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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4544, 03-05-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Heeft seer ontmoedel te kennen
Lenart Janssen hoeijmaker deser stadt borger, hoe dat hij suppliant seer jammer ende deerlijck opt Bijnderseijnde
ongeluckig affgebrant is soo in meubelen lijnen ende wollen sonder het behouden te hebben soo ist nochtans dat
hij geene met eene sijne cost winnen soude met sijn ambacht sonder die goede lieden ende naburen met bedelen
oft andersints moegelijck te vallen gelijck hij met eeren altijt tot noch toe gedaen heeft, dan mits dit seer groot
ongeluck door stadt geheugen hem overcomen is hij met sijn familie soo verdestrueert in lijnen ende wollen dat
hij qualijck sijn ambacht van vervolgen ende tot egheenen huijshouden geraecken oft ten sij hij van ijemants
werden geassisteert ende uijt den noot geholpen.
T.H.G. 4544, 14-09-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt. Vertoont met met behoor…? re…? Berbara
naer gelaeten wed. wijlen Isaac Peters van Stijl dat sij suppliante nijet alleen bij ? belast met veel kijnderen
sonder eenighe
….? ende en tegenwordigs sieckte oock in haer ….?
is hebbende dat door groot gebreck wordt geleden maer
…….? ock noch wort overlast met een …? kijndt
welck haeren soon …….? hem ..?
…? het voorgehaelde, gebrueck … armoede nijt een? wort
ge…? naer behooren
T.H.G. 4544, 28-06-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont met behoorlijck Meriken
Anthonissen huijs vrouwe van Jan Anthonis Porters deser voors. stadt dat hij suppliant nijet alleenlijck en is
verlaeten van haeren voors. man maer oock dat zij daer van heeft behouden verschijden kijnderen ende daer toe?
sijde gevallen in eene groote sieckte sulx wesende dat het ….? lijck is, dat sij in desen staet van becomen lijffs?
onderhoudt, oft ten sij dat haer werden gereijcke de goede bermhertige handt in dese haeren groote noot van
sieckte ende armoede.
T.H.G. 4544, 01-11-1663: Aen mijne eerw. heeren schepenen deser stadt Helmondt. Heeft seer ootmoedel te
kennen Peeter Janssen Rutthen hoe dat hij suppliant egheen werck en can crijgen ende dat hij niet en can
geraecken aende cost ende geschapen is groote honger ende commer te ma..? lijden ende midts hij een borgers
kijnt dese stadt.
T.H.G. 4544, 08-04-1664: Aen mijne erd. heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmont. Heeft seer
ootmoedel te kennen Lijsbeth dochter mr. Daniel Thijbosch hoe dat sij impatent ende heeft twee cleijne
kijnderen ende bij haer hebbende haer jongste suster die is van gelijcken sieck ende allendich liggende vande
watersucht ende alsoo hij suppliant seer weijnich waer? oft can gewinnen oft van gewinnen door redenen van
haeren sieckel heijt ende oock haere jongste voors. suster ellendicheijt soo is sijs eer bedroeft ende egheenen
troost en weet om tot onderhout haer ende kijnderen als oock voor haer jongste catibige? suster te conne
geraeken ten sij hier inne werden versien ende haer de hant wordt gereickt.
T.H.G. 4544, 29-01-1665: Ende eerweerde heeren schepenen der stad Helmondt. Heeft ootmoedelijck ende seer
reverentelijck te kennen, Jan Looijen hoe dat godt gelieft heft sijns suppliants huijsvrouw in desen extreme
koude winter te besoecken met een sware toeval twelck hier niet en kan of en mach ghenoemt worden, waer door
sijn suppliant huijsvrouw heel desolaet leijt ende onmogelijck sijnde om haer te verschoonen vermits die
gedurige koude ende tegenwoordigh niet te winnen en is in dese bedroefden winter, soo dat het onmogelijck is
om voort te coomen met sijn kleijne kinderen soo versoeckt des supplian zeer instantelijck dar de gerweerde
heeren ghelieven uijt barm hertigheijt te ordoneeren de H. Geest meesters tot een paer slaeplakens tot
verschoningh van des suppliant huijsvrouw en stuijverken aen … om sijn kinderen daer duer te komen
onderhouden, tot dat godt ghelieven sal den tijt beteren endemocht onder tusschen wat te werck krijghen ende
hoope mijn dan te geneeren sonder imant lastigh te vallen , dit doende.
T.H.G. 4544, 09-09-1664: Aen mijne eerw. heren schepenen deser stadt Helmond. Heeft seer ootmoedet te
kennen Dirck Marcelis Verluck? inwoonder ende gebortich borger deser voors. stadt, hoe dat hij suppliant
ettelijcke maenden heeft haer quelen sieck sijnde ende alnoch niet winnen can, ende sijne huijsvrouwe
tegenwordich oock sieck te bedde liggende dat hij suppliant met sijne kijnderen egheenen staet en weet, ennich
nootdrust ende onderhout voortaen te connen becomen oft ten sij hierinne werde versien, soo bidt den suppliant
ootmoedel des Taffel des H. Geest alhier te permitteren in sijne groote noot te leenen oft ver reijcken eende
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somme van vijff oft ses gulden eens onder sulcke conditie dat den suppliant gelooft als hij ende sijne
huijsvrouwe tot gesntheijt ende tot beter fortuijne comende de selve te vuijt te reijcken somme, sullen
restitueren, off hierinne andersints te versien en daer gel zulle eerw. naer exigentie sullen bevijnden te behooren
dwelck daende etc.
T.H.G. 4544, 14-06-1663: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont met behoorlijcke
reverectie? Mathijs Sijmons hoe dat hij suppliant ujt den tijt van vierentwintich jaren heeft gehadt een quaedt
been dwelck bij egeene meesters ter …? can worden genesen, ende dat hij den selve tijt van 24 jaeren …. aende
sijn quaedt been voor soo veele het hem mogelijck is geweest voor sijn vrouwe, ende kijnderen met het
hoedemaeckers ambacht heeft moeten den cost ….? aende dat hij suppliant gedurende den voors.bij alle sijn
nuldelkers? tot onderhout van been, vrouwe ende kijnderen heeft ge….? ende geconsineert jaer dat meer is, soo
is sijn voors. been soo on….? dat het gewonden geheel swart? schijnende daer ………..? is hem
belast, ende ….? met tselve voor nochter tijt
nijet te mogen aerbeijden andersintsende bij
….?van dijen hij….? nieten wonde laeten haere?
handen daer van te ..delen aende dat den suppliant
gheene middelen terwe….? en is hebbende …? dat hij
nijet en can noch mach aenbeijden ….? genood….?
is geworden de taffelen vanden Heijligen Geest te ..?
te nemen welcken aengemerckt.
T.H.G. 4544, 28-02-1664: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Verthoont met behoorlijcke
….?Aleken dochter Thomas Aelars wed. wijlen Jan Martens gebooren porters dese stadt voors. hoeda….?
suppliant nu over eennigh
tijt geleden van de tegenwordige……? is comen te overlijden haer met twee
cleijne kijnderen achterlaeten met groote schulder
sonder eenighe ……….? waer mede deselve
van werden geaccodeert ende voldaen waer tegen sij
suppliante nijet en heeft ….? te brengen als alleren?
den …..? te gebruijcken, daer mede …?
nijet ……? den cost voor haer ende kijnderen groot
gebreckende aermoede sijn lijdende, ende …? sij
suppliant met haren man ende kijnderen alhier binnen
desen stadt sijn ….? kijnderen de welck
..? noot ….? sijn hare toevlucht te nemen
tot de taffelen vanden H. Geest alhier
T.H.G. 4544, 17-12-1664: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont. Vertoont met behoirlijcke
nevenentie Adriana Wilberts alias Rosendaels weduwe wijlen Peter van Nistelroij hoe dat sij suppliant door
doodt ende afflijvicheijt van haeren man is blijven sitten met drie onnosele cleijne kinderen ende dat sij
daerenboven alnoch een swaer sieck bedde heeft gelegen met groot perijckel van haer leven ende dat soo langhe
gedeurt, dat ter waere saecken geweest die goede liedens ende nae ge…? hadde gesustenteert ende te …?
gecomen, van enckel armoede ende gebreck hadde moeten vergaen gelijck dat …? genoech…? bekent is mits het
klijnste onnosel kindt vande proviseurs vanden H. Geest ennigen tijt bestelt is geweest ende mits suppiante het
selve kindt haer wederomme is thuijs gecomen ende aen gemerckt sij vande selve sieckte noch nijet en is
genesen, nochte oock soo het schijnt
in eenen geruijtme? tijdt uijt en sal comen te genesen, meede oock geconsidereert dat de supliante is een vrauwe
perseen ende alsoo met spinnen nijet veel en can gewinnen door oirsaecken dat het alte samen sijn klijne
kinderen ende …? sij is een poutersse deser stadt Helmont.
T.H.G. 4544, 06-02-1666: Aen den heere scholtis ende mijn heere schepenen deser stadt Helmondt. Vertoondt
seer reverentelijck ende is ootmoedelijck te kenne gegeven Marten Adaan? Pompen borcher ende ….? deser
stadt Helmondt hoe dat sijn huijsvrou met eenelangh durenghe sieckte nu os tegenwordich te bedde lijgh ende nu
over die twee …? jaeren waerdoor den selve met groote aermoede bevanghen sijnde soo dat hij vernootsaecke
ende …..? sijnde die Heijlighe Geest meesteren te roe..? tot …? soo bidt ende versoeckt de suppliant om v.l te
willem gheven een ordinatie aende voors. Heijlige Geest meesteren aen hem uijt toe…..? een somme van dar
thien gulden om hem daervende te behelpen ende met meer sulcx doede sal wesen recht ende behooren.
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T.H.G. 4544, 15-12-1664: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont onderdachlijcken Cornelis
Peeters van Nunen inwoonende borger alhier dat hij verthoonder weeckelijcken vande taeffel vanden H. Geest
alhier tot onderhoudt van hem sijne huijsvrouwe ende vijff kijnderen is ontfangende ende genuietende sess
stuijver ende tot dijen twee kerck brooden ende gecomsidereert des suppliant sich heeft begeven naerde stadt
Haerlem om sijn handtwerck aldaer te exeren? op hope van aldaer den cost voor hem sijne huijsvrouwe ende
kijnderkens beter ende bequaeme te conne winnen.
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