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Inventarisnummer 472 anno 1606 
 

_____________________________ 
 

 
Rekeninge voer 

Gerit Hogers Smit, Dierck Janss, 
Jan Maes Weltgens ende 

Willem van Hout Borgmeesters 
vanden Jaere 1606 

tot Gemert 
 
 

Anno 1606 
_____________________________________________________________________ 

 
Ontfanck 

 
Opgenomen thien celen, elcke cele beloopt 270½ gulden 1 ort  -- facit 2705 gl 2½ st 
 
Affgetogen van elcke cele aengaende de thienden vanden Apt van Apternaken 12 
g(ulden) facit 120 g(ulden).  Noch van andere verscheijden personen 18 g(ulden) 
facit ---  138 g(ulden) 
blijft den ontfanck dan noch vande thien celen  --- 2567 gl 2½ st 
 
Noch ontfangen vanden perdt dat den luijtenant van Staeckenbroeck in sijnen 
bagargie wagen had gedreven    --- 16 gl 
 
Noch van Huijbert Thonis ontfanghen   --- 8 gl 
 
Noch van het Lasaris Hoofken    --- 30 st 
 
Noch van hout dat aende clocke was overgebleven ontfangen van den secretaris - 2 gl 
 
Ende van Heijliger van Aken     --- 18 st 
 
      Summa --- 2595 gl 10 st 2 ort 
 
Affghetrocken alnoch vande voirgaende ceelen van verscheijde aerme personen 4 gl 
7½ st --- Blijft dan noch den ontfanck in alles 2591 g(ulden) 3 st(uiver) 
_____________________________________________________________________ 

(folio 3) 
Volght het uuytgeven vanden  

Borgemeesters vanden Jaere 1606 
te weten Geraert Hogaerts Smit,  

Dierck Janssen, Jan Maessen Weltgen 
ende Willem van Hout 
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Inden eersten voer een boeck papiers betaelt --- 4 st 
Item alnoch voer een scrijffboeck betaelt --- 7 st 
 
Opten 19 decembris 1605 tot Willem Maessen eenen tambourijn van Rurmundt 
vertert --- 8 st 
  
Opten 27 decembris mijn heere Commendeur met Laureijns Cocx gereijst nae de stadt 
vanden Grave om die oversten vanden crijschvolck te vereeren, heeft aldaer aen 
Capiteijn Staeckenbroeck om beters wille geschoncken een wit stuck lijwaets wel 
schoon opgemaeckt daer voer betaelt --- 75 gl 
Van hetselve stuck lijwaets schoon op te maecken betaelt  --- 2 gl 17 st 
 
Laureijns Cocx tot teergelt met genoemen vier dobbe(l)n philippen beloopen --- 
22 gl 16 st 
   
Item opten tweeden kersheijligen dach tot Willem Maessen eenen trompetter met sijn 
peerdt ende eenen leijdtsman verteert --- 13 st 
 

Summa Lateris 102 gl 5 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 3v) 
Januarius 

 
Opten 11den January tot Willem Maessen eenen soldaet met sijn vrouwe vertert --- 
18½ st 
 
Opten 24sten January betaelt aen Jannen Jegers van dat hij ons een maendt tijts 
hondert gulden heeft geleent gehadt --- 6 st 
 
Item betaelt aen Laureijns Cocx voer haver die tot Grave is gecoft van Aryaen 
Smollers, ende aen verscheijden officiers vanden crijchsvolck geschoncken  - 35gl 4st 
 
Item betaelt aen Aryaen Smollers voer haver die geschoncken was den Luijtenant 
Moesnat ses dobbel philippenende thien schillingen in specie beloopt --- 37 gl 9 st 
 
Doen hebben wij aldaer vertert --- 12 st 
 
Opten 17sten January tot Willem Maessen eenen trompetter van Nijmmegen met 
sijnen perde verteert --- 21 st 1 ort 
 
Opten lesten January tot Aryaen Maessen vijff soldaten vanden Bossche met een 
vrouwe verteert --- 19 st 
 

Summa Lateris  76 g(ulden) 9 st(uiver) 3 oort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 4) 
 

februarius 
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Opten vijfften dach february tot Dierck Maes Thijssen eenen soldat vanden Bossche 
met een vrouwe verteert --- 12 st 
Opten 7den february tot Willem Maessen twee soldaten van Weerdt verteert – 14 st 
 
Ten selven dage tot Michiel Henrix eenen tambourijn van Huesden vertert – 7 st 
 
Opten 9den february tot Wijnant Maes Thijssen eenen tambourijn vanden Grave 
verteert – 6 st 
 
Opten 10den february tot Willem Maessen geweest Joris van Asten met sijnen 
complicen ende aldaer verteert --- 19 st 
 
Item denselven gegeven een malder haveren daer voer betaelt --- 2 gl 2 st 
 
Item voer denselven(?) een bode gecregen om te leijden daer voer betaelt – 2 st 
 
Opten 11den february betaelt aen Meester Jacob Becx tot Helmont dat aldaer bijden 
crijchsoversten in bijwesen van mijn heere den Commandeur tot twee reijsen is 
verteert --- 27½ gl 
 
Item het schoor over de Rijt doen repareren daeraff betaelt  --  10 st 
 

Summa Lateris --- 33 gl 2 st 
_____________________________________________________________________  

(folio 4v) 
Opten 12den february voer den vorster gecocht een paar schoen daer voer betaelt aen 
Peeter Maessen  --- 27 st 
 
Ten selven dage aenden voirgaende borgemeesters van de Kersmis bede te setten 
betaelt   --- 36 st 
 
Opten 14den february doen haelen vanden Bossche voer den Heeren 
Landtcommandeur seeckere visschen den voerluijden tot teergelt mede gegeven  ---
 19 st 1 oert 
 
Lemmen Lodders ende Jan Stevens hebben denselven visschen vanden Bossche 
gevuert tot Gruijtrode hen daeraff betaelt --- 9 gl 
 
Opten 18den february eenen trompetter vanden Berge tot Willem Maessen met sijnen 
perde verteert --- 14 st 
 
Ten selven dage tot Willem Maessen eenen soldaet verteert --- 4½ st 
 
Opten 20sten february eenen bode vanden Bosch van mijn Heer Grobbendonck tot 
Willem Maessen verteert --- 6 st 
 
Opten 21sten february Claes van Wesel ten Bossche voer 5½ hoet haveren den 
beveelhebbers aldaer gegeven beloept ---  99 gl 
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summa lateris 113 gl 6 st 3 ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 5) 
Ten selven dage aldaer ten Bossche metten beveelhebbers om beters wille verteert
 --- 8 gl 8 st 
 
Opten 24sten february Thonis Jan Eymen met sijnen complicen ten huysse van Jan 
meester Artsen vertert doen sij quaemen te haelen de roers --- 36 st  
 
Opten 28sten february tot Jan meester Aertssn twee soldaten van Weert vertert -12 st 
 
 
 

Martius 
 
Opten vijfften dach Merte heeft de schoutet gevuert tot Gruytrode seeckere vischware 
daeraff betaelt  --- 4 gl 
 
Opten 7den merte tot Heyligers van Aken geweest elff soldaten vanden Bossche ende 
hebben aldaer verteert --- 3 gl 4 st 
 
Ten selven daege heeft Aert Cleynen vanden Bossche met sijnen complicen tot 
Heyliger van Aken gedroncken twee vanen biers daer voer betaelt  -- 6 st  
 

summa lateris --- 18 gl 6 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 5v) 
Opten 11den merte tsavonts heeft de schout aen ettelycke ruyters van Thomas Villers 
uuytgereyckt twee malder haveren daer voer betaelt --- 4 gl 6 st 
 
Opten 19den merte tot Willem Maessen seven soldaten vanden Grave verteert - 34½st 
 
Opten 22sten merte betaelt aen mijn Heere Commandeur voer een stuck wijns aen 
mijn Heer Grobbendonck geschoncken ten Bossche de soem van  ---  116 gl 16 st 
 
Opten 24sten merte eenen bode van Eijndoven ons eenen brieff gebracht van dat de 
ruijters herwarts quaemen daeraff betaelt  --- 2 gl 
 
Ten selven dage tot Willem Maessen 11 soldaten vanden Grave verteert -- 3 gl 8 st 
 
Opten 25sten merte als de ruijters herwaerts quaemen tot Jan Jegers werde voer wacht 
gehaelt witbroot voer -- 22 st 
 
Tot Symon Claessen seven vaten haveren voer de selve ruijters betaelt  --- 2½ gl 2½ st 
 
Item Nelis Reijsen geweest tot Eijndoven daeraff betaelt --- 12 st 
 

summa 132½ gl 7 st 
_____________________________________________________________________ 



 161

(folio 6) 
Item Gerit Hogers, Nelis Reijsen ende den knecht van Gerit Leners, doen sij die 
perden wederom haelden bij Steensel die mette ruijters waeren gegaen verteert int 
gaen ende keeren verteert --- 2½ gl 6 st 
 
Item Nelissen Reysen voer sijnen ganck om de perden te haelen betaelt --- 20 st 
 
Item Geridden Lenerts betaelt van dat sijn peerdt mette ruijters was geweest  --  20 st 
 
Item betaelt aen Agnes Scholtesse van dat die Overste ruijters aldaer gedroncken 
hadden te weten Marcelis Bacx ..(?).. doen sij hier doer togen 18 potten wijns daer 
voer betaelt --- 9 gl 
 
Opten 29 merte Jan van Aelst gegaen nae den Bossche met wiltbraet aen mijn Heer 
Grobbedonck daeraff hem betaelt --- 20 st 
 
Nelissen Reysen van roecken te schieten betaelt --- 16 gl 
te weten 32 dagen elcken dach 10 st 
 
Opten 29 merte als die ruijters aengebracht wordden die hier gelegen hadden tot 
Willem Maessen vertert --- 2 gl 13 st 
 

Summa Lateris --- 33 gl 9 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 6v) 
Opten 30 merte tot Willem Maessen drie soldaten vanden Graeff verteert -- 9 st 
 
Ten selven daege 7 soldaten van Helmont tot Willem Maessen verteert --- 28 st 
 
Opten 31sten merte Nelis Everts tot Graeff geweest ende Nelis Reijsen oyck tot 
Graeff geweest doen sijne Excellentie Graeff Maurits aldaer was daeraff elcken 
betaelt 20 st facit --- 2 gl 
 
Ten selven daege Claes Bullen met wiltbraet ten Grave geweest daeraff hem betaelt  -
-- 20 st 
 
Ten selven dage gecocht ses sneppen daer voer betaelt --- 22 st 
 
Ende wij borgemesteren Grave vertert met Claes Bullen aldaer geweest  --  15 st 
 
 
 

Aprilis 
 
Opten 1sten Aprilis hebben wij de teeckenen opgegraven tusschen het Hart ende den 
Voerpeel ende oyck tusschen de groesse doen vertert tot Willem Maessen  ---  22 st 
 

summa lateris   ---   7 gl 16 st 
_____________________________________________________________________ 
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(folio 7) 
Opten 11den Aprilis eenen trompetter vanden Graeff tot Willem Maessen verteert  --  
6 st 
 
Opten 13den Aprilis tot Aryaen Maessen ses soldaten vanden Grave verteert  --- 32 st 
 
Opten 15den Aprilis tot Willem Maessen negen soldaten vanden Grave vertert  -- 2gl 
6st   
 
Opten 16den Aprilis heeft den schout tot Henrick Symons gehaelt vierdalff pont loots 
om roecken te schieten daeraff betaelt --- 7 st 
 
Opten 22sten Aprilis eenen trompetter ende tambourijn vanden Grave met eenen 
leijdtsman ende twee perden vertert --- 19 st 
 
Ten selven daen dage Nelis Reyssen geweest te Vechel ende op Bokel daeraff hem 
betaelt --- 7 st 
 
Ten selven daege totten scholtes huys twelff potten wijns gehaelt ende gedraegen tot 
Arlen ende aldaer geschoncken aenden ritmeester Stakenbroeck facit  --  6 gl 
 

summa lateris --- 11 gl 17 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 7v) 
Noch met gedraegen tot Arle aen denselven witbroet voer   ---   10 st 
Doen wij metten schout verteert --- 25 st 
 
Ten selven dage heeft Claes Janss geweest op Bokel daeraff betaelt --- 3 st 
 
Item Goert Maes Thijssen geleijt eenen tambourijn tot Rode over Peel ende noch 
geweest tot Beeck daeraff betaelt --- 15 st 
 
Willem Maessen met sijn karre geweest tot Arle daeraff betaelt  ---  7 st 
 
Item betaelt aen Joost Geritssen van dat hij ons tijdinge bracht datte ruijters te Grave 
over quaemen --- 10 st 
 
Opten 23sten Aprilis Nelis Reijssen gesonden nae Asten om naede ruijters te gaen 
vernemen daeraff betaelt --- 10 st 
 
Item Aerdt de Smet tot Asten geweest nae de ruijters te vernemen daeraff betaelt  --- 
10 st 
 

summa lateris  ---  4 gl 10 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 8) 
Opten 25sten Aprilis tot Willem Maessen eenen tambourijn met een peerdt verteert - 
13½ st  ende was van den Grave 
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Ten selven daege tot Willem Maessen eenen vendrager vanden Bossche vertert  - 20st 
 
Denselven heeft Nelis Reysen geleijt tot Roij over Peel daeraff betaelt  -- 17 st 
 
Opten 25 Aprilis hebben schout schepenen ende borgmeesters opde Peelcuijlen 
geweest ende gevisiteert doen ten huijsse van Willem Maessen verteert  ---  3 gl 12 st  
 
Opten 27 Aprilis heeft Jan Berchs acht soldaten geleijt nae den Grave daeraff betaelt
 --- 12 st 
 
Opten 28 Aprilis aen Nelis Reijssen betaelt dat hij tot Huesden was geweest  --  35 st 
 
Opten 29 Aprilis vanden schout gecocht vier hamels om te schencken aen Cappiteyn 
Spronck op Grevekuer tstuck voir 4 gl 15 st facit  --- 19 gl 
 
Opten 30 Aprilis hebben wij die scapen nae Grevekuer gedreven tot Berlicom met 
onsser drijven vertert --- 22 st 
 

summa lateris --- 28 gl 11½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 8v) 
Van over vaeren int wech gaen ende wederkeeren betaelt --- 18 st 
des anderen daeghs verteert --- 11 st 
 
 
 

Maij 
 
Opten 3den Maij betaelt aen Heijliger van Aken datter verteert was doen wij die 
Paesbede geset hadden --- 2 gl 4½ st 
 
Opten 4den Maij betaelt aenden Secretaris dat aldaer verteert was bij schout 
schepenen ende borgemeesters doen den schutter den eedt gedaen hadde van dorps 
wegen --- 18 st 
 
Opten 5den Maij tot den Schoutet eenen trompetter van Grave met sijnen perde 
verteert --- 30 st 
 
Ten selven dage eenen anderen trompetter vanden Grave tot Willem Maessen met sijn 
perde vertert --- 15 st 
 
Ten selven dage hebben die trompetters tsaemen ten huijsse vanden Schoutet drie 
potten wijns gedroncken cost   --- 30 st 
In bier ende cost --- 6 st 
 

summa lateris --- 8 gl 12½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 9) 
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Opten 6den Maij gecomen dertich soldaten vanden Bossche daeraff geweest totten 
secretaris thien soldaten vertert --- 2½ gl 
Tot Aryaen Maessen oyck thien soldaten vertert --- 2½ gl 4 st 
Tot Dierck Corsten oyck thien vertert --- 2½ gl 4 st 
 
Opten 7den Maij tot Willem Maessen drie soldaten van Huesden verteert  --  13 st 
 
Opten 8sten Maij Lenert Pelsers geweest tot Balgoyen om te haelen het peerdt dat wij 
op beraet van Symon Claessen ende Lemmen Lodders gecocht hadden daeraf betaelt -
--  12½ st 
 
Opten 22sten Maij Joris van Asten met sijnen complicen om beters wille gegeven drie 
vaten haveren van sdorps haver die wij vande voirgae(nde) borgemeesters ontfangen 
hebben, habetur in memoria 
Deselve tot Willem Maessen gedroncken twee vanen biers facit ---  6 st 
Deselven tot den schoutet gedroncken anderhalven pot wijns facit  ---  15 st 
Ende twee potten biers costen ---   2½ st 
 
Alnoch aenden selven gelevert een mud haveren dat voirgaende(?) hem belooft was, 
tvat voer acht st(uiver) Graeffs gelt -- facit Gemerts gelt  ---    5 gl 6 st 
 

summa lateris  --  15 gl 13 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 9v) 
Opten 24sten Maij heeft Lanckhaer met eenen trop ruijters gepeijstert Aende Heije 
ende hebben wij hem gedraegen oft gevuert 26 vaten haeveren gecocht van Symon 
Claessen tvat voer 10 st  -- facit  ---   13 gl 
 
Noch tot Henrick de Jeger voer witbroot betaelt   ---   7 st 
 
Noch tot Aerdt Dielissen drie pont pepercoeck daer voer betaelt   ---   9 st 
 
Noch tot Gerit van Schayck 4½ pont en een vierdelponts pepercoeck betaelt - 14 st 1 
ort  
     
Opten selven dach tot Willem Maessen elff soldaten vanden Bossche verteert - 2gl 5st 
 
Opten 27sten Maij doen die ruijters vanden Grave des conincx ruijters nae gereden 
ende gejaeght hadden hebben tsavonts alhier gepeystert ende in alles verteert  -- 27 gl 
15 st 
 
Ten selven dage heeft Goert Maes Thijssen desze ruijters nae den Grave geleijt inder 
nacht daeraff betaelt --- 16 st 
 
Alnoch ten selven dage tot Willem Maessen geweest negen soldaten vanden Grave 
ende aldaer verteert --- 2 gl 2½ st 
 

summa lateris --- 47 gl 8 st 3 ort 
_____________________________________________________________________ 
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(folio 10) 
Opten 28sten Maij gecoft van eenen man van Herpen genoempt Job 7½ malder 
haveren tot behoeff vanden dorpe elck vat voir 9½ st  facit  ---   21 gl 7½ st 
 
Ten selven dage eenen bode van Helmont ons eenen brieff gebracht van dat Graeff 
Hendrix ruijters de Guessen gejaeght hadde betaelt   ---   7 st  
Tot Willem Maessen verteert  --- 33 st 
 
Opten 29sten Maij tot Aryaen Maessen seven soldaten vanden Bossche verteert - 33 st 
 
 

Junius 
 
Opten 2den Juny tot Willem Maessen acht ruijters vanden Bossche verteert  --  2gl 4st 
Noch voerde selve ruijters gehaelt tot Jan Jegers witbroot voor   ---   1 st 
 
Opten 3den Juny tot Heijligers twee soldaten vanden Grave verteert   ---   27 st 
Claes Bullen deselve geleijt tot Gennip daeraff betaelt    ---   16 st 
 

summa lateris --- 28 gl 
_____________________________________________________________________ 
 
Opten 4den Juny betaelt aen Jannen Leijdeckers van roecken uyt te stooken - 2½gl 3st 
Deselve noch twee vaenen biers gedroncken daer voer betaelt  --  6 st 
 
Tenselven dage tot Willem Maessen 11 soldaten vanden Bossche verteert   --  2½gl 9st 
 
Opten 5den Juny tot Heijlegers van Aken negen soldaten vanden Bossche verteert
 --- 2½ gl 3½ st 
 
Opten thienden Juny tot Willem Maessen derthien soldaten vanden Grave verteert  -- 
3 gl 17 st 
 
Opten 15den Juny metten vorster het Haert op Heije gevisiteert doen tselve ontslagen 
was om te meijen doen verteert --- 27½ st 
 
Item doen de clocke gegoten worden hebben die clockegieters met heuren assistenten 
verteert tot den secretaris 5½ vaen biers beloopt --- 16½ st 
 

summa lateris --- 14 gl 17½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 11) 
Noch den clockegieters gedaen 2½ pont ende een vierdel specx costet  --  8 st 1 ort 
 
Opten 16den Juny gecoft van Jan Maessen vier jonge haenen tstuck voer 4 st facit  --  
16 st  dese sijn gesonden tot Helmont aen Cappiteijn Daniel 
 
Opten 21ste Juny tot Willem Maessen drie soldaten vanden Bossch verteert  --  15 st 
 



 166

Opten 29 Juny tot Heyligers van Aken seven soldaten vanden Bossche verteert  -  32st 
Ten selven dage tot Willem Maessen oyck seven soldaten vanden Bossche verteert   --
-   34½ st 
 
Opten 30sten Juny tot Willem Maessen drie soldaten van Weerdt met eenen perde 
verteert   ---   17½ st 
Ten selven dage eenen ruijter van Staeckenbroeck tot des Scholts huijs met sijnen 
perde verteert   ---   30 st 
Nelis Everts den ruijter totten Grave geleijt daeraff betaelt    ---    15 st 
 

summa lateris   ---   8 gl 8 st 1 ort 
_____________________________________________________________________ 
 
Opten 30sten Juny vorscr(even) is hier eenen bode gecomen van Bercheijck met 
eenen perde om dat wij the(?) perdt te Grave soude bestellen desze bode tot Willem 
Maessen verteert --- 6 st 
Ende midts dyen wij tselve perdt naeden Grave nyet en begerden te bestellen maer dat 
hij tselver souden doen hebben des snachts twee wechters bij hem gestelt om nyet te 
gaen lopen; daeraff betaelt --- 6 st 
 
 

Julius 
 
Opden 3de July is hier eenen bode gecoemen van Eijndoven met eenen perde dat 
opden wech was blijven staen vande ruijters vanden Grave; tot Willem Maessen 
vertert --- 6 st 
Item hebben wij den selven boode betaelt dat hij tselve perdt soude leijen op Bokel 
drie stuyvers ende het eenen cop haveren gehadt maeckt tzaemen --- 6 st 
 
Opten 4den July tot Willem Maessen eenen bode vanden Grave gebrocht eenen brieff 
om voirden Luijtenant van Stakenbroeck een peerdt te hebben; verteert   ---   6 st 
Den bode betaelt voir sijn loon --- 11 st 
 

summa lateris --- 2 gl 1 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 12) 
Opten 5den July hebben wij gecoft van mijnen Eer(enfesten) Heeren Commandeur 
ses hamels tstuck voer 4 gl 7½ st facit  --- 26 gl 5 st 
Dese hamels zijn geschoncken te weten vier aen mijn Heer Grobbendoncq ende twee 
aen sijnen Luijtenant Gerit van Weerdt 
Item gecocht ses banden om desze hamels daermede te bynden, daer voer betaelt  -1 st 
  
Item doemen desze hamels nae den Bossche vuerden tot Berlicom met onsser vieren 
vertert --- 18 st 
Item ten Bossche tsavonts ende smorgens verteert --- 2 gl 8 st 
 
Ten selven tijde met gebrocht vanden Bossche een velle tot een coffetuerije oft 
coöperckel vande ceelen daer voer betaelt --- 5 st 
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Item den Schoutet ende Gerit de Smit ten Grave gereden geweest om vanden 
Luijtenant van Staeckenbroeck te scheijden aengaende het peerdt dat hij van ons 
begerden te hebben doen aldaer vertert --- 3 gl 3 st 
 
Item Gerit de Smit gereden op Aert de Lodder peerdt daeraff betaelt  ---  11 st 
 

Summa lateris --- 33 gl 11 st 
 
Opten 7den July hebben wij geschoncken aen Cappiteyn Daniel twee hamels daer 
voer betaelt aenden scheper van mijn Heere Commandeur tsaemen  ---  8 gl 
Opten 8sten July hebben wij een peerdt gecocht van Diercken Jans Maessen voer den 
Luijtenant van Staeckenbroeck daer voer betaelt  --- 24 gl 
 
Opten 9 July den Luijtenant van mijn Heer Grobbendonck geschoncken twee 
pistoolen costen --- 25 gl 
 
Opten 10den July tot Heijligers van Aken seven soldaten vanden Grave verteert ---
 38 st 
 
Opten 16den July die wethouders vergadert om een ordinan(tie) te maecken van het 
clocken gelt te furneren doen vertert tot den secretaris --- 18 st 
 
Opten 19den July wederom vergadert ende opgesocht allet bescheet aengaende dat 
den Abt van Apternaken tot redressement vande groote clocke soude draegen doen 
van scrijven ende oncosten betaelt --- 2 gl 16 st 
 

Summa Lateris  --- 62 gl 12 st 
(folio 13) 

Item Crieckenbeeck bode ons eenen brieff gebrocht van Boxhoern van dat hij van 
wegen den Abt van Apternaecken soude bij leggen tot het vergieten die groote clocke 
seeckere penn(ingen) doen evrteert ten huijse vanden secretaris --- 6 st 
 
Opten 19 July voerscreven Nelis Reyssen geweest nae den Graeff om te vernemen na 
het crijchsvolck daeraff hem betaelt --- 16 st 
 
Opten 20sten July tot Heyligers van Aken negen soldaten van Huesden verteert  - 36st 
 
Opten 22sten July tot Heyligers van Aken drie soldaten uuyten leger verteert  --  9 st 
 
Opten 23sten July sijn wij tot Helmont geweest om te spreecken mett den ruijters die 
den Schoutet aldaer ontboden hadden doen verteert  --- 7½ st 
 
Ten selven daegen eenen bode gecomen vanden Grave met eenen brieff denselven 
betaelt --- 11 st 
 
Opten 24sten July sijn opten Hogen Arle gecomen 21 ruijters uuijten leger denselven 
gegeven een malder haveren van sdorps haver habetur hic --  in memoria 

Summa lateris --- 4 gl 5½ st 
 ____________________________________________________________________ 
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Alnoch voirde selve ruijters geweest 27 potten biers costen --- 1 gl 1 ortgen 
 
Noch vijff pont kees tpont cost drie st(uiver) facit --- 15 st 
 
Noch ses pont gesouten runtvleesch t’ pont twee st(uiver) facit --- 12 st 
 
Noch een coopbroot costet --- 4½ st 
 
Noch met Heyligers peerdt tweemael opden Hogen Aerlen geweest daeraf betaelt 10st  
 
Opten 25sten July tot Wijn Maesthijssen eenen tambourijn met eenen soldat vanden 
Bossche verteert --- 12 st 
 
Ten selven dage Nelis Reijssen eenen brieff gedraegen ten Bossche aen Gerit van 
Weerdt daeraff betaelt --- 20 st 
 
Ten selven dage tot Heyligers van Aken twee soldaten vanden Bossche verteert  --  
7½ st 
 
 

Augustus 
 
Opden 1en Augusti tot Heyligers van Aken vier soldaten vanden Bossche verteert  ----
15½ st 1 ort  
 

Summa lateris ---  5 gl 17 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 14) 
Opden 2den Augusti eenen trop ruijters coemende van Asten ende treckende nae het 
leger tot Heyligers vertert --- 4½ st 
 
Denselven ruijters gegeven twee malders van sdorps haver   ---   In memoria 
Den luijtenant van deselve ruijters eenen sack met genoemen tot Gerit den Smit 
toebehoerende Diercken Willems daer voer betaelt --- 20 st 
 
Opten 5den Augusti tot Willem Maessen 25 soldaten van Gelre verteert --- 6½ 
gl 6½ st 
 
Opten 6den Augusti betaelt aen Peeter den Hoeimeecker tot Helmont van drie hoeyen 
die geschoncken sijn bij den schout den eenen aen Dierck van Weert den anderen aen 
Claes van Veule ende den derden aen Waecken(?) tstuck cost 3½ gl – facit  --   10½ gl   
 
Ten selven dage Jan Berchs eenen brieff gedraegen tot Batenborch daeraff betaelt
 --- 24 st 
 
Opten 7den Augusti 12 soldaten vanden Bosch tot Heijligers vertert   --   2 gl 8 st 
 
Opten 8sten Augusti Gerit van Weert uuijten leger eenen brieff gesonden den bode --- 
15st 
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Summa lateris --- 22 gl 18 st 
(folio 14v) 

Opten 10den Augusti aen Gerit van Weert luijtenant gesonden vijfftich pondt boteren 
tpont 3 st 1 oort  -- facit  --- 8 gl 2½ st  
Noch aenden selven 1 ton biers cost --- 3 gl 5 st 
Noch van sdorps haver twee malder --- In memoria 
Den voerman verteert metten veergelt van over te varen tsamen --- 2 gl 
 
Opten 11den Augusti tot Willem Maessen eenen trop ruijters van t leger verteert in 
bier --- 16 st 
 
Noch tot Heijligers verteert in bier --- 6 st 
 
Van deselve ruijters te leijen betaelt --- 8 st 1 ort 
 
Opten 13den Augusti 19 soldaten uuijten leger tot Heijligers vertert   ---   4gl 1st  
 
Tot Willem Maessen 13 soldaten vanden Bossche verteert --- 3 gl 6 st 
 
Tot Aryaen Maessen vanden selven soldaten verteert oyck 13 soldaten --- 3 gl 
 
Opten 16den Augusti tot Heyligers twee soldaten uuijt t’leger vertert --- 8 st 
 
Opten 17den Augusti tot Aryaen Maessen twee soldaten van t’leger vertert   ---   12 st 
 

Summa lateris   ---   26 gl 4 st 3 oort 
(folio 15) 

Jan Berchs desze soldaten geleijt tot Wanroij daeraff betaelt   ---   12 st 
 
Opten 20sten Augusti betaelt aen Cornelis Reijssen van dat hij is geweest ten Bossche 
te Cuyck ende Op Zelant --- 2 gl 15 st 
 
Opten 22sten Augusti hebben wij Sinte Jansmis bede geset doen vertert   ---   22 st 
 
Opten 26sten Augusti tot Aryaen Maessen twee soldaten vanden Bossch verteert -12st 

   
Opten 27sten Augusti een tropken ruijters uuijten leger gegeven twee vaten haveren 
van sdorps haver --- (In) Memoria 
 
Opten 29sten Augusti betaelt aen Lemmen Lodders van dat hij eenen Joncker 
comende uuijten Hage heeft gevuert tot Maesseijck  --- 5 gl 
 
Ten selven dage betaelt aen Cornelis Reijssen van dat hij tot Graeff geweest is  -  15st 
 
Opten 31sten Augusti tot Heijligers eenen soldaet vanden Graeve verteert --- 4½ st 
 

Summa lateris --- 11 gl 2 oort 
(folio 15v) 
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September 
 
Opten 2den Septembris Nelis Reijsen geweest ten Bossche  --- 20 st 
 
Opten 4den Septembris tot Heijligers van Aken thien soldaten uuijten leger verteert
 --- 2 gl 5 st 
 
Opten 5den Septembris betaelt aen Symon Claessen veertich vaten haveren tvatt voer 
thien st(uiver) facit --- 20 gl 
Dese haver is den Schoutet voer sijnen trouwen dienst gegeven 
Item met den Schoutet affgerekent vijfftich vaten ende drie coppen haveren tvat 8 
st(uiver) facit --- 20 gl 6 st 
 
Item gecocht van eenen man op Zeelant een malder haveren tot behoeff des dorps van 
Gemert t’vat 8½ st(uiver) facit --- 2 gl 11 st 
 
Alnoch van Peeter Vermolen een malder haveren gecocht tvat voer 8 st facit  ---  2 gl 
8 st 
 
Item eenen soldaet van t’leger doen leijen tot Erp daeraff betaelt --- 3 st 
 

Summa lateris   --- 48 gl 13 st 
(folio 16) 

Opten 7den Septembris tot Heijligers twee soldaten vanden Bossche vertert  ---  9 st 2 
oort 
 
Ten selven dage totten Secretaris twee soldaten van Straelen met een vrouwe tsaemen 
verteert --- 10 st 
 
Opten 8sten Septembris tot meester Aerdts de With eenen soldat met een vrouwe uuijt 
t’leger vertert --- 7½ st 
 
Opten 9den Septembris tot Willem Maessen negen soldaten vanden Bossche verteert
 --- 36 st 
 
Item Nelis Reijssen tot Helmont geweest, daeraff betaelt --- 4 st 
 
Opten 11 Septembris tot Heligers 7 soldaten van Helmont verteert     --- 35 st 1 oort  
 
Tot Willem Maessen ses soldaten van Helmont vertert --- 30 st 
 
Opten 16den Septembris tot Aryaen Maessen seven soldaten vanden Graeff tzaemen 
vertert --- 30 st 
 

Summa lateris --- 8 gl 2 st 1 oort 
(folio 16v) 

Item aen Laureijns Cocx betaelt vande haver die Moesnat heeft ontfangen te Grave
 --- 15 gl 16 st 
Ende alnoch aenden selven --- 6 gl blijckende bij quytancien 



 171

Opten 24sten Septembris tot Aryaen Maessen eenen tambourijn met eenen perde ende 
met vijff vrouwen van soldaten, tzaemen vertert --- 36½ st 
 
Opten 26sten Septembris uuijtgereijckt aen eenen trop ruijters vanden Berge drie 
malder van sdorps haver ---  habetur hic In Memoria 
 
Opten 30sten Septembris gecoft van Anthonis Janss aende Verheije een voeder torffs 
voer meester Mathijs Keijen coft --- 20 st 
  
Ten selven daege tot Heijligers geweest seven soldaten vanden Bossche, ende hebben 
aldaer tzaemen verteert --- 31½ st 
 

Summa lateris    --- 26 gl 4 st 
(folio 17) 

October 
 
Opten eersten Octobris tot Heijligers van Aken 12 soldaten vanden Graeff ende aldaer 
verteert --- 2 gl 11 st 
 
Tot Willem Maessen 9 soldaten vanden Grave verteert --- 39 st 
 
Opten 4den October tot Heijligers van Aken drie boden verteert --- 15 st 
(dese waren vanden Bossche)  
Dries Quens Jongen heeft desze geleijt op Bokel daeraff betaelt --- 2 st 
 
Opten vijfften Octobris gegeven aen eenen trop ruijters van Bergen om datse voerbij 
souden rijden elff Philippen ende eenen rijcx daler facit --- 33 gl 19 st 
 
Ende hebben tot Willem Maessen ses bier gedroncken daer voer betaelt --- 4½ st 
 
Opten 12den October tot Heijligers eenen soldat uuijt t'leger vertert --- 3 st 
 
Tot Willem Maessen 7 soldaten uuijt t'leger verteert --- 2 gl 8 st 
 

summa lateris --- 42 gl 1½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 17v) 
Opten 13den Octobris betaelt aen Willem Maessen seven malder haveren diemen den 
ruijters vanden Berge heeft moeten gheven, het malder voer 2 gl 8 st facit    ---   16 gl 
16 st 
 
Alnoch aenden selven betaelt van dat aldaer bijden selven ruijters was verteer   ---    
25 st 3 oort 
 
Tot Symon Claessen gecocht voerde selve Berchse ruijters 16½ vaten haveren alde 
haver tvat thien stuiver facit --- 8 gl 5 st 
 
Tot den Schoutet desze ruijters verteert --- 27½ st 
Noch gedroncken 1 pot wijns cost  --- 10 st 
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Tot Heijligers verteert desze Berchse ruijters --- 27½ st 
 
Tot Dierck Maes Thijssen desze ruijters verteert --- 10 st 
 
Opten 20sten Octobris tot Heijligers van Aken elff soldaten uuijt t'leger verteert ---   
2 gl 9 st  
 

summa lateris --- 32 gl 10 st 3 ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 18) 
Tot Willem Maessen 13 soldaten uuijten leger vertert --- 2 gl 16 st 1 ort 
 
Opten 22sten Octobris tot Heijligers eenen bode vanden gemuteneerden vertert  -  4 st 
 
Ten selven dage tot Willem Maessen eenen trompetter vanden Graeff met sijnen 
perde verteert --- 12 st 
 
Opten 23sten Octobris betaelt aen Nelis Everts van dat hij ten Bossche aen mijn Heere 
Grobbendoncgh eenen brieff gedraegen hadde --- 18 st 
 
Opten 24sten Octobris Nelis Everts eenen brieff gedraegen tot Eijndoven aen Jannen 
vanden Hovel daeraff betaelt --- 12 st 
 
Opten 26sten Octobris betaelt aen Claes Bullen soen van dat hij te Graeff aen Aryaen 
Smollers eenen brieff gedragen had --- 3 st 
 
Opten 28sten Octobris tot Willem Maessen twee soldaten vanden Bosch vertert ---
 9 st 
 

summa lateris --- 5 gl 14 st 1 ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 18v) 
Ten selven dage tot Heijligers vijff soldaten van t'leger verteert --- 22½ st 
 
Alnoch ten selven dage tot Heijligers negen soldaten uuijten leger verteert  - 3 gl 6 st 
 
Claes Bullen heeft desze soldaten geleijt tot Best hem daeraff betaelt  --  20 st 
 
Ten selven dage eenen bode comen van Eijndoven van Jan vanden Hovel met een 
brieff denselven betaelt --- 25 st 
Ende verteert tot Heijligers --- 6 st 
 
Ten selven dage hebben wij gewisselt van Symon Janssen 16 dobbel Philippen daeraff 
betaelt --- 16 st 
 
Opten 29sten October tot Heijligers eenen tambourijn van Huesden verteert  --  7½ st 
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Opten 30sten October doen mijn Eerw(erdigen) Heere Commandeur reijsden naeden 
gemutineerden hebben wij sijner Eerw(erdigen) tot teergelt met gegeven vier dobbel 
Spaensen pistoletten facit --- 30 gl 
 
Peeter van Aldenhoven ter saecken vande muijters tot Eijndoven mett een perdt 
vertert --- 12 st 
Den bode vande muijters aldaer betaelt --- 6 st 
 

Summa lateris --- 39 gl 1 st 
(folio 19) 

Ten selven dage tot Dries Quens twee soldaten vanden Bosch verteert  ---  12 st 
 
Jan Thijssen heeft eenen tambourijn geleijt tot Venrode daeraff betaelt   ---   10 st 
 
Ten selven dage tot Heijligers vijff soldaten uuijten leger vertert --- 24 st 
 
Claes Bullen heeft desze gelijt daeraff betaelt --- 3 st 
 
Alnoch tot Heijligers thien soldaten uuijten leger vertert --- 2 gl 11 st 
 
Tot Dierck Maes Thijssen derthien soldaten uuijten leger vertert --- 3 gl 6 st 
 
Tot Willem Maessen negen soldaten uuijten leger vertert --- 2½ gl 7 st 
 
Alnoch tot Willem Maessen ses soldaten uuijten legere vertert --- 32 st 
 
Nelis Everts heeft desze geleijt daeraff betaelt --- 3 st 
 
Item betaelt aen Peeter Engelen voir witbrot datte ruijters aldaer hadden doen haelen 
bij de vorster --- 3 st 
 

Summa lateris --- 13 gl 1 st 
(folio 19v) 

November 
 
Opten iersten Novembris eenen bode vande gemuijteneerden een brieff gebracht van 
Oirschot denselven betaelt --- 2½ gl 2 st 
 
Ende desze bode vertert totten secretaris --- 7½ st 
 
Opten 6den Novembris Rey(n)der Leijdeckers thien soldaten geleijt tot Venrode 
daeraff betaelt --- 10 st 
 
Opten 8sten Novembris den Schoutet ende Gerit de Smit gereden tot Eijndoven om te 
vernemen nae die gemutineerden aldaer metten perden verteert --- 3 gl 6 st 
 
Item Gerit de Smet gereden op Aerts de Lodder perdt daeraff betaelt --- 20 st 
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Opten voirszegden 8sten dach Novembris tot Aryaen Maessen thien soldaten van 
Huesden verteert --- 2½  gl 2 st 
 
Tot den Secretaris acht vanden selven soldaten van Huesden verteert  ---  2½ gl 9 st  
 
Opten 11den Novembris tot Aryaen Maessen drie soldaten van t'leger verteert - 13½st 
 

summa lateris --- 14 gl 
_____________________________________________________________________ 

(folio 20) 
Ten selven dage de Schoutet ende Gerit de Smet gereden nae die gemuijteneerden tot 
Rode over den Peel doen verteert --- 2 gl 15 st 
 
Opten 12den Novembris de Schoutet ende Gerit de Smit met Goirden Maes Thijssen 
wederom gereden tot Rode over den Peel bijden gemuijtenerden ende aldaer verteert
 --- 3 gl 12½ st 
 
Aerden den Lodder betaelt, van dat Gerit Hogers twee reijsen met sijn peerdt tot Rode 
over Peel was gereden geweest --- 2 gl 
 
Goerden Maes Thijssen betaelt van dat hij met tot Rode was geweest ende wijn 
gedraegen --- 19 st 
 
Alnoch totten Schoutet ten selven tijde metten Schepenen verteert --- 2 gl 8 st 
 
Opten 12den Novembris tot Aryaen Maessen drie soldaten uuijt het Leger verteert
 --- 13½ st 
 
Ten selven dage eenen ruijter vanden gemuijteneerden met een bode vertert  --  7½ st 
 
Jan Berchs heeft denselven ruijter geleijt over Peel tot St Antonis daeraff betaelt  - 6 st 
 
Opten 13den Novembris voir den vorster gecoft een paer schoen van Peeter Maessen 
voer  --- 28 st 
 

Summa Lateris --- 14 gl 9 st 2 oort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 20v) 
 
Opten 14den Novembris van Gerit Thijssen gewisselt 13 dobbel Philippen daeraff van 
Bate betaelt --- 6½ st 
 
Van Symon Claessen 12 dobbel Philippen gewisselt van Bate betaelt --- 6 st 
 
Alnoch heeft Goort Maes Thijssen geweest tot Eijndoven om nae den 
gementeneerden te vernemen daeraff hem betaelt --- 12 st 
 
Ten selven dage heeft Dries Quens soen soldaten geleijt tot Asten daeraff betaelt 
 --- 5½  st 
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Opten 15den Novembris heeft den Schoutet ende Gerit de Smit tot Eijndoven den 
gemuijteneerden gegeven hondert dobbel Philippen in specie facit    --- 570 gl 
 
Ende den Secretaris vanden gemuteneerden geschoncken een stuck wit lijwaets gecoft 
van Peeter Anssems d'el voer 24 st lanck geweest sijnde 24 ellen ende drie vierdel 
facit --- 29 gl 14 st 
Doen verteert metten Schepenen seven vanen biers facit --- 21 st 
 
summa lateris    --- 602 gl 5 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 21) 
Alnoch geschoncken twee vanden Raedt vande gemuijteneerden ses dobbel Philippen 
facit --- 34 gl 4 st 
 
Den tresoirier vanden selven gemuijteneerden geschoncken eenen dobbelen Philippen 
facit --- 5 gl 9 st 
Van opgelt gegeven --- 3½ st 
 
Alnoch op drie verscheijden reijsen de Schoutet ende Gerit de Smit tot Eijndoven 
verteert ter saecken vande gemuteneerden --- 7 gl 4 st 3 oort 
 
Ende hebben hen perden telcker reijse gestaen op des drossarts van Craenendoncks 
Hoff ende aldair vertert --- 31 st 
 
Ten selven tijde hebben wij des Scholtes peerdt seven daegen lanck gebruijct daeraff 
betaelt  --- 7 gl 
 
Gerit de Smit een vat haveren met genoemen tot Eijndoven van sdorps haver  ---
  In Memoria 
 
Goerden Maes Thijssen betaelt van dat hij met tot Eijndoven was geweest tot twee 
reijsen   --- 24 st 
 
Opten 16den Novembris heeft Nelis Everts op Zelant geweest om nae die Guesen 
ruijters te vernemen --- 7 st 
 

Summa Lateris --- 57 gl 8 st 1 ort 
(folio 21v) 

Item Goerdt Maes Thijssen verteert doen hij tot Eijndoven was geweest bijden 
gemutenerden totten Secretaris --- 8 st  
 
Item opten 16den Novembris eenen bode tijdinge gebracht vande Bredaetse ruijters 
betaelt --- 15 st 
Ende verteert --- 6 st 
 
Ten selven dage is Dierck Jan Maessen op Zelant gereden geweest om van deselve 
ruijters wacht te halden daeraff betaelt --- 15 st 
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Ten selven dage sijn hier gecomen eenen trop ruijters vande Guesen, hen gegeven 
twee vaten haveren costen --- 27½ st 1 ort 
 
Den Schoutet ende Gerit de Smit op Zelant gereden geweest om desze ruijters uuijt 
den dorp te halden, doen vertert --- 25½ st 
 
tSavonts sijn hier comen eenen trop vanden Graeffse ruijters denselven gegeven een 
malder haveren gecoft vanden Schoutet tvat 9 st facit --- 2 gl 17 st 
 
Noch gedroncken twee potten wijns den pot thien stuiver ende in cost 6 st facit  - 26 st   
 

Summa Lateris --- 10 gl 2 st 1 oort 
(folio 22) 

Item betaelt aen Willem Corstiaens van dat hij een halff stuck wit lijwaets tot 
Eijndoven aen den gemuijteneerden had gedraegen --- 6 st 
 
Item betaelt aen Claes Bullen dat hij tot Eijndoven was geweest --- 13 st 
 
Opten 18 Novembris sijn hier geweest ses ruijters uuijten leger deselve hebben wij 
gegeven een vat haveren cost  --- 9 st 
Ende hebben tot Heijligers vertert --- 5½ st 
 
Alnoch ten selven dage inden avont gecomen 19 ruijters uuijten leger ende gelegen tot 
Lemmen Noijen ende Jan Stevens ende aldaer gedragen een malder haveren tvat 9 st 
ende noch 13 potten biers facit --- 3 gl 3 st 3 ort 
 
Opten 19 Novembris tot Heijligers 13 soldaten van Huesden vertert   ---   3 gl 3 st 
 
Ten selven dage tot Willem Maessen drie boden vertert --- 7½ st 
Jan Berchs desze geleijt tot Erp daeraff betaelt --- 3 st 
 
Tot Jan meester Aerdts twee soldaten uuijten leger met een vrouwe met vier kijnderen 
verteert --- 14 st 
 

Summa Lateris --- 9 gl 4 st 3 oort 
(folio 22v) 

Opten 20sten Novembris 15 soldaten vanden Bosche tot Heijligers vertert  -  5gl 3½ st 
Claes Bullen heeft desze geleijt tot Erpe daeraff betaelt --- 3 st 
 
Opten 21 Novembris tot Heijligers vijff soldaten vanden Bosch verteert  --  24 st 3 ort 
Nelis Everts heeft desze inder nacht geleijt tot Erp daeraff betaelt --- 4 st 
 
Item gecoft ten selven dage van eenen man op Zelant een malder haveren tvat voer 9 
st facit --- 2 gl 8 st 
 
Item Joris van Asten met sijne complicen inden Mortel geweest ende aldaer laeten 
halen twee vaten haveren van sdorps haver --- In Memoria 
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Opten 24sten Novembris tot Heijligers geweest des nachts twee vrouwen van soldaten 
met vier kijnderen verteert --- 12 st 
 
Ten selven dage den Schoutet gereden nae Bredaa met Goerdt Maes Thijssen om 
t’gelt wederom te haelen dat aldair tot behoeff vanden gemuijnteneerden gedraegen 
was. Doen tsamen verteert --- 22 gl 17 st 
 
Summa Lateris --- 32 gl 12 st 1 ort 

(folio 23) 
Alnoch heeft de Schoutet betaelt aenden veerman die mijn Eer(werdigen) Heere 
Commandeur te schepe hadde gevuert ter Heijen bijden gemuijteneerden --- 28 st 
 
Item ten selven dage veraccord(er)t met Henricken soene Peeters van Schuijl van dat 
hij den bagaigie wagen van Staeckenbroke hadde gedreven vier maent ende acht 
dagen hem daeraff betaelt  --- 43 gl 
Doen opt accordt metten Scepenen vertert --- 13 st 
 
Goirdt Maes Thijssen vijff dagen uuijt geweest nae Bredaa daeraff betaelt  --  2½ gl 
 
Opten 25sten Novembris tot Willem Maessen vijff soldaten van Grol verteert  --  30 st 
 
Tot Heijligers 7 soldaten van Grol verteert   ---   29 st 1 ort 
 
Reijner Leijdeckers heeft desze inder nacht geleijt daeraff betaelt --- 3½ st 
 
Opten 26 Novembris tot Heijligers twee soldaten uuijten leger verteert  ---  9 st 3 ort 
 
Ten selven dage van Simon Claessen gewisselt thien dobbel Philippen van opgelt 
betaelt --- 5 st 
 

Summa Lateris --- 51 gl 8 st 2 oort 
(folio 23v) 

Opten 28sten Novembris Heijliger van Aken geleijt inder nacht Joris van Asten met 
sijnen complicen op de Beecxse Donck daeraff betaelt --- 3 st 
 
Opten 29sten Novembris tot Heijligers geweest 17 soldaten van Rijnsbeeck verteert
 --- 5 gl 2 st 
 
Claes Bullen heeft deselve geleijt tot Aerle daeraff betaelt --- 2 st 
 
 

December 
 
Opten 2den Decembris sijn hier gecoemen eenen trop ruijters vanden Bossche 
denselven gegeven elff vaten haveren t’vat 8 st ende 1 oortgen facit   --  4½ gl 3 ort 
 
Tot Heijligers gedroncken in bier  --- 3 st 
Tot Willem Maessen --- 6 st 3 ort 
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Opten 4den Decembris tot Heijligers 4 soldaten die tot Grave gevangen sijn geweest 
verteert --- 18 st 
 
Deselve doen leijen tot Bakel daeraff betaelt --- 2 st 
 

Summa lateris --- 11 gl 7½ st 
(folio 24) 

Opten 8sten Decembris tot Willem Maessen 13 soldaeten van Weerdt verteert ---
 2 gl 18½ st 
 
Tot Willem Maessen eenen trop ruijters vanden gemuijteneerden gegeven vier vaten 
haveren van sdorps haver   --   habetur hic In Memoria 
 
Doen hebben sij van Willem Maessen een sack met geniennen(?) daer voer betaelt  --
11 st 
 
Opten 13den Decembris tot Heijligers van Aken ses soldaten van Helmont verteert
 --- 28½ st 
 
Opten selven dach is Dierck Maessen inder nacht nae Zeelant gereden om te 
vernemen naede Nijmmechsche ruijters daeraff betaelt --- 15 st 
 
Item betaelt aen Laureijns Cocx van wegen de sauvegarde bij hem in Den Hage vande 
Staten van Hollant gehaelt --- 58 gl 8 st 
 

Summa Lateris --- 64 gl 1 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 24v) 
Noch voer een blecken custodie daer de sauvegarde in staeck betaelt --- 2½ st 
 
Opten 17den Decembris eenen bode vande gemuijtenerden tot Heijligers verdroncken
 --- 1½ st 
 
Ten selven dage tot Heijligers eenen tambourijn vanden Grave vertert --- 4½ st 
 
Alnoch eenen tambourijn van Weert tot Heijligers verteert  --- 6 st 
 
Opten 18den Decembris aen meester Aryaen Verbeeck schoelmeester betaelt, van dat 
Antonius den soene van Jan van Mil aldair heeft verteert --- 47 gl 14 st 3 oort 
 
Ten selven daege de wethouders vergadert geweest ten huijse vanden Schoutet om 
seeckere swaericheijt vanden dorpe te helpen voercoemen doen verteert --- 32 st 
 
Item doen wij de ruijters billetten maeckten ende uuijt reijckten op verscheijden 
daegen met ons vieren verteert tot Heijligers --- 6½ gl 
 

Summa Lateris --- 56 gl 11 st 1 ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 25) 
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 Item veraccordeert met onssen Eer(werdigen) Heeren Commandeur aengaende het 
wiltbraet voer ons verstreckt ende oijck mede vanden achterstel vande Peeltorff die 
van auts noch ten achteren stont, belopen ter somme toe van 151 gl 4 st, waeraen 
sullen corten alsulcken soem van 60 gulden als die voerige borgmeesters aen sijner 
Eerw(erdigen) hebben getelt, van wegen die gemeijnte opde Vunte(?) van Jans van 
Mil kijndt gewesener Luijtenant vande Compagnie vanden Bossche te schencken, 
ende nyet geschiet sijnde, blijft dan noch te betaelen 91 g(ulden) 4 st(uiver) desze 
betaelt opten 27sten Decembris inne 16 dobbel Philippen tstuck tot 5 gl ende 9 st facit
 --- 91 gl 4 st 
 
Item vande 16 dobbel Philippen te wisselen betaelt --- 8 st 
 
Opten 29sten Decembris, den Schoutet voer eenen nyeuwen sadel geschoncken voer 
sijnen trouwen dienst de somme van --- 18 gl 
 
Item den Schoutet betaelt voer 2 voeder hoys, ende oyck van 2 Lymberchse kezen 
bijden Schoutet aen Gerit van Weerdt Luijtenant vanden Compagnie vanden Bossche 
geschoncken --- 10 gl 
 

Summa Lateris --- 119 gl 12 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 25v) 
Item doen den Luijtenant Moesnat met zijn ruijters doer passeerden hebben tot 
verscheijden huijssen vertert als volght; Inden eersten 
Ten huijsse vanden Schoutet 6 potten biers --- 4½ st 
Noch eenen halven pot wijns  --- 5 st 
 
Tot Willem Maessen 4 vaenen biers --- 12 st 
 
Tot Dierck Maes Thijssen 4 vaenen biers --- 12 st 
 
Tot Aryaen Maessen 2 vaenen biers --- 6 st 
Noch voer witbroot --- 5 st 
 
Tot den secretaris 3 vaenen biers --- 9 st 
 
Tot Dierck van Daren 2 vanen biers --- 6 st 
 
Tot Willem Stayeckers in cost, bier, voeder --- 28 st 
 
Tot Laureijns Cocx in bier --- 20 st 
 
Tot Dierck Jan Maessen 1 vaen biers --- 3 st 
 
Tot Henrick die Jeger witbroot --- 4½ st 
 
Tot Lenart Delis witbroot --- 5 st 
 
Tot Wijnant Maes Thijssen 1 vaen biers --- 3 st 
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Verscheijden Ruijters Teringen 
uuijten Buijdel betaelt 

 
Ansem Thonis Mickers opden Hogen Aerle gehadt 14 ruijters daeraff betaelt   ---   2 
gl 12 st  
 
Meester Mathijs Keijen twee ruijters gehadt daeraff betaelt --- 24 st 
 

Summa lateris --- 9 gl 19 st 
(folio 26) 

Jan Joosten opden Hogen Aerle gehad 22 ruijters daeraff betaelt --- 5 gl 11 st 
 
Peeter Lamberts op Esdonck gehadt 9 ruijters daeraff betaelt --- 2 gl 14 st 
 
Michiel Henrix van dat hij aen sijn billeth te cort quaem betaelt --- 6 st 
 
Aerdt Claessen van dat hem te cort geset was aen sijn belet betaelt--- 10 st 
 
Peeter de Molder van 7 ruijters betaelt --- 2 gl 2 st 
 
Jan Lamberts op Handel van 40 ruijters betaelt --- 10 gl 2 st 
 
Gerit Willems van 11 ruijters betaelt --- 4 gl 4 st 
 
Henrick Aerts op de Hoeff van dat Lanckhaers ruijter (te weten 20 ruijters) 
aldair verteert hadden betaelt --- 2 gl 16 st   
 
Aerdt de Cock van 18 ruijters betaelt --- 3 gl 18 st 
 
Jan Gielen Delissen van 3 ruijters betaelt --- 1 gl 9 st 

Summa lateris --- 33 gl 12 st 
(folio 26v) 

 
Peeter Lathouwers van 3 ruijters betaelt --- 33 st 
 
Jan meester Aerdts van 8 ruijters betaelt --- 4 gl 8 st 
 
Laureijns Loy Jacops van 1 ruijter betaelt --- 8 st 
 
Jan Janssen Wouters van 4 ruijters betaelt --- 1 gl 
 
Jan Denys aen sijn ruijters billet te cort comende betaelt --- 2 st 
 
Item betaelt van(de) Dorps pension aen Heeren Johan Schaloen --- 66 gl 
 
Henrick de Goij den interest betaelt van 200 gl die hij opt Dorp heeft staende ---
 14 gl 
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Jans de Becker erffgenaemen van 200 gl interest betaelt die hij aenden Heijli(ge)Geest 
tot Gemert heeft gemaeckt --- 14 gl 
 
Jan Denys van 100 gl den interest betaelt --- 7 gl 
 
Heijl Lonissen van 50 gl interest betaelt --- 3½ gl 
 
Den Heijchijns betaelt  --- 4 gl 11 st 1½ ort 
 

Summa lateris  ---- 116 gl 12 st 1½ ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 27) 
Den Pastoor als Rectoor der Scholen betaelt de Pension van 100 Engelotten   --   30 gl 
 
Item Mijn Eerw(erdigen) Heere Commandeur tot Maestricht voer ons goet gedaen, 
aende jaerlixe beden verscheijde penningen, die tot Maestricht soe veele nyet uuijt en 
brachten, als wij hier getelt hadden, ende wij sijner Eer(werdigen) gerestitueert --  
4½ gl 
 
Item aen Nelis Reijssen betaelt van dat hij eens tot Grave ende eens tot Grevekuer 
was geweest --- 2 gl 5 st 
 
Jan Jans Loyen Schoemeker van dat hij ons acht dobbel Philippen een tijt lanck hadde 
geleent totten muijters gelt betaelt --- 8 st 
 
Item twee holsteren oft hoessen van twee pistollen gesonden aen Gerit van Weerdt 
daer voer betaelt --- 5 gl 2 st 
 
Item aen Dierck Peters betaelt van dat Gerit de Smit tot acht reijssen sijnen mantel 
hadde gebesicht om naeden ruijters te rijden  --- 26½ st 
 

summa lateris --- 43 gl 1½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 27v) 
 
Item Willem Maessen van dat sijn peerdt met den Guessen was geweest tot Geldrop 
betaelt --- 20 st 
  
Noch aenden selven betaelt vier vaten garsten datte selve ruijtersaldaer hadden 
genoemen --- 2 gl 12 st 
     
Alnoch aenden selven betaelt eenen kese van negen ponden het pont voir 2½ st 1 ort 
facit --- 24½ st 1 ort  (bijde ruijters vanden Berge aldaer met genoemen) 
 
Ende alnoch eenen sack daer voer betaelt --- 15 st 
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Item wij borgemeesters int geheele jaere tot verscheijden reijssen als wij voerde 
gemeijnte mosten gaen om voer ruijters ende knechten, wagens ende perden te crijgen 
ende anderssints datter van noode was, tsamen in alles verteert --- 4½ gl 
 
Item Gerit de Smit van Dorps wegen verschoten doen wij het stuck wijns mosten 
betalen, de soem van 116 gl een geheel jaer lanck daeraff ten interest betaelt  --- 6 gl 
 
Item deselve Gerit 8 reijssen bijde muijters geweest van elcke reijsse 10 st facit  -  4 gl  
 

summa lateris --- 20 gl 1½ st 1 ort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 28) 
 
Item doen de wethouders opden Peel waeren geweest opde Cuijlen om te visiteren 
verteert --- 3½ gl 
 
Item hebben wij aen Peeter Jacops, Henrick Janssen, Jan Aerts ende Jan Jegers 
naevolgende borgemeesters van de jaeren 1608 overgetelt daeraff sij rekening sullen 
doen de soem van  --- 32 gl 
 
 

Volght het uuijtgeven vander Clocken 1606 
 
Inden eersten tot Helmont gehaelt vijfftich pont fijn teen elck pont voer thien st(uiver) 
facit --- 25 gl 
 
Item van Thijssen den Mulder tot Helmont gecocht achthien pont teens, dat inden 
brandt was gesmolten elck pont voer vijff stuijvers facit --- 4½ gl 
 
Voerde vracht betaelt --- 2 st 
Doen verteert  --- 6½ st 
 
Item doemen het hout bij een gevuert hadde totter clocken te smelten doen verteert tot 
Willem Maessen vijff persoonen --- 26 st 
 
Doen het hout gebluest worden vertert --- 21 st 
 

Summa Lateris --- 67 gl 15½ st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 28v) 
 
Item den arbeijders van het hout te clieven betaelt --- 10 st 
 
Aryaen Jan Anssems gedaen vier pont fijn teens min vier loot het pont voer thien 
stuijvers facit --- 38 st 3 ort 
 
Peeter Lemmens op Esdonck 8 pont fijn teentpont voor thien st facit --- 4 gl 
 
Deselve noch eenen moespot wegende thien ponden daer voer betaelt --- 35 st 
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Goerdt Snoecx 7½ pont fijn teen tpont als voer 10 st maeckt --- 3 gl 15 st 
 
Aerdt Claessen eenen moespot wegende 7 ponden daer voer betaelt   ---   24½ st 
 
Gerit Hogers eenen moespot van 5½ pont beloopt --- 19 st 
 
Opten 5den Junij doen het stucxken geschuts opt Mercktvelt worde gesmolten seven 
personen doen verteert tot Willem Maessen --- 32½ st 
 

Summa lateris --- 15 gl 14 st 3 oort 
___________________________________________________________________ 

(folio 29) 
 
Ten selven dage gecoft een punt ruets cost --- 3½ st 
 
Noch van Henrick Jan Symons gecoft drie pont flocken voer --- 3½ st 1 ort 
 
Noch betaelt aen Joost Gerits voer eenen sack hout kolen --- 2 gl 13 st 
Voer sijn vracht betaelt --- 6 st 
 
Item betaelt voer 8 karren leems totter clocken --- 16 st 
 
Opten 8sten Junij doen den mantel vander vormen affgewonnen worde vijff personen 
verteert --- 16½ st 
 
Item Diercken van Hout voer een voeder torffs betaelt --- 15 st 
 
Lenart Deliss gedaen 11 pont potspijse elck pont 3½ st facit --- 38½ st 
 
Teuwen Ketelers gedaen vijff pont ende anderhalff vierdel fijn teen t pont 10 st facit
 --- 2 gl 13½ st 1 ort 
 
Peeter van Aldenhoven 10½ pont fijn teens t pont 10 st facit --- 5 gl 5 st 
 

Summa lateris --- 15 gl 11 st 
(folio 29v) 

Aryaen Peeters van Nouwenhuijsen 7 pont fijn teen ende een vierdel t pont 9½ st facit
 --- 3 gl 12½ st ½ ort 
 
Thomas Joosten drie vierdel pont copers facit --- 2½ st 1½ ort 
 
Alnoch aenden selven betaelt voer 30 steenen diemen opt Mercktvelt int smelten 
vande stuxken geschuts mosten besigen --- 7 st 
 
Noch betaelt een vierdel doer naegel om de haecken aende sleije te negelen  --  1½ st 
 
Item heeft Laureijns Tymmerman anderhalven dach gewerckt daeraen verdient – 10 st 
 
Gerit Mauwers 5 daegen aende clocke helpen arbeijden daeraff betaelt --- 2 gl 
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Opten 10den Junij doen de clocke gegoten was tot Willem Maessen metten 
clockegieters ende den ghenigen die daeraen geholpen hebben verteert --- 5 gl 
 
Willem Maessen van een karre leems te halen betaelt --- 1 st 
 

Summa Lateris --- 11 gl 15 st 
(folio 30) 

 
Deselve Willem steen bijeen gevuert daeraff betaelt --- 2 st 
 
Item aen Jan Bonenberchs voer twee hondert torffs betaelt --- 3 st 
 
Item aen Jacop Anssems van dat hij aende clocke heeft gearbeijt daeraff betaelt  -  6 st  
  
Joost Aerdtss van dat hij 2½ dach aende clocke heeft gearbeijt daeraff betaelt  -- 12 st 
 
Henrick Cuijpers van sijn reepen die hij aenden mantel gewerct hadde betaelt  --  30 st 
 
Opten 30sten Junij hebben Laureijns Claessen ende Jan Maessen de clock 
opgewonnen om te luijden doen gedroncken 6 potten biers facit --- 4½ st 
 
Gerit de Smit heeft totter clocken gedaen 95 pont nyeu ijserwerck t’pont voir 2½ st 
facit 10 gl 12½ st. Daerop wederom ontfangen 69 pont alt ijserwerck tpont voer eenen 
braspenn(inck) facit 4 gl 7 st 1 oort. Noch den alden clepel wegende 31 pont elck pont 
voer 2 stuijvers. Noch 16 pont alt ijserwerck 1 bras(penninck) dat aen die asch over 
bleeff; compt Geridden dan noch goet --- 2 gl 3 st 
 

Summa Lateris --- 5 gl 3 oort 
_____________________________________________________________________ 

(folio 30v) 
   
Noch heeft Gerit de Smit gemaect 26 lasijsers tstuck 2 oort facit --- 13 st 
 
Noch vijfftich lasijsers gemaect van sDorps ijseren tstuck 1 oort facit   ---   12½ st 
 
Noch 25 duernagel --- 1½ st 
 
Noch de scheenen ses pont geswaert ende stael daerinne geleijt voer --- 20 st 
 
Noch seven scheeren ende de schijven costen tzaemen --- 6 st 
 
Noch 4 wijnbanden costen --- 4 st 
 
Noch den eersten clepel gecort daeraen verdient --- 6 st 
 
Noch aenden tweeden clepel gemaect eenen rinck ende verlenght daeraen verdient  ---
 30 st 
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De bouten ende banden gemaeckt ende gericht daeraen verdient --- 6 st 
 
Item doen Willem Smollers de leste reijsen de clocke verhinck, doen ijserwerck 
daeraen gemaect ende daeraen verdient --- 34 st 
 
Item doemen het stuxken geschuts opt Merckt velt smelten Gerit de Smit sijn 
blaesbalcken daertoe geleent ende selffs met sijnen knecht geholpen daeraen verdient
 --- 30 st 

 
Summa lateris --- 7 gl 13 st 

 (folio31) 
 
Item tot Goert Huijberts naegelen gehaelt voer --- 27 st 
 
Item Laureijns Claessen heeft drie daegen aen die asch getymmert voer sijn loon 
sdaechs 8st facit --- 24 st 
 
Jan Maessen met sijnen knecht oyck drie daegen, soe aen d’asch als aenden solder 
gewerckt, sdaeghs verdient 12 st facit --- 36 st 
 
Deselve met sijnen knecht noch vier daegen gewerct doen de klocke de leste reijse 
verhangen worden sdaeghs 12 st facit --- 2 gl 8 st 
 
Item den Cuijper aenden mantel vander clocken gewerckt daeraff hem betaelt ---
 33 st 
 
 Noch aenden selven betaelt van dat hij eenen nyeuwen reepe om het rat gemaeckt 
hadde --- 20 st 
 
Item betaelt aen Willem Maessen van dat de tymmerluijden aldaer verteert hadden
 --- 12½ gl 
 
Alnoch een hout gecoft van Willem Maessen totten clockhuijs daer voer betaelt - 14st 
 

Summa lateris --- 22 gl 12 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 31v) 
Item betaelt aen verscheijden personen dat den Clockgieter schuldich was ende ons op 
affcortinge van sijne verdient loon geassigneert hadde te betaelen als volght: 
 
Aen Wijnanden Maes Thijssen --- 34 st 
Aen Erberten van Sinct Antonis --- 16 st 
Aen Thijs Peter Josephs  --- 22 st 
Aen Tobyas van Eynatten  --- 35 st 
Aen Willem Smollers   --- 10 gl 
Aen Laureijns Cocx   --- 23 gl 
Aen Erken Lenerts Goessens  --- 2 gl 1 st 
Aen Goerdt Huijberts   --- 3 gl 15 st 
Aen Aerdt Claes Mickers  --- 10 st 
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Item gecoft van Gerit de Smit twee ribben totten clockhuijs gedaen daer voer betaelt
 --- 14 st 
 
Item betaelt aenWillem Smollers op rekeninge oft in affcortinge van sijn verdient loon 
dat hij clocke heeft verhangen ende de leste asch gemackt --- 2½ gl 2 st 
 

Summa Lateris --- 47 gl 19 st 
_____________________________________________________________________ 

(folio 32) 
 
 Item doen de groote clocke gegoten was, isser 119½ pondt clockspijsen inde gote 
over gebleven dewelcke meester Jan van Triwer clockegieter op aff cortinge van sijne 
clockspijse die hij ons geleent hadde (te weten 229½ pondt) heeft ontfangen. Alnoch 
heeft deselve op affcortinge van sijnen loon van ons ontfangen datter over gebleven 
was 16 pondt teens, elck pont voer 10 stuijvers;  Habetur In Memoria   
 
 

Belangende de Ruijters teringen met billetten uuijtgegeven 
 
Is te weten dat alhier op Paesavont sijn gelogiert geweest de ruijters van Bredaa ende 
van Berge, daerover commandeerde Marcelis Bacx; Ende zijn bij Schout ende 
Schepenen opgeteeckent int getal 816 ruijters, elcken ruijter getaxeert op 12 
st(uivers). Noch tot verscheijden reijsen gelogiert verscheijden ruijters op diversche 
plaetschen bij ons opgeteeckent int getal 228 ruijters, elcken ruijter getaxeert op 6 
st(uivers). Nae inhout vande cedullekens hierbij gevueght. beloopt in alles die 
verteringe --- 558 g(ulden) 
 
Hier tegen opgenoemen ende met billetten uuijtgegeven twee ceelen elcke ceele 270½ 
gl 1 ort   --  facit  --- 541 gl 12 oort   
Affgetogetogen de thienden van Apternaken ende andere faulten nyet buerbaer 
beloopt tsamen 27 gl 9 st. Ergo beloopt de verteringe meer dan dese twee ceelen - 
43½  g(ulden). Welcke 43½ g(ulden) sijn uuijten buijdel betaelt ende staet boven in 
dese reken(inghe). Ergo hic In Memoria 
 
__________________________________________________________________ 
(folio 32v) 
 
Item het buergelt van thien ceelen elcke ceele 270½ gl 1 ort. Affgetoegen aen elcke 
ceele 12 gl vande thienden van Apternaken, beloopt het buergelt dan noch  - 32 gl 8 st 
  
Item verteert doen wij onsse reken(inge) maeckten op verscheijden dagen   ---   5 gl 
 
Item van dese reecken(ingen) te scrijven ende sommeren --- 2 gl 12 st 
 
Item voer papier van dese rekeningen te scrijven --- 2½  st   
 
Item doen wij de ruijters billetten maeckten ende uuijtgaven papier gecoft  ---   4 st 

Summa lateris --- 40 gl 6½ st 
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Summa Summaris ---  2569 gl 17 st 3½ ort 
Den ontfanck tegen het uuijtgeven geliquideert bevynt men meer ontfangen dan 
uuijtgegeven dat den Dorpe goet compt --- 21 gl 5 st ½ ort 
 
Ende is dese rekeninge gepasseert ende gelaudeert voer Schoutet Schepenen 
Kerckmeesters ende Heyligeestmeesters  Actum den 14den January 1609 
 
Walraven vanden Bogart Scholtis 
ick Peter Lemmens  
ick Gerit Lenarts 
ick Gherit Hogaerts  
ick Jorys Dyrcx 
ick Jan Goerts 
ick Tonis Yegers 
ick Jan Willems Verhosstat  Schepenen 
Dit merck  φ  Aryaen Jan Ansems kerckmeester voer hem ende sijne mede(?) 
ick Jan Jans van Heesken als Heijlijghestmester met belijcken van Jan Peters Dijck 
heijligeestmeester 
 
______________________________ 
(folio 33) 
 
Opten 8sten Maij anno 1612 nae het slot der rekeninge hebben die borgemeesters 
betaelt aen Willem Smollers van arbeytsloon vanden clockhuijs te maecken van 
tymmeragie 8 gl 16 st. Noch betaelt doen die reeckeninge wordden gepasseert 6 gl 2 
st 3 oort. Noch aen Aerdt Claessen van dat hem noch goet quaem van sijn bedde totte 
gemuyteneerde gedaen 20½ st. Noch aen verscheijden faulten die nyet buerbaer en 
sijn 2 gl. Ergo resten noch dat den Dorpe goet compt 3 gl 6 st. Ende is voldaen tot 
employe vande processe tegen die van Arlen Beeck. Actum ut supra voor Schepenen 
tot Gemert dess onderteeckent: 
 
ick Peter Lemmens 
ick Gherit Hogaerts 
ick Jorys Dyrcx 
ick Jan Wyllems Verhosstat 
ick Dierck van Hout 
ick Jan Lenaerdts als Schepenen 
 
________________________ 
(folio 34) 
 

Ontfanck 
 
Opgenomen thien celen elcke cele 270½ gl 1 ort 
 
 
 


