
DE KALCKACKER OP GEMONDE

Bron : Archief  van de Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom , in
inv. nr. : 2658

Dossier inzake het verhef voor het leenhof van Geffen te Nuland van de Kalckacker, een
perceel bouwland te Gemonde, 1749 en 1751.

Authorisatie tot verheff van 2 L: 9 R ackerland tot gemonde op sijn CVD van :
 Paltz aan : Leenhove van Geffen tot Nulant :

Die van den Raede en Reekeninge van den Doorlugtigen Huijse van Bergen op den Zoom etc.
etc.
Authoriseren en qualificeren hiermede de heer Pieter Andries van Mattemburg, rentmeester
van zijne keurvorstelijke Doorlugtigheijts Domeijnen tot St. Michiels Gestel etc., specialijk,
omme uijt name ende van wegens welgemelte zijne keurvorstelijke Doorlugtigheijd, te
compareren, op den Adelijken Leenhove van Geffen staande tot Nulandt, en aldaar te leen te
ontfangen voor zijne keurvorstelijke Doorlugtigheijd, eenen acker teullandt, gelegen tot
Gemonden onder Ghestel, ordinair genoemt den kackacker , groot twee loopen, negen roeden,
tusschen erve de gemeene straat aan de eene zijde, ende een stuk landt genoemt wustenhof,
aen d’andere zijde: onlangs gekogt van de heer Petrus Carsmans, voor en ten behoeve van
zijne keurvorstelijke Doorlugtigheid ; ten dien eijnde te doen en af te leggen den
gewonelijken Eed van Eere, hulde, trouwe, en manschap, voor en in name van zijne
keurvorstelijke Doorlugtigheijd en voorts generalijk hier omtrent alles meer te doen en
verrigten, dat vereijst werd, met en onder belofte van te sullen approberen en ratificeren,
hetgene door den heer geconstaueerden uijt kragte deses zal werden gedaan ende verrigt,
onder verbant als na regten. Aldus gedaan  ter camere van Rade binnen Bergen op den Zoom,
desen agtienden September 1749
Get. L. Adan
Ter ordonnantie van welgemelte heeren Raeden, A. Baks Sub. Griffier

Acte van verheff ten behoeve van den Heere van Mich: gestel van een akker teullant genaemt
den kalkakker tot Gemonde onder Smichgestel , gedaen voor den Leenhove van Geffen : 31
december 1751 :

Op Huijden den een en dartighsten December seventien hondert een en vijftigh, compareerde
voor stadhouder en mannen van Leen, van den Adelijcken Leenhove van Geffen tot Nulandt,
De heer Pieter Andries van Mattemburg rentmeester van sijne Keurvorstelijcke
Doorlugtigheijts vande Paltz Domeijnen te St. Michiels Gestel den welcke van ons versogt
uijt craghte van authorisatie van die van den Raede en reeckeninge van den Doorlugtigen
Huijse van Bergen op den Zoom etc. etc. , wesende deselve authorisatie van dato 18e

september 1749, hier agter geregistreert ter leen ontfangen te worden, en sulks ten behoeve
van sijne Keurvorstelijke Doorlugtigheijt, met eenen acker teullandt genaamt den Kalckacker,
groot twee lopense negen Roeden, gelegen tot Gemonde onder Gestel, tusschen erve de
gemene straet aan d’eene sijde en een stuck landt genaamt Wustenhove aan d’andere sijde,
Leenroerigh aan desen Edelen leenhove, sijne Keurvorstelijcke Doorlugtigheijt aangecomen
bij coop tegens D’heer Petrus Carsmans,
Soo ist dat wij dien aangemerckt genegen sijnde tot het voornoemde versoeck in den name
van de  Wel Edele Gebore Vrouwe Alida  de Groulard Douariere wijlen den Wel Edele Heer
Johan Lodewijck Cramer vrouwe der heerlijckheijt Geffen, als Leenvrouwe, deses Hofs, den



voornoemde  : Pieter Andries van Mattemburg ten behoeve alsvoor, tot allent geene
voornoemde hebben geauthoriseert, en ontfangen tot verheff, mits betalende  de Heerlijcke
geregtigheeden , hergewaede en andere hofreghten nu en in toecomende, hebben indien
voegen den selven Pieter Andries van Mattenburgh  ten behoeve als boven, verleijt en
verleent met voornoemde acker teullandt genaamt den Kalckacker, omme ’t seleve aan desen
Edele Leenhove, heeren en vrouwen desselfs int toecomende ten Brabandsche erfs
leenreghten te besitten, behoudens noghtans ons en een ider sijn goet regt, en heeft den
voornoemde Pieter Andries van Mattemburgh, in voornoemde qualiteijt daar op aan handen
onses stadthouders voornoemd en inne presentie en overstaan van leenmannen ondergenoemt,
gedaen, hulde, manschap, enden eedt van Eere en trouwe hem voorgehouden, en is alsoo
gebleven  dienstman, en hoogh gemelte sijne Keurvorstelijcke Doorlugtigheijdt  sterfman, van
het voornoemde leen en heeft betaalt hergewaede en hofregten, getuijgen waeren hier over
hendrick van Schaardenburgh en Jan van Heumen Leenmannen, die deese benefens den heere
comparant, en mij ondergeschreve griffier ten leenboecke hebben onderteeckent,
Quod Atteflor H. Schaardenburgh, Griffier.

comt voort uijtmaecken deses    2 : 4 : 0
slands zegel                                   0 : 7 : 0
hofts zegel                                     0 : 6 : 0
voor registreeren der authorisatie    1 : 2 : 0

   3 : 19  : 0  ( gulden : stuivers : penningen)



( uit het Middelnederlandsch Handwoordenboek  J. Verdam  :
compareren =  te voorschijn komen ; geraken; komen
approberen  =  goedkeuren, zijn zegel hechten aan, prijzen)

Sint-Michielsgestel, 14 juni 2006

Jef van Veldhoven


