
GOEDEREN VAll DE DUITSE ORDE (6)

door Peter van den Elsen

(Slot erfpachten):
43. Hoeve Ter Dy(c)ken

Deze hoeve lagop het gehuchtTer Elrken, westelitr( van Milschot,
in wat we nu de parochie Mortel noemen. In 1386 verpachtte Heer
Robrecht van Verenburch, konmandeur van Gemert, de hoevê Ter
Eycken voor negen jaar (55). Uit een bewaard gebleven rrcopyetl
van rreenen bezegelden brieff van de hoeve Ter Elckenrr blijkt
verder dat op St.Jorisdag 1391 de hoeve in erfpacht werd ge-
geven aan zekere Melis Weltken Johans MaesseÍrs van Ghenert.In
deze akte wordt van de hoeve gezegd rrnu ter tijt, onbetirnmert
ende ongebouwtrr. Het zou weL eens kunnen zijn dat derbrievent
van 1386 en 1391 in feite de st ichtingsbr ieven van Tereiken
zijn. In een oorkonde van 1421 wordt de erfpacht van Tereiken
bevestigd als ze met andere hoeves wordt genoend als 66n van
de gerechtigden van de gemene gronden van Gemert (56).
In 17OO blijkt de êrfpacht van Ter Eycken als volgt verdeêld:

(57)
a. Állardt Leonardts, Leonardt Allardts Ántonissoone, Jan Jan

Loyen als man van Heylken Állardts, Claes Leonaxdts ter
Eyckên en Willem Janssen alias Hennekens:
- laJrd het Heytveld, 4 lopense en 25 roêden.
- land in de Vlaes, 2 lop. en 26 roeden, idem 1 lopense en

19 roeden en 2 percelen grasland 1 lop. en 11 roeden.
- Iand int Heytveld, 1 lop. en 1O roeden,
- land genaamd de Cranenbraecke, 4 lop. en I roeden, idêm,

1 lop. en 2 roeden. z
- bempt en grasland 1 lop. en roeden en den hof 44 roeden.
- huis met toebehoren op Ter Eycken, 5 lopense en 25 rr.
- driesvelt, 26 roedenl In den Coeck 3 lop. en 27 r.
- Iand naast Claessens huis, 1 lop. en D roeden.
- laÍrd het Clootje, 3 }op. en 45 roeden.
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b. Claes Leonardts (door zijn koop van Huybert Jan Aerdts)ttgeldttt in de hoève Ter E4rcken:
- land, 38 roedenl idem 1 lop. en g roèalêni iden 1U roeden.
- land in de Vlaes; 1 lop. en g foeden.
- de Braêck, 1 lop. en 36 roeden.

c. I{illem Janssen rrgpldt'r: twee percelen int Heytveld, B9 r.;het Eusel en De Crroese daàrbij, 2 lop. en 4O roeden.
- de Craenebraecke, 1 lop. en BO roeden; ialen, 1 lop. en 1

roede (58).
- grasland aan het Broeck, 1 lop. en 41 roeden.
- het Clootje 39 r. en In rt Driessenvelt 1Lop. en 39 r.,net land daarbij 22 r. en 1 lop. en 10 r.

d. Jacob Aert Lucas, voor de kinderen van Marten Álarts en Mariat
- land in de Craenenbraecken, 1 lop. en 20 r.; idem in de

Hooge Craenenbraecken 3 lop. en 1 r.e. Antonius Selers, woonachtig in Deurne, als man van Jenne_
ken Evert Jan Corsten 3

- grasland achter de Arnerhoeve, 4 lop. en 39 r.
^ :_ l.tral op de Hoge Craenenbraeckó, a fàp.f. Claes Leonaxdts ter Eycken, Leonardt Aiardts en Jan Jan

Loyen alias Heeren als mar van Heylken Álarts, door koop van
Huybert Jan Aerts:
- land in de Vlaes, 1lop. en 25 r.; idem, Z lop..
- Iand op Têr F,yckên, 29 r.1 groese l lop. èn 31 r.
- int Eusel, 1lop. en 12 r.; graslancl 2i r.
- het Heytvêlt, 1 lop. en 15 r.
- de Braeckr S lop. en 24 r.
- de Craenebraeck, B lop. en BO r. (Sg)
- huis-en_ toebehoren, 1 lop. en g1 r.; Driessenvelt, 2? r.en drn hof, 1 lop. en 2g r.g. Hêntlrick Evardts als vertegenwoordiger van Leonaral ÀIardts
en Antonius Jan Heeren als nan van Heylken Alarts, bij koop
van Wilbordt Jan I'olbordts i
- teullant op Ter Eycken, 2lop. en 2 r., en ackerlant, 2lop. en 4 r.

h. Johan Jan Ántonius Loyen en Ántonis zitn broer in naam van
Peerke Johan Hoeven:
- heyvelts (rrdaertegen p,otesterender )
- teullandt op Milschodt, 1 lop. en 40 r.

. - ackerlant op Ter Eycken naast de Kerckenpadt, 1 lop.i, Meriken wed. van Mathias euirynen en Claes Leonardts ter
Eycken:
- in de Streepe têr Eycken, 4 lop. en 2g r.
- heytvelt, t lop. en 2? r.; iclem int heytvelt, 3 lop. en25 r.; idem 6 lop. en 6 r.
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aan Johan Hanrick Corsteynenzoon. De erfpacht bestond uit een

huis net hoft een kamp lanal geheten het Neylandt tr'íêe stukken
lantl op Boeckensecker en een stuk land aan de Mortelse Straat'
c""i""'au pacht (7 mud rogge) betrof het een kleine hoeve(65)'
In hetzelfáe jaar werden nog enkele erfpachten neer uit het
goet Te Scherpenberg uitgegeven. Aan Bernier ltrillem Berniersz
iwee buncler bèemtl genaamd de Nuwe Beemt; aan Ansem GoesÉensz'

een eeusel in ile Elshorst Beênd; aan Peter Clausz van Gemert

een akker l-and bij Boekent aan de Aude Strate en aan Kerstiaen
van den Mortel, zoon van Arnt Ghielensz een erf geheten rrDie

Loeheide, en dan nog aan Melis Maeszoon van der llofstadt twee

bunder in de Nieuwe Beemt.
l{at er later met deze erfpachten en pachten is gebeuril, dat is
niet bekentl. In de registèrs van 17OO (en later) wordt van rt
goecl Te Scherpenberg niet meer gerept (66).

(In cle registers worden behalve de hier opgesomde en genunmer-

tle erfpachten er nog een aantal- genoend waarvan de meesten in
de 15e eeuw of later in hanilen van de Duitse 0rtle zijn geko-.

men. Hier noemen we slechts nog: (67)

46 De Schutsboon

Dit was een perceel woeste grondaaÍr de Peelse Loop bii de Deel'
Het \rertl in tOSg uitgegeven en was 60 lopense, 8 roetlen en 15

voet groot. De totelè pacht bettroeg 59 vat rogge en 59 vat ha-
ver (68).

Dit u,as alan in grote liinen tle inventarisatie van de belangriik-
.i. à..a"t"" .,.i d" D.tit"u ortle, Het is nu mogelitr( om deze goe-

derei in kaart te brengen en daarneê tot een reconstructie vaJr

rrGemert in de middeleeuwenrr te konen.

NOTXN:

(--) Dit rs eêÍ vervolS op Goeileren var de Dults€ Orde (I t/D v) door Peier
ver del Etsen Íí ceneris s""'--.I'"lzà' i:i5 r/^ 60''87 r/n a9' 12o t/a 126i

Jrs.2r, p.1o9 t/n 116i hs.24' p.48 r/D 5t'
1551 íiïkíl io"á"ai,"ii d"r'iór ".ali'.'it"l' oiá" (ruro) ce'ort' r!v'!r'658

rèEêsilr.77.
ftel niï"m "i.àóg 

(iD kopis: Eeenkare! RulscheÀtelsst!',a ce&ert' ilossier

"Te!sike!")
ni;"m-rlló cenert, lnv.n!.?04, rea.n!. 194 i z1e hieÍvoo? ook-oorkoailenboek

;;"-c";i (uits.sáent'rrraekllr'à l1-l-t+zt ' 
waarin d6 hoeÍe Íe! rycke! 8e-

roènil rorilt a]Ê ééD Ys! ile SlechtiSalen vea de SeEene g?oÀdeD'
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(57) R.{'sB, X.À-DO CeEert, Inv.!r,1056, f .11o-t/E 115i tden DrE. 1058, 106' t/n1068. De totêle pacht van deze hóeve tear'o"s r"'rlóó, ir"a iàsg", f,"aeo 6-vat bavêr, 2 vat raapzaad, 12 elten vt;s6;r i"k;,-it iooa lot.", ehoenileren ên 100 eiêren. Fiêrva! ,e!deÀ achterebvotgênÊ ilo g;ootste paàhten
_ bBtaald aloor a, f, 1, a er h.
(58) VaarÊchiJDlÍjk vordt hier ,'Clarenbrakên'i beitoelat, itoch Den kan ookrrCaèllraeck', lezên-
(51) 3"t"".".o dên Elsen, coêde!ên vaa d.e ruir€e ord6 (r), csoerr€ EeeE Jrs.22. (1980), nr.4, p.124 (nr.ll).
!991 11'"8, r-[Do cenêrt, IDv.nr.7o4, res.nr.194i ídeE rnv.nrs.2i1 ên655 írê,-jc5]-(br/ íi:::k.::?t ggi q1:q,_Flo cemerr, hr.n_rs.656 (tes.222) 

"" 65i-(;e8:"";:.'zzt ea ,22)i rdeE HÍdst,IX 2a, 1t1v.n!.1; lrcttj.ef v.aL.?arochie CeBert,
.c?Ïlï: ry,G 

Íorio 9.1/n 15; Peter lethouvê"" ." r.i."" "." ái" er""", lo"
,_-, !99d1d" skur, aescbiedê!i.s van de cêmertse sitdêtr (1982). D.,1.(62) R-AtsE3, KÁ.Do cH'ÍmT, r!v.n.r.195s f.116, tder jo58 c.'t+o,'luii'e."orirllerrlofstadt ves pachte. \aí 1722 tot liJs en La;err J;;;";-;;" der vêDne var'1718 tot ten.minstê 1768.
(61) nirsB, K-À)O Geoert, Inv.nrs, 

-799-SOO-€O1 , d.e ps.cbt beilloeg 1g ,ouil roage en
_ _ voor het ovelige zoals bii erflachtêr sswoontiit was-
!64J ne'sE3, KÀno ceneri, Inv.n!.1056 f.11?: rr totáar voraen ?s lopênse senoend.
!65J RÁ'BB, Kt-Do cel0ert, Ibv.n!, 679 res.i5i.
(66) RÁrsE3, K-Ano ceEêrt. Irv,nrs. 678, 680 t/a 6eÀ, De hoêve Tê Scnelpênb€rs
._-. lordt niet 1r de resisters 1056 e! 1958 sênoeed.(67) Eet.betroft hiêr voornaEelíjk erflachtên te! grootte vaa !êrcêlea en eeraantel huizen diê in dê 15ê eêuí etr 1atêr r.e!áê! 

"".rg"v"ir, o.a. entetebuizêD op ile M.arkt, vetê percelen achte! de troeve Vogetsanót en eorrere
. r(lernere erfpachtê[ in hoevês.
(68) RlrsB, KÁDo ceeert, rnv.nr.1056 f.50-65.
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