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Hel kupillel van St. Servaas te Maastricht, had in vroe
gere ecuwen eeoe grondgerechlighcid ie Weert en tc
Nedcrweert; het was aldaar vertcgenwoordigd door cen
Meyer en Laeten en door een Ren tmccster belast met
bet invorllercn van den grondcijns.

Aklen van koop en verkoop, hypolheken en dergclijkc
werden vaor ft!ftlje1' en Lactcn gcpasseerd en geboekl in
registers die men gicht- cn guedenisboecken noemde.
Twee dezcr gichtboeken liggen vaQr ons, loopende het
eene over dcjaren 1556-82, hel andere over 1597-1612.
Als Meyc',. 'woden wij genocmd: in 1556 Bertel vanden
Bercken. in 1578 Hendrick B1'UY11en, in 1583 Jan
Arijaells, in 1599 Peter Stinckens, in 1603 M. van 80·
choll, in 1609 Hendrick t:an Rocholl, Meyer van St. Ser
vaas en Schollis der heerlijkheid Weert; Leonart PeeP"
barns was zijn met-Meyer, zijn plaalsvervanger. Jan
Genen kornl, 1611, als Rentmeester voor. - Het hoek
deel t~sschen de lwee genoernde deelen in, bevaltende de
gichll!ll en guedenissen der jaren 1583-t596, raakte, in
de maand November 1595. alswanneer de Staatsche troe
pcn de slad Weerl bemeesterden, le zoek. Oit blijkt uil
de volgende verklaring: ,,1611 Den xxii dach Aprilis is
.versc!lenen Neerke Arijap.ns voor den 8choltys Hendrick
.van Bocholl der reehten Lycenliaet ende Lennaerdt Peer-
•boms als l\Ieijers der eerwerdighe Heeren van S'e 8er
.vaes lol Maeslrieht ende atlesteerl voer dije gerechle
.waerheyt in plaets van eyde dat als in den jaer 1595
"den 12 November hel ctijsvolck van dye Staeten van
.Hollant in der nacht met gewalt ingenomcn deser Stadt
•Weert dijer lijt haer huys oeck ghespoelieert is geworden
.ende haren man Jan Arijaens dijerlyt oeck vermoerdt,
.endewas Meyer der eerwerdighe Heere, ende haet kisten
.ende kasten te stucken geslagen eode haer wil hebben
.gehadt over dije guedeboecken van dije voerschreve
.Heeren ende allen '1 huys doer geworpen ende geschaedl
.ende van dyen tyt een guedeboeck gemist hebben van den
.jare 1583 ende al wat in helselve gegicht ende geguet is
.ghewest" .

De bedoelde gerechligheid strekle zich uit over een
grool aantal hl1izen en grondstukken, zoo binnen als bui
ten de SL1d Weert en nevenbuurlen gclcgen, al;;: in de
Maeslraet, de Langeslraet, de Becckslraet, de Olieslraet,
de Hegslraet, de Schoelstrael, de Nuwe merekt, de Crom
strael, de Cleynslrael, de Schumerstracl, het Snijcker
straetke, het Morgal, over '1 Kasleel, de Biest, buiten Mor
glltpoort, Maespoorl, Langpoorl, Beeckpoorl, Molenpoort,
Hoeffpoort, den Haegen Steynwech, Goijendries, Heer
wech, Nnwen Dyck, Smaelbeeck, 't Dael, achier 't Cleef,
de Hoeft', de Hasenstege, den Camp, de Ruebbenstege, den

,

HoefTacker, rip. Minderbroederstege, kleynen en graeten
Moclenacker, 't Rosvelt, Noelsgeleil, Molenstegc, Keuter
acker, Uracker - idem le Aldt Weert, te Tungelroy, le
Hushoven, te Boshusen, te Loeken, te Laer, den Fluppert 
idem te Nt.>derweerl, in '1 Boeckent, in dat Schoor, in 't
Hulsen, in 't HeescH. op die Butscop, WaterhalenshofT, ......

Dc aktcn in bovenbedoelde gichlboeken vervat zijn,
over 't algcmeen, kort van inhoud r.n zeer eentonig; zij
verschillcn enkel in de plaalsnamen en in de namen der
verschijncnde partijen.

Opmerkelijk is dat de naam Janssen. waarvan hct in
de jongste tijden le Weerl wemelde, in die bocken niet
voorkoml; een bewijs alweder, dat de familienamen,
afgeleid van vOornamen alsJan, Pietcr.Klaas cnz., betrek
kelijk nieuw, allhans in vcrgl'lijk mel andere naamaflei
dingen veel later ingevoerd zijn. De familien, die deze
Damen dragen, waren tot dus verte, even als de joden,
Zondervan, dat is naamloos. - Daarentegen worden in
diezelfde boeken de namen llaecx, van Moleri, van del"
Heyden, Gobbets, Tulmans, Wagemans, Knoups, Bloe·
me1"S, Vogels, Tt-uyen, Beelen, Knapen, Tindemans,
Ve1"schue1'en en andere, die zich te Weert en omslreken
tot op den huidigen dag hebben voortgeplant, op vele
bladzijdcn genoemd.

In hel behoef cener plaatselijke geschiedcnis van Weerl,
waartoe de materialen schijllen teontbreken, leveren ooze
gichtboeken zeer weinig op.

In eene aklo gepasseerd den 8 Maart 1560 lezen wij:
~dat ons genedige Lanlheer Philips van Momorency voer
"Meyer cnde laeten van S1. Servaes opgehalden ende
"daernae wedcrom geguet heft meislcr Jan Huijn in huis
"hoff cnde schuer gelyck dat opter Hegstraetc gclegen is
"beneven Vacssen Ververs huis ende Jacop Pastrikens
"huis~. Voorts is er op het jaar 1575 sprake van de ~alde

schutt~ry~ in 1604, van "des munlmeisters kinderen. j in
IGOB van Alffero Martijni, Luitcnanl van hel kasteclj in
1610' van eene "mutery binnen Weert waerdoer den sie
gel e~ bryeff verloren ende verbrant is", in 1611, van
"Jacop Koel alijas Kroen". een voorzaat misschien van Jan
van Croon die, lijetens den dertigjarigen oorlog, van
Weerter handwerksgezel opklom tol GelleraaI del' caval
lerie en Onderkoning van Bohemen (t).

Tel' beantwoording van cen paar hier na te stellen vra
gen (2), achten wij hel noodig de gewone formuul der
bovenbedoelde gichl- en guedenisakten alhier neder t~

sehrijven: 1558 "den IX dach Marlij hen geguet als re<:hl
..Jan Schaccken Gerats soen in behoelI des heyligen Geyst

(I). IkhepelHl~"-.a w In 't Jaar 1~IO: Jollu Vll"du But"t"600rc', JUI
St'atr~t'" Mlcll1U ''''"d UtI/d.". JaC<lp Io'"rlu. O'r&r<lt ...... Btt....... Job&llJ:arJI',
til ~rt'" Ja"II"'".

(I). Mtll Iltdl........1I op htl .lad. van dll nlllnlnt•.
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.. tol OverweerL in ses gulden brabants jaerlix op huis corle
wholT gelegen op den !luwen merel beneven Gelis Schel
"Iaert Scholttis der hccrlyckhcil Weert hui::s cnde Wolter
"van DarnonL huis onbclast behnlve synen gl'ontcijns
"ende sal die bad (3) acngnen mel Paesschen loecomcnde
.. dacr Peler van Siraclen overgeslanden heU 1.115 hoff gbc
.. !oc'"en deze parLycn dezc guedinghc vnn weerden Ie hal
.. den op WeerLcr merd reeM".

E. StANCII£N'.

3. 8a<l. <lal ill, loler~1Ior rem.



E. S.

~:

VRAGEN".

M, Iloff',

Degichl- en guedenisakten, betreffende de St. Servaas
gercchlighcid te 'Vee rt- N cd er weer t werden gepas
!;eerd voor Meyer en Laden, ten overstaan van een derde
dien men hon nocmde. Wanneer de reehte hoff dood of
afwezig was, figurcerde een ander lact, somtijds de Meyer
zclf als over-hoff.

Hel komtons voor,dallwee personen tegelijk Cll hei
den als hoI! vcrschijnen.

Zou hon misschien gelijk slaan met helgeen bij lijfge
winsgoed de tweede hand genoemd werd ?

609, '''eerter Marklrecht,

Aan hel slol van elke gichl- of guedenisakte wordt
gczegd, dat parlijen zich verhinden al hel gecondition
neerde van waarde te houden "op Weet'!er m€1'ct "cehi •.

Wal mag dil meret ,.eeht al in hebben?
E. S.
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