. Otw in Huculum < erf
Goeyaert Rembouts > erf Gherit Willem Henrics z. ^gem. stroem v erf Andries z.w. Aert Andries z. voors.
welk 1/4 van ditstuk beemd w. Henric z.w. Aert Andries tegen w. Jan z.w. Goeyaert Buckinx met overgeven
insch. br. sBosch en welk stuk beemd voors. de voors. Jan als man van van wijfs vander doet w. Henrick
Andries met versterve toecomen sijn supt Andries z.w. Aert Andries z. voors. scab. Gruyter en HUlsen
datum prima augusti ----20
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Andries voors. promisit Jan vande Wiele voers. 24 1/2 peter elke peter 18 st 12 1/2 daarvan op Lichtmis en
12 op Lichtmis over een jaar met 8 st - oft Andries voors. die leste somme ten vors. daghe oft binnen twee
maanden daernae ombegrepen niet en betaelt dat hij alsdan die ierste penninghen bij hem betaelt verloren
sal hebben en de voors. Jan oft sijn erfgenamen zullen hoer hant weder aen hoeren beempt slaen - datum
scab. ut supra
131. 1476 augustus 5
847.Sch.Otw,R.182,25v-1
Jan Henric Anthonys ende Willem gebr. krn w. jan Hoisten Cornelys Peters z. als man en momb. Ghertruden
sijns wijfs dochter w. Jan Hoisten voors.
 een stuck erfs tot hem behorende 5 L met een huysken daer op staende bvvo te Korchoven < erf Jans
Beckers > comm plateam ^erf heer Jan Beckers v erf Dierck Benius
supt en vendt Jannen natuerlijc z.w. Aert Wolfaert uitgenomen heer Adriaen Anchems Molder z. 10 L rogs
erfpacht en heer Lambrecht Thomas Brunen z. 10 L rogs erfpacht en 1/2 Ph. d. errfcijns den hertoge en 1/2
roey dijcs opten Oesterwijcschen dijck jaarlijks van recht scab. Berck en Peter Jans z. datum vaugusti
132. 1476 augustus 10
847.Sch.Otw,R.182,25v-2
Peter vanden Einde Gherit vande Wiele ende Henric Moels beloven Jan Elst ad opus Peter Korstaens z. 70
peters in goeder rekeninghen ende voor elken peter 18 st binnen die 4 Paeschdagen a.s. scab. Einde en
Henric Heer datum x? augusti
133. 1476 augustus 25
847.Sch.Otw,R.182,25v-3
Cornelys z.w. Willems geh. Peters z. man van Hadewyghen sijns wijfs d.w. Adriaen z.w. Wouter geh. Coman
z.w. Wouter Wouters z.1 mud rogge jeep op Lichtmis welk mud rogge erfpacht Henric z.w. Jan Brabants aan
margriet geh. sVolders dochter natuerlijc w. Henric geh. Pluym wt en van
 enen huse en hove met toebehoren bvvo < erf Bernaert geh. die Metselaar [hierboven nu Han Heyen] >
erf w. Go. de brecht nu [doorgehaald Goyaert van Hulsen] Dingen Gherit Robben dochter
welk mud rogs Gielys z.w. Adriaen Coman Wouters z. tegen Cornelysen voers. man van sijns wijfs voers. en
tegen Jannen geh. Glimmers z. man van Adrianen sui uxoris wedn. w. driaen Coman Wouters z. met
overgeven gecregen hadde in diversis litteris de Buscoducis en welk mud rogge erfpacht voors. de voors.
Cornelysen man van zijn wijf voors. van der doet w. Gielys sijns zwager voors. met versterven toecomen
supt Gheryt z.w. Gheryt Groy scab. Hulsen et Peter Jacops datum xxv augusti
134. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,26r-1
Jan en Hubrecht gebr. krn w. Jan Hubrecht Pigghen soen jan Belaarts man van Elysabethen sijns wijfs Peter
Jan Vlemincs z. man van Heylwyghen sijns wijfs Mercelys z.w. Jans Groten wedn. w. Arkenrade sue uxoris
drs w. Jan Hubrechts voirs. als momb. Cornelys Gertruden Cecilien Kathelinen sinen kinderen ook voor krn
Jan Hubrechts Pigghen voers.
 een stuck lands geh. Haermans acker 4 L ghelegen in par. de Enschot < erf Wouter van Gorp > Ghijb
Wythen ^ erf Wytman Groten v erf Jan Sloetmakers
vendt Jan z.w. Thomaes Zibben uitgenomen den gasthuys van Otw 1/2 mud rogge en jan den Wijse Tilborch
1/2 mud rogs erfpacht jaarlijks van frecht welke pacht voers. Jan voers. van nu voertaen annuatim solvit en
wt de voers stuck Lands en wt allen sue gueden datten voers krn jan Arkenraet tot op hen noch op hoeren
gueden - scab. Hulsen en Peter Jans datum quarta octobris
135. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,26r-2
dicti
 een stuck lands hen toebehorende geh. dat nuwe geloect 12 L in par. de Enschit < comm. viam > erf krn
Peter vande Wiele en krn Claeus van Aerle ^gem. wech geh. die Streepstraet v erf der krn w.. Claeus van
Aerle nu tot Beertrhout van Beeck behorende daer een gemeinen wech tusschen gheet
welk stuk land voors. w. Jan Hubrechts Pigghen z. tegen Jan z. Denys Bieen wedn. w. Alyten doen sij leefde
sijns wijfs dochter w. Jans Groten en tegen Elysabethen d. dess. Jans Bieen in sch.br. Otw vendiderunt
Jannen z.w. .Wouter vanxde Wiele - datum scab. ut supra
136. 1476 oktober 8
Hubrecht z.w. Jans Claes redemit et reportavit
scab. jan die Becker en Peter vande Einde datum viij octobris

847.Sch.Otw,R.182,26r-3

137. 1476 oktober 4 ?
847.Sch.Otw,R.182,26v-1
dicto uitgenomen Mercelis voors.
 een stuck lands hen als hij zeede toebehorende geh. den Enenacker 10 L in par. Enschot < erf Wijtman
Mercelis? Wyten z. en Jan Willem Wyten z. > erf Jan Emmen ^ Keersdwech? v erf Jan Willem Wyten z.
vendt Mercelis en zijn krn voors. te weten Mercelis 4/5 en zijn krn dat 1/5 - datum scab. ut supra
dicto 4 L rogs erfpacht van 1 mud rogs erfpacht op Lichtmis uit
 enen huse en hove en erf daaraan 16 L in par. Enschot < erf Peter vande Velde en Henric Bonten > erf
henric sBonten voors. en Willem Gherit Wythen z. ^ comm. plateam v erf Jan Emmen
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welk mud rogge erfpacht voors. w. Jan Hubrecht Pigghen z. tegen Willem z.w. Peter Poinenborch en tegen
Korstiaen z.w. Aerts Bonten
item nog hiertoe 1/2 mud rogge erfpacht op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren sitis in par. predicto < erf Henric sBonten Remeis z.? > erf Willem
Poinenborch voors. ^comm. plateam v erf Henric sBonten voors.
welk 1/2 mud erfpacht voors. w. Jan Hubr. Pigghen z. tegen Korstianen den Bont voors. in sch.br. Otw supt Mercelysen en sinen kynderen Mercelis ter tocht en zijn krn ten erve
Mercelijs voers. promisit Jannen en Hubrecht voors. 41 1/2 peter 2 st en 1 oert elke peter 19 st .... 27 der
voors. peters op Lichtmis over 3 jaar met 12 L rogs en in elke OLVrouwendage purificatione binnen voors.
termijn de pacht van 12 L rogge de eerste maal over een jaar en 14 1/2 [sic] 2 st 1 oert der voors. peters op
Lichtmis over 10 jaar met 6 1/2 L rogge op elke Lichtmis binnen de voors. termijn supt? Wouter van Haren . .
..
138. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,27r-1
Jan vande Wiele promisit Jan Peter Belaerts en Peter Jan Vlemmens?z. 26 peters elke peter 18 st op
Lichtmis over 2 jaar met 11 L rogge op Lichtmis scab. predicti Datum supra
Jan voors. promist dicti 26 der voors. peters op Lichtmis over 10 jaar met11 L rogs en elke Lichtmis ertussen
tijdens deze termijn 11 L rogs - datum scab. ut supra
139. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,27r-2
dicti wtgenomen Hubrecht en Jan
 een stuck beempts hen als sij seden toebehorende geh. Scippershof 7 L in par. Westilborch < erf
Ghijsbrecht Wyten > de ghemeinen stroem ^erf Wouter Michiels v erf Jan Loenman
supt Jannen en Hubrechten voers.
. . . w. Jan Arkenraet en zijn krn depon... scab. predicti datum supra Wouter van Haren
140. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,27r-3
dicti uitgenomen Jan Peter en Peter Jan Vlemincs z. 1 mud rogge jeep op Lichtmis welc mud rogge erfpacht
voors. Jan Huben jaarlijks schuldig is te gelden uit zekere onderpanden in inhoud sch.br. supt Jan Peter
Belaerts z. en Peter Jan Vlemincx z. tesamen etc. - datum scab. ut supra
141. 1476 oktober 4
847.Sch.Otw,R.182,27r-4
dicti uitgenomen Jan voors.
 een stuk kands geh. den Honsberch 5 L in par. Enschot < erf Beerthout van Beeck > erf Korstiaen de
Bont ^ comm. via v erf Adriaen Ghijben
welc stuk land voors. w. Jan Hubrecht Piggen z. tegen Willem z.w. Peter Poinenborch in sch.br. sBosch
 item nog hiertoe 1 L lands in par. predictum < erf Jan vande Wiele > erf Maes Stert ^comm. via v erf
Gielis Beykens
supt Jannen Jan Hubrecht Pigghen z. voers. daar Jan uit gelden sal 4 L rogs der kerke van Otw - datum
scab. ut supra
142. 1476 oktober 14
847.Sch.Otw,R.182,27v-1
Anthonys z.w. Gherit Robben
 de helft hem toebehorende in 3/4 van een stuk beemd ombedeeld in par. Otw in loco dicto dat Rietven <
erf Jan Buckinx erfgenamen > erf Wouter Jan Hillen ^gem. Aa v voors. Rietven toe toebehorende de
erfgenamen Dircs Rovers ut dicit
vendt Gheryden z.w. Gherit Robben sijnen brueder en Kathelinen wede w. Goeyaert Robben te weten Gherit
die 3/4 eb Kathelinen voors. dat 1/4 vande helft in 1/4 voors. uitgenomen 14 L rogs erfpacht Jan vande
Doren uit de helft van de 3/4 van recht solvit welke pacht voors. Gherit en Kathelijen elc tot hoeren gedeelte
van nu voortaan scab. Einde en Hulsen datum xiiij octobris
Claeus z.w. Gherit Robben redemit et reportavit - datum scab. ut supra
143. 1476 oktober 18
847.Sch.Otw,R.182,27v-2
Willem geh. van Laerhoven z.w. Jacops promisit Peter z.w. Henric van Herentum 3 1/2 peter 6 1/2 st elke
peter tot 18 st op Kerstmis over een jaar scab.Hulsen en Gherit datum xviij octobris
Peter voors. heeft hem vernuecht en wael betaelt van alle gheloeften en schulden als Willem van Laerhoven
den voors. Peter gheloeft mocht hebben hetzij in schepenbrieven van den Bosch oft in wat manieren die
gheloeft mocht sijn tot dese dage toe en heeft daerraf quytgeschouden Willemen voors. hem en allen die
ghene die quitinge behoeven behoudelijc die gheloeft den voors. Peter huyden des daechs van Willemen
voers. geloeft van weerden te bliven - datum scab. ut supra
144. 1476 november 30
847.Sch.Otw,R.182,27v-3
Peter z.w. Goyaert Brabant heeft hem vernuecht voldaen en wael betaelt van alsulcken 16 gouden als w.
Wouter Poinenborch Peter z. der voors. Peter gheloeft had na inhoud sch.br. daarop ghemaeckt en heeft
daerasf quyt ghescolden de erfgenamen en kinderen w. Wouter Poinenborch voors. hen en alle deghene die
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quitantie behoeven scab. Einde en Hulsen datum xxx novembris
145. 1476 oktober 28
847.Sch.Otw,R.182,28r-1
Peter geh. vander Steghen z.w. Jan Dircs z.
 een heyvelt hem behorende ghelegen in par. Otw in loco Huculem < erf Willem z. Gherit Wytman
Gherits z. > erf erfgen. w. jans vanden Monix [sic] ^ erf Peter vanden Wou v gemeint vanHaeren
welk stuk heyveld voors. Peter voors. tegen Henric z. Beertout geh. Back Jans z. van Ophoven voor hemzelf
en voor Jan sinen bruer z. beerrtout? voors. tot enen erfpacht ontfangen hadde
item noch hiertoe 6 L rogs erfpacht die welc Peter voors. den voors. Henric en Jan sijnen brueder uit voors.
stuck erf geloofd had en welke 6 L rogs erfpacht Peter voors. tegen de voors. Henric en Jan sinen bruer in
diverse sch.br.Otwc supt Aernden z.w. Wouter Brocken scab.Einde en Hulsen xxviij octobris
Aert voors. promist Peter voors. 4 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuck heyveldt voors. - datum scab. ut supra
146. 1476 oktober 28
847.Sch.Otw,R.182,28r-2
Cont sij want Katheline wede w. Beertout Wouter Beertrouts gelooft Mercelis z. Wijtman Ceelen z. 15 peters
tot 18 st tstuck in onser vrouwen daghe purificatione solvend
dicti Mercelis promisit Katheline voors. sinen zweger dat hij die selve oft hoer gueden alsoe lange als
Kathelinen voors. leven sal in der menscheyt nidet mogen molesteren oft quellen sal om meer van hoer te
willen hebben scab. Eindce en Berck datum supra
147. 1476 november 3
847.Sch.Otw,R.182,28r-3
Cornelis z.w. Willem Melis man Marien sijns wijfs d.w. Stheven Henric Sthevens z. 1 mud rogge jeep op
Lichtmis uit en van
 enen stuck beempts in par.Otw in loco Uedenhout in den Brant , erf Peter vande Schoer > Aert vande
Brekelen ^ Jan van Haeren vcomm. stegam ibidem
 item noch wt en vande achten deele van enen stuck beempt 1 1/2 buender nl. inder par. en tpl. predicto
< tvoers. stuck beempt > erf Berys Pigghen geh. de Rut ? [of Reit?] ^gem. steeg geh. Alyt Reniers steghe
v erf w. Jans Rut? van Haren
welk mud rogh erfpacht voors. Stheven Henric Stevens z. voers. tegen Gherit z. Peter vande Schoer in
sch.br. Otw en welk mud rogge erfpacht voors. met meer andere erfpachten de voors. Cornelis vander doet
w. Stheven voors. met versterven ende een erfdeling vanzijn erfgenamen supt Gherit z.w. Petervande
Schoer voors. scapenen Einde en Hulsen datum iij novembris
148. 1476 november 9
847.Sch.Otw,R.182,28v-1
Claeus z.w. Ghijsbrecht Heyen
 een stuck beempts geh. de Luten beempt tot hem toebehorende gelegen in par. de Ghestel bij Otw <
erf Gherit Costersd kynderen > erf Jan Melys ^erf Ghijsbrecht Bonten v erf Ghijsen van Aelst
welk stuk erf voors. Adriaen voors. tegen Reineer z.w. Jans Costers met overgeven erfelijc vercregen hadde
in sch.br. de Gestel supt Elysabethen wede Henric van Heeze d.w. Mathijs Gherit z. van Aelst behoudelijc
dat Elysabeth voors. hieruit sal bliven ghelden Adrianen voors. 12 L rogs na inhout en teneur sijn oude
brieven scab. Berck en Peter Jans z. datum ix novembris
149. 1476 november 12
847.Sch.Otw,R.182,28v-2
Claeus en Roelof gebr. krn Claeus Joes en Peter z. Lambrecht Boets promisit Henric z.w. Symon Bacs van
Goerle 85 Rgld en 8 st elke gld tot 20 st dat 1/3 daaraf tussen dit en Lichtmis a.s. en de andere 2/3 tussen
dit en half vasten scab. Gruyter en Einde datum xij novembris
150. 1476 november 9
847.Sch.Otw,R.182,28v-3
Cont sij enyegelijcken want Jan z.w. Willem Beckers voor zijn gebrek jeep 1 mud rogge uit 2 mud op
Lichtmis uit alle erfgoederen als heer Gherit priester z.w. Andries van Huculum van deselve w. Andries zijn
vader en van Lucyen zijn moeder aan verstorven waar ook gelegen en welk versterf voors. w. Aert z.w.
Andries voors. tegen de voors. heer Gherit voor de voorn. erfpacht van de 2 mud en van sommige andere
commer jaarlijks in sch.br. Otw anno domini millesimo [4?] ende x die maendach nae ste Mathijs dage
apostels en welke pacht van voors. mud rogge totten voors. Jan voors. erfelijk toecomen is in sch.br. Otw en
welke pacht de voors Jan gebrak van 20 jaar naestleden gericht met vonnis sch.Otw aan
 huis hof land bemmpde heye en weye toebehorende w. Aert Andries z. voors. gelegen in par. Otw in
loco dicto Huculum daar dieselve w. Aert in bestorven ? was
welc gericht Aert Lonart in de name en vanwegen Jan voors. en overgaf aan Jan de Becker voors. en
waarvan Jan die Becker dit voors. ghericht dengenendie hij dat schuldig was te lossen geloeft heeft van
lossen en afkondiging in den Bosch en oec enen coepdach afgesloten ghelijc die bode derselver stat
getuigde? en tenden vercoft Jo Elst voor de pacht voors. verlet van 10 jaar van de onraet - scab/ Gruyter
Hulsen Becker Berck en Peter Jans z. datum ix novembris
151. 1476 november 19 ?

847.Sch.Otw,R.182,29r-1
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Marie wittige d. Willem Melijs heeft ghewilt geordineert ende in vormen van instrument ghewilt gemaact ende
begheert dat Jan [doorgehaald ende Mechtelt zijn zuster] natuerlijke z. [er stond kinderen] derselver wt hoer
en van Claeus van Steensel tsamen natuurlijc ghewonnen ende Mechtelt nat.d. derselver uit haar en van
Ghijsbrecht den Smit tsamen Natuerlijc gewonnen onder hen beyden in ghelijken deelen hebben houden en
erfelijk besitten zullen nae doet derselver Marien de goederen daar Marie in besterven sal - geen datum en
schepenen
152. 1476 november 19
847.Sch.Otw,R.182,29r-2
Heylwych wittige d. Jacops vandcer Elst de helft tot hoer behorende in
 een stuck beempts geh. dat Gaghelbroeck toebehorende w. Beerthout vanden Dijck ghelegen in par. de
Oesterwijc in loco dicto Huculum
 nog de helft van 8 mud rogs erfpacht w. toebehorende Beerthout voers.
die welc Lambrecht van de Wou en Willem Poinenborch jaarlijks schuldig zijn te gelden uit zekere
onderpanden volgens sch.br. van Otw welke helft van de voors. stuk beemd en 8 mud rogge voors. totte
voors. Heylwyghen mids enen coep der heeren vande lande bij Jacop vander Elst daarop gedaan erfelijk
comen is supt Jacop z.w. Jans vander Elst voers. tsamen mette voors. vonnisbrieven en alle andere brieven
- scab.Jan die Becker ende Einde datum xix novembris
153. 1476 november 25
847.Sch.Otw,R.182,29r-3
Cornelys z.w. Denis Buckinck promisit te gelden Embrecht z.w. Jan Vanny 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis
uit
 enen huse en hof met toebehoren 6 1/2 L in par. Otw in Huculum < erf Gherit van Dunne > erf Adriaen
Gherit sBonten ^comm. plateam v erf Jan Loer
 een stuxken lands 1 L gelegen in de ackeren van Huculum < Jan Cnoep > erf Everaert van de Water
voert wezende? Adrianen? ut dixit
scab. Jan die Becker en Peter vande Einde datum xxv novembris
154. 1476 november 30
847.Sch.Otw,R.182,29v-1
Peter z.w. Aert Buckinc op
 de helft van enen hande erff tsamen voer 4 1/2 buunder ghelegen te voeren op die helft gheheiten den
Berckhof ende de Smael Rijt ende den Calverhof sitis in par. de Otw in Uedenhout < erfgen.derfgen.
krn Ghijsbrecht Florys > erf Wouter Loer ^ gem. straat geh. die Gomerlaer straeten v erf Aert Vendijc en
Peter Buckinck
 en alle goederen hem op enige wijs toebehorende
ad opus Jans z.w. Willem Beckers waaruit Jan gelden zal de helft van alsulcken hoychijnse alsmen onsen
heer den hertoghed uitten helen erve sculdig is te ghelden en de helft vanenen mud rogge ten Boschte
leveren ende de helft van 3 mud rogge erfpacht die Jan voors. opt hele erve heffende is scab. Einde en
Hulsden datum xxx novembris
155. 1476 november 30
847.Sch.Otw,R.182,29v-2
Jan voors. op
 de andere helft der voors. erve van de 4 1/2 buender te weten op die Hoochweye ghelegen aldaar <
comm. plateam > erf Jans voors. en Wouter Loer ^ mette dorde zijde erf Aert Vendijc
 item een stuck beempts geh. dat Latbosch gelegen aldaar < erf Jans voors. > erf Aert Vendijck met zijne
mede erven ^ Jan Beckers en Aert Vendijck voors. v erf Ghijsbrecht Florys kynderen ut dicit
ad opus Peter Buckinck voors. daar Peter uit gelden zal de andere helft van de pacht ende chijnsen voors. scab. predicto datum supra ........... ex poste in Spranghe
156. 1476 november 30
847.Sch.Otw,R.182,29v-3
Bartholomeeus geh. Meeus d.w. Jan Heyen wede w. Stheven vande Amervoert alsulcke tocht als
Bartholomeeus voors. bezittende is in
 enen huse en hove met toebehoren soe weye soe lant tsamen 12 L bvvo < Wouter vanden Nuwenhuse
en Henric Gosens z. > comm. plateam ^ Aert Appels v erf Em. die Meier
 een stuck lants 2 1/2 L < Wouter vande Nuwenhuse > Jannen? vander Heyen ^ Jans vanden Doren v
Andries Wijtmans
supt Henric z. derselve Bartholomeus en w. Steven voors. en Henric z.w. Laureis Meerman man van
Hillegundis sue uxoris d.w. Steven voors. scab. Gherit van Berck en Peter Jans z. datum supra [30r] quo
facto Henric Laureis Meermans z. voors. dese helft vande huse hove erf voors. supt Henric Bartholomeeus
z. voors. - datum scab. ut supra
157. 1476 november 30
847.Sch.Otw,R.182,30r-1
Henric Sthevens z. voors. promisit Henric Laureys z. voors. 17 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 1/2
mud rogge odt Henric Stevens z. voers dese voors. penningen betaelt infra hic et Jhois dat hij dat sal
moghen doen sonder pacht daer aff te ghelden - datum scab. ut supra
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158. 1476 december 7 ?
847.Sch.Otw,R.182,30r-2
Aelwine z.w. Thomaes Aelwini man van Dinghenen sijns wijfs d.w. Embrecht Boyter promisitr te gelden heer
Wouter priester z.w. Wouter Back ad opus sui et ad opus Dinghenen df.w. Claeus van Herenthem 1 mud
rogs hereditate pactum op Lichtmis uit
 huse en hove met toebehoren en erf daaraan 5 L gelegen in par. Goerle < erf Laureis Smitten > erf Aert
Peter Everaerts z. en Everaert Jan Everaerts z. ^erf Conedonde vidue q. Goeyaert der Kynderen en zijn
krn v gem. straat
 een stuk land 5 L gelegen in par. predicti in loco den Papen weg? < erf Coenegonde en hoer kinderen
voors. > Jans vande Einde ^erf Claeus Aelwijns v erf Jan Willems
[geen schepenen noch datum]
159. 1476 december 7
847.Sch.Otw,R.182,30r-3
heer Wouter voors. in de name van selve ende van Dinghen voirs. ..... dat dit mud rogs erfpacht voers. nae
der doet dess. heer Wouter en Dinghene voors. weder om comen en bliven sal tot Amysen voers. [sic] oft tot
sinen erfghenamen ende dat Amys voers. dit mud rogs erfpacht voers. af sal moghen quyten ende te losen
op Lichtmis a.s. over 5 jaar met 11 peters elke peter tot 18 st scab. Eyghen en Berck datum vij decembris
160. 1476 december 11
847.Sch.Otw,R.182,30v-1
Yde wede Ghijsbrecht Zeghers d.w. Aerts vande Staeck cum tutore alsulcke tocht in 1/4 van
 een huys en hove met toebehoren 3 mudsaet sitis in par. Otw in loco Uedenhout op Hoechout < ERF
Aert Boest erfgenamen den H.Geest vanden Bosch en Jan Oekel ^ w. GHijsbrecht vanden Broeck?
Kathelijn Waghemakers c.s. ^ comm. plateam v erf Henric Jan Vendijcs z.
supt Jan Aernden Willemen Hesselen confratris ende Heylwyghen hon suster daar deselve Yde en w.
Ghijsbrecht Zeghers voers. ad opus Henric hoers broer Alyten Kathelinen en Margrieten gez. krn derselver
Yden en w. Ghijsbrecht Zeghers voers.
Item noch hiertoe haar tocht in
 een stuck erfs tot weyen liggende 2 buender gelegen in par. en tpl. predicto < erf Aert Boeste?
erfghenamen > Peter Steenweghs erfgenamen ^ Dries? Heelder? v gem. plateam
 stuck beempts 2 1/2 B in par. predicto in loco aen Ruelkens dijck < erf Willem Huickkaert > erf Ruelkens
dijck ^ Goetscalc Jan Claeus v erf Jan Jacop Loers krn
quo facto dezen ook voor hun zusters en brueders Gherit z.w. Wouter vande Loe man van Margriet sui
uxoris Mathijs z.w. Peter van Nys man van Heylwyghen sui uxoris drs w. Aert vande Staeck Elysabeth d. Jan
Peter Collaerts vande selven Jan en wt w. Alyten d.w. Aerts van den Staeck Peter gerits voor hemzelf en
voor JJenneken haar zuster daar Elysabeth voors. voolr geloeft heeft en hebben onder hen een erfdeling en
erfscheiding gemaact na dood w. Aerts vande Staeck aencomen sijn
aan de kinderen w. Ghijsbrecht Zeghers tot hoen ghedeelt hebben [31r] houden en erfelijc besitten
 12 L in de voors. 2 1/2 buender beempts aen Ruelkens dijc gelegen < erf Willem Hinc kaert? > Ruelkens
dijck ^erf Goescalc voers. v erf Elysabeth en Jneneken krn Jan Peter Collarts voers.
 een stuck lands 4 L ghelegen in de ierstgenoemde 3 mudsaet erfs < erf sheylichs Gheestst vanden
Bosch > Mathijs Peter Vanny dat daertegen deelt ^erf Elysabeth en Jenneken v Gherit vande Loe voers.
1 1/2 mud rogs erfpacht van 4 mud rogs welk Dirck die Heelt jaarlijks schuldig is te ghelden uitzekere
onderpanden na inhoud sch.br. vanden Bosch
daar zij uit gelden zullen aan den hertog 3 oude grote en Elysabeth Roelofs 1 mud rogs erfpacht en sint
Thonys outaer tot Berkel 2 l rogs erfpacht
Item hiertegen sal Gherit voors. hebben
 een stuck lants 20 L in de ierstgenoemde 3 mudzaet erfs gelegen < erf Kathelinen Waghemaker en
Gherit voors. > erf Mathijs voors. die daertegen deylt ^comm. plateam v erf Henric Jan Vendijcs
 3/4 van de voors. 2 buender erf tot weyen liggende < erf Peter Steenwechs erfgenamen > erf Aerrt Boest
erfgen. ^ comm.plateam v erf Mathijs voers. dat daartegen deelt
nog 1 1/2 mud rogs erfpacht in de voors. 4 mud rogs erfpacht
waaruit te gelden de hertog 5 oude grote en Michiel van Bree ten Bosch 1 1/2 mud rogge en H.Geest
vanden Bosch 1 1/2 Mud rogs erfpacht en Jan van Oekel 14 L rogs en St Sebastiaen outaer in Oesterwijcv 2
L rogs erfpacht en 5 st payment en 1 1/2 ou butken erfcijns jaarlijks van recbt Ghijb Zeghers krn 2 L rogs
erfpacht en Willem Scilder krn 1 mud rogge erfpacht [31v]
Item hiertegen sal Mathijs voers. hebben als man sijns wijfs
 een huys en hof met toebehoren 20 L gelegen aldaar < erf H.Geest vanden Bosch en Aert Boest erfgen.
> erf Gherit voers. dat daertegen deelt ^ gem. straat v erf Ghijsbrecht Zeghers
 1/4 van de voorn. 2 buender erfs tot sweyen liggende < Peter Steenweechs erfgenamen > Aert Boest
erfgenamen ^ erf Gherit voers. v erf Dierck die Heelt
 nog 6 L int voers. stuc beempts aen Roelkens dijc gelegen < Willem Hinckaert > Ruelkens dijck ^ erf Jan
Jacop Loers krn v erf Elysabeth en Jenneken voers. die daartegen delen
nog 1/2 mud rogs erfpacht in de voors. 4 mud rogs erfpacht welc voers. den voors. Mathiojs gevallen sijn in
deel die daaruit te gelden heeft aan den hertog 5 1/2 oude grote en 4 1/2 d. en Michielen van Bree ten
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Bosch 3 1/2 mud rogs erfpacht en de p..diaedn vanden Bosch 1 1/2 mud rogs erfpacht en St Bastiaen outaer
voers. 2 L rogs erfpacht en de altaristen van Otw 5 plack oft daer omtrent en de krn Ghijsbrecht Zegers 1 1/2
L rogs erfpachts
Hieruit zullen Elysabeth en Jeneken voors. hebben en houden
 een deel van de voors. beempt aen Ruelkensdijck gelegen te weten de helft tusschen den loep en
Mathijs gedeelt ghelegen < Willem Hinckaert > Ruelkens dijc ^erf Mathijs voers. v erf krn Ghijsbrecht
Zeghers
 nog 4 L lands in de voers 3 mud saet erfs gelegen < erf Henric Vedndijc > erf krn Ghijsbrecht Zegers
^sheylichs Gheestvanden Bosch v erf Gherit vande Loe
nog [32r] hiertoe 1/2 mud rogs erfpacht van de voors. 4 mud rosg erfpacht
waaruit Elysabeth en Jenneken moeten gelden aan de hertog 1 oude grote 1 1/2 d erfcijns aan Jan van
Oekel 15 L rogs erfpacht en St Anthonys outaer van Berkel 2 L rogs erfpacht en de persoenscappe van otw
1 L rogs
scab. Gruyter en Eyghen datum xi decembris
161. 1476 oktober 28
847.Sch.Otw,R.182,32v-1
Wouter geh. vande Wiele z.w. Aerts alle goeden bernelijc ende ombernelijc havelijc hem toebehorende waar
ook gelegen supt Claeusen ende Aernden gebr. krn natuerlijc w. Claeus Maes van Karchoven behoudelijk
dat Wouter zijn leven lang de voors. goederen te gebruiken en te hebben - scab. predicti datum xxviij
octobris
162. 1476 december 13
847.Sch.Otw,R.182,32v-2
Claeus z.w. Gherits van Berck
 de helft hem toebehorende in enen stuck beempts toebehorende w. den rectoir sinte Kathelinen outaer in
ecclesie de Oerwijc 1 buender in par. Otw in loco after die Banbrugghe < erf Laur. Colen > Jo. Hollen ^
gem. stroom geh. die Aa
welk stuk beemd voors. Claeus van berck z.w. Gherit en Jan Hollen z.w. Peter Hollen van enen erfcijns van
3 peters elke peter 18 st en voor 1 st meer tegen den rectoer des altaers voers bij consent des officiaels
voers. en zekere proclamatie un der kercke van Otw toecomen in br.bij de officiaal
supt Jan Hollen voers. - scab. Hulsen en Peter Jans z. datum xiij decembris
163. 1476 december 13
847.Sch.Otw,R.182,32v-3
Jan voors. en Claeus voers. promisit hen te geven en te gelden heer Floys Ghijsbrechts sone ad opus
rectoris altaris predictis de voors. 3 peters en 1 st erfcijns in festo Mertini uit en van
 de stuck beempts voors.
 [item noch wt een stuck heyvelts 14 L totten voors. Jan Hollen behorende gelegen bij den voors. beempt
 [item stuck beempts totten voors. Claeus behorende 4 L sitis in par. de Haren < Claeus van Bochoven >
erf erfgen. w. Johannis Roveri
- datum scab. ut supra
164. 1476 december 13
847.Sch.Otw,R.182,32v-4
Jan voors. promisit dicto Nycolaio als dat hij dese voors. 3 peters en 1 st erfcijns uit voorn. stuck beempts en
voert wt allen sinen gueden van nu voert aen jaarlijks zal betalen zonder last voor Claeus - datum scab. ut
supra
165. 1476 december 21
847.Sch.Otw,R.182,33r-1
Jan n.z. Aerts van Heyst man van Elysabetthen sui uxoris d.w. Jans Meyers 2 mud rogs erfpacht van 3 mud
op Lichtmis en op de onderpanden hieronder gesteld jaarlijks te leveren uit
 enen huse hove en erf 1 mudzaad sitis in par. de Otw ad locum dictum Clappende Schoer < erf
Hillegonde de Bree? en haar krn > erf Wilhelmi de Zeger en krn ^erf Goeswini vande Heesacker v
comm. plateam
 petia terre sitis in par. predicti ad loco dicto die Houtsche ackeren < > ^ erf w.John de Bladel v conventus
de Tongerloe
 stuck broecs sitis in par. predicta in loco dicto die Hesseldonc < erf die Oemsrijt > erf Jo. z.w. Amely
Walraven en krn ^Jo Haen v erf Jo Eelen
welke 3 mud rogge erfpacht voors. Gheertruut d.w. Jans Meyers tegen de voors. Jan met overgheven erfelijc
ghecreghen had in sch.br. sBosch en welke 2 mud rogs erfpacht voors. den voers. Jan vanden doet w.
Gheertruut sijne ghezwien en mids opdrachte Jan Wyten man van Alyten sijns wijfs d.w. Jans Meyers met
recht van versterve - supt Aernden z.w. Matheeus van Heyst sinen vader scab. Jan die Becker en Peter van
Einde in festo Thome
166. 1476 december 21
847.Sch.Otw,R.182,33r-2
Jan voers. man van sijns wijfs voers. 1/2 mud rogs jeep op Lichtmis en ten Bosch solvendum uit
 1/4 tot Jannen z.w. Gherit Boyters behorende in 2 buender lands in par. Otw tpl. Uedenhout < erf
Gherarde dicti Wael > erf Ghybout dicti quap
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welke 1/2 mud rogge erfpacht voors. Lambrecht van Doeren z. Korstiaen ad opus Gheertruden vidue
quondam Jans Meyers voors. tegen Jannen z.w. Berys van Oerle met overgeven erfelijc ghecregen hadde in
litt. de Buscoducis en welk half mud voors. Jan ter tocht van versterve erfelijk toecomen supt Aernden sinen
vader voors. - datum scab. ut supra
167. 1476 december 23
847.Sch.Otw,R.182,33r-3
Willem z.w. Gherit Wythen en Jan sinen wittighen sone promisierunt Henric Symon Bacs sone 45 peters
elke peter 18 st in festo Andree over jaer met 22 L rogs in festo Andree scab. Gherit van Berck en Peter
Jans sone datum xxiij decembris
168. 1476 december 20 ?
847.Sch.Otw,R.182,33v-1
Aert z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels sone
 een huis en hof cum fundo et attinentibus tot hem als hij zeede behorende bvvo in die Kerckstrathe < erf
Jans vanden Brekelen > erf Willem Beckers ^v strathen
vendtt Claeusen z.w. Jans Beeren uitgenomen Mergrieten vidua qd Adriaen Beeken en haar krn 1/2 mud
rogge erfpacht Wouter den Coster 4 L rogs erfpacht die fabryck van Oesterwijck 2 pont payments erfcijns
Meeus? Heyen oft hoeren erfgenamen die helft van 7 st erfcijns en een schey int hecken bij Aert Peters
jaarlijks van recht - geen sch. geen datum
Jan z.w. Jhoannis Elst redemit scab.jan die Becker en Gherit van Berck datum in prefesto Thome
169. 1476 december 20
847.Sch.Otw,R.182,33v-2
Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Riele
 een huis en hof tot hem behorende bvvo < erf Henric Ghijsbrechts > erf Wouter Mertens ^comm. plateam
v gemeint aen die Vloet ghelegen
welk huis etc. Henric Embrechts Smiters sone voors. tegen de erfgen. Aert Kermyssen en Enghelberen
sinen wive met overgeven in sch.br. Otw en welk huis etc. de voors. Embrecht vander doet w. Henric sinen
vader mets enen erfdelinge met sinen bruederen en susteren
supt Henric sinen wittigen sone die hieruit gelden zal 6 st en 2 d. erfcijns der fabrycken van Otw en 2 oude
grote en een hoen reneers huysvrouwe van Mechelen - datum scab. ut supra
quo facto dicti Henrici en heeft bekent Embrecht sinen vader voers. als dat EMbrecht voers. metten opdracht
dit huis voors. volcomelijc vernuecht ende voldaen heeft van alsulke 3 mud rogs erfpacht als Embrecht
voors. denselven Henric in huwelijke voorwaerden gheloeft had ende heeft wt dieen quyt gescouden
Embrecht sinen vader voers. vande voors. 3 mud rogge - datum scab. ut supra
170. 1476 december 30
847.Sch.Otw,R.182,34r-1
Jan z.w. Lambrechts vander Aavoert 12 L rogs jeep op Lichtmis uit
 een stuck lands geheiten Willem Aelbrechts acker in par. Haren in loco Belver < erf Peter vande
Nuwenhuse > Willem Coppen ^ heer Wouter vander Meer priester v erf krn Jans vanden Nuwenhuse
 de helft van enen weye gheheiten die groet weye in loco predicto metten enen eynde ter molen waert tot
de gemeint
welke 12 L rogs erfpachts voers. w. Lambrecht voors. tegen Henric z. Peter vanden Strathen in sch.br. Otw
vendt Petrus z.w. Jan Nouts - scab. Einde en HUlsen datum xxx decembris
171. 1477 januari 10
847.Sch.Otw,R.182,34r-2
Jacop z.w. Claeus Luten wede Agneesen sue uxoris d.w. Jan Vendijcs Adriaen z.w. Aerts Molders als
momb. en Henric z.w. Jan Vendijc als toesiender Elysabethen Kathelinen ende Jenneken gezusters krn
Jacop en w. Agneesen voors. te gelden Jan z.w. Ghijsbrecht Floren z. 1 mud rogge jeep op Lichtm is uit
 stuck beempts geh. die Meertrijt 1 buender in par. Otw in Udenhout < erf Henric Vendijc > erf Aerts
Appel jacops z. ^erf Jan Hessels v erf Kathelinen vidue qd Willem Vendijc
 nog een stuk land 10 L gelegen aldaar < erf Gosens vanden Heesdacker > ^ erf Jan Aert Gielis z.
 stuck lands 10 L gelegen aldaar < erf Gosens vanden Heesacker > erf Jan Aert Gielis z.
 3/4 van enen stuck erfs tot weyen liggende gheheiten Laarhovens weye sitis ibidem < erf Willem vanden
Heesacker > erf Henrick Lambrecht Bacs z.
 een huse en hove en erf daaraan aldaar < erf Jan Aerts > ^ Jans krn van Vucht v comm. plateam
scab. Jan de Becker en Hulsen datum x januari
dicti eodem hen te gheven en te ghelden Ghijsbrecht z.w. Ghijsbrfecht FLorys z. z. 15 L rogs jeep op
Lichtmis uit en van erven voers. - datum scab. ut supra
dicti ex gratia dicti Jacobo ende sinen kinderen dat sij desen voers. pacht al soe wanneer hen dat believe sal
af zullen moghen quyten en lossen elc mud met 35 peters elke peter tot 18 st en mette pacht - datum scab.
ut supra [34v]
Jacop voers. promisit Ghijsbrecht voers. 17 peters elke peter 18 st op Lichtmis - datum scab. ut supra
Jacop voers. promisit Jannen voers. 9 der voers. peters op Lichtmis over 6 jaar met 4 L rofs en elke Lichtmis
binnen de voors. termijn de pacht van 4 L rogs etc.
172. 1477 januari 10

847.Sch.Otw,R.182,34v-1
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Henric voors. en Jan voors. als man van sijns wijfs
 de helft van de helft hem toebehorende te weten die helft vande helft die hen na doet Kathelinen wede w.
Hessel vande Staeck en van Agneesen wede w. Jan Vendijc hoer moeder en oud moeder aencomen sal
in eenen huse en hove met toebehoren in par. Otw in Uedenhout < erf Jan Aert Gielis z. > Jans krn van
Vucht
supt Jacoppe ende sijnen krn voers. Jacop ter tocht en zijn krn ten erve - datum scab. ut supra
Jacop voors. promisit Ghijsbrecht voors. 13 peters en 1 oirt ende voor elke peter 18 st deen helft nae doet
Kathelinen voors. en dander helft na doet Agneesen voers. - datum scab. ut supra
173. 1477 januari 6
847.Sch.Otw,R.182,34v-2
Elysabeth vidua qd Willem Luus alsulcken tocht en recht van tocht als Elysabeth voors. besittende is in 1/6
van alle en eeniegelijke erfelijke goederen daar w. Willem Luwe in bestarf te weten in
 een huse hove lant beempt heye en weye in par. Otw in loco Karchoven
 en in enen huse en hove met toebehoren daar w. Willem Luwe in bestarf sitis in par. Otw bij der Kerchof
aldaar
 1/6 van alle andere erfgoederen w. Willem Luus voers.
supt Dircken hoeren wittigen zoen om daaruit te mogen vesten 4 L rogs erfpacht scab. Gruyter en Eyghen
datum vi januari
quo facto dicto Theode. . hem te gheven ende te ghelden Goeyaerden z.w. Rembout Henricx 4 L rogs jeep
op Lichtmis uit voors. huize hoven en erff - scab. predictum datum super
174. 1476 april 30
847.Sch.Otw,R.182,35r-1
Cont sij enyeghelijken want Elysabeth vidua qd. Jan Anchem Molders sone voer hoer ghebrek dats te weten
voer enen jaerlijcken ende erfelijken pacht van 1/2 mud op Lichtmis uit en van
 enen huse en hove met toebehoren sitis in libertate de Oesterwijc < her. Claeus van Stralen > her.
Gielis Comans ^ comm. plateam v her Korstiaen Embrecht Goeswins z.
 enen stuck lands geh. den Eycacker sitis in lib. predictis in loco dicto die Schive < > her. joffr Elysabethen
van Amersoeyen ab utroque ^her. Ghijsbrecht Korstiaens z. v gem. molenwege
 enen stucsken beempts sitis in par. predictem in loco dicto die Diese < erf Jan Monicx > commm. Aa ^
her. Jans van Ethen v erf Jans vanden Doren ut dixit
welk 1/2 mud rogs erfpacht voers. w. Jan Anchem Molders tegen Coenraden geh. vanden Dale in sch.br.
van Otw anno xiiijC Lxvi vi daghe in junio 6-6-1466 en welke pacht voors. de voors. Elysabeth ghebrack en
van zekeren jaeren naest leden niet vergouden en was als hij zeede ghericht waert mids vonnis der
scepenen van Oesterwijc aen dit huis hof ende erff voers. welc gericht Aert ghe. Lonout inde name ende van
weghen Elysabetthen voers. daer hij een volcomen macht af hadde volcomelijkeb volvuerde allen ende
enyeghelijc daer toe dede die hij daer toe sculdich was te doen met altemael daer in after ghelaten alsoe
doen dit alles gheschiet was ghewijst want met vonnis der schepenen van Oesterwijck dat Aert voers. als
ghemechticht dese voers. onderpande voer sijn voers. ghebreck [doorgehaald: van den ducaet die der uit te]
vercopen mocht ende dat die heer vande lande den cope oft den coperen daer af sculdich soude sijn
gherechte waerscap te doen ende want Aert voors. als ghemechticht dit voers ghericht den ghenen dien hij
dat sculdich was te bieden te losen gheboden heeft te losen ghelijc dat ghetuich vande schepenen inde
ghericht sat. declaraunt dwelc gheschiet alsoe heeft Aert voers. als ghemechticht dit voers ghericht daer en
teinden vercoft Jannen z. quondam Willems Beckers voor den pacht out sijnde van den daet voer hoeren
pacht ende voer 1 1/2 peter eens voer hoeren erfpacht vande 1/2 mud rogs ende voerden afterstelle vande
1/2 mud rogs o'gaen ende v. de onraet die daer met recht op ghegaen was scab. eodem datum ultimam
aprilis [onder aan dit blad hoekje afgesneden]
175. 1476 december 26
847.Sch.Otw,R.182,35v-1
Matheeus z. Aerts van Reeck
 een huys en hof met sinen gronden en toebehoren tot hem behorende sitis in lib. de Oest. < erf Jans
Beeren > erf Jans z.w. Wouter Robbrechts ^comm. plateam v her. Jacops vande Elst en zijn krn
welk huis etc. Matheeis voors. tegen Jannen z.w. Wouter Robbrechts z. voers. met overgeven in sch.br. Otw
vendt et supt Peteren z.w. Jans Wevers - scab. Peter vande Einde en Peter Jans z. datum in festo
Sthephani
176. 1476 ?
losse aantekeningen in andere hand
mijnen willighen dienst uts .. vermach nae
mijnen wlltighen dienst ..... vermach nae mijnder vermoghen
[rest weggeveegd toen het nog nat was]
item geh. Jan
Item geh. Jan Peterss
Item geh. JanItem geh. Jan van And(werpe?)
Item Henrick Toeit Gherit vander Aevoert
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177. 1476
tuk a847.Sch.Otw,R.182,36r-1
[is los vel met rechtsonder stuk weggevreten, duidelijke vraatsporen]
[met potlood zie fol 19vo dd 18 mei 76 - 1476] met zegel oud archief . . . - achterzijde blanco]
Inden name ons heren Jhesu wittelijc huwelijc getraceert ende ghesloten tusschen Willemen z.w. Willem
Kepken wedn. w. Yden vande Borch t.e. ende Jutten van Gheldrop wede w. Aerts vande Heyen van hoeren
iersten man en wede w. Henric Heer van hoeren anderen man ter andere zijde in welken tractaat van den
huwelijc sij toecomende huwelijcsche luyde hen verbonden ende overgheghevenen hebben in manieren van
huwelijker vorwaerden dat de langste levende van hen beyden inder menscheit allen die gueden bernerlijc
ende ombernerlijc havelijc ende erfelijc der sij beyde te gader breghen zullen ende daer sij van beyde zijden
macht over zullen hebben toy sij te tochten sal bliven besitten hun leven lanck ende niet langher ende die
gueden nae doet vande lesten aflivighen wederom gaen ende bliven zullen totten wittighen erfghenamen
ende nacomelinghen des gheens daer sij af comen sijn sonder arghelist met zulke vorwaerden toe ghedaen
oft der voers. Willem ende Jut toecomende huwelijcsche luyde metten ghereden penninghen oft juwelen
Willems voers enighe erfelijke gueden cochten oft verwerven dat int voers. hoer tocht sal behouden inde
gueden alsoe ghecoft ende nae doet van hen beyde te gaen ende te bliven totten wittigen erfghenamen
Willems voers. item noch eest vorwaerde ende gheco.... denoneert? oft gheviele dat den voers Willem af
ghequiten worden enighe erfelijker oft jaerlijke? renten hem nu toebehorende ende die penninghen daer af
comen ende ontfanghen bijde ....voers. Willem beleet worden aen enighe erfelijke renten ..... int voers. in die
renten hoer tocht sal behouden ......... en nae doet van hen beyden te comen ende te s.... wittighen naesten
erfghenamen Willems ............ wittighen naesten erfghenamen Willems .......... vorwaerden oft sij te gader in
huwelijken stade ...... ghen verwerven oft hen over liepen van ............. renten ende met dieen penninghen
enighe e..... oft verworven dat die erfelijke gueden a....... van hen beyden succedderen ende bliven zullen
............. worden in twee ghelijken percelen tot bey................... hoeren naesten erfghenamen half ende ........
aen ende over gheweest Rogier natuerlijc .................... Lambrecht Wijtman henne mo....... inde huse Jutten
voers. in ............... Lxxvi [1476]
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