Dolen door de geschiedenis van Boekel en Venhorst

Grensscheiding tusschen de gemeenten Uden, Zeeland en Boekel
ter eenre, en de commanderij van Gemert ter andere zijde, wegens
den eigendom van den Peel
Alzo over vele ende lange jaeren questie ende verschille is ontstaen ende geresen
geweest tusschen den Doorluchtigsten Vorst ende Heere, Heere Philippus Wilhelm,
pfalsgrave by Rheyn in Beyeren, tot Gulich, Cleve ende Berge hertogh, grave tot
Veldents, Spontheym, der Mark, Ravenberge en Moers, heere tot Ravensteyn etc.,
ende de gemeyne ingezetenen der gemeynte respective van Uden, Zelant en Boekel,
lande van Ravensteyn, ter eenre, ende de Heeren Lant-commandeurs der Balley
Biessen (de groot-commanderij Aldenbiezen in Belgisch Limburg) als grondheeren der
vrye heerlykheyt Gemert etc.,
oorspronk nemende over de limietscheydinge vanden Pedel boven de capelle van
Haendel, als sustinerende die van Uden, Boekel en Zeland voors., dat zy hunne
limietscheyding waren hebbende van de Landmeer aff, liggende onder de jurisdictie
van Gemert boven Haendel, ende alzo linea recta ten Pedel opwarts tot op de plaetze,
diewelke die van Ravensteyn ordinarlyken syn noemde den Kieboom, ende ter
contrarien soo waaren de voors. Heeren Landtcommandeurs en Commandeurs van
Gemert respective sustinerende, de regte scheyding te wezen namentlycken van den
Hulsbosch, staande op de voors. Landmeer, aff en alsoo opwarts gaande naer den
voors. Pedel linea recta tot op den toren van St.Anthonis.
Ende om welke voors. ontstaande questie ende verschillen amicabiliter te assopieeren
ende neder te leggen, omme alle veerdere inclinerende onheylen ende grote
excessive onkosten, die geschapen waren daar uit te resulteren en te provenieren,
mitsgaders om ook pertinenter iets connen ofte mogen weten, waar naar die voors.
respective partyen sigh in toecoomende souden hebben te reguleren, soo syn
Joannes Arnoldus, vryheer van Leerad, domheere des hoogen stiffs; Ludigs, heere tot
Ostwilder etc., Vorstel, Palz Nieuwburgischer geheymen raet en gubernator tot
Winnendaal, in qualityt als volmagchtigde en geauthoriseerde van den voors.
Doorluchtigsten Vorst en Heere, Heeren Philippus Wilhelm, pfaltgrave by Rheyn in
Beyeren etc., en de gecommitteerde respective der voors. gemeynte van Uden,
Zeelandt ende Boekel, ende den vryheere Ambrosius de Viermundt, Duyts ordens
ridder en commandeur tot Gemert etc., als volmagtigde van Emondt Godtfried,
vryheer van Bocholt, der Rom. Keyserlyke Majesteyt en haren Hoogvorst.
Doorluchtigheden hooger gedagte Heere Leopoldus Wilhelm en Carel Josep,
ertshertogen van Oistenryk respective raet en camerer, lant commandeur der baelleie
van den Biesen, commandeur tot Maestrigt, Raumerstorff, Duyts ordens ridder en
vryheer van Gemert, Gruytrode, St.Peters, Voeren, Orey, heer van Ordingen,
Granvell, Hoesselt etc., over de vors. questien en geschillen, finalyken geaccordeert
in voegen en manieren hiernae volgende, te weten: dat op de questieuze Pedelen
namentlycken op den Peelvelde, die voor dezen tusschende voors. partyen syn in
sequester geleegt, sal worden gestelt eenen nieuwen paal in den put ofte cuyl, die op
heden, den tweeden dag May deses jaars 1663, aldaar in presentie van partyen de
facto is gemaekt en geassigneert, van welken pael linea recta sal worden getrokken
eene linie tot op den voors. Kieboom, gelyk ook van denselven paal eene gelyke linea
recta sal worden getrokken tot op den tooren van St.Anthonis, omme het spatium
tusschen de voors. twee linien te worden gedeylt egalycken in vijf gedeelten by eenen
gesworen landmeter hem des verstaande; van welke voors. vyf gedeeltens drie parten
en gedeeltes sullen hebben, volgen en genieten die voors. dry gemeenten van Uden,
Boekel en Zeelant, en de voors. twee andere gedeeltens en portien sullen volgen,
comen ende genoten worden by ende ten behoeve ende profyte van den voors. Heer
Lantcommandeur ende derselver successeuren, zynde alsnog geaccordeert en
geconditioneert, dat op de voors. Landmeer, ter plaetsche aen de voors.
gedesigneerde Hultbosch, insgelykx sal worden gesteeken eenen pael; en van daer
alnog eenen anderen pael; voorts buiten de erffenisse, die aldaer geleegen zyn, die
ook alsdan linea recta sal schieten tot op den voors. eerstes genomineerden pael, die
boven op het moer op de voors. sequester plaetsche is gestelt; en sullen die

respectieve ingezetenen van Uden, Zelant en Boekel met hunne beestiaal en schapen
niet mogen hoeden ofte dryven , om te weyden buyten den voors. pael, die gesteeken
sal worden buyten de voors. erffenisse, gelegen zynde omtrent de voors. Lantmeer,
omme daer commen en te weyden op erffenisse van de gemeynte Gemert
voorschreven; maer sullen moeten blyven binnen hunne limieten, op poene dat die
van Uden, Zelandt ende Boekel contrarie doende, by die van Gemert sullen worden
geschut, ten ware dat eenige beesten buytenden voors. gedesigneerden pael
ongehuit doorstreken, die sullen alsdan niet schutbaer wesen; gelyk ook die
ingezetenen binnen Gemert insgelykx met hen vee binnen hunne paelen sullen
moeten blyven, ende deselve niet en sullen mogen overdryven, op poene en conditie
als voor; gelyk ook die van Boekel, Uden en Zelant, en reciproquelyken ook de
ingezetenen van Gemert, niemand op de heyde buiten de voors. paelen en sal mogen
vlaggen ofte heymayen. Item de eeuselen, erven, vennen ende Strybossche hoeven,
die aldaer omtrent gelegen syn, respective toekomende soo wel de ingezetenen van
Gemert als Boekel, sullen syn en blyven in hunne oude geregtigheyd ende gebruyk,
soo ende gelyk die voor dezen hebben geweest
En de voors. paelen, gelyk voorseyt is, alsoo effectivelyken gestoken zynde, sal
alsdan daer van worden geformeert eene caerte, om in toekomende daer nae
pertinentelyk te connen worden gereguleert. Ende sal den voors. Heer
gecommitteerde ende Heere Commandeur van Gemert, ider in syn particulier respect,
by hunne Heeren principalen de ratificatie en approbatie van dezes binnen dry
maanden naer dato dezes effectiv laeten geschieden en dezelve alsdan inleveren;
gelovende de voors. partyen ‘t geene voors. is., metter daet te sullen naercomen,
onder verbant als naer rechten. Ende tot meerdere corroboratie hebben de voors.
partyen respective deze ondertekent ter presentie van de getuigen, deze mede
ondertekent hebbende.
Ende syn hier van twee principaalen gelykluydende acten van accoord voor iedereen
per partyen uitgegeeven. Aldus gedaan ende gepasseert op den casteele van
Gemert, den tweeden dage der maent May sestien hondert drie en sestigh.
Ende was getekent:
Baron DE LEEROD VIRMUNDT, D.O. ridder
GOORT DIRICX, schepen tot Uden
ANTHONI HENDRICX, borgemeester tot Uden
CORNELIS PETERS, borgemeester tot Zelant
EVERT TORUS, schepen tot Boekel
AERT DRIESSENS, schepen tot Boekel
TEEUWE HAENRICX, borgemeester tot Boekel
(Het moet niet uitgesloten geacht worden dat de naam van de eerste ondertekenaar is
samengesteld uit twee verschillende namen, te weten:
 Johannes Arnoldus, baron DE LEEROD, gevolmachtigde van Philip Wilhelm,
keurvorst van de Palts en heer van Ravenstein
 Ambrosius de VIERMUNDT, ridder van de Duitse Orde en Commandeur van
Gemert, gevolmachtigde van Emiel Godtfried, vrijheer van Bocholt,
landscommandeur van de Balley Biesen.
Beiden waren op 2 mei 1663 op het kasteel in Gemert aanwezig en hebben
waarschijnlijk de bereikte overeenkomst ondertekend. Wellicht werden beide
handtekeningen door elkaar heen gezet en werden later bij het opmaken van de
gedrukte copie als één handtekening gezien.)

