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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4553, 28-11-1697: Aen mijn eerw. en achtbare heeren schepenen ende provisoiren der armen taefele van
Helmondt. Vertoonen met schuldich respect de kinderen wijlen Lambert Gabriels, hoe dat henne moeder over
eenige wecken alhier is commen te overlijden naerlaetend onder andere eene simpelen soon die onbequaem is
zijn broodt te winnen, veel min tselve langs de deuren te soecken ende geconsidereert de naer latenschap der
goederen, is van weijnige importantie, daer boven de ander kinderen selve, henne. cost zullen moeten gaen
souken ende verdienen, zijnde oversulcx onmogelijk dat deselve hennen suppliant broeder connen onderhouden
waeromme zij suppliant genoot drongen worden haere toevlucht te nemen tot uwer eerw.
T.H.G. 4553, 27-05-1697: Aen mijn eerw. heeren schepenen ende provisoiren vanden armen deser stadt
Helmondt. Geeft met alle respect te kennen Elsken Thonissen hoe dat zij suppliante met haere dochter nu gerne
van hier soude vertrecken naer Hollandt, ende geconsider eert zij suppliante is gansch verlegen om teirgelts om
gevoegelijck over den wech te conne soo tot schip vrachte als karre vracht.
T.H.G. 4553, 29-05-1698: Aen mijn heeren provisoiren vande armen deser stadt Helmondt. Geeft
onderdanichlijck te kennen Petronella naergelaten wed. wijlen Andries Bittenij in sijn leven gewesen kleermaker
alhier, hoe dat sij suppliante naer doods van haeren overleden man differende ter ordonantie van uw eerw. vande
tafel ofte incomste van de armen met haere drij kinderen gesustereert ende onderhouden geworden soo nu sulcx
dat suppliante met haere drij kinderen geine soude gaen woonen tot Bergen in Hinnegouw ende geconsidereert
de suppliante met ijdel handen die verre reijs met haere kinderen niet en derft ondernemen soo keert de
suppliante haer tot uw eerw. oitmoedelijck versoeckende dat uwer eerw. aen haer suppliante tot vervolgh van de
gementioneerde reijs gelieven toe te voegen uijt de incompsten van de armen de somme van 20 gl. wesende
alsoo voor ijder te weten voor haer suppliante ende drije kinderen vijff gulden.
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