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Draagpenning van Cornelis ~ a r t i n uPels,
s
Griffier van den Block van d e
Kerk- en Verwerstraat te
's-Hertogenbosch.

In een cirkel de H. Andreas aan het
naar hem genoemde kruis gehecht. Randschrift:
S . ANDREAS - REVIVISCENS 1738.
Kz. In een cirkel:
PATRON
VAN DEN
BLOCK
- VAN DE KERK EN
VERWERSTRAET - C M PELS
GRIFFIER
30 f) X 9 BR
Gegraveerd, zilver, rond, met oog, 38 -mM.
Muntmeter STEPHANIK,
in mijne verzameling.
Al de papieren en bescheiden van den Block
van de Kerk- en Verwerstraat te 's-Hertogenbosch zijn verloren, ten minste zijn niet meer
14

voorhanden in het archief der Godshuizen,
daarom is het zeer moeielijk na te gaan bij
welke gelegenheid deze penning vervaardigd
is. Weeft de griffier C. M. PELSdie in zijn
kwaliteit gedragen? of is hij hem uitgereikt
b.v. bij zijn 126 of 25-jarig grieerschap bij
den Block 7 Eene betrekking die Pro Deo werd
waargenomen.
CORNELIS
MAKTIKUSPELSwas gelijk ~ v i jop
den penning zien in r 7 38 griffier van den Block
van de Kerk- en Verwerstraat. In de Stads
Rekening van r 7 r 8 / 9 staat aangeteekend dat
hij f 2 0 0 . als ~ambtgelda: betaalde voor
klerk der Stads Secretarie. In de Rekening
van I j 2011 komt hij voor als Procureur, in
die van I 734/ j tot r 747 als Rentmeester van
het groot Bagijnhof. In die van r 7 5 2 doet zijne
weduwe, geb. J. H. C ~ . i a r e ~.Conclusie-Reke,
ningc, daar hij in I 7 j0 overleden was. Hij
was ook Lid van den Raad der Stad van
I742-17jO
benoemd door Hoog illogende
Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
30 fJ X g BR hieruit lees ik 30 Kovember ;
ge~voonlijk hadclen Blockmeesters en hun Griffier op dien dag feest, zijnde het de Patroon
van den Blok, Sint Andries of Sint Andreas.
Wat evenwel
X (lantaarn ?) beteekent heb
ik niet kunnen ontdekken.
Het geslacht PELS, dat in de XIVe eeuw
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schepenen van 's-Hertogenbosch en leden aan
de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap geleverd heeft, is ook in het bezit geweest der
heerlijkheid Milheeze onder Bakel en bezat in
de XVIIe eeuw een slot te Berlicum, in de
nabijheid van het klooster Coudewater.
Het voerde tot wapen, gedeeld : I . in zwart
een van ziher en rood geblokt St. Andrigkruis; 2 . in blauw een gouden vierblad.

H. Sept. 1893.

M. A. S.
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