Dolen door de geschiedenis van Boekel en Venhorst

De broeders der Handelsche kluis kopen 1000 vierkante roeden
heidegrond aan voor 250 gl.
Wy onderges. Regenten van Boekel, lande van Ravenstein, geoctroyeerd en
bevolmagt zynde van zyn Ceurv.Doorluchtigheid van de Paltz ende heeren van
Ravenstein, onzen genadigsten souverain Carel Philipp, gedateert in zyne residentie
tot Manheim den 12 Januarii 1741, ons getoond en gebleken, alsmede van den wel
edele heer Bloemarts, vicedrost, de dato den 15 Febr.1741, hebben door eenen
gezwooren landmeter verkogt en doen aanmeten een plak heyland, gelegen aan de
limietscheidinge van de heerlykheid Gemert, boven Streybos, van duisend roeden
Bosse maet, segge eenduizend roeden, voor huysplaatse, schuurplaats, brouwhuis en
waschhuysplaatse, schoppen en andere nootzaakelykheden, voor een somma van
tweehondert vyftigh guldens, die te verpensioneren zullen staan aan onze gemeente
jaarlyks het hondert met drey en een halve gulden, en op te zeggen, wie het van beide
zal believen, alle jaren voor de Kersheilige dagen, om Lichtmisse daarnaa het capital
op te schieten, alsmede met vyff stuyver jaarlyks in ieder dorpsbeede, aan te vangen
met de borgemeesters 1742, als noch een postcyns, volgens het recht der cynsen,
aan den landsheer, aan en te behoeven van de broeders van Bloemendael en hare
successeuren; waarp wy onderges. dit voornoemde parceel heylants vesten en
opdragen nu en ten eeuwigen dagen, met hoffs hand. Des in oirconde by ons
onderges. Regenten, neffens der broeders voors. haar overheid eigenhandig
onderteekend, volgens costuym locaele.
Boekel, den 25 Februarii 1741
Was geteekend:
MATTHYS GERARDUS VAN DER BORGHT, richterbode, in naemen van den heere
landtrentmeester
B. DANIEL DE BROUWER, overste van Bloemendael
GEURT GIELENS AELS, borgemester
JAN VAN OSEN, borgemester
TEUNUS JANSE VAN OORT, schepen
JAN PEETERS VAN LEUCKEN, schepen.
1 Rijnlandsche morgen = 600 vierkante Rijnlandsche roeden = 0.8528 ha.
704 vierkante Rijnlandsche roeden = 1 ha.
1 Rijnlandsche roede = 12 voet = 14.21 m2
1 voet = 12 duimen
1000 vierkante roeden is dus 1.42.10 ha.
Uit: “Verzameling van Charters en geschiedkundige bescheiden betrekkelijk het Land van Ravenstein” door
Dr.C.R.Hermans (1850)

