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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4550, 12-08-1692: Mijn heeren schepenen ordonneren Dionisius Bunnen armenmr. suppliante indesen
weckelijck uijt te rijcken een broot ende huijshuijr te betaelen ter somme van 13 gl. Aen mijn heeren schepenen
deser stadt Helmont. Geeft ootmoedelijck te kennen Goort Jan Becx hoe dat de suppliant … alleen is cranck
ende desollaet om sijn broot te winnen maer boven dien oock met vrouwe ende vijff cleijne kijnderen.
T.H.G. 4550, 29-10-1693: Aen de heeren provisoren der armen tot Helmont. de ed. ende eerw. hebben voor
desen aen vulgo, Gulijcxs Trijntje onderanderen haere huijshuijre toegeleijt welcken vervolgens van halff jaere
tot halff jaere betaelt sijnde edogh soo is daerinne den affgegaende administeerende amer mr. st Dionisuis
Bunnen omme het laetste halff jaer van paesschen tot bamis lestleden.
T.H.G. 4550, 15-01-1692: Aen de heren provisores der armen over dese stede Helmont. Hermen Lenders op t‘
Bijnders eijnde woonende hebbende een vrouw met ses kleijne kijnderen die gene bequaem sijn haer kost te
konnen gewinnen.
T.H.G. 4550, 16-03-1692: Sperij vacasij van het gene dat ick verdijent hebben in verschijde keeren aen het
Gasthuijs als volgt.
1692. inden eerte doen het Gasthuijs gedeckt warden doen heb ick negen dagen den decker ge. peert op mijn
eijgen kost waer van uijt comdt daergh 8 st. komt.
3-12-0
item alnogh doen den metser aen het Gasthuijs soude connen mets. doen den kalck gelest daer aen verdijent.
0-8-0
1691 item alnogh den metser ge. pere doen hij begost te mets hem vijer dagen ge..pert op mij eijgen kost komdt
nu daergelijcks 9 st. komdt.
1-16-0
item alnoch heb ick eene halven dach helpen pooten ende de pooten ombonden op mijn eijgen kost daer voor
comdt mij ses st.
0-6-0
T.H.G. 4550, 18-04-1691: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft onderdaenigheijt te kennen
Petronella Anthonisse geboren portersse deser stadt hoe dat de selve sweckx uijt d’ armen incomste geniet een
brooijcken ende ter wijlen de selve is out ontrent de 70 jaeren.
T.H.G. 4550, 11-06-1693: Aen mijn ed. eerw. heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft met alle respect mr.
Andries Vinck hoe dat hij suppliant aende regt hadde laeten presenteren waer op ed. eerw. soodanich hadde
vanden disponeert, datter seve souden werden gestelt in handen vanden moderen …..op de selve regte naer lanck
wagten zijn advijs dan gestelt heeft om u ed. eerw. te berichten.
T.H.G. 4550, 17-05-1691: Aen mijn heeren de schout en schepenen der stadt Helmont. De twee dochters off
meisskens van Jasper den Schoenmaecker hebben haer tot nogh toe redelijck wel konnen geneeren ende haer
kost konnen winnen mitsgaders haer huijshuijr te konnen betaelen.
T.H.G. 4550, 08-03-1691: Aen mijn heeren schout en schepen der stadt Helmont. Hendrick Huijbers alhier op t’
Bijnders eijnde wonende, heeft Peter Slabbers ses jaeren lanck herwarts in wassen, cooken plaetsen als
andersints gehuijsvest vier ende ligt sijnent laeten genieten sonder een duijt daervoor tot nogh toe genooten te
hebben.
T.H.G. 4550, 11-01-1694: Relatereick ick onder geft omgeb. van Helmondt dat ick ter instantie vande hr.
Lambertus van Flodrop predicandt tot Aerle Beeck te hebben gedaghvaert den persoon van sr. Deonisius Runnen
armeester deser stadt Helmondt tegens de eerst aenstaende rolle die gehouden souden werden op de
11-02-1694 voor heeren schepenen der voorn. stede.
T.H.G. 4550, 15-12-1692: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geef met alle onderdanicheijt te
kennen Joost Jan Becx dat des suppliant nu is in eene grooten noot ende armoede, belast met vrouw ende vijff
siecke miserabele kijnderen soo dat den suppliant die oock selfs een quaet accedent aen sijne beenen heft
tenmael van armoede geschapen is met vrou ende kijnderen te vergaen ende te verdienen.
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T.H.G. 4550, 12-03-1693: Aen mijn eerw. heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft met alle respect te
kennen, Peter Janssen Rutten geboortich alhier hoe dat hij suppliant teemael is en versien van cleederen ende
linne mitsgaders ander behoeften als commende quaelijck zijn lichaem bedecken ende geschapen is vuijlingh
ende onreijnicht te vervallen.
T.H.G. 1450, 14-10-1690: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmondt. geef onderdanichlijck te kennen
Elisabet Porters woonende aen den Corten Steenwegh alhier welck suppliante is out ende onbequaem om iets tot
haer onderhoudt ende nootdurstte winnen die soo lange ende meer als vermogen is haer tot noch toe heeft
beholps lijdende des niettemin groote armoede commer ende gebreck.
T.H.G. 4550, 12-03-1693: Aen de heeren provisioren vande armen deser stadt Helmont. Joris Mathijssen van der
Laek, van sijn vrouw ende 3 kleijnen kijnderen in der lants dienst nogh gegaen sijnde ende sij alsoo door haeren
broot winner ontbloot, behalve dat sij nogh op t’ kraemen staet, ende die kleijnhijt van hare kinderen ende om
redens van haer swanger sijn niet bequaem is haere kost te kunnen winnen, maer van honger ende kommer
soude moeten vergaen indis daerinne bij u eerw. niet goet gunstelijk versien en werden.
T.H.G. 4550, 29-01-1693: Aen mijn ed.ende eerw. schepenen deser stadt Helmont. Geeft met alle respect te
kennen Anneken naer gelatene wed. wijlen Hermen Linders…. dat zij suppliante mits de afflijvicheijdt ….
selven haer man is blijven sitten met drie voor kinderen sijnde onbequaem om hennen cost ende kleeren voor
noch eertijdt te connen winnen welcke voorkinderen de suppliante onmogelijck is langer te connen onderhouden,
ter wijlen deselve noch drie naerkinderen is hebbende metr dese welck zij suppliante oock weijnich raedt weet
om om opte connen voeden.
T.H.G. 4550, 29-08-1692: Aen de heeren provisoiren ende over den armen alhier ter stede Helmont. Catelijn
van Meus alias t’ Gulijks Trijntjen word haere armoede daegelijcx grooter ende de brooden die weeckelijcx
uijtgeijckt werden waervan sij er alle 14 daegen noghtans maer een bekompt kleijnder op t’ welck sij onmogelijk
kan subsisteeren.
T.H.G 4550, 24-07-1692: Aen eerw……….der stede Helmont. Geeft met behoorlijck respect te kennen …..
vanden genaempt de Vette, dat haeren man ten diensten van deser lande in het leger sich is onthoudende de
suppliant met met twee kinderen alhier gelaeten hebbende, sonder eenige middel waer mede sij haer mette
kinderen voors. soude …. onderhouden veel minder aengesien de suppliante continuwelijck kranck is indispoost
is.
T.H.G. 4550, 16-11-1690: Aen mijn heeren schout ende schepenen dese stede Helmont. Laurens Kensers, heeft
voor ontrent eenmaent geleden sijnen noot ende armoede aen ed. ende eerw. te kennen gegeven …… een huijs
vol kleijne kinderen is hebbende dat sijn vrou in t’ korte weder om in kinderbet staet te geraecken.
T.H.G. 4550, 14-10-1690: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft onderdanichlijck te kennen
Petronella Anthonisse welcke suppliante heeft welkx wel genoten een brooijken kan noch tans daer mede
onmogelijck bestaen vermits niets off schier ganswijnich kan gewinnen als wesende als laem off beroert in haer
handen ende armen die oock heeft den ouderdom van ontrent de 70 jaeren de welcke des halven meerder gebreck
is lijdende als sij wel bij dese te kennen geeft.
T.H.G. 4550, 28-11-1690: Aen mijn heeren schout ende schepenen der stadt Helmont. Geeft onderdanichlijck te
kennen Perijn Goorts welcke suppliant is out heeft den ongeneesslijck accedent relaes tot kennis vanden
chirurgijn die bij haere tijt ende mede int leven van haere man wel 2000 gl. aen stadts lasten heeft betaelt ende
selve nu tot armoede gerackt sijnde ende niet meer connende winnen die alles om gerureet te werden.
T.H.G. 4550, 30-08-1691: Aen mijn heeren schout ende schepenen der stadt Helmont. Den ouden Kentser
hebben van ed. ende eerw. voor desen gelieven te accordeeren uijtten soo genoemde H. Geest alhier weekelijcx
ses stuijvers die hij nu verstaen dat bij ed. ende eerw. gereduceert sijn op drije stuijvers des weecks ende ge…
sieveert dat hij ende sijn vrouw gebreckelijkx luijden sijn ende daerom ende vermits haeren grooten ouderdom
niets te werelt konnen winnen nog haren onder hout veel weijnigh haere huijshuijre ende dewijse sij met die drij
stuijvers des weeks die huijshuijre niet konnen betaelen, maer buijten allen twijffel op de straet staen te werden
ingevallen van ed.
T.H.G. 4550, 30-08-1691: Aen mijn heeren schout en schepenen der stadt Helmont. Maijken Laurens Heesen is
een seer oude vrouwe die ter werent niet met haer handen werck kan gewinnen, ed. ende eerw. hebben haer
uijtten armen stock omme die redenen toegeleijt gehad voor deesen weeckelijcx vier stuijver ende alsoe haere
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swackheijt ende armoede daegelijcx grooter werd soo hebben echter van de. eerw. die vier stuijver gevieten te
reduceert op twee stuijvers.
T.H.G. 4550, 08-03-1691: Aen mijn eerw. heeren schout ende schepene deser stadt Helmondt. Geeft met alle
respect te kennen Anneken dochter wijlen Corstiaen Janssen geboortich alhier hoe dat zij suppliante nu onlangs
met eene blintheijdt is geslagen geworden waer door onbequaem is om haren cost huijs vestinge weet te
becomen waeromme de suppliante haer genoodt drongen vindt aen ieder eerw. te adressen.
T.H.G. 4550, 09-06-1691: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont. Geef eerbijdelijck te kennen Lijnne
Frans Cralen hoe dat sij suppliante alle weeken des winters uijt het gemijn inkoomen vande armen goederen
alhier geniet de somme van ses stuijver en …….ende dat inden soomer tijt niet soo veel dan alleen des winters
dat u. eerw. gelive te konsidereren dat sij is geboren porterse dese stadt en tot dien haer erfgoederen heeft op
gedragen aen den armen alhier booven dien dat sij is kortborstigh onderworpen ofte besmet met den koncker aen
haer beenen oud ende desolaet ende onmogelijk kan subsisteren met het gene haer toegelijt is sijnde geschapen
in kasch van gene verdere onderstant van armoede te sullen vergaen.
T.H.G. 4550, 28-04-1692: Aen de heeren provisoren der armen van en tot Helmont. Daniel Mareaux Fransse
vluchteling is voor deese van ed. eerw. toegeleijt geweest weeckelijcx een sijllinge ende een broot hij is voor
eenige weeken vermits desselffs grooten sieckte naer den Bossch gebragt ende nu gereverteert t’ welck aen deese
diaconij veel gekost heeft die nu gerne sijn schoenmaekers ambacht om te leeren omtrekken.
T.H.G. 4550, 04-12-1691: Aen mijn eerw. heeren provisooren vande taefele vanden armen deser stadt
Helmondt. Jan Branten onse inwoonder als zijnde een persoon tegenwoodich onbequaem om zijn broodt te
connen verdienen vermidts de aenstaende conde ende dessels groote catij viceijnt uwe eerw. bewust.
T.H.G. 4550, 13-12-1691: Aen mijn eerw. heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft met alle eerbiedichheijt
te kennen Jacomijn Doesers oudt de 70 jaeren geboortich alhier ….. zij suppliante nu lange jaeren heerwaerts
vermits haere armoede vande armen taefelen alhier heeft genoten sweecx ses stuijvers tot betaelinge van haer
huijshuijr. ende geconfidereert dat haer suppliant de voors. ses stuijver niet meer en worden uijtgerijckt
oversulcx geschaepen met dese aenstaende winter voor de deuren geset te worden.
T.H.G. 4550, 15-02-169.: Aen de heeren provisores over den armen der stadt Helmont. Els Vettens is haeren
man door armoede ende gebreck in de dienst gegaen onder hoope om metter tijt nogh wat voor … ende voor
haeren kijnderen te konnen winnen ende op leggen zij ondertusschen met haere kijnders in grootste armoede
sijnde.
T.H.G. 4550, 24-07-1692: Aen mijn ed. eerw. heeren schepenen der stadt Helmondt. Geef met alle respect te
kennen Anneken dochtere mr. Andries Vinck huijsvrouw van Leonart Gerrits hoe dat zij suppliante is hebbende
drie cleijne kinderen voor de welcke ( absentie van haere man onmogelijck is den soberen cost langer te connen
winnen uijt oorsaecke zij suppliante genoot drongen voordt uijt pure armoede haer aen u ed. te addresseren.
T.H.G. 4550, 25-09-1692: Aen de heeren provisoren der armen ende deselve goederen tot Helmont. Margriet
Vettens is miserabel in haere hoogh ouderdom met accedente overvallen soo dat niets ter werelt meer can
gewinnen gelijk sulx eenre meede college mr. Kets wel kennelijk is haeren out overleeden oom heeft voor dese
aen de armen 650 gl. gemaeckt daer onder verstaende de naeste te sijn die van sijne bloet verwanten indien sij oft
enige deselve tot armoede mochten komente geraeken ende sij suppliante datet godt belet geraeckt sijnde.
T.H.G. 4550, 25-09-1692: Aen heeren provisoris vanden armen de stat Helmont. Lijsbet Goort Dries Pauwels is
nu voor ontrent ……. vanden voorn. haer man wed. ….. sedert welcken tijt ende nu voor ontrent drije weken sij
in het kindt bet is geraeckt hebben nu drije a vier onnosele kijnderen ed. ende eerw. heebben haer wel indie
kraem een kijneken hier toe geleijt, dogh sulx tot haeren tegenwoordige sustetatie niet konnen helpen als versien
sijnde met soo wel kleijne kijnderen daerdoor sij belet is haere cost te kunnen gewinnen ende daer ende boven
nogh van een sweijnende buijt vol pijnen ende alhoewel sij uijttheems ende van Gemert is soo is t’ noghtans dat
de voorn.haeren man van Helmont ende de de xr. kijnderen ook alhier tot Helmont geboren sijn ende noot der
xp. suppilante in vorige vo moderne armen mr. ook wel kennelijk is seer groot sijnde ende die ingesien
mitsgader de historie van den samantaen.
T.H.G. 4550, 18-12-1692: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft onderdanichlijck te kennen
Gisbert Lenders hoe dat hij suppliant onmogelijck is voor sijne miserabile vrouw ende kinderen den kost te
connen winnen ten sij den suppliant door commiseratie van de. eerw. worden ondersteunt waer omme soo
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verseockt den suppliant dat u eerw. aen den moderne provisor den armen goederen gelieven te orddoneeren aen
des suppliant huijsvrouwe een onder rock voor de koude mitsgaders een karre clot en sweeckelijx een brootie en
een schilling tgelt.
T.H.G. 4550, 28-01-1693: Aen d’ heeren provisoren van de armen tot Helmont. Den deplocablen ende
miserabile staet van armoede van Antonij Weggels, is …oijffelijk hij heeft t’ seedert den jaer tijt siek ende
gebrekelijk gelegen ende dien volgens niet gewonnen hij kan onmogelijk het broot gesweegen eenige ander
onderhout oft huijshuijr gewinnen.
T.H.G. 4550, 21-02-1693: Gerit Naegel is voor ontrent een jaer geleeden in landts dienst gegaen hebbende sijn
vrouw met twee onnosele schaepen kael blodt laeten sitten sonder haer iets der weecks off oijt in dien tit
toegebraght te hebben, daerom geschaepen van honger ende kommer te vergaen ingevallen uijtten armen alhier
niet gesuppediteert en werden ende want de dianoije alhier daertoe alleen niet suffizent genoegende is.
T.H.G. 4550, 11-02-1693: Aen d’ heeren provisoren vanden armen tot Helmont. Jan Cuijpers, alhier staet de
wegh van alle nootlijdende die … hulpe van de armen van nooden hebbende als aende cost niet connede
geraeken .
T.H.G. 4550, 31-03-1693: Eerwaerde heeren mijn heren de schepenen der stadt Helmont. Mechelt vander Laack
versoeckt onderdaniglijck van haren hare droevegen ende desolaten staat van eerw. toegeleijt te worden eene
schellink des weeken tot onderstant van haer huijshuijr sal ander sints genootsaakt wesen op de straat met haer 3
naeckte kinderkens te logeren of deselve moeten verlaten overmits hare onmagt ect.
T.H.G. 4550, 23-01-1693: Aen heeren ………….. der stad Helmont. Geeft onderdanicglijck te kennen Marten
Hendrix Booij hoe dat hij suppliant twee off drije jaeren lanck is sieck ende inqcocent geweest waer door hij
suppliant is ganse onbequaem geworden den cost voor sijn huijsvrouw ende de kinderen te connen winnen.
T.H.G. 4550, 11-06-1693: Aen de heeren provisoren vanden armen tot Helmont. de wed. Hermen Leenders is
blijven sitten met drije kleijne kijnderen can vermits deselve onnooselheijt onmogelijk de cost voor deselve
gewinnen.
T.H.G. 4550, 10-07-1692: Aen d’ heeren provisoren der armen van desen stadt Helmont. Lijsbet Hendrick Goris
alhier in t’ Gasthuijs wonende met twee kleijne kijnderen alwaer gheen kost bij is ende van haeren man
verlaeten.
kantl: Dionisius Bunnen armen meester aen suppliante in desen weeckelijck uijt te rijcken een broodtken.
T.H.G. 4550, 09-05-1691: Aen mijn heeren schout en schepenen der stadt Helmont. Ed. ende eerw. is wel
bekent hoe dat Daniel Mareanx, Fransse vluchteling alhier ten lasten van de armenmr. is geaccordeert vergunt
ende toegestaen vier stuijvers ende een broot des weeks.
Kantl: sijn huijs ofte aenden backers huijs te mogen affhaelen een brood.
T.H.G. 4550, 31-01- 1692: Aen d’ heeren provisoren over den armen deeser stede Helmont. De huijsvrou ende
kijnderen van Antonij Weggels lijden een onbeschrijffelijcks armoede ende gebreck dat van honger ende
kommer sullen moeten vergaen indien ed. ende eerw. inne niet goetgunstelijck gelieten te versien.
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