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•
Hel stadje Weert maakte met Nederweert deel van 't

grflafschap Horn.
De laatste mannelijke afstammeling van 't huis Horn,

graaf Jo han n es lII, die eerst domproost der Kathedrale
kerk van Luik was en in 1530 zijn kinderloos overleden
broeder Jacobus III opvolgde,had ook geene kinderen van
zijne vrouw A nna van Eg m 0 n t, gravin van Buren, die
hij in 1532 gehuwd had. Doeh Anna was moeder van twee
zonen Philips en Floris van Mon tmorency, die zij
gewonnen had van hare vroegere echtverbintenis met
Joseph van Montmorency, heervan Nivelles, gestor
ven in 1530. Ziek en bedlegerig zUnde, maakte Johannes
111 in 15W,bij gelegenheid van 't huwelijk van zijn schoon
zoon Philips van Montmorency met Em iii a Vol a 1burg
\'an N i eu we n ar, zijn testament waarbij hij zijn graaf
schap Horn met aBe steden,dorpell en kasteelen vermaak·
teaan Philips van Montmorencyen,indicndeze
kinderloos kwam te ovcrlijden, aan diens broeder Floris,
behoudens altijd den toeht en 't genot van 't graafsehap
en de inkomsten van dien aan zijne vrouw Anna voor haar
leven lang.

Sedert dat zelfde jaar 1540 nam Anna van Egmont
mel haar zoon Philips ook het beheer waar van 't graaf
schap,dewijl Johan Ill, door de ziekte gedrukt en verlamd,
builen staat was zieh mel de reg-eering te bemoeien, en
Heten zich als beheerders en erfgenamen in de hoofdplaats
Weert huldigen. Na den dood van Johan in 1544 verkreeg
Philips eersl den tilel van groat van Hor·n. Hij mocst in
1568 met den dood op 't schavol te Brussc} zyne tegen
kanting aan de bevelen van koning Philip,;; Il, te gelijk
met zijn vriend en bloedverwanl Lamoraal graaf van Eg
mont, boeten.

Het stuk, dat wij hier laten volgen en dat zich ill 't ar
chief der provincie bevindt, is de bevestiging der privile
gien en rechten van Weert en Nederweert en de vergun
ning van nieuwe rechten, gegeYen door Anna van
Egmont en Philips van lIontmorency den 20 Ja
lIuari 1&41 bij hunne huldigin6 1e Weert.

Wyr Anna van Egmondt, Graeffinne n,n Horne vrouwe
van Althena van Weert, elc. ende wyr Philips van Mont
morencij heere tot Nevele etc. Alsoe wyr huldunge ende
eyde ontfangen hebben van onsen Heven getruwen onder
saeten van Weert ende Nederweerl ende denselven dess
gelycken weder gedaen hebben gelyck den heeren ende on
dersaeten naeden alden hercoemen toebehoert,jn weJckp-r
huldinge unse lieve gelruwe ondersaeten voirss. van ons
begeert hebben ende gebeden honne siegelen, brieven,
privilegien, lantrechteo van onsen voirheren verleendt,
gegont eode gegeven te willen confirmeren, ratificeren
eode te approberen, ende van sommigen articulen hier
naebesereven, dair zij tnt hierthoe ghene hrieven
noeh siegelen atI en hebben te willen versien ende te
privile~ieren Hem jnden iersten soe geloeven Wyr
Anna ende Philips voirss. voir ons onsen erven ende na
coemeJiogen onsen Heven gelruwen ondersaeten van Wcert
ende Nederweerl aile siegclen, brieven, privilegien, ende
landrechten van onsen voerheren verleendt, gegont ende

gegeven in honre gansser maeht onverbrokelyckell enl.1~

vestelyeken le halden, dieselve altijt te vermeerderen eode
niet te verminderen, daerloe gevendt:! onsen lieven getru
wen ondersaelen voirss., dat sy aile accijseD, die nu syn
one noeh geordineert mochten werden sullen moegen ge
bruycken en in des landis nulz code prorJjt keeren sonder
wederseggen van jemanls, achtervolgende tgoet bescheyl
sy ons teverstaen gegeven hebben daeraffgchadtte hebhen
ende noch hebben, geloevende voir ons onsen erven cnde
naeoemelingen denselven onsen Heven ge1ruwen onder
saeten voirss. getruwelycken ende vestelycken dat wyr zij
met ongewoenlycken sehattingen oft beden niet bezweren
en sullen, het en waer een merekelyckc oirsaecke die ons
off den ondersaeten daerthoe benoediehden ende den on
dersaeten profitelyck waere, oft' mit onbehoerlyeken dieml
hoeven die billicheyt niet belasten noeh besweren en sullen,
Ende dal w)'r ouch in desen twee dingbencken voirss.
gheyne gemente booven die aide privilegien dairvan zijnde
eeweeh sullen geven off niemanls uyUendieh dairjnne lai:
ten gebruyeken,die op datum van hueden daerjnne gheyne
gereehticheyt en hebben. Jtem geven ende gonnen wyr
noch denselven onsen lieven ondersaeten voirss. dat aile
saeken, twisten ende geschildc in desen lwee dingbencken
voirss. hercoemende van sehattingen, accysen ende aHe
andere saeken der gementen aengaende salmen binnen
landts onvertoegen richten mit recht, sonder voerder dair
aff te appelleren, gelyck die voerheren dat gogont ende
gegeven hebben.Jtem geven ende gonnen noeh onserstadt
van Weert dat allen missbruyek und sehaede der geschien
moeht aen poerten, mueren, stakelten, wallen, bruggen
off dat den bouwe ancleeft die gheene die daerop bevon
den wortlen sullen tot allen tijden gevallen zijn in eyn
boete van twee goltgulden, haHf den heere ende haitI tot
behoefJ der stadt eijnmaell andermaell, ende die de hoet
niet tc gevcn en hebben sullen altyt staen tot r.traeffinge
ther wereltlycker sehanden nae gelegenheyt der saecken
nae erkentenisse des geriehls, ende then derdemaill op
straeffinge des heren gerichls nae uytwijsen del' sehepenen,
ten waer dat met naeht off onlijde gescheden. Jtem genn
ende gonnen noeh dat gheene uytlendige luyde in diesen
twee onsen dingbencken sullen moegeu koemen woenen
eode die gementen gebruyeken, zy en sullen schuldich zijn
jerst te geven drie Carolus gulden tol behoeff der gementen.
Hom geven ende gonnen noeh desen twee dingbencken
volcomen macht ende auctory1eyt altijl te lnoegen setten
eude te ontselten met consent van den Schou1el eyuen
oft meer vp.llschutten,omme die gemente daermede te bal
tonderhouden. Soe dan onse ondersaeten "oirss. een
waecke op onser borch gedaen hebben, soe syn wij nu Ie
vreden dat men diedaichlix haldensallnaegelegenheytdes
tyts ende discretie vanden heere.ltem geven eode gonnen
noeh ende bevelen onsen amptman nu zynde off hiernae·
maels coemende, dat hy egheene geboeden en sail doen off
doen doen op dieondersaeten hoeger dan vijffs1uver,then
zij mel raede der borgermeysteren ende des gerichls. In
orconde ende in getuygenisse der waerheyt aller punclen
ende c1ausulen voirss.hebben Wyr Anna graeffinne VOiM.
voer ons onsen erven ende nacoemelingen onsen siegele
aen desen tegenwoordigen briefJ do in gehangen, ende
Wyr Philips van Moumorancy heere lot Nevele den selven
brieff gehanteykent, jnt jair ons heren duysent vijlfhon·
dert eyn und viertich den twyntichslen d4eh Januarij.
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