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Acte van Admissie

om te bedelen te 's Bertogenbosch.

In de ~Bsjd~agen
tot de Penningkztnde door
G. VAN ORDEN,"is op pl. X11 afgebeeld een
.Paspoort of Verlofbrief van Amsterdam o m
aalmoezen te mogen ophalen," zie aldaar bl. 42
en 59. Voor 's-Hertogenbosch bestond ook
een dergelijk paspoort, dáár Acte van Admissie
genoemd. Volgens Art. 2 der Publicatie van
I 2 Juli I 775, zuilen ,zodanige behoeftige Inawoonders geen gebruik mogen maken van het
Bvraagen van Aalmoessen, ten zij dezelve door
>Heeren Officier en Schepenen daar toe zijn
d voorzien van een ncte aan Ad~~zisszg,
mitsga~ d e r s van een kenbaar teken, bestaande in
Beenen Roperen penning"; zie over deze penningen mijne 's-Hertogenbossche BZock- of
Bededpenningen w e t aanteekeni;pzgeri en platen,
's-Bosch 2874.
Deze Acte van Admissie was o p perkament

gedrukt, boven het wapen van 's Hertogenbosch, rechts WIJK, links PRO D E 0 waaronder No. . Onder het wapen:
.......
>Actum 's Bosch den . . . . . .
,Buiten staat, om den kost te winnen, heeft
wpermissie, om alhier Aalmoessen te vragen,
»zijnde dit Billet goed . . . . . . . . . .

,

H., Sept. 1893.

M. A. S.

Myn Heeren de HOOGSCHOUT, mitsgaders
SCHEPENEN, GEZWORENS cn IIAADEN
der Hoofd-Ytadt 'sHERTOGENBOSCH, DOEN
T E WEETEN, dat zij, mct overleg e n communicatie van zijne HOOGHEID den FJEERE
GOUVERNEUR, goed gevonden hebben tot
beter verftand en executie van het 28 Artikel
der ~ r d m ~ h nuoor
k de WzjEmeeste~sgearrefteerd, die, ingevolge de PudCzkatZe van den I 3
waart laastdeden, reeds in train is gebragt, te
itatueeren, gelijk itatueeren bij deeze d e navolgende Poincten en Poenaliteiten :

Voor Ewst, dat tot het vraagen van Aalmoesfen binnen deeze Stadt gerechtigt zijn alle
Ingezetenen deezer Stadt, welke, het zij door
Ouderdom, lichaams gebreken, of anderzints
buiten ftaat zyn den Kost te winnen en niet
genoegzaam uit de Arme Fondfen konnen worden ondersteund ;

Ten Tweeden, dat echter zodanige behoeftige

Inwoonders geen gebruik zullen m o g e n maken
van het vraagen van Aalmorsien, ten zij dezelve
door Heeren Officier en Schepenen daar toe
zijn voorzien van een acte van Adnzissie, initsgaders van een kenbaar teken, beiraande in
eenen L W ~ ~ Y Penning,
~PZ
ter g r o o t t e vak eenen
Rijksdaalder in het vierkant met rle Letter van
den Blok en den nummer van ieder penning:

Te% Derden, dat daar toe zoodanige behoeftige Ingezetenen zich zullen moeten vervoegen
bij Heeren Officier en Schepenen, welke, na genoegzaam onderzoek. en onderrichting, aan hun
een briefje, of acre van admifíie, om Aalrnoesien
te vraagen, pro Deo zullen geven : Waar toe
Heeren Officier en Schepenen zullen vaceeren
op het Stadthuis tegens Doxderdag, die zijn zal
den zo JzcUj* deezes ]aam 1775, dts m o r g e n s
ten 9 uuren:
Ten V i g ~ d e a ,dat de Perfonen, welke met
voorfz. acte van admiflie hegunftigt zijn, daar
mede bij Wijkmeesters zullen moeten komen,
die aan haar zullen ter hand {tellen eenen ko,peren Penning, hier boven breeder vermeld,
onder Wijkmeefters berufttende, mitsgaders o p
de acte van admiflie ftellen het numnier van
den penning, de acte contrafigneren en e e n
Regiiter houden van de Perionen, welke dusdanige acte van adrniffie door Heeren Officier
12

-

en schepenen en eenen Penning door W i j k meelters verkregen hebben :

- Ten Vyfdm, dar zoodanige geadmitteerde
Bedelaars, wanneer bezig zijn met Aalmoeclen
aan de Huizen te vraagen, het teken van Wijkmeefters altoos o p de borst zullen moeten hangen, zoodanig, dat het zelve van een ieder kan
gezien worden, e n daar en boven de acte- van
admiICie by zich moeten draagen, ten einde
dezelve, des gerequireert, teritond aan een ieder
t e . vertoonen; o p poene, dat dezelve, zonder
dit teken, of acte van adrniifie bedelende, terftond door .de Dienaars van de Jultitie zullen
worden opgevat en op^ de gevange Poort te
water en te brood voor den tyd van acht dagen
geplaatst:

.

.

.
Tm Zesden en Laaftlyk, dat voorfz. gead.

rnitteerde Ijedelaars nogthands geen Aalmoesfen
zullen mogen vraagen, of zich ten -dien einde
pofteeren aan het Gouvernement, Commande,ment, Stadts-Barakken, of Militaire Wagten,
nog ook op d e hoeken van de Straaten, aan
d e Kerken, of op andere openhaare plaatfen,
ipeciaal ook aan d e Haven, of andere Veeren
tijde van hoogwater, bij het afvaren, of aankom e n van rle Schepeii, of aan de Lngementen
bij- h ~ afrijden,
t
'of aankomen van TVngen.s,' of

Rijtuigen zullen mogen Ctaan, om te Bedelen,

.

mitsgaders niemand op de ftraat mogen aanfpreeken; alles op pcene van gelyke {traffe
t' ondergaan.
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