Dolen door de geschiedenis van Boekel en Venhorst

Het steken van turf in de Peel
Op 17 december 1526 verleende Philips van Kleef, de toenmalige heer van
Ravenstein aan de ingezetenen van Uden, Zeeland en Boekel het recht om in de Peel
turf te steken en te verkopen:
“Philips van Cleve ende van der Marck, heer van Ravensteyn, van Edinghen,
van Wynendaele, van Dreysscher, Rompst etc., om te versien die ongeregeltheyt, die
dagelycx geschiet in’t vercoopen van den torven ende bederffenisse van onsen Peele,
niet teggenstaende der ordinantie, die wy voor tyts hierop gemaeckt hebben,
aenmerckende dat dieselve onse ordinantie niet onderhouden wort alst behoort, soo
hebben wy geordineert, gelast ende bevoolen, ordineeren, lasten en beveelen by
desen alle onsen ondersaeten van Uden, Zeelandt en Boeckell, ende consenteeren
dat sy van nu voortaen sullen moghen doen steecken ende vercoopen soo vuel torffs,
als hemluyden believen ende goetduncken sall, mits betaelende t’onsen profyte voor
elcken last torffs, die sy vercoopen sullen, vier stuyvers thyns; welcke torffthyns onse
rechtmeester verpachten sall mitten bornen van twee kerssen t’onsen meesten
profyte, op sulcke conditien ende voorwaerden, dat onse ondersaeten die torff
vercoopen sullen, irst ende vóórt vercoopen ende wtfueren van dien, commen sullen
by onsen pechter van den torffthyns, hem te kennen gevende soe vuele ende wiem sy
hoeren torff vercofft hebben ende vercoopen willen, om dat alsoo by den pechteren
geteykent te worden, indien’t hem believen sall, ende dat op de poene ende verbeurte
van eenen alden schildt end’ alle den torff, die sy gesteecken sullen hebben, waeraff
dat dordendeel commen sall ten profyte van onsen pachtenaeren, d’ander dordendeel
onsen schoutents en het dorde dordendeel onsen geswooren ende schepenen.”
Verder werd door door de heer van Ravenstein bepaald, dat ook de kopers van de turf
aan de pachter moesten laten weten hoeveel turf zij gekocht hadden, wie de turf had
verkocht en waar zij de turf geladen hadden. Wie in de Peel turf haalde zonder het de
pachter te laten weten “sullen verbueren ende breucken hunne paerden, waeghen
ende torff daerop synde, ende boven dien gestrafft ende gepunieert te wesen van
diefften.”
Uit “Verzameling van charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravenstein” door
Dr.C.R.Hermans (1850)

