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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4548, 13-03-1681: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdanilijck te kennen
Catalijn Jan Joosten ingeboren in hier, dat sij suppliante tegenwoordich alle dagen met de cortse belast wort t’
geene alveerde ontrent vijff maenden heeft gecontinueert, noch egeene de minste beteringe voor oogen siende,
hebbende inmiddels alles ververseten tot haer onderhout, als sijnde een persoon alleen, vader ende moederloos
wesende het haer onmogelijck door de costhe voors. niets te connen verdiende gedreijght werdende vanden
verheuder door wanbetalin uijt de huijse geseten te werden.
T.H.G. 4548,26-06-1681: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont oitmoedeh.
Mathijs Jansen van Bombaij h… dat sesselffs vrouwe sustere genaemt Aleken inden Gapert nu onlanx deser
werelt overleden achterlatende een soontje, met een dochterke welck dochterke goet is voor den cost, maer het
soontje seer gequelt is met quade ogen, soo dat het onmogelijk is voor hem den cost te verwinnen, welck soontje
nu ontrent drie weecken is geweest ten huijse van suppliant sijnde hem onmogelijck den cost ende clederen aen
selven te connen uijttreijcken, mits hij de cost voor sijn vrouwe ende kijnderen selfs moet winnen ende dat hij
suppliant gerne tsoontje voors. wil behouden, mits den H. Geest hem ondersteunt.
T.H.G. 4548, 27-02-1681: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Heeft onderdanich. te kennen
Barbara huijsvrouwe van Jan Jansen Leumans geboren ende ingesetenen alhier, dat sij suppliante van haeren
man ter werelt niet connede werden geholpen door redenen dat hij is woonachtich buijten dese stadt als mede dat
hij door swaer heffen ofte wercken gebroocken is sijnde dijent halve seer miserabel geslagen om de cost
te verdienen latende sijne huijsvrouw met vijff cleijne nackte kijnderen sitten ter werelt niet hebbende daer sij
haer oogen tegen op can slaen die welcke suppliante oock seer sieckelijck is waer inne seer noodich diende
versien te worden ten eijnde de spupliante met haere nackte kijnderen niet verderven soo keert de miserabele
suppliante haer met voors. vijff naeckte kijnderen tot U.E. seer ootmodelh. biddende uwer eerw. geliefte hij den
H. Geest mr. alhier te ordonneren dat hij suppliante neffens andere ingeseten werden gestelt op t’ H. Geest
boeck alhier ten eijnde sij suppliante tot solasement ende onderhout weeckeel. genieten aen de H. Geest cas
alhier een broeijken ende ses st.
T.H.G. 4548, 30-01-1681: Aen mijn heere schepenen deser stadt Helmondt.Heeft eerbiedelijk te kennen Willem
Lamers getrouwt met Handerske Jan van Lierop, dat hij suppliant sijnde geslagen door de handen godes dat hij
seer aermoedich jaeren ende dagen heeft gegaen ende nu eenen geruijmen tijt bedlegerings is geworden, soo dat
hij met sijn vrou ende twee cleijne kijnderkens gebreck lijden
T.H.G. 4548, 05-10-1680: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onder danichlijk te kennen
Digna naergelaten wed. Willem Heesen welcke suppliante door dafstreven van haeren voors. man soodanige
armoede met haere vier naergelaten nacte kijnderen is vervallen dattet haer onmogelijck is de selve langer te
konnen onderhouden ende geschaepen sijn voor coude ende armoede te vergaen ende daer en boven is
waerachtich dat de suppliante is gevallen in eene swaere sieckte ende daer toen aen haer been een seer swaer
accedent heeft soodanich dat sij daer mede niet can gaen ofte staen niette genstaende den heere doctor ende
seruzijn daer toe is suploijerende de welcke genesen sijn aen haer sieckte ende accident alle devoiren van cure
aen te weijnden nochtans met soodanige stipulatie dat de medicamenthe off de costen van dijen haer moeten
werden goetgedaen ende betaelt seggende daer op niet te willen toegeven.
T.H.G. 4548, 05-09-1680: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft reverente olijck te kennen
Jenneken weduwe wijlen Jan Andriessen alias kruckman, hoe dat sij sij suppliante soo door ongelucken als
bancqueroeten ende andere inconvenient geheeijlen van het ……geseth ende ont bloot, soo dat sij nu … eenen
hoogen ouderdam van over de seventich jaeren gekomen sijnde nijet ter werelt en is hebbende waer van sij
eenich sints soude konnen leven, oock door haere hoogen ouderdom onbequaeme sijnde om den cost voor haer
konnen winnen, derhalve door gebreck van slevens middelen ende onder houdt nijet en behoorde te vergaen,
ende want sij suppliante is eene porteresse ende geboortich binnen Helmont derhalven neffens andere armen
inden noot sijnde door die taeffele vanden H. Geest behoorden te werden geholpen, waer omme.
T.H.G. 4548, 25-11-1683: Rekeninghe van eenighe armen patienten die door last vanden Heijlighen Geest
mester gedient en medicijnen gelever hebben.
Int ierste heb gelevert aen Claddouw eenen spouwdranck
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den 27 noverber 1680 heeft Helena de naister door ordre van Willem Jacobs Heijligen Geest mester gehaelt met
mijn advies voor een arme vrouwe van Albertien Heesen op de Steenwegh een pottien met een extract laxatief ,
voor obstrackte en om den maghe te verstercken om alle morgen van te nemen.
0-18
item een flesken met diverse olijen voor de opflieging hen.. stichten om meer maels van te nemen
0-8
den 12 febr. 1681 heb gelevert door ordre vanden Heijlighen Geest mester Willem Jacobs voor den soone van
Lavreijns Isaax daer mester Cornelis overgonck
een decoctie van radices chinen en andere
pretieuse droges om avont en morgen van te drincken om het bloet te suijueren en de partijen te verstercken om
avont ende morgen van te drincken
1-10
den 21 gelevert diverse droge ende ingredienten tot een decostie om op de droogen, de partijen te verstercken en
het bloet te suijveren mede sibeet
drijvende om daghelijckx van te drincken tot een stoop dranckx oft decoctief.
2-10
den 4 mert gelevert eenighe wortelen om tot de iniectien te gebruijcken.

0-7

den 13 gelevert wederom een decoctie om avont en morgen te nemen.

1-5

item een pot met diverse sijropen tot iniectien.

0-12

den 16 mert gelevert wederom een potten met extract lapatief om smorgens van te nemen dick maels
0-18
item een potteken met een costelijcken balsen om den maghe van buijten mede te smeeren of te verstercken
1-2
den 24 gelevert een snel met een mixture om allen avont vante drinckels.

1-5

den 30 gelevert een potten met olijen om het been mede te smeren.

0-10

den 12 april gelevert een pott met een decoctie sibeet drijvende etc. om daer van daghelijckx te drincken
1-10
den 30 april gevert wederom een compositie om daer van te drincken avont en morgen. 1-5
alle desen geleverde medicamenten voor de armen van Helmont door versoeck vanden Heijligen Geest mester
alhier beloopen te samen in alles de somme van veertien guldens ende ses stuijvers.
kantl: ick onderschreven bekenne van dese specificatie wegens dese geleverde medicamenten betaelt te wesen
van Willem Jacops Heijligeest mr. met de somme van vier ducatonne actum Helmont den 22 november 1685 H.
D Luijtelaer med. doct: Helmond:
T.H.G. 4548, 12-02-1682: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont: Heeft in alle onderdaichheijt te
kennen Gijsbert Gijsbers tegenwoordich woonende in de huijsinge van Jan Willems in de Heijstraet alhier hoe
dat hij suppliant wel een half jaer lanck met een swaer ende grouwsaem accedent aen sijn been geeft gelegen om
welcke te cureen de zeruzijn veele moijten ende costelijcke medicamenten geappliceert heeft endein eijntelijk
groote beternisse bevonden welcken suppliant in cas den cherusijn ende hospes hem hadde verlaten
seer jamerlijck souden hebben moeten vergaen welcken aengesien soo keert den seer armen suppliant sich tot
uwer eerw. om godes wille biddende ende versoeckende dat gelijck nochmals bij request is versocht geweest den
zeruzijn eenich satifactie mach becomen daer toe de H. Geest mer. oft anderen arm meesters toe.onneren.
T.H.G. 4548, 12-02-1682: Reeckeningen voor mr. Cornelis van Doeurne zierrigijn binnen deser stadt Helmondt
woonende van alsulcke ciere geleverde. Medicamenten als ander sints als hij gedaen gelevert ende ten dienste
met kenisse van Willem Jacobs H. Geest mr. deser voors. stadt van Isack soone Isacxs Laurens gelevert met een
swaer .. ende versworen been als uijt gebrooken gaaten van sijn lichaem ect. ende daer over gemeestert ende
gegaen vanden 27 janrij tot den 10 december 1681 waer van hem mr. Cornelis van Doeurne ten alder minste goet
compt als heer ….lijck gestelt der somme van 15 gl. 16 st. -0.
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