Archief Tafel van de Heilige Geest Helmond 1789-1810
Toegangnummer 15448
Bewerking: Theo Meulendijks
Bijlagen bij de rekeningen. Een selectie uit de periode 1810-1675.
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
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
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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.
T.H.G. 4577, 21-06-1796:Ik onderschreven pastoor en armen meester in Nederweert attesteer mits deze dat N.
Vrins gebortigh van Helmont inwoonder alhier met vrouw en kinderen ter oirsacke van eene kranckheijd zedert
14 dagen a 3 weken niets en heeft konnen verdienen. 21 junius 1796 Houtemans pastoor van Nederweert.
T.H.G. 4577, 12-09-1797: Helmond aan de roomse gemeente. Ik vinde mijn zeer verpigt om eenige regels aan u
edels ter hand te stellen bestaande hier mij alzoo mijn vader Cornelis vander Meulen als burger en inwoonder der
stad Helmond overleeden is en heeft mijn als een wees heeft na gelaaten en ik genaamt Antje van Meulen meede
gebooren vandeser stad Helmond en al zoo ik om mijn brood te zoeken mijn heb begeeven na s’ Gravenhage en
ik mijn zelf daar wel gedragen hebben en hebben noijt niemand lastig gevallen maar naa eenige korte jaaren door
mijn hoogen ouderdom bestaan van mijn geheugen over de 80 jaaren ik nu niet meer en staat ben om iets tot
sulaas van mijn onderhoud toe te doen en ik mijn heb moete adresseeren aan onse roomse armen en die hebben
mijn inden beginnen toegelegt 8 stuijvers zonder brood of turf.
T.H.G. 4576, 20-08-1791: Een memorie van weegens Hendrina van Aalts van t’ mgebruijken in haer ziekt van
nieuw en in de vasten van t’ gene ik heb buijten moeten haele voor een somma van vier gul.
4-0-0
nog voor wijn, jenever, wit bier en zuijker voor een somma van.
3-4-0
nog voor een leijk mis aan den pastoor en zangers.
1-1-0
nog aan den pastoor van Beek van berigten is
0-6-0
nog aan de coster voor leijgelt is.
0-14-0
is same een somme van
9-5-0
T.H.G. 4576, Actum Heese den 16 janwarij. Mijn heer de heer Hogerlinde monseur monseur prijsijdent der stadt
en heerlijk heijt Helmondt wij versoken armen mesters van Heese om aen Arnoldus vanden Broek hulpe like
handt te veijken gelijck wij hier doen aangende sijn vrou die nog hoelanger hoe onnoseler aan is die niet haar
selfs meer kan behelpen die naer niet gaan kan en daarbij ook altijdt siek is alsoo dat dese mensen noodt sakelijk
moeten voor gesonde geholpen worden.
T.H.G. 4576, Asten 12-07-1790: Eedele achtbare heeren. Also Catholijn Frans Corsten wed. Jan Peter Schepers
alhier woonagtig en van U. ed. achtb. plaats met behoorlijke ontlastbrief van 24 julij 1750 voorsien tans seer
onpasselijk is.
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T.H.G. 4576, 07-03-1793: Wij onder gechreven pastoor ende armen momboir in Nederweet attesseren hier mede
dat Everaerd Frins gebortigh van Helmondt inwoonder alhier van een deugdelijck en vroom gedragh is egter
wegens den last van sijne nog ongetrokke kinderen bijstandt noodigh heeft.
T.H.G. 4575, 22-08-1789: Nederweert den 22 augustus 1789 mijn heere. Alsoo H.G. aen soght ben en mij
verplight vinde op het versoeck ende aen bedden van Everraerdus Vrients ende sijn huijs vrouw de welcke met
desen bedroefden en deieven tijt in de alder gootste armoede sijn en de selve sitten met een huijs vol klijne
kinders almacht ende bloot de welcke niet in staat en sijn voort hun en naer kinders den cost te gewinnen.
T.H.G. 4575, 09-04-1787: Wel eerwaarde heeren. Willem van den Eventuijn alhier lange jaaren met ontlast
brieff van uwer eerw. gewoont hebbende soo als bekent is en seer arm en elendig zijnde als zeer met kanker
ziekte besogt zijnde en niets hebbende als dat door mede lijden van de nabuure nu en dan bekomt.
Asten 9 april 1787.
T.H.G. 4575, 18-11-1788: Is Jenne Jansen volgens order van heere provisoore inde kost gebleven bij Marcelis
Koolen voor 24 stuijvers per week en om de 14 dagen de büs en het te kort komende of bij heb mankeren der
bussen door den armen meester bij te leggen de büs is tot den 14 julij in gang gewist en verders niet meer willem
omgaan en hebbe tot die datum op gehalt 25 gl. 8 st. 4 penn. en sal dan den 11 november 1789 te kort komen aan
het kost gelt 35-15-12 en vermits de selve op geen leijst en slaat versoek een ordinantie van heere provisoore
voor de te kort komende penningen.
T.H.G. 4573, 29-12-1779: Seer beminde cosijn deesen dient als dat alhier deesen man genaemt Jan Coopmans
geboortig stadt Helmondt is vervallen tot grote armoede door sijne ouderdom soo dat hij sijn broot niet meer kan
winnen der halve soo neemt hij sijnen toevlught tot de heeren en provisooren der stadt Helmont om hem in sijne
armoede te ondersteunen want wij moete getuijgen dat den selve Jan Coopmans sijn selven altijdt als een braef
ende eerlijck man.
T.H.G. 4573, 14-05-1778: Edele agtbaare heere provisore vande arme tavel der stadt Helmond. Naar hertelijke
groetenisse aan uwe achtb. heer neme de vrijpostigheid van uw agtb. te schrijven vermits Hendrik van de Leur
en zijn huijsvrouw Anna Maria van Geffe beide uwd. inboorlinge en ook beidevan behoorlijke ontlast brieve
voor sien ende wijl dien man doodelijk ziek is en de zijn vrouw nu een geruijmen tijd siek geleegen heeft en
niets kan winnen so is mijn versoek in deese naare omstandig heeden. dat uwe edel agtbare een christelijke
assistentie gelieft te doen in haar liden hoogdringende nood, zoo als wij aan de twee kinderen gedaan hebben.
Reusel 14 meij 1778.
T.H.G. 4573, 24-03-1779: Eerwaarde heeren. Johanna Verhoeven wed. van Johannes van Bakel alhier lage jaare
gewoont en van uw eerw, stad geboortig tot armoede zijnde en wegens ziekte niet in staat zijnde haar het nodig
te besorge, waarom wijhaar nu en dan wat hebben laten besorgen en door hem uwe eerw. bij acte van dato 30
augustus 1759 hebben aangenomen de armen alhier ter die saake te sullen ontlasten. Asten 24 meert 1779.
T.H.G. 4572, 17-07-1781: Alsoo Hendrick Brouwers wettigen soone van Hendrik Brouwers en Helena Verlimt
geboortig tot Helmont, alhier is getrouwt geweest en bij wijlen sijne vrouwe een kind verwekt heeft, soo
verdaeren wij ondergeschreven schepenen der keerlijck heijd Horst dat den selven als nu soo impotent is dat hij
niet moet in staat is sijn brood te gewinnen.
T.H.G. 4572, 18-10-1780: Wel eerwaarde heeren. Maria van Dijk geboortig van Helmond en haar broeder bij
haar woonende niet in staat sijnde haar selve te onderhouden soo is ons versoek aan deselve eenige alimentahe
toe te leggen, en bovendien voor deselve de huijshuur te betalen. Asten 18 october 1780.
T.H.G. 4572, 29-05-1781: Eerwaarde heeren. Elisabet Eijnouts weduwe Antoni Kampe van uw eerw. plaats met
ontlastbrieff dato 7 meij 1755 met twee kinderen en voorn. weduwe in armoedige staat sijnde, hebben deselve
uijt consideratie van tijd tot tijd van den arme alhier onderstand genooten en tans den outse zoon Hendricus
mede in voors. ontlast briev vervat eenige tijd ziek geweest zijnde ende moeder als voor buijten staat wesende
het nodige te besorgen. Asten 29 meij 1681.
T.H.G. 4571, 1769-1773: Aan de edele mogende heren raaden van staaten der verenig de Nederlanden. Geven in
alle onderdanigheid te kennen predikant en verdere lieden van de kerken raad der stad Helmont Meijerije van s’
Bosch. Dat in den voor leeden jaare 1769 zekere Sebilla Chorstiaans weduwe wijlen den commis van den tol Jan
Hendrik Aleward zig uit deeze stad heeft geabsenteerd en op eene malitieuse wijse vier minder jarige kinderen
waar van de oudste naauwelijks den ouderdom van twaalf jaaren bereikt heeft verlaten, dat de voors. vier
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kinderen daardoor met alleen van haare ontaarde moeder ontzet, maar ook in de uiterste armoede zij gedompeld
geworden.
T.H.G. 4570, 28-10-1769: Conditien en voorwaerde waerop Gerrit Noten als armen mr. deser stad Helmond,
publieq sal verkopen de meubelen door Hendrik Duijts staan des sijn eerste huwelijk met Ida Kets besaten
naergelaten aan hunne kinderen.
dese verkopinge sal geschieden vrij van onkosten en sullen de koper haer gekogte moeten betalen aanstonds aan
handen van voor. armen mr.
den afhanger hem abuteerende werd gereterveert sijn vrije verhaal.
Johannes van der Stijle. een lepel huijs met vier tinne lepels.
0-3-0
Adriaan Eijnhouts. een ijsere hael.
0-14-0
Judocus van Reijt. een vuur ijser en tang.
0-6-0
Francis van der Linde. een ijsere potjen.
0-7-0
Jan van de Reek, een copere hantketel.
2-3-0
van Schaik. een coperen tee ketel.
0-13-0
de weduwe Piet van Woensel.
0-3-0
Willem van Hoekel. drie stoelen.
0-6-0
Johannes van Stiphout. een paer slael lakens.
0-4-0
Willem Verhoeven. een wolle deken.
1-9-0
N. van Schaik. een veere bed en peuluw.
4-4-0
Thijs van Geffen. een tafel stoel en blad.
0-14-0
Jan van de Velde. een eetens kastje.
7-0-0

T.H.G. 4569, 22-03-1762: den ondergeschreven verclaere dat suster Catharine Sanders , geboortig van Helmont
ende woonachtig alhier tot Gemert met een langdurighe siekte bevangen is geweest.
T.H.G. 4567, 1753-1757: Wij mr. Hendrik de Kempenaer, en Pieter Johan Francken scheepenen der stad s’
Hertogenbosch, maaken kenlijk …. ceerende bij deezen dat voor ons persoonlijks is gecompareertende
verschenen de heer Johan Willem Hagens coopman binnen deze stad, als vader en voogd van zijnen minderjarige
zoon Guillielmus Josephus Venantius van Hagens den welke in die quatiteijt bekende dat de provisoren van den
H. Geest armen de stad Helmond aan zijnen handenin deerffelijkheijd hebben affgelost en voldaen eene
jaerlijcxrente van 20 gl.
T.H.G. 4567, 26-02-1756: Edele achtbare heeren. Vermits Maria Cornelisse van den Broek een ingeboorne van
Helmondt alhier woonagtig thans sig (met verschijde onnosel kinderen hebbende) daaren boven in het
kraambedde als mede in een droeve armoedigen staat bevindt, waar om wij ook berijds na vermogen onse armen
casse alhier, aan des mans en kinderen sijde haare eenige onderstandt hebben gedaan. Lieshout 26 feb: 1756.
T.H.G. 4567, 1753-1757: Huijs opt Bijstervelt, inden Hurk EZ. de wed. Claas van Laarschot ander de oude
hoffstad groot 38R. EE de wed. Claas vanden Laarschot.
T.H.G. 4563, 14-09-1741: Heeren provisoiren der armen. Aengesien dat monsieur Clomp armeester aen ons
ondergeschreven den 9 septembus heeft gelieven te antworden op de brief aen hem gesonden op dat wij op
aenstaende donderdaegh s’ morgens, als waerner de heeren provisoiren sullen vergadert sijn schrif telijck souden
in dienen hoe veul de weduwe van Francis van Stiphoudt gebortigh van Helmont uijt de incomsten der armen
alhier genooten hebben, soo ist dat wij ondergeteken de hiermede getuijgen dat die bovengemelde weduwe met
haere kinderen seer arm sijnde deertigh gulden van deincomsten der armen deser gemeijnte ontfangen ende
genooten hebben tot teken der waerheijt hebben dit eigenhandigh ondertekent den 14 septembus 1741.
Wilhelmus Thijssen pastor in Gemert.
T.H.G. 4563, 1737-1741: De ondergetekende provisoiren vande armen taeffelen der stadt Helmondt ordoneren
der administerende arm mr. Clomp om aen de wed. Francis van Stiphout vermits de man alhier van geboorte is
en de sieckte vande kinderen te betalen eens eene somme van 5 st. gl. soo als mede aen den subst. secretaris
Donker te restitueren t’ geene deselve aen voors. wed. hadde verschoten met hem nissell van eenige provisoiren
sullende hem arm mr. onder behoerlijcken qinth. voor uijt gaeff in sijne te doen reekende werden gevalid.
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T.H.G. 4563, 28-09-1741: De provisoiren vande armen taeffelen der stadt Helmont ordonneren den
administrerende arm mr. Willem Clomp om op de meeste meragul te bestellen het klijnste kint met namen.
van Matthijs vander Laek ende Maria Coolen en sulx tot den ordinieren tijt van bestellingen. ende nademael een
kint van Willem Vriens onlangs soldaet geworden sijnde met name Dorethea eenige jaren inde cost inde cost is
geweest bij desselfs grootmoeder de wed. Hen. Paulus van Asten, en deselve wed. niet in staet sijnde om langer
het voorn. kint te konnen onderhouden soo hebben voors. provesoiren goet gevonden ende verstaen ten behoeve
vant selve kints weeks toe te seggen vijff st. aan vank nemende aanstaande saterdag den 30 deser sullende de uijt
te schietende penn. van drei, in sijnde te doen reeckening voor uijt werden gevalidt. actum ter vergaderinge de 28
september 1700 een en veertigh.
T.H.G. 4561, 1730-1733: Eerwaarde heeren. Also den armen keerel bestelt bij Jenneken Jan Geeve mij
meermael heeft komen klagen dat het meijsje voor deese bestelt tot Helmont ende wiens vaeder in de wandeling
Casandt genaamt werdt bij hem gekomen was om dat het vande vaeder verlaeten werdt ende sijne luijden daar
hij t’huijs was seer veel overlast daar van hadden t’ effens versoekende dat de heeren provisoren het selve kindt
sig weeder wilden aantrekken ende bestellen, so is hetdat diese vrouw bij wien het kindt heel siek ligt, het selve
wel zoude willen aanneemen waarom ik de selve bij u. e.
T.H.G. 4561, 18-10-1731: Lieshout, Mons. vande Velden armen mr. Desen dient opt versoeck van Sofija van
Lieshout, ouwt inde 70 jaar geboortig tot Helmont om ende uijt haare naem te versoeken de goet heijt te hebben
aan haar te senden soo het doenlijck is eene rock ofte schort met een paer nieuwe hemden want sij voor den
winter niet genoegh is aan hebbende ende door haar kranck gesigt niet en can verdienen alsoo het te
verwonderen staat dat sij door het slegt gesigt niet verscheijde malen vant een huijs tot het anderen gaande om
noot drift niet en is verdroncken versoecke der halven beneffens haar togte doen wat de armen kasse kan leijden
want sij niet bequaam is een alemoes te gaan vragen om redenen voors.
T.H.G. 4560, 06-04-1730: Aande heeren provisoiren der armen taeffele der stadt Helmont. Geeft in alle
eerbiedigheijt te kennen Wouter Dielis van Luijk, dat hij suppliant sich genootsaakt vindt door het overlijden van
sijnen schoon soon Thomas Couwenbergh de welke heeft verweckt bij Maria Campers sijns overleden eerste
huijsvrouw vier kleijne onnosele kinderen waar van er drie bij de naaste vrinden worden onderhouden van
levensmiddelen en klederen geerne ook een soude onderhouden, maar geconsidereert dat hij suppliant niet wel in
staat sijnde om den kost voor het selve te winnen.
T.H.G. 4559, 1724-1727: memorie vande huijsen en landereijen toebehoorende den armen der stadt Helmont van
de verpondingen van het jaer 1726 collectuens Jacop Berckers, Dirck van Lieshout.
huijs boek
folij 21
folij 25 verso
folij 26
folij 26 verso
folij 30 verso
folij 38
folij 48
folij 49 verso
folij 54 verso
folij 66 verso
folij 74 verso
lant boek
folij 18 verso
folij 19
folij 30 verso

folij 46

het huijs gebruijcker Francis aen het Broeck
het huijs gebruijcker Lambert van Galen
het huijs gebruijcker Gijsbert van Os
het huijs gebruijcker Andries Deckers
het huijs gebruijckerJan Antonijs
het huijs gebruijcker Nicolaes vande Bos
het huijs gebruijcker Frans van Ruth
het huijs gebruijcker Joost van Waerenburgh
het huijs gebruijcker Peeter van Luijck
het huijs gebruijcker Dirck Jaspers
item de hof plaets inde Hage

den H. Geest voorde helft met Elisabeth
Staeijackens 2 loop 38 roeden voor de helft
de oude hofstadt achten dertigh roeden
item het lant neffens het Hemelrijck
groot 3 loop 32 roeden
den hoeve vande H. Geest van Helmont
groot in landerijen 51 loop coomt
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2-13-12
2-2-2
1-6-14
2-2-2
2-2-2
2-2-2
2-11-2
4-14-2
1-16-2
3-12-0
1-10-2

1-7-14
0-16-2
3-11-4

51-8-0

T.H.G. 4558, 16-08-1724: Goede vrienden H. Geest mr. der stadt Helmont. Desen dienst om u ed. bekent te
maken den armoedigen staet in de welck Matheus Jochims vander Lijnden, soo door sieckten als andersints met
vrouw ende kinderen geraeckt is ende aengesien dito Matheus Jochims is een inboorlingh van Stiphout
soo ist dat wij den selve secunderen uijt de armen cosse van Stiphout soo veel doenelick is het welck van ed.
ende de heeren provisioren der armen taffelen van de stadt Helmont, (als sijnde des helfs huijsvrouw met twee
kinderen u ed. inboorlingen) versoght werdt te doen, wij sullen in gelijcken coste reciproquelijck toonen te sijn.
Goede vrienden ende H. Geest mr. der stadt Helmont nu. ed. dienst dienaren mr. van Duijnhoven president
schepenen dit X ist merck van Dirck Driessen van Duijnhoven armmeester van Stiphout.

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.
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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
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.
T.H.G. 4556, 03-06-1715: Aen mijne de provosioren vanden armen der stadt Helmont. Geeft reverentelijck te
kennen Cathalijn naergelaeten wed. Peter vander Stijl, dat haer suppliant man nu ontrent de weecken is coomen
te overlijden, naerlaetende twee kinderen het eene verweckt bij de suppli. ende andere bij Elisabets sijne anderen
huijsvrouw dat haere supl. voor dese twee kinderen, en namelijck voor het ierste als daer wesende de
stiefmoeder den cost niet con winnen.
T.H.G. 4554, 1699-1702: Extract getrocken uijt het protocoll der heere schepenen van Mierlo alwaer onder
andere hout als volght. Dat voor ons comen is Bartholomeus Hendrijcx inwoonder tot Waelre, evictuer vande
goederen Gerit Hendricx Verbeecq in houwelijck hebbende de wed. Aert Willem Govers den welcken verclaarde
om cosste te viteren uijt crachte van authoorasatie van heeren schepenen ende consent vande kijnderen ende
erffgenamen van Cornelis Thomas ende den voorn. Gerit Hendricx Verbeecq.
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.
T.H.G. 4553,28-11-1697: Aen mijn eerw. en achtbare heeren schepenen ende provisioren der armen taefele van
Helmondt. Vertoonen met schuldigh respect de kinderen wijlen Lambert Gabriels, hoe dat henne moeder over
eenige weken alhier is comen te overlijden naerlatende onder andere eenen simpelen soon die onbequaem is zijn
broodt te winnen.
T.H.G. 4553, Rekenijn voor den H. Geest mester Jan Rouffs van wegens bormr. Adriaen van Boctel com suos
van het jaer 1697 tot 1698.
item het huijs opde naem van Jacob Gijssen voor de personeele lasten.
2-0-0
item het huijs op den naem van Peter van Genuchten opt Bijndesseint voor de perso.
3-2-8
item het huijs achter den Meij voor perso.
3-16-0
item het huijs in de Veestraet voor de personeel.
5-7-0
folij 129 den 3 post op den naem van Sijmon vanden Boomen tot Deurne voor de helft dader helft den H. Geest
Jan Rouffs betalt.
2-10-0
folij 47 verso. item eenen bemt ontrent de Dusseldonck groot 10 loop 33 roeden voor de helft in de personeel
lasten.
5-10-0
folij 50 item eenen acker prop taris den H. Geest voor de personeele lasten
9-6-0
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folij 48 item de bempt aende Aa groot 6 loop 4 roeden door Jan Rouffs betalt voor de helft de pesoneel lasten.
3-15-0
T.H.G. 4553, 27-06-1698: Specificatie van wegen het maken van de glase ten huijsen van Antonij Jansen van
den Eventuijn ten eersten gemaeck twe nieuwe glase groot 19 voet en een half de voet 3 stuijvers en een half
comt 3-8-4
noch gestopt 30 ruijten de ruijt een blanck comt 1-2-8
comt in als te samen 4-10-12
ick onder geschreven bekenne hier van voldaen te sijn ende dat uijt handen van Antonij Jansen van den
Eventuijn actum de 27 junius 1698.
T.H.G. 4552, 1693-1696: Aen de eerw. heeren schepenen der stadt Helmont. Geeft met alle oitmoedihijt te
kennen Dirck Adams, dat hij aemen supliant volgens app. vanden ed. mo. Rade van Brabant over het gevange
stellen van sijne huijsvrou ende recuperatie van sijne affgehaelde meubilen ende huijsraet, gedaen doen door den
heere schouth alhier jonr. Lambert Millingh van Gerwen, moet compareren volgens app. voors. vanden 24 julij
1697 voor heeren commussarissen M. le Leu de Willem ende J. Troijen raden ordinaris vanden gemelten rade op
den 9 september 1697 ende want hij suppliant geen rijs ofte teergelt daer toe en heeft ofte weet te surneren als
door die proeceduere volgens uwe eerw. kennissen geheel gedepauveert sijnde ende andersints hier oock niet pro
deo en soude hebbe laeten bedienen ende sulcx oock soo verstaen is bij haer ed. mo. voorn. mede dat hij den
armen noijt moijelijck is gevallen als nu in deser ujters noot.
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, 1690-1693: 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.
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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

T.H.G. 4551, 1690-1693: 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. 1690-1693: 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
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komt daer voor
nogh ick gewerckt den 15, 16, 17
dito twee dagen en en schooft komt
noch ick gewerckt den 19, 20, 21
22 dito 4 dagen komt daer voor
noch ick gewerckt den 27 november
ende den eersten december eenen dagh
en een half komt daer voor
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
Aert Jacops van Schijndel

5-10-0
1-16-0
3-4-0

1-4-0

0-13-8

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
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
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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
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, 1690-1693: 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
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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.
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.
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T.H.G. 4551, 1690-1693: 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
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: 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
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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
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
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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
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 provisoren 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, 1690-1693: 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.
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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, 1690-1693: 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 10-0
op de 2 januarij een kist gemaeckt voor Hijntien Heijl Herman kint komt voor arbijt 0-7-0
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, 1690-1693: 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
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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
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
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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, 1690-1693: 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
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
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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.
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.

19

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
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
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
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, 1690-1693: 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
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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.
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.
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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
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.
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
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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. Dionisius Bunnen
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.
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
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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
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.
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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 dat et 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 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
versoeckt 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 tijt
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.
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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.

T.H.G. 4549, 12-08-1683: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geest gansen onderdanichlijck te
kennen Anneken dochtere Ottho van Esch? gewoont hebbende op de Steenwech alhier sijnde vader ende
moederloos, welcke suppliante niet ter werelt heeft waer mede sij haer vermac te susterenen hebbende tot dijen
een arme die ontstucken is geweest ende qualijck geseth is, daer door seer miserabel ende onbequaem is, om
haeren cost als sij voor dit haer ongemack wel placht te winnen ende alsoo V, E. aen haer suppliante voor desen
ontrent 6 patt aen gelt hadden doen uijt reijcken, om haer selve voorder daer sij het goet mochte vinden te
doenncureren soo heeft sij suppliante dat tot Aken int badt, als elders besoght, die daer niet geholpen is
geworden om dat sij aen haer penn. te cort schooten ende geen levens middelen langer wist te vinden, soo ist
sulcx dat sij suppliante nu weder hier tot Helmont gecomen sijnde, sonder solaijsement of troost mede gebracht
te hebben, heeft alhier een cherusijn gemoet die die hem vermeten heeft ende vertrout haer te helpen soodanich
dat sij suppliante beter off immers tot meerdere gesontheijt om haer cost of om iets te winnen.

T.H.G. 4549, 02-10-1682: Aen ed. eerw. acht haere heer schoutet ende schepenen deeser stadt Helmondt.
Hendrick soone Jasper Maetheeussen inwoonder alhier brenght ed. eerw. te gemoet hoe dat hijnefens andere
ingesetenen zijne stadt persoonele ende gemerckt dat des suppliants huijsinge door ongeluck is comen aff te
branden, zijnde onmogelijck met 5 kinderen alsoo te connen blijven woonen in eenen kelder ende daerenboven
met zijne beesten ende andersints geen onder cruijpen is hebbende, wordt derhalve genoodtsaeckt hem in aller
…… te addresseren aen W. ed. eerw.
dit is het merck van Hendrick Jasper Mattheeussen.

T.H.G. 4548, 13-03-1681: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onderdanilijck te kennen
Catalijn Jan Joosten ingeboren in hier, dat sij suppliante tegenwoordich alle dagen met de cortse belast wort t’
geene alveerde ontrent vijff maenden heeft gecontinueert, noch egeene de minste beteringe voor oogen siende,
hebbende inmiddels alles ververseten tot haer onderhout, als sijnde een persoon alleen, vader ende moederloos
wesende het haer onmogelijck door de costhe voors. niets te connen verdiende gedreijght werdende vanden
verheuder door wanbetalin uijt de huijse geseten te werden.
T.H.G. 4548,26-06-1681: Aen mijn heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont oitmoedeh.
Mathijs Jansen van Bombaij h… dat sesselffs vrouwe sustere genaemt Aleken inden Gapert nu onlanx deser
werelt overleden achterlatende een soontje, met een dochterke welck dochterke goet is voor den cost, maer het
soontje seer gequelt is met quade ogen, soo dat het onmogelijk is voor hem den cost te verwinnen, welck soontje
nu ontrent drie weecken is geweest ten huijse van suppliant sijnde hem onmogelijck den cost ende clederen aen
selven te connen uijttreijcken, mits hij de cost voor sijn vrouwe ende kijnderen selfs moet winnen ende dat hij
suppliant gerne tsoontje voors. wil behouden, mits den H. Geest hem ondersteunt.
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T.H.G. 4548, 27-02-1681: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Heeft onderdanich. te kennen
Barbara huijsvrouwe van Jan Jansen Leumans geboren ende ingesetenen alhier, dat sij suppliante van haeren
man ter werelt niet connede werden geholpen door redenen dat hij is woonachtich buijten dese stadt als mede dat
hij door swaer heffen ofte wercken gebroocken is sijnde dijent halve seer miserabel geslagen om de cost
te verdienen latende sijne huijsvrouw met vijff cleijne nackte kijnderen sitten ter werelt niet hebbende daer sij
haer oogen tegen op can slaen die welcke suppliante oock seer sieckelijck is waer inne seer noodich diende
versien te worden ten eijnde de spupliante met haere nackte kijnderen niet verderven soo keert de miserabele
suppliante haer met voors. vijff naeckte kijnderen tot U.E. seer ootmodelh. biddende uwer eerw. geliefte hij den
H. Geest mr. alhier te ordonneren dat hij suppliante neffens andere ingeseten werden gestelt op t’ H. Geest boeck
alhier ten eijnde sij suppliante tot solasement ende onderhout weeckeel. genieten aen de H. Geest cas alhier een
broeijken ende ses st.
T.H.G. 4548, 30-01-1681: Aen mijn heere schepenen deser stadt Helmondt.Heeft eerbiedelijk te kennen Willem
Lamers getrouwt met Handerske Jan van Lierop, dat hij suppliant sijnde geslagen door de handen godes dat hij
seer aermoedich jaeren ende dagen heeft gegaen ende nu eenen geruijmen tijt bedlegerings is geworden, soo dat
hij met sijn vrou ende twee cleijne kijnderkens gebreck lijden
T.H.G. 4548, 05-10-1680: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft onder danichlijk te kennen
Digna naergelaten wed. Willem Heesen welcke suppliante door dafstreven van haeren voors. man soodanige
armoede met haere vier naergelaten nacte kijnderen is vervallen dattet haer onmogelijck is de selve langer te
konnen onderhouden ende geschaepen sijn voor coude ende armoede te vergaen ende daer en boven is
waerachtich dat de suppliante is gevallen in eene swaere sieckte ende daer toen aen haer been een seer swaer
accedent heeft soodanich dat sij daer mede niet can gaen ofte staen niette genstaende den heere doctor ende
seruzijn daer toe is suploijerende de welcke genesen sijn aen haer sieckte ende accident alle devoiren van cure
aen te weijnden nochtans met soodanige stipulatie dat de medicamenthe off de costen van dijen haer moeten
werden goetgedaen ende betaelt seggende daer op niet te willen toegeven.
T.H.G. 4548, 05-09-1680: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft reverente olijck te kennen
Jenneken weduwe wijlen Jan Andriessen alias kruckman, hoe dat sij sij suppliante soo door ongelucken als
bancqueroeten ende andere inconvenient geheeijlen van het ……geseth ende ont bloot, soo dat sij nu … eenen
hoogen ouderdam van over de seventich jaeren gekomen sijnde nijet ter werelt en is hebbende waer van sij
eenich sints soude konnen leven, oock door haere hoogen ouderdom onbequaeme sijnde om den cost voor haer
konnen winnen, derhalve door gebreck van slevens middelen ende onder houdt nijet en behoorde te vergaen,
ende want sij suppliante is eene porteresse ende geboortich binnen Helmont derhalven neffens andere armen
inden noot sijnde door die taeffele vanden H. Geest behoorden te werden geholpen, waer omme.
T.H.G. 4548, 25-11-1683: Rekeninghe van eenighe armen patienten die door last vanden Heijlighen Geest
mester gedient en medicijnen gelever hebben.
Int ierste heb gelevert aen Claddouw eenen spouwdranck
0-6-0
den 27 noverber 1680 heeft Helena de naister door ordre van Willem Jacobs Heijligen Geest mester gehaelt met
mijn advies voor een arme vrouwe van Albertien Heesen op de Steenwegh een pottien met een extract laxatief ,
voor obstrackte en om den maghe te verstercken om alle morgen van te nemen.
0-18
item een flesken met diverse olijen voor de opflieging hen.. stichten om meer maels van te nemen
0-8
den 12 febr. 1681 heb gelevert door ordre vanden Heijlighen Geest mester Willem Jacobs voor den soone van
Lavreijns Isaax daer mester Cornelis overgonck
een decoctie van radices chinen en andere
pretieuse droges om avont en morgen van te drincken om het bloet te suijueren en de partijen te verstercken om
avont ende morgen van te drincken
1-10
den 21 gelevert diverse droge ende ingredienten tot een decostie om op de droogen, de partijen te verstercken en
het bloet te suijveren mede sibeet
drijvende om daghelijckx van te drincken tot een stoop dranckx oft decoctief.
2-10
den 4 mert gelevert eenighe wortelen om tot de iniectien te gebruijcken.

0-7

den 13 gelevert wederom een decoctie om avont en morgen te nemen.

1-5

item een pot met diverse sijropen tot iniectien.

0-12
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den 16 mert gelevert wederom een potten met extract lapatief om smorgens van te nemen dick maels
0-18
item een potteken met een costelijcken balsen om den maghe van buijten mede te smeeren of te verstercken
1-2
den 24 gelevert een snel met een mixture om allen avont vante drinckels.

1-5

den 30 gelevert een potten met olijen om het been mede te smeren.

0-10

den 12 april gelevert een pott met een decoctie sibeet drijvende etc. om daer van daghelijckx te drincken
1-10
den 30 april gevert wederom een compositie om daer van te drincken avont en morgen. 1-5
alle desen geleverde medicamenten voor de armen van Helmont door versoeck vanden Heijligen Geest mester
alhier beloopen te samen in alles de somme van veertien guldens ende ses stuijvers.
kantl: ick onderschreven bekenne van dese specificatie wegens dese geleverde medicamenten betaelt te wesen
van Willem Jacops Heijligeest mr. met de somme van vier ducatonne actum Helmont den 22 november 1685 H.
D Luijtelaer med. doct: Helmond:
T.H.G. 4548, 12-02-1682: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont: Heeft in alle onderdaichheijt te
kennen Gijsbert Gijsbers tegenwoordich woonende in de huijsinge van Jan Willems in de Heijstraet alhier hoe
dat hij suppliant wel een half jaer lanck met een swaer ende grouwsaem accedent aen sijn been geeft gelegen om
welcke te cureen de zeruzijn veele moijten ende costelijcke medicamenten geappliceert heeft endein eijntelijk
groote beternisse bevonden welcken suppliant in cas den cherusijn ende hospes hem hadde verlaten
seer jamerlijck souden hebben moeten vergaen welcken aengesien soo keert den seer armen suppliant sich tot
uwer eerw. om godes wille biddende ende versoeckende dat gelijck nochmals bij request is versocht geweest den
zeruzijn eenich satifactie mach becomen daer toe de H. Geest mer. oft anderen arm meesters toe.onneren.
T.H.G. 4548, 12-02-1682: Reeckeningen voor mr. Cornelis van Doeurne zierrigijn binnen deser stadt Helmondt
woonende van alsulcke ciere geleverde. Medicamenten als ander sints als hij gedaen gelevert ende ten dienste
met kenisse van Willem Jacobs H. Geest mr. deser voors. stadt van Isack soone Isacxs Laurens gelevert met een
swaer .. ende versworen been als uijt gebrooken gaaten van sijn lichaem ect. ende daer over gemeestert ende
gegaen vanden 27 janrij tot den 10 december 1681 waer van hem mr. Cornelis van Doeurne ten alder minste goet
compt als heer ….lijck gestelt der somme van 15 gl. 16 st. -0.
T.H.G. 4547, 1675-1676: Alsoo seeckere arm vrouwe met name Beatrix Wijnan geboortigh van Helmont,
woonachtig binne de vrijheijt Oirschot aldaer getrouwt geweest zijnde register heeft laten presenteren, om
alimentatie, wooninge en assertentie in haren hoogen auderdom haren cost niet connende gewinnen noch
gebidden inde tachtentich jaren audt nu over de ses jaren lanck in haer bedde gelegen hebbende handen noch
voeten connen gebruijcken als oft geheel beroerdt waren die alle hare middeltijens verteert en geconsumeert
heeft ende dat de goede genegen harten totten miserabele noch al hantreijckinge en mede gedeijlt hebben, de
wijlen dus niet langer en kan subsisteren met haer dochter die haer moet helpen, keeren leggen reijnigen en
dienen die oijck niet heeft televen, alsoo een leedich metsche tot haren dienst noodich van doen is hebbende
oorsske waer omme haren groote armoede ende ellendich leven heeft aen …..om eenich solagiement en bijstant
te mogen genieten gemerckt dat die voors. ellendighe oude arme vrouw nu all inde tachtentich jaren oudt eijnde
geboortig ende af comstig vande stadt Helmondt en niet van Oirschot soo is het vrindelijck en seer gediers..
het nu ed. eerw. goedertirende …… sijndie voors. arme ….ante met eenig.
T.H.G. 4546, 03-05-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Geeft seer ontmoedel te kennen
Lenart Janssen hoeijmaker deser stadt borger, hoe dat hij suppliant seer jammer ende deerlijck opt Bijnderseijnde
ongeluckig affgebrant is soo in meubelen lijnen ende wollen sonder het behouden te hebben soo ist nochtans dat
hij geene met eene sijne cost winnen soude met sijn ambacht sonder die goede lieden ende naburen met bedelen
oft andersints moegelijck te vallen gelijck hij met eeren altijt tot noch toe gedaen heeft, dan mits dit seer groot
ongeluck door stadt geheugen hem overcomen is hij met sijn familie soo verdestrueert in lijnen ende wollen dat
hij qualijck sijn ambacht van vervolgen ende tot egheenen huijshouden geraecken oft ten sij hij van ijemants
werden geassisteert ende uijt den noot geholpen.
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T.H.G. 4546, 14-09-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt. Vertoont met met behoorlijcke reverentie
Berbara naer gelaeten wed. wijlen Isaac Peters van Stijl dat sij suppliante nijet alleen bij is belast met veel
kijnderen sonder eenighe winst ende en tegenwordigs sieckte oock in haer huijsinge is hebbende dat door groot
gebreck wordt geleden maer daer boven ock noch wort overlast met een vrempt kijndt welck haeren soon nijet
hem ijet aen te gaen overmits het voorgehaelde, gebreck ende armoede nijt en wort geplegt naer behooren
maer compt geheelijk te bederven ende te vergaen, in armoede tgenen haer leet is daer mede bijden vanden selve
verlaetene kijnder hebben tselve nu uijt redenen voors. anderhalf jaer onder houden met haer groote armoede
soo keert sij suppliante haer tot u.e. biddende seer oijtmoedelijk ter eijnde dat die provisore de taffel van de H.
Geest worden gelast ende geauthoriseert overmits het voors. kiindt in armoede is bedrevende aen te vaerde ende
te bestellen off andere haer suppliante daer over te geven dat sij tselve can op voeden ende brengen dit doend ect.
T.H.G. 4546, 28-06-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont met behoorlijck Meriken
Anthonissen huijs vrouwe van Jan Anthonis Porters deser voors. stadt dat hij suppliant nijet alleenlijck en is
verlaeten van haeren voors. man maer oock dat zij daer van heeft behouden verschijden kijnderen ende daer toe
sijde gevallen in eene groote sieckte sulx wesende dat het onmoegelijck is, dat sij in desen staet van becomen
lijffs onderhoudt, oft ten sij dat haer wirde gereijckt de goede bermhertige handt in dese haeren groote noot van
sieckte ende armoede.
T.H.G. 4546, 01-11-1663: Aen mijne eerw. heeren schepenen deser stadt Helmondt. Geeft seer ootmoedel te
kennen Peeter Janssen Rutthen hoe dat hij suppliant egheen werck en can crijgen ende dat hij niet en can
geraecken aende cost ende geschapen is groote honger ende commer te moeten lijden ende midts hij een borgers
kijnt dese stadt.
T.H.G. 4546, 08-04-1664: Aen mijne erd. heeren schoutet ende schepenen deser stadt Helmont. Heeft seer
ootmoedel te kennen Lijsbeth dochter mr. Daniel Thijbosch hoe dat sij impatent ende heeft twee cleijne
kijnderen ende bij haer hebbende haer jongste suster die is van gelijcken sieck ende allendich liggende vande
watersucht ende alsoo hij suppliant seer weijnich waer oft can gewinnen oft van gewinnen door redenen van
haeren sieckel heijt ende oock haere jongste voors. suster ellendicheijt soo is sijs eer bedroeft ende egheenen
troost en weet om tot onderhout haer ende kijnderen als oock voor haer jongste catibige suster te conne geraeken
ten sij hier inne werden versien ende haer de hant wordt gereickt.
T.H.G. 4546, 29-01-1665: Ende eerweerde heeren schepenen der stad Helmondt. Heeft ootmoedelijck ende seer
reverentelijck te kennen, Jan Looijen hoe dat godt gelieft heft sijns suppliants huijsvrouw in desen extreme
koude winter te besoecken met een sware toeval twelck hier niet en kan of en mach ghenoemt worden, waer door
sijn suppliant huijsvrouw heel desolaet leijt ende onmogelijck sijnde om haer te verschoonen vermits die
gedurige koude ende tegenwoordigh niet te winnen en is in dese bedroefden winter, soo dat het onmogelijck is
om voort te coomen met sijn kleijne kinderen soo versoeckt des supplian zeer instantelijck dar de gerweerde
heeren ghelieven uijt barm hertigheijt te ordoneeren de H. Geest meesters tot een paer slaeplakens tot
verschoningh van des suppliant huijsvrouw en stuijverken aen … om sijn kinderen daer duer te komen
onderhouden, tot dat godt ghelieven sal den tijt beteren endemocht onder tusschen wat te werck krijghen ende
hoope mijn dan te geneeren sonder imant lastigh te vallen , dit doende.
T.H.G. 4546, 09-09-1664: Aen mijne eerw. heren schepenen deser stadt Helmond. Heeft seer ootmoedel te
kennen Dirck Marcelis Verluck inwoonder ende gebortich borger deser voors. stadt, hoe dat hij suppliant
ettelijcke maenden heeft haer quelen sieck sijnde ende alnoch niet winnen can, ende sijne huijsvrouwe
tegenwordich oock sieck te bedde liggende dat hij suppliant met sijne kijnderen egheenen staet en weet, ennich
nootdrust ende onderhout voortaen te connen becomen oft ten sij hierinne werde versien, soo bidt den suppliant
ootmoedel des Taffel des H. Geest alhier te permitteren in sijne groote noot te leenen oft ver reijcken eende
somme van vijff oft ses gulden eens onder sulcke conditie dat den suppliant gelooft als hij ende sijne
huijsvrouwe tot gesntheijt ende tot beter fortuijne comende de selve te vuijt te reijcken somme, sullen
restitueren, off hierinne andersints te versien en daer gel zulle eerw. naer exigentie sullen bevijnden te behooren
dwelck daende etc.
T.H.G. 4546, 14-06-1663: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont met behoorlijcke
revererentie Mathijs Sijmons hoe dat hij suppliant nu den tijt van vierentwintich jaren heeft gehadt een quaedt
been dwelck bij egeene meesters ter werendt can worden genesen, ende dat hij den selve tijt van 24 jaeren
nijettgenstaende sijn quaedt been voor soo veele het hem mogelijck is geweest voor sijn vrouwe, ende kijnderen
met het hoedemaeckers ambacht heeft moeten den cost winne ende dat hij suppliant gedurende den voors. bij
alle sijn mildelkens tot onderhout van been, vrouwe ende kijnderen heeft geimpendeert ende geconfirmeert jae
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dat meer is, soo is sijn voors. been soo ontsteecke dat het geworden geheel swart schijnende daer inne te
commen tvier omme tselve te prevenirenis hem belast, ende bevolen met tselve voor noch ter tijt nijet te mogen
aerbeijden andersints ende bij faulte van dijen hij .em niet en woude laeten haere handen daer van te ..delen
aende dat den suppliant gheene middelen ter wereldt en is hebbende mede dat hij nijet en can noch mach
aerbeijden oversulcx genoodtsaeckt is geworden de taffelen vanden Heijligen Geest te bate te nemen welcken
aengemerckt.
T.H.G. 4546, 28-02-1664: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Verthoont met behoorlijcke
reverentie Aleken dochter Thomas Aelars wed. wijlen Jan Martens gebooren porters dese stadt voors. hoe dat sij
suppliante nu over eenige tijt geleden van de tegenwordige grasferende sieckte deserwerelt is comen te
overlijden haer met twee cleijne kijnderen achterlaeten met groote schulder sonder eenighe de minst provisio
waer mede deselve van werden geaccodeert ende voldaen waer tegen sij suppliante nijet en heeft oft weel te
brengen als alleen den pincrock te gebruijcken, daer mede sij gedueren continueerde den cost voor haer die
kinderen nijet becomen den cost voor haer ende kijnderen groot gebreckende aermoede sijn lijdende, ende mits
sij suppliant met haren man ende kijnderen alhier binnen desen stadt sijn portere endee poirters kijnderen de
welck inder noot gewoon sijn hare toevlucht te nemen tot de taffelen vanden H. Geest alhier om moegen
hebben weeckelijcks provie neffens andere aende der selve stadt maer geconsidereert dat die provisoren deser
voors. taffelen sulx nijer validel….en souden vermoegh te doen sonder voorgaende authorisatie ende permissie.
T.H.G. 4546, 17-12-1664: Aen mijn heeren schepenen der stadt Helmont. Vertoont met behoirlijcke reverentie
Adriana Wilberts alias Rosendaels weduwe wijlen Peter van Nistelroij hoe dat sij suppliant door doodt ende
afflijvicheijt van haeren man is blijven sitten met drie onnosele cleijne kinderen ende dat sij daerenboven alnoch
een swaer sieck bedde heeft gelegen met groot perijckel van haer leven ende dat soo langhe gedeurt, dat ter
waere saecken geweest die goede liedens ende nae gebueren hadde gesustenteert ende te hupe gecomen, van
enckel armoede ende gebreck hadde moeten vergaen gelijck dat eerw. genochsam bekendt is mits het klijnste
onnosel kindt vande proviseurs vanden H. Geest ennigen tijt bestelt is geweest ende mits suppiante het selve
kindt haer wederomme is thuijs gecomen ende aen gemerckt sij vande selve sieckte noch nijet en is genesen,
nochte oock soo het schijnt
in eenen geruijme tijdt uijt en sal comen te genesen, meede oock geconsidereert dat de supliante is een vrauwe
perseen ende alsoo met spinnen nijet veel en can gewinnen door oirsaecken dat het alte samen sijn klijne
kinderen ende mits sij is een poutersse deser stadt Helmont.
T.H.G. 4546, 06-02-1666: Aen den heere scholtis ende mijn heere schepenen deser stadt Helmondt. Vertoondt
seer reverentelijck ende is ootmoedelijck te kenne gegeven Marten Adiaan Pompen borcher ende ingesetene
deser stadt Helmondt hoe dat sijn huijsvrou met eenelangh durenghe sieckte nu is tegenwordich te bedde lijgh
ende nu over die twee vasten jaeren waerdoor den selve met groote aermoede bevanghen sijnde soo dat hij
vernootsaecke ende ghedwonghe sijnde die Heijlighe Geest meesteren te roepen tot opsestentie soo bidt ende
versoeckt de suppliant om v.l te willem gheven een ordinatie aende voors. Heijlige Geest meesteren aen hem uijt
toe reijcken een somme van dar thien gulden om hem daervende te behelpen ende met meer sulcx doende sal
wesen recht ende behooren.
T.H.G. 4546, 15-12-1664: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont onderdachlijcken Cornelis
Peeters van Nunen inwoonende borger alhier dat hij verthoonder weeckelijcken vande taeffel vanden H. Geest
alhier tot onderhoudt van hem sijne huijsvrouwe ende vijff kijnderen is ontfangende ende genuietende sess
stuijver ende tot dijen twee kerck brooden ende gecomsidereert des suppliant sich heeft begeven naerde stadt
Haerlem om sijn handtwerck aldaer te execeeren op hope van aldaer den cost voor hem sijne huijsvrouwe ende
kijnderkens beter ende bequaeme te conne winnen.
T.H.G. 4546, 22-06-1673: Aen mijn eerw. heeren schepenen deser stadt Helmont. Verthoont met behoorlijcke
reverentie Cornelia Laurense naer gelaten weduwe van Dienis soone van Aer t Janssen Sluijtiens hoe dat hij
suppliante geduerende nu die 9 jaeren ongeveerlijck dat haeren man deser werelt is comen te overleden achter
laetende die suppliante met twee cleijn kijnderen die welcke sij sedert tijt met dijent ….. nestigecheijt heeft
opgevoet met haren arbeijt tot dat suppliante nu geleden voor dato over vier jaer nijet alleenlijck in is gevallen
eene gedurende sweringhe in haer rechter been in den kijen wesende ongeneselijk oft emmers van alle meesters
verlaeten maer oock wesende besmet mette watersucht wesense haer hardt inde beneden soo dat sij eene seer
misrabele persoon wesende.
T.H.G. 4545, 1663-1666: De proviseure van de taeffele des H. Geest deser stadt Helmont. Willem met advooij
van here predicant decreet van schoutet en schepenen dezer stadt Helmont , vercoopen seecker huijs, hoff ende
hofstadt soo ende gelijck het selve achter de Ameijde alhier is gestaen ende gelegen EZ. Dirck de metser AZ.
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Aert Hendricx cum sues strekkende vanden graeff totte staete aldaer los ende vrij van alle uijtgenomen den
chijns.
T.H.G. 4545, 1663-1666: De proviseure van de taeffele des H. Geest deser stadt Helmont. Willem met advooij
van here predicant decreet van schoutet en schepenen dezer stadt Helmont , vercoopen seecker huijs, hoff ende
hofstadt soo ende gelijck het selve achter de Ameijde alhier is gestaen ende gelegen EZ. Dirck de metser AZ.
Aert Hendricx cum sues strekkende vanden graeff totte staete aldaer los ende vrij van alle uijtgenomen den
chijns.
T.H.G. 4545, 21-07-1660: gemaeckt een ge…. voer die hoef van Hendrick Cuijpers op den hiel…4 st. noch den
23 juilius gemaeckt aen Joseph op de Duesseldonck schuerdueren ghent en haecken saemen 25 st.
noch den 25 julius voir die hoef daer Jan Handrick Cuijpers op wont gemaeckt ijserwerck tot een gemaeck daer
men mede betert daer aen verdient 10 st.
noch den 4 november gemaeckt aen die hof op het Bijstervelt 2 gehent aen die schuerduere 10 st. anno 1661 den
20 meij gemaeckt een craem aen die schuerduere op Groetel 4 st. noch den selve dito aen op hoef gemaeckt eene
haeck en een gehent aen die schuerduere 6 st.
noch den 23 meij aen die selve hoef gemaeckt gehent haecken en crammen saemen 16 st.
noch den 2 september op die selve hoef gemaeckt een gehent 4 st.
noch 15 september gemaeckt tot Jan Handrick Cuijpers 2 wienckel haecken aen den delper 4 st.
noch den 20 desember gemaeckt tot die hoef op Grootel een gehent en 3 gelaesspiellen saemen 7 st.
noch den 22 december gemaeckt op die hoef daer Joseps vrou wont op die Deuseldonck een ketien met 2
crammen 9 st.
1662 den 8 mertius op die hoef op het Bijstervelt gemaeckt 2 gelaesspiellen 4 st.
noch den 10 meij tot die die selve hoef gemaeckt 2 wijn bant aen eene dreijboem 11 st.
noch den 17
november gemaeckt eene haeck op die hoef op de Dueseldoenck 6 st.
somma 6 gl.
T.H.G. 4544, 03-05-1663: Aen mijne heeren schepenen deser stadt Helmont. Heeft seer ontmoedel te kennen
Lenart Janssen hoeijmaker deser stadt borger, hoe dat hij suppliant seer jammer ende deerlijck opt Bijnderseijnde
ongeluckig affgebrant is soo in meubelen lijnen ende wollen sonder het behouden te hebben soo ist nochtans dat
hij geene met eene sijne cost winnen soude met sijn ambacht sonder die goede lieden ende naburen met bedelen
oft andersints moegelijck te vallen gelijck hij met eeren altijt tot noch toe gedaen heeft, dan mits dit seer groot
ongeluck door stadt geheugen hem overcomen is hij met sijn familie soo verdestrueert in lijnen ende wollen dat
hij qualijck sijn ambacht van vervolgen ende tot egheenen huijshouden geraecken oft ten sij hij van ijemants
werden geassisteert ende uijt den noot geholpen.
T.H.G. 4544, 29-01-1665: Ende eerweerde heeren schepenen der stad Helmondt. Heeft ootmoedelijck ende seer
reverentelijck te kennen, Jan Looijen hoe dat godt gelieft heft sijns suppliants huijsvrouw in desen extreme
koude winter te besoecken met een sware toeval twelck hier niet en kan of en mach ghenoemt worden, waer door
sijn suppliant huijsvrouw heel desolaet leijt ende onmogelijck sijnde om haer te verschoonen vermits die
gedurige koude ende tegenwoordigh niet te winnen en is in dese bedroefden winter, soo dat het onmogelijck is
om voort te coomen met sijn kleijne kinderen soo versoeckt des supplian zeer instantelijck dar de gerweerde
heeren ghelieven uijt barm hertigheijt te ordoneeren de H. Geest meesters tot een paer slaeplakens tot
verschoningh van des suppliant huijsvrouw en stuijverken aen … om sijn kinderen daer duer te komen
onderhouden, tot dat godt ghelieven sal den tijt beteren endemocht onder tusschen wat te werck krijghen ende
hoope mijn dan te geneeren sonder imant lastigh te vallen , dit doende.
T.H.G. 4544, 10-12-1665: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmont. Vertoont in alder oodtmoede.
Catarina Janssen de Ketelaer hoe dat sij supplianten altijt ende contuvoogelijc haeren cost heeft verdient dwelck
haer als nu onmogelijck is te connen gedoen eens deels door haeren hoogen ouderdom ende impotentie
anderdeels dat als nu voor haer in het minste nijet te verdienen.
T.H.G. 4544, 12-02-1665: Aen den heeren scholtis ende mijn heere schepene deser stadt Helmont. Vertoondt
seer reverentelijck is ootmoedelijck te kennen gegeven Lijssebeth Anssems dochtere van meester Daniel Tijbos
hoe dat met haere kijnderen met bedroeffden tijt niet aen den koste getaecken kan tot lijffs nootruff ende
onderhoudt.
T.H.G. 4543, 23-10-57: Aen heeren borgemester schepenen ende wedt houders der stadt Helmont. Vertont met
behorlicken reverentie Michiel Alberts als dat tot sijne huijsen is gecomen een sijn neven met namen Mateus
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Alberts sijnde sonder moeder ende van sijnen vader verlaten ende is nu gecomen tot sijn jaren soos ouden den
selve gherne leeren een ambacht om met godt en met eeren sinnen kost te moghen winnen om niemant meer
lastich te vallen ende alsoo sijn vrinden hunnen niet helpen connen doer die
T.H.G. 4543, 28-02-1659: Vorster in Helmondt. Sult van weghen ende inden naem van Nicolaes van Berckel
ende Jan Willems van Grooten acker als respectie provisooren van taeffe des H. Geest binnen deser stadt
Helmondt, transporteren bijden perssoon van Aert Denis ende Evert Philipsen woonende tot Mierlo op Heescher
Schoer ende deselve inden naem als voor gerichtelijck insinueren ten eijnde van betalinghe vanden vollen pacht
van 18 vaten ende 2 cop roggen.
T.H.G. 4543, 28-02-1659: Aen mijn heeren schepenen deser stadt Helmondt. Vertoont reverentelijck
Handersken naergelaten weduwe wijlen Matheus Hendricx hoe dat sij suppliante in leven heeft Jaspar
Matheussen haeren wittigen soone naergelaten weduwe wijlen van Aeltgen sijn wittige gewesen huijsvrouwe
hebbende derselven Jaspar staende sijne voors. houwelijck bij de voors. Aeltgen verweckt verscheijde kijnderen
waeronder oijck mede is een cleijn onnosel gebreckelijck ende miserabel kijnderen genaempt Matheus sijnde
den voors. Jaspar Matheussen vader van het voors. cleijn gebreckelijck kijnderken wechgaen ende hem in
militaire dienst begeven sonder datter iemandt eenich opsicht is nemende op sijn voors. soontie ende dwelck
alsoo geschapen soude wesen van honger gebreck armoede ende vaijlicheijt te conne vergaen ende bederven .

T.H.G. 4542, 1634-1638: Dit sijn de oncosten gederen leveren ende ontfangen van het cooren.
Inden iersten geweest ontf. op Col XIII… roggen als doen oncosten gedaen.V st.
den selven dijto oncosten gederen int leveren van het cooren in drie reijssen XII st.
den 1 januarij 1637 Bruesten Andriessen cooren gelevert als doen oncosten gedaen VI st.
den 7 janiarij 1637 Josep Handrick Joephs cooren gelevertdoen oncosten gedaen IIII st.
den 9 januarij 1637 Bruesten Andriessen cooren gelevert als doen oncosten gedaen V st.
den 21 februarij 1637 Anthonis Diercxsche cooren gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 27 februarij 1637 Josep Hanrick Joseps cooren gelevert doen oncosten gedaen V st.
noch Josep den 28 februarij cooren gelevert als doen oncosten gedaen VI st.
den 19 martij 1637 Anthonis Daerckxsen cooren gelevert als doen oncosten gedaen IIII st.
den 17 martij1637 Bruesten Andriessen cooren gelevert als doen oncosten gedaen IIII st.
noch gegeven van twee reijssen van het cooren te veijnden op de H. Geest poort V st.
den 26 september Anthonis Dierckxsen boeckweijt gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 29 september Ansem Wijllemssen cooren gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 11 october 1637 Peeter Jaspers boeckweijt gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 10 october Anthonis Dierkxsen boeckweijt gelevert doen oncosten gedaen V st.
den 25 november Peeter Jaspers cooren gelevert als doen oncosten gedaen IIII st.
den 28 december 1638 Hanrick Cuijpers cooren gelevert als doen oncosten gedaen V st.
den 12 januarij 1638 Josep Hanrick Joseps cooren gelevert als doen oncosten gedaen VI st.
den 12 januarij 1638 Hanrick Cuijpers cooren gelevert als doen oncosten gedaen IIII st.
den 14 januarij 1638 Josep Hanrick Joseps cooren doen oncosten gedaen V st.
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den selven dijto de weduwe Peeter Jaspers cooren gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 21 jannuarij 1638 Josep Hanrick Josephs cooren gelevert doen oncosten gedaen VI st.
den 29 jannuarij 1638 Josep Handrick Josephs cooren gelevert als doen oncosten gedaen V st.
den 6 februarij 1638 Hanrick Cuijpers cooren gelevert gelevert als doen oncosten gedaen IIII st.
den 15 februarij 1638 Ansem Wijllems cooren gelevert doen oncosten gedaen II st.
den 26 februarij 1638 Hanrick Cuijpers cooren gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
den 2 martij 1638 Anthonis Dierckxsen cooren gelevert doen oncosten gedaen VI st.
den 3 april 1638 Hanrick Cuijpers cooren gelevert doen oncosten gedaen IIII st.
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