
Weerl 'in An9nstns1572.

De jam'gang 1892 del' "Publications" bevat een
"Chroniek" del' heerlijkheid Weel't, waarin een paar
bijzonderheden over de jaren 1568 en daarop vo\
gende, o. a. dat Willem van Oranje na Roel'mond in
Augustus 1572 oak Wee-rt heeft'bemachtigd. Een PI'O~
ces, dat in 1577 vom- het Hof van Gelderland werd
gevoerd over het recht op het schoutambt diel' s~'\d,

levert eenige narlel'e bijzondel'heden, die ik hiel' tel:
aanvulling van het reeds bekende wil mededeelen.
Vooraf zij opgemerkt, dat het schoutenpersoneel in
die .larcn sterk gewisseld heeft. Gael'dt Kaell was in
1569 krachtens aanstelling door den Koning de op
volgel' geworden van Jelis Schellnl't, heel' van Sleeu·
wijk, die het ambt op aansteHing dOOl" den graaf van
HOlon ongeveer 24 jaren had bekleed. In 1572 stelde,
de Spaansche gouVel"lleUI' vall WeeI't, (') in de plaab'
van Kaell Otto Toreel aan, die wegens vel·schillend.~

vel'gdjpen na eCll paar jarcn moest plaats maken
voor Frans Ketelel'.

Na de Pacificatie vall Cent k\vam Kaell tot het Hoi
van Geldedand, met het verzock om herstelling in zijn
ambt en Toreel eveneens.

Uit het verzoekschrift en de claarbij gevoegde mc~

morie van Kaell blijkt het volgende:
(1) Juan de .\1antilliu·Cayas.
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"dat die capiteyn Sdyas des huyscs van Werdt, recht
nadat die Prince van Ol'angen RUl'emonde geevinceert
hadde ende nae Brabant inne tooch, onder 't dexel
van een maeltiit den vooI's. Kael, scholtis, ende andere
van den raede boven vorderden, meynende oil' op 't
huys to krygen und vast to halden, als gebleecken aell
den pastoor van Weerdt P), dell, commende opte!l
huyse, die door achter ziin Iiiff worde gesloeten ende
daernnc van den huyse gevallen ende mit siins Hifs
peryckell door die graft gezwommen;

Oick dat hy (Kaell) hem in der stadt allenich endp
vrembt vande eude die stadt niet gequalificeert, dat
zy die cl·acht des Pdncen I'esisteren mochten, sulcx:
dat die burgermeisteren van Weed hem gcracden heb
ben te vcrtl·ecken, so zy niet gemeynt en wael'en tegens
den Pdnce met: gewalt te l'esisteren".

Vit cen verzoekschrift van Jelis Schellart, die ook
op herstel in het ambt aandrang, blijkt, dat in Au~

gustus 1572 "die gemcyne burgers (van Weert) den
suppliant seer f1iitlick gebeden hebben 'tselve dcso
laet (I) ampt wederomme aen thoe fangen ende in
noetelicke affaren thoe willen bedienen, 'tweick hy
tot de.. lesten uren thoe alsae lange gedaen heeft. wps
dat Co. Maj. rebellen gekoemen sin ende 'tselve steet
gen in den brant gestecken, verdo.·ven, gansselic~{

vemyelt ende hem gefangen, gespannen ende gereeht
hebben gehadt, daeraen hy oever die thyenduisent gul
den sehadens gehadt heft cnde dat durch oersaiche dat
hy die geystelicheit ende andere hoicheiden thot den
lesten thoe, wie vm·s., vurgest..'len hadt".

Aangezien de in deel XII de.. "Publications" me
degedeelde "Kronijk" uit het klooster 1\1aria-Wijn
gaard te Weert, 1442-1587 (bIz. 152 vgg.) over de
jaren tusschen 1570 en 1587 zwijgt. is. naar het mij
voorkomt, het hierboven verhaalde een niet onbelang
rijke aanwinst voor de stadsgeschiedenis.

J. S. v. v.
(I) Ilit klillkt 7.onderling, maar wordt mis.chien opgehelderd door

dez'l ,,"oorden lIit van dl!r A.. i. ... Weert: ~nfl lIervormden b..dden
destijos te Weert zoozeer de overh.'ld genomen, dlt er weinige R. K.
"aren overgebleven; zelfs was de pastoor, Petrus MOlanus, de nieuwl'l
leer toegedalln".

(2) Hit ziet op den tijd n.. de vlllcht \· ..n Kaell.
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