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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4549, 12-08-1683: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geest gansen onderdanichlijck te
kennen Anneken dochtere Ottho van Esch? gewoont hebbende op de Steenwech alhier sijnde vader ende
moederloos, welcke suppliante niet ter werelt heeft waer mede sij haer vermac te susterenen hebbende tot dijen
een arme die ontstucken is geweest ende qualijck geseth is, daer door seer miserabel ende onbequaem is, om
haeren cost als sij voor dit haer ongemack wel placht te winnen ende alsoo V, E. aen haer suppliante voor desen
ontrent 6 patt aen gelt hadden doen uijt reijcken, om haer selve voorder daer sij het goet mochte vinden te
doenncureren soo heeft sij suppliante dat tot Aken int badt, als elders besoght, die daer niet geholpen is
geworden om dat sij aen haer penn. te cort schooten ende geen levens middelen langer wist te vinden, soo ist
sulcx dat sij suppliante nu weder hier tot Helmont gecomen sijnde, sonder solaijsement of troost mede gebracht
te hebben, heeft alhier een cherusijn gemoet die die hem vermeten heeft ende vertrout haer te helpen soodanich
dat sij suppliante beter off immers tot meerdere gesontheijt om haer cost of om iets te winnen.

T.H.G. 4549, 02-10-1682: Aen ed. eerw. acht haere heer schoutet ende schepenen deeser stadt Helmondt.
Hendrick soone Jasper Maetheeussen inwoonder alhier brenght ed. eerw. te gemoet hoe dat hijnefens andere
ingesetenen zijne stadt persoonele ende gemerckt dat des suppliants huijsinge door ongeluck is comen aff te
branden, zijnde onmogelijck met 5 kinderen alsoo te connen blijven woonen in eenen kelder ende daerenboven
met zijne beesten ende andersints geen onder cruijpen is hebbende, wordt derhalve genoodtsaeckt hem in aller
…… te addresseren aen W. ed. eerw.
dit is het merck van Hendrick Jasper Mattheeussen.
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