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(Inventarisnummer 474 – Anno 1614) 
 
 
Borgemeestersrekeningen 1614 
 
Rekenschap rekeninghe bewijs et reli(qu)ia 
voor ons borgemeesters Hanryck van Boort, Jan Hanryckx Cre(mers?) 
1614 
 
_____________________________________________________________ 
 
Uuytgegeven anno 1614 
 
Opten 1e, 2e, 3e sijn vergadert geweest Schepenen, Borgemeesters, Kerckmeesters, heylich 
Geestmeesters, Peelmeesters, Kuyrmeesters om met malcanderen raet te nemen aengaende 
tproces van Hanryck Peters Becker doen isser vertert in drie daech tot meester Jans --- 4 gl 
 
Item opten selven dach van dacten te schrijven ende procuratie dobbel daer af betaelt --- 23 st 
 
Opten 4e januarius wij borgemeesters met Dierck Jans ten Bosch geweest om voorraet daer 
van betaelt aen meester Gerit van Sommeren --- 5 gl 10 st 
Noch voor sijnen klerck ---- 4 st 
Noch den selven dach ten Bosch vertert --- 23 st 
Noch denselven vertert int wech gaen ende weder weder comen te Dinter --- 17 st 
 
Alnoch aen Dierck Janssen betaelt van een schriftuer te maecken bij meester Gherit van 
Zommeren --- 2½ gl 4 st 
Item aen Dierck Janssen noch betaelt voor het geen verschoten aen meester Gherit van 
Zommeren -- 2 gl 
Noch aen Dierck Janssen betaelt van dat hij twe reysen ten Bosch hadde geweest om voorraet 
bij meester Gherit van Zommeren --- 30 st 
 

Somma lateris 19 gl 1 st 
________________________________________________________________ 
 
Alnoch wij borgemeesters twe reysen met Dierck Janssen ten Bosch geweest om voorraet bij 
meester Gert van Zommeren betaelt --- 30 st 
 
Item den 6 Januarius als wanneer onse gestrenge heer lantcommanduer hyer was sijn die 
wetthouders vergadert om met sijne gestrengheyt te sprecken aengaende het proces neder te 
leggen doen vertert soo met de schoutent van Amstenrode als meer andere tot meester Jans --- 
7 gl 8 st 
 
Item den 6 Januarius ten Bosch geweest om meester Gerit van Sommeren ende sijnen klerck 
te halen doen ten Bosch vertert metten advocaet, burgemeesters ende voorman --- 30 st 
 
Opten selven mael te Dinter verteert soo int wech gaen als wederom comen --- 29 st 
 
Noch den selven dach te Dinter een peert gecreghen om op te reijden inden avont daer van 
betaelt --- 10 st 
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Noch den selven mael Thomas Dierckx van het peert te voeyeren een nacht in hoey ende 
haver --- 6½ st 
 

Somma Lateris 12 gl 13½ st 
____________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach hr(?) Jacop Ansems het pert wederom nae Dinter gereden betaelt --- 5 st 
 
Item den selven dach als den advocaet vanden Bosch gecomen was doen met die wethouders 
vertert --- 4 gl 4 st 
 
Opten 7e Januarius die withouders met den advocat ende sijnen klerck den gehelen dach te 
samen verteert tot meester Jans --- 3 gl 3 st 
 
Opten 8e Jaenuarius die withouders met den advocaet tot meester Jans verteert  ---  2 gl 12 st 
 
Item denselven dach Secretaris met die Schepenen, Borgemeesters tot den Schoutent vertert
 --- 38 st 
 
Item denselven dach betaelt aen die klercken in twe reysen dat sij die gemeynte bij een 
hadden gehalt --- 8 st 
 
Item betaelt aen Mijn Eerwerdighe Heer Heer Lantcommanduer voor die Jaermerckten 
blickende bij quitancie --- 51 gl 12 st 
 
Item denselven aen Laureyns Peters betaelt voor drie ellen cleijn laeckens ende geschoncken 
aen den Schoutet van Anstenroy --- 8 gl 17 st 
 
Item denselven dach tot Laureyns Peters eenen pot Spaenschen wijn gedroncken den 
Schoutent van Anstenroy  met meer anderen betaelt --- 18 st 
 

Somma Lateris 73 gl 17 st 
______________________________________________________________________ 
 
Opten 9den Januarius die withouders met den advocaet tot meester Jans vertert --   22½ st 
 
Item denselven dach Schepenen Borgemeesters Kerckmeesters tot Jan Goorts vertert --39½ st 
 
Opten 11den Janeuarius sijn vergadert geweest zekere getal van die principaelste nabueren 
om met sijne Gestrengheyt te sprecken van het accoort doen isser vertert als voor --  3 
gl 5 st 
 
Opten 11den Janeuarius als wanneer sijne Gestrenghenheyt wederom vertrock naer 
Maestrycht ende onsen advocaet nae den Bosch doen isser verteert als voor -- 34 st 
 
Item alnoch betaelt tot meester Jans voor dat den advocaet Zommeren met sijnen klerck 
alhyer 6 nachten geslapen hadde voor kerssen met het papier tsamen --- 22 st 
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Item noch aen meester Gerit van Sommeren den selven dach betaelt in 6 dagen voor sijn 
vacatie die somme van  --- 30 gl 
 
Item noch voor sijnen klerck --- 12 st 
 

Somma Lateris 39 gl 15 st 
______________________________________________________________________ 
 
Opten 12den Janeuarius betaelt aen Koorst Janssen van Myl soe int haelen als het wederom 
vueren van onsen advocaet Zommeren --- 2½ gl 6 st 
 
Item den selven dach Schepenen in die comme geweest om octroye gesocht van die gemeynt 
vertert -- 9 st 
 
Opten 19den Janeuarius als die Rentmeester Zoerendonc het accoort hadde voorgelesen te 
volgen doen vertert --- 28 st 
 
Opten 28sten Jaenuarius op eenen genecht dach burgemeesters geweest bij die schepen(en) 
om te sprecken van accoort als voor verteert tot meester Jans   --- 6 st 
 
Opten 29sten Schepenen burgemeesters geweest bij den Heere Commanduer om te sprecken 
van accoort te teeckenen vertert tot meester Jans --- 20 st 
 
Item den selven dach doen die nabueren het accoort onderteckenden doen in twe daghen tot 
meester Jans verteert --- 36 st 
 
Item den selven dach eenen bryef ontfanghen die van Bruissel quaem aen die schepenen 
burgemeesters daer van betaelt --- 6 st 
 

Somma Lateris 8 gl 1 st 
________________________________________________________________________ 
 

Februs 
 
Opten 3den Februs betaelt aen Nelis Reijsen dat hij eenen bryef gedragen hadde aen onsen 
Eerwerdigen Heer Lantcommanduer betaelt --- 2½ gl 
 
Opten 14den Februs hebben wij burgemeesters twe dagen om geweest om te vraghen die 
luijden oft sij in hef(?) accoort begeerden te teeckenen dat wij doen met den Eerw(erdigen) 
Heere ende Heer commanduer gemaeckt hadde vertert --- 18 st 
 
 

Meert 
 
Opten 1sten Meert als die Wethouders nae Helmont ginghen om aldaer te accorderen met die 
van Aerle Beeck ende Ricxtel voor dat water door te stecken vertert tot meester Jans  --  12 st 
 
Opten 2den Meert tot Helmont geweest ten huijse Cornelis Kelders schoutent secretaris 
schepenen burgemeesters kerckmeesters heylichgeestmeesters om met die van Aerle Beeck 
Ricxtel accoort te maecken aengaende het water door te stecken doen verteert   --   12½ gl 3 st 
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Opten 6den Mert die Withouders gevisitert den Beecxsen Graef om het water te lossen doen 
tot meester Jans verteert --- 2½ gl 2 st 
 

Somma Lateris 19 gl 5 st 
_______________________________________________________________________ 
 
Opten 8sten Mert betaelt aen Bonenbecker om dat hij die Jaermerckt hadde laten ten Graef 
aftrommen --- 7½ st 
 
Opten 12den Mert Laureyns Peters betaelt om dat hij die bij die jaermerckt te Buegen hadde 
laten aftrommen --- 6 st 
 
Item den selven wij Burgemeesters tot Aele op die Merckt briefkens uijtgegeven om op alle 
dorpen te bestellen daer van betaelt --- 9 st 
 
Opten 12den noch Peter van Aldehoven geven om tot Eindhoven die jaermerckt af te 
trommen --- 6 st 
 
Opten 23sten Mert betaelt aen Jan Jacops tot Helmont genaempt Pool die vraecht vanden wijn 
die wij geschoncken hadden aen mijn Heer Staeckenbroeck --- 16 gl 17 st 
 
Opten 27sten Mert Jan Hanryckx den wijn ten Graef gevuyert aen den Gouvernuer 
Staeckenbroeck daer van betaelt aen vracht --- 30 st 
 
Item doen vertert in twe daeg  --- 6 st 
 

Somma Lateris 20 gl 1½ st 
__________________________________________________________________ 
 

April 
 
Opten 8sten April die Heeren Straeten gemaeckt Burgemeesters Peelmeesters met den Vorster 
ende doen in twe dagen tsamen verteert --- 24 st 
 
Opden 10den April Goort Huijbers betaelt van wegen Joost Beeck van dat hij bryefkens 
hadde laten plecken op die kerckduer van die jaermerckt --- 13½ st 
 
Opten 11den Apryl doen wij die jaermerckt oordineerden met die Schepenen hoemen die 
leggen soude doen daer een briefken af gemaeckt vertert --- 15 st 
 
Opten 22sten Apryl betaelt aen Jan Peter Josten voor een ijseren elle ende ses ijseren platen 
om op den lyndboom geslagen te worden --- 30 st 
 
Item den selven mael Gerit Tijssen die elle tot Helmont laten branden betaelt --- 3½ st 
 
Opten 23 sten apryl hebben wij borgemesters die ierste jaermerckt alhyer laten aftrommen 
ende af roepen met den vorster ende Joost Aerts die trom geslagen doen tsamen vertert ---
 12 st 
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Somma Lateris 4½ gl 8 st 
_______________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach betaelt aen Laureyns Classen om dat hij den lyndboom hadde 
omtimmert op sijn eyge koost daer af gegeven --- 4 gl 6 st 
 
Item den selven dach betaelt aen Thomas Josten dat hij den lyndboom hadde geleyt  ---  4 st 
 
Item den selven dach betaelt aen Peter Eyngelen aen nagel om den lyndboom te maecken
 --- 5 st 
 
Item denselven dach betaelt aen Jan Hermens voor nagel om den lindboom te maecken -- 2 st 
3 ort   
 
Item den selven dach betaelt aen Willem Maessen voor een bundel latten om den lyndboom 
daer mede te leyden --- 5 st 
 
 

Mayus 
 
Opten 11den Maey Jan van Aelst die Paesch beyde gedraegen tot Ruermont aen onsen 
Eerw(erdigen) Heere Lantcommanduer daer af gegeven --- 25 st 
 
Opten 14den Maey op die Peelcuylen geweest Schoutent, Schepenen, Borgemeesters, 
Peelmeesters met den Vorster doen verteert tot den Schoutent int jaer 1614 tsamen bij een 
getrocken van den jaer 1615 van twe jaer --- 7 gl 7 st 
 

Somma Lateris  13½ gl 4 st 3 oort st 
________________________________________________________________________ 
 
Opten 16den Maey hebben wij die rekening gemaeckt Jan Hanryckx ende Matijs Peters ende 
Hanryck Jans daerom dat Hanryck een reyn boeck woude syen verteert --- 13½ st 
 
 

Junius 
 
Opten 16den Junius Jan van Aelst tot (plaatsnaam ontbreekt – red. AO) gewest om te vraghen 
aen mijn Eerw(werdigen) Heer Lantcommanduer om verdrach te crighen van dat afgebort(?) 
van dat gecocht erf op Espdonck betaelt --- 2 gl 
 
Opden 22sten opden Peel geweest borgemeesters peelmeesters met den vorster doemen 
tusten(?) ende geen bruecken gehat vertert tot den schoutent --- 32 st 
 
Opten 23sten Junius de voorster tot Aerle geweest om te vraghen wanneer datmen den graef 
soude schouwen betaelt --- 4 st 
 
Opten 28sten Junius Laureyns Peters met Hermen Hogers tot Maestricht om te sprecken van 
nieu gecocht eerf op Esdonck vijf daech uuijt geweest daechs 15 st tot vacatie facit --
 3 gl 15 st 
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Opten 29sten Junius wederom eenen boede tot Aerle gesonden om dat sij den dach niet en 
hadden gehouden daer van betaelt --- 4 st 
 
 

Julius 
 
Opten 1sten Julius in die heij geweest alsmen meijden burgemeesters peelmeesters met den 
vorster ende geen bruyecken gehat vertert tot den schout --- 32 st 
 

Somma Lateris 10 gl  ½ st 
_____________________________________________________________ 
 
Opten 2den Julius sijn geweest tot Willem Maessen 4 koets peerd met den koetssier van Graef 
Frederyc tsamen tot Willems verteert --- 33 st 
 
Opten 3den Julius is gecomen den Commessaris Generael vanden Hartoch van Brabant met 
36 reijpeerden daer van tot den Schoutent geweest 15 peerden ende elck pert in hoey vertert 
3½ st facit --- 2½ gl 2½ st 
Noch gevoedert 9½ vat haveren het vat van die haver 8 st facit  --- 3½ gl 6 st 
Noch vier vat tot den Schoutent haveren gehaelt den koetsier ende die boven gedragen ad 8 st 
facit  --- 32 st 
 
Opten selven (dach) tien personen tot den Schoutent tsavons in maeltijt ende elck vertert 6 st 
noch den anderen daech smorgens 13 geweest verteert 6 st facit ---  6½ gl 8 st 
Noch dieselffste tot den Schoutent gedroncken 15 potten wijns elcken pot 10 st beloopt den 
wijn --- 7½ gl 
Noch den Schoutent goet gedaen voor die gene die daer quamen ontbijten voor ende nae 
tsamen --- 14 st 
 

Somma Lateris 24 gl 15½ st 
_________________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach tot Willem Maessen geweest van die selfte ruyter 9 peerde ende elck in 
hoey vertert 3½ st tsnachs facit --- 31½ st 
 
Item tot Willem Maessen geweest negen personen in cost ten maeltijt in twe reysen 10 st facit 
 --- 4½ gl 
 
Item noch gevoedert 7 vat haveren ende het vat 8 st facit die haver --- 2½ gl 6 st 
 
Item den selven dach tot Thomas Dierckx geweest acht man met peerd ende elck peerd in 
hoey vertert 3½ st facit --- 28 st 
Noch gevoeyert 6 vay haveren het vat van die haver 8 st facit --- 2 gl 8 st  
Item elck man verteert in twe maeltijen in cost ende bier facit --- 4 gl 
 

Somma Lateris 16 gl 13½ st 
__________________________________________________________________________ 
 
Item den selven tot Aeyen Maessen geweest 4 man met perden ende elck peert snaechs in 
hoey verteert 3½ st facit --- 14 st 
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Item gevoedert 3 vat haveren het vat van haver 8 st facit --- 24 st 
Item elck man verteert in cost ende bier ten twe maeltijen 10 st facit --- 2 gl 
 
Item den selven dach Cornelis Reysen ten Bosch geweest voor den Commissaris om dat hem 
die ruijters tegen souden commen betalt --- 18 st 
 
Item den selven dach Wouter Claessen met sijn twe perden aen eenen koetswagen gespannen 
ende twe dagen uuijt gewest op sijns selfs cost daer van betaelt --- 2½ gl 6 st 
 
Item den selven dach Jan Hanryckx met sijn karse ten Bosch gevaren ende oyck twe daech 
uuijt geweest op sijn selfs cost daer van betaelt --- 28 st 
 

Somma Lateris 9 gl 
__________________________________________________________________________ 
 
Opten 3den Julius hebben wij borgemeesters twe kuirmesters gecoren om die schapen te 
visiteren oft sij ruijch geweest hadden aen Boekent ende voor Schepenen haren eedt gedaen 
doen tot den Schoutent verteert --- 8 st 
 
 Item den selven dach den Beecxssen Graef gevisitert met die Schoutent Schepenen 
Seckretaris Burgemeesters Kerckmeesters Heylichgeestmeesters Peelmeesters met die van 
Aerle Beeck ende Ricxstel tegen die Campen doen tot Jan Aerts verteert --- 2 gl 8 st 
 
Opten 4den Julius betaelt aen Jan Jacoops Poot tot Helmont voor den wijn die wij 
geschoncken hadden aen mijn Heer Staeckenbroeck ten Graef --- 63 gl 3 st 
 
Opten 5den Julius betaelt aen Dierck Hanryck Martens ende Jan Hanryckx Huyben 
burgemeesters van die Kersmisse beye te setten --- 36 st 
 

Somma Lateris --- 67 gl 15 st 
_____________________________________________________________________ 
 
Opten 6den Julius Lammert Welten gesonden nae Vechel om nae die ruijter te vernemen van 
Bridday ende meer anderen ende den selven mael Lammert wederom gegaen nae Uden ende 
daer eenen dach stil geweest betaelt --- 17 st 
 
Item den selven dach Claes Willems gesonden nae Roey om oyck te vernemen nae die selfste 
ruijters ende daer twe daech stil gewest ad  --- 19 st 
 
Item den selven dach Thomaes Wijnen tot Vechel gereden op sijn selfs pert om oyck nae die 
ruijter te vernemen ende eenen dach styl geweest daer van betaelt --- 12 st 
 
Opten 7den Julius die Schepen(en) ten Bosch geweest om voorraet aengaende het lant Peter 
Vermuelen ende meer anderen daer van betaelt --- 25 st 
 
Opten 8sten Julius betaelt aen die HeylichGeestmeester van wegen Jan die Becker pacht ad
 --- 6 gl 
 

Somma Lateris -- 9 gl 13 st 
________________________________________________________________________ 
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Opten 9den Julius tot Aeyen Maessen eenen boede gecomen van mijn Heer Grobbendonck 
die gesonden worde nae Rijnsberck soe int wech gaen ende wederom comen verteert  -- 12 st 
 
Opten 10den Julius ten Bosch geweest meester Jan ende den Rentmeester van mijn Heer om 
die Weeck ende Jaermerckt Jan Hanryckx als burgemeester die selve aldaer gevuyert met sijn 
karsse twe daech ende twe nachten uuijt geweest doen verteert ten Bosch ende opten wech
 --- 5 gl 13 st 
 
Item den selven dach geschoncken ses jonghe hoender aen den Pensionaris daer voor betaelt 
aen Jan Aerts --- 18 st 
 
Opten 11den Julius Jan Hanryckx den Rentmeester van mijn Heer ende meester Jannen ten 
Bosch gevuert daer aen verdient --- 2 gl 
 
Opten 21sten Julius Jan van Aelst tot Maestricht geweest om die Jaermerckt ende 
Weeckmerckt bij mijn Eerw(erdigen) Heer Lantcommanduer daer af betaelt -- 2½ gl 
 

Somma Lateris 11 gl 13 st 
___________________________________________________________________________ 
 
 

September 
 
Opten 8sten September den Schoutent met Jan Hanryckx tsamen te Roey gereden van daer 
nae Oorschot om nae die ruijter van Briddae te vernemen ende meer anderen ende des 
anderen daechs wederom gereden den gehelen dach ende in beyde die daech verteert  ---
  2½ gl 2 st 
 
Item den selven mael Jan Hanryckx op sijns selfs peert gereden daer van betaelt  --- 36 st 
 
Opten 9den September een Cappeteijn van Guylick tot den Schoutent comen verteert  --  9 st 
 
Item den selven dach den Schoutent een carre gecregen om den selven Cappetayn te Bosch te 
vueren daer van betaelt aen Dierck Maessen  --- 30 st 
 
Opten 10den September meester Jan gereden nae Maestricht om die Jaermerckt ende 
Weeckmerckt bij mijn Eerw(erdigen) Heer Lantcommanduer op Gerith Welten peert ende vijf 
daech uuijt geweest daech 18 st facit    --- 4½ gl 
 

Somma Lateris 10½ gl 7 st 
___________________________________________________________________________ 
 
Opten 16den September die Burgemeesters ten Bosch geweest om die Weeck ende 
Jaermerckt die stucken vanden brieven wederom te haelen die wij daer hadden doen verteert 
soo ten Bosch als opten Wech in twe daech tsamen --- 21 st 
 
Opten 18den September wederom eenen boede aldaer gesonden aen den Rentmeester 
Soerendonck dat hij die stucken met eenen duerwerder aen die Heere soude versuecken met 
den bode gesonden aen Soerendonck --- 35 st 
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Item den bode Symon Martens betaelt --- 18 st 
 
Opten 19den September sijn gecomen tot Ansem Willems van Gemert vijf soldaten ende die 
een nacht eeten ende drincken gegeven daer voor hen goet gedaen  --- 10 st 
 

Somma Lateris   --- 6 gl 
__________________________________________________________________________ 
 
Opten 20sten September hebben wij Burgemesters bij Ansem Willems van Gemert die 
Brugge gemact met eijcken tacken ende tot Jan Hermens gehaelt nagel voor   ---   1½  st 
 
Opten 21sten September sijn gecomen tot Willem Maessen 6 soldaten die van het Leger 
quaemen ende nae Bruissel gingen ende den Schoutent gevraecht verteert   --- 24 st    
 
Opten 22sten September den Schoutent en Jan Jan Hanryckx nae het Leger geweest doen 
geschoncken aen Marselis Bacx eenen toelast wijns daer voor betaelt tot Wessel   ---   88 gl 
 
Item den selven wijn Jan Mychiels van Helmont van Conincx Leger int Staten Leger daer van 
betaelt --- 4½  gl 
 
Item den selven mael den Schoutent ende Jan uuijt geweest ses daech elck met een peert doen 
verteert --- 20 gl 6 st 
 

Somma Lateris 114½  gl ½  st 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Item den selven mael Gerit Welten peert gehat ses daech daechs 18 st facit   --- 5 gl 8 st 
  
Item den selven mael Jan Hanryckx Cremers ses daech uuijt geweest nae het Leger voor sijn 
vacatie  --- 2 gl 5 st 
 
Opten 23sten September die Burgemeesters een voirder geleyt tussen Boeckel en Gemert 
doen tot Thomas Diercx verteert --- 6 st 
 
Opten 25sten September den Schoutent twe hespen gesonden nae het Conincx Leger aen den 
Luijtenant van Den Bosch daer van een betaelt aen Jan Claessen van 8 pont ende het pont 3 st 
facit --- 24 st 
Die ander hespe van Jan Hanryckx ende weecht 8½ pont als boven facit --- 25½ st 
 
Item die hespen met Willem Claessen in het Leger gesonden daer van hen betaelt  ---  18 st 
 

 Somma Lateris --- 11 gl 6½ st 
___________________________________________________________________________ 
 
Opten 28sten September den Schoutent in het Conincx Leger geweest doen te gast genoot 
Gieliam Dierckx den Luijtenant ende Coorneet met eenighe corporaels van Grobbendonck 
met die selve binnen Wesel vertert --- 9 gl 12 st 
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Opten 29sten September als onse Withouders nae Maestricht ginghen om te sprecken onsen 
Eerw(erdigen) Heer Lantcommanduer van vercocht eerf op Espdonck doen ons geleent Gerit 
Michiels 10 dobbel Albertussen ende die gehat thien weecken daer van hen goet gedaen -- 3 st 
 
 

October 
 
Opten iersten October sijn nae Maestricht gegaen Dierck van Hout, Hanryck Jans, Peter van 
Aldenhoven ende ses daech uuijt geweest omoctroy te vercrigen aen mijn Eerw(erdigen) Heer 
Lantcommanduer van het vercocht erfnis doen vertert int wech gaen ende comen  --  6 gl 18 st 
 

Somma Lateris  16 gl 13 st    
___________________________________________________________________________ 
 
Item den selven mael geschoncken aen Druvenberch(?)   ---   3 gl 2 st 
 
Item den selven mael geschoncken den oppersten schrijver van mijn Eerw(erdigen) Heer
 --- 2½ gl 5 st 
 
Item den selven mael geschoncken aen den onder schrijver  --- 12 st 
 
Item den bottelier geschoncken  --- 12 st 
 
Opten 5den October als die Withouders wederom quaemen van Maestricht ende wij die 
rekening maeckten doen tot den Schoutent vertert --- 14 st 
 
Item den selven mael Dierck van Hout met geweest ende ses daech uuijt geweest voor sijn 
vacatie goet gedaen --- 2 gl 5 st 
 
Item den selven mael Hanryc Jans met gewest tot Mastricht hem goet gedaen ---   2 gl 5 st   
 
Item den selven mael Peter van Aldenhoven oyck voor sijn vacatie goet gedaen  --- 4½ gl 
 
Opten 13den October sijn hyer gecomen Claes Bullekens ende Aert Vogel uuijt het Leger 
ende twe daech elck hyer met een peert doen tot den Schoutent vertert --- 5 gl 4 st 
 

Somma Lateris 21 gl 19 st 
___________________________________________________________________________ 
 
Opten 14den October een hespe gecoecht van Hanryck Simons wegende 7 pont ende 3½ 
virdel het pont 3 st facit --- 23½ st ½ oort 
 
Item den selven mael twe schouderen van Hanryc Jans wegen 16 pont het pont 3 st facit    --- 

2 gl 8 st 
 
Item den selven mael een hesp van Jan Aerts het pont als boven facit --- 24 st 
 
Item den selven mael een hesp van Jan Hanryckx weget 7½ pont facit --- 22½ st 
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Item den selven mael van Jan Loyen gecocht botter 16 pont 3½ virdel kost het pont 3st 2½ 
oort facit --- 2 gl 18 st  

 
Item den selven mael van Hanryck Jans gecocht 17 pont 1½ verdel tpont als voor    ---   3 gl 

2½ st 1 ort 
 
Item den selven mael gecocht van Jan Claessen 16½ pont botteren het pont als voor facit  --   

2 gl 9½ st 1 oort 
 
Item den selven dach eenen botter tob gecocht van Hanryck Simons die wij nae het Leger 

seynden met die botter betaelt --- 19 st 
 

Somma Lateris 15 gl 7½ st ½ ort 
__________________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach geschoncken aen den Luijtenant van den Bosch vier malder haveren 

elck malder 2 gl 8 st facit --- 9½ gl 2 st 
 
Item den selven dach Jan Aertssen die haver met die hespen ende botter in het Leger gevuiert 

op sijnen cost betaelt --- 8 gl 
 
Item den selven dach Jan Aertssen daer toe gedaen 4 sacken van die drie int Leger gebleven 

daer voor betaelt ---- 36 st 
 
Opten 15den October aen die Beysetters betaelt te weten Dierck van Eerp, Jan Goorts, Jan 

Huybers ende Jan Wilbers --- 8 gl 
 
Opten 16den October is gecomen Graef Fredrick met twe koetswagens ende een kars van die 

selve geweest tot Willem Maessen 7 peerd ende twe mans gevoedert 8 vat haveren het 
vat cost 8 st facit --- 3 gl 4 st 

 
Item hoey vertert elc pert 4 st facit --- 28 st 
 
Item die twe mans in cost en bier  --- 16 st   
 

Somma Lateris   37½ gl 6 st 
___________________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach tot den Schoutent geweest van Graef Frederyck 9 peerd ende dartien 

persoonen tsamen in alles vertert --- 13 gl 8 st 
 
 

November 
 
Opten 12den November nae het Staten Leger gesonden te weten aen mijn Heer 

Staeckenbroeck eenen beerckhaen twe coppelen patrisen een coppel sneppen daer voor 
betaelt --- 3½ gl 2 st 

 
Item den selven dach Willem Claessen gegeven van dat wiltbraet in het Leger van die Staten 

te dragen --- 30 st 
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Item den selven dach eenen bode alher gecomen om nae die ruijters uuijt te syen van mij 

Vrouue van mijn Heer Staeckenbroeck inder naecht daer van betaelt --- 10 st 
 
Item den selven dach Jan Hanryckx nae Helmont gereden van daer nae Eyndhoven om den 

Schoutent te soecken om nae het Leger te reyden doen tot Eindhoven met den Schout 
vertert -- 12 st 

 
Item Jan Hanryckx op sijn eygen peert gereden om den Schoutent te soecken verdient   -  18 st 
 

Somma Lateris   20½ gl 
___________________________________________________________________________ 
 
Opten 20sten November als wij nae tLeger reyden doen heeft Hanryck van Alffen ons 

verschoten 14 dobbel Flippen ende eenen halven doen hij ons dat gelt gebrocht hadde 
doen tot den Schoutent verteert meester Jan ende die Burgemeesters met den 
Schoutent --- 14 st 

 
Item den selven dach nae het Leger gereden den Schoutent ende Jan Hanryckx den selven 

doen geschoncken aen Cappetain Wageman 10 dobbel Flippen mackt -- 55 gl 
 
Item noch geschoncken 3½ dobbelen Flippen aen sijn Officieren tot hoeyen facit   -   19gl 5st 
 
Item noch geschoncken den Schrijver van Staeckenbroeck een dobbelen Flippen facit  - 5½ gl 
 
Item noch geschoncken aen die dienaers van mijn Heer Staeckenbroeck een gouuen Flippen 

facit --- 3 gl 2 st 
 
Item den selven mael int Leger soo opten wech in vijf daech verteert    ---   16 gl 7 st 
 
Item den selven Jan Hanrickx met den Schoutent uuijt geweest vijf daech op sijn selfs peert 

elcken dach verdient 18 st facit --- 4 gl 10 st 
 
Item in vijf daech tot vacatie --- 37½ st 
 
Item op S. Niclaes dach een seyle bij Aeyen Maessen geleyt het hout met die nagel   --   6 st 
 

Somma Lateris 106½ gl 1½ st 
___________________________________________________________________________ 
 
Item het gelt van Hanryck van Alffen hebben wij gehat vanden 20sten November tot den 

achsten Meert voor sijn vacatie van het gelt betaelt --- 28 st 
 
 

December 
 
Opten 11den December sijn gecomen twe ruijter van Cappetayn Meganck(?) verteert bij 

Schoutent  --- 38 st 
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Item den selven dach tot den Schoutent gecomen eenen bode met een peert met die 
Graeffinnen van den Beerch quam tot den Schoutent vertert --- 15 st 

 
Opten 12den December den Schoutent met die Graeffinnen gereden tot Postel int wederom 

keren vertert   ---   18 st 
 
Item den selven dach betaelt den Heij cijns ten Bosch --- 4 gl 11 st 2½ ort 
 
Opten 13den December tot den Schoutent geweest twe ruijter van Cappetayn Meganck met 

eenen bode te peert ten huijse vertert  --- 3½ gl 2 st 
 
Item den selven dach een van die ruijter een sieck peert laten staen ten Schoutent acht daech 

elcken dach in haver ende hoy vertert dachs 7 st facit --- 2½ gl 6 st 
 
Item den selven dach betaelt aen Peter die Smit van dat sieck pert te rusten(?) acht daech ad

 --- 8 st 
 

Somma Lateris 16 gl 6½ st 1 negenmenneken 
___________________________________________________________________________ 
 
Item den selven dach betaelt aen Heer SLoen(?) den intrest blickende bij quitancie  --  66 gl 
 
Opten 14den December betaelt aen Pouuels Peters twe paer schoen voor den vorster ad - 3 gl 
 
Item den selven dach betaelt aen den Pastoor den intrest van die hondert Engelotten blickende 

bij quitancie --- 30 gl 
 
Opten 20sten December geweest drie soldaeten van den Graef van Hochstraten ten Schoutent  

verteert --- 18 st 
 
Opten 29sten December eenen brief gecomen van den Bosch met eenen duerwerder te doen 

afgeboot van die Weeck ende Jaermerckt doen met den bode verteert met die 
Schepen(en) tsamen --- 12 st 

 
Opten 4den Janeuarius 1615 den Schoutent met Hanryck Jans aen mijn Heer Staeckenbroeck 

een pip(?) Spaenschen wijn geschoncken van doorps wegen daer voor gelooft  162 gl 
 
Aen dat gelt verloren --- 29½ st 
 
Item betaelt aen kraengelt om den wijn tot Midderburg int schip te doen --- 12 st 
 
Item betaelt voor schipvracht  --- 3 gl 
 

Somma Lateris 267½  gl 1½  st 
___________________________________________________________________________ 
 
 Item den selven dach betaelt aen den cuijper om den wijn uuijt het schip te doen tot Jan 

Bernars --- 12 st 
 
Item noch betaelt aen den cuijper om den wijn tot den Gavernuer te doen   --- 12 st 
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Item den selven noch verteert den Schoutent met sijn peert ende Hanryck Jans in twe dach

 --- 6½ gl 
 
Opten 8sten Meert Hanryck Jans ende Jan Hanryckx een wijn betaelt aen Jan Bernaerts 

geschoncken om sijn verschiet van het gelt ende dat hij den wijn hun in den coop 
overleet een stuck vlas ad --- 2 gl 7½ st 

 
Item den selven dach Jan Hanryckx ende Hanryck Jans in twe daech verteert doen wij den 

wijn betaelden aen Jan Bernarts --- 2 gl 6½ st 
 
Item betaelt aen Hanryck Peters Becker van dat hij verschoten heeft tot meester Jans doen hij 

dach naem tegen mijn Heer Commanduer van Mel --- 37½ st 
 
Item betaelt aen den Heer Schoutent voor sijn vacatie van dachgelt om dat hij met ons 

verscheyden reysen heeft int Leger gereden 1½ gl noch voor sijn peert daechs 20 st 
ende 18 daech uuijt geweest beloopt tsamen  --- 45 gl 

 
Item affgereckent met meester Jannen Secretaris van seckere verteringhe wegen der gemeynte 

aldaer gedaen mitsgaders van sijnen vacatien salarissen ende verschoten penninghen 
compt hem volgens sijnen specificatien bij ons betaelt --- 39 gl 3½  st 

 
Somma Lateris 98 gl 9 st 

_________________________________________________________________________ 
 
Item verdient van die drie Heeren beyen te setten elck 36 st facit --- 5 gl 8 st 
 
Item beloopt ons buiegelt(?) van die vijf commer selen tsamen --- 15 gl 16 st 1 ort 
 
Item verteert op dese rekeninghe te maecken tsamen --- 6 gl 
 
Item tot meester Jans verteert doen Hanryck Jans sijnen eedt dede met die schepen(en) tsamen

 --- 4 st 
 
Item voor pappier ende einct tsamen --- 5 st 
 

Somma Lateris 27 gl 13 st 1 oortst(uiver) 
 
Somma beloopt ons uuijtgeven in toto pro Anno 1614  
1127 g(ulden) 8 st(uiver) 3 oortst(uiver) 
 
 

Ontfanck 
 
Hyer tegen opgenomen vijf commerselen pro Anno 1614 belopen een commersel 253 gl 5 st 
facit tsamen 1265 gl  25 st 
 
Item ontfanghen vanden Lasers Hoof --- 30 st 
 
Item ontfanghen van Spander van Jan Hanryckx vanden Lindboom --- 10 st 
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Item ontfanghen van onderhout --- 7½ st 
 
Somma beloopt onsen ontfanck in toto pro Anno 1614  1268 gulden 12½ stuiver  
Noch aen Henrick Peeters Becker 37½ st 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Uuijtgeven 
 
Hyer tegen afgetrocken die fouten belopen --- 10 gl 3½ st 
 
Noch van wegen Peteren vanden Oudenoven goet gedaen van weegen 27 dobbel Flippen die 

hij ons geleent hadt daer van die schepenen hem toeleggen van weegen sijnen intrest  
5½  gl 

 
Noch aen dese voorgenoemden penninghen verlooren 1 gl 
 
Item op lichtmis dach 1617 betaelt aen Jannen Cluijtmans Secretaris de somme van hondert 

gulden daermede sijn van sDorpswegen affgeleeght aenden Heyligeestmeesters van 
Gemert een rente van ses gulden jaerlicx gecomen van Jan de Becker saliger ende is 
desze rente beleeght aen Dries Hendrick Erdens 

 
Item noch betaelt aen Franck vanden Huevel dat hem sDorpswegen resteerden  -   7½gl  7½ st 
 
Item alnoch aen verscheyden faulten gecort aen Peeter Jacops Mulder   ---    32 st 
 
De weduwe Peeter van Bynderen ---  26½  st 
 
Peeter van Asperen --- 25 st 
 
Margriet Henrick Damen --- 5 st 
 
Agnes vanden Boegart schoutetinne --- 2 gl 
 
Jan van Asten  --- 6 st  
 
Dries op Strijbosch --- 4 st 
 
Item Schepen(en) ende Borgemeesters alle de beyceelen gevisiteert mitsgaders dese 

reken(ing) oyck gevisiteert ende de faulten affgetogen verteert --- 30 st 
 
Ergo meer ontfangen dan uuijtgegeven dat den Dorpe compt --- 10 gl 2 st 1 ort 
 

Diesse vorsz(egde) Rechenungh ubrisch(..) bef(..)t sich  
datt hett Dorp noch gutt soude komme thien g(u)lte twee st(uiver) 1 ortt  

 wilche sume(?) betalt an heijlichgeistmeesters wege voirszegde hondertt gultens 
 rest(....)er purifiori(?)  (...) (......) quittart(?)  

H Holtrop  Duitz Ordens 
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(omslag achterzijde) 
 
Reecken(ing) voir     128 
Henrick Jansz Jeger       7½  
ende           0  
Jan Henricxsz(oo)n Cremers 
Borgmeesters de Anno  
1614 
 
 
 
 
 
128 
  7½  
    0 
 
   


