Toegangnummer 15448, Tafel van de Heilige Geest Helmond, inventaris nummer 4545 1663-1666.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4545, 1663-1666: De proviseure van de taeffele des H. Geest deser stadt Helmont. Willem met advooij
van here predicant decreet van schoutet en schepenen dezer stadt Helmont , vercoopen seecker huijs, hoff ende
hofstadt soo ende gelijck het selve achter de Ameijde alhier is gestaen ende gelegen EZ. Dirck de metser AZ.
Aert Hendricx cum sues strekkende vanden graeff totte staete aldaer los ende vrij van alle uijtgenomen den
chijns.
T.H.G. 4545, 21-07-1660: gemaeckt een ge…. voer die hoef van Hendrick Cuijpers op den hiel…4 st. noch den
23 juilius gemaeckt aen Joseph op de Duesseldonck schuerdueren ghent en haecken saemen 25 st.
noch den 25 julius voir die hoef daer Jan Handrick Cuijpers op wont gemaeckt ijserwerck tot een gemaeck daer
men mede betert daer aen verdient 10 st.
noch den 4 november gemaeckt aen die hof op het Bijstervelt 2 gehent aen die schuerduere 10 st. anno 1661 den
20 meij gemaeckt een craem aen die schuerduere op Groetel 4 st. noch den selve dito aen op hoef gemaeckt eene
haeck en een gehent aen die schuerduere 6 st.
noch den 23 meij aen die selve hoef gemaeckt gehent haecken en crammen saemen 16 st.
noch den 2 september op die selve hoef gemaeckt een gehent 4 st.
noch 15 september gemaeckt tot Jan Handrick Cuijpers 2 wienckel haecken aen den delper 4 st.
noch den 20 desember gemaeckt tot die hoef op Grootel een gehent en 3 gelaesspiellen saemen 7 st.
noch den 22 december gemaeckt op die hoef daer Joseps vrou wont op die Deuseldonck een ketien met 2
crammen 9 st.
1662 den 8 mertius op die hoef op het Bijstervelt gemaeckt 2 gelaesspiellen 4 st.
noch den 10 meij tot die die selve hoef gemaeckt 2 wijn bant aen eene dreijboem 11 st.
noch den 17
november gemaeckt eene haeck op die hoef op deDueseldoenck 6 st.
somma 6 gl.

T.H.G. 4546, 01-11-1674: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Heeft oodtmoedelijck te kennen
Mathijs Jorissen vander Laeck, als last ende procuratie hebbende van Meriken wed. Joris Matthijssen zijne
moedere hoe dat des suppliants ouders aende H. Geest mer. deser stadt namentelijck Hanrick Peters van Tricht ,
Hanrick Goordt Machielssen van Duppen, ende Jan Sanders als oijck aende armen lieden, die vanden taefelen
vanden H. Geest heeft alhier mosten leven, ter instantie ende versoecke vanden zelven H. Geest mr. hebben
vercocht gelevert ende gecrediteert veele ende verscheijde coopmanschappen ende winckel ter concurentie van
acht en sestich gulden ende twaelff stuijvers saluo justo vermogens den manuael ofte schult boeck bij des
suppliants vader zalr. daerover gehouden ende hiermede onder extract gaende de deuchdelijck heijdt vanden
welcke den voorn. suppliants vader met ede more solcto gepresenteert heeft te verisiceren, doch tot betaelinge
vande geeijste somme niet connen geraecken over mits den H. Geest opden voorn. van Tricht wegens de
bedieninge zijns H. Geest mr. ampt bij slodt van reeckeninge eene merckelijcke somme hadde te pretenderen tot
betaelinge van welcke somme den H. Geest deser stede nu over eenige jaeren heeft weten te geraecken ende den
jaerlijcx intreste ontfangen wordt.

T.H.G. 4546, 18- 10-1674: Aenden eerw. heeren schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont met behoirlijcke
reventie Jenneken Janssen, gebooren portersse deser stadt hoe dat sij armen suppliante neijt is belast met twee
clijne kijnderkens maer dat sij daerenboven …..? ende cruipel ende alsoo gehelle?
onbequaem op den cost ende andere nootsaeckelijckheden soo voor haer als voor haere kijnderkens te connen
winnen mitsgaders de huijshuer, clot gelt als andersints te connen opbrengen, soo dat geschapen is dat de armen
suppliante door haere groote cruipeheijt ende …..?
met haere kinderkens van armoede sullen moeten
vergaen t’ sij door …? daer inne wort versien.
T.H.G. 4546, 31-01-1675: Aen mijn heere schepenen deser stadt Helmont.Geefft in alder oitmoet te kennen
Gijsbert Janssen vanden Reeck in woonende [porter] deser stadt hoe dat hij suppliant inden cost heeft
aengenomen het kindt van mr. Derick gewesen schoolmeester alhier voor die somme jaerlijcx van vijff en
veertich gulden welck kindt hij suppiliant nu gehouden heeft sedert de 27 augusti lestleden twe jaeren alles in
confornute van sijne eijgen handt ende obligatie daer van gemaeckt hier meede gaende ende
want den voors. mr. Derick? door? see…?
inconnenienten van sijn schoolmeester
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schap is gedeporteert …?
genochsam bekent …..? nu sulx dat den
voors.mr. Derick? door armoede geslagen
sijnde ende andere snits oock ……? nijet
en can voldoen aen suppliant maer aen
gesien den voors. mr. Derick? ende sijn kindt binnen
Helmont sijn gebooren nu tot armoede
gekomen sijnde bij den H. Geest daer inne
beho?rden te werden versien.
T.H.G. 4546, 22-06-1673: Aen mijn eerw. heren schepenen van deser stadt Helmont. Geeft met behoorlijck
reverentie Cornelia Lam….? naer gelaetene weduwe van Dienis sone van Aert Janssen Sluijtiens, hoe dat sij
suppliant geduerende in? die 9 jaeren ongeveer? dat haere man dese werelt is conne te overleden achter laetende
die suppliante met
twee cleijn kijnderen, die welcke sij sedert? dijen tijt met?
…….? ner? heeft opgevoet met haren arbeijt tot
de suppliante …geleden voor dato over vier jaer nijet
alleen zijn gevallen in eene gode……?
in haer rechter? been in den heije wesende ….
off……? van alle ….? verlaeten, maer oock
wesends besmet mette watersucht wesende boven?
haer hardt? ende ….? soo ..? sij eenen seer …
…persoon wesende soo binnen Helmont soude moegen
worden gevonden?, ende …….?
T.H.G. 4546, 26-07-1674: Aen mijn eerwerde heere mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont seer
oetmodoelijck met alle behoerlijcke revensie Geart Hendrickx van Duppen boerger ende ingboren en poerter
deser stadt Helmont hoe dat hij ……? door door wijlle godts seer craenck ende
… is met sijn huijsvrouw ende
kijnderen soo dat hem onmoegelijck is voor sijn …..? ende kijnderen
den ……? noedt te connen
wijnnen medt sijn haedt weerck soo
lange alles gepaessert sal sijn wegens
mijn? sijckte? het gheene hij suppliant
het gheene hij in….? …..? seer
gheene doen soude als godt almachtich
hem wederom tot sijn gesontheijt sal
gebroecht hebben hierom soo …?
hij suppliaent hem seer oetmoedelijck
T.H.G. 4546, 28-04-1672: Hebben ick Olivier Peeters voor den Heijligen Gest gemaeckt eenen nieuwe
draijboom voor het Gasthuijs
met scheijen en riggels daer in comdt voor ……?en scheijen
en riggels en arbijt te samen de somme van
4-10 st.
item voor Peter Stouwen soon een doots kist gemackt
2-5
voor Marie Tenicx oock een doots kist gemackt
2-5
op den 2 september ick en Jan …? op de dubbel gewerckt de gehengen aen….?
1-0
en gedaen voor 22 st. aen nagels comdt
1-2 st.
den 9 en 10 op het Bijstervelt en 19 en 20 gemackt
dueren en voort ander gelapt en gehangen comdt
4-0
is gedaen 204 voeten riggels en eijcken plancken den
voet cost door een 5 oorts comdt voor hout
12-15
den 26 ick en Willem op de Dueseldonck gewerckt
1-0
den 27 op het Bijstervelt den halven dagh comdt
0-10
en op het Bijstervelt gedaen voor 1 daer nagel
1-8
noch gemackt een raem voor den kelder op de Duseldonck
en gedaen 9 voet raem hout den voet cost 2 st. comdt
voor hout 18 st. voor arbijts loon 10 st. tsamen
1-8 st.
deses omme van de rekening bedraght 32-3 dito
32-3
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hier van voldaen uijt handen van Aert van Hoof Heijligen Geest mester der stadt Helmondt en bedanckt hun van
sijn goede betaling actum Helmondt den 2 october 1672.
Olivier Peeters vande Bergh.
T.H.G. 4546, 20-02-1674: reckening voor den Heijligen Geest mr, Aert van Hoof van dato den 20 februari van
jaer 1674. int jaer 1674 op den 20 februarie een doots kist van eijcken plancken door gebreck van deelen die hier
niet en waeren voor mester Gilis kleer macker cost.
3-3-0
den 16 mert een kist voor blijnde Jan frou
3-3
den 8 april een kist blijnde …? Leen
Pauwels doechter comt
3-3
den 27 dito een doots kist Albert
Cruks huijsvrou cost
3-3
den 5 september een kist voor Aert Jansen Handrick Goorts swaager
3-3
den 16 november een kist voor des Loghtens doeghter cost
3-3
den 8 september een kist voor Judigh…?
3-3
hier van betalt uijt handen van Aert van Hoof bedancke hem van sijs goede betalie actom Helmont de 24 februari
1675 Olivier Peters vanden Bergh.
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