OVEREENKOMST TUSSCHEN DE REGULIERE
KANUNNIKEN VAN DEN H. AUGUSTINUS EN
DEN MAGISTRAAT VAN WEERT OVER DE
LATlJNSCHE SCHOOL EN DEN KERKZANG.
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Medegcdeeld door W. Goossens.
In de jareD 1725 en 1726 hadden de Reguliere kanun~
niken van den H. Augustinus te Weert ceo geschil met
den magistraat voor het Hof van Gelder te Roermond.
Onder de stukken, welke daarvan bewaard zijn en in het
Rijksarchie£ te Maastricht berusten, kamen tal van bij~
lagen voor, welke van belang zijn voor de geschiedenis
dec vestiging van de genoemde kloosterlingen in de stad
Weert. Wij latcn ceo van, de voornaamste hier valgen.
Het is ceo afschrift van de overeenkomst gesloten in J648
over de Latijnsche school en den kerkzang.
Op heden den 17 Augusto 1618 sijn de eerw. heerE':.
den heere pater prior van 't doaste. then Haghe tec eeocE':,

en d'hecrE': bOIgcmeester code schepenen der stad Weerdt
bij interventie van den heere seholtis ter andere sijden.
veraeeordeert ende vergeleeeken in der manieren hiernae
volgende. Ende eerstelyek soo belooft den voorsehreven
pater prior aen te veerden den last van de Latijnsche
schoolen tot Rhetorica inclusive, cnde daertou te halden
vier off vyff meesters, van dcwelcke oock een sal hebben
'den last van de choor. sulcx dat dien sal bedient ende
besorght sijn, geHjck te bevoorens altydt met den sanck
is bedient geweest. Hierteghen sal den borgemeester hem
pater prior jaerlycx betaelen de somme van hondert du~
'catons oft de weerde derselve. ende daerby genieten het
schoolgeldt van degeene. die buyten dese stadt hier sullen

comen te studere, ter somme van twee ducatons jaerlycx,
ende die van de stadt eode buytelingen (1) naer haer
goede affectie ende genegentheid, Ende hebbende woo·
ninge in 't gemeyntehuys van de stadt gelegen in de
schoolstraete, betwelck men tot dyen eynde sal stellen in
behoorlijcke reparatie, Oaerenboven sal men hem doen de
hijvoeringe van den brandt ofte torH. die hij aldaer tot
sijn huyshaldinge sal van doen hebben. ende daerenboven
vrij sijn van alle lasten ende impositie. eode dit tot pro·
visie ende versoecke voor den tijdt van een jaer. soowpl
d'e:e:ne als d'andere partye aengaende,
Onderstont: Ita est fro Joan Boutmans, prior van Haghen, ende aen den ander kandt stont : Ter ordonnantie
van scholtis borgemeester ende schepenen M. Pitten. secret.. en de leger stondt : Dese gecollationeert sijnde tegens
sijn origineel door de schepenen Michiel Loyen en de
Christiaen Ververs, verclaeren deseive daermede faccordeeren, des foirconde hebben dese door my secretaris der
stadt ende heerlijckheijdt Weert laeten ondertt'ekenen op
den 18 Meert 1677, quod attestor. ende was onderteekent:
J. B. Frencken secretaris. Leger stant: Accordeert deSe\
met de copye authentiquc by my secretaris voorschreven
quod attestor den 15 December 1703. was onderteekent :
J. B. Frcncken secretaris.
(I) De inwoners def acht gehuchttn van Weert,

