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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4557, 18-03-1721: Extract uijttet register der resolutien vanden heeren provosioren den armen taeffelen
der stadt Helmont waarinne onder anderen staat alsvolgt. dijnsdagh den 18 meert 1721: Alsoo de wed. Wijnant
Adriaens is komen te overlijden naerlatende drie kinderen met name Maria, Nelleken en Adriaen, soo is goet
gevonden deselve te bestellen gelijck deselve bestelt sijn bij de hen tot den ordiniren tijt van aenbestelline
namelijck het eerste bij Johannes Becx voor eene somme van ses gl. en het tweede bij Hend. Hendricx van
Woensel voor de somme van seven gl. en nopende het derde jegenwoordigh siekelijck sijnde wert den aan Peter
vande Bergh, gerecommandeert daermede bij provisie op de meeste menagie voorden armen te handelen en
werden geresofveert dat de meubeljes bij de voors. wed. agter gelaten op aenstaende saterdagh smorgens de
clocke tien uren door den voors. armme voorgaende publicatie pibliecq ende voor alle man sullen werden
vercogt.
T.H.G. 4557, 1717-1722: Rekeninge voor Peeter Wilberts Welten van het gene hij verdient heeft als decker van
de H. Geest huijsinge soo aan dagloon als aan metrialen.
Eerstelijk aan het huijs daer Andries Jan Driessen in woont op het Binders end, als mede daar Marcelis van Lijk
woont op hoeck van de Heijen straate te samen drie dagen ’s daags 12 st.
1-16-0
item aan dek banden
0-14-0
item het huijs inde Meijden straat daar woont Lambert Willem Zemmers gearbeijt eene dag en verschoten voor
vier st. banden komt
0-16-0
item het huijsken op de Wal gedekt twee dagen komt
1-4-0
item banden gelevert voor 8 st.
0-8-0
alnog het huijs agter de Meij gedekt twee dagen komt
1-4-0
gelevert aan banden voor negen st.
0-9-0
item het hoefken aan het Broek gedekt agt dagen des daags 8 st. vermits den kost heben gehadt komt
3-4-0
item ander halven dag als de dagen lang waaren komt daags 10 st.
0-15-0
item aan banden dertig st.
1-10-0
item alnog gearbeijt met mr. Peeter vanden Berg aan plaaijen te leggen en rooken tot wanden en stijlen
opwindenbo drie dagen komt daags 12 st. samen
1-16-0
somme
13-16-0
ik onderges. bekenne van dese boven staande somme voldaen te sijn bij mij. Peeter Wilberts.
T.H.G. 4557, 04-11-1722: Extract uijttet register der resolutien vanden heeren provisoiren den arme taffelen
vanden stadt Helmont waarinne onder andere staat als volght. Woensdag den 4 november 1722: Condite ende
voorwaarden waaar naar den heeren provisoiren vande armen taeffle der stadt Helmont publieq ende voor alle
man na voorgaende publicatie sullen bestellen de oude lieden en kinderen welcken vande armen taeffele der
voors. stadt onderhouden worden. Den hoogste insetter ect. Het kint van Jan Hendricx van Woensel met name
Arnoldus ingeset bij, affgehangen op. Affgemijnt bij aen geschreven bij Robbert vander Boogaert voor eene
somme van tien gl. sjaers en sulx voor de tijt van twee jaren, ter eijnde om in die tijt het wevers ambagt na
behooren te leeren en na expiratie van welcke twee jaren den voorn. vanden Boogaert aanneemt en belooft de
armen daer van te ontlaste mits dat den voors Arnoldus Jan Hend. van Woensel voor een reijs en verder niet door
den armen werden versien van behoorlijcke linne en wolle.

T.H.G. 4557, 14-12-1718: Aan de ed. eerw. heeren provisoiren der armen tafel deser stadt Helmont. Geeft met
alle eerbiedigheijt te kennen Cathalijn Bartels van Deussen, hoe dat haaren man al voor langen tijt en tot nogtoe
corstiuelijk siek is geweest en om opsulx buijten staat om broot voor sijn bij na naakte vrou en kinderkens te
winnen soo versoekt den suppliante seer ootmoedig dat uw. eerw. goede geliefte sij om aan den armen mr. te
ordonneeren om haar weekelijx te assisteeren met een broot met eenig gelt en eenige klot, vermits anders van
gebrek met haaren kranke man en ononoosele kinderen sal moeten vergaan te welk doende.
T.H.G. 4557, 16-08-1720: Aen mijn eerw. ende achtbare heeren de provisoiren ende regenten vanden armen
taefele der stadt Helmondt. Geeft met schuldig respect te kennen Mechel naer gelatene wed. Herman Linders van
Bracht hoe dat zij suppliante is gecomen tot eene exremen ouderdom als zijnde 81 jaer gepasseert, niet connen
meer quaelijk gaen ofte staen, over sulcx tot de uijtterste armoede geschapen is te comen te vervallen en haer
alsu is onthouden bij Helena haere dochter als in houwelijck hebbende Joseph van Bombbij de selve belast is
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met verscheiden kinderen vervolgens haere moeder niet langer connen assiteren omme den soberen cost te
geven, waerom de suppliante haeren toevlucht is nemende tot u. ed. achtbare heeren als provisoiren over
soodanige desolate ende behoeftige persoonen alhier geboortig.
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