Toegangnummer 15448, Tafel van de Heilige Geest Helmond, inventaris nummer 4551, 1690-1693.
bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schout ende schepenen der stadt Helmont. Geeft onderdaenigheijt te
kennen Willemken Antonis hoe dat het eerw. wel beliefft heeft voor deese aen haer suppliante uijt de soo
genaemden H. Geest alhier s’ weeks toe te leggen 3stuijvers metten welcken sij tot nogh toe haere huijshuijre
betaelt heeft ende voort haere kost met hande werck gewonnen t’ welk haer nu door groote misere siekte ende
cativiteijt der ouderdoms van ontrent de 70 jaeren.
T.H.G. 4551, 10-02-1689: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft eerbiedelijck te kennen
Catharina Hendrijcx dat sij suppliante is gequelt met eene groote pijne door handen arme als dander sens
schrijnende in der daet nijet te wesen als eene jiechte konnende onmogelijck langer subsisteren.
T.H.G. 4551, 23-02-1690: Aen mijn heeren schout ende schepenen tot Helmont. Catelijn Hendricx van Meurs
alhier tot Helmont geboren geefft met alle behoorlijk respect te kennen hoe dat het voor deesen wel beliefft heeft
een broijken des weeks.
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schouteth schepenen der stadt Helmont. Geeft eerbiedelijck te
kennen Margriet wed. Jan Isaackx welcke suppliante alhier met deser eerw. consent ende permissie op het arme
meesters boeck aengetekent staet om …lix te genieten ses stuijvers ende een brooijken.
T.H.G. 4551,13-04-1690: Aen mijn heeren schout ende schepenen der stadt Helmont. Geeft met alle
onderdaenigh te kennen Jenneken Jan Rutten beloft sijnde met een deel onnosele kijnderen ende woonende is de
huijsinge toebehorende de keck alhier, waervan sij de huijshuijre onmogelijck kan voldoen ende daerom door de
regeerende kerck mr. alhier op de staet geselt souden werden indien ed. ende eerw. hier inne niet gelieff den
versien.
T.H.G. 4551, Specificatie, voor.
mr. Dirck Jaspars timmerman ter saecke van arbeijdts loon ende geleverde delen door ordre ende last van sr.
Johan de Rijck tot den op bouwe vant Gasthuijs gedaen ende gelevert soo ende gelijck als volgt.
1691 de 23 october aent voors. Gasthuijs gewerkt acht dagen comt sdaeghs 15 st. in facit.
6-0-0
den 18 december nogh geweckt vier dagen comt
3-0-0
1692 den 22 jannuarij aent voors. Gasthuijs door ordre alls voor gelevert de nombre van achter ende t’ zeventich
delx het stuck ad 13 st. bedraegende de somme van.
50-14-0
dito alsdoen allen aent werck gegaen ende daerinne gecontinueert vijff dagen comt ieder dagh 15 st. comt de
somme van.
3-15-0
noch gewerckt vijff dagen met zijn tweeen ieder ad 15 st. comt.

7-10-0

alnogh aent Gasthuijs met sijn twee gewerckt ses volgende dagen ieder daeghs als voor comt.
9-0-0
item aent voors. Gasthuijs met twee nogh gewerckt vijff dagen comt sdaegs als voor.

7-10-0

nogh gelevert 20 voet eijcke planken comt.

1-0-0

den voorn. Dirck allen gewerckt 2 dagen.

1-10-0

noch een deel gelevert.

0-13-0

betaelt voor de vracht vanden speerde.

0-10-0
91-2-0
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T.H.G. 4551. Inden eerste door laest van momsiur de Rijck preesedent tot Hellemondt aen het Gasthuijs.
vier dulpers lanck 4 voet ende halve al noch 8 puelewe onder de stijlen te leggen
en een riegel lanck 13 voedt
al noch durstijl onder de stijlen te leggen
en een riegel lanck 13 voedt
al noch een duerstijl lanck 8 voedt
al noch een raem stuck van 6 voedt
al noch 3 raem dulpers van 3 voedt
dit beloopt samen 5 gl.
weder om noch gebrochdt de ribben
tot den solder op het Gasthuijs
inden verste 24 ribben van 12 voedt lanck
mackt samen 288 voedt
alnoch 11 ribben van 10 voedt lanck
is 110 voedt
alnoch 7 ribben van 8 voedt -16-56 voedt
dit mackt tesamen 454 voedt ribben
het hondert 5 gl.
al noch riege.. en stijl 88 tot de koedt seve
samen voor 4 gl.
al noch een ballees lanck 14 voedt 1 gl.
dit beloopt te samen bij malcander
gereeckent 32 gulden 10 stuijvers.
T.H.G. 4551, 19-12-1691: Specificatie voor monsuer Johan de Rijck presedent tot Helmont. Herkomende van
het maken van de glase aen het Gasthuijs van Helmont ende aldaer gemaeckt ses nieuwe glase, groot 23 voet den
voet drie stuijvers ende enen halven st. somme bedraght in als te samen.
4-18-0
T.H.G. 4551. Rekeningh van verdient werck loon gedaen ende gewerckt door Aert Jacops met selven ten dienste
voor den armen door ende last van de heeren scheepenen ende den armen meester deser stadt Hellemondt aen het
Gasthuijs.
int jaer 1691 opden 22, 23, 24, 26, 27 october
heb ick gewerckt 5 dagen komt mij voor ieder dagh
sestien stuijvers noch den knecht Peter gewerckt
den 23, 24, 25, 26, 27 dito 5 dagen komt ..
den knecht ieder dagh vijftien stuijvers
komt samen daer voor
7-15-0
noch … met den knecht Peter ge
werckt den 29, 30, 31 ende den
2, 3 november 5 dagen komt voor
7-15-0
nogh ook gelevert den 5,7, 8,
9, 10 november 5 dagen den knecht
Peter den 5, 7 dito twee dagen
komt daer voor
5-10-0
nogh ick gewerckt den 15, 16, 17
dito twee dagen en en schooft komt
1-16-0
noch ick gewerckt den 19, 20, 21
22 dito 4 dagen komt daer voor
3-4-0
noch ick gewerckt den 27 november
ende den eersten december eenen dagh
en een half komt daer voor
1-4-0
nogh ick gewerckt aen het huijs
van Willeken aen het Broeck uit
jaer 1690 op den 26 october eenen halve
dagh met den knecht Peter gewerckt
schaft komt daer voor
0-13-8
Aert Jacops van Schijndel
T.H.G. 4551, 01-12-1691: De heeren provisoiren ende regenten vanden armen alhier hebben goet gevonden ende
verstaen ende vermits den aemen mr. Bunnen in gebreecke is blijvende aen sr. Joan de Rijck te versorgen dattet
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Gasthuijs alhier bij hem allreede begonnen op te maecken metten ierste sal hebben voorts te bestellen ende alles
daer toe noodigh becostigen ten minsten costen vanden armen gelovende alle t’ geene den voorn. de Rijck daer
aen sal hebben geinpendeert dattet selve hem altijt sal valideren bij rekeninge bewijs enden reliqna des ooirconde
desen eerste december 1691 ende was onderteecken excls in Helmont ende Rixtel.
Nathanael Walravens
T.H.G. 4551, 12-02-1694: Specificatie voor sr. Joan de Rijck president schepen deser stadt Helmondt ter saecke
van soodanige verschotten ende gedebourseerde penningen als hij uijt cragte van commissie vanden heeren
provisoiren ende regenten vanden armen alhier de dato den eerste december 1691 totten totten opbouw van het
Gasthuijs heeft gedaen ende gedebourseert soo ende gelijck haer naer is volgende.
Eerstelijck heeft den voorn. de Rijck opden 3 januarij 1691 aen Thomas Goorts betaelt voor twaelff vijmen dack
stroo verdeckt aent voors. Gasthuijs volgens quitantie de somme van.
19-4-0
Den declarant heeft betaelt aen Joost Salien voor 26 dagen min een quartier gewerckt hebbende aent voors.
Gasthuijs daegs negen stuijvers bedragende de somme van elff gulden twaelff stuijvers volgens quitantie de dato
den 11 december 1691 dus.
11-12-0
Betaelt opden 12 december 1691 aen Aert Jacobs van Schijndel metselaer alhier over arbeijdts loon aen het
voors. Gasthuijs bij hem verdient volgens specificatie ende quitentie daer onder staende de somme van.
29-9-8
Op den 19 december 1691 voors. heeft den declarant betaelt aen Gijsbert Leemans voor t’ maecken van nieuwe
glasen aent cleijn Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de somme van.
4-8-0
Den voorn. de Rijck heeft alnoch betaelt aen Willem Hendrick Raeijmaeckers over leverantie van hout
totten voors. Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 2 februarij 1692 de somme van.
24-0-0
Betaelt aen Thomas Marcelissen den decker over arbeijdts loon leverantie van latten deckroeijen ende banden
tottet Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 4 februarij 1692 de somme van.
9-10-0
Betaelt aen Bernaert Jacobs van Baeckel voor drie ende een halve vijm dack stroo tottet Gasthuijs volgens
quitantie de dato den 12 martij 1692 de somme.
5-12-0
Op den 18 meert 1692 heeft den voorn. de Rijck ingevolgen van zijne commissie aen mr. Dirck Jaspars
timmerman alhier over arbeijdts loon leverantie van delen tottet Gasthuijs volgens sijnen specificatie ende
quitantie betaelt de somme van eenen negentig gulden twee stuijvers segge.
91-2-0
Betaelt aen Jan Lambers van Aelst voor vier karren leem totten voors. Gasthuijs volgens quitantie de dato den 13
april 1692 somme van.
1-4-0
Den 27 augustij 1692 heeft den voorn. de Rijck betaelt aen Joan Oldensee over leverantie van nagel tottet voors.
Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de somme van.
7-11-8
Betaelt aen sr. Quirinus van Endepoel tot s’ Hertogenbossche over leverantie van gesaeghde delen ende sparren
tottet Gasthuijs volgens specificatie ende quitantie de dato den 27 november 1692 de somme van.
20-12-0
Betaelt aen Thomas de decker over luijcken en leijmen aen het Gasthuijs volgens quit. de somme van.
2-0-8
Op den 6 martij 1693 heeft den voorn de Rijck laeten haelen tot Beecker staeij drie karren calck daer voor betaelt
volgens quitantie de somme van.
12-0-0
Ende daerboven voor de vracht van drie karren calck betaelt de somme van.

7-10-0

Den voorn. de Rijck hadde tot den opbouw van t’ Gasthuijs gelevert de nombre van zeven duijsent vier hondert
ende vijftig nieuwe steen ieder duijsent ad 7 gl. geteeckent compt den declarant de somme van.
52-15-0
Ende comt voorde vrachten ende bij vaeren vande steenen voors. tottet Gasthuijs gebruijckt van ieder duijsent de
somme van eenen gulden thien stuijvers bedragende tsamen de somme elff gulden thien st. dico.
11-10-0
Den voorn. declarant comt voor sijne veelvoudige diensten vacatie ende
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verschotten van geldt aende arbeijders vant voors. Gasthuijs gedaen ten minste eene somme van.
20-0-0
T.H.G. 4551,21-08-1692: Aen mijn heeren schoudt ende schepenen deser stadt Helmondt. Geeft ootmoedelijck
te kennen Lambert Pauwelsen hoe dat hem noch is competerendt van sijnen verdiensten zalaris voor het
…maenneen vandt restanten vande armen goederen soo van renten korrepachten als anderijns op sijn eijgen
kosten gedaen waer van hem noch resteert een halff jaer tractement voor welck halff jaer hem is toegeleedt
door den gewesen arm mr. monsr. Lambertus Kruijff drie ende een halff vat rogge van welck restandt hij tot
sijne betalijnge nijet en can geraecken soor keert den suppliant tot de. eerw. ende versoeckt ootmoedelijck dat hij
de. eerw. hier in mach werden versien ende de tegenwordigen armen mr. Mousr. Bunnen off ander te ordonneren
tot voldoenige van voors. restant offte soo bij de. eerw. goet gevonden werden te behooren dijt doende etc.
T.H.G. 4551,23-06-1691: Mijn heeren schout ende schepenen der stede Helmondt als provisioren der armen
deser stede voor ordoneren den armen mr. Dionisius Bunnen te betaelen aen Willem Sijmons voor eenen dartigh
vaten kalck op heden gelevert tot reaparatie der armen huijsingen ter somme van achtien gulden twaelff stuijvers.
T.H.G. 4551, Corte spesij kasije voor Jan d Rijck schepen deser stede Helmont dije ten lasten vanden armen ofte
teghen woordijeghe armeester is hebbende. In de mandt van julij 1691 beginnen te haelen ghebaecken steen aen
den oven ijnden Paerck welcken steen mij waer competeerende eenen nommere van thien duijsent waer van
andere luijden voor ijder duijsent heb ontfangen de somme van agt guldenz doch alsoo dit voor den armen alhier
is gheschiedt pretendeer om redene voornomt niet meer alz een some van seven ghulden ijder duijsent
maeckende thien duijsent eene some van seventich guldens dijco.
70-0-0
T.H.G. 4551, 16-..-1691: Specificatie voor. Gerrit Nagel van verdient arbeijts loon bij hen verdient tot reparatie
van den H. Geest hoefken op Bijstervelt.
Gemaeckt veertien voet wijnbanden tot conservatie van de balcken voor elcken voet 2 ½ st. maekt.
1-15-0
Item een ancker gemaeckt aen een black aldaer wegende negen pont ende een halff als voor 2 ½ st. t’ pont.
1-3-14
Den 4 augustij nogh veertien pont anckers gemaeckt aen de schuer aldaer het pont aen voort.
1-15-0
Item gemaeckt 4 nagels elck van een voet comt voor elcken 1 pont dus.
0-4-0
Ende 16 ancker naegel.

0-4-0

Item twee haeken aen de grooten schuer deur compt voor elcke drije stuijvers dus.

0-6-0

Item 2 paer groote hengsels elck paer 12 stuijver.

1-4-0

T.H.G. 4551, 28-12-1691: De heeren provisoiren de armen taeffelen deser stede Helmondt. Ordoneeren sr.
Dionisius Bunnen regeerende armen mr. alhier te betaelen aen Peter Olifiers vanden Bergh de somme van seven
ende twintigh gulden enden dat involdoeningh van het besteck gemaeckt bij de heeren provisoiren de dato den
17 julij 1691.
T.H.G. 4551, 17-07-1691: Het besteck vanden huijsinge van Willem aent Broeck. Den aennemer sal gehouden
wesen contfom den meren steenen voet te metselen soo in derde als boven vijff voet welgesondeet ende de ses
stijlen te onder metselen naer vereijs vant werck als mede den schoorsteen aff te breecken ende wederom op te
maecken boven het dack uijt vier voet wel gefondeert met het oudt gruijs, Aert Jacobs van Schijndel heeft het
boven staende werck aen genomen vanden heeren provisoiren der armen deser stede voor de somme van
twintigh gulden op de 17 julij 1691.
T.H.G. 4551, 21-05-1691: Den heeren provisoiren ende regenten vande armen goederen binnen der stede
Helmondt hebben dit ondeges. besteck vanden reparatie ende metse werck lest besteedt ende aenbestelt aen mr.
Peter Olifiers vanden Bergh voor ende omme de somme van ses ende dertich gulden den welcken t’ selve heeft
aengenomen lestelijck te sullen volteeren ende opgemaeckt.
Stallinge van Joost Berckers. eerstelijk 5 gebout stijlen op sijn verijste hoochte in haer loot stellende opte
wijnnen om de selve met steene stijpers te connen onder metselen ende op deselve te stellenende te leggen houte
peulling in haer viercant anderhalfven steen 5 duijmen dick.
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Daer en boven de usen wormen naer vereijsch vant werck sijn loot stellende in te trecken de inteugen met henne
pinnen ende pijlen in tot werck naerde oost ende west sijde.
3 De onderplaijen naer vereijsch vant werck in te trecken ende de stijlen in haer loot te stellen opgaeve
onderplaijen met houts nagels welte versien ende onder de plaijen te stellen bondige ende bequaeme lipstocken
als anderen houte peullinge naer vereijsch vant werck.
4 De richels inde uijtstijlen met haere pinnen ende gaten in malcander een te wercke ende wel te versien.
5 Den dack worm die gebroken is gevonden wederom met een hout las wel versien vast te maken om noch met
ijser banden gebonden te werden naer vereijsch vant werck.
6 noch 2 stijlen inde schuijre naest de oost zijde opte winnen met houte stocken te versien ende te quaet hout aff
te jagen.
7 den aenemer sal gehouden wesen te sagen ontrent 80 voet plaijen swaer ende dick naer vereijsch vant werck.
8 item 2 paer nieuwe inganck deuren te maecken aende schuijr ende schaepenkoeij.
9 Inden sal den aennemer vanden 7 ouden gevallen timmer vanden oude schop moeten 2 gebonten huijsinge met
sijn affgangen moeten optimmer ende richten alles naer behooren met sijne plaijen wand 2 stijlen ende righels
ende t’ geene daer van dependeert ende op te eene eijnde vanden selven schop maecken eene vercens koije daer
hem t’ selve sal aengewesen ende ter plaetse geselt werden.
10 Mitsgarder de hoeve van Wilbert Janssen aenden turffschop te leggen 80 voet pla[nken]
met houte wandt stijlen plaij stocken
richels te sagen ende te beslan met …
pinnen ende gaten met houten nagele …
vereisch van weck te maken
11 Daer en boven onder eene gebou…..
te leggen eene behoorlijk stijlen stock…
12 Item inde schaeps koije vanden voornoemde Wilbert twee balcken opte winden de steene stijlers daer onder
staende opte metselen met nieuwe peuleewen te versien het quat hout vande stijlen aff te sagen soo hooch t’
werck vereijsche sal.
Aldus gedaen ende aenbesteedt onder beloofte dat den aennemer bij het opnemen van het werck protelijck sal
werde betaelt. ondertekent opden 21 maij 1691.
T.H.G. 4551. Reperatie mijne hoeve op Douseldonck daer Wilbert Jansen op woont aengaende het jaer 1690 en
1691 ende 1692 dat daer verresirist is.
Zij den eersten gecockt vuijef buesselen en houden
2-14-0
laeten daer voor gegeven
noch gecocht tot reperatie van eene houven twee gulden naer.. twaelf stuijvers dito
2-12-0
Aen den decker betaelt voor neghen daghen aerbeijt loon.
3-12-0
Noch voor laeten gegeven ende betaelt.
2-12-0
Noch voor naegelen ende aen die hoeve gekeuck sije daer gegeven.
1-0-0
Noch voor vier daeghen aen den decker van aerbijt loon.
1-12-0
T.H.G. 4551, 25-06-1693: Joachim Kets cherurgijn deser stadt ter saecke van sijne pretensie tot lasten vanden
armen mr. deser stede. Den voorn. Joachim Kets is jaerlijcx voor zijne diensten wegens dese stadt aenden armen
lieden toegevoeght volgens accoorden mette heere graven van Arbergh ende schepenen aengegaen eene somme
van thien ducatons ende alsoo int jaer 1693.
T.H.G. 4551, 25-01-1692: Memorie, is de heeren provisoiren der armen taeffelen binnen der stede Helmont
bewust dattet officie alhier vanden voors. taeffelen jaeren ic competeerde eene somme van ses gulden dewelck
bij den overleden Lambert de Kruijff als gewesende armen mr. geduijrende sijn administratie van twee jaeren
onbetaelt sijn gebleven soo versoeckt het officie dat de eerw. aght baere heeren provisioren den tegenwoordigen
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armen mr. Bunnen geliefven te ordoneren de voors. twee jaeren aghtersellage ses gulden het gemelt officie onder
behoorlijcke quitantie te voldaen twelck doende is.
T.H.G. 4551, 28-06-1691: De heeren provisoiren der armen deser stede Helmondt ordoneren sr. Dionisius
Bunnen arm mr. te betaelen met den eerste aen Joost Becx voor een vierendeel jaers montkosten van Jan Becx
ter somme van tien gulden vijfftien stuijvers dese overbengende met quitantie sal hemmen doen sijnder armen
mr. rekening de voor uijt geeff valideeren actum desen 28 junij 1691.
T.H.G. 4551, 22-12-1690: Aen mijn heeren schouteth ende schepenen deser stadt Helmont. Geeft met
behoorlijcke reverventie te kennen Dionisius Bunnen armen meester alhier goed dat hij in die qualiteijt
poovisioneellijck op uwer eerw. appesdatie door de menich vuldigen claghten van de naburen heeft in cost
bestelt de persoon van Eijken Soeters.
T.H.G. 4551, 28-11-1690: 28-11-1690: Aen mijn heeren den schout ende schepenen der stadt Helmont. In
handen van advijs ende beright ende bij provisie is sulix hoe de wed. Jacob Adriaens Jacobs op t’ Bijnder eijnde
onlanghs is comen te overlijden onder anderen hebbende achter gelaeten een soontjen van ontrent de 13 jaeren
het welck eenen tijt van 7 jaeren heere waerts het geel waeter soodaning is ontwerpen geweest ende den bloet
loop dat van alle kraghten uijtgeteert is, soo meede heeft de voorn. wedn. agter gelaeten een meijsken omtrent 9
jaeren out beijde alsoo onbequaem henre kost te gewinnen, hebbende wel een suster die oudt is edogh in dese
geldeloose tijden. niet meer als capapel voor sal eijgh selven ende niet voor de onnosele suppliante van ed. eerw.
hebben aen de voorn. wed. in haer laten wel gelaeten toe te leggen 5 st. ende een broot des weeks.
T.H.G. 4551, 18-12-1693: Aen mijn eerw. en achtbare heeren schepenen deser stadt Helmondt. Verthoont met
alle reverentie Dirck Janssen van Duppen borger deser stadt, hoe dat hij hem bestelt het kindt van Jacob
Adriaens voor de somme van twintig gulden jaerlijcx waer aen hem suppliant is competerende t’ laets de
vierendeel jairs verscheenen den 16 november ende over de 4 weken in tot betaelinge van welk vierendeel jairs
hij suppliant niet en cas geraecken niettegenn staende alle beleefde aenmaeningen bij den erffgenaemen.
T.H.G. 4551, 19-07-1691: Aen mijn heeren schout en schepenen der stadt Helmont. Antonij Peters in de Haeg
alhier, is een arm gebrecklijk mensij die sijn broot jaerlijk voor sijn vijff kleijne kinderen hem is daerboven nogh
sijne huijsvrouw die hem nogh in de arbeijt seer veel bij stont ende hem het broot hielp winnen nu voor ontrent
veertien daeghen in de kraem affgestorven waervan het kint in t’ leven is enden om t’ selve mitsgaeders sijne
twee andere jongste ende oock seer miserabele schaepen niet van ongemack te doen vergaen.
T.H.G. 4551, 12-02-1691: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen der stadt Helmont. Geeft onderdanichlijck
te kennen Marijcken Fabers welcke suppliante is indispoost, ellendich, out ende arm onversien van linnen wollen
ende huijs vestingh die niets kan gewinnen waer van de. eerw. de gelegentheijt genoch kennelijck is.
T.H.G. 4551, 19-07-1691: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmont. Geeft met behoolijk
reverentie te kennen sr. Dionisius Bunnen armen mr. alhier hoe dat hij suppliant en versoecke van uer eerw.
heeft bestelt Anneken dochtere Willem Lambers …. de somme van thien gulden inde om in toecomende hier
mede geene moeije lichheijt te hebben soo versoeckt de suppliant uwer eerw. goede geliefte hij bij marginale
appostille t’selve bestellen.
T.H.G. 4551, 26-06-1691: Aen mijn heeren schout en schepenen der stadt Helmont. Thomas Jacob Uglas alhier
is sijn vrouwe( die een merekelijck en stijl voor sijn huijshouden meede… ende voor henne kinderen het broot
meede quam te gewinnen) komen t’ overlijden hebbende bij hem agter gelaeten drie onoosele kinderen, jae nogh
meer onder selve isser, dat mirt alleen heel sinneloose maer dat nogh meer ende lamen tabelderer is, de vallende
sieckt onder .. wo.. ende soodaenigh dat daermeede wel twintigh ende dertigh reijsen der daeghs daerdoor compt
ter neder geslaegen te werden ende den suppliant een persoon sijnde die niet veel bij huijs en is ende hem ook
onmogelijck sijnde de voorn. kinderen in deesen slegte geldeloose tijden te konnen oppasen ofte broot voor te
konnen winnen wel kans siende voor de twee anderen maer niet voor dat voors. onnosel schaep.
T.H.G. 4551, 22-11-1691: Aen d’ heeren provisores der armen over deese stede Helmont. Alhier tot Helmont is
geboren ende heeft gewoonte ene Josepp Franssen den welcken ander anderen een onnosel kint heeft
naergelaeten genaempt Francois Josephs t’ welck gheen steun ter werelt en is hebbende om van onderhouden te
hebben ende naekt ende bloot sijnde.
T.H.G. 4551, 18-12-1693: Aen eerw. achtbare heere de schepenen deser stadt Helmont. Geeft eerbiedichlijck te
kennen Jan Hendrijcx van Deursen den welcke een kijnt van den armen in cost is toen bestelt door st. Dionius
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Bunnen gewesene armen mr. voor ende omme de somme van twintich gulde alle vierendeel jaers te betaelen
gerechte vierde parts soo dat nu all ieder een vierendeel jaers ten achteren staet.
T.H.G. 4551, 13-12-1691: Aen eerw. heeren provisooren vanden taefelen vanden armen der stadt Helmondt.
Geeft met alle eerbiedichheijdt te kennen Jan Aerts hoe dat hij suppliant is gecomen tot eene extremen ouderdom
ende gecisidereerts de selve hem metter geene vande taefelen der armen is genietende niet en can onderhouden
ofte langer sublifteren oirsaecken waerom hij hier genoodt drongen vindt aen u eerw. te ad. retteren.
T.H.G. 4551, 21-08-1692: Aen mijn ed. eerw. ende achtbare heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft met
alle oodtmoedichheijdt te kennen Willem Joosten van Mierloo hoe dat hij supliant nu is gecomen tot eene
hoogen ouderdom uwer eerw. bekent connende sich selven niet langer in zijne catijvicheijt behelpen.
T.H.G. 4551, 08-12-1693: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren schepenen der stadt Helmondt. Het kindt van
Huijbert Sijmons is bestelt bij Paulus Goorts voor een somme van seventien gulden jaerlijcx waer van de voorn.
Paulus comt laetste vierendeel jaers sijnde vier gulden vijff st. nu bij de 7 weken verscheenen ende
geconsidereert den aftgegaen.
T.H.G. 4551, 08-12-1693: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren schepenen der stadt Helmondt. Het kint van
Huijbert Sijmons is bestelt bij Paulus Goorts voor eene somme seventien gulden jaerlijcx.
T.H.G. 4551, 18-12-1693: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft met alle
eerbiedigh te kennen Judich dogter Willem Joosten hoe daer den suppliant vader bij uwer eerw. inde cost is
bestelt voor een somme somme van 48 gulden.
T.H.G. 4551, 23-10-1692: Aen eerw. heeren schepenen der stadt Helmont. Geeft met alle onderdanigheijt te
kennen Maeijken van Lierop hoe dat sij suppliante seer miserabel is geslagen met beroertheijt dat sij haer niet
kan generen als met hulp van anderen het sijn met aen trecken van haer kleeren ende andere behoeftighede tot
smensschen onderhout nodigh is hebbende ende alsoo uwe eerw. de voorn. Maeijcken hebt gelieven toe te
voegen wekelijcx van den H. Geest de somme van 6 st. tot onderhoudt.
T.H.G. 4551, 04-03-1693: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft ootmoedelijck te kennen
Anneken wed. Hermen Linders dat dat bij overlijden van haeren man drije voor kijnderen bij haer voor noch een
tijt sijn voor de welcke sij suppliante onmogelijck cost of nootdrust kan off weet te besorge.
T.H.G. 4551, 11-02-1694: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft eerbiedichlijck te kennen
Aert Laureijnssen hoe dat den suppliant inde cost aen bestelt was het dochterken Hermen Linders ende dat
vanden armen mr. alhier voor ende omme de somme van 5 gl.
T.H.G. 4551, 16-08-1691: Aen mijn heeren schouteh ende schepenen deser stadt Helmondt. Geeft met
behoorlijcke reventie te kennen Antoni Aert Weggelts hoe dat hij suppliant met sijn huijsvrouwe ende drije
kinderen sieck te bedde liggende in voegen dat de selve daer door inde uijtterste miserie ende benoutheijt sijn
gecomen ende sonder uwer eerw. assistentie geschapen sijn daer inne te vergaen waeromme soo versoeckt den
suppliant uwer eerw. goede geliefte hij den suppliant bij marginale oppostille te accordere sijne huijshuijr.
T.H.G. 4551, 21-06-1692: Aen mijn eerw. heeren de schepenen deser stadt Helmont. Geeft reverentelh te kennen
kijnderen van Gijsbert Melissen dat de selve mits d’overlijden van henne ouders lijden groote armoede ende
gebreck gelijck oock twee van deselve periculeus ja doodelijck sieck sijn dat oock de selve nu ende dan door den
moderne armen mr. onderstuent sijn geweest.
T.H.G. 4551, 30-01-1692: Aen mijn mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft onderdanichlijck te
kennen Alen wed. Jan Martens, hoe dat die suppliante is onderworpen met een gevaerlijck accedent ende
cranckheijt, onmogelijck connen subsistere met een brooijks ende ses st. sij sweckx geniet, alsoo de suppliante is
arm ende gedient moet wende als een kijnd t’ geene tot noch toe is geschiet door de huijsvrouw van Marcelis
Bellen ende alsoo daer inne gecontunueert heeft den tijt van seven weken.
T.H.G. 4551, 06-03-1692: Aen d’ heeren provisores deser stede Helmonts armen. En onuijtspekelijke ende
onbeschrijflijken armoede is ter huijse van Handersken van Lierop, die getrout is met Antonij Claessen zij heeft
voor een maent off twee in de kraem gelegen soude toen van armoede vergaen hebben hadden de goede luijden
haer niet geassisteert, t sedert die tijt heeft haeren man een continueel sieck bedde gelegen hebbende binnen den
tijt van twee maenden niet een wijs woort gesprooken veel weijnige iets ter werelt te hebben kanne winnen
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daerboven hebben sij nogh ses kinderen die alle aen sieckte gelegen hebben, nu wel gaeren eeten sonder indien
sij iets hadde edogh aldaer ter huijse met als honder konnen ende extrem gebreckt sijnde.
T.H.G. 4551, 21-02-1692: Aen d’ heeren provisoren over de armen deeser stede Helmont. Lijneken Craelen is
soo miserabel siek dat nacht ende dagh moet opgepast ende met vier ende ligt moet bewaekt werden tot groote
costen van de luijden bij dewecke sij gehuijsvest is welcke die luijden ook onmogelijk vat langer te konnen.
verschieten sij en kan daeren boven (vermits dat sijs eer behoeftich is ende wel in de voors. haere sieckte van
nooder heeft) op de 7 st. des weecks die u. eedele haer toegeleijt hebben onmogelijk niet subsistere.
T.H.G. 4551, 08-08-1692: Aen d’ heeren prvisoren over den armen deser stede Helmont. Lijsbet wed. Goort
Driessen alhier tot Helmont op de kerckhoff woonende heeft haeren man broodt winne nu onlanghs verloonen
haer achter gelaeten hebbende met twee kleijne kijnderen, gaet daer en boven op haer uijtterste om te kraemen
waer de tegens sij niets ter werelt en is hebbende soo dat de grooten misere in dien staet te gemoet siet.
T.H.G. 4551, 27-11-1692: Aen de heeren provisoren van der armen goederen tot Helmont. Is Maria Willem Jan
Jacobs dewelcke door ordre van den president de Rijck ende op t’ versoek van den armen mr. Bunnen onder
belofte van een goede beloninge de overleeden wed. van Hulsbosch, naer dat die een uijre oft ses doot ende in
een onuijtsprekelijk vuijligheijt (onder reverenti geseijt) gelegen gerecht ende uijt getrokken heeft t’ welc een
ander vermits haere contagieuse sieckte niet heeft derven doen.
T.H.G. 4551, 25-09-1692: Aen d’ heeren provisoren van ende over de armen der stadt Helmont. Maeijken Jan
van Lierop had soo lange vermits haere onmagtigheijt van de kost geheelijck te konnen winnen van haer goet
geteijt tot dat sij t’ selve geheel ende al verteert had.
T.H.G. 4551, 04-12-1692: Aen mijn ed. eerw. heeren schepenen der stadt Helmondt. Geven met alle respect te
kennen de drie kinderen Jenneken Janssen van Vlierden wed. Jan Janssen Hulsbos hoe dat hennen moeder eenige
dagen van eene besmettelijck sieckte inde Gasthuijse deser stadt, is comen te overlijden blijnende de eene jongen
suppliant in desen inden voors. Gasthuijse sitten, waer van den outsten soon ontrent 12 jaeren oudt is ende de
ander minder jaerige vande selve besmetelijk sieckte cranck liggen, de welcke van hongers noodt geschapen zijn
te verderven.
T.H.G. 4551, 12-03-1693: Aen mijn eerw. Heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft met alle te kennen
Catalijn wed. Jan Mattheussen alias Keuser, hoe dat zij suppliant is comende tot extreme ouderdom ende
teenemael gebreeckelijck waer van tegenwoordich bed legende is comende haer selve met het selve gebreck niet
langer behelpen ende geschapen is van armoede te vergaen.
T.H.G. 4551, Den 20 december is de huijsvrou van Antonij Peters gestorven deser leeft van de armen komt 0-6-0
stuijvers.
den 18 februararij 1691 is Willemke Antonijs gestorven dese leeft van den armen komt 0-6-0 stuijvers.
den 28 october is Jan Mateuse gestorven dese leeft van den armen komt 0-6-0 stuijvers.
den 23 december isser een kint gestorven van de weduwe van Lindert Janse dese leeft vanden armen komt 0-3-0
stuijvers.
den 7 februwarij 1692 isser een kint gestorven vande weduwe van Jan Hulsbos dese leeft van den armen komt 03-0 stuijvers.
de 11 dito isser een kint gestorven Peter Jan Joosten dese leeft van den armen komt 0-3-0 stuijvers.
den 23 dito is Lijnneken Kraelen gestorven dese leeft van den armen 0-6-0 stuijvers.
den 4 meert is de weduwe van Jan Martens gestorven dese leeft vanden armen komt 0-6-0 stuijvers.
den 7 februwarij 1691 is Jan Jansen de Sueten gestorven dese leeft van den armen komt 0-6-0 stuijver.
den 10 meij is Hendrick Haegemans gestorven dese leeft van den armen komt 0-6-0 stuijvers.
den 27 meij is Gijsbert Millesen en den 31 oock sijn huijsvrou gestorven komt o-12-0 stuijvers.
de 1 julij is Jan Berckx gestorven dese leeft van den armen komt 0-6-0 stuijvers.
den 9 dito isser een kint gestorven van Jan Willems dese leeft van den armen komt 0-3-0 stuijvers.
de 6 aug. isser een kint gestorven van de weduwe Jan Hulsbos dese leeft van den armen komt 0-3-0 stuijvers.
somma 3 gulden 15 stuijvers.
T.H.G. 4551, rekening vande armen doots kisten voor het armens hout als voor mijn eijgen houdt als volgt.
int jaer 1690 op den 17 october den doots kist gemaeckt voor Jan Sesies soon komt 0-15-0
op den 21 december een doots kist gemaeckt voor het licham voor Maeij Antonis inde Haege komt voor arbijt
1-0-0
op de 2 januarij een kist gemaeckt voor Hijntien Heijl Herman kint komt voor arbijt 0-7-0
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op den 7 dito den kist gemaeckt voor de Sueten komt voor 1-0-0
op de 12 dito een kist gemaeckt voor ……kensores komt voor 0-6-0
op den 8 dito een kist gemaeckt voor Elken vander Heijden 2-10-0
op den 13 dito een kist gemaeckt voor Thomaes Jacobs vrou komt 0-2-0
op den 4 october een kist gemaeckt voor Anna Marie Mulders kint 0-12-0
op den 28 dito een kist gemaeckt voor het licam Jan Kensoor 2-10-0
den 17 december een kist gemaeckt voor Thoentien Weggels kint komt 0-12-0
op den 21 december een kist gemaeckt voor Anneke Lender dochter op de Cortensteenwech 0-2-0
opden 9 februarij een kist gemaeckt voor Hulsbos kint 0-14-0
op de 15 dito een kist gemaeckt voor Pitsers sontien 0-16-0
op den23 dito een kist gemaeckt voor Cathelijn Craelen 2-10-0
op den 4 dito een kist gemaeckt voor Aele Jan Martens 2-10-0
op den 2 dito een kist gemaeckt voor Thoontie Weggels kint komt 0-12-0
de 11 dito een kist gemaeckt voor Horghans 2-10-0
voor Gijes Melis een kist gemaeckt komt voor arbijt 1-0-0
voor Gijssen frou een kist gemaeckt 2-10-0
op den 2 dito een kist gemaeckt voor Jan Beeck Joosten 2-10-0
op den 9 dito een kist gemaeckt voor Goort Driessen 2-10-0
de 6 augustij een kistie gemaeckt voor Hulsbos kint 0-15-0
somma 32-19-0
T.H.G. 4551, lijsten der dooden die van den armen leven 1693.
den 8 julius 1692 is Goort Andriese gestorven komt 8 st.
de 22 november is de weduwe van Jan Jansen Hulsbos gestorven komt 6 st.
den 3 december isser een kint gestorven van Wilm Jansen komt 3 st. van …
den 10 december is de huijsvrou van Aert Loeijen gestorven komt 6 st. 1692
den 11 dito isser een kint gestorven van Jansen Hulsbos komt 3 st.
den 24 dito isser Lijneken Coopmans gestorven komt 6 st.
den 28 dito is Andries Poussen gestorven komt 6 st.
den 13 jannuarij 1693 is Hermen Linders gestorven komt 6 st.
den 5 junij isser een kint gestorven van Jan Driesen komt 3 st.
den 30 is de huijsvrou van Jan Mateuse gestorven komt 6 st.
den 13 julij isser een kint gestorven van Antonij Aerts komt 3 st.
T.H.G. 4551, 19-05-1690: Corten specificatie bij mij Joachem Kets als notaris ende andersints verdient ende
verschooten in sake van dheer van der kercken als gequalisiceerde van sijn exellentie den heere grave van
Arbergh als heeren van Helmont ect. ende mede ter insfantie van heeren schepenen deser voors. stadt.
Lambertus de Cruijff
1690 den 19 meij als nots gesr. ende geminuteert de verclaringe van Jan Mattheussen ende Catarina sijne
huijsvrou, Maria Peters, Jan Campers, Willemken Anthonissen, Margriet Jelissen, Barbera Janssen Luijmans
ende Willem Specie hebbende ider disserent verclaert in eene acte comt mijn naer de groote.
2-18-0
utmaken van dien.
2-18-0
Item geminuteert bij eene andere acte de verclaringen ende depositie van Elisabet Peters, Anneken wed.
Leonaert Coster, Maijken Fabers, Catalijn Claelen, Seiken Aerts, Anneken Jacobs, Perijn wed. Teunis van Dijck,
Jacomijn Peters, Agnes Jansen ende Catalijn huijsvrou Lambert Willems comt mij.
0-18-0
utmaken
0-18-0
Item geschr. ende geminuteert een ander verclaringe van Joost Jan Becx, Maria Willems ende Marcelis
Hendricx.
0-18-0
utmaken
0-18-0
Item geminuteert verclaringe van Jan Aerts Bisschoppen minuteren
utmaken

0-16-0
0-16-0

Den 20 meij geminuteert verclaringen van Willem Gielens hoevenaer ende Joost Berckers op de Deuseldonq
naer de prolixteijt.
2-1-0
utmaken
2-1-0
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Item geminuteert verclaringe van Evert van Haendel.
utmaken

0-16-0
0-16-0

Item geschr. ende geminuteert de verclaringe van Petronella Antonissen, Margriet Jelissen, Jan Jacobs, ende
huijsvrouwe Dirck Becx komt.
1-2-0
utmaken
1-2-0
Den 22 meij is verleden de verclaringe van Catarina wed. Jan Loijer, Jenneken huijsvrou Antoni Aert Wechgels,
Hester wed. Claes Cornelissen ende Anneken Pauwelssen comt mij naer de groot.
1-10-0
utmaken
1-10-0
item alnoch gevaceert om verclaringe te hebben van Jan Porters, Goort Roefs, Philips Roefs ende Francis comt
mij
1-5-0
Item gevast notoriale verclaringe van sr. Peeter vanden Boomen oudt borgemester ende schepenen ende
Christina huijsvrouwe Cornelis Aerts.
0-16-0
utmaken
0-16-0
Item soo is mij door oft wegens heeren schepenen ter handt geselt eenen ducaton em ende gelijck ick daer voor
gecocht hebben de segels tot extensie der gemelde attestatien nodich memorie.
Item ingestelt memorie vanden deponenth ende inhout van dien int cort om dat de heere advocaet Roefs daer op
soude sormeren schristure comt mij.
1-10-0
Item ter instantie van dheer van der kercken als intendant ende gemachtiche vanden hoof ed. heer grave van
Arbergh heere deser stadt Helmont ect. den eerw. heere Walraven preducant ende schepenen der voors. stadt aen
de Cruijff geinsunueert de acte van appocatie om die selve bij insinatie onder copije aen den Cruijff te
behandigh.
0-14-0
Insineren in presentie van getuijgen.
0-12-0
Relateren met ampel ende schriftelijck antwoort door de Cruijff gedaen relateren.

0-12-0

Aen heeren van der kercken de heeren predicant ende heeren schepenen rappoert gedaen.

0-6-0

Aen de assisterende getuijgen gespendeert.

0-4-0

Den 18 october in regard van de selve saecken op den naem vanden Rijck producent verleden verclaringe van
Jan van der Laeck ende Hendrijck Fransen minutere
0-18-0
Extenderen
Segel papier.

0-18-0
0-7-0

Den 15 november 1690 acte van jusinuatie opgeselt bij heer vander Hercken om gedaen te werden aen de Cruijff
die welcke vander Hercken caveerde voor de andere geintresseerdens voor op segel papier te schrijven.
0-12-0
Insinueren
Relateren met antwoort.
Segel papier.
Voor schrijven ende herschrijven deser.

0-12-0
0-12-0
0-12-0
0-16-0

Den 18 november eenige posten contrade Cruijff uijt het armboeck getrocken van sr. Bunnen komt mij met
autentiseren.
0-12-0
Aen segel papier betaelt.
0-14-0
T.H.G. 4551, Specificatie van verscheijde verdiende salarissen ende verschotten gedaen bij Matthijs vander
Laeck ter instantie van sr. Goijert Voet luijdende als volght.
1685 Eerstelijck comt den voors vander Laeck vant geene ter instantie vanden voorn Voet opden 8 februarij
1685 heeft verdient tegens Marcelis Franssen ende de saecke vijff genechten gecontineert comt samen
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2-12-0
Op den 5 april 1685 ter instanantie vanden selver verdient vaneen obligatie tot laste van Jan Jacobs van
Cauwenbergh te verclaren executabel
3-10-0
1686 Den 11 julij ges. een corpije uijtte slooten der oude burgemr. reeckeninge daer aen verdient.
0-12-0
Volgens resolutie vanden raedt deser stadt alle sijne landerijen en werden goederen opt quohier der
verpondingen te stellen op zijne naem als proprietaris bestande in 6 parceelen ieder ad 4 st.
1-4-0
Verscheijde posten onder copije van sijn borgemeester reeckening gemoteert comt ten minste.
0-18-0
De selve reeckening opgenomen ende geslooten zijnde conforem gemaeckt om altijt te connen weten waernaer te
regular comt voor moeijtens.
1-4-0
1690 Den voorn. Voet hadde doen dach vaerden den persoon van Berchtram Dielissen van Hees tegens den rolle
vanden 11 meij comt voor rete.nie ard.
aenden secris
0-8-0
ende termijn
0-4-0
Jovis genegt gehouden den 1 ende 15 junij de saecken om rederengecontinueert vant den secr. ende termijn.
0-12-0
Den 29 Junij genecht gehouden ende alsdoen ged.. van aen groot 8 elcx ieder ad ses aenden secr. betaelt met
mijn termijn.
0-10-0
1696 Uijt cragte van authorisatie de dato den 20 september 1696 bij sr. Goijart Voet gegeven opden de
deurwaerder van Schaijck ende vander laets verscheijde dagen gevaceert naer Vlierden om wegens den armen
de erffge. van Michiel tot betaelinge te constringeren voor verschott ende vacatien ten minste.
6-0-0
Ende inde saecken armen kinderen Verdeuseldoncq verdient de somme van.

5-18-0

Compt voor t’ schrijven van authorisatie met relatie van Antonij Wilberts tot Lierop.

0-18-0

Voor t’ minuteren van een huijrcedulle vant goet opt Hoocheijnde daer Jan Berckers op woont. 0-12-0
Voor t’ opsellen ende int zeijn schrijven van een verclaeringe ende schult bekentenis van Lambert Adriaens met
schepenen gepasseert comt.
0-18-0
T.H.G. 4551, 16-12-1690: Mijn huijs gecomen van Janssen van Brussel, alias Hulsbos verhuert op beloocken
paesdach aen sr. Cruijff H. Geest meester deser stadt Helmont die selve inhuerde van Jenneken wed. Jan
Hulsbosch voors een jaer voor de somme van twelff gulden ende t’ huijs gelt inde presentie van Joost Jan
Raessen ende Handersken huijsvrouwe Peeter Jan Aert Janis ende Jan Porters in het voorhuijs van Jan Porters
voors.
T.H.G. 4551, 27-02-1691: Notaris behoorlijck geassisteert. Alsoo Hendrijck Aert Deckers aen heere schoutet
ende schepenen regte hadde gepresenteert ten fine hij suppliant als tochtenaer tot sijn onderhout soo hij daer bij
voorheeft ende sijne tocht goederen off eenige vande selve soude mogen vercoopen ende daertoe versocht
behoorlijck decreet ende pernisse welck voors. regueste is gestelt in handen van de naeste vrienden om salua
insinutione binne acht dagen te dienen van advies ende bericht waer van de insiuate is gedaen aen Jan Hendrijck
Deckers wettige soone vanden voors. Hendrijck Aert Deckers op de leste october 1689.
T.H.G. 4551, 31-03-1691: Aen mijn heeren schouteth ende schepenen der stadt Helmondt. Alsoo Willem
Lambers den hoetmaker sijnde lants dienst ende elders liggende in garnisoen heeft alhier gelaten verscheijde
kijnderen waer van door den armen mr. per ordre van de. eerw. het jonste gent. Jan Willem Lambers bestelt is
geweest ten huijse tot Bakel de H. Geest geene soo ist dat noch een docterken van ontrent de 10 a 11 jaeren bij
sijne suster is ingecomen die selve onmogelijck konnen onderhoudt …. voor dt selve meijsken gent. Elisabeth.
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T.H.G. 4551, 27-07-1691: Aen heeren schepenen der stadt Helmondt. Geeft seer onderdanigh te kennen F.
Bonckhorst. Hoe dat den suppliant in qualitijt als deurw. van den ed. moo. heeren rade van Brabandt ende op
ordre van sr. Lambert de Kruijfft ende uijt krachte van secutariael bij hoogh gemelten ed. rade verleent ten sinen
om eenige jaeren achter stellen van pachten soo kooren als gelt te innen ende gebrekigen te doen betalen.
T.H.G. 4551, 14-07-1691: Mijn heeren provisoiren der armen deser stede Helmondt ordoneeren sr. Dionisius
Bunnen regerende armen meester te betaelen aen Fredrick Bronckhorst dese specificatie mede alvoorens
getaxeerthebbende de somme van tien gulden.
T.H.G. 4551, 15-09-1691: Corte specificatie bij des notaris Kets verdient verschooten voor des armen mr. van
Helmont sr. Dionisius Bunnen. tegens Peter Hendrijcx van Duijnhoven president schepenen des dorps
heerlijcheijt ende dingh bancke van Stiphout.
T.H.G. 4551, 05-02-1692. Aen mijn eerw. achtbare heeren provisoiren vanden armen der stadt Helmondt. Geeft
met alle eerbiedichheijdt te kenne Catalijn wed. Jan Matteeusen alias Keusser, hoe dat zij suppliante is gecomen
tot eenen hooge ouderdom ende in all lange jaeren vande armen is onderhouden.
T.H.G. 4551, 14-02-1692: Aen mijn erw. ende achtbare heeren schout ende schepenen der stadt Helmondt.
Geeft met alle eerbiedichheijdt te kennen Willem Joosten van Mierloo inwoonder alhier, hoe dat hij suppliant is
gecomen tot eene hoogh ouderdom ende mits de groote coude seer gerne soude zijn versien van eene innocent
ofte rock met ene hemdrock en paer hemden.
T.H.G. 4551, 31-01-1692: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft in alle onderdanicheijt te
kenne Jan Karissen, dat hij supliant is een persoon onbequaem om cost ende ander nootdurstt te gewinnen, die
door het gansch swaer accedent dat hij de laetste rijse aen sijn been of knie gehadt heeft alles heeft bij geset.
T.H.G. 4551, 14-02-1692: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren provisoiren der taefele vanden armen der stadt
Helmondt. Geeft met alle respect te kennen Hendrick soone Gerrard van Duppen oudt ontrent 15 jaeren hoe dat
aen hem suppliant sweecx vande taefelen der armen alhier wordt uijtgereijckt twee stuijvers met een brooijken
waermede de suppliant hem niet langer …. behelpen door die teenemael is onversien van linne ende wollen.
T.H.G. 4551, 31-01-1692: Aen mijn ed. eerw. heeren provisoiren der armen taefelen van Helmondt. Hester wed.
Nicolaes Cornelissen [cleermaecker] hebbende eene dochter oudt ontrent de 19 jaeren die teenenmael van haer
gesicht is berooft zijnde oversulx onbequaem om iets te conne verdienen ende geconsideveert dat de suppliante
ten tijde van haere man zaliger was gestelt op 6 st. sweecx ende nu maer twee stuijvers sonder meer.
T.H.G. 4551, 30-04-1692: Mijn heeren schoudt ende schepenen ordoneeren de armen meester Dionisius Bunnen
te betaelen aen sr, Joost de Bercker oudt borgemeester deser stadt Helmondt de somme van acht gulden tien
stuijvers over gecoghte bedt op den huijsraedt vanden kinderen ende erffgenamen Mattijs Coolen voor Hendrick
Aert Deckers dese met behoorlijker quitantie.
T.H.G. 4551, 16-10-1692: Mijn heeren schepenen der stede Helmondt. ordoneeren sr. Dionisius Bunnen armen
mr. alhier te betaelen aen Margriedt Bastiaens schoonmoeder van Lambertus Berens tot onder houdt van sijne
klederen de somme van ses gulden.
T.H.G. 4551, 11-06-1693: Aen mijn ed. eerw. heerenschepenen der stadt Helmondt. Geeft met alle eerbiedicheijt
te kennen Lijsken wed. Lambert Gabriels hoe dat zij suppliante mettet aff sterven van haere nu ettelijck jaeren is
blijven sitten met seven naeckte kinderen waer onder een simpel is als zijnde onbequaem om zijn broodt oijt ofte
immermeer te connen verdienen met welcken kinderen zij suppliante haer tot noch, heeft weten te redden ende
de sobere cost winnen, sonder vanden armen taefele oijt iets gepretendeert te hebben.
T.H.G. 4551, 08-10-1691: Corte specificatie bij mij Joachem Kets als not. verdient ende verschoten voor des
armen deser stadt. 1691 den 8 october ten versoeke van joncker Gerwen schouth deser stadt mij neffens de
selven vervoegt naer Stiphout ten huijse van Marten Goort Sleutiens, de welcken nijet thuijs sijnde heeft
Petronella des selfs huijsvrou voor mij als not. bij attestatie verclaert, te tijden de Cruijff armen meester souden
sijn geweest alleen maer vanden selven ingecocht ende ontfangen te hebben, achtien vaten roggen, sonder voor
off naer vanden selve Cruijff ontfangen te hebben comt mij voor minuteren.
0-12-0
stelle naer
1-16-0
voor extenderen op segel papier
0-12-0
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aen segel papier daer toe dienende betaelt.
0-7-0
ende alsoo de selve behaudicht aen dheer vander kercken die ordonneerde de man vande eerste deponente daer
sijne verclaringe bij te voegen ende de 10 october gegaen naar Stiphout aen des selfs huijsinge ende nijet thuijs
sijnde van daer gegaen op Mierlo Hout alwaer des selve hem met de verclaringe sijnder huijsvrou confirmeerde
voor oplesen ende acte waer bij hij t’ selve confirmeerde op te sellen.
0-16-0
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmont. Enen ootmoedige te
kennen Jenneken Maria Elisabeth ende Anneken kinderen van Willem Lamberts den hoetmaker maer van die
voors. kijnderen vader is gelegen in dienst binnen de stadt Breda.
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schoutent ende schepenen schouteth ende schepenen der stadt
Helmondt. Anthoni Aerts beenhacker, welcke suppliant is ……eene sieckelijcke huijsvrou met het huijs vol
nackte ende armoedige kijnderen tot wiens subsidie alles int genervael ontbreckt.
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schouteth en schepene der stadt Helmont. Geeft aerativelijck edogh
met alle ondedanight ende danckbaerheijt te kennen Antonij Aerts den beenhacker welcken suppliant is ……
heeft eene sieckelijcke huijsvrou met huijs vol nackte ende armmoedige kijnderen tot wiens subsidie alles int
genevael onbreckt.
T.H.G. 4551, 26-01-1690: Aen mijn heeren schouteth en schepenen der stadt Helmont. Geefft aerativelijck
endogh met alle onderdanicheijt ende danckbaerheijt te kennen Antonij Aerts den beenhacker hoe dat van ed.
ende eerw. aen behouten van hem suppliant op den 26 januarij 1690 den armen mr. de Kruijff twee broijkens
sweecks t’ ordoneeren ende aengesien hij suppliant voornaemenlijck sijn vrouw ende miserabile kleijne kinderen
niet alleen van broot konnen leven.
T.H.G. 4551, 27-01-1690: Aen mijn heeren schouteth ende schepenen deser stadt Helmont. Geeft alnogh met
droefheijt te kennen Daniel Marcanx, hoe dat hij op de 27 jannuarij 1698 van ed. ende eerw. goedentierende
ordonantie hier.
T.H.G. 4551, 27-01-1690: Aen mijn heeren schout en schepenen der stadt Helmont. Geeft in alle
onderdanichheijt Daniek Mareanx voor deese op t’ huijs te Bijnderen ende me[de] alhier ter stede woonende hoe
dat hij suppliant is een der verduckte Fransse vluchtelinge ende met deesen winter ende beslooten tijt, sijn broot
voor hem als vrouw ende kinderen niet wel kan gewinnen.
T.H.G. 4551, 11-06-1689: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont.Geeft ootmoedelijck te kennen
Willemken Anthonissen woonende op de Corten Steenwegh alhier dat sij suppliate is eene ingeborene .. van dese
stadt de welcke eer sij tot armoede gecomen is altijt haeren stadts lasten …. andere voldaen ende betaelt heeft
ende geconsidereert de selve nu is gecomen tot ouderdom ende armoede mitsgaders gelegen van eene
doodelijcke sieckte die alsoo in egeenen deelen haer kan behelpen.
T.H.G. 4551, 07-11-1693: Aen heeren schout ende schepenen der stadt Helmondt. Geeft reserentelijck te kennen
Adrianus Wilhelmus Rijers secretaris deser stadt, hoe dat sr. Dionisius Bunnen gewesen armen mr. ende in des
selffs plaets is gefucceert sr. Goijart Voet als regerende armen mr. ende dat den selven Bunnen gedurende sijnder
administratie aenden requrant wegens het schrijven vanden appostille op de armen requesten geene betaelinge
heeft gedaen.
T.H.G. 4551, 13-05-1693: Extract uijt de armen rekeninge der stadt Helmondt van Hendrick Janssen van
Gemert waer inne het hooft ende slodt der selve is luijdende als voght.
Rekeninge bewijs ende reliqua die mits desen sijn doende, ende overgeven de Hendrick Janssen van Gemert
ende Aert van Hooff provisooren respective der tafel vanden H. Geest alhier binnen Helmondt van allen den
ontfanck ende uijtgeven gehadt inden tijt van een jaer … van den.
voorschreven van Gemert.
specificatie voor E. vander Hercken intendant van sijne excellentie van hooghe gebooren heer grave van Arberg
en ter saecken van vacatien deboursementen ende iura uijt crachten van commissie als andersints gedaen die de
selve tot laste vander armen Helmondt is brengende aenvanck nemende den 19 october 1691.
Wilbort Janssen formeerden eener presentie van wegens den quijtslach vanden jaeren 1672 ende 1673 tegens
Valkenhoff repesenteerende Ardt van Hoof gewesen armen meester van Helmondt heeft hem geaddresseert
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aenden eedel. mogende Rade van Brabant bij requeste, voort examineeren ende naer sien de selve requeste sub
litt A.
0-12-0
Geintimeert sijnde aende provisoren ende oock gein. hebbende aen Valkenhoff, heeft gecauseert eene groote
difficulteijt ende heeft den selve Valkenhoff doen insinueeren een protest sub litt B. voort resumeeren naersien
ende daer op gegevenen antwordt verdient.
1-0-0
Genoet saeckt geweest ter visiteeren der armen rekeningen soo van Andries Everts van Handel als van ditto van
Hooft ende bevonden hebbende groten abuijsen, hebben doen uijt maecken deser annexe copijen sub litt C.D. E.
gevaceert eenen dach stelle vier gulden.
4-0-0
voort collatieneeren ende resumeeren der selve copijen

1-10-0

Ondertussen dat men doender was om de selve opgeresene difficulteijt ten assopieren onder minnen soo is
Valkenhoff gecompareert vorden edel mogende Raede van Brabant soo tegens Wilbort Janssen als armen
meester van Helmondt den 21 november ende hebben de heeren Fagel ende Kinschot eenen anderen dach van
comparitie gestelt tegens den 6 december 1691 sub litt F.
stadthuijs van Helmondt bij geleijt ende gesaorpierty rakende Wilbort Janssen opden 2 december als blijckt bij
acte sub lett G.
voor meenivuldige vacatie stellen.
12-0-0
ende alsoo noetsaeckelijck was de comparitie tegens Valkenhoff waer te nemen ben den 2 december vertrocken
naer den Hage ende bijgewoont de comparitie verdragen als sub litt F. hebbende gevaceert vanden 2 december
tot 12 beijde incluijs sijnde 11 dagen s’ daeghs 4 gl. ficit.
44-0-0
voor schips vrachte hinder ende weer

5-0-0

voor kerre vracht vande Bosch op Helmondt

1-0-0

ontfangen eene brieff van Valkenhoff vanden 7 februarij betaelt aen port 2 st. sub litt. H.
0-2-0
voort resemeeren ende beantworden

0-6-0

voort examineeren ende resumeeren der stucken in dese specificatie vermelt uijt maecken deser specificatie ende
her dubbel.
3-0-0
somma bedraeght dese specificatie 72 gl. 10 st.
T.H.G. 4551, 03-09-1693: Mijn heeren schepenen ordonneren sr. Dionisius Bunnen armen mr. te betaele aen sr.
Lucas Gerwen deurw. over gedaene executien ect. de somme van achtien gulden.
T.H.G. 4551, 17-09-1692: Mijn heeren schepenen der stede Helmondt. Ordoneren sr. Dionisius Bunnen armen
meester deser stede voors. te betaelen aenden heer rent meester Roefs de somme van vijfftien gulden volgens
accoordt wegens den achterstel vanden chijns van het gecoffte huijs vanden wed. Andries Buttenij gestaen in de
Veestraet alhier.
T.H.G. 4551, 11-08-1692: Memorij ofte corte specificatie voor den deurw. Fredrick Bronckhorst wegens de
executie gedivigeert op de huijsinge toebehoort hebbende mr. Andries Petonie ingekocht ten behoeven van den
armen alhier tot Helmondt.
T.H.G. 4551, 06-6-1692: Mijn heeren schepenen ordonneren sr. Dionisius Bunnen armen meester alhier te
betaelen aen heer Libertus Loeff pocudeur voor den ed. mo. rade van Brabant wegens verschoten als rapport
penningen de somme van 40 gulden.
T.H.G. 4551, 09-02-1692: Versackt gebrecken uijt het verpondings boeck wegens Jasper Peters op Grotel, als lae
… geweest van den H. Geest der stadt Helmont den welcken aen mij ondeschreven is schuldich ende ten
achteren gebleven een somme van 11 gl. 15 st.
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T.H.G. 4551, 23-12-1691: Aen eerw. en achtbare heeren provisoiren vande armen taefelen der stadt Helmondt.
Geeft met alle respect te kennen Hendrick Aerts Deckers, hoe dat hij suppliant gants noodich is hebbende eenen
rock ofte innocent met een a 2 hemden.
T.H.G. 4551, 14-12-1691: Corte specificatie Hendrik Ginhoven vant gene den selve verdient heeft als
deurwaerder van ed. mogen. Rade van Brabant. Contra Lambert Kruijff.
Den 9 october 1690 is den declarant ter hant geselt van heeren schepenen deser steede comissarissen vande ed.
moo. Rade van Brabant het selve geresumeert comt
0-6-0
Het selve aen Lambert de Kruijff gexploiteert comr als ordinaren.

1-4-0

voort telezen vande copije die seer groot was

1-5-0

voort minuteren ende grosseren vant lange relaes.

0-15-0

Is verbalen vuijt spraeck met relaes gebracht bijde heer vander Hercken op ordere van heere schepenen comt
0-6-0
Mons. Bunnen cum suo als armen mr. deser stadt
contra Aert Thielen Kemps
het selve geresumeert om naer teneur te ex ploiteren comt.

0-6-0

den 6 october 1691 mij getransportteert van Helmont naer Eijndhoven bij den procureur de Louw als bediende
van Art Kemps om het regt van surchantie der specutie aen sijn ed. te exploiteren heefft het selve voor Aert
Thielen Kemps voorn. met willen aen nemen vermits sijn broeder tot Leent was woonende welck broeder
Hendrik Thielen Kemps oock de procuratie hadde maer wille alleen het exploit aen nemen voor den deurwaerder
Kerckorle bij aldien den deurwaerder tegen avont niet binnen Eijndhoven quaem heb der halven soo lange
moeten op wachten dogh te vergeeffs vermits den selven .. gerijst is waer op den voorn. procureur de Louw het
exploit voor den deurwaerder Rijnier Kerckorle heeft aengenomen compt voor exploit als ordinaris
1-4-0
voor de copij
0-18-0
den 4 dito mijn getransporteert van Eijnd Hoven naer Leende ende mijn bevonden ten woonhuijsen van hendrick
Thielen Kemps ende aen den selven mijn exploit gedaen het welck hij voor sijn broeder Aert Thielen Kemps
ende heeft aen genomen compt.
1-4-0
voort leveren vanden copijs met cort relaes als voor.

0-18-0

den declarant heefft gevaceert twee dagen op eijgen kosten dranck met karre vraght daghs vier gulden als
ordinaris.
8-0-0
voor relaes mij weder varen ende wat ider voor antwoort heefft gegeven.

0-12-0

T.H.G. 4551, 19-11-1691: Aen de eerw. ende achtbaere heeren de schepenen der stadt Helmondt. Geeft in alle
onderdanicheijt te kenne Anneken wed. Laureijns Isacks, welcke suppliante door haere desolaten state seer
gedinstelijck versoeckt ende bidt datter de. eerw. goetertierentheijt mochte wesen dat een van haere kijnderen
twaelff jaeren oudt ende simpel konnen gaen mochte staen uijt het innekomen vanden armen.
T.H.G. 4551,27-09-1691: Specificatie voor sr. Laurens van Gemert schepenen alhier ter saecke van zijn
verschotten ende vacatien bij hem gedaen ende geleden ter instantie van armen alhier.
Door last ende versoek vanden heeren intendant vanden heeren ende schepenen heeft hem den voorn. van
Gemert vervoeght naer Nunen omme aldaer te leijden attestatie tegens de gewesene armen mr. Kruijff hebbende
alsdoen moeten betaelen, te
weten voor peerdts huijre
1-0-0
voorde attestatie te produceren mette uijt maken betaelt.
1-16-0
voorde attestatie ende schepenen over vertering in plaetse van salaris betaelt de somme van.
1-4-0
den voorn. van Gemert compt ten minsten voor zijne vacatie
1-5-0
T.H.G. 4551, 16-06-1689: Aen mijn heeren en schepenen deser stadt Helmont. Geeft met behoorlijke reventie te
kennen Elisabet weduwe van wijlen Peter van der Heijden zaliger hoe dat nu onlanghs bij marginale appostille
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van uwer eerw. aen haer suppliante ….. geconsenteert ende den H. Geest mr. alhier …. uijt te reijcken
sweeckelijck twee [broot].
T.H.G. 4551, 10-02- 1689: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onder respect te kennen
Lambert Willems hoedtmaker, hoe dat de armen suppliant in tweij disticte reijsen all over eenige tijdt aen uwer
eerw. heeft gepresenteert ten eijnde van eenige subsisteren waer op uwer eerw. hadden gelieven t’ appoincteren
dat den moderne armen mr.
T.H.G. 4551, 27-01-1698: Aen mijn heeren schouteth ende schepenen der stadt Helmondt. Geeft in aller
oodtmoedicheijdt te kennen Lambers Willems hoetmaker hoe dat hij suppliant aen uwer eerw. eenen geruijmen
tijdt geleden vermidts zijne ouderdom ende catij vicheijdt genoodt drongen is geweest reqte te presenteren ten
eijde vanden taefels van de armen alhier.
T.H.G. 4551, 08-07-1688: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdaniglijck te kennen
Sijmon Olijfiers soon, dat hij suppliant van godt almagtich besoght wesende met beroertheijt ende lammicheijt
daer door gansch onbequem is om sijn selve te bevidderen, veelmin sijn noodt dust te winnen, dat hij suppliant
oock tenemael onversien is van kleederen ende alle dagen gedreijght wordt uijt sijne wooninge geiaeght te
worden.
T.H.G. 4551, 28-10-1688: Aen mijn heeren schouteth ende schepenen deser stadt Helmondt. Geeft ootmoedich
te kennen Maria Fabers, hoe dat sij suppliante nu onlanghs aen uw. eerw. gepesenteert hebbende supplicatie, ofte
reqte daer op versoeckende dat uwer eerw. aen de desolate ende watersuchttige suppliante sweeckelijcks, door
den H. Geest mr. alhier souden gelieven doen uijt reijcken ses alwaer op uwer eerw. bij marginale appostille, dit
versoeck hebben gestelt in handen ende gelieven van den H. Geest mr.
T.H.G. 4551, 02-09-1688: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft eerbiedelijck te kennen
Maijken Fabers, dat sij supliante van ouders tot ouders is een ingeborene deser stadt die niets ter werelt heeft om
van te leven, dat sij een oude ellendige persoon die oock seer beswaerlijck met het weeringe sij van den armmen
meester geniet kan geraken.
T.H.G. 4551, 27-01-1689: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdanich te kennen Jan
Karissen, dat hem suppliant bij uwer eerw. toegeleijt is uijt het gemeene incomen vanden armen alhier eene
somme van ses stuijver.
T.H.G. 4551, 04-08-1688: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdanich te kennen Iken
Sueters, hoe dat sij suppliante gecomen wesende tot seer hoogen ouderdom, daer door als mede door haere
swack heijt geheel onbequaem wesende om haere selven te gewinne, dat oock de eerw. haer suppliante hebben
gelieven te doen distibueren weeckelijck met een brootien en eene schillinck, tis nu sulcx dat Jan Mattijssen de
Wael daer de oude suppliante tegen woordich bij is woonende.
T.H.G. 4551, 08-07-1688: Aen de eerw. heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdanichlijck te
kennen Thomas Jacobs Uglas geboren porter deser stadt dat hij supplant is belast met vrou ende kijnderen onder
welcke eene heeft de vallende sieccte een oock gansch beroert is, dat hij suppliant als nu oock soo danigh aen
sijne eene zijde is geraecktdat hij niet eenen stuijver can winnen.
T.H.G. 4551, 08-07-1688: Aen mijn heeren schout en schepenen deser stede Helmont. Geefft in alle
onderdaenigheijt te kennen Andries Pouwelssen, hoe dat u eerw. aen hem suppliant voor deesen uijthet ….
incomen der armen goederen weekelijcx geaccordeert hebbende een broot ende drie stuijvers, ende dat hij
suppliant tot nogh toe heeft sijn schuijl plaetse genomen gehat inde vervallen huijsinge van Anneken Witte
Brouwers.
T.H.G. 4551, 16-03-1689: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen deser stede Helmont. Geeft eerbiedelijck te
kennen Jenneken Jan Jansen van Brussel andersint genaemt Hulsbosch, dat den selven haeren man nu onlanx
deser wereldt is overleden achterlatende haer suppliante met vijf cleijne kijnderkens waer van twee nijet connen
gaen ofte staen oick nijet ter wereldt hebbende waerop sij haere oge soude connen slaen oijck onmogelijck sijne
voorde selve den cost, cleederen, lijnwaet, veel min wooninge te conen becomen ten sij salve sij gehec..deert
werden vanden H. Geest.
T.H.G. 4551, 14-02-1692: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren provisoren ende regenten vanden armen taefele
der stede Helmondt. Geeft met alle eerbiedich te kennen, Jan Andriessen alias Fedder hoe dat hij suppliant met
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vrouwen ende kinderen vermits dese lanckdurich conde noodtdrus zijn broodt langer siet te becomen uijt
oirsaecke hem genoodtdrongen vindt aen uwer eerw. te addressen.
T.H.G. 4551, 22-10-…: Aen mijn heeren ….. provisoren van den armen tot Helmont. Geeft met alle respect
sedogh in alle nootlijdt saemheijt te kennen Hendrik Dijckmans hoe dat hij suppliant en sijn vrouwe eenen tijt
van drie a vier maenden herwaerts besoght is van conturueelen coortsen die hem al nogh sijn bijbijtende als
meede een sijnder twee kleijne kijnderen waerdoor dan sijne suppliants huijsvrouwe genootdrongen is die twee
kleine kijnderen op te passen daerdoor hij beijde dan niets ter werelt konnen verdienen.
T.H.G. 4551, 05-04-1691: Aen mijn heeren schout der stadt Helmont. Jan Campers vertoont met alle
onderdanich respect hoe dat hij heeft een vrouw met ses kleijne kinderen is metten brant op den Steenwegh tot
extreme armoede vervallen.
kantl: Weckelijck uijt te keeren twee stuijvers met nogh een broodt.
T.H.G. 4551, …-1688: Aen mijn heeren schepenen deeser stede Helmont. Geeft in alle onderdaenigheijt te
kennen Catarina Janssen porteresse ende desolaete wed. alhier ter stede woonachtig hoe dat godt de heere haer
suppliante soodanigh met armoede heeft comen te besouken dat se genootsaackt was geworden de hulpe vanden
armen stock alhier t’ emplecteeren waeruijt eerw. haer suppliante dan oock uijt commisentie hadden gelaeten t’
accordeeren vier stuijver des weeks, sijnde geweest ten tijde wanner sij suppliante beter als tegen woordig haere
cost conde winnen.
T.H.G. 4551 : Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft eerbiedig Jan Willems woonde op t’
Hoogheijnde alhier dat hij is sieck ende bedlegerich soo … dat hij den gansch winter niets niet conne winnen off
verdienen welcken suppliant tot dien mede is beswaert met vouw ende drij naectekijnderkens verwactende sijne
huijsvrou dagelijcx den craem soo dat aldaer meerder onbreckt als de penne well uijtdruckt.
T.H.G. 4551,10-03-1689: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdaenichlijck te kennen
Laureijns Jansen Kensers dat hij suppliant is belast met vrou ende 3 kleijne kijnderkens wiens huijsvrou
dagelijcx den craem staet te verwachten konnende onmogelijck met sijn geringe weevers winste langer ….
suppliant oock nijet en weet wat wooninge hij t’ vervaerstijt om in te trecken sal becomen die sigt tot
nogh toe bij sijne ouders wooninge beholpen heeft.
T.H.G. 4551, 16-06-1689: Aen mijn heeren schout schepenen der stadt Helmondt. Geeft met groote
nootsaackelich ende extreme droeffheijt te kennen Geerit Willems woonende opt ‘ Bijndersse eijnde alhier hoe
dat hij met sijn vouw beijde van Helmont sijnde ende drie kinderen, die heel onnoosel …. twee daer van een tijt
van 2 a 3 jaeren herwaerts het bed hebben gehouden, onmogelijck aen cost can geraeken dat hij maer is
hebbende een onnosel weeffgetoucke daer meede hem onmogelijck valt connen voor hem, sijn vrouw ende
kinderen [cost] winnen, dat sijn vrouw diecontin ueelijck de siecke kinderen moet oppassen oock daerdoor
niet een hand aen werck oft aen spinnewiel can staen om een stuijverken tot onderhout van haer menagie te
verdienen.
T.H.G. 4551, 21-03-1689: Aen mijn heeren ende schepenen deser stadt Helmondt. Geeft in alle onderdanicheijt
te kennen Jan Campers woonende in de Hage alhier welcke suppliant is belast met vrouw ende vijff kleijne
kijnder suppliant tot dien doorgans cranck is konnende onmogelijck voor sijne huijsvrouw vijff kijnderen ende
selve de kost gewinnen, die nu ontrent vier jaeren geleden als den suppliant op den Steenwegh was woonende
geheelijcke is affgebrant waer door hij alles verloor soo versocht ende bidt den suppliant dat hij tot subsistentie
van huijs gesijn weeckelijck uijt het innekomen vanden armen alhier verwach te genieten ses st. ende een
broijken uijtsch. de huijshuijr die anders sal uijtgeset werden. dwelcke doende etc. Joachimus Kets.
T.H.G. 4551, 20-03-1689: Aen mijn schepenen der stadt Helmondt. Geeft onderdanichlijck te kennen Perintjen
Craelen dat sij suppliante seer sieck is, de welcke door Lijneken Frans Craelen haere suster moet werden
opgewacht, waer door haer bijder handen stil staen connende alsoo onmogelijck met het weeckelijck ordinairs
gelt ende broot sublisteren, soo bidt de suppliante seer ootmoedelijck dat het uwer eerw.
T.H.G. 4551, 20-05-1688: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Geest onderdanichlijck te kennen
Peter Jan Joosten van Bijstervelt, dat den suppliant is belast met eene siecke vrouwe met drije kleijne
kijnderkens, welcke suppliant niet als t’ weef ambacht exerende kan onmogelijck langer siblisteren die sijne tijt
merendels om sijne siecke huijsvrouw ende kleijne kijnderen te bedienen exploijen moet ende want den
suppliant onmogelijck langer kan geraken met een broot ende ses st. die welcke geniet soo bidt den suppliant.
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T.H.G. 4551, 08-06-1688: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft eerbiedelijck te kennen Peter
Jan Joosten dat hij bij Maria Peters sijne gewesene huijsvrouwe nu onlanx deser wereldt is overleden heeft
verweckt drie seer jonge kijnderkens de welcke hij in doecken noch moet wijnnen, uijt ende overleden ende dat
sijn huijsvrou zal. bijde anderhalf jaer te bedde heeft gelegen alles met haer aende de cleijne kijnderkens verteert,
wat hij conde bijbrengen ofte aenhalen alsooo nijet ter wereldt hebbende waertegens hij sijn ogen soude connen
opslaen, oijck onmogelijck sijnde de costen ende cleederen voor hem ende kijnderkijns te connen winnen, als
hebbende maer een broot ende ses stuijvers weeckelijck.
T.H.G. 4551, 28-10-1688: Aen mijn heeren schepene deser stede Helmont. Geeft met alle onderdanigheijt te
kennen Maria Jan Joost Berckers hoe dat godt en heere haer soodaenighlijck met armoede heeft comen te
besouken dat se genoot saakt is geworden de hulpe van den armen stock alhier te amplecteren daertoe van eerw.
dan ook aen haer ten laste van de armen mr. alhier hebben gelieven iets weekelijcks hebben gelieve teaffigneeren
edogh soo veel niets dat sij haer in kleedinge heeft behrijclijck konnen onderhouden maer geheel ende al daer
van ontbloot is ja soodaenigh dat tegens den aenstaende winter bloot soude moeten gaen ende alsoo van grooten
koude vergaen versoekt der halven seer oot moedelijk.
T.H.G. 4551, 08-07-1688: Aen mijn heeren borgen mr. ende schepenen ende deeckenen raedt deser stadt
Helmondt. Geeft onderdanich te kennen Perijna wed. Teunis Willems van Dijck, poorter deser stadt dat haer
suppliante man nu onlangs dese werelt is gepasseert achterlaetende haer suppliante met twee kleijne onnosele
kinderen de welcke sij suppliante voor soo veel haer mogelick is geweest tot deser uwe toe heeft besocht maer
gemerckt de selve tegen wordig onbequaem ia. als liggende sieck te bedden.
T.H.G. 4551, 28-10-1688: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft seer bedrustelijck te kennen
Elisabet Thibos een innegeboore porteresse deser stadt sijnde van goede familie ende ouders voorgecomen dese
selve suppliante is als nu tot soodanige extreme armoede ende cranckheijt geraeckt dat sij haer gedwongen uit
haer aen uer eerw. te addresserende.
T.H.G. 4551, 18-03-1688: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdaniglijck te kennen
Frens Jansen van Asten dat hij suppiante is getrout met Josina doctere Jan van Asten gebortich alhier belast
sijnde met deversche cleijne kijnderkens waervoor hen onmogelijck is cost te kannen becomen vermits des
suppliants peert nu onlanx is gestorven, aldoor hij nijet ter werelt en weet te winnen.
T.H.G. 4551, 31-3-1691: Aen mijn heren schout en schepenen deser stadt Helmont. Hendricksken van Lierop
alhier voor desen getrouwt geweest sijnde met Willem Lamberts ende nu getouwt sijnde met eene Antonij
Claessen heeft een tijt herwaerts op de weeklijste alhier vanden armen 5 st. weekelijx getrooken ende daermede
haere huijshuijre ae mr. Jan van Bocxtel alhier betaelt.
T.H.G. 4551, 24-4-1692: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren, schout ende schepenen der stadt Helmondt.
Geeft met alle respert te kenne huijbert Sijmons wollewever ende in woonende borger deser stadt. hoe dat hij
supliant is belast met vijff kinderen …… moeder van eene lanckdurige siwckte deser werent is comen te
overlijden.
T.H.G. 4551, 13-02-1691: Aen mij eerw. heeren achout ende schepenen der stadt Helmondt. Geef
ondedaniglijck te kenne de twee kinderen van Jan Berckers woonende tot Beeck, wiens vader alhier geboortig is
geweest als oock deselffs kinderen suppliant inne dese de welcke alle inden jaeren 1689 vermits henne armoeden
aen uwer eerw. de neffens gaende reqte hebben gepresenteert waerop uwer eerw. hadde goet gelien te vinde den
affgegaene armen mr. de Kruijff.
T.H.G. 4551, 14-12-1690: Aen mij eerw. heeren achout ende schepenen der stadt Helmont. Geeft in alle
nootlijdertheijt edogh met behoijcken gesert te kennen Aelken wed. Jan Martens hoe dat hij haer bragt tot nogh
toe ende ten ouderdom van 67 jaer met wassen ende vringen bij naer heeft gewonnen edogh godt beter.
T.H.G. 4551, 18-12-1692: Aende eerw. heeren schepenen. Geeft met alle onder danigheijt te kennen Maerte
Hanse vanden Sterren hoe dat hij suppliant seer miserabel met sijn drie kinderen sieck ende kranckelijck te
bedde is leggende ende daer bij sijn vrouwe creupel ende inpoten sijnde ende van niemant eenige hulpe in hunne
miserable staet sijn genietende ende geschapen staet van armoede te vergaen in haere siecte ende slechten standt.
T.H.G. 4551, 12-03-1693: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont. Geeft onderdanichlijck te kennen Jan
Bartholomeeusen hoe dat Catelij glasekens sijn huijsvrouw bed legerich sieck is die welcke suppliant
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onmogelijck (als mede oock onpasselijck wesende) langer subsisteren ofte bestaen kan, die vervolgens geleden
hebben ende alnoch lijden groote armoede.
T.H.G. 4551, 18-03-1688: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont. Geeft onderdanichlijck te kennen
Thomas Jacobs Uglas dat huij suppliant gecomen is tot uijtter lijcke extemiteijt soodanich dat hij seer gerne een
van sijne kijnderen souden doen exercens ende bestellen om op het wevers ambaght sijn cost te winnen ende
want des suppliant maght soo cleijn is dat hij sijn kijnt niet en kan versien van klederen als rock, broeck ect.
T.H.G. 4551, 24-04-1692: Specificatie en declaratie van soodanige oncosten, salarissen ende verschotten als
Matthijs vander Laeck procureur deser stadt heef gedaen ende verschoten inde proceduren van Frans Peter
Conincx woonende tot Doerne, aenlegger.
tegens
Hendrick Jan Rutten als eijgenaer van seecker huijs en hof eertijts toebehoorende Hendrick Marten Pompen
gestaen ende gelegen inde Kerck staete alhierende nu des armen deser stede bij testament aengecomen dijer
qualiteijt ged.
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