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bijlagen bij de rekeningen.
Bewerking door Theo Meulendijks
T.H.G. 4579, 08-06-1802: Den officier van t schol ampt Zutphen, aan de regeering van Helmond.
Medeburgers.
Uit nevengaande authentiecque copielijke exiraaten van twee reto latien s’ hoves van justitie in Gerlderland, in
antwoord op mijne respective missives aan dat collegie geschreeven relatif de twee kinderen van Derk van Hout
en Eilsabeth van Doll, welke door laatst gem. mijne gevangene meede van Wesel na hier zijn overgebragt
geworden: zult UL. gelieve u verneemen wat uithoofde der gem. gevangene gevondene acte van indemuniteit
dier twee kinderen door UL commissarisen aan die Elisabeth van Doll afgegeeven, aan mij door het hof van
justitie is gedemendeert geworden.
geworden, en waar toe ik kortheid halve de vrijheid neeme mij te resteeren met verzoek dan UL mij spoedig
mogelijk in staat zult gelieven stellen aan s’ hoves orders ten dezen alsints te kunnen obtempereeren in simoli ad
reecprocqua bereidwillig zijnde.
heil en achting
Zutphen 8 junij 1802.
T.H.G. 4579, 03-06-1802:
Extract uit het memorie en resolutie boek s hoves van Gelderland.
Jovis den 3 junij 1802. Ontfangen en gelezen eene misive van G. A. Verstegen officier van het schout ampt
Zutphen geschreven den 2 dezer daar bij ter voldoening aan s’ hoves aan schrijving van den 19 maij j.l. den hove
informerende, dat de twee oudste van de bij zijnl. gedetineerde Eisabeth van Doll zig in de gevangenis
bevindende kinderen, voor zo verre zijnl. hadde kunnen ontdekken in geene ten laste van hunne ouders
voorkoomende delicten geparcicipeerd, of zelf dieswegens eenige wetenschap zouden kunnen gedragen hebben,
t’ geen te minder te vermoeden was, daar het oudste dier kinderen, zijnde een meisje Pieternell genaamd slegts
zeven en het tweede zijnde een jongetje met naame Francis maar 5 jaaren bereikt had.
waar op gedilibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan G. A. Verstegen.
Verstege officier van het schout ampt Zutphen zal worden aangeschreven, zo als geschied bij deezen, dat t’ hof
zal verwagten dat het gericht te Helmont worden aangewend ten einde de twee voorz. kinderen uit de gevangenis
worden afgehaald en buiten kosten de Domeinen verpleegd, met aut. risatie op zijnl. om dezelve twee kinderen
zo was die afhaaling zal geschieden, uit hunne detentie te doen ontstaan.
En zal extract dezes bij misieve aan voorn. rechter woden toegezonden om zig daar naar te gedragen.
arcoodeert met voors. memorie en resolutie boek (was getekend) W. H. de Greve pro vera copia.
T.H.G. 4579, 06-07-1802:
Vrijheid, gelijkheid.
Het hoff van justitie in Gelderland
aan
Het commette van justitie te Helmond.
Mede burgers
De officier van ’t schout ampt Zutphen heeft ons bij zijnl. messive van de 1 dezer een afschreift doen geworden
van UL. der missive op den 26 junij j.l. aan zijn l. in antwoord op die van zijn l. van de 8. daart te voren
geschreeven, waar bij UL. om geallegenerde redenen zig van de verpleging der twee kinderen van de bij gem.
officier gedetineerde Elisabeth van Doll met name Francis en Petronella van Hout, de welke zig bij hunne gez.
moeder.
in de gevangenis te Zutphen bevinden komen te exeuseren.
na lecture van voors. UL. der misive geene genoeg zame redenen daar in bij ons gevonden zijnde warom de
alimentatie der kinderen niet ten lasten van US. of der armen kasse UL. plaats zouden moeten worden gebragt,
hebben wij vermeend ons deswegens zelvs aan UL. te moeten addresseren en UL. daar bij onder het oog te
brengen.
Dat voors. vrouwpersoon te Wezel gedetineerd zittende en haar over neming van het crimineel gerichte aldaar
door ons ten faveure der justitie dienstig geoordeeld zijnde, deze twee kinderen bij die overneming niet konden
worden agtergelaten maar met de moeder door den officier van het schout ampt Zutphen moesten worden
overgenomen.
Dat vervolgens door het criminal gerichte van Wezel voornoemd aan voors officier zijnde ingezonden eene acte
bij voors. vrouwspersoon gevonden en door UL. ten behoeve van haar en deeze haare twee kinderen op den 19
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julij 1800 algegeven, waar van wij aan afschrift hier nevens voegen, zulks bij onze deliberatien voor des officier
aan vrage hoedaning met deeze kinderen te handelen natuurlijken wijse van dat effect heeft moeten zijn dat wij
daar uit niet alleen ziende dat dit vrouwpersoon en deze haare kinderen onder UL. jurisdictie waren geboren,
maar dat UL. ook speciaal bij deze acte hadden beloofd en aangenomen om dezelve inval tot armoede mogten
komen te geraken, uit de armen kasse van UL. gemeente naar vermogen te alimenteren, zekerlijk verwachten
moesten, dat UL. zig daar van in dit cas niet zouden onttrekken.
Want behalve dat UL. gemaakte
reflexie, als of UL. verpligting tot alimentatie dezer personen alleen van zoude kunnen opereren wanneer zulks
voor het bestuur eener opgevolgde vaste woonplaats van dezelve wierd gevorderd, daar door genoemzaam
zouden kunnen worden geresuteerd, dat dit slegts als een gevolg der door UL. op zig genomen verpligting, maar
geen zints als ’t eenige effect dat UL. daar aan willen geättribueert hebben, bij die ackte is voorkomende, zo
vertrouwen wij daar en boven, dat UL. ligtelijk het absurde penetreren zullen het geen uit zulk eene stelling
zoude proflueren, dat namelijk die verpligting als van geheel zoude komen te cesseren, wanneer deze vrouw en
kinderen zig eens nergens een fixum domicilium mogten verkiesen, maar dat, in zulk een cas de plaats alwaar zij
zig door een of andertoeval ophielden, en daar hun vermits zij onverwijlde bistand uit de armen kasse
behoevende waren provisionele alimentatie wierd toe.
gevoegd, met derselver verdere verpleging zoude moeten blijven belast.
Terwijl hier bij nog in peremptoire considepatie moet komen, dat, daar het aan de eene kantvan zelfs spreeke dat
deeze kinderen in allen gevallen niet aan hun eigen ongelukkig sort kunnen overlaten maar voor dezelve
behoorlijke zorge moet gedragen worden, en aan den anderenkant derselveralimentatie niet ten laste van den
lande kan worden gebragt, er gevolglijk niets natuurlijker en ook niets anders resterende is, als dat zij ter plaatze
daar zij en hunne moeder geboren zijn en met dezelve gedomicilieeërd hebben, worden onderhouden.
Wij vleijen ons, dat UL. uit aan merking van ’t gunt voors. de verpleging dezer kinderen niet verder zullen
verweijgeren, en versoeken ten spoedigsten van UL. intentia dien aangaande te mogen worden geinformeert,
terwijl wij ten einde UL. hier in zoo veel doenlijk te gemoet te komen, wanneer zulks aan UL.
mogt aangenaam zijn die voorsiening wel willen doen dat dezelve door een vertrouwd persoon naar Helmond
worden overgebragt, tot hoedanig een maatregel wij ons stelligt insgelijks zouden gedrongen zien, inval wij
binnen de tijd van drie weeken na, dato dezes gene veserptie van UL. kwamen te erlangen.
En hier mede eindigende bevelen wij UL. in de bescherminge godes geschreven t’Arnhem den 6 julij 1802 het
agtste jaar der Bat. vrijheid.
Heel en broederschap uit last van het zelve.
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