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847. Archief van de Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811. 
Regestenlijst van inv.nr. 183, Protocol, 1477 
 
fol. 1- 30 en enkele losse akten 
149 regesten 
 
Oisterwijk,  W.de Bakker 14 augustus 2013 
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. 1-11 
b. 12-23 en een afgesneden blad 
c. 24-30 en 2 afgesneden bladen 
Rechterlijke Archieven - Schepenbanken 
Oisterwijk, R.183 oud nr Oosterwijk no 118? doorgehaald met potlood 
niet  gerestaureerd,  -perkamenten kaft kleiner dan boek niet beschreven - achterzijde geheel leeg voorop 
met potlood 1477/78 
met watermerk d? met stok met gaffel bovenaan  
 

Verklaring van enkele afkortingen: 
    
bvvo = binnen de vrijheid van Oisterwijk jeec = jaarlijkse en erfelijke cijns 
  jeep = jaarlijkse en erfelijke pacht 
dmaw = daar moeder af was mma = met meer anderen (cum quibusdam 

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

 

1. 1477 847.Sch.Otw,R.183,1r-1 
1476 - 77 
meester Jan z. Ghijsbrecht Korstiaens z. heeft vercocht Willem Jan Meeus z. en sijne moeder  
 huis hof lant  hei? en wey op die Hupperinghe ghelegen 
voor 1 mud rogh outs pacht en 2 vl. erfcijns jaarlijks daeraf te gelden aan mr Jannen daertoe te vesten 2 
mud roghs en 4 L rogs erfpacht diese af zullen moghen quyten binnen 6 jaar elc mud met 37 peters elc mud 
[hierboven p] tot 19 st en te betalen binnen 6 jaar 3 mud rogs en die binnen de voors. 6 jaar af te moeten 
quyten als mud met 37 der voors. peters en altijd metten pacht - getuigen Dirck vander Stegen Peter vander 
Steghen en Jan meester Jans Loer ende dat hebben die ghetughen ghezet v. Em. en Goeyaert Rembouts  

2. 1477 februari 26 847.Sch.Otw,R.183,1r-2 
Willem Poinenborch promisit meester Jan Ghijsbrecht Korstiaens z. 6 mud rogge en alsulcken penningen 
daervoer als den rogh des donredaechs voor sint Jan oft des donredaghs voer Bamisch nu naestcomende 
ter Hoech merct ghelden sal ende die penninghen te betalen tot Bamisch nu naestcomende oft Willem 
voors. die voors. penningen voors. dage niet en buerde ende meester Jan voers. daer om inne? in en cost 
om dede dat hij aqd.. alle dage daerop sal mogen verteeren 2 st ter tijt toe voer hij volcomelijc betaelt sal sijn 
welc . . . . .  
scab. Goeyasert Rembouts en Claeus Heyen datum xxvi february anno Lxxvi  
mr Jan voors. dese voors. scult ende penninghen supt Jacoppen z.w. Jans vander Elst  
scab. Peteren Embr. Henric Emmen z. datum xxviij septembris  

3. 1477 februari 26 847.Sch.Otw,R.183,1r-3 
Henric Ghijsbrechts z. promisit dicto Jacobo 10 Rgld tot 20 st van huden in eenre maent solverunt - datum 
scab. ut supra 

4. 1477 oktober 12 847.Sch.Otw,R.183,1r-4 
marge .... 9 1/2 peter en ....... Jan vander Dyssen 
Willem Wyten en Jan zijn zoon promisit Jan Elst 5? of 1? mud rogge en 2 L rogge elc mud 35 st in festo 
Mertini a.s. scab. Willem Wyten en Goeyaert Rembouts datum xi  xij octobris  

5. 1477 oktober 12 847.Sch.Otw,R.183,1r-5 
Embrecht Jan Hermans z. Henric Ringhels Willem Gherit Willems z. ende ........ deze 1 1/2 mud rogh .... - 
datum scab. ut supra 

https://www.flickr.com/photos/duul58/6486002553/
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6. 1477 oktober 12 ? 847.Sch.Otw,R.183,1r-6 
Willem Gherit Wilems promisit dicto 3 L rogs - datum scab. ut supra 

7. 1477  847.Sch.Otw,R.183,1v-1 
scabini lib. de Oesterwijck positi ab Henrici Back scultheto ibidem anno Lxxvi ende Lxxvij erant Embr. Henric 
Emmen z. Claeus van Berck Gherit vande Wiele Willem Wythen Goyaert Rembouts Dirck Sapeel ende 
Claeus Heyen  
item jurati [gezworenen] illius anni erant Mathijs die Gruyter et Adrianus Heyen 
Item concessi scab. in predicto anni 4 peters item ad... expositidien  Jan vanden Wuwe scouteth waert in 
leone een? ramen wuijs 
Item Claeus van Berck tenetur jure 2 vlaams van enen ...breve 
Item Goyaert Rembouts tenetur michi de kitteris quod exposui sibi 14 st ab 3 vlaams ex parte Mathijs niel? 
Item Willem Wythen tenetur michi ? ex parte Henrici  Roggen 3 vlaams  
Item noch voet? hen tot Ghestel verleet daer sij de rentmeester sochten 2 wilhelmus tuyn ende hen een 
copie van enenn mandament gheg? 
Item noch hen gheg? een copie van enen langen mandament 
Gheryt vande Wiele en de Dierck Sapeel pomiserunt  

8. 1477 januari 12 847.Sch.Otw,R.183,1v-2 
Mathijs de Gruyter ad opus lib.dat sij betalen zullen minen ghenedichen heer 20 rijders meester Henrix 
dochter van Eele 15 houden Rgld ende meester jan Ghijsen 10 Rgld die ic betalen datter die vrijheyt oft hoer 
ondersaten ghenen last en hebben mag ? ouden heercomen ende daer toe de vrijheyt 46 pters 18 st voor de 
peter tot vier viertel jaers naeden ouden heercomen solverunt scab. Em et Goeyaert Rembouts datum xij 
januari 

9. 1477  847.Sch.Otw,R.183,1los 
[enkelzijdig beschreven] 
Peter gheheyten Pryem soen w. Wouter Pryems  
 anderhalf buender  heyvelt begrijpende of daer ontrent gheleghen in die prochy van Tilborch ter stede 

gheheyten Enschot < erf Peter Beertrhouts > erf geh. tGoet der Waghen ^erf Henric Koeyten lancs 
enen waterlaet tot eenre steghen Jans Beckers 

heeft hij vercoft in enen wittighen cope Jannen geh. den Becker soen wilner Willems Beckers ende heeft 
gheloeft Peter Priem voers op hem ende op allen sijn goet dat hij heeft ende naemaels hebben ende 
vercrijgen mach dit voirs. erf te waernen ten ewighen daghen alsinen erf sculdich is te waernen ende allen 
commer ende calaengie van sijnen weghen ende van sijen mede erfghenamen weeghen af doen 
wtgenomen des tschertoghen cijnsch van rechts weghen daer af te verghelden testes Goeyart Reymbouts 
ende Cles Heyen anno Lxxvij alnu luye 

10. 1477 januari 14 847.Sch.Otw,R.183,2r-1 
Aenrt z.w. Aerts vande Brekelen als man van Elysabethen sue uxoris d.w. Ghijsbrecht vanden Beerthen 2 
mud 6 L rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit 
 enenhuse en hove met toebehoren in par. Ghestel < erf Peter Aerts erfgen. > erf Laureis BollekenMelis 

Aert Matijs Reneers vanden Wou  
nog uit  
 een stuck lants geh. den Dorenacker gelegen aldaar < erf Peter Aerts erfgen. > erf Reneers vanden Wou 
 een stuck lants geh. den Langhenbosch sitis ibidem < erf Jan Vos erfgen. > erf Jan Bolleken voers.  
 een stuck lants geh. dat Molenstucsken sitis ibidem < erf Claes krn van Eyghen > erf  Gielis Vosken en 

Willem Borchman  
 een stuck lants geheten after dat Laer sitis in par. predicti < erf Willem Snellen erfgen. > erf Peter 

Goeyaerts  
 2 buender heyvelt sitis in par. predicta < erf Snel hoeren kynderen > erf Jan Goeyaerts  
welke 2 mud 6 L rogs erfpacht voors. Elysabeth voers tegen Andries z. Wouter Jan Hillen. als wittig man 
Kerstine sue uxoris d.w. Ghijsbrecht  vander Beerthen voers. met overgeven in sch.br. Gestel vendt et supt 
joffr. Margrieten vidue w. Jans van Donghen d.w. Jans van Haeren - sch.Embrecht Henric Emmen z. en 
Claeus Heyen datum xiiij january 

11. 1477 januari 19 847.Sch.Otw,R.183,2r-2 
Aert z.w. Jan Priem promisit te ghelden Jannen z.w. jan Priem sinen bruer 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis 
uit 
 den vierendeel van een vierendeel van een stuck beempts geh. den Legrijt sitis in par. Otw in 

Uedenhout < erf Pauwels Wolfs ....  > Helmonts Broeck  
 1/4 van een ander stuck erf tot weyen liggende sitis ibidem M erf Willem  Smit > Gherit vande Schoer  
scab. Emken en Goeyaert  Rembouts datum xix january 
Jan voors. dat Arnoldi ditselve 1/2 mud rogge af sal mogen quyten en lossen op Lichtmis a.s.over 10 jaar 
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met 18 peters elke peter 18 st - datum scab. ut supra 

12. 1477 januari 19 847.Sch.Otw,R.183,2v-1 
Peter z.w. Embrecht Vannys man van Heylwyghen sue uxoris d.w. Aerts van Binacht alle goederen havelijc 
ende erfelijc hem en sinen wive behorende waar ook gelegen supt Wouteren z.w. Henric Comans man van 
Embrechten sue uxoris d. sijns Peters en Heylwyghen voers. - scab. Willem Wythen en Goeyaert Rembouts 
datum xix january 
quo facto dicti Wolteri ad opus sui et ad opus Heylwyghen voers. als dat hij dezelveen elken van hen hoer 
leefdage lanck houden salin sinen huse van ethen van drincken van cleederen van schoenen truwelijjcken 
na hoeren staet ende nae sijnre macht ede nae hoer beyder doet elken sal bestaeyen ter eerden ende haer 
doet stont betalen sal - datum scab. ut supra 

13. 1477 januari 25 847.Sch.Otw,R.183,2v-2 
Goelt wede w. Peter van Laerhoven alsulcke tocht in 
 enen huse en hove met toebehoren sitis in lib. de Otw < erf Kathelinen vidue w. Kathelinen Sthevens en 

haar krn > erf Margrieten vidue w. Jan Stert en krn? en Jan Holen ^erf Bruisten Aert Wanghen v  gem. 
viam die ter watermolen waert gheet ter Borch  

welk huis en hof etc. voors. w. Henrick van Buel tegen Hubrecht van Oesterhout Goyaerts z. in cope 
ghecrygen had in enen vonnisbrief sch.Otw welk huis etc. Goelt voors. en haar krn tegen de krn w. Henrick 
van Buele in sch.br. Otw supt Jannen Claeusen en Peteren gebr. en Elysabeth hun zuster krn derselver 
Godelden en w. Peter voorn.  
quo facto supt jan Claeus en Peter gebr. en Elisabeth hun zuster cum tutore voor hun zelf en voor alle krn en 
erfgenamen  dit voors. huis etc. vendiderunt Wouter z.w. Hubrecht van der Hoeven  
scab. Embrecht Henric Emmen z. en Goeyaert Rembouts datum xxv january  
... Goedelden 11 1/2 st  
Wouter voors. dit voors, huis en hof etc. vendt Jannen z.w. Wouter Molders die daaruit gelden zal Willem 
van Carwijck 11 st erfcijns scab. Em. en Gherit Peters datum xviij februari  
[3r] Wouter vors. promist Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken 8 1/2 peter elke peter 19 st in festo Pasche a.s. - 
datum scab. ut supra 
Wouter voors. promist Jan Elst ad opus Hubrecht z.w. Pauwels ...its [=Rembouts] 12 d. voors. a festo 
purificationis a.s. met 6 L rogs  
oft Wouter voers. dese voers 6 peters betaelt in festo Jacobi a.s. dat hij dat sal moghen doen sonder pacht 
daeraf te ghelden - datum scab. ut supra 

14. 1477 januari 27 847.Sch.Otw,R.183,3r-1 
Jo d.w. Jans Losen jeec van 40 vst paym. nutertijt ten Boschin beursen gaende op Lichtmis uit 
 een stuck lands w. Willen Stuck sitis in par. Haren tpl. Belver < erf Wolter de Vucht > erf Danielis Neel 

Toits  
welke cijns voers Jan voors. tegen Gheraerd z.w. Jan Philips z. in sch.br. Otw supt Kathelinen wede w. 
Goyaert van Laerhoven ad opus eius en ad opus hoer krn Kathelinen ter tochte en hoer krn ten erve scab. 
Emken en Claeus van Berck datum xxvij january  

15. 1477 januari 27 847.Sch.Otw,R.183,3r-2 
Jan z.w. Willems Beckers  
 een stuck lands hem toebehorende 8 L in lib. de Otw in loco dicto de Schive < erf joffr. Elysabeth van 

Amerroeyen > erf derselver joffr. Adriaen Heyen ^ comm. via v erf Jacops vander Elst en Jutten vidue w. 
Aerts vander Heyen  

vendt Adriaen z.w. Aerts Wolfs ad opus Aerts sijns vaders voors. ter tocht en Adriaen ten erve uitgenomen 
den altaristen van Otw 4 L rogs erfpacht en de H.Geesttafel 10 L en enen poirter vanden Bosch 12 L rogs - 
scab. Wiele en Willem Wytendatum ut supra 

16. 1477 januari 25 847.Sch.Otw,R.183,3r-3 
Adriaen z.w. Jacop Brievincs promisit Gielys Jan Steenhuis weert inde Haen tot Beeck sinen sweer dat hij 
den selven Gielys noch Agnesen sijn hvr alsoe lange als deselve Gielis en Agnese inder menscheit leven 
zullen nimmer meer molesteren quellen oft eyschen en sal noch bij iemant anders doen eischen van enighen 
huwelijckschen goey oft van enighen anderen sculden die Gielys voors. de voors. Adriaenn met  Alyten sijn 
dochter gheloeft oft ghegeven mach hebben oft andersins vanwegen Adriaens voors. outs ? mach hebben 
oft sculdich mag wesen ten weer dat adriaen voors. bij de voers Alyt sijn hvr quam ... dode dat een goet? 
[3v] man sinen wive sculdich waer te doen hem alsdan Gielys voors. Gheven sal dat hij hem in huwelijke 
vorwaarden gheloeeft hadde ende daermede vrij wesen sal [volgende blad bovenaan] ende dat niet te 
vercoepen [daarna enekel doorgehaalde regels over 2 bladen]  
Kateline wede Dirc Heyen 
Claeus z.w. Jan Wanghen en Peter Meus voor henselven en voor al hun mede erfgenamen 12 L rogge jeep 
op Lichtmis uit alle goederen w. Goyaert Brocken welke 12 L rogs erfpacht voers. Peter geh. Brocken tegen 
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Godevaert geh. Brocken in cope gecregen had in sch.br. Otw supt Goyaerden z.w. Goeyaert van Hulsen 
Pauwels Herman Berthouts sone en Jannen Lamberts zone van Gorcum ad opus eorum?[marge] ad opus  
Aeb? Hessels? ende Goeyaert Jan Vanys s? 
scab. Willem Wyten en Goyaert Rembouts datum in festo Pauli  

17. 1477 januari 25 847.Sch.Otw,R.183,3v-1 
Pauwels Herman Wouters z. Aeb? Hessels en Goeyaert Jan Vannys s. promiserunt Kathelinen voers. en 
Dirck Gherits z. 7 peters van 18 st voor de peter in festo Jo a.s.scab. predicto datum supra  

18. 1477 februari 4 847.Sch.Otw,R.183,3v-2 
Herman z.w. Jan Hermans sone weduwnaer w. Alyten sue uxoris naturael d. heer Peter van Krekelhoven 
aksulken tocht als herman bezit in 
 een stuxken beempt  in par. Haren tol. Belver ad locum den Horne? < erf Willem Vos en Jan van Haren 

> comm. plateam ^ erf Jacop Tycwevers tot? comm. plateam  
supt Jannen sinen wittigen sone  
quo facto gen. Joannes dit voors. stuk beemd vendt  Willemen z.w. Henric Vos [marge natuerlijc] Willem z. 
en Willem z. Willem Henric Vos wittige  z. Willems voors. promisit  Herman sinen vader warandi - scab. Em.  
en Gerit Peters datum quarta daarboven quinta  st ? brieven?  

19. 1477 februari 4 847.Sch.Otw,R.183,3v-3 
Goeyaert z.w. Henric Brabant 15 peter elke peter 19 st van 28 d. die welc Ambrosius z. Aert Wanghen den 
voers. Goeyaert gheloeft had met zekere pacht en tot zekere daghen nae inhout sch.br. Otw supt Jannne 
z.w. Herman Raymakers - datum scab. ut supra 

20. 1477 februari 4 847.Sch.Otw,R.183,4r-1 
Wij schepenen voirs.  - - sch. Otw doen cont Wanghen ende heeft ghekent dat hij jaerlijcs ende erffelijc 
schuldig is te ghelden de krn w. Henric Brabant 2 1/2 st en 3 plakken erfcijns op Lichtmis uit 
 enen huse en hof in lib. de Otw < erf Gherit Smit > erf Thomaes Wouter Maes z.  
waarna voor ons sch. comen sijn Goeyaert en Willem gebr. krn w. Henric Brabants voor henzelven en alle 
krn Henric Brabants - op deze 2 1/2 st en 3 pl. erfcijns ad opus Jans Raeymakers voors.  - -  
Jan voers promisit Goeyaerde en Willemen voers. 7 1/2 peters elken peter tot 19 st in festo Bavonis a.s. - 
datum scab. ut supra 

21. 1477 januari 28 847.Sch.Otw,R.183,4r-2 
Wouter geh. vanden Hoeven promisit Gheryden z. Peter vande Wiele 19 1/2 Rgld alke gld tot 20 st deen 
derdendeele tot meye a.s. solvit dander dordendeele in festo Jacobi en dat dorde dordedeel in festo Bovonis 
scab. Embr. Henric Emmen z. en Goyaert Rembout datum xxviij january  

22. 1477 februari 7 847.Sch.Otw,R.183,4r-3 
Agneese wede w. Marten Molders d. Adriaen Scheive alle erfgoederen als w. Merten de voors.Agneese in 
sinen testamente ghemaeckt ende beset heeft ut dicit soe waer die voers. erfelijcke gueden gelegen sijn 
supt Janne z.w. Dirck Nellen tesamen met alle testamenten en instrumenten scab. Emken en Go. Rembouts 
datum vij february  
Jan Nellen voors. promisit deselve Agnesen scadeloos en quyt te houden van allen en enyegelijcken 
erfgenamencen nacomelingen Mertens voors. als van den versterven dat hen van Maertenc voers, 
Aencomen mac h wesen - datum scab. ut supra 

23. 1477 februari 8 847.Sch.Otw,R.183,4v-1 
Hubrecht z.w. Jan Hubrechts Piggen nat.z.w. jans Groten weduwe [erboven: w. Arkenraden sijns wijfs] Jan 
z.w. Jan Peters man van Elysabeth zijns wijfs Peter z. Jan Vlemminc? man van Heylwyghen dochters w. Jan 
Hubrecht Piggen z. ook voor alle en eenyegelijke krn en erfgenamen Jan Hubrecht Piggen z. voors. ook voor 
krn Marcelijs en Arkemaden? voors. daar Marcelys voor geloeft heeft 4/5 tot hen behorende in 
 een huse en hove met toebehoren 13 1/2 L sitis in par. Enschot < erf Gherit Willems > erf Jans 

kynderen vander  Goer ^comm. plateam v erf Pteter van de Velde en Elysabethen Oerlemans  
welk huis etc. w. jan Hubrehts Pigghen z. tegen Jannen z.w. Wouter vande Wiele tegen Gherit Willem 
Hernrics Maes z. man van Marien sui uxoris tegen Hubrecht z.w. Willem Goyaerts z. man van Elysabethen 
sui uxoris drs Wouter vande Wiele voros. en tegen Enghelberen d.w. Peter vande Wiele en tegen Dircken 
z.w. Peter Stelaert in sch.br. Otw supt Hubrecht z.w. Willem Goeyaerts z. en Jan z. w. Jan Hubrechts 
Pigghen z. .... Hubrechts voers. voor die 2 1/2 vierdendele van de 4/5 dele voors. en Jannen voors. voor die 
1 1/2 vierendelen in de 4/5 voors tesamen mette commer daar HUbrecht en Jan voors. uit gelden zullen de 
pacht ende onraet inde oude brieven begrepen en daartoe Jan vande Wiele 11 1/2 L rogs erfpacht en Gherit 
Willems voors. 11 1/2 L rogs erfpacht en Enghelberen d.w. Peter vande Wiele 11 1/2 L rogs erfpacht jaarlijks 
welke pacht in den huise voorn. Hubrecht en Jan voors. van nu voortaan - scab. Sapeel en Goeyaerdt 
Rembouts datum viij february 

24. 1477 februari 11 847.Sch.Otw,R.183,4v-2 
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Aert ende Denis gebr. krn w. Aernt Bonen promisit heer Henric den Ridder priester z.w. Claeus Ridders 17 
peters elke peter 18 st van meye naestcomende over een jaar met 1 mud rogge scab. Emken en Gherit 
Peters datum xi february 
Aert voors, promisit Denys voers. scadeloes te quyten vande voors. gelofte - datum scab. ut supra 

25. 1477 februari 18 847.Sch.Otw,R.183,4v-3 
Jan z.w. Wouter Molders promisit Wouter z.w. Hubrecht voers. 10 peters elke peter 19 st deen helft op 
L:ichtmis met 5 L rogs en de andere helft lichtmis over een jaar met 2 1/2 L rogs solvit scab. Em en Wiele 
xviij february 

26. 1477 februari 18 847.Sch.Otw,R.183,5r-1 
Robbrecht en Jan gebr. en Aert hun zuster krn w. Wouter Brocken 1 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan sitis in par. de Otw in loco dicto Berkel < erf Claes 

Pig > ^ gemeint van Haeren  v erf Gherit Smit 
 stuck erfs tot Lande en tot weyen liggende 18 L in Par. Otw in loco dicto Uedenhout < erf Gosen vanden 

Heesacker > erf Jans Necker ^Jacop Claeus Jacops z. v gemeint van Haeren  
welk mud rogge de voors. Robbrecht Jan en Aert voors. tegen Peter z.w. Peter Back gekocht hadden in 
sch.br. Otw supt Jannen z.w. Ghijsbrecht Zeghers ad opus Yden wede w. Ghijsbrecht Zegers en haar krn  
de voorn. Yde tot hoer tochte en hoer krn ten erve - scab. Emken en Goyaert Rembouts datum supra 

27. 1477 februari 18 847.Sch.Otw,R.183,5r-2 
Wouter z.w. Hubrecht vande Hoeven  
 een huis en hof met toebehoren totten voors. Wouter behorende sitis in lib. de Otw < erf jan Beluuwe > ^ 

erf Peter Ghijben  v gem. plateam  
welk huis etc. met meer andere onderpanden totten voors. mids enen coep des heere van den lande bij Aert 
Appel daerop in enen vonnisbrief sch.Otw - supt Jannen z.w. Hermans Raeymakers tsmaen metten 
vonnisbrief en alle andere brieven scab. Wiele en Claeus Heyen datum xviij february 
daar Jan voors. uit ghelden sal H.Geestvan Otw 10 L rogs erfpacht en de abt van St Gtruden enen syoter 
erfcijns en 1 R dijcs opten Otw dijck jaarlijks van recht scab. Wiele en Claeus Heyen datum xviij februariy 

28. 1477 februari 18 847.Sch.Otw,R.183,5r-3 
Jan de Raeymaker promisit Gherit Peeters van de Wiele 18 peters elke peter 18 st in festo Jacobi a.s. scab. 
Gosens en Claeus Heyen datum supra  

29. 1477 februari 23 847.Sch.Otw,R.183,5v-1 
Cont sij want Heylwych d.w. Amelys Walraven in hoeren testament beset onser Vrouwen outaer inder 
kercken van Enschot 4 L rogs erfpacht den priester aldaar 1 L rogs erfpacht om hoer jaerghetyde mede  te 
doen den 4 biddende oerden 3 L rogs erfpacht maken tesamen 8 L daernae soe is gestaen voor sch. 
hierover  Wouter z.w. Henric Comans  en heeft gheloeft Jannen z.w. Amelys Walraven brueder Heylwyghen 
voors. als dat hij dit voers. 1/2 mud rogge erfpacht enen yegelijcken dient als voorn. is ghemaect is van nu 
voert aen wt sinen guede nu hebbende oft naemaels verkrijgende alsoe ghelden sal - dat de voors. Jan 
Melys tot op hem of op sinen gueden nimmermeer .... scab. Go. Rembouts Claeus heyen datum xxiij 
february  

30. 1477 februari 23 847.Sch.Otw,R.183,5v-2 
Jan z.w. Gielys Monen promisit Henricken z.w. Jans vande Nuwenhuse 11 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan  4 L in lib. de Otw < erf Jans Beckers > erf Jueten 

vidue w. Embrecht Clercs en zijn krn ^com. plateam v erf Jan van den Dijc Jueten voorn. en Jan Monen 
voorn.  

scab. Claeus van Verck en Claeus Heyen datum supra   
Henrick voors. dat deselve Jan deze 11 L rogh erfpacht voors. ad sal mogen quyten en lossen op Lichtmis 
a.s. over 4 jaar met 22 peters elke peter 18 st - datum scab. ut supra 

31. 1477 februari 24 847.Sch.Otw,R.183,5v-3 
Laureys z.w. Wouter Loer promisit Ghijsbrecht z.w. Jans van Vucht 1/2 mud rogge jeep op Lichtmis uit 
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 9 buenderen sitis in par. Tilborch < erf sheren van 

parweis > ^ gemeint v erf van het godshuis van Tongerloe  
scab. Wijten enGo. Gerit? Rembouts datum xxiiij februay 

32. 1477 februari 24 847.Sch.Otw,R.183,6r-1 
Henrick z.w. Gherit Wouter Ringhelmans z. promisit te ghelden Herman z. Jan Hermans Noyens z. 4 Lrogs 
jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in par. Otw tpl. Huculem? 10 L < ^ erf Jan die Sloetmaker > erf Jan 

Monix en Claeus van Bochoven v gem. plateam geh. dat Weertven  
scab. Em en Claeus Heyen datum sup.  
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33. 1477 februari 25 847.Sch.Otw,R.183,6r-2 
Wijtman z.w. Willem Wythen diemen hiet Willem Wythen diemen heit Willem Corten promisit Laureins z.w. 
Laureis Wouter Vrancken z. 6 L rogh jeep uit 
 enen huse en hove en erf daaraan 27 L sitis in par. Otw in loco dicto Berckel < erf Henrick Willem 

Wyten z. > Wouter Beerthout Wouters z. ^com. platea v erf Embrecht Jan Emmen  
scab. Em. en Claeus Heyen datum xxv february  

34. 1477 maart 2 847.Sch.Otw,R.183,6r-3 
Denys z.w. Aert Bonen promisit Jannen z.w. Gielis Monen 5 1/2 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 een stuck lants 4 1/2 L in par. Haren in loco Belver aen deinde < erf Gheertruden vidue w. Hermans 

vande Schueren en krn > erf Ysabeel Beeckmans ^ comm. plateam v erf w. Jan Monix  
scab. Em. et Dirck Sapeel datum ij marcij  

35. 1477 maart 2 847.Sch.Otw,R.183,6r-4 
Ghijsbrecht z.w. Henric Willem Henricx z. heeft bekent ende geleden dat Jan Willem Henricx z. sijn oem als 
momboor ende Dirck Ghijben als toesiender der ierstgenoemde Ghijsbrecht onder sijn mondige jaeren 
wesende volcomen voldaen ende wael betaelt hebben van den ontfanc sijnre goeden voers. bedanckende 
hen volcomelijc van goeden momborien scheldende daeraf quyt Jannen ende Dircken sijn oemen voes. hen 
en al deghene die quitantie behoeven scab. Claeus van Berck ende Willem Wyten datum supra sedem? in 
dominica reminiscere 

36. 1477 maart 11 847.Sch.Otw,R.183,6v-1 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken  
 een huis ende hof met gronden en toebehoren bvvo < erf Mathijs Maes > erf Wouter Back van Goerle 

toebehorende w. Ghijb Meinen ^ com. plateam v comm. aen die Vloet ghelegen  
als Ghijsbrecht voors. tegen de erfgenamen w. Aert Goeyaert Back en de erfgenamen w. Margriet wittige hvr 
Aert voors. d.w. Jans van Tilborch met overgeven verkregen in litteris de Otw  
 nog hiertoe een huexken erfs aent voors. huys gelegen toebehorende Ghijsbrecht voors. den leven lanck 

heer Willem Moeliaert pastoir tot Oisterwijck  
dwelck de selve Ghijsbrecht tegen den pastoir voirs. verkregen ghelijc die brieve bijden pastoer bezeghhelt 
dat claerlijcer inhouden ende begrijpen  - supt. Wouter z.w. Henric Smoelners die hieruit gelden zal 19 st 
H.geest van Otw  10 vl. den persoenscap van Oisterwijc en een roey dijcs opten Oisterwijcxen dijc scab. Em. 
en Goeyaert Rembouts datum xi marcy  
Zeger z. Erit van Kuyck redemit et reportavit scabinis Em et Goeyaert datum xi marcy 
Wouter voors. promisit Ghijsbrecht voors. 41 peters elke peter 18 st deen helft opinxten en dander helft op 
Sint Jscop te betalen - datum scab. ut supra 
Wouter voors. promisit Ghijsbrecht voors. 18 der voors. peters op Lichtmis met 1/2 mud rogge - datum scab. 
ut supra  
Wouter voors. promisit 18 der voors. peters op Lichtmis over 2 jaar met 1.2 mud rogge etc. - datum scab. ut 
supra 
Wouter voors. promisit 18 peters p[ Lichtmis over 3 jaar met 1/2 mud etc. - datum scab. ut supra 
Wouter voors. promisit 18 peters op Lichtmis met 1/2 mud rogge etc. - datum scab. ut supra 

37. 1477 maart 14 847.Sch.Otw,R.183,7r-1 
Cornelys en Lidewych gebr. Jenneken ende Margriet gez. krn w. Jan Dicbiers hebben geloofd die een den 
anderen dat sij eegheenehande gueden bernelijc noch onbernelijc havelijc ende erfelijc die hen oft enighe 
van hen vander doet w. Jan Dicbiers hoers vaders en van w. Henric wittige hvr Jan Dicbiers doen sij beyde 
leefden met recht van versterve toecomen sijn  en  zullen vercopen verteren vervreemden oft veranderen in 
gheene manieren dan bij wille toe te doen ende bijwesen van hen vieren eendrechtelijc doch mocht een van 
hen enige goederen vercopen of vervreemden zonder consent vande anderen dat die ghene alsoe doende 
berooft sal sijn van sinen gedeelte om dat dele te comen aen totten anderen  
scab. Willem Wyten en Goeyaert Rembouts datum xiiij marty voor Pasen 

38. 1477 maart 16 847.Sch.Otw,R.183,7r-2 
Margriet d.w. Wouter Poinenborch Peters z. cum tutore 
 een huis en hof cum fundo et att. 5 L sitis in par. de Haren < erf Wouter Poinenborch > erf Willem 

Theeus ^gemeint van Haren v erf Peter Schuermans  
 de helft van enen buender broecs dwelc jaerlijcs rijt tegen dat Gasthuis vanden Bosch  in par. predicta < ^ 

erf Claeus van Bochoven  den Molenloep v erf Henric Poinenborch  
als voors. Margriet vander doet w. Wouter Poinenborch hoer vader voers. met recht van versterve en een 
erfdeling met mede erfgenamen in sch.br. Otw supt Wouteren z.w. Wouteren Poinenborchs voors. hoer 
bruer daar Wouter voors. uit gelden sal den commer in de voors. deylbrieve begrepen  
Wouter voers. promisit te gheven ende te ghelden Margrieten voers. 1 mud rogs jeep op Lichtmis uit en van 
de huse en hove en erf voers.  
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scab. Sapeel en Goeyaert Rembouts datum [xvij doorgehaald] xvi marcy  

39. 1477 maart 24 847.Sch.Otw,R.183,7v-1 
Henric die Wit z.w. Jans Witten ende Aert geh. van Engelant diemen heyt Aert Mutsaert promisit heer Gherit 
z.w. Ghijsbrecht vande Scaepsdijc 60 Rgld elke gld 20 st in festo purificatio en in festo Andree 3 mud rogs 
etc.  
scab. Go. Rembout en Claeus Heyen datum xxiiij mrt voor Paschen  

40. 1477 april 8 847.Sch.Otw,R.183,7v-2 
Ghijsbrecht z.w. Jan Brocken promisit heer henric den Gruyter priester ende Claeusen Peters sone vande 
Venne oft enen van hen beyden 53 peters 6 st en van elken peter 18 st etc. de helft tot Pinxten dandere helft 
Jacobi .... oft Ghijsbrecht voers. Wouter Smeken doet geloeven die voers 2 leste termijnen 41 peters dat 
Ghijsbrecht voers. van daer? geloeft ongehouwen sal bliven over? quyt  
- scab. Wil Wythen en Gherit Peter datum viij aprilis  

41. 1477 april 8 847.Sch.Otw,R.183,7v-3 
Peter z.w. Herman Goeyaert Back op 
 een stuck erfs hem als hij zeede toebehorende 12 L in par. Oesterwijc in loco dicto die Coppelstraet < 

erf Jan van Eyghen > die Coppelstraet  
 een stucxken lands 4 L < gem. Aa > die Coppelstraet  
 een stief? leen lands 1 L sitis ibidem  < Jan Buckinck > Zeger? Avoirt?  
 een stuck lands 2 L sitis ibidem < Jans van Eyghen > erf Mechtelden vidue w. Jans van .... 
 stuck lands 3 L sitis ibidem < Jan Coecs? > Jan Vriens  
ad opus Herman z.w. Herman Goeyaert Berck ? [=Back] noch te doen bij hem selve of bij iemant anders voir 
gheenen leenhoeve voors. voor enigen recht/ gheestelijc oft weelijc in ewig manieren? ....  
scab. Sapeel en Goeyaert Rembouts datum viij aprilis nae Paschen 

42. 1477 april 8 847.Sch.Otw,R.183,8r-1 
Herman voors. promisit Peter sinen bruer voors. 2 mud rogge jaarlijks lijfpacht op Lichtmis zolang Peter 
inder menscheyt leven zal; te belaten op de eerste lichtmis na de dood van Alyten vidue Herman Goeyaert 
Back hoer moeder uit en van allen en enyegelijcken sinen gueden doch als Herman bij toedoen van Peter of 
van iemant anders doer hem ghemolesteert becommert oft ontvreemt wodt van alsulcken bij den voors. 
Peter de voers Herman hueden des daechs overgegeven goederen? . . . dese vest als vande 2 mud lijfpacht 
eghene weerden wesen en sal  
- datum scab. ut supra 

43. 1477 april 8 847.Sch.Otw,R.183,8r-2 
Alyt wede Herman Goeyaert Back alsulcken tocht in 
 een huys en hove megt toebehoren so lant als heye tsamen 13 L sitis in par. Otw in loco dicto 

Huculem < erf Jacops vande Elst > gemeint [aanalle zijden]  
 enen stuck lands 2 L sitis in par. predictam in loco dicto dat Kerckeinde < erf Reinkens erfgenamen van 

Mechelen > erf Wouter Willen erfgenamen ^ comm. via v gem. aquaductam  
supt Peter en Herman voors. om daaruit te mogen vesten 1/2 mud rogge erfpacht ende niet verder?  
scab. Willem Wyteb en Sapeel datum supra 
quo facto Peter en Herman promisit te ghelden Goeyaerden z.w. Rembout Henricx z. 1/2 mud rogge jeep op 
Lichtmis uit huis etc. voors.  
- datum scab. ut supra [rest van dit blad leeg]  

44. 1477 april 9 847.Sch.Otw,R.183,8v-1 
Peter z.w. Aerts vande Wiele tfierendeel hem toebehorende in 
 een stuck beempts ombedeeld in par. Otw in die Diese daer die gem. Aa geh. die Diese doer gheet nu 

de zusteren en Jan van Doren > erf erfgen. w. meester Jans van Spulle en erf Thomaes Wouter Maes ^ 
gemeint v Jan van Doren  

 1/4 in een stuck beempt den Haerenbeempt sitis ibidem < erf Jans Leeuwen > erf Jans van Haren en w. 
Wolfaerts erfgenamen ^ ghemeinten en gem. quaductum  geh. die Aa  

 1/4 in een stuk beempt sitis in par. Otw in loco dicto Huculem < erf Lambrecht vande Wou > Juet? Jans 
vanden Dijc ^ gem. Aa v gemeint? ibidem ut dicit  

1/4 van 1/4 van mud rogge erfpacht dwelc w. Aert vande Wiele tegen Aernden z.w. Goeyaert Back 
ghecregen had  uit zekere onderpanden na inhoudsch.br.  
supt Henrick z.w. Aerts vande Wiele sinen bruer waaruit te gelden alle pachten en chijnsen en  commer  
Henric voors.  
dat 1/4 hem toebehorende in 29 L rogge die welc w.Aert vande Wiele tegen Jacop den Wit ghecregen hadde 
en die welc de erfgen. w. Gherit Huyb Berthen die men heyt Smit  Huben jaarlijks schuildig  is uit  
 zekere onderpanden naar inhoud sch.br. Otw  
nog 1/4 van 1/2 mud rogge erfpacht als w. Peter Piggen  w. Aert vande Wiele schuldig is te gelden uit  
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 zekere onderpanden in Enschot volgens sch. br.  
 1/4 van een stuck erfs geh. den Berckhof in par. Gestel < erf Adams scheper > erf Jans vande Veeken  
supt Peteren sinen bruer voors.  
scab. Em en Claeus Heyen Datum anno Lxxvij den ? dominica ? naeden heylighen Paeschadag ix april 

45. 1477 april 11 847.Sch.Otw,R.183,9r-1 
Luytgaert wede w. Thomaes Wouter Maes z. met Jannen z. Emken Gosens z. hoeren tegenw. man alsulcke 
tocht als Luytgaert voors besittende is in 
 eenen stuxken lands 61 R sitis in par. Otw in loco Huculem <  heer Willem Wyten en Wouter Claeus 

Vrients z. > erf Thomaes Wouter Priems z. ^comm. platea v erf Goyaerts van Deyl en zijn krn  
supt Wouter z. deselve Luytgaerden en w. Thomaes voors.  
scab. Em. et Dirck Sapeel datum sonsd. naes Paesdach xi aprilis  nae Paschen  
quo facto dit stuxken lants vendt Willem z.w. Gherit Wyten in manieren van erfwisseling Willem z.w. Gherit 
Wyten  
- datum scab. ut supra 
sup. Wytmanne 6 L rogs erfpacht Wouter voors. daerwt te bliven ghelden  
- datum scab. ut supra 
Willem voors. promisit te gelden Wouter voors. 6 L rogs jeep op Lichtmis uit den iersten pacht dathy af 
wesen sal op Lichtmis .... en vanden stuck erf voors.  
- datum scab. ut supra 

46. 1477 april 20 847.Sch.Otw,R.183,9r-2 
Jan z.w. Lambrecht z.w. Jans vande Avoert 12 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 een huse en hove met toebehoren in par. Haeren in loco dicto Belver < erf Wouter vande Heesacker > 

erf Henric Vossen ^gem. platea v erf Aelbrecht van Lucel 
 stuck landts geh. den Nonnenstreep sitis ibidem  < erf heer Wouter vanden Meer priester > erf Peter 

venmans Claeus Henric Claeus z. cum quibusch ...  
welke 12 Lrogs erfpacht voors. Lambrecht z.w. Jans vande Aavoert voors. tegen Claeus z.w. Claeus 
Sthevens Emmen in sch.br. Otw welke 12 L rogs voors. de voors. Jan vander doet w. sijns vaders voors. 
met versterf en in erfdeling met mede erfgenamen - supt Peter z.w. Jans Nouts  
Claeus z.w. Lambrecht voors. redemit et reportatus  
scab. Goyaert Rembouts et Dirck Sapeel datum xx aprilis nae paesen 

47. 1477 april 20 847.Sch.Otw,R.183,9v-1 
Wouter z.w. Matheeus Back van Goerle promist Jacoppen z.w. Jacops van Lyemde 20 gld elke gld 10 st 
deen helft tot bamis a.s. dander helft 1/2 jaar? met 14 L rogs  
scab. Emken en Goyaert Rembouts  datum xxi aprilis -  
Wouter voors. promisit 17 1/2 der voors. glds van half vasten a.s. over jaer met 14 L rogge  
- datum scab. ut supra 

48. 1477 april 20 847.Sch.Otw,R.183,9v-2 
Merten z.w. Claeus Leeus wedn. w. Agnees sue uxoris d..w. Aerts vande Kerckhove alsulcke tocht als 
Merten voors. besittende is in 
 huse en hove gronden en toebehoren  sitis in lib. de Otw < erf Henric Peters z. van Eindoven > erf 

Claeus Gherits z. van Berck ^fem. straat v aen die Vloet  
als Claeus geh. Leeuwe tegen Enghelbeerthen en Gherit z.w. Enghelberne geh. Holcs met overgeven en 
welke helft in voorn. huis etc. de voors. Merten tegen Yden d.w. Claeus Leeuw met overgeven in div. sch.br. 
Otw supt heer Adam priester z..dess. Merten z.w. Agneese voors. scab. Goeyaert Rembouts en Sapeel 
datum supra  
quo facto heer Adam dit voors. huis etc. vendt Aernden z.w. Willem vande Kerchove waaruit te gelden Onser 
Vrouwenoutaer van Haren 1pont payments en Gheryt z.w. Gherits van Berck 1/2 mud rogs erfpacht - datum 
scab. ut supra 
Aert voors. promisit heer Adamen voors. 48 peters elke peter 19 st 15 derselver peter in festo Jacobi a.s. en 
de rest deen helft op Lichtmis met 1 mud rogge en de andere helft op Lichtmisover een jaar met 1/2 mud 
rogge maar als Aert betaalt op? Bavo dan sal hij moghen doen sonder pacht - datum scab. ut supra 

49. 1477 april 22 847.Sch.Otw,R.183,10r-1 
wij Willem Wythen en Goeyaert Rembouts sch. Otw notum factus dat verschenen Willem Aert Melis z. 
Gosen Scheiven Jan Lipprechts Jacop Lipprechts Henric Dirc Nellen z. die voor hen selven en voor Jan 
Nellen hen vernuecht voldaen en wael betaelt van alsulke soenen ende soenpenningen als Wouter Claeus 
z. en sijn borghen de voors. geloeft hebben vande soene vande ongevalle ghedaen in Jacop Coreman van 
Wouter Claeus z. datum xxij aprilis  

50. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,10r-2 
Peter en Henric gebr. krn w. Aert vande Wiele Lambrecht z.w. Henric vande Woude wittig man Jueten sue 
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uxoris d.w. Aerts voors. Jan z.w. Jans Witten wittig man van Elysabeth sue uxoris d.w. Henric Emmen 
Gheryt z.w. Peter vande Wiele voor Henrick z.w. Henrick Emmen voors. zuster Jan d.w. Aerts van Haren 
Henric priester z.w. Aert Gruyters pater vanden susterenhuyse voors. [doorgehaald Margriet d.w. Henric 
Emmen voors] suster Rijcout d.w. .Jan Beerns [of Beerits?] d. suster der susterhuse van Otw daartoe 
Mechtelt vande selven w. Henrick en uit w. Elysabeth d.w. Aerts van de Wiele voors. pu. genit.. erfdeling bij 
doet Aerts vande Wiele hiers vaders en van w .Margriet d.w. Margrieten van Huculem hoer moeder met 
recht van versterven  
aan voors. Peter  
 29 L rogs erfpachtc die die erfgenamen w. Gherit Huyb Berthen die men hiet Smit Huben jaarlijks 

schuldig zijn uit 
zekere onderpanden in par. Tilborch ad locum Loven volgens sch.br.  
 1//2 mud rogge dwelc w. Peter Pig w. Aerts vande Wiele jaarlijks schuldig was  uit zekere onderpanden 

volgens sch.br.  
 een stuxken lants geh. den Berckhof 1 L in par. Gestel  
als voors.Peter gesellen sijn in deel ad opus [10v]  
hiertegen zal Henric hebben  
 een stuck beempt in par. Otw in de Diese daer die gemein Aa geh. die Diese duer gheet < de zusteren 

enJan van Doeren > erf erfgen. w. mr Jan van Spulle en erf w. Thomaes Wouter Maes z. ^erf  Jans van 
Doren  

 een stuck beempts in par. voors. in Huculem < erf Lambrecht vande Wou > mr Jan vanden Dijc 
^gemeint v comm. aqua geh. die Aa  

[doorgehaasld nog 1 mud rogge erfpacht als w. Aert vanden Wiele tegen w. Aert Goyaerts Back uit zekere 
onderpanden volgens sch.br.] 
waaruit Henrick uit gelden zal op onsr Vrouwen outaer van Haren de helft van 7 1/2 oude grote erfcijns  
Hiertegen zal Lambrecht voors. hebben  
 de helft van een stuk beemd geh. den Haren beempt onbedeeld daar de andere helft af toebehoort de 

zusteren Gherit en Jan de Wit voors. sitis in par. Otw in loco dicto diese < erf Jans Leeuwen > erf Jans 
van Haren en erf w. Aert Wolfaerts ^ gemeint  met beyde eynde  

aan  Jan de Wit voors. Gherit van de Wiele en de zusteren voors. onder hen gelijc te deylen  
 de andere helft vanden stuck beempt voors.  
uitgenomen de zusteren voors. 1 mud rogge op Lichtmis uit 
 een stuck erfs soe weye als lant tsamen 14 L sitis in par. Otw in dat Langvennne < erf Alijten vidue w. 

Henrick Go Back en hoer dochter > erf Claeus vanden Dijc ^gem. waterlaet v erf Herman Goeyaert Back  
welk mud rogge erfpacht voors. w. Aert vande Wiele tegen Aerden z.w. Goeyaert Back in sch.br. Otw  
supt heer Henrick priester z.w. Aerts? Gruyters ad opus de susteren voors.  
scab. Goeyaert Rembouts en Sapeel datum 2a may 

51. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,11r-1 
Jan de Wit voers. man van zijns wijfs voerrs. Gheryt z. Peters vande Wiele voors. 2/3 in de helft voers. in  
 voors. beemd geh. den Harenbeempt in par. Otw in die Diese  
supt heer Henric voors. ad opus de zusteren voors. tesamen metvors. deelbrieven scab. Em. en Gherit 
vande Wiele datum supra  

52. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,11r-2 
Wouter z.w. Wouter van Gorop 1 mud rogge jeep hem behorende op Lichtmis uit 
 een stuk land geh. die hoeve 12 L in par. Enschot < erf w. Laureins vander Heyen > erf Peter Embrecht 

Vannys z. ^v gemeint  
welk mud rogge voors. jan z.w. Gherit Wyten tegen Henric z.w. Gherit Jacops sone met overgeven in sch.br. 
Otw - supt et vendt Claeusen z.w. Jans Beeren  
scab. Gherit vande Wiele en Claeus Heyen datum supra 

53. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,11r-3 
Laurens?  z.w. Everaert Roelofs z. 1 1/2 mud rogge jeep in festo Andries uit 
 parte bonaris? sitis in Enschot  als w. Ad. Jhoh? Back geloofde?  
welk 1 1/2 mud rogge erfpacht voors. Laur? voers. tegen Jacope z.w. Jans  geh. Back in sch.br. sBosch  
supt Jannen z. Willem Wyten - scab. Gherit Peters enn Claeus Heyen datum supra  

54. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,11r-4 
Jan voors. promisit Jannen natuerlijc z. Laureis Everaers z. 28 1/2 peter elke peter tot 18 st in festo mertini? 
a.s. scab. Gherit Peters en Claeus Heyen datum supra  [rest van dit blad leeg]  

55. 1477 mei 2 847.Sch.Otw,R.183,11v-1 
[laatste blad katern een] 
Marie vidue w. Aert vande Vallen cum tutore alsulcken tocht in 1/6 van alle goederen sij have oft erve daar 
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w. Aert vander Vallen in bestarf supt Anthonisen z. Jans van Vucht man vanYden sue uxoris d. Aerts vande 
Vallen voors. ...... 
quo facto Anthonys voers. het zesdedeel van de voors. gueden supt Marien voors. en hoer andere vijf 
kynderen voors. scab. predicti datum supra scab. Wiele et Dirck Sapeel [sic] datum supra  
de... Michiel vander Vallen 

56. 1477 mei 3 847.Sch.Otw,R.183,11v-2 
Aernt z.w. Jacops van Eele Aert Houtappels sone een mud rogs jeep tot voors. Aerden behorende in festo 
purificatione uit 
 een huse en hove en andere tymmeringen daerop staende en erfven 6 buender in par. Otw in loco 

Karchoven daer Jan van Ghilse nutertijt op wonende < erf geh. den Scaepsdijc > ^ gemeint  v erf 
Gheertruden vidue w. Dirc geh. Wanghen vanden Doveloe en haar krn  

welk mud rogge erfpacht voors. Aernt voers. tegen Aerden [erboven Cornelis geh.] [in  voormarge  
Severings] Anthonis of Antkens in cope ghecregen hadde in sch.br. Otw  
supt Elysabethen d.w. Jan Roelofs  
scab. Gherit vande Wiele en Dirc Sapeels datum 3a may  

57. 1477 mei 3 847.Sch.Otw,R.183,11v-3 
Elysabeth voers. dit voors. mud rogge erfpacht  
item noch hier toe 1 mud rogge erfpacht in festo purificationis uit 
 enen beempt geh. den Grotenbeempt sitis in par. de Oesterwijck in loco dicto Huculum < erf 

Beerthout  Bacs en Wouter Zibben c.s. > die ghemein Aa Claeus van Ethen en die gemeint van  Huculem  
^ erf Everaerts vande Water v erf krn Laureis vander Heyen  

welk mud rogge erfpacht voors. Elysabeth voers. tegen Willem z.w. Gherit Wyten in sch.br. Otw  
supt heer Jannen priester z. Aert Appel voors. zo lang die leven zal die voors. 2 mudden erfpacht een 
weeckmisse [ des sondaechs onder die misse ghed... te werden ] voor de zielen Elysabethen en haar 
ouders ghed.. te werden en na doet heer Jan voors. den gilde van Ste Barbaren om vanden voers. deken op 
Ste Barbaren outaer een weeckmisse ewelijc ghedaen te woorden voor de zielen Elysabethen en hoer 
ouders met voorwaarden oft de deken die voors. misse in enighen toecomende tijde versumen dat dan ? van 
dese 2 muddee rogge erfpacht voers. erfelijc behorende die fabryck van Oesterwijc ende dander mudde 
Heyligen Geest ....- datum scab. ut supra 

58. 1477 mei 3 847.Sch.Otw,R.183,12r-1 
Henric z.w. Willem Wyten die men hiet Willem corten  
 een huis en hof met sinen gronden en toebehoorten hem behorende sitis in par. Otw ad locum Berkel 

ter stede geh. die Locht < ^ erf Peter Willen > erf Jans Beckers v gem. plaats  
als Henric voors. tegen Wouter z.w. Sthevens van Schye met overgeven in sch.br. Otw supt et vendt 
Peteren z.w. Henric Willen - scab. Goeyaert Rembouts en Dirck Sapeel datum 3a may 

59. 1477  847.Sch.Otw,R.183,12r-2 
Peter z.w. Daniels z.w. Daneel Hillen z. dat dordendeel hem toebehorende in  
 eenen huse en hove met toebehoren sitis in par. de Haren in loco dicto Belver < erf Henric Zomer > erf 

Gherardi de Ghyselaer  
 1/3 in een stuck lands sitis ibidem < erf Henrici Zomer en Gerardi Ghyselaer > erf eisdem Henrici en 

Laurencij dicti Toit   
 stuck lands 1/2 L sitis ibidem < erf Henrici dicti Somer > erf Hessel Appels  
 een stuck eerleets? lands sitis ibidem  <erf Hessels voors. > Herman Zibben  
 dat dordendeel van enen zesterzaet lands sitis ibidem geh. brauts? hof < >  erf Laureins Toits  
 1/3 van een stuck erfs geh. dat Neghelant sitis ibidem < erf Herman Zibben > erf Aert Appel z.w. Hessel 

Appels  
 1/3 van enen stuck lands get [doorgehaald dat Neghenlant] aldaar ad locum dictum die Monschot < erf 

Jo. Colemans > erf Philips Boeyen  
 1/3 vanenen stuck lands sitis ibidem geh. dat Steltken < erf Henric Appels > erf Heylwyghen vande Meer  

en haar krn  
 item nog 1/3 van enen stuck broecs sitis ad locum dictum dAspelaer < die ghemein Aa  > gemeint geh. 

dAspelaer 
welk huis hof en erf voors. Daneel z.w. Daneels geh. Hillen z. tegen Jannen geh. den Bye z.w. Ho geh. 
vanden Tenden voor jaarl. en erfelijke pacht van  11/2 mud en 4 L rogge en voor sommige andere  commer 
jaarlijks van rechts wegen wt te vergelden in sch.br. sBosch heeft hij wittelijc verhuert in recht manieren van 
heringhen enen termine van v [=5?] jaren duerende ende tenden een vervolgende Katherinen d.w. Henric? 
Somers van de voors. Kathelinen en hoer nacomelingen dat dorde dele vande voors. huse hove en erff te 
hebben te houden ende ghebruken daer Kathelinen en hoer nacomelingen wt ghelden zullen de pacht en 
chijns jaarlijks ........ dese hure stendig ende vast te houden ........ 
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60. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,12v-1 
Alijt d.w. Daneel Daneel Hillen z. dat 1/3 van voorn. huys en hove  
supt Kathelinen voers. scab. Em en Heyen datum xxviij may 
Kathelinen voors. promisit Peter voors. als dat deselve Jan op enen hoeck vande voors. erf vsede? neven 
Gherit Ghyzeleer tot enen vierkanten velde van v roeyen aen die straet sal maken tymmeren een huysken 
ende dat in sinen persone te moghen bewonen ende te ghenruken sin leven lanck ende dat voers. huysken 
mette erve nae doet Jans voors. sal bliven tot Kathelinen voors. oft tot horen nacomelingen scab. predicto 
datum supra  
Kathelinen voors. promisit Alyten voers. 8 peters elken Peter tot 19 st - 6 st 4 1/2 placken van hueden over 
jaer solverunt scab. Em et Heyen datum xxviij maij 

61. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,12v-2 
Wouter z.w. Henrick Smeekens  
 een huis ende hof gronde en toebehoren met erf daaraan 1 1/2 mudzad in par. [Haren ] Otw en 

sommige in Haeren ad locum dicto Karchoven < gemeint van Haeren > Dirck Bloemken ^ gem. plats v 
erf w. Jans vande Loe  

vendt Janne z.w. Jan Bacs uitgenomen ons heer de hertoge 1 1/2 oude grote erfcijns en den H.Geest van 
Otw 3/4 pont outs en aende kercke van Haeren 1 vleemsch errfcijns en de roeydijck opten Otw dijck en dre 
kerk van Haren en  de capellaen ibidem 2 L erfpachts en Jan nat.z.Jans van Haeren opt sijne krn 20 L rogs 
erfpacht en aan de erfgen. vander Hoeve 12 L rogs erfpacht Jan Monics erfgen. 1/2 mud rogs erfpacht en 
den goetshuse vande Couwenwater 1/2 mud rogs erfpacht en de 4 biddende orden en henne? erfgenamen 
van Buel 4 L rogs erfpacht en de altaristen van Otw 2 L rogs erfpacht en de H.Geest van Otw 1/2 mud rogs 
erfpacht jaarlijks van recht welke cijns en pacht voors. Jan voors. van nu voortaan jaarlijks zal betalen scab. 
Goeyaert Rembouts en Claes Heyen datum Herman Jan Hermans z.  
Herman Jan Hermans redemit et reportavit - datum scab. ut supra 
Jan voors. promisit Wouteren voors. 18 peters elke peter 18 st op Lichtmis a.s. met 1/2 mud rogs - datum 
scab. ut supra 

62. 1477 juni 18 847.Sch.Otw,R.183,12v-3 
Kathelijn d.w. Daneel Daneels z. met Peter z.w. Daneel Daneels z. als met hoenen momb. 
 dat dordendeel van de voors. huse en erf  
vendt Kathelinen Somers voors. - scab. Em et Heijen datum xviij juny 

63. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,13r-1 
Jan voors. promisit dicto 24 1/2 st de voors. Peter en een oert op Lichtmis over 2 jaar met 11 L rogs over 
een jaar 11 L rogs solvet - datum scab. ut supra 

64. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,13r-2 
Aert z.w. Jans Meyers  
 een huys en hof met toebehoren sitis in lib. de Otw in loco Karchoven < erf Dirck Belnius > ^ gemeint  v 

erf Jan Belnius 
welk huis en hof voors. Jan z.w. Aerts Meyers voers. tegen Jan z.w. Jans Beytes man van Elysabethen sue 
uxoris d.w. Aert Smeyers voors. met overgeven in sch.br. Otw - supt Marien vidue w. Laureis Wouter 
Vrancken z. ad opus sui et ad opus Laureis z. derselver Marien en w. Laureis Wouter Vrancken z. voers. 
Marie ter tocht en Laureis voors. ten erve uitgenomen 4 L rogs erfpacht Jan Ghijsbrecht Korstiaens z. 
jaarlijsk van recht en 1/2 roey dijcs opten Otw dijc daaruit te bewaren? hierbij gestaen Jacop z.w. Aert Bonen 
als wittig man en momb. Adrianen sue uxoris en Wouter z.w. Hubrecht vande Hoeven als wittig man en 
momb. Elysabeth sue uxoris d.w. Aert Meyers op dit huys en erf  voors. ad opus Marien en  Laureis voers. in 
de manieren voorn. scab. Wiele en Goeyaert Rembouts datum supra 
Laureis voors. promisit Aernden voers. 8 peters en voor elke peter 18 st op Lichtmis over een jaar met 4 L 
rogge - datum scab. ut supra 

65. 1477 mei 27 847.Sch.Otw,R.183,13r-3 
Mechtelt wede w. Jans van Ethen d.w. Laureis vande Heyen met mr Jannen z.w. Ghijsbrecht Korstiaens 
soen hoeren tegenw. man en momb. alsulcke tocht als Mechtelt voors. bezittende is in 
 een stuck lands 3 L sitis in par. Otw in loco dicto Karchoven < commm. plateam > erf Willem Nellen  
supt Henric z. derselve Mechtelden en w. Jans van Ethen  voors. - scab. Emken en Claes Heyen datum xxvij 
may 
quo facto Corstiaen ... dicti Henric dit voors. stuck lands supt mr Jannen sinen stiefvader voers. scab. 
predicti datum xxviij may 
[?] Kathelijnen voors. promisit Kathelinen voers. 8 peters elke peter 19 st als 6 st 4 1/2 plack van huden over 
jaer solverunt scab. Em. en Heyen datum xviij july 

66. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,13v-1 
Wij schepenen voers. dat vor ons comen zijn Henric voors. en heeft vernuecht en wael betaelt ghekent van 
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mr Jannen voors. van alsulcken 14 peters als mr Jan voors. gheboert heeft van Jannen Peinenborch en 
noch van Willem Wythen schelden den voors. mr Jan quyt van de voors. penningen en van allen anderen 
penningen die mr Jan ontfangen mach hebbem vanweghen Henric voors. tot desen daghe toe hem en alle 
anderen quitantie behoevende - datum scab. ut supra 

67. 1477 mei 28 847.Sch.Otw,R.183,13v-2 
Mechtelt voors. met Henric hoeren sone voors. geconsenteert gewillcoert en overgegeven mr Jannen voors. 
dat mr Jan voors. zal moegen vercopen  
 2 husen en hoven staende opten erve Henric voers. bvvo in loco die Kerckstraet  
welck 2 husen goors. mr Jan voors. aldaer getymmert heeft ende heeft gheloeft heeft voers. de voors. mr 
Jan dat soe wanneer mr Jan voers. dese voers. huse vercoft sal hebben dat hij die voers. husen sal hebben 
vesten alsoe datter die ghene diet copen in geerft sullen bliven  
de penningen vanden voors. husen comende gheboert sullen worden half en half te weten mr Jan voors. 
deen helft en Ruth? voors. dandere helft - datum scab. ut supra 

68. 1477 april 30 847.Sch.Otw,R.183,13v-3 
Wij Gherit vande Wiele en Claeus Heyen scepenen in Otw dat voor ons comen sijn Embrecht z.w. Henric 
Embrechts en Alyt sijn wittige hvr d.w. Andries Toit en hebben geordineert ghedisponeert en in vormen van 
testament ghewilt ende begheert dat die langst levende van hen beyden zal mogen vercopen verteren 
vervreemden en veranderen alsulke stuk erfs als Embrecht voors. en Jan Roelofs tegen de erfgen. oft 
executeurs w. heer Willem sBieen ghecoft hadde met 
 een stuck lands voer tvoirs. erve gheleghen dat sij aldus zullen moghen vercopen 2 stucken erfs tot 

Karchoven ghelegen dat een dat comen is van w. Andries Toit ende dander dat Embrecht ghecoft heeft 
tegen de erfgen. w. Ghijb Nieuwen  

? onverlet? van enige erfgenamen of nacomelingen  des ierst aflivigen datum ultimo aprilis  

69. 1477 april 30 ? 847.Sch.Otw,R.183,14r-1 
Wouter z.w. Merten Ghyboeys 10 L rogs jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in par. Haren in loco dicto Belver < erf w. Zebrechtvander 

Schueren > gem. viam ^gemein plateam v erf Henric dicti Nesen  z. 
 een stuck lants geh. den Ravens nest in par. Haeren ad locum dictum Belver in aggerum? < erf henrici 

dicti Krekelhoven > erf convent de Tongheloe  
 meer onderpanden nae inhout sch.br. vanden Bosch  
welk huis etc. voors. Jan geh. Witloc van Aernden Agnesen Kathelinen en Heylwighen krn Jan Neesen z. 
vande voorn. erfelijke pacht van de 10 L rogs en voor sommigen anderen commer jaarlijks van recht in 
sch.br. sBosch  
nog hiertoe 3 zester rogs erfpacht op Lichtmis uit 
 een stuk broecs sitis in par. et loco predicto < erf Dircs Rovers > erf Jans van Haeren ^erf heer Wouter 

van Berck?{Beeck?} priester v erf Willem van Haaren   
welk stuk beemd voors. Jan z.w. Aert Gielys z. vande voorn. Aernden Katherinen Agnesen en Heilwyghen 
voors. voor de voros. erfelijke pacht van 3 zesteren rogge en voor sommige andere commer jaarlijks van 
recht in sch.br. sBosch en welke pacht Katheline d.w. Jan Neesen z. voors. den voorn. Wouter in horen 
testament ghemaeckt en beset hadde nae inhout dess. testament - vend. Kathelinen d.w. Henric Somers  
[datum noch schepenen] 
Katheline voors. promisit Wouter voors. 15 peters alsulcken peter daer men erve mede betaelt op Lichtmis 
over een jaar met 1/2 mud roge - datum scab. ut supra 
dicte promisit dicto 15 1/2 der voors. peters op Lichtmis over 2 jaar met 1/2 mud rogge - datum scab. ut 
supra [rest van dit blad leeg] 

70. 1477 juni 7 847.Sch.Otw,R.183,14v-1 
meester Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z.  
 een huys en hof met sijn gronden en toebehoorten en erf daaraan soe lant soe heye soe weyen ghelegen 

in par. Otw in loco dicto die Hupperinghe toebehorende w. Berthout vande Dijck met erf w. Aert Buckincx 
Willem sijn sone  > erf w. Herman Goeyaert Back ^ gem. molenweghe v gemeint van Haeren  

aan mr Jan met coep des heren vande lande erfelijk toecomen volgens de vonnisbrief sch.Otw  
nog 2 mud rogge erfpacht tot de voors. mr Jan behorende op Lichtmis uit erf  voors. welck 2 mud rogh 
erfpacht de voors. mr Jan tegen Beerthout z.w. Henric vanden Dijc met overgeven  
nog 1/2 mud rogge erfpacht uit voorn. erf welk 1/2 mud mr Jan tegen Peter z.w. Jans vanden Einde met 
overgeven in div. sch.b  van Otw - vendt Jan z.w. Jans vande Elst ad opus Goeyaerts jan z. ad opus 
Kathelinen vidue w. Jan Meeus d.w. Goeyaert .....z.w. Meeus daar Wouter en Kathelijn voors. uit gelden sal 
de fabryken der kercke van haaren 1/2 mudzaad roghe erfpacht en de H.geest van Otw 1/2 mud rogge den 
hertoge 2 blaams  erfcijns jaarlijks van recht - scab. Em en Goeyaert  Rembouts datum vij juny  

71. 1477 mei 11 847.Sch.Otw,R.183,14v-2 
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Elisabeth vidue w. Willem Luus alsulken tocht als Elysabeth voors. besittende is in  
 1/6 van enen huse en erff daarbij sitis in lib. de Otw ad locum dictum Karchoven daar w. Claeus Maes in 

bestarf  
 huse hove sitis in lib. Otw d,w, Willem Luwe in bestarf  
 1/6 vanalle en eenyegelijke goederen  daer w. Willem Luwe in bestarf het sij lant beempde heye en weye 

ut dicit  
supt Goeyaerden z. derselven Elysabethen en w. Willem Luwe voors. om daaruit te mogen vesten 4 L rogs 
erfpacht  
quo facto dictam Goeyaert gelooft te gelden Jan z.w. Claeus Vrients 4 L rogge jeep op Lichtmis uit 
 huisen hoven en erven voorn.  
scab. Em. et Goeyaert Rembouts datum xi may 

72. 1477 juni 9 847.Sch.Otw,R.183,15r-1 
pro monasterio sante Gheertruden  
Jan die Meyer Adriaen Stert [Jan z.w.] Wouter Toit Goeyaert van Vucht Ghijb Lemmens Wouter vande 
Stevoert promisit Jan van Eygen ad opus Convente deLoeven 36 mud rogge vande nyer tiende in festo 
Andree ende ten Bosch te leveren naeder ouden heercomen scab. Wil Wyten en Goeyaert Rembouts datum 
ix juni 
Jan Hessels Ghijb sijnen sone Gherit Elyaes promisit dicto Jo. ad opus 13 mud rogge vanden Muntelken - 
datum scab. ut supra 
Pauwels Hermans Meeus Stheven Heynen Jan Vucht Gherit Beye Aert Dirck Peters vande Brekelen Merten 
Deenkens ad opus 31 mud rogge vande Seshoeven - datum scab. ut supra 
dicto 26 mud rogge vander ouden thienden - datum scab. ut supra 
Willem Wythen Coenraet vande Staeck promisit ad opus 35 mud rogge vander oude thiende van Helvoert - 
datum scab. ut supra 
Cornelis Willem Melys soen [Wijt Willem Coyten] Laureis Bacs Jan Claeus Pigghen z. Beert Hermans en 
Andries vande Wou promisit 34 mud rogge vande Seshoeven 
[rest van dit blad leeg] 

73. 1477 juni 13 847.Sch.Otw,R.183,15v-1 
Adriaen d.w. Jan Groey en Adriaen d.w. Jan Groey hoer nichte cum tutore op 
 een huis en hof met toebehoren en op 1 L lands sini adveniat sitis in lib. de Otw in loco dicto Karchoven 

< erf Laureys Groey en Henric Lombaert > erf Peter Buckinck ^gem. plateam  v erf Laureis Groeys en 
Peter Buckinck  

welk huis etc. voors. Thomaes z.w. Jan Groey tegen Adriaen d.w. Jan Groey in sch.br,. Otw ende opten 
alnichen recht hen daeraf in enigerwijs toebehorende enen haerder? Jans van Doren ad opus Thomaes 
Groy voers. - scab. Gherit vande Wiele en Claeus Heyen datum xiij juny  

74. 1477 juni 17 847.Sch.Otw,R.183,15v-2 
Goeyaert z.w. Goeyaert Niclaes wedn. w. Jueten sijns [hvr?] dochters w. Willem Zuerincs alzulke tocht als 
Goeyaert voors. besittende is in 1/4 van allen en eeniegelijke erfgoederen  daar w. Juet sijn hvr in bestarf 
waar ook gelegen supt Kathelinen vidue w. Jan Meeus d. Goeyaert voors. om daaruit te mogen vesten 2 
mud rogge der mate van Beerze en niet vorder scab. Dirck Sapeels Claeus Heyen datum xvij juny  
quo facto Kathelinen voers. promisit Sthevenen z.w. Jans Leeuwen 2 mud rogge erfpacht der mate van 
beerzeop Lichtmis uit 1/4 der gueden voers. scab. predicti datum supra 

75. 1477 juni 18 847.Sch.Otw,R.183,15v-3 
Kathelinen vidua quondam Jan Meeus d.w. Goeyaert Neckers en Willem z. derzelver Kathelinen en w. Jan 
Meeus voors. promisit te ghelden mr Jan z.w. Ghijsbrecht Korstiaens z. 3 mud 4 L rogge jeep op Lichtmis 
........... uit en van 
 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan sitis in par. de Otw in loco dic to die Hupperionghe < 

erf Willem Aert Beis? z. > erf w. herman Goeyaert back ^ Molenwege v gemeint van Haeren geh. die 
Creytenheye  

scab. Em et Claeus Heyen datum xviij juny  

76. 1477 juni 18 847.Sch.Otw,R.183,16r-1 
Kathelijn en Willem hoer sone voors. promisit mr Jannen voors. 74 peters elk 19 st op Lichtmis over 6 jaar 
met 2 mud rogs op Lichtmis binnen de voors. termijnen - datum scab. ut supra 

77. 1477 juli 13 847.Sch.Otw,R.183,16r-2 
Jan nat.z.w. Henric geh. Beeck [of berck?] die barbier  
 een huis en hof gronde en toebehoren hem behorende en erf sibi adiacente 4 L sitis t < erf Kerstinen 

Bonen > erf Denys Bonen ^comm. plateam v erf Jan Monics  
als Jan voors. tegen Ysabeelen van w. Embrecht [van de Venne] hoeren man met overgeven in diverse 
brieven et her. supt Denysen z.w. Aert Bonen scab. Willem Wythen en Claeus Heyen datum xiij july  
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Denys voers promisit Jannen voors. 40 peters elke peter 18 st in festo May [sic] te betalen - datum scab. ut 
supra 

78. 1477 juli 14 847.Sch.Otw,R.183,16r-3 
Gheertruut vidua w. Herman Zibben d.w. Aert Beye alsulke tocht als Gheertruut voors. besittende is in 
alsulcke erfgoederen die w. Herman Zibben in bestarf waar ook gelegen supt Zebrechten en Jannen gebr. 
krn Gertrude en w. Herman Zibben voors. Jannen z.w. Jans van Haeren man van Margrieten sue uxoris d. 
dess. Gheertruden en w. Herman Zibben voors. ad opus eius et ad opus Elysabethen d.w. Herman die z. 
was Herman Zibben voors. ad opus Aerts z. Peter Goetscalcs van hem en wt w. Heylwyghen d.w. Herman 
Zibben scab. Dirc Sapeel ende Goeyaert Rembouts datum xiiij july  

79. 1477 juli 14 847.Sch.Otw,R.183,16v-1 
Zebrecht Jan en Jan  voors. voor henzelf en voor Aernden. z. Peter Goetscalc en Elysabethen voors 
promisit te gheven en te ghelden Gheertruden voors. 2 mud rogge en 5 peters elke peter 18 st op Lichtmis 
zolang ze leeft uit alle en eneygelijken hoeren goederen - datum scab. ut supra 
quo facto voor henzelven en voor Aernden voors. daar Zebrecht voors. als momb. boor gelooft heeft en voor 
Elysabetthen voors daar Jan Jan Rutgheers z. en Jan Hermans voors. als momb. en toesienders voor 
geloeft hebben en maken erfdeling van sommige erven hierna geschr. die hen vander doet w. Herman 
Zibben hoers vaders met recht van versterve erfelijc toecomende sijn ende daer Gheertruut voers. hoer tocht 
als voors. is in afgegaen is  
aan Zebecht voors.  
 een stuck lands geh. den Heesacker 3 L sitis in par. Haren in loco dicto Belver < erf Enghelen van 

Weert > Henric Goeykens  
 een stuck lands geh. die Ganscoey? sitis ibidem  < > erf Embrecht vanden Heesacker   
 de helft van enen stuck beempts onbedeeld liggende daer  de andere helft af toebehoort Jannen sinen 

bruer voors. sitis ibidem < > erf Gosens van Beeck   
 de helft van een stuxken beempts onbedeeld daar de andere helft af toebehoort Jannen sinen bruer 

voors. sitis in par. de Boxtel < erf Gosens van Beeck voors. > Jan Gherits  
 de helft van den dordendeel van 3 ghezwaeyen beempts gelegen in Haeren in loco dicto Belver < erf 

Claeus Scheiven > erf Gosens van Beeck  
 de helft van 1/2 buendeer beempts geh. den Honis? daar dandere helft af toebehorende is Jsnen sinen 

brueder voors. sitis in par. Esch < Jans van Haren > erf onser vrouwen autaer van Haren  
[toevoegtegken]  

welke erven voors. de voors. Zebrecht ghevallen sijn in deele ghelijc die ander sijn mede erfgenamen  
[bij het tussenvoegteken] Item noch hiertoe 6 L rogs erfpacht die welc Jan Groey jaarlijks sculdig is te 
ghelden uit zekere onderpanden na inhoud sch.br.  
item noch hiertoe de helft van 12 1/2 L rogs erfpacht die welc Adriaen Bonen? jaarlijks schuldig is te ghelden 
wt zekeren onderpanden nae inhout - - - 
[17r] daer Zebrecht voors. uit gelden zal de helft van 18 l rogs erfpacht ten Bosch te leveren en de helft van 
4 L rogs erfpacht oec ten Bosch te leveren en den H.Geest van Haeren 14 L rogs erfpachts en de rectoir des 
H.Cruis outaer inder kerke van Haeren 1 mud rogs erfpachts alzulke chijns alsmen wt sinen ghoeden?  
hiertegen sal Jan voers. hebben houden en erfelijk besitten  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten met de erf daaraan 4 L sitis in par. de Haeren in loco 

dicto Belver < erf Aert Gleiys > Lambert Toit  
 2 L lands sitis ibidem < Wouter vande Heesacker > erf Katheline Somers  
 een stuxken lands 5 vierdevatsaet sitis ibidem < erf Jan Gherits > Laureis Boeyen  
 de helft vande voors. beempt de voors. Zebrecht zijn bruer toebehorende toegedeilt  
nog 2 mud rogs erfpachts die welc Ghijb Beye? tot Druenen jaarlijsk schuldig is uit zekere goederen  
waar voors. Jan uit gelden zal Jannen Gosens Wolfs z. 2 mud rogs erfpachts en Andries wonende op die 
Donghen 1 mud rogs erfpachts en den H.Geest van Helvoert 1/2 mud rogge erfpacht en den goetshuse van 
Baseldonck 1/2 mud rogge erfpacht en dat derdendeel van 8 1/2 L rogs erfpachts en 1 vierdevat den 
H.Geest van Otw en alzulke dijck opte Belverschen dijc als men van de voors. huse schuldig is te gelden  
Item hiertegen zal Jan van Haeren voors. hebben  
 de helft van een stuck lands geh. de Hoeve te weten de helft daaraf noordwaarts ghelegen daer de 

andere helft af toebehoort Elysabethh voors. sitis in par. et loco predicto < erf Elysabethen voors. > erf 
Denys Bonen?  

 een stuck lands geh. de Groet acker 3 1/2 L sitis ibidem < erf Embrecht Venman < Henric vande Hoeven  
 de helft van enen halven buender broecx geh. den Honis?  daar de andere helft af toe ghedeilt is Aerden 

voors. sitis ibidem < >  erf Jans van Haeren voors. op beyde zijden aenliggende  
 item noch hiertoe de helft vanenen stuck beempts geh. den Groten beempt daar de andere helft af 

toegedeeld is Aernden voors. sitis ibidem < erf Gosens van Beeck > erf 3 ghezwaen beempts hen allen 
toebehorende  

 noch hiertoe de helft van enen stuxken [17v]  beempts sitis ibidem daar de andere helft af toegedeeld is 
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Aerden voors. sitis ibdidem < erc Gosens van Beeck > Jans Monics?  
 item de helft van enen stuxken beempts daer die andere helft af toe ghedeelt is Aernden voors. sitis in 

par. Boecxtel < erf Gosens van Beeck > jans? momboors.  
 de helft van 2/3 van de voors. 3 ghezworenen beemde  
 1 L rogs erfpacht dwelc Henric Appels schuldig is te gelden   
waaruit te gelden 1/3 van 8 1/2 L rogs 1/4  vatsaat den H.Geest van Otw en alzulke cijns als men uit sinen 
ghedeelt nog de left van den dijck opte Helvoirtschen dijc te houden  
hiertegen zal Aert voors. hebben houden en erfelijk bezitten  
 een stuck lands geh. den Langhen acker 5 L in par. Haeren in Belver < erf Claeus van Bochoven > erf 

Kathelijn Somers Willem Appels e.a.  
 een stuk land die Heechde 2 1/2 L sitis ibidem < erf Gherit Ghijselaer > Wouter vanden Heesacker  
 de andere helft van de voors. beemde daar Jan van Haeren voers die andere helft als voers. is 

toegedeelt  
 de helft van 12 1/2 L rogs erfpacht die welck Adriaen boven jaarlijks sculdig is te gelden  
daar Aert voors. uit gelden sal de helft van 18 L roigs erfpacht en de helft van 4 L rogs erfpacht ten Bosch te 
leveren en alsulke cijns uit sinen gedeelt  
Item hiertegen sal Elysabeth voors. hebben  
 een huis en hof gronden en toebehoorten mette helft van enen stuck lands hieraan liggende geh. die 

Hoeve die helft daaraf 4 L sitis in par. en loco predicto < erf Jans van Haeren voors. die daartegen deelt > 
erf Aert Wouter Poinenborch z.  

 een stuck lands geh. dat Monscot 3 L sitis ibidem < erf Henric Leeuwen >  gem. weg  
 een stuk beemd geh. dat Aspellaer sitis ibidem < erf Laureins Bonen > Laureis Beoyen  
 een stuk beemd geh. dLeechdaspellaer sitis ibidem < erf sHeylichs Gheests vanden Bosch > Claeus 

Ackerman  
 een stuck erfs tot heyen ligghende 2 L ca. sitis in par. de Boecxtel < erf Jan Weyhaes kynderen > erf 

Appel Hessels kinderen  
waaruit Elysabeth ghelden zal heer [18r] Jan Hemelrijc 1 mud rogh erfpacht en dat dordendeel van 81/2 L 
rogs erfpacht en 1 vierdevat H.Geest van Otw en Jan van Eick tot Vucht 4 ...? min 1 plack erfcijns en 1 
butken erfcijns de heer van Boextel uit voors. heyvelde en alsulcke chijns alsmen wt hoeren ghedeelt en de 
helft van alsulcken dijck alsmen wtter hoeven voors. tot Helvoert houdende is - datum scab. ut supra 

80. 1477 augustus 1 847.Sch.Otw,R.183,18r-1 
Jan z.w. Willem Beckers  
 een stuck beempts tot hem als hij zeede behorende in par. Otw in loco dicto de Diese < erf Jans vande 

Doren > erf Mechteld vidue w. Jans Ochenen hoere soene ^ lancs d'Aa v erf w. Jan Monics 
vendt Henricken z.w. Aerts vanden Wiele belast aan den Goetshuse vanden Baseldonck ten Bosch 1 oude 
grote erfcijnsjaarlijks van recht scab. Em eb Sapeel datum prima? [er staat enkel p.a of x.a] augusti 

81. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,18r-2 
Henric z.w. Jan Maerlmans 10 L rogh rogh jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in lib. de Otw in loco dicto die Kerckstraete < erf Jans vande 

Stheghen > erf Godelden vidue w. Peter van Laerhoven ^ v met beyde einden aen die strathen  
welc 10 L rogge erfpacht Henric voers. tegen Jannen z. w. Jan Lupprechs ende tegen Kathelinen sijn hvr 
met overgeven in sch.br. Otw supt Henric z.w. Peter vande Hout  scab. Em. en Heyen datum 3a augusti  

82. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,18v-1 
Embrecht z.w. Jans van Haren nat.z.w. Jans van Haren op 
 een huys en hof 9 L in par. Haren ad locum dictum de Heesacker < gemeint > Jans van Haren mma  
 een stuck beempts geh. den Duysen sitis ibidem < Jacop heer Wouters > Embrecht vanden Heesacker  
 1/3 van een beemd broecs dwelc jaarijks rijdt tegen Jan Loers kynderen  sitis in par. Vucht < Willem van 

Laerhoven > Peter Brocken  
ad opus Willem Henric Appels z. uitgenomen 5 1/2 st erfcijns daaruit te ghelden en 20 L rogs erfs - datum 
scab. ut supra 

83. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,18v-2 
Willem voors. man van Gheertruden Jan Wijten? wijf op 
 een stuck beempts 2 B in par. predicto in loco dicto Oertbroeck < erf Willem Vos > Aert vande Ven  
 een stuck geh. den Hovis? sitis ibidem < erfAert kynder vanden Ven  > Em.Venmans  
 een stuck lands 3 L sitis ibidem < erf Willem vande Loe > Aert krn vande Loe  
 stuxken lantssitis ibidem < erf Jans vande Locht > Jans Meyers cum suis  
 stuck lands sitis ibidem < Em Vermans > Aerts krn vande Ven c.s.  
 1 L lands sitis ad locum dictum den Heesacker < Willem Vos > Jans vande Ven  
 een stuck lands gelegen bij de Capellen van sinte Mertens < erf Embrecht vande Heesacker > comm. 

viam 
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 een stuck lands sitis ibidem < Wouter vanden Heesacker > Laureis Boeyen  
ad opus Embrecht voors.die hieruit gelden zal Claeusen van Berck 1 mud rogge erfpacht ende 1 oude grote 
en een vierdel jaarlijs van recht  

84. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,19r-1 
Embrecht voors. promisit te gelden Willemen voors. 3 st 1 oert erfcijns in festo Thome uit alle goederen . .. 
Willem voors. de hertoge voert mede betalen mach ende oft Embrecht voors. dat alsoe niet en dede en 
Willemen voors. daer enighen scade af queem dieen stade heeft Embrecht voors. de voors. Willem metten 
onderpanden? gheloeft op te vichten? ende te betalen - datum scab. ut supra 

85. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,19r-2 
Embrecht voors. promisit Willem voors. 5 peters op Lichtmis a.s. over 9 jaar met 2 L rogs en een vierdevat 
en in elken O.L.Vrouwendage purificationis binnen de voors. termijn de pacht van 2 L en een vierde vat - 
datum scab. ut supra 

86. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,19r-3 
Jan z.w. Jan Perlmans promisit Jannen z.w. Jan Wijtmans 1 mud rogge jeep op Lichtmis en in Otw te 
betalen uit 
 enen huse en hove met toebehoren 6 L sitis in par. Tilborch < erf Embrecht Smeets > ^ Aerts van Loet v 

gem. plaeteam  
 stuck lants 10 L sitis in par. predicto in loco dicto Oerle < erf Peter Beerys > erf Dirck Beerys ^gemein 

plateam v sH.Geestst vanden Bosch  
- datum scab. ut supra [rest van dit blad leeg] 

87. 1477 augustus 3 847.Sch.Otw,R.183,19v-1 
Elisabeth wede w. Mertens vanden Dijck cum tutore alsulcke tocht in 
 huse hove met toebehoren en met enen hofstat daaraan sitis in lib. de Otw in loco after die linde < erf 

heer Wouter Back > erf Aert Bliecs ^gem. straat v erf Jan die Becker Willems z.  
supt heeren Mertenen priester en Wouter gebr. krn derselver en w. Merten vanden Dijc voors. Peter 
Laureins z. man van Marien sui uxoris Bartholomeeus z. heer Willem Moeliaert man Gheertruden sui uxoris 
drs derselver en w. Merten vanden Dijc scab. Em. en Gherit Peters datum iij augusti 
quo facto alle krn  en erfgenamen w. Merten voors. 3/4 van de vors. huse hove hofstat supt Peter Laureis z. 
hoeren zwager voors. die hieruit gelden zal St Spititus 1 mud rogge en enen man vanden Bosch 1/2 mud 
rogge heer Gherit vande Scaepsdijc 10 L rogge en enen autaer tot Esch 2 vlaams en 2 R dijk opten Otw 
dijck - datum scab. ut supra 
Peter voors. promisit Wouter en Bartholomeeus voors. 14 1/2 peters elke peter 18 st ter stond na dood 
Elysabeth voors. - datum scab. ut supra 
Peter voors. promisit Elysabetthen sijnre zwegher voers. 14 L rogs lijfpacht op Lichtmis zolang Elisabet in 
der menscheyt leven zal uit huse hove en erf voors.  
alsmede deselve Elisabeth 3 jaar lanck naestcomende enen peter tot eenre cameren mede te hueren oft de 
voors. 3 jaar hoer een camer in sinen huse te doen - datum scab. ut supra 

88. 1477 juni 30 847.Sch.Otw,R.183,20r-1 
Jan z.w. Michiel Fessen promisit Aert Appel Jacops z. 5 Rgld en voor elke gld 20 st in festo partini scab. 
Goeyaert Rembouts en Claeus Heyen datum ultima junij  

89. 1477 juli 3 847.Sch.Otw,R.183,20r-2 
Wijtman z.w. Marcelys Wythen promisit Thomasen z.w. Jans vande Elst 1 mud rogs jeep op Lichtmis uit 
 enen huse en hove met toebehoren in par. Enschot met eenre hoeven lands daaraan sommigen 

gelegen in de gemeint van Haaren  sommigen in Tilborch  
scab. Wiele en Rembouts datum alium ? post Marie Visitatio  
Thomas voers. consenteert dat deselve Wijtman ditr mud rogge erfpacht voors. sal mogen quyten en lossen 
over 4 jaar met 29 peters elke peter tot 18 st scab. predicti datum 17 augusti 

90. 1477 september 1 847.Sch.Otw,R.183,20r-3 
Henrick z.w. Henric Zomer de helft hem toebehorende in 
 enen stuck broecs onbedeeld in par. Helvoert in loco dicto Noortbroeck < erf Bertholdi dicti de Aerle > 

erfgen. w. Nycolay de Laerhoven ^ gem. leyen  v Jacop Gerit van Haren  
welk 1 1/2 buender broecs voors. w. Henric Somer voors. tegen Jacoppen Monick ghecregen had in sch.br. 
sBosch vendt Gheryden z.w. Ghijsbrecht Gherits sone  
de erfgen. en nacomelingen w. Henrix Somers sijns vaders behoudelijk dat dat Gherit voers. daerover 
weghen sal alsucken personen als w. Henric Somer over t voors. stuck broecs vercoft heeft scab. Em en 
Willem Wythen datum prima septembris 
Henric voirs. de andere helft vande voers. stuck broecs legitime vendidit Willemen z.w. Peter vanden Acker - 
datum scab. ut supra 
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91. 1477 september 1 847.Sch.Otw,R.183,20v-1 
Willem voors. promisit Henric voors. 7 peters 1 oert elke peter tot 18 st elke st tot 13 1/2 plak op Lichtmis 
over 6 jaar met 4 L rogge op elke OLVrouwendag binnen de voors. termijn - datum scab. ut supra 

92. 1477 september 1 847.Sch.Otw,R.183,20v-2 
Marie d.w. Henric Somers redemit et repen... dats te weten elken tot sijnen helft - datum scab. ut supra 

93. 1477 september 1 847.Sch.Otw,R.183,20v-3 
heer Jan priester en Claeus gebr. krn w. Tielmans vanden Dale  
 een stuxken lants 1 slyc L in lib. Otw in die Schive < erf Adriaen Heyen > ^ erf Adriaen Peters  v erf 

Jueten vidue w. Aert vander Heyen  
vendt Adriaen z. Aerts Wolfs scab. Em. en Heyen datum supra  

94. 1477 september 2 847.Sch.Otw,R.183,20v-4 
Aert geh. Wolfaert z.w. Laurens vander Heyen  
 een stuck erfs tot heyen liggende in par. Otw in Uedenhout < > erf Goetscalc z.w. Jan Claeus z. ^ com.. 

plateam v erf godshuse van Berne  
 een stuck lants sitis ibidem < > erf Goetscalcs voors. ^ com. plateam v erf Gherit Nollekens 
 een stuck erfs tot weyen liggende ibidem < erf Gherit Nollekens voors. > Willem Glavimans ^ v erf 

Goetscalcs voers.  
 een stuck lands geh. den Smalen acker ghelegen aldaar < >  erf Goetscalc voers. ^ comm. plateam v erf 

erfgen. Willem Glavimans  
in manieren van erfwisselingen Goetscalcen voors. en dat Goetscalc oft Aert voers. gheen opgaende hout 
poten zullen op ende in enen wal tusschen hoor beyder erven liggende anders dan Elsen scaer hout ende 
dat af te houwen ten 8 of ten 10 jaeren ende vande plaetse te ruimen dwelc sij alsoe die een den anderen 
gheloeft hebben scab. Em et Claeus Heyen datum ij septembris  
de brief geven aan hemzelf of  Jan sinen sone  

95. 1477 september 2 847.Sch.Otw,R.183,21r-1 
Goetscalc voers.  
 een stuck lands hem toebehorende in par. en tpl. voors. < erf Goetscalcs voers. > erf Aerts geh. Wolfaert 

z.w. Laureis vander Heyen ^gem. strate v erf w. Glaviman  
in maniere van erfwisseling Aernden voers. dat Goetscalc ende Aert voers gheen opgaende hout en zullen 
mogen poten opten voers. wal tusschen hen beyden liggende anders dan elsen scaer hout en dat altoos ten 
8 of ten 10 jaren aghouwen ende vande velde ruimen dwelc sij alsoe die een den anderen gheloeft hebben - 
datum scab. ut supra 

96. 1477 september 5 847.Sch.Otw,R.183,21r-2 
Jan z. Willem Wythen en Herman z. Jan Hermans als momb. en provisoeren der fabryken der kerken van 
Enscot in de name ende vanwegen der fabryken voers. 15 plack en 1/2 pond was erfcijns oft alsulken cijns 
als w. Laureis vander Heyen voor sijn krn nae de voers. fabrycken uit 
 eenre hoeven gelegen in Enschot  
en plagen te ghelden nae inhout chijnsboeken ende rollen daerop gemaect der zusteren des susterhuys van 
Hoesden ad opus des susterhuse voors. scab. Willem Wyten en Goeyaert Rembouts datum v septembris  

97. 1477 september 9 847.Sch.Otw,R.183,21r-3 
Henric z.w. Sthevens vande Amervoert wedn w. Kathelinen sue uxoris d.w. Mathijs Meyers voor hemzelf en 
voor allen en ee nyegelijken krn dess. Henric en w. Kathelinen voors. Wouter z. Henric Mertens wedn. w. 
Elysabethen sue uxoris d.w. Mathijs Meyers voors. voor hemzelf en voor Wouter z. dess. en w. Elysabeth 
voors. Wijtman z.w. Hubrecht Wyten man van Margriet sijns wijfs Peter Agnese en Marie drs w. Mathijs 
Meyers voors. ook voor alle en eneygelijke krn en nakomelingen Mathijs voors.  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten en erf daartoe 3 L in lib. de Otw in loco dicto 

Karchoven < erf w. Jan Laur. > erf Elysabeth Luus en krn ^ com. plateam v erf w. Jan Laureis voers,  
 een stuck erfs tot wey liggende 8 L sitis ibidem < erf Aerts Wolfs > erf krn Laur. Lombaert ^ erfgen. 

Jacops vander Elst v comm. plateam  
vendt Hubrecht z.w. Jan Pigghen behoudelijk dat Hubrecht voors. daerwt ghelden sal diverse personen 2 1/2 
mud rogge en 1 L erfpacht en 1/2 R dijcs opten Otw dijck te houden scab. Em. et Claeus Heyen datum ix 
septembre  
Aert z.w. Jans Meyers redemit et reportavit - datum scab. ut supra 

98. 1477 september 9 847.Sch.Otw,R.183,21v-1 
Hubrecht voors. promisit 28 1/2 peters elke peter 18 st op Lichtmis met 1 mud rogge etc. [erboven 
aanvullingen?] in festo Jo. a.s. dat hij dat sal mogen doen sonder pacht daeraf te ghelden scab. predicti 
datum supra  
Hubrecht voors. promisit Henrico predicto 5 1/2 peters en 1 oert met de sestendeel van 1 mud rogh solv. 
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99. 1477 september 12 847.Sch.Otw,R.183,21v-2 
Elysabeth vidua w. Jan Symons d.w. Ghijsbrecht Korstiaen z. alsulcken tocht in 
 enen huse en hove met toebehoren sitis in lib. de Otw in loco dicto die Kerckstrathe < erf Jan Willem 

Goeyaert Bac > erf Peter vande Wiele ^ gem. platea v erf de persoenscap van Otw  
supt heer Henric de Gruyter priester confessor der susterhuse van Otw ad opus de goeshuys van 
Kersendonck scab. ... Claeus van Berck en Willem Wythen datum xij septembris  

100. 1477 september 15 847.Sch.Otw,R.183,21v-3 
Claeus nat.z.w. Henric vande Dijck  
 een huis en hof met sinen gronde en toebehoorten sitis in ib. de Otw in loco die Kerckstrate < erf Claeus 

voers. > erf Mercelis Wijtman Celen z. ^v aan de strathen  voor en achter even breed en tussen beide 
ieder? die husen haar osendrup  

Claes voors. tegen Gheryden z.w. Willem Zegers soen en zijn krn met overgeven in div. sch.br. van Otw - 
supt et vendidit Adriaenen z.w. Jans Beiren? die hieruit gelden zal de altaristen van Otw 1/2 oude grote 
erfcijns en 1/2 R dijk opten Otw dijk scab. Em. et Claeus Heyen datum xv septembris 

101. 1477 september 15 847.Sch.Otw,R.183,21v-4 
Adriaen voors. promisit Claeusen voors. 81 peters elke peter 10 st op Lichtmsis over jaer met 2 mud  en 4 L 
rogh en 10 d. alsdan de naestvolgende met 31 1/2 L rogs en 10 d. daeraf op Lichtmis de n astvolgende 27 L 
rogs op Lichtmis  en 10 d. de volgende met 22 1/2 L rogs en 10 d. daaraf nog 18 L rogs en 10 d. nog 13 1/2 
L rogs 10 d. nog 9 L rogs 10 d. nog 4 1/2 L rogs - datum scab. ut supra 

102. 1477 september 18 847.Sch.Otw,R.183,22r-1 
Cont sij want Adriaen z.w. Jacop Brievinck overgegeven en gevest Claeus z.w. Aert Gherits z.  
 een huis en hof gronde  en toebehoren in par. Gestel in ,loco dicto Heysen < erf Cornelys Rosen? > erf 

Kathelinen vande Coeyen   
in sch.br. Gestel en want Adriaen dit huis etc. met meer andere goederen met gheloften Adriaens voors. 
Gheriden wonende was? in die vergeldinge van een mud rogge erfpacht ende enen? geh. Aerden vander 
Heyen welc mud rogge voers. vande voers. Aert voert comen is tot Aernden z.w. Jacops van Eele Aert 
Houtappels z. nae inhout van verscheide sch.br. van den Bosch daerop gemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
so is gestaan Appel voors. en heeft gheloeft Claeusen  Aert Gherit z. voors. dat hij met opdrachten dese 
mud rogs erfpacht voers. tvoers. huis en hof  
 noch ook een stuck lands 1 L sitis in par. predictam in loco de Heysen < erf Wouter Snellen > Jan Slaers 

erfgen.  
nimmer niet meer molesteren oft quellen en sal  - scab. Gherit vande Wiele en Sapeel datum xviij septembris 

103. 1477 september 18 847.Sch.Otw,R.183,22r-2 
Henric z.w. Jan vander Avoert heeft gheoerdineert ghedisponeert ende in vormen van testamente ghemaect 
ghewilt ende begheert dat allen alsulken havelijke gueden als dieselve Henric nae sijnre doet after laten sal 
bij Willem den Becker Jans z. ende bij Willem den Beer beleet zullen worden aen goede zeker? erfen....? 
daer Elisabeth nu ter tijt sijn wittige huysvrouw hoer tocht in behouden sal ende die kynderen vanden selven 
Henrick en wt Elysabeth voors.nu ter tijt sijn wittige huysvrouwe hoer tocht in behouden sal ende de krn 
vande selve Henric en wt Elysabethen voers. nu ghewonnen oft in enighen toecomende tijde ghewonnen te 
worden dat erfrecht behoudelijcdat Elysabeth voors. van de voers ghereesen havelijken gueden voer in  
hebben en houden sal 8 peters elken peter tot 18 st met zulke voorwaarden oft die krn Henric en 
Elysabetthen voers. sonder wittige gheboirt vanhen after te laten aflivich worden dat achterlaten? die voors. 
erfelijke goederen als goet betere wederom comen en bliven zullen totten voors. krn Henrics voors. oft wt 
horen erf - datum scab. ut supra 

104. 1477 september 18 847.Sch.Otw,R.183,22r-3 
Gherit z.w Willem Henric Maes z. promisit Wouter z.w. Wouter die z. was Gherit Willems z. voors. 1/2 mud 
rogge op Lichtmis uit 
 een huse en hove met toebehoren en erf daaraan 10 L sitis in par. Enschot < ^ comm. plateam > erf 

Goeyart Oerlmans v erf Jan Jan Hubrechts Pigghen  z. en Hubrecht Goeyaers  
- datum scab. ut supra 

105. 1477 september 18 847.Sch.Otw,R.183,22r-4 
Jan z. Gherit voers. promisit Gherit zinen vader voers. als dat hij dit 1/2 mud rogs erfpacht voers. van nu 
voortaan enyegelijck jaer ghelden en betalen sal uit 
 een stuck lands geh. den Honsberch 2 L sitis in par. predicti < erf der zusteren van Hoesden > Henric  

Michiels? ^ erf Aerts van Beeck v comm. viam  
- datum scab. ut supra 

106. 1477 september 19 847.Sch.Otw,R.183,22v-1 
Elysabeth wede w. Willem Luus cum tutore alsulcken tocht en recht van tocht als Elysabeth voors. 
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besittende is in 17 L rogs erfpacht van 2 mud rogs erfpacht op Lichtmis uit 
 2 buender  erfs soe in lande soe in beempden soe in weyen ghelegen in par. Otw in loco dicto 

Uedenhout < dat Broeck van Ghiersberghen > Willem Hadewyghen beempt  ^ straat v Jan Berthen 
beempt  

welke 2 mud rogge erfpacht voers. Henric gheheiten Boden z.w. Dirck Boden tegen Bruysten z.  Hessels 
sone w. Jacop Hessels sone met overgeven en welke 17 L rogs erfpacht voors. vande voors. 2 mud rogs 
erfpacht den voors. w. Willem Luwe vander doet w. Henric Boden sijns oems met recht van versterve en 
mede eenre erfdeylinge ,et sinen mede erfghenamen ghedaen in verscheyde sch.br. van Otw supt 
Goeyaerden Peteren en Dircken gebr. Jenneken en Marien gezusters krn derselver Elysabethen en w. 
Willem Luus voers. scab./ Goeyaert Rembouts en Claeus Heyen datum xix septembris  
Quo facto dicta cum tutoribus Jenneken en Marien dese voors. 17 L rogs erfpacht vande 2 mud rogh 
erfpacht supt Goeyaerden z. Goeyaerts z.w. Rembouts Henric z. - datum scab. ut supra 

107. 1477 september 13 847.Sch.Otw,R.183,22v-2 
Embert Stert promisit Claeusen nat. z.w. Henric vanden Dijck 10 Rgld elke gld 20 st van een sondach 
naestcomende over 8 dagen solved datum xiij septembris  

108. 1477 oktober 7 847.Sch.Otw,R.183,22v-3 
Henrick z.w. Henric Rogghen 
 een stuck lands hem als hij zede toebehorende gent den Eyck 2 1/2 L in par. Enschot < erf Adriaen 

Ghijben > ^ erf Embrecht Jan Hermans z. v totten heerweghe  
vendt Mercelysen z.w. Peter Pigghen  - uitgenomen Denys Wythen 4 1/2 L rogh erfpacht jaarlijks van recht - 
scab. Willem Wythen en Goeyaert Rembouts datum vij octobris  

109. 1477 september 23 847.Sch.Otw,R.183,22v-4 
Jan Lipprechs Jans z. promisit Claeus van Beeck  Gherit z. 21 peters en 5 gld in festo mertini - scab. Em eb 
Go. Rembouts datum xxiij septembris  

110. 1477 oktober 15  847.Sch.Otw,R.183,23r-1 
Jan z.w. Wouter Robbrechs sone de helft tot hem als hij zeede toebehorende in 
 eenen stuck erfs 6 oft 7 lopense oft daeromtrent begrijpende sitis in par. Oisterwijk ter Nedervonder < 

erf Jan Glaviman > erf Willem Beeren ^erfgen. Jan Werneers Willems Beeren c.s. v erf Jueten wede w. 
Aert vande Heyen  

welk stuk erf voors. Jan voers. tegen heer Henric geh. van Beeck en tegen heer Jannen geh. van Cleve 
priester met overgegeven erfelijc ghecregen hadde in litt. de Oesterwijc supt Embrecht z.w. Henric 
Embrechts sone te samen - scab. Wiel et Claes Heyen datum xv octobris  

111. 1477 oktober 15 847.Sch.Otw,R.183,23r-2 
Jan voors. de helft hem toebehorende in een jeec van  40 st der munte sconincx van Vranckrijc op Lichtmis 
van en uit  
 den stuck lands voors.  
welke chijns voors. Jan voors. en Embrecht z.w. Henric Embrechts z. van Riele tegen Henric van Veen 
Claes van Beeck en c.s. in litt. de buscoducis - datum scab. ut supra 

112. 1477 oktober 22 847.Sch.Otw,R.183,23r-3 
Adriaen z.w. [ele? et] Denys Meinaerts z. 1 mud rogge jaarlijks en erfelijke pacht van 2 mud rogh erfpacht in 
festo Andree uit en van allen en enyegelijc gued w. Goyaert Back Ommaten z. en welc 1 mud rogh voors. 
bewesen sijn en men gheldend is jaarlijks voor voors. St Andries dage uit  
 enen goede met sijne gronden en toebehoren geh. tgoet van Heyst in par. Otw in loco dicto 

Uedenhout ad loco dicto de Winckel  
en welke 2 L rogs erfpacht Adriaen voors. tegen Cornelys z.w. Gielys Boens? man van Jannen sue uxoris 
d.w. Laurens Loeyers Vrinen? in div. br. van Otw - vendt Ghijsbrecht z.w. Jan van Vucht - scab.Willem 
Wythen en Goeyaert Rembouts datum xxij octobris  

113. 1477 oktober 27 847.Sch.Otw,R.183,23v-1 
Aert z.w. Aert van Laerhoven promisit te geven en te ghelden Jacop Jans z. vander Elst ad opus meester 
Merten Back z.w. Lambert Vannys 3 mud  op Lichtmis uit 

 1/4 van een stuck beempts onbedeeld liggende geh. den Hadewygenbeempt den gehelen beemd 2 
buender sitis in par. de Otw bij de watermolen aldaar < erf Adriaen Heyen > erf Jan Schiven [Stinen?] 
c.s. ^stroom geh. die Aa v prolum Jan Monics  

 enen stuck lands 5 1/2 L in de ackeren tussen Oesterwijc en Haren < erf Henric Martens en Gherit 
Smeets > gem. heirwech ^gruenen weghe v erf St Kathelinen outaer in eccl. de Otw  

scab. Berck et Gherit Peters? datum xxvij octobris  

114. 1477 oktober 28 847.Sch.Otw,R.183,23v-2 
Jan z. Willem Wijthen 1 1/2 mud rogge jeep tot hem behorende in festo Andree wt en van 
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 1/3 der gueden gelegen in Enschot die welc tot w. Jan Back plaghen te behoren   
welk 1 1/2 mud rog erfpacht voors. Jan voors. tegen Laureinsen z.w. Everaert Roelofs z. verkregen had in 
sch.br. Otw supt Gheriden z. Peter vande Wiele scab. Willem Wythen en Goyaert Rembouts datum xxviij 
octobris 

115. 1477 november 3 847.Sch.Otw,R.183,23v-3 
Jan z.w. Jan Priem heeft ghewilt ende begheert ende in vormen van testamenten gheordineert ende 
ghedisponeert dat die wittige krn Jan Wytman van den selve Jan en wt Alyten d.w. Jan Priem voors. te 
samen wittelijc ghewonnen nae doet des ierste genoemden Jans alsoe verre als deselve Jan sonder wittige 
gheboert aflivich wordt deylen zullen in allen ende enyeghelijken gueden die deselve Jan nae sijne doet after 
laten sal in in allen vormen en manieren oft Alijt hoer moeder zuster Jans voers. noch leefde ende staen 
zullen in die stat van hoer moeder scab. Em en Claeus Heyen datum 3a novembris 

116. 1477 november 8 847.Sch.Otw,R.183,24r-1 
Dirck z.w. Dircs Jonghen die men hiet Dirck die Jegher allen alsulcken stuk van penningen als Goyaert ende 
Peter gebr. zn Aert Goeyaert Gruyters z. den voors. Dirck in sch.br. van Otw gheloeft supt Matheeusen z.w. 
Hubrecht Storm? te samen - scab. Em et Sapeel datum viij novembris  

117. 1477 november 3 847.Sch.Otw,R.183,24r-2 
Henric de Leeuw promisit Jan den Leeuwe op die Diese 54 peters elke tot peters tot 18 st op Lichtmis a.s. 
scab. Em. en Goyaert Rembouts datum in festo Huberti  

118. 1477 oktober 20 847.Sch.Otw,R.183,24r-3 
Henric en Kathelijn zijn zuster krn Henric Leeuwen van deselve Henric en wt w. Elysabeth d.w. Jan Stempel  
 een stuck erfs tot weyen liggende 5 L in lib. de Otw in loco Karchoven ad loco die Slonde < erf Adriaen 

vande Loo > erf Gosens z.w. Willems Gosens z. van Veen ^ slonde voors. v erf Kathelinen vidue w. 
Willem Vendijcs en haar krn  

vendt Gosen van Veen voors. uitgenomen 1 mud rogs erfpacht Henric Oeyenz. ten Bosch - scab. Willem 
Wythen en Dirck Sapeel datum xx octobris  

119. 1477 oktober 20 847.Sch.Otw,R.183,24r-4 
Jan die Leeuwe redemit - datum scab. ut supra 

120. 1477 november 10 847.Sch.Otw,R.183,24v-1 
Bruysten vidua Willem Poinenborch d. w. Aerts Bonten alsulcke tocht in 
 een stuck erfs tot weyen geh. aende Ryt Hof 4 L in par. Otw in loco Huculem < erf w. Bruysten Jans z. 

> ^  erf Willem Wythen  v comm. plateam  
 een stuck beempts in par. predicta in loco die Diese < erf geh. dat Rietven  >  die Aa  
supt Roeloven en Heylwyghen zijnre zuster krn derselver Bruystenen en w. Willem Poinenborch voors. - 
scab. Em. et Dirck Sapeel datum x novembris  
quo facto Roelof en Heylwych cum tutore hen te geven en te gelden Jacoppe z.w. Jans van der Elst 1/2 mud 
rogge jeep in festo purificationis uit voors. stuk erfs en weyen  - scab. Em. en Dirck Sapeels datum x 
novembris  

121. 1477 november 10 847.Sch.Otw,R.183,24v-2 
heer Henric priester z.w. Aerts Gruyters  
 een huis  en de hof met sinen gronde en toebehoorten tot hem als hij zede behoerende  sitis in lib. de 

Otw in die Kercstraet < erf Peter van de Wiel > erf Jan Willems Backs z. ^erf spersoensweye  van Otw v 
comm. plateam  

welk huis etc. tot w. Jan Symons met enen coep tegen de heer vande lande bij Willem Luwe daerop gedaen 
erfelijk toecomen en van welke huys etc. Elysabeth w. Jan Symons har rechten tbv den goetshuse van 
Korsendonck in afgegaen is volgens sch.br. Otw en welk huis etc. voors. heer Henric voors. tegen dat 
goetshuse van Korstendonck erfelijk verkregen had nae inhout segelen brieven bij den goetshuse zegele 
tegenzegele daerop gemaect begripen - supt heer Wouter priester z.w. Wouter Back  Gheerleecs z. ende 
Dinghenen d..w. Claeus van Hoculem [Herentem?GB] Dingen ter tocht en heer Wouter voors. ten erve te 
bliven om van de voirs. heer Wouter naer doet Dinghenen voers. daeraf te moghen disponeren tot sijnre 
zielen Dingenen ziel en heer Jans haar soen ziele zaliger - datum scab. ut supra 

122. 1477 december 4 847.Sch.Otw,R.183,25r-1 
Jan z.w. Roelof vande Venne ale goederen beruerlijc en onberuerlijc habelijc ende erfelijc ende daertoe alle 
scult die men hem scult is het sij rogh oft ghelt supt Willem den Becker en Henric vande Wiele als momb. en 
provisoeren des tafels des H.Geest Kerk van Otw  
Go. Rembout Emken Gosen als scepenen  
scab. Em et  Go Rembouts datum iiij decembris  [Florys vtsoeken? heer Henric ? Dirck Sapeels bij bij wesen 
spersoens Berthout Back heer?  . . .  
Willem en Henric voers. als momb. ende provisoren op die verbintenisse allen der tafele gueden Jannen 
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voers. dat sij ende hiernae den voors. Jan sijn levens dage lanck houden zullen van ethen van drincken van 
cleden ende scoenen temelijc nae sijnen staet ende selven Jan sinen cost copen zullen die hem? bekennen 
sal  en denselven Jan jaerlijcs in sijn leven lanck wt rijken zullen 1 peter om offer gelt barbier ghelt en 
anderen behoeften met voorwaarden dat Jan voers. altijd metten viertel jaers sal moghen scheiden oft hem 
belieft wt den huse daer hem sinen cost in gheven? sal etc.  

123. 1477 november 23 847.Sch.Otw,R.183,25r-2 
Cont sij want Hadewych weduwe w. Peter Scoemaker cum tutore alsulcken tocht in 
 de helft van enen stuck beempts onbedeilt liggende daer die andere helft af toebehorende is Jacoppen 

z.w. Jans vander Elst sitis in par. de Ghestel in loco dicto die Quaest ? < erf Willem vanharen > ^ erf w. 
Dircs Rovers v op de Aa  

gegeven en opgedragen Peter en Jannen gebr. krn Hadewyghen voors. en w. Peter Scoemaker voors. 
Gheryden z.w. Willem Kepkens man van Oeyen sui uxoris en Anthonysen drs derselver en w. Peter voors. 
ad opus eorum et ad opus Mechtelden d.Hadewychen en w. Peter voors. in sch.br. Otw  
dicti Mechtelden cum tutore dit vijfstendele vande helft van de voors stuck beempts supt Jacoppen vander 
Elst voors. uitgenomen 3 oude zwarte erfcijns den heelen beemd de heer vande gronde van recht - scab. 
Gherit vande Wiele en Dirck Sapeel datum xxiij novembris  

124. 1477 november 29 847.Sch.Otw,R.183,25v-1 
Laureis z.w. Jan Laureis Vannys soe man van Margriet sui uxoris nat.d. Willem van Oesterzeel  3 mud rogge 
op Lichtmis uit 
 de gedeelte van een tiende geheten de oude thiende gelegen in de prochie van Gool  
welke 3 mud rogge erfpacht w. Willem van Oesterzeele daer voers. Margrieten sijnre natuerlijcke dochter 
simpelijc om goede wille in sijnen testament ghemaect ende beset hadde nae inhout ende tenuere derselver 
testamente - leg. supt. Goeyaerden z.w. Goeyaert van Hulsen tesamen met alle testamenten en  
instrumenten en tot meerdere zekerheid heeft Laureis voors. de voors. Goeyaert tpt enen mede onderpand 
gheset  
 een huis en hof met toebehoren 13 1/2 L sitis in par. Otw in loco dicto Berkel < erf Andries vande Wou 

> erf Henric Beris ^ erf Aert Ghyben v comm. plateam  
 een stuk beemd 7 L sitis in par. predicta 3? L dicto Uedenhout < erf Joffr  Borchgraven  > erf Henric 

Backs ^ Merten Daniel Piers z. v comm. plateam  
scab. Embr. Gosens en Dirck Sapeel datum xxix novembris  
quo facto Goyaert van Hulsen voors. heeft gelooft Laureis voors. als dat hij denselven Laureis voors. 
testament bij de voors. w. Willem van Oesterzeele ghemaect onder sijn zele? hode? hebben houden en 
bewaren sal ende denselven Laureis wtrijken sal alsoe dick ende menichwer?nen als hijs  behoeven sal sijn 
recht mede te vonden - datum scab. ut supra 

125. 1477 december 1 847.Sch.Otw,R.183,25v-2 
Willem Peters sone die men hiet Willem die scepper ? 
 een huys en hof met toebehoren hem behorende sitis in lib. de Oesterwijc < erf w. Goeyaert van Deyl > 

erf Jan Willem Goeyaert Bacs z. ^ erf Thomas z.w. Jans vande Elst  v gemeint geh. op die Vloet  
welk huis etc. Willem voors. tegen Jan z.w. Wouter Vuchs met cope gecregen had in sch.br. sBosch supt 
Jan Elst ad opus Jans z.w. Gielys Moen? - scab. Claes van Berck en Dierc Sapeels datum prima decembris 

126. 1477 december 6 847.Sch.Otw,R.183,26r-1 
Wijtman z.w. Willem Wijten die men hiet Willem Coyten promisit Jannen z. Aerts van Eersel 1/2 mud rogge 
jeep op Lichtmis uit aan 
 huse en hove met toebehoren en erf  met toebehoren en erf daaraan  28 L sitis in par. Otw in loco dicto 

Berkel < erf Henric Corsten [of Coisten] > erf Wouter Berthouts ^ Embrecht Vannys v comm. plateam  
 stuck beempts 9 L sitis in par. predictis in loco dicto Uedenhout ter stede den Cudel < erf Beatrijsen 

vidue w. Ghijsbrecht vande Broec > erf [yde?] Dircs Borchgraven  
scab. Goeyaerrt Rembouts en Dirck Sapeel datum vi decembris  

127. 1477 december 10 847.Sch.Otw,R.183,26r-2 
Jan z.w. Stheven Henrix Sthevens z.  
 1 stuck lands hem toebehorende 4 Lin par. Otw in Uedenhout < erf Henric z.w. Stheven voors. >  erf 

Wouter Denys ^comm. plateam v erf Gherit Beijen  
supt Henric sinen bruer voors. uitgenomen ons heer den hertoge 1/2 oude grote erfcijns en mr Gherit 
erfghenamen van Vladeracken 1 mud rogge erfpacht jaarlijks van recht wesende - scab. predicto datum 
supra  

128. 1477 december 10 847.Sch.Otw,R.183,26r-3 
heer Florys  priester z.w. Ghijsbrecht Florys sone 6 L rogge jeep op Lichtmis uit en van 
 een huse en hove met sinen gronde en toebehoorten bvvo < erf Margriet d.w. Aert Poinenborchs en 

Aerts hoers bruer > erf Jhonis? dicti sByen z.w. Nycolay dicti Nycoel  
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welke 6 L rogs erfpacht voors. heer Florys voors. tegen de voros. Ghijsbrecht sinen vader met overgeven in 
sch.br. dusco ducis supt Rodlpho z.w. Jans van Donghen scab. Embr. Henric Emmen z. en Godefridus 
Rembouts datum x decembris  

129. 1477 december 13 847.Sch.Otw,R.183,26v-1 
Aert z.w. Hubrecht Wythen te geven en te gelden Wouter z.w. Peter Pigghen 1 mud rogge jeep op Lichtmis 
uit 
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Block 1 buender in par. de Enschot < ^ erf Aert van Beeck > 

v  erf Wouter van Haeren v gemeint?  
 1/4 van een stuk erf tot beempt liggende 12 L in par. Tilborch in Loven < erf Hubrecht Goyaerts > erf 

Willem Rembouts ^ gem. heerweghe v erf Aert die Nulaet  
 een stuck lands 3 L in par. predicto in loco dicto dat Sonderlock < com. viam > erf Dircs Beeren voert 

wesende .. . . .  
scab. Gherit Peter en Claeus Heyen datum xiij decembris  

130. 1477 december 13 847.Sch.Otw,R.183,26v-2 
Aert geh. Wolfaert z.w. Willems van Kuyck en Claeus  z.Willem Colen man van Mechtelden sue uxoris filia 
Aerts voors. dat dordendele hen toebehorende in 28 L rogs erfpacht welke Henric geh. Truden z. in sijnen 
testament ghemaect en beset hadde Claeusen geh. van Laerhoven sinen zwager en Elysabeth zuster 
Henric voors. te vergelden jaarlijks op Lichtmis uit  
 enen goede w. toebehorende Beerthout van Aerle met sinen toebehoorten in par. Haren  
en welc dordendeel van de 28 L Aert voors. en zijn krn van Elysabetthen d.w. Matheeus Jans z. van Heyst 
met overgeven in sch.br. Otw - supt Willem z.w. Jan Poinenborch en Matheeusen Lombaert als dekenen der 
gulde Ste Severus in eccl. de Otw ad opus guklde predicto scab. Em. et Wiele datum supra  
dat die gulde Ste Katharina van voers dordedeel jaarlijks boren sal 1 L rogge erfpacht  

131. 1477 december 19 ? 847.Sch.Otw,R.183,27r-1 
Claeus z.w. Henric van Stralen op 
 de helft van eenen stuck lands theel stuck 5 L te weten op de helft daeraf westw. ghelegen te weten dat 

einde daeraf westwaert ghelegen in par. Otw in loco dicto die Coppelstraet  < die Coppelstraet > erf heer 
Florys Ghijsbrechts z. ^ erf w. Claeus van Bochoven v erf Claeus voors. die daartegen deylt  

 die helft van enen stuck beempts in vieren gedeelt 3 L gelegen aldaar [dat een vierendeel] < erf Claus 
voors. dat daertegen deelt > erf Henric voors. ^ erf heer Florys voors. v zusteren toe dat ander vierendeel 
< gem. stroom > erf Berthouts voers. ^erf heer Florys v erf der zusteren voors.  

welk stuk land en beemd voors. Claeus en Henric z.w. Peters vanden Hout tegen Wouter z.w. Robbrechts 
vande Doren met overgeven en tegen Jacop Tijcwever met overgeven in sch.br. Otw ad opus Henric voors. 
weduwnaar w. Yden sijns wijfs d. Claeus voors. en hoer beyder krn in maniere van osen...ende helmelyc 
heeft vertegen zij ter tocht de krn ten erve daer Henric voors. uit ghelden sal Goeyart Rembouts die helft van 
1/2 mud rogge erfpacht en den capittelen oft fabryken van Oerschot de helft van 1 vleemsch erfcijns en de 
altaristen van Otw de helft van 2 st erfcijns jaarlijks van recht behoudelijk dat sij de een de anderen wegen 
zullen daer sij hen selven met of niet gheweyen en comen - datum scab. ut supra ? 

132. 1477 december 19 847.Sch.Otw,R.183,27r-2 
Henric voors. weduwnaer sijns wijfs voors. Henric en Peter sijn zuster krn Henric en w. Yden voors. en voor 
de andere krn Henric en Yden voors.  
 die andere helft van de voors. stuck lands te weten de helft daeraf oestwaerts < die voors. Coppelstraet > 

erf Claeus voors. ^ erf heer Jan Bacs v  ad hereditatem Henric voors. dat daerteghen deelt  
 de helft van de voors. stuck beempts in vieren ghedeelt sitis ibidem dat een vierendeel sitis < > erf Henric 

voors. dat daartegen deelt  ^erf heer Florys v erf der zusteren voors.  
 dat andere voerendeel < erf Henric voors. dat daartegen deelt > erf Claeus voors. ^erf heer Florys voors. 

v erf heer Jan Bacs  
welk stuk land en bempt voors. de voors. ghecregen hebben etc. ad opus Claeus voors. in manieren van 
erfdeilingen waaruit Claeus gelden zal de helft van de pacht en chijns voors. scab. predicto datum supra  
behoudelijk dat deen de ander wegen sal daer sij hen selven met gheweyen? en connen scab. Dirck Sapeel 
en Claeus Heyen datum xix decembris  

133. 1477 december 20 847.Sch.Otw,R.183,27v-1 
Aert z. Laur. Sthevens man van Yden sijns wijfs d.w. Jan Everaerts op 
 een stuck erfs totweyen liggende 2 L in par. Otw in loco dicto Uedenhout in tHelmontsche broeck > erf 

Beatrysen vidue w. Vrederyc Symons ^erf Jan Peters? v erf Alyten wede Jan Brugmans  
op Kathelinen wede w. Lenaers z. Jan E.....voors. en Jan z. derselver Kathelinen en w. Jan Everaerts welke 
Kathelinen tot hoer Tochten ende Leenaerden voors. ten erve daar kathelinnen en Jan haar zoon wt ghelden 
zullen alsulcken chijns alsmen daer metten recht sculdig is wt te ghelden scab. Claes van Berck en Goeyaert 
Rembouts datum xx  decembris  
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134. 1477 december 20 847.Sch.Otw,R.183,27v-2 
Kathelinen voors. Goeyaert z.w. Henric Goeyaerts als momb. Jans z. Leonaerts voors. en van denselve Jan 
daer Kathelinen en Goeyaert voors. als momboir voor gheloeft hebben op 
 een huis en hof met toebehoren 4 L sitis in par. et loco predicto < erf Jans vande Reyt > erf Gherit vande 

Schoe? ^comm. plateam v erf Rycouts Borchgraven  
ad opus Aerts voors. die daaruit gelden zal alzulke pachten en cijnzen alsmen wt den huse hove dn erfff 
voors. - datum scab. ut supra 

135. 1477 december 24 847.Sch.Otw,R.183,27v-3 
Embrecht z.w. Peter Embrechts z. van Riele dat derdendeel hem toebehorende in 
 1/3 in een stuk beempt in par. Enschot daar die andere twee derden ... af toebehoren zullen bliven 

Embrecht voors.  - de gehele beemd < erf Willem Wijten van Beeck > Ghijb Wijten c.s. ^Aa v Gielis? 
Willem Goeyaerts z. c.s.  

welk 1/3 van de voors. stuk beemd Embrecht tegen Jan den Becker de jongen in sch.br. Otw supt Hubrecht 
z.w. Willem Goyaerts z. daar hij uit gelden zal 1/3 van 2 ou gld dat 1/3 van alsulcken chijns als men de 
persoenscap van Otw daaruit sculdig is scab. Emb. Claes Heyen datum xxiiij 

136. 1477 december 22 847.Sch.Otw,R.183,28r-1 
Adriaen z.w. Jan Hasart alle goederen bernelijc en onbernelijc havelijc ende erfelijc die deselve Adriaen 
vander doet w. Lucas Hasart sijns neven wonende tot Yperen doen hij leefde met recht van versterven 
erfelijk aencomen sijn supt Everaerde z.w. - - -  te samen cum omnibus litteris scab. Claeus van Berck en 
Claeus Heyen datum xxij decembris  

137. 1477 december 26 847.Sch.Otw,R.183,28r-2 
Wij Em. Gherit vande Wiele schepenen in Otw also ter ere gods en bij raen van vrienden een wittige huwelijk 
getraceert ende gesloten tussen Coenraden z. Claes vande Staeck weduwnaar w. Heylwyghen doen sij 
leefde sijn wijfs d.w. Henric? Storiman ter eenre ende Adriaen d. Gherit Ghijselaer ter andere zijde waarbij 
Coenraet voors. als toecomende bruidegom geloofd heeft aan handen Jan Vannys ad opus de toecomende 
bruid  
 een huys en hof sitis in par. de Helvoert ad locum dictum den Dystelberch  
dwelck Coenraet voors. tegen Goeyaert vande Myden? gecregen heeft  
 iten noch hiertoe 3 zesteren rogh erfpacht die de voors. Coenraet tegen Ghijsbrecht z.w. Adriaen 

Weyhasen gecregen hadde uit zekere onderpanden na inhoud verscheydene schepenen brieven van 
Helvoirt  

noch hiertoe 5 zesteren rogge erfpacht die de voors. Coenraet tegen Jan Houbraeck gecregen hadde uit  
 zekere onderpanden in de prochie van Heeswijck gelegen  
item nog 5 zester rogge erfpacht de voors. Coenrart tegen Laurensen van Eyck gecregen hadde in de 
prochie van Helvoert ghelegen nae inhoud verscheydene sch. br. vanden Bosch  
welk huis en erfpachten de voors. Coenrart in sinen wedewen staet ende naeder doet sijnre huysvrouwe 
verkregen had en heeft geloeft Coenrart voors. en met hem Claeus vander Staeck sijnen vader voors. aan 
handen Jan Vannys voors. ad opus Adriana toecomende bruyt voors. so in huwelijke voorwaarden dit voors. 
huys en erfpachten voors. goet te maken tot 5 mud rogge erfpacht oft met  
bepalingen over kinderloos blijven 
bepalingen als Coenraad eerder sterft Adriana haar leven lang de tocht in deze 5 mud rog en na haar dood 
wederkomen bij naeste efgen. Coenraad etc. datum xxvi decembris  

138. 1477 december 29 847.Sch.Otw,R.183,28v-1 
Aert en Willem gebr. krn w. Ghijsbrecht Zegers voor henzelf en voor allen eneneygelijcken kynderen w. 
Ghijsbrecht Zegers daar Aert en Willem voors. voer geloeft hebben  
 een stuck lands tot hen aldaer sij zeeden behorende 4 L in 3 mudzaad lands hen toebehorende sitis in 

par. Otw in loco dicto Uedenhout ad locum dictum Hoechout < erf sHeylichs Geest vanden Bosch > erf 
Mathijs Peters Vannys z. dat daertegen deelt ^ erf Elysabeth en Jenneken drs w. Jan Peter Collaerts dat 
daertegen deelt v erfGherit vande Loe ut dicit  

welk stuk land voors. de voors. krn van der doet w. Aerts vande Stake met recht van versterve in erfdelylinge 
in sch.br. Otw supt Mathijse  Peter Vannys z. voors. waaruit te gelden Elysabeth Roelofs 1 mud rogge 
erfpacht en Ste Anthonys outaer inde capelle van Berkel 2 L rogs  
welke pacht voors. Mathijs voors van nu voertaen zal betalen uit dit stuk land en al zijn andere goederen 
hebbende en verkrijgende - scab. Wiel en Sapeel datum xxix decembris  

139. 1477 december 29 847.Sch.Otw,R.183,28v-2 
Embrecht z.w. Claeus Stert promisit te gelden Lambert Wouter Vrancken z. 1 mud rog op Lichtmis waarvan 
de eerste betaaldag van 1/2 mud wesen sal Lichtmis a.s. uit 
 een stuck lands 14 L sitis in par. Otw in loco dicto Udenhout < erf Henric Jan Melis Walravens z. > erf 

Aert Lambert? Stevens z. ^gem. straat v erf Rycouts Borchgraven  
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 een stuck beempts 1/2 buender sitis in par. en loco predicto < erf Jan Goyaert Back > erf Andries vande 
Wou ^ erf  erfgen. Gherit Nollens v erf Merten Daniel Piers z. - scab. predcto datum supra 

140. 1477 december 29 847.Sch.Otw,R.183,28v-3 
Lambert? voors. dat Embrecht dit mud rogs erfpacht af sal mogen quyten ende lossen op Lichtmis over 6 
jaar met 30 peters de peter 18 st en metten pacht - datum scab. ut supra 

141. 1477 december 29 847.Sch.Otw,R.183,29r-1 
Jan z.w. Dirck Nellen dat derdedeel hem toebehorende in 
 een stuck beempts onbedeeld liggende daar die andere 2/3 aftoebehoren Goeyaerden z.w. Henric 

Embrechts z. van Riele den gehelen beemd sitis in par. Otw < erf Gosen Rutthen > erf de rectoir Ste 
Kathelinen outaer in eccl. de Oisterwijck en Thomaes Wouter Maes z. van Karchoven ^ gem. Aa v erf 
Elysabeth vidue w. Jan Willen  en haar krn  

welk 1/3 met meer andere erfgen. Jan voors. tegen Agnesen wede w. Merten Molders wt machte haar van 
w. Merten hoer man in sinen testament in sch.br. Otw supt Goeyaerden voors. en sijn krn wt mechtelden 
d.w. Jan Poinenborch tsamen wittelijc gewonnen Goeyaerden ter tocht en zijn krn ten erve  
Jacop sijn bruer en alle erfgen. Jacop en Merten voors. deponende scab. Em et Wiele datum supra  

142. 1478 januari 1 847.Sch.Otw,R.183,20r-2 
Hedylwych wede w. Jans Cupers die men hiet Jan die Jeger alzulke tocht in 
 1/4 van enen huse en hove met sinen gronde en toebehoren en in erf daaraan 12 L in par. Otw ad 

locum Berckel < ^ gemeint > erf Jan z.w. Jans Cupers voors. v  erf Cornelys Willem Melys z.  
 item 1/3 van allen en enyegelijken gueden daer w. jan de Cuper in bestarf  
supt Jannen hoeren sone voors. om daaruit te mogen vesten 1/2 mud rogs erfpacht en niet verder scab. 
Wiele en Sapeel datum prima january 
quo facto Jo. promisit hem te geven en te ghelden Laurensen z.w. Laurens Wouter Vrancken 1/2 mud rogs 
jeep op Lichtmis uit 
 1/4 van den huse hove en erf en anderen goederen voors. en voert wt den voors. stucks lands de voors. 

Jan alleen toebehorende neven dese voors. erff ghelegen - datum scab. ut supra 
Lambrecht? [=Laurens?] voors. uit gratie Jo. als dat diezelve Jan dit 1/2 mud rogs erfpacht adf sal mogen 
quyten en lossen op Lichtmis over 6 jaar met 14 peters de peter 18 st en metten pacht ende metten 
afterstelle daeraf onvergouden - datum scab. ut supra  

143. 1478 januari 7 847.Sch.Otw,R.183,29v-1 
Jan z. en Mathijs gebr. zn w. Peter Vanny Embrecht z.w. Claeus Stert man van Kathelinen zijn hvr d.w. 
Peter Vanny voors.  
 een stuck lands hen toebehorende 2 L en 4 R sitis in par. Otw in loco Berkel < erf Goeyaert [hierboven 

Willems] z.w. Goeyaerts Neckersen sheren van Parweis ende Aerts van Eersel > erf Cornelys Willem 
Melys z. ^Godevaart ? ..... fine ad comm. viam  

vendt Willem z. w. Goeyaert Neckers voors. uitgenomen die weghe van recht daerover gaende scab. Em. et 
Sapeel datum vij january  

144. 1478 januari 10 847.Sch.Otw,R.183,29v-2 
Jan en Aert gebr. krn w. Aerts vande Hoeven  
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Ven 5 L sitis in par. Haren < erf Kathelinen Vndijcs en haar 

krn > erf Jans vande Loe  
 een stuck erfs tot weyen liggende geh. dat Schoer 1/2 B in par. Helvoert <  gem. plateam > erf Anthonys 

z.w. Aert vande Hoeven hoers bruers  
 een stuck lands geh. de Putacker 2 L in par. Haren < erf Kathelinen Vendijcs en haar krn > erf Anthonys 

voors.  
 stuxken lands geh. Cupers hoefken 1/2 L sitis ibidem < erf Lambrecht Coppen > erfgen? Gherit vander 

Hoeven  
 stuxken lands geh. int Gheloect 1 L sitis ibidem < erf Gherit voors. > erfgen. Anthonjys voors.  
welke erven voors. Jan ende Aert vande doet w. Aerts vander Hoeven hoer vader met versterven in een 
erfdeling in sch.br. Otw - vendt Anthonysen hoeren bruer voers. die daaruit gelden zal alsulcken pachten en 
chynsen als die deylbrieven daeraf inhouden scab. Em. en Sapeel datum x january  

145. 1478 januari 10 847.Sch.Otw,R.183,30r-1 
Anthonys [z.w. Aert vander Hoeven] voors. promisit 15 peters elken peter 18 st op Lichtmis over 4 jaar met 7 
L rogs te betalen op elken onsen Vrouwen misch purificationis binnen de voors. termijn de pacht - datum 
scab. ut supra 

146. 1478 oktober 28 847.Sch.Otw,R.183,30r-2 
Cornelys z.w. Willem Melys promisit te ghelden Mathijsen z.w. Willem Melys suo filio 1/2 mud rogge jaerlijcs 
lijfpachs op Lichtmis alsoe lange als Mathijs voors. inder menscheyt leven sal wt ende van  
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 enen huse en hove met toebehoren en erf daaraan sitis in parochio de Oesterwijc in loco dicto Berkel 
< erf Heylwygen weduwe Jans Zeghers > gemeint van Haeren voert op allen zijden aenliggende  

scab. Goyaerrt Rembouts en Dierck Sapeel  datum in festo Symonis et Jude 

147. 1478 januari 7 847.Sch.Otw,R.183,30r-3 
Willem Wythen Jan sijn sone Embrecht Jan Hermans z. heer Florys Ghijsbrechts 92 Rgld elke gld tot 20 st 
daeraf den iersten dage meye solvendit ende 72 daeraf in festo Jacobi scab. Em. et Berck den vij january 
[rest van dit blad leeg] 

148. 1477 december 16 847.Sch.Otw,R.183,30v-1 
Cont sij enyeghelijken want Henric z. Embrecht Henric Emmen z. van Riele voer zijn gebrek jeep van enen 
mud rogs op Lichtmis uit 
 de helft van enen stuck beempts ombedeelt liggende ende die welc jaarlijks reyt tegen Gheertruden van 

Laerhoven en de kynderen Jacop Ghijben den helen beempt 2 B oft daer omtrent begrijpende sitis in par. 
Haeren in loco opt Roet < erf Claeus van Borchoven > erf Jans Beckers des jonghen com quibusdem ^ 
gem. water geh. die Aa v gem. Molenloop  

welk mud rogge erfpacht voors. Jacop geh. Brievinck nateruael z.w. henric Brievinck tegen Jannen geh. den 
Meyer nat.z.w. Henric Meyers met overgeven ghecreghen hadde in sch.br. Otw 1458 20 dage inde aprille en 
welke pacht vande mud rogs voors. totten voors. Henric voert erfelijcken comen is nae inhout schepenen 
brieven vanden Bosch daerop genaeckt en welke pacht van 1 mud rogge voors. den voors. Henric ghebrack 
en van 3 jaeren naestleden niet vergouden en was ghericht waert met vonnis der sch. aan de helft van de 
voors. stuck welck gericht Aert geh. Lonart in de name ende vanweghen Henric voors. daer hij een 
volcomen macht af hadde volcomelijken volvuerde etc. 
dat de voors. Aert dit voors onderpant voer sijn voors. gebreck vercopen mocht en dat die heer vande lande 
den cope pft de lopende sculd sal sijn gerecht waerscap te doen ende want Aert voers. dit voors. ghericht de 
ghene? dieen hij dat sculdig was te bieden te lossen geboden heeft te losen ghelijc dat tghetuich vande 
schepenen inde gericht  
zo heeft Aert voors. dit voors. stuck beempts voor ghebrek van de 3 jaeren afterstels en voor 12 L rogs 
erfpacht in afcortinge vande mud rogs erfpacht en voor de onraet die daer metten recht op ghegaen was 
daer en teinden vercocht Aerden sone w. Jacops van Eele Aert Houtappels z. ab eodem - scab. Em 
Wythedn Berck en Heyen datum xvi decembris [rest van dit blad leeg] 
[hierna volgen nog flarden van 3 afgesneden bladen 

149. 1477 ? maart 22 847.Sch.Otw,R.183,31los 
Een conde gheleit van meester Jan Ghijsbr. Korstiaens z. 
Item meester Jan als man en momb. Mechtelden sijns wijfs leet in enen schepenbrief van Otw al geheel en 
onghecancelleert sprekende van  
 4 L erfs 
Item Andries Aert Andries sone en Jan Hermans tuyghen dat hen condich is dat w. Henric van Ethen  
dit voors. stuck erfs wtgegheven heeft w. Aert Andries z. van Huculum  
en heeft uten selven stuck erfs over 30 32 jaer en meer ghehouen en gheboert 1 mud rogh erfpacht 
Item Andries voors trecht dat hem condich is dat w. Aert Andries sijn vader dit voers. stuck erfs vande voers. 
w. Henric van Ethen ontfinc voor enen erfpacht van 20 L rogs te weten de H.Geest van Otw 4 L en Henric 
voers 1 mud  
Item meester Jan leet een claeusel van enen testamente in tsijnre? recht daer desen selven pacht van 
Henric van Ethen comen is tot Jannen natuerlijc z. Jans z. natuerlijc ... Henric voers.  
Item leet hij noch enen schepenbrief van Oisterwijck in tsijnre recht daer dieen pacht mede comen is vande 
selven Jan tot Jannen sinen vader 
Item die scepenen tughen dat Mechtelt wittighe huysvrouwe meester Jans wittighe weduwe is wilner Jans 
van Ethen en de macht heeft sijn pachten te heffen ende te eyschen nader vrijheyts recht  
acta sduynsdachs post letue? xxij marty 
met potlood in marge kan op 22 mrt 1466 of 1497 
achterzijde leeg - geen watermerk 
af 
 


