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Inventarisnummer 473 anno 1612 
 

_____________________________ 
 

Rekeninge Bewijs ende Reliqua 
voir 

Jan Aerdts Cocx ende Wouter Claessen 
Borgemeesters tot Gemert geweest 

Anno 1612 
_____________________________________ 

 
Volght het uuijtgeven 

 
Inden eersten tot Jan Hermans gehaelt enct ende pappier daer voer betaelt  --- 5 st 
 
Item Pauwels Peeter Maessen heeft voer ons uuijtgescreven sijn commerceel hem daer voer 
betaelt --- 15 st 
 
Item van Jannen Wilborts gecoft een koffeturie om ons Rekenboeck daerinne te bynden hem 
daer voer betaelt --- 2 st 
 
Op Jaersdach Jannen van Aelst gesonden nae Bruessel met twee brieven enden advocat ende 
procureur ten eynde om te weten in wat state tprocesse tegen die van Arle Beeck was staende, 
doen heeft onsen secretaris met gesonden ende ons verleeght aenden advocat -   2 gl 11 st   
 
Item Jan van Aelst vanden advocat ende procureur antwort gebracht, als dat de saecke stondt 
in state van wijsen ende dat den secretaris terstont souden moeten over comen om te 
solliciteren tot expeditie, doen hebben de scepenen gegaen om gelt te leenen mits wij 
borgemeesters egeen bede noch gelt en hadden doen isser in twee dagen tot meester Jans bij 
schepenen ende de ghenigen die tgelt leenden tsamen verteert  --- 2 gl 
___________________________________________________________________________ 

(folio 1v) 
Item aen Jannen van Aelst betaelt van dat hij tot Bruessel was geweest --- 6 gl 
 
Item alsoe wij de Kersmis bede corts mosten betaelen ende egeen middel van gelde en 
hadden, is den soene van Goerdt Huyberts gesonden geweest tot Helmont bij Antonis 
Huyberts om gelt te leenen; daeraff betaelt  --- 3 st 
 
Item aen Symon Claessen betaelt van dat hij meester Jannen secretaris nae Bruesel hadde 
gevuert --- 6½ gl 
 
Opten 20sten Januari heeft onse Gest(renge?) Heere Commandeur de Schepenen ende 
Borgemeesters bij malcanderen doen gebieden om gelt te furneren om de Kersmissbede 
terstont te betaelen mits de Borgemeesters egeen middel van gelde en hadde; doen tot meester 
Jans verteert --- 22 st 
 
Opten 26sten Januari alnoch ter saecken als voer vergadert geweest ende vertert -- 12 st 
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Februarius 
 
Opten 1sten Februarius van Diercken Aert Ywens gewisselt om de Kersmis bede te betalen 
een oude ducate voer cleyn gelt; hem daeraff gegeven --- 3 st 
 
Item van Loy Emmessen eenen halven Jacobus; daeraff gegeven --- 2½ st 
 
Item van Goerdt Jans van Brogel eenen Albertus; daeraff gegeven  --- 3½ st 
 
Item van Anssem Thonis Jegers een Franse croon; daeraff gegeven --- 2 st 
 
Opten 2den Februarius doen wij den Rentmeester tgelt over telden vande Kersmisbede, 
Schepenen, Borgemeesters met alle de persoonen die ons daertoe gelt geleent hadden verteert
 --- 2 gl 5 st 
 

Summa --- 17 gl 2 st  
________________________________________________________________________ 

(folio 2) 
Opten 16den February als wanneer onsse Gest(renge)n Heere Commandeur ons de tijdinge 
brachte van dat wij tegen die van Arle Beeck tproces hadden gewonnen ende daerinne mette 
costen getriumpheert doen hebben Schout, Schepenen, Borgmeesters op de goede victorie tot 
meester Jans verteert --- 5 gl 
 
Item den bode van Helmont die den brieff brocht van dat het proces gewonnen was gegeven
 --- 17 st 
 
Opten 17den February heeft de Gest(renge)n Heere Commandeur de wethouders doen 
vergaderen om gelt tot furneren totten processe, dwelck sijne Gestr. ons geleent hadde, ende 
tshe(?) tot Bruessel wederom ontfangen doen tot meester Jans verteert --- 24 st   
 
Item Jannen van Aelst dat hij tot Bruesel reysden betaelt  --- 6 gl 
 
Opten 22sten February als wanneer meester Jan Secretaris van Bruessel thuys quaem met het 
Dictum vande Vonnisse sijn Schepenen Borgmeesters vergadert geweest om te hoeren hoe dat 
de saecke al affgeloopen was doen verteert opt goet succes --- 27 st 
 
Opten 29sten February aenden Rentmeester Soerendonck betaelt van dat hij ten Bossche voer 
ons verschoten hadde voer het port van brieven van Bruesel doen den secretaris --- 3 st 
 

Martius 
 
S(umm)a Lateris – 14 gl 11 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 2v) 
 
Opten 13den Merte de Peelmeesters geweest bijde Schepenen om de Cueren ende Bruecken te 
hebben vande gemeijnte doen hebben de Peelmeesters te weeten Dierck Henrix ende Aerdt 
Loyen verteert om dat sij opde gemeijnte waren geweest --- 8 st 
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Opten 26sten Merte is Jan van Aelst gesonden nae Bruessel om het vonnisse te haelen doen 
heeft meester Jan Secretaris hem mede gegeven vijff quarten van matten elck 12 st(uiver) 
fecit  --   3 gl 
 
Item van sijn reijse betaelt --- 6 gl 
 
Opten 27sten Merte heeft Jan Gijben van Bourdonck comende van Bruessele het vonnisse 
mede gebracht tegen die van Aerle Beecke geassisteert met Peeteren Keijsers tsaemen tot 
meester Jans verteert --- 22 st 
 
Item aen Pauwels Peeter Maessen betaelt drie paer schoenen te weten twee paer voerden 
Vorster, ende een paer voirden Schutter. Elck paer cost dertich stuyvers facit --- 4½ gl 
 
Item betaelt aen Dries Quens ende Pauwels Peeters voirgaende Borgmeesters geweest van het 
setten der Kersmisbede --- 36 st 
 
Item Peeter van Aldenhoven ons aengereeckent dat hij te cort quaem aen het gelt dat hij 
verschoten hadde --- 3 st 
 
 

Aprilis 
 
Opten 8sten Aprilis aenden Schoutet gerestitueert van dat hij voer ons aenden Duerwerder 
Fabri hadde verleeght  --- 3½ gl 2 oort 
 
Item alnoch aenden Schoutet betaelt dat hij bij onssen Gestrengen Heere vden 
Landtcommandeur hadde geweest om de Rekeninge te halen vande Borgmeesters ende nyet 
bracht --- 2½ gl 
 
Summa Lateris  -  22 gl 19 st 2 oort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 3) 
 
Item alnoch ter saecken als voer metten Schoutet een vaen biers vertert fecit --- 4 st 
 
Item smaendachs nae Paessen ende op Sinte Marcus dach is tot Willem Maessen geweest 
eenen ruijter genoempt Breeckwynt ende aldaer verteert --- 36 st 
 
Item in de Paesse heylige daegen hebben de Wethouders de Kueren ende Bruecken gevisiteert 
doen verteert ten huijsse des Scholtissen --- 18 st 
 
Item doen wij die kueren uuijtscreven verteert --- 6 st 
 
Item Paeuwels Peeters van dat hij ons de bede had helpen setten betaelt  --- 19 st 
 
Item voer pappier betaelt --- 1½ st  
  
 

Maius 
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Opten 13den Meij als wanneer de Wethouders waeren geweest opden Peele om de Cuijlen 
ende die Torffvelden te visiteren; doen tsaemen verteert ten huijsse des Scholtssen - 4 gl 6½ st 
 
Item doen oyck aen tsze(?) gelt verloren  --- 5½ st 
 
Item int naevolgende jaere 1613 ter saecken als boven ten voerszegde huijse betaelt --  3½ gl 
 
Opten 14den Meij betaelt aen Jan Leijdeckers vande roecken nesten uuijt te stoten - 2 gl 1½ st 
 
Summa 14 gl 8 st 
___________________________________________________________________________ 
 

(folio 3v) 
Item voir haver betaelt voer een peerdt dat meester Jan Secretaris van Geldrop bracht doen hij 
van Bruessel quaem cost --- 3 st 
 
Item aen Lambert Welten betaelt twee reijsen te weten doen hij het peerdt tot Geldrop had 
gereden ende doen hij tot Aelst was geweest om Jannen van Aelst wederom te haelen die op 
wech nae Bruessel was daer voir hem gegeven --- 30 st 
 
Item alnoch aenden Schoutet betaelt van dat hij voirde tweede reijse bij onssen Gestrengen 
Heere Landtcommandeur was geweest om de rekeningen te haelen --- 6 gl 
 
Item als de Graeffinnen vanden Berge van Boxmeer alhier opt huijs Gemert waeren geweest 
doen sijn ten huijsse van Thomas Dierxssen ettelicke van haere dienaers mette perden geweest 
die hebben aldaer verteert --- 9 gl 9 st 
 
Item den Heijchijns betaelt tsHertogenbossche aenden Rentmeester I(?).rlants(?) beloept
 --- 4 gl 11 st 2½ st 
 
Item aent gelt verloren om dattet affgeset was te weten aen twee kistemeeckers ende eenen 
sleper --- 5 st 
 
Noch aen eenen nobel --- 9 st 
 
Noch aen eenen keyser gl drie slepers --- 4 st 
 
Item de Wethouders van Arle Beeck ende Rixtel ende de Wethouders van Gemert vergadert 
geweest om vande costen t'accorderen doen tot meester Jans verteert --- 3 gl 7 st 
 
Summa 25 gl 18 st 2½ ort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 4) 
 
Item betaelt aen Zoerendonck van het port voerden bode vanden Bossche die het executorium 
vanden vonnisse van Bruessel hadde gebracht --- 15½ st 
 
Item betaelt aen meester Aryaen Verbeeck van het vonnisse te copieren  --- 28 st 
daerbij gereeckent een vaen biers 
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Item van het collationeren ende auctentiseren vanden selven vonnisse groot sijnde twintich 
blaederen elck blat eenen stuijver fecit --- 1 gl 
 
 

Junius 
 
Opten 4den Juny is den Duerwerder Fabri alhier gecomen doen hebben wij hem in handen 
gelevert het vonnisse metten executorium om texecuteren die van Arle Beeck ende Rixtel tot 
voldoeninge vanden vonnisse etc. 
 
Opten 18den Juny is den Duerwerder Fabri mett Jannen Michielss sijnen assistent hier 
geweest ende hebben de Wethouders van Arle Beeck ende Rixtel alhier aende Wethouders 
versocht datmen een weynich tijts vander executie soude supersederen doen isser tsaemen 
verteert tot den Secretaris --- 38 st 
 
Item Wouter Claessen ende Joris Diercxssen sijn geweest opden Beecxsen Graeve om te 
besichtingen oft men dyen soude schouwen doen verteert --- 2 st 
 
Item Jan Aerdts is tot Helmont geweest bijden Duerwerdere Fabri als den dach van te 
schouwen was geordineert aldaer verteert --- 8 st 
 
Summa 5 gl 11½ st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 4v) 
 
Opten 19den Juny den Vorster van Beeck hier geweest om den wete te doen dat men den 
grave soude schouwen tegen elff uuren doen met onssen Vorster ende eenen Schepen vertert
 --- 3 st     Doen en sijn dese Wethouders nyet gecompareert 
 
Opten 25 Juny eenen anderen dach geordineert om te schouwen; doen sijn de Wethouders van 
Gemert gecompareert geweest met bijwesen van onsen Gestrengen Heere Commandeur, 
Marten Fabri duerwerdere, ende Jan Michielssen als assistant vanden duerwerdere, doen heeft 
desze duerwerdere als notaris begost te verhoeren ende examineren verscheyden persoonen 
die boven eenen halven stuyverssijn geschut geweest ten selven dage de Wethouders metten 
deponenten tsamen metten duerwerdere ende Jan Michiels verteert --- 8½ gl 
 
Item Jan Michielssen tsavonts ende smorgens met bijwesen der Borgemeesters vertert  - 1 gl 
 
Opten 26sten Juny Jannen van Aelst met brieven gesonden nae Bruessel aengaende het 
hangen van hecken; daeraff betaelt --- 6 gl 
 
Item pappier gecocht om Sint Jansmis bede te scrijven cost --- 1½ st 
 
Opten 27sten Juny hebben wij gerestitueert aen Geridden Michielssen tgelt dat hij ons geleent 
hadde totte Kersmis bede te betaelen ende om dattet gelt affgeset was daeraen verloren --
 26½ st 
 
Item hem voer het onberen van sijne penningen betaelt --- 10 st 
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Summa -- 17 gl 11 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 5) 
 
Item tot Henrick Luijten gecoft seelen voir den Schutter Jacob de Boos om de geschutte 
beesten daermede te leijen; daer voer betaelt --- 6 st 
 
Item betaelt aenden Heyligeestmeesters een jaerlixe rente die Jan de Becker den Aermen 
gemaeckt hadde belopende --- 6 gl 
 
Item aen eenen keysers gulden ende twee slepers verloren --- 4 st 
 
Item tot Willem Maessen geweest sestien persoonen met acht perden van sijne Genaden 
Graeff Herman vanden Berge ende hebben aldair verteert --- 17 gl 4 st 
 
Item Corstiaen Wagemans heeft ons brieffven gebracht van Bruessele; verteert  --  12 st 
 
Item tot Willem Maessen geweest vijff persoonen met vijff peerden vanden Heere 
Gouverneur vanden Bossche den Baron Grobbendonck ende hebben aldaer verteert ---
 8 gl 15 st 
 
Opten 28sten Juny alsmen den Peelsen Loope open gegraven hadde hebben Sebastiaen 
vanden Boegart inden naeme vanden Schoutet metten Borgmeesters, Peelmeesters ende den 
Vorster verteert --- 30 st 
 
Item de Borgmeesters als sij de straeten tegens des Heeren Graft hadden doen opmaecken 
verteert tot den Schout --- 12 st 
 
Item Alardt Martens heeft eenen monick metten Rentmeester ten Bosch gevuert ende twee 
dagen uuyt geweest daeraff betaelt --- 15 st 
 
 
S(umm)a  --  35 gl 18 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 5v) 
 
Item de Borgemeesters geweest op Boeckel ende op Boerdonck om aldair te haelen ennige 
getuygen die soude weten te tuygen van het Diepgat ende waterloop aenden Beecxsen Graeff; 
doen vertert tot Peeter Willems --- 12 st 
 
Item Aryaen Jan Anssems heeft (Mycghel) ons geleent veerthien gl ses maenden lanck om de 
Kersmis bede te betaelen daeraff ten besten gegeven --- 10 st 
 
 

Julius 
 
 Op onsser Liever Vrouwen Visitatie dach heeft Jan Ardtsen geweest op Boeckel om Jannen 
Thoenissen te haelen om voir ons te tuygen; doen hebben twee Schepenen met eenen 
Borgmeester ende Jan Thoenissen ten huijse des Scholtissen verteert --- 17 st 
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Item opten 5den July 1612 is den duerwerdere Fabri wederom tot Gemert gecomen om de 
getuygen voirts te verhoiren doen metten getuygen verteert --- 34 st 
 
Item opten 6den July sijnder eenen groote getal van getuygen gecompareert om te tuygen van 
het schutten hebben tsamen verteert --- 8 gl 
 
Item opten 7den July is den duerwerdere wederom naer Helmont gekeert; doen smorgens 
verteert --- 4 st 
 
Item Wouter Claessen ende Jan Ardts geweest tot Bakel, op Bourdonck ende op Bokel om 
den getuygen te seggen wanneer sij soude comen om te tuygen; doen vertert tot Peeter 
Willems op Bokel --- 8 st 
 
S(umm)a -- 12 gl 5 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 6) 
 
Item Jan Wilborts van Lieshout woonende tot Beeckerstaye gecompareert om te tuygen 
aengaende het Diepgat voir sijne vacatie betaelt  -- 16 st 
 
Item voir den Duerwerdere gehaelt papier cost --- 2½ st 
 
Item Schepenen ende Borgmeesters doen sij gingen haelen de getuygen doen verteert totten 
secretaris  --- 10 st 
 
Item drie getuygen van Bourdonck met twee Borgmeesters verteert ten huyse van Aryaen 
Maessen --- 21 st 
 
Item inne plaetsche van henre vacatien hen geschoncken in wijn --- 12 st 
 
Item Jacob Vermuelen van Boeckel voir sijne vacatie --- 9 st 
 
Item twee getuygen van Baeckel gegeven --- 12 st 
 
Item Jan van Aelst heeft vanden duerwerdere tot Helmont papieren gehaelt te weten de 
getuygenissen   --- 5 st  
 
Item opten 11den July als de brieffven gereet wordden gemaeckt om naer Bruessel te 
schicken doen hebben de Wethouders verteert tot meester Jans Se(creta)ris -- 6 gl 
 
Item op Aerle Merckt is ons tijdinge gebrocht van Bruessel doen isser verteert in 
p(re?)sen(tien?) van Michiel Henricxs --- 5 st 
 
S(umm)a  --  11 gl  --  11½ st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 6v) 
 
Item Jan Cocx tot Helmont geweest om attestatie te hebben van Jannen Michielss die nyet 
Thonis en was doen met Gerit Hogers ende Dierck Janss verteert --- 4 st 
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Item tot Helmont verteert --- 4 st 
 
Item Wouter Claessen ende Jan Cocx opten 15den July geweeest tot Helmont om den 
duerwerdere Fabri te betaelen doen aldair verteert --- 10 st  
 
Item aenden voirszegde Duerwerdere betaelt volgens sijne quitancien --- 28 gl 11½ st 
 
Item aenden selven alnoch betaelt van informatie te nemen van het IJndtgat ende volgens 
sijne quitancien --- 11gl 2 st  (=doorgehaald; met in de marge de tekst:) hic nihil  
 
Item aen het gelt verloren van permissie gelde --- 13½ st 1 ort 
 
Item opten 20sten July als meester Jan Secretaris van Bruesel thuijs quaem hebben Schepenen 
ende Borgmeesteren gaen vernemen de gelegentheyt vanden saecken doen tsamen verteert
 --- 10 st 
 
Item opten 23sten July heeft de Secretaris nae Bruessel over gesonden rescriptie opde 
beslotene brieven bij die van Arle Beeck aen ons door communiceren ten eijnde van 
surchean(cen?) van executie voirde copien betaelt --- 9 st 
 
Item voirde copie vanden brieven vanden duerwerdere --- 2 st 
 
S(umm)a  31 gl 4 st 1 ort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 7) 
 
Item voirde copien van designatie ende vanden thoone daerop geleijt -- 19 st 
 
Item opten 25sten July als den duerwerdere hadde ontboden om noch twee gulden van ons te 
hebben doen metten Schepenen verteert --- 4 st 
 
Item betaelt aenden Rectoer der Scholen vanden pensioen --- 30 gl 
 
 

Augustus 
 
Opten 11den Augusti heeft meester Jan Secretaris geweest tot Helmont bijden duerwerdere 
Fabri om onsse resciptie aen die van Arle Beeck te doen co(mmun)iceren doen aldair metten 
duerwerdere verteert  --- 16 st 
 
Item opten 13den Augusti eenen bode gesonden naer Helmont om het relaes te haelen vanden 
duerwerdere daeraff gegeven --- 5 st 
 
Item voirde copie vande selve rescriptie mette requeste ende relaes vanden duerwerdere 
tsaemen --- 24 st 
 
Item ten selven daegen het pacquet mette papieren ende stucken overgesonden naer Bruessel 
met Symon Claessen doen aenden advocat gesonden voer het Rappoirte ende App(?)te op de 
Rescriptie --- 2 gl 12 st 
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S(umm)a  ---  36 gl 
___________________________________________________________________________ 
  (folio 7v) 
 
Item den Rentmeester Zoerendoncq gerestituert voir het port vande brieffven aenden bode 
vanden Bosch voir ons verschoten --- 6 st 
 
Item opten 20sten Augusti hebben Jannen van Aelst gesonden met brieffven naer Bruessel 
hem voer zijn loon betaelt --- 6 gl 
 
Opten 23sten Augusti hebben de Wethouders, Schoutet, Schepenen, Borgmeesters, Kerck 
ende Heyligeestmeesters alle de straeten int Dorp ende den Beecxsen Graeff aende Campen 
geschauwt; doen verteert totten Schoutet --- 6 gl 
 
Ten selven daege aenden Schoutet gerestitueert van dat hij betaelt hadde van het vuer opden 
Peel uuijt te doen ende stoppen --- 27½ st 
 
Opten 25sten Augusti aenden Rentmeester des Huijs Gemert gerestitueert van dat hij voir ons 
aenden duerwerdere Fabri had verschoten in permissie gelde --- 15 gl 
 
Item het verlies vanden selven gelde --- 7½ st 
 
Opten 27sten Augusti hebben de Peelmeesters met Sebastian vanden Boegart 
 
S(umm)a --- 29 gl 1 st 
______________________________________________________________________ 

(folio 8) 
uuijten naem vanden Schoutet de Rupse beneven des Heeren erff doen vegen, oijck den 
Peelsen Loop aenden Wolfsbosche ende aent Cleeffswit; doen vier personen verteert  -- 18 st 
 
 

September 
 
Opden 5den Septembris hebben Schoutet Schepenen Borgmeesters etc. doen opgraven den 
Grave aenden Moerwiel, ende oyck den Peelsen Loope aende Aa; Doen hebben de 
Wethouders totten Schoutet vertert --- 4 gl 
 
Item Laureyns Cocx heeft eenen brieff gebracht die den Advocat van Bruessel ges(creven?) 
hadde; daeraff betaelt --- 8 st 
 
Opten 5den Septembris hebben wij Borgmeesters van Peeteren van Aldenhoven gecoft een 
wit stuck leewaets lanck sijnde Lijtich(50?) ellen te betaelen met Antwerpens gelde oyck 
veraccordt met Symon Claessen van dat hij den Secretaris nae Bruessel gevuert hadde; doen 
verteert tot meester Jans --- 25 st 
 
Item opten 14den Septembris ontfangen de Replijcke van die van Arle Beeck mette 
bijgevueghde stucken voir het port van dyen doer den Rentmeester Soerendoncq betaelt ---
 10 st 
 
S(umm)a 7 gl 1 st____________________________________________________________ 

(folio 8v) 
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Item voirde copie vande rescriptie --- 9 st 
 
Item voirde copie vande Requeste van prolongatie --- 6 st 
 
Item voirde copie uuijte Relaesen vande duerwerdere aengaende het hangen vanden hecken 
 ---   3st 
 
Item copie auctentycke uuijten principalen vonnisse vanden thienden February 1612 van 
copieren ende auctentiseren --- 24 st 
 
Opten 22 Septembris Joris Diercx ende Jan Lenerts Schepenen metten Secretaris gevaren nae 
Helmont ende aldair certificatie gepass(eer)t aengaende dInundatie vanden Watere in ons 
Broeck, dienende tot justificatie vanden duplycken doen aldair ten huijsse Jans Michielss 
metten getuygen verteert --- 2 gl 14 st 
 
Ten selven dage heeft de Schoutet doen coopen twintich jonge hoenderen die geschoncken 
wordden aenden Heere Gouverneur vanden Bossche ende sijnen Luijtenant daer voer betaelt
 --- 4 gl 
 
Item gecoft boeckwijt voerde selve hoenderen te voederen voer  --- 4 st 
 
Item Claes Bullen desze hoenderen gedraegen ten Bossche daeraff betaelt --- 16 st 
 
Item doen de hoenderen bestelt waeren om ewech te draegen verteert --- 9 st 
 
 

October 
 
Symon Claessen van dat hij meester Jannen S(ecreta)ris tot Bruesel vuerde sal volgen 
(=doorgehaald)  
 
S(umm)a  --  10 gl  5 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 9) 
October 

 
Item Symon Claessen betaelt van dat voir den Heere Gouverneur vanden Grave ennige 
bagaigie ten Grave hadde gevuert --- 2 gulden 
 
Item Wouter insgelijcx gevuert met sijnen wagen ende twee perden hem daeraff gegeven
 --- 2½ gl 
 
Opten 9den October als meester Jan S(ecreta)ris naer Bruessel soude gaen om die costen te 
vervoirderen heeft Peeter van Aldenhoven ons geleent ende wij meester Jannen met gegeven
 --- 52 gl 8 st 
 
Doen hebben Schepenen ende Borgmeesters vertert om tgelt te furneren --- 6 st 
 
Item Goerdt Peeters kuermeester, het lopen doen ijcken tot Helmont daeraff betaelt  --  6 st 
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Item ten selven dage was des Heeren Rentmeester tot Helmont geweest ende hadde aldair 
eenen voerman gesproken die meester Jannen S(ecreta)ris naer Bruessel soude vueren daeraff 
betaelt  --- (bedrag doorgehaald)  
 
Item des anderen dachs gesonden naer Helmont Peeter Wijnen om te vraegen wanneer den 
voerman souden affvaeren daeraff betaelt --- 4 st 
 
Item overmits dat meester Jan ettel(ycke) wiltbraet mede naem naer Bruessel soe hebben wij 
Symon Claessen gehuert om tot Bruessel te vaeren hem daeraff betaelt  --- 8 gl 7 st 
 
Item doen wij tsaemen verteert --- 12 st 
 
Item Ardt Loyen gehuert als Peelmeester vier personen te weten Thijs vande Wal, Corstiaen 
Thonis, Jan Bloemen, ende Everdt de Schutter, om het vuer in den Peel te stoppen; daeraff 
betaelt --- 3½  gl 
 
S(umm)a  -  70 gl  - 5 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 9v) 
 
Item Jan Aerdts den Borgemeester doer beveele vanden Heere geweest tot Rixtel ende op 
Stipdonck om patrijzen te coopen; doen tot Rixtel verteert --- 6 st 
 
Item betaelt aen Michiel Henrick Cremers door bevele des Scholtissen van wegen Heeren 
Schaloenen --- 25 gl  
 
Item Goerden Huyberts betaelt papier datte beysetters aldair hadden gehaelt --- 2 st 
 
Item Jorissen Diercxssen betaelt van dat hij de Schepenen ende S(ecreta)ris tot Helmont 
hadde gevuert om aldair attestantie te haelen --- 10 st 
 
Item op Sincte Symon ende Juden dach Scepen ende Borgmeesters met Sebastiaen vanden 
Bogart uuijten naem vanden Schoutet verteert --- 21 st 
 
Item de Peelmeesters hebben bestelt aen Lambert ende Jan Welten om het vuer in den Peel te 
stoppen; daervoir betaelt --- 10 st 
 
 

November 
 
Opten 10den November hebben de Wethouders de beyceelen gevisiteert ende bevonden datter 
veele personen waeren die nyet geset en waeren op beyceelen, dewelcke bij de Wethouders 
daeroppe wordden geset elck sijnen tauxt; doen in alles verteert --- 33 st 
 
 
S(umm)a  - 29 gl - 17 st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 10) 
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Michiel Henrick Cremers heeft ons een billet overgegeven dat tsijnen huijse verteert was. 
Inden eersten Borgmeesters metten Peelmeesters doen men de straeten maeckten drie 
persoonen maltijt geteert elck 2½ st fecit 7½ st 
In bier  --- 6 st 
 
Item alst Hardt ontslaegen was ende den dach herstelt was om de getuygen te verhoiren bijden 
duerwerder Fabri doen verteert --- 15 st 
 
Item doen men de Brugge bestelden te maecken over den Peelsen Loop aen Laureyns 
Claessen was een vierdevat biers ten wijncoope bescheyden; costet --- 25 st 
 
Item vier persoonen maltijt getert beloopt --- 12 st 
 
Item doen de Borgmeesters aen Michielen betaelden door beveele des Scholts het gelt van 
wegen Heeren Schaloenen doen verteert --- 11 st 
 
Item Anno 1613 alsmen opden Peel ginck; Borgmeester ende Peelmeester aldair vertert -  10st 
 
Item vercleren de Borgmeesters ende Peelmeesters dat sij op verscheyden dagen ende 
plaetsschen in sDorpsdiensten sijn geweest op haer eygen costen sonder yet bereeckent te 
hebben dwelck sij stellen voir --- MEMORIA 
 
 

December 
 
Opten 26sten December sijn de Wethouders van Aerle Beeck hier geweest ten huijse des 
Secretaris om mette Wethouders alhier te spreken van het hangen vande hecken ende openen 
van het Diepgat; Doen tsaemen verteert --- 32 st 
 
Item ter saecke als boven alnoch verteert --- 2 gl 
 
--- 7 gl - 18 st 2 ort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 10v) 
 
Item doen hebben wij Jannen van Aelst gesonden om tproces van het hecken ende het openen 
van het Diepgat te vervolgen hem daeraff betaelt --- 6 gl 
 
Item Peeter Wijnen dat hij Wouter Claessen ginck haelen betaelt --- 1 st 
 
Item aen Hens den Hoendervenger voer vijff coppellen patrijsen die vanden Heere van Rixtele 
waeren geleent, elcke coppel voir 28 st facit  --- 7 gl 
 
Item alsmen de nyeuwe Borgmeesters soude kiesen totten Schoutet verteert --- 18 st 
 
Item voir papier totte Kersmis bede betaelt --- 2½  st 
 
Aryaen Jan Anssems den Dorp gedaen 25 gulden totte Kersmis beije hem daeraff van interest 
betaelt --- 30 st 
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Dierck Joseps den Dorp gedaen 50 gulden daeraff van twee jaeren interest --- 6 gl 
 
Meriken Lenerts den Dorpe gedaen 25 gulden daeraff van twee jaeren interest betaelt  --   3 gl  
 
Heyl Lonis den Dorpe gedaen gedaen 50 gulden daeraff voir een jaer interest betaelt  --  3 gl 
 
Laureyns Cocx den Dorpe gedaen 20 dobbel Albertissen negen maendt lanck daeraff van 
interest betaelt  --- 4 gl 15 st 
 
Goirdt Maes Thijss van bode loon dat hij Capiteyn Thomas Villers hadde geleyt nae Heeze 
Leendt betaelt --- 5 st 
 
 
S(umm)a  32 gl 10 st 2 ort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 11) 
 
Item Thomas Villers ten huijsse vanden Schoutet met sijn ruijters vertert  --   8 gl 
 
Des anderen dach alnoch eenen ruijter van Thomas Villers aldair vertert --- 1 gl 
 
Item Mijn Heere Commandeur metten duerwerder Fabri twee potten wijns elcken pot acht st 
facit --- 16 st 
 
Noch inde Dingbanck laeten haelen twee potten wijns cost als voir --- 16 st 
 
Item betaelt aenden Schoutet van dat hij voir ons aen Heer Schalloenen een jaer pensioen 
hadde verschoten --- 1 gl 
 
Item doen tgelt affgeset was aengaende de lichte quarten ende realen van 5 stuiver op 
vierdalven aende Sincte Jansmis bede bij den pastoir ontfangen; verloren --- 23½ st 
 
Item aen de Paesbede bij Laureyns Cocx ontfangen; verloren --- 5½ st 
 
Item aende Luijcker oirtgens ende die metter steeren waeren gemunt; verloren --- 2½ st 
 
Item aende 25 gulden van Meriken Lenerts geleent ende aenden duerwerdere overgetelt; 
verloren --- 19 st 1 oort 
  
Item aen Claes Bullen betaelt van dat hij bijden Heere van Nuenen van geweest was om 
patrijsen te haelen --- 10 st 
 
Noch aen Matthijs de Haen rentmeester dat hij verschoten hadde aen eenen bode --- 10 st 
 
 
S(umm)a  14½ gl 12 st 3 oort 
___________________________________________________________________________ 

(folio 11v) 
 
Item Symon Claessen betaelt van dat hij den Secretaris tot Bruessel hadde gevuert  --  8 gl 7 st 
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Item de Borgmeesters, Peelmeesters, Sebastiaen vanden Bogardt inden naeme des 
Scholtissen, den Vorster ende Jan Lenerdts doen sij het Hardt hadden gevisiteert ten huijsse 
des Scholtissen verteert --- 34 st 
 
Item Cornelis Everts ons aen sijn bede gecort van dat hij tot Arle was geweest bij Willem 
Houts ten eynde dat die van Arle Beeck nyet tot Helmont en soude comen gelijck dat 
bescheyden was beloopt --- 8 st 
 
Item Laureyns Claessen tymmerman twee eycken houten aenden Wolffsbos gehouwen om de 
brugge te maecken dair voir ons gecort --- 7 st 
 
Item doen wij met Peeteren van Aldenhoven affrekenden ende sijn gelt ontfinck vande wit 
stuck liewaets ende sijn geleent gelt; doen met hem verteert totten S(ecreta)ris --- 8 st 
 
Aengaende de drie jaerlixe beden daeraff compt den ontfanck tegen het uuytgeven over een 
ende accordeert 
Item het buergelt tegen elcken gulden een ooirtgen te weten van de jaerlixe beden belopende 
tsaemen 340 gl ende de twee commerbeden belopende 508 gulden maeckt het buergelt ---  
10 gl 12½ st 
 
S(umm)a Lateris  --  21 gl 12½ st 
___________________________________________________________________________ 

(folio 12) 
 
Item doen wij onsse commer ceelen ende de drie jaerlixe beden over reeckenden ende onsse 
rekeninge maeckten verteert op verscheyden daegen verteert --- 5 gl 
 
Item den S(ecreta)ris van onsse rekeningen te scrijven ende helpen rekenen --- 2 gl 
 
Item voir papier betaelt --- 3 st 
 
Item vande drie jaerlixe beden te setten van elcke bede 36 st beloopt --- 5 gl 8 st 
 
Item Peeteren Wijnants van dese rekeningen te copieren gegeven --- 5 st 
 
    Summa Lateris  12 gl 16 st 
 

S(umm)a S(umm)arum beloopt dat geheel uuijtgeven 
In alles -- 486 gulden 12½ stuivers 2 penningen 

Affgetogen vande voirszegde uuijtgeven nyet 
passabel gevonden 6 gulden 

Ergo blijft het uuijtgeven dan noch 
480 gulden 12½ stuiver 2 penningen 

___________________________________________________________________________ 
(folio 12v) 

 
 Volght den Ontfanck 

 
Den ontfanck beloopt twee commercelen elcke commerceel beloopt 254 gulden 1 braspenning 
beloopt tsamen --- 508 gulden 2½ stuiver (behalven de thienden van Apternaken) 
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Van welcken bovengescreven ontfanck oft commerceelen affgetogen sal wordden de faulten 
die nyet buerbaer en sijn 
 
Noch vande jonge huyslieden die nae geset sijn geweest --- 26 st 
 
Alnoch van het Lazarus Kempken --- 30 st 
 

Somma beloopt den ontfanck 
in alles ---- 510 gl - 18½  st 

Affgetogen vande voirszegde ontfanck 
vande commerceel ende Kersmisceel 

12 gl 14 st nyet buerbaer 
Ergo blijft den ontfanck dan noch 

-------- 498 gl  4½  st 
 

Den ontfanck tegens duuijtgeven geliquideert bevynt men meer ontfangen dan uuijtgegeven 
dat den Dorpe goet compt   ---   17 gl 12 st 
Aldus geschiet op Sinte Thomas dach apostoli 1615 
 
Walraven vanden Bogart 
Ick Cornelis Lenarts 
Ick Peter Lemmens 
Ick Gherit Hogaerts 
Ick Jorys Dyrcx 
Ick Dierck van Hout 
Ick Jan Lenaerdts 
 
Adam Lenartssen van Strijbosch, Claes Aert Luicas kerckmeesters 
Ansem Willems van Ghemert, Aert Aerts van Hout  als h Geestmeesters 
 
Alsoe bij slote van Rekeningen den Dorpe goet quaem 17 gl 17 st 
Daerop hebben dese Borgmeesters betaelt datter bij de Wethouders was verteert int passeren 
van dese rekeningen 4 gl 10 st. Item noch affgetogen aen faulten die nyet buerbaer en waeren 
3 gulden 16½  stuiver. Item de Wethouders gevisiteert verscheyden beycedullen om de faulten 
te weten doen vertert 16 st. Item aende beden van Peeter van Aldenhoven ende Jan Willem 
Smits gecort 14 stuiver. Item noch betaelt aenden Secretaris op affcortinge van sijne reste dat 
hem van sDorps compt 7 gulden 15½ stuiver hiermede 
___________________________________________________________________________ 

(folio 13) 
hiermede is het slot van dese rekeninge voldaen aldus geschreven voir schepenen in Gemert 
deszen onderteeckent hebben opten 31sten octobris 1617 
 
Ick Cornelis Lenarts 
Ick Peter Lemmens 
Ick Gherit Hogaerts 
Ick Jorys Dyrcx 
Ick Dierck van Hout 
Ick Jan Lenaerdts 
Ick Willem Luicas Staeyackers 
___________________________________________________________________________ 
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(achterzijde omslag) 
 

Rekeninge voir  
Jan Cocx ende Wouter Claessen 

Borgmeesteren vanden Jaere - 1612 
 

1612 
    
 


