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Testament ian Henrich ian Belen, priester te Weer!
:1630, 6 Hel.

In den naam des Heeren. Amen. Doer dit tegenwoer·
dicb Instrument sij allen mens;hen kennelyc code open·
!:Ger dn.t inden jaer der gheboerte ODS Heeren duijsent
vijfheD~ert derticb den sesdon dach des maents Meij
omtrtlot vijf uren oae middach ter (Ierde Indicti6 des
Pausdoms onseTS alderbeiliebste Vaders in Cbrist-o eo(le
Heeren Clement doer die godlyeke voersiecbtieheit den
Slwendc Pu~g v:ln dion naem in synen sevende Jaer ~
in tegenwoerdicheit mijos openbaer Notarij eode ghetuy.
ghen noobescreven coostiluoort der weerdige mao ende
Beer Heoryck Eelen, priester des bisdomps van Luijek,
·woenachtich indo stadt Weert ghesollt van herten,
sijner sinnen machtieh, reden eode verst.'mdt bebben
niet tegenstaende dat hij wenich mel erancheit des
lichaem was OOvangen, overdonckende dat is allen men
oohen goordinoort eens te sterven ende ~been dinek
onsookerer dan die ure des doots, willende ghenieten die
Licenlie van onBen cerweerdichste Heer den biscop van
Luijck oft synen Officiael gegeven ghelyck ghebleecken
hooft bij brioven daer van ghexpeelicol't anele besegelt.
Nae die selfste Licentie willende van sUn tbtelycke
guederAD hem van Godt verlE'enl disponereo eode diG
salicheit sijner sielen bcsorgen op dat hij en soude eou·
Den to sterven sonder sten'en, In aile baste maniere,
wecb, recht, stijle Bode redene als hij cost ende moeste,
heen. ghemaect sijn teger.woerdicb testament eode Jeste
willeo in forme ende maniere als volcbt. lnden eersten
syn siel (lie beter is dan allen tijdelycke dingen beveelt
bij Godt almachtieh Marie syne oobevlecte model' eode
allen den hemelsche Hoor eode heiligen, begbp.rende dat
men Uutvaere matelyek naeden staat van enen priester
!Onder pomperye nae syoen doot sal baldeo ende cele
breren. Noeh maect. t.estamentmaecker voers. voer syn

onbekeodt eode oorechtelyck vcrcregeo goat oft hij bU
avontueren sullyck enich hadde, der Fabrijcke van S.
Lambrech~ binnen Lurek nae ~ynen doot eneo stuver
munlA; van Bmoont acns te ootaelen, des ghelyckec den
voer bidtlende Orden eliycko eneo stu,er eens te gheven,
den Capellaeo eode den Custer ellyeke twee stuvers
eens te betaeloo. Oaer nae heert Testateur voerscreven
gbemaect ende gheordineert tor ooren van Godt eode
tot s3.licheit syner sielen enr'la syner alderen sielen twee
misseD ten eeuwighe daghen inder kercken van Over
weert opden altaro van Sinte Loij eode Elilabeth ghe
cclebreert ta worden: tot wellyeka missen heeH dtlr
selvighe HeC! Hcnryeh ghegeven ende gheassigneert
hondert galt gulden oft die rochte woorde daer voer,
wellycke penningen hebOOn die recteurs van den voers.
alt.wr ontfangcn eode daer meL iaerlycxe renten ott
censen ghecocht tot behoeft onde dieost del'voers. twee
missen, ende don dier.&t van dese missen maect bij
Heel' Jan Sotteos met deze conditie; Indifln dat heel'
Peter Artsen oft eoighe kioderen van Lijsbeth van
Koelst prie<::ters woerde, soo sullen totten dienst van
deser missen voer Heer Jan Sottens aenghenomen woer
den, onde moghen hoer Jan oec niet van den dienst
afwerpen ten sij datt sy selven bedienen ende der die
naer sal allen die renten ontfangen sooder contradictie,
ende der dionae!' sal oec voor hem selven broet ende
wijn besorgen, onde sullen oec altijt die naeste bloet~

verwanten iodell diem:t van dese missen suceederen.
!lom wilt dtlll 'l'estateur voerscreven indien dat nemant
van den voerscreven tot desen dienst recht wolde pre
tendereD, eode die selve niet erlyck eo leefde noch en
dif'nde, in dese gevall !:lullen die recteuTS van den
voorseide Altaer enen anderon erlijcke elide well levende
prie:.ter io plaetse van dese mog1311 stellcn. Noch wilt
testateur voers. dat oft quaem dut den dienst Gods
inde kercke van Woort doer ketterije oft doer man·
daet oft let:-;el van den Hccr des lants oft io eoigbe
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andere mar-ier iot geheeloft in ,men dee] vcrcort woerde (I)
sullen alsdan die vaers. renten cornell totter lafslen ties
Heiligbe Geest tot behoef!; del' armen. Noch heeft ghe
maect voors. testatenr del' kercke van S. Merten bin
nen ·Weert thien horns gulden voer den bOUWEl, den
Minrebroders Ie Weert oeck sou veel, half totter kercke
entie halft tottN cuecken. Noeh heert testateur ghe
mawt tot reparatie van Siute Elizabeth sas hornsgulden,
den .:;usters ap de B!est vierdeD hltTven horns gulden.
Noeh heeft ghcmacct gheordineert ende gegev81l te~ta·

teur vael's. del' tafelen vanden Heilige Geest binnen
Weert in behoeft del' armeD sestich golt gulden gOAt
van ghewicht die wellycke sculdich sun den voel'S. tes
laten!' die inwoenderen van den dorp Buck bij GuIre
iudea lande van Lllyek die llut ttl deilflo ten euwigen
dagen inden vasten in broet ende harinck, enrle dese
uutdeelinghe sal "yn van twes en dertich aelmosgen
ende f'llycke almoesse van twee stuvers een ort munte
van Brabant, ende sol re~teren noell thien stuvers waer
van die Inombers van don Hcilige Geest, ende voer dis
anderen seVf'D doen singen op S. Elizaoots dach een
misse met enen priester ende rector vander scolen,
ende (les sondflchs c!ner nae salmen singeo vigilie van
drie lessen onde eapcll3en sal 'tzelfsto van den stoel
ropen. Noch wilt testateur V0crs" dat \Vilm soon van
Gorclt van Keelst ende J<:li7..abeth sijne hUiji:i,TOUWe s(jll
petenen sal die renten van dese gulden verteren ende
ontfangen ten tijde van sijn leringhe seven jaer Janek,
diewellycke als gheytldt s,vn sullen alsdan owelyek die
mombers des Heilige Geest. van dese geven clie port.ie
als voers~ ende die l'entbrieven sullen altyt bewaereo
die selfste mombers, Rnde quaemt da.t dese renten
woerden gelost, sullen alsd::m die mombers anderen' copen
met die selve pennicken. Item het huijs dael' in wcent
meester WUm Chijrurgijn met sijn toebehoer geeft hij
Marie sijn,=, nichte, onde Bastiaen Colen haeren man met
allen den last, beheltelyck, dat bij assignoorl heel' Hell
rych den testateur een erfmalder roggen ende Bastiaen
nae doot des testateurs s:J.l hebben acht horns gulden
uut die guederen van den testateur.

Desa copia is gescreven uuten originalen brief oft
Testament van Henryeh Belen, ende uut den Latyo in
duijtsche spraeck overgesadt van wordt tot wordt soe
verre mogelyck was doer my Andream Driessen Nota
rium ,ublicum.

WEERT Fr. Dalmatiu8 O. F.F. M.M.
11) Wij vestigell de aandacht yooral op dit.voorge,·oc! cell nad..,

rende !odsdicnsttroclJe!en, welke uit deze woorden spreekt.
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