
Vroege oorkonden waarin Nistelrode wordt genoemd 
 
Zelf nog maar net doende met de plaatselijke historie, onze heemkundekring Nistelvorst was nog niet 
opgericht , verscheen in 1979 het “ Oorkondenboek van Noord-Brabant tot 1312 ” een lijvig 
boekwerk in 2 delen. Een oorkonde, ook wel charter of keure, is een schriftelijke weergave van 
afspraken, stammend uit de middeleeuwen. Het diende dus als bewijsstuk voor gemaakte afspraken. 
Veelal zijn deze bewaard gebleven oorkonden op perkament geschreven. Veel oorkonden bleven zo 
goed bewaard, omdat zij voor latere eigenaren het bewijs van eigendom van een stuk grond of een 
recht vormden. Vooral werden deze oorkondes als stadsrechten beschouwd.  
De zegel was een van de meest gebruikte manieren om de echtheid te bekrachtigen. Deze zegels 
waren vaak van was waarin een afbeelding was gedrukt. Pauselijke zegels waren van lood. Vaak werd 
het zegel onder de oorkonde gehangen. Door een snee in het perkament werd een strook nieuw 
perkament of een touwtje gehaald, welke de zegelstaart wordt genoemd. Aan het einde werd de 
zegel bevestigd. Ook konden zegels op de oorkonde gedrukt zijn. Dit komt vooral voor bij papieren 
oorkonden. Vaak is helaas het zegel stuk of verloren gegaan.  
 
Oorkonden, als schriftelijke neerslag, kunnen gaan over allerlei aspecten van het maatschappelijke 
leven zoals  betrekkingen tussen vorsten; pauselijke gunstverleningen; schenking, koop en verkoop, 
huur en pacht van onroerend goed; geldtransacties; regelgeving door allerhande overheden; 
rechterlijke uitspraken; bevelschriften; en nog zoveel meer. Er is vrijwel geen onderdeel van de 
middeleeuwse geschiedenis of het is schatplichtig aan de oorkonde als bron. Verder verschaft het 
onderzoek van schrift, bewoordingen en bezegeling ons inzicht v.w.b. het ontstaan van de oorkonden 
en het milieu en de organisaties waarbinnen zij tot stand kwamen. 
In deze boeken staan enkele oorkonden waarin Nistelrode in de schrijfwijze van toen wordt 
genoemd.  De heemkundekring heeft in de beginjaren van haar bestaan eens een bezoek gebracht 
aan het archief van het abdij van Berne in Heeswijk –Dinther. In 5 oorkonden uit de 15e en 16e eeuw 
wordt Nistelrode genoemd; hierover is eerder al in het jaarboekje van 1989 van onze 
heemkundekring melding gemaakt. (zie ook boeknr. 0246 uit de bibliotheekcollectie ).  
In 2016 ontstond de mogelijkheid waardevol historisch geschreven erfgoed van de Abdij van Berne 
materieel te laten verzorgen door het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Dit was 
mogelijk dankzij het nationale programma voor het behoud van het papieren erfgoed. Later kon het 
geschreven erfgoed gedigitaliseerd worden zodat het niet meer fysiek geraadpleegd hoeft te worden 
en daardoor beter beschermd is;  de informatie is nu snel en eenvoudig in digitale vorm voorhanden. 
 Dit project van digitalisering kon in juni 2019 worden voltooid. 

 

Foto 1 - Schermafdruk BHIC over een vijftal aktes van Nistelrode van het Norbertijnerarchief van Berne. 



 

Voor geïnteresseerden geef ik hier de door mij gevonden oorkonden weer: 

 



 



 



 



 



De charters uit oorspronkelijk het Abdij van Berne. 

Akte van opdracht voor schepenen van Nistelrode door Jan Jan Wendelszoons zoon aan Jan 

Hillenzoon van den Bogarde van land in Nistelrode, 1408        18,5 x 8 cm 

 

1408 februari 18 Des sondaghes nae sunte-Valentijnsdach 

 

 

 



 

Het schepenzegel van Nystelre (1408)  met het wapen van Sint Lambertus (uitvergroot) 

 

Schepenen van Nystelre, Willem Bergher, Jan Passart, Maes Sykenszn en Aelbert Aben Cocszn., 

oorkonden dat Jan Jan Weyndelenznszn heeft opgedragen aan Jan Hillenzn van den Bogarde een stuk 

land op de Wijst, nader gesitueerd, met de lasten van pacht en cijns. 

a. oorspr. IX s.v. Nistelrode. Met het doorgestoken gemeen schependomszegel van Nistelrode 

b. getypte tekst in Map-Afschriften. 

 

 

 

 

 

 



Akte van verkoop voor schepenen van 's-Hertogenbosch door Hendrik Janszoon Gisselen aan Dirk die 

Lodder van een erfpacht uit goed in Nistelrode, 1429       20 x 12,5 cm 

1429  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akte van overdracht voor schepenen van Nistelrode door Peter Janszoon aan zijn dochter van een 

erfpacht en goederen in Nistelrode, 1464   19 x 7,5 cm 

1464 januari 31 Des dynsdages voir Sunte-Pauwelsdach 

 

 

Schepenen van Nistelre, Willem Peterszn, Aert van Bruessel, Meeus Roelof Voszn en Jan van 

Liebergen, oorkonden , dat Peter Jansen zijn dochter Herben “gemechticht ende gemaict”( = 

overgedragen) heeft ( een pacht van) 3 mud rogge, die heer Andries van Hoesden, priester, betaalde, 

alsook een stuk land het Hagelcruys, een stuk land in het Vorst n nog een stuk  land aan de Loe, alle 

nader gesitueerd; dit alles wegens haar verdiensten. 

a  Oorspr. IX. s.v. Nistelrode. Met het gemeen schepenzegel. 

b  Getypte tekst in Map-Afschriften. 

 

 

 

 



Akte voor schepenen van Nistelrode betreffende de losbaarheid van een pacht uit goed in Nistelrode, 

1492      17 x 8,5 cm 

1492 februari 14 

 

 

Schepenen van Nysterle, Jan Roelofszn, Wellen Ermboutszn. Peter van der Hagen en Henrick van der 

Wijst, oorkonden, dat, nadat eertijds Jan z.v.w.  Arnt van der Wijst toegezegd had, aan Herman z.v.w. 

Gerritszn van Slabroeck de pacht van 1 mud rogge uit een stuk land in de parochie van Nysterle, 

achter de Hoeve op de Stockacker, nader gesitueerd, te betalen, nu Herman erkend heeft dat Jan 

deze pacht mag lossen met 18 rijnsgulden – de koers ervan nader bepaald – maar dan met betaling 

van de lopende en achterstallige pacht.  

 

a. Oorspronkelijk. IX.   s.v. Nistelrode. Het gemeen schependomszegel is afgevallen. 

b. getypte tekst in Map-Afschriften. 

Nota.  Blijkens de notitie in potlood “Bokh. Aug. 1926”in het handschrift van archivaris Dr. H. Heijman 

komt dit charter uit de pastorie van Bokhoven. 



Kwijtschelding voor schepenen van Nistelrode door de kerkmeesters van Nistelrode met 

toestemming van Wolter van Heze, vicaris van Nistelrode, ten behoeve van Ermert, zoon van Wellen 

Ermertssen, van een erfpacht, 1506        17 x 6,5 cm 

Regest oorkonde van 9 jan. 1506 ( bij paasstijl 1507 ) 

 

 



Schepenen van Nysterle, Henric van der Wijst, Rombout Meus, Huybert Dirxzn en Joest Wautgerszn, 

oorkonden, dat Henric van der Wijst voorn. En Dirc van den Eynde, beiden kerkmeesters, verklaren 

ontavnegn te hebben met goedkeuring van heer mr. Wolter van Heze, priester en kapelaan van 

Nysterlre, 2 rijnsgulden en 1 oort; met welk som Ermert, zoon van wijlen Wellen Ermert, een rogge-

erfpacht ten behoeve van de kerk aldaar heeft afgelost. 

 

Met het beschadigd gemeen schependomszegel. 

In dorso: Ermert Wellen Ermertsszn.  Quyting van chijns van een vat rogge aan de kerk van Nistelre, 

1506.  


