CHRONIEK VAN DE HEERLIJKHEID WEERT,
GETBOXKEN 'IJlT

de Btadarekeningen, oharters e21 and.r. oorapl'o21kelljke besoheiden.

D'e chron!ek vu de heerlijkheid en der stad Weert die hier vollt,
is geheel geput uit het archief der gemeente Weert .en de rechterliJke
archieven dier heerlijkheid.
Van gedrukte bronnen ià geen gebruik gemaakt dan voor de aanteekeningen. Een chroniek is, of lienr moet zijn, een bron voor de
ger:.chiedenls .en daarom moet men niet daarvoor uit afgeleide beken
puLten ; dan wordt later veel als authentiek door anderen overgenomen dat dien naam niet verdient en men dekt zich met de aanhaling
bijv. chroniek van Weert uit de archieven; zulke dooreen menging
van authentiek: en niet authentiek ls dikwijls de oorzaak Yan geSChiedkundige dwaling geweest, vooral als men dan uit gedrulde
boeken feiten overneemt die niet voldoende gestaafd of, erger, geheel
valsch zijn.
Om verder deze chroniek geheel zijn eigenaardig karakter te doen
bebouden, hebben wij zelfs niets overgenomen uit andere chronieken
van Weert, zooals de ~ kronyk van het klooster Maria.-Wyngaard (1),
te Weelt, door zuster Maria. Luyten in dl. Xil, bladz. 145-220 en
(1) In • Verslag aangaande een yoorloopig onderzoek in Engeland nur al'cmvalia
belangrIJk voor de ge~hiedenj!l in Nederla.nd, op laat dp.r regeAring ingesteld door
Dr p. ,T. Blok, Hoogleeraar te Groningen". '8 Oravenhage, Martinua NIJhoft', 1891, S',
wordt, bladz. 22, verM'lld dat zich in het Britiah Museum bevindt • Ma. 26MS Dooden·
lijst Vlin het convent va.nWeert (1627-1818) ", - Wolk klooeter nll hier bedoeld U,
dat der Franciscanen of der reguliere kanoDik0!\.~~n, weet ik niot i de reguliere kaJlo,
niken waren in 1627 nog niet te Weert, Dergelijke doodenlljsten bovatten dikwijls
bizollderheden,die niet slechts 'foor de geachiedenil va.n het. convent maar ook voor de
plaats waar zich dit bevonn, van waarde zOn.
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de obroniek der st&d Weert van 1784 tot 1852 geschreven door den
ooggetuige Lambertus Goofers .. in dl. XXV van dit t~dschrift,
p. 865-410; noch heb ik getracht de feiten van onze chroDiek met die
del' twee andere, waar oogenschijnlijk of in waarheid verschll bestond,
in verband te brengen, of die van oDze·chroniek uit de twee andere toe
te lichten; slechts op een paar p1aa.tsen hebben wij op verschil gewez.~n. Een ander zij de taak overgelaten uit al die chronieken een
geschiedenis samen te shllen, doch dan lietBt niet in chroniekvorm.
Maar dan dienen meer bronnen te wOl'den benuttigd en wel voornamelijk de stadsrekeningen, die met 1486 (1) reeds aanvangen, van het
begin tot het eind en de privilegie-boeken, de boeken der gilden, der
resolutiên van den magistrtaat (1740-1796) de ordonna.utie-boeken,
de boeken der annenstichtingen enz. enz., WBaltoe ons de tijd en de
gelegenheid heeft. ontbroken.
Wij raadpleegden slechts: 1° de charters van de gemeent.e-arohieven
en rechterlijke archieven, 2° eene portefeuUle van het ~sarchief, waarin
door mij werd bijeenverzameld wat tijdens het schiften der rechterlijke van de gemeente-arcbieven in de maand Mei en Juni 1891 ten
raadhuize te Weert opmerkelijk voorkwam - bij welke gelegenheid
tevens een korte inventaris met inhoudsopgave der chaiters en der
stukken in vool'noomde portefeuUle werd vervaardigd - 8.° ook enkele
afZonderlijke rechterlijke bescheiden toen door mij in regest meêgedeeld in den inventaris. 4° Slechts "eurrante calamo" of liever "stylo
plumbeo" mocht ik enkele oogenblikken benuttigen om hier en daar
uit de stads rekeningen een en ander aan te stippen; dit geldt slecbts
voor de jaren 1601 (a.lleen de eerste steenlegging der kerk) Allerheiligen 1510 - Allerh. 11511, - Allerb. 1656 - Allerh. 1666, - idem
1566-15ó7, 1571-1672, 1578-1574, 1574-1576, 1586-1586,
1686-1587. Men boude in het oog dat het rekeningjaar te Weert

va.n Allerheiligen tot Allerheiligen liep ..
Dit alles tot " Würdigung", zou de Duitschel' zeggen, van mJJn
chroniek.
Wat nu volgt strekke tot toelichting:
Het is bijna onmogelljk om geregeld den draad te volgen van deze
chronit\k zonder te weten wie achtereenvolgens bet bestuur over
(1) Sinda 1488 volgen zij vrij geregeld.
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Weert in banden hadden i vooral sinds 1568 wordt de opvolging 2lee't
verward en is zeer weinig bekend, daarom pla.a.tsen wij hier een
klein overzicht van de heeren. (Tot Philips de MontmoreDcy volgen
wij Goethals' Histoire Généalogique de Ja ma.ison de HorDe en Stokvis).
1. WiJlem I ? (l) heer eD graaf van Home, heer van Weert, NedeJ'weert'l
Wessem, enz. t circa 1240, gehuwd met Margaretha van Al~na enz.
2. Willem II, graaf van Horne, beer van Alten!:t., Weert enz. t 1~S4,
zoon van Willem I.
8. Willem m, heer enz. gesneuveld in den slag van Zierikzee
1804, ZoOD van WUlem Il.
4. Gerard I, heer enz. t 8 Mei. 1888, 24• zoon van den voorgan.nde.
5. Wmem IV, heer enz. t 184S, zoon van Gerard I.
6. Gerard II, zoon van WllJem IV, graaf van Horne, heer eoz. en
van Hees en LeendelJ, 1845, 26 Sept. gesneuveld te Stavoren.
7. Willem V, graaf van Horne, heer van .A1teDa, Weert, Nederweert
en ,Wessern, t 1858, broeder van Gerard n.
8•. Willem VI, zoon van den voorgaande, heer enz., t 25 Oct. 1415
in den slag van Azlncourt.
9. Willem VII. heer enz: t 28 Juli 1tB8, zoon van Willem VI.
10. Ja.oob I, beer enz. en graaf van het Heilig Roomaèhe RUk (bU
brief van 1450) t 8 MeI 1488, zoon van WlIJem VIL
11. Ja.cob II, heer enz., t 8 Oct. 1580, ZOOD van Ja.cob I.
12. Ja.oob m, beer enz., t 15 Oct. 1581, zoon van Ja.cob IT.
18. Jan I, heer enz., t In 1540, broeder van Jacob m.
14. Philips van Montmorency, zoon van Joseph graaf van Nivelle
en Anna. dochter van Floris van Egmond. Anna hertl'ou wde na
Joseph's dood met Jan I van Horne. Philips werd gellJk bekend is
5 Juni 1568 te Brussel onthoofd (2).
15. Op Philips volgde Herman van Nieuenaer, broeder van Walburg is, de vrouw van den voornoemden Philips de Montmorency.
Hij verhief de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem in 1576
en overleed. 4 December 1578.
(1) Over do beeron vóór hem heersoht slechts twlJi'el.
(2) NivelIe is Netlele. een dorp in 'Vlaandwen. Als zonderling stippen wij hier aa.n

dat de BelgilChe regeering 'Voor een twintig Jaren te Nifl/dle,. eeDe ,tad in Hmegou.
Ijlen. een Itandbeold nn Philips de Montmorency met zijn flUIliliewapen plaatate in
den gevel van eene niellwe' scbool. zelter om de kindIlren te leeren hoe men in -onzen
tVd de geschiedenis 'V6rvalscht.
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Hoe de heerlijkheden eerst aan Herman van NieueDaer, en niet rechtstreeks aan zUne ~uster zijn gekomen gelijk dikwijls ooweerdwordt,
zullen wij In 't kort zien:
Eenige geschiedschrijvers I wien het testament va.n rhilips en
zUne huwolijlcsvoorwaarden onbekend waren, vertellen beel eenvoudig
dat hU ze aan zijne vrouw naliet. Niets is minder waar, daar .had hij
niet het recht toe en beel toevallig all:! 't ware, b~l gemis van nàdel'e
erfgenamen kwamen deze heerlijkheden later aan gemelde gravin.
MEm zal hier achter zien uit het testament zelf, dat de hier bestrElden
bewering geheel onwal:tr is: Ph1lips vermaakte in 1568, 4 Juli, al
zUne bezittingen aan Floris zijn broeder, die Oot. 1570 ter dood werd
gebracht in Spanje.
Jan I, de laAtste graaf van Horne die van 1531 tot 1541 regeerde,
Phllips' stietvader, heeft echter het geval in zijn testament voorzien
dat Philips en Floris kinderloos zouden overlijden en bepaalt, met
name omtrent de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem, dat
zij zouden in· bezit overgaan gelijk bU de huwelijksvoorwaarden
tvsschen Philips van Montmorency en WaJburgis van Nieilenaer was
bepaald. In. het eigenliJk: huwelijkscontract, na Jan's dood gesloten,
staat letter10k : . .
11 Dat in gevalle de voorseyde heer Philips en heer- Floris syn
broeder Bonder eenige wettige geboorten te hebben van heuren buysvrouwen te laeten, dat alsdan 't graefSchap van Hoorne, st.idt ende
heerlicheyt .van Weert, dorpen van Boucholt ende Bruegel, met allen
he uren toebehoorten, den huyse van Nieilnaer vervall!m en succederen
sullen ". Dit contract werd 22 Jan. 154:6 geteekend in tegenwoordigheid van Anna van Egmond, weduwe van Jan van Horne en Willem van Nieuenaer, vader van Walburgis enz. De (1ntiDuptlale
conventies van 26 November 1540 tuseuhsn Jan van Horne 7.elf met
zijne vrouw Anna van Egmont van de eenD zijde en Willem van
Nieuwenaer, Walburgis vader, van de andol'O zijde voornoemd, waren
natuurlijk eensluitend.
Graaf Jan I werd tot deze schenking waarschljnlljk hierdoor bewogen, dat de familie van Meurs Nieuenaer zware hypotheken op
de heerlijkheden had, die nooit waren afgelost. Deze waren ten voordeele van Vincentius van MeurB, broeqel' va,n JoaIUla, de vrouw vaq
.1ncob I van Borne aangegaan.
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Ook PbiUps spreekt er van in zijn testament; daarbij was"de
familie van Meurs-Nieuenaer nauw 'verwant aan' de Horne' ; immers
een Johanna van Meurs was gehuwd met Jacob I. -Dazi;) ,'JohG:nna
was de tante van Frederik van Meurs (zoon baars bt'oeders:Vit:lcent);
den overgrootvader van Herman en WalburgÎl;. DasrbU wa.!! hu:n 'groot~
vader WillE>m in 1487 gehuwd met Walburgis (geb. 1468)d~hter'
van Coonraad, graaf van Manders!lheldt ell Sleyden en Walbtitgis 'fan
Horne, dochter van Jacob I graaf van HorDe. Deze Jacob, I :was dlià
de oudovergrootvader van Herman en Walburgis en zijn dochter
Walburgis van Horne, hun overgrooLmoeder ",
De mannen gingen in de voorschreven beerlijkheden, àJs' zUnde
mannelUke leenen voor de vrouwen, dus glng Herma.n voor zUnezuster
Walburgis. Da.t Herman bepaald als ertgenaam voor zijn persoon en
Diet namens zjjne zuster als leenverhêffer en bestuurder der voornoemde heerlljkheden optrad, blijkt wel uit de deductie van Oharles
Louis Antoine d' Alsace tegen Ulrich comte de Frézin, hierna. nader
beschreven, waar dit, op bldz. 100, uitdrukkelijk gezegd wordt.
Deze deductie zal wel uit authentieke bescheiden geput zUn, die
tha.ns niet alle meer voorhanden zUn.
In 1577 werden de leenen' van Weert, Nederweert en Wessem
verheven door Joris van Horne, hoer van Houtkerck, gehuwd met
Eleonora van Egmond, 48 kind van Lamoraal (15 Juni 1568 te Br,ussel
onthoofd), Nog in 1577 en opnieuw in 1678 werden de heerlijkheden
verheven door Ele<mora van Montmorency, zwagerin van Walburgis
van Nieuenaer (de zuster van haar man Philips), weduwe van graaf
Antonius Lalaing van Hoogstraton. Met deze heide pà.rtljen moest
men namelijk procedeeren over deze heel'lljkheden, maar noch Eleonora van Montmorency, noch Joris van Home Houtkercke hebben
ooit feitelijk de voornoemde heerlijkheden be~ten, ondanks hun leenverheffing. Na den dood "ac Horman va.n Nleuenaer In 1578, volgde:
16. Walburgis, z~jile zuster en de weduwe van Phillps de Montmoreo(,ly die te Brussel onthoofd werd. Zij huwde in 2111 echt Inet
haar achterneef Adolf van Nieuenaer en overleed 21 Mei 1600 te
Utrecht. Walburgls vermaakte de heerlijkheden, onder voorwaarde
dat de hervormde religie er zou gehandllaafd worden, aan haa.r neef:
17, George Everard van SOlms·Lich, kapitein-generaal in dienst dcr
Vereenigde Nederlandeo, gouverneur Va.ll Hulst, en t 9 febr. 1602 W
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Arensbergh. Na diens dood kwa.m de heerlijkheid aan zijne vrouw:
18. Sabina van Egmond, 10- kinel van Lamoraal, overleden in 1614.
Zij verhief de heerl.\)kheid eerst in 1612, nadat 17 Nov. 1610 door
de Aartshertogen Albert en lsabella opheffing was verleend va.n de
conftsoatle van Weert, Nederweert en Wessem ren voordeele van
Phillps n. Als bertog va.n Gelre, teD gevolge der rer dood veroordeeliDg
van Philips de Montmorency wegens rebellie en felonie teg~n dezen
z\ln leenheer enz., in welk geval de ter dood veroordeeling de confiscatie altUd na zich sleepte. Deze opheffing werd verleend in gevolge
van bet vredestractaat van 9 April 1609 te Antwerpen gesloten. en
eene latere verklaring over dit tractaat van den 7 Jan. 1610, lusachen
de Aartshertogen en de Staten-Generaal. Bij het tractaat van 1609,
9 April was namelijk bepaald dat al de confiscatiên verOorzaakt; door
de vorigE' troebelen van weerszijden zouden ophouden. Deze ophefflng
door de Aartshertogen is verre van algemeen bekend te zlJn. Ik vind
ze p. 145 van de nader RaD te halen deductie van Charles Louis
d' Alsace en zonder deze is niet te verklaren, boe ondanks de confiscatie des Konings va.h Spanje, de opvolgers van Philips de Montmorency in het feitel\jk be1.it bleven der heerlijkheden, al hebben tot in
164:8, de konlnkl\1ke fl.scalen te Roermond hun dit bezit lastig gemaakt.
Op Sabina volgde haar broeder:
19. Karel van Egmond, prins van Gaveren, Se kind van LamoraaJ
van Egmond. Deze erfde de heerlijkheden Weert, Nedel'weert en
Wessem van zijne :meter SabiDa. Hij bad voor de1..e heerlijkheden
een mededinger in Pbilips den oude, graaf van So1ms (1), die 1615,
18 October deze in leen verhief. De bezwaren werden met Karel's
dood, die 1620, 18 Januari plaats had, niet geeindigd. Bij werd in
1620 opgevolgd dool' zijn scbooDzoon:
20. Alexandre de Lignel genaamd Croy, prins van Chlmay geb. 1590,
kind van Karel, 'prins van Arenberg, die door zijne vrouw, Anna.
van Croy, hertog van Aerschot was. Het schijnt echter dat Alexander's vrouw, MagdaleDa van Egmond feitelijk de drie heerlijkheden
bestuurde en zeker trad zij na zijn dood 16 Aug. 1629 (hij sneuvelde
voor Wesel) als bestuurster op. Alex. had 15 Feb. 1620 leenhulde
gedaan.
(~) De Jongste broeder van George Eberhart!
t 1(31). llt ~is dat deze bier ia bedoeld,

Juh

h,ette PhiHps

(~eQ. 1569, 14
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21. Magdalena van Egmond. Z\j bad prooetl69n te voeren .metde~
graaf van Home-Houtkerk, den graaf van Solre (zie de dud.uctie reeds
aangehaald p.154), den hertog Charles Phi1ippe de 01'oy de Havré, die'lG
Jan. 1687 de heerl\1kh. te leen verhief wellicht ook met Jean Adolpbe,
heer va.n Mllendonck (1) en president der rekenkamer te Spiers, die
1 Oct. 1688 mede de heerlijkheden liet verheffen. Àan deze processen
kwam in 1649 een einde, toen het hof te Roermond Magdalena iJl
het gelijk stelde tegen al de andere partijen en ook tegen de koninkIUke fiscalen te Roermond, die nog altijd ondanks de opheffing van
de confiscatie van 1610 het haar lastig maakte. 1 Juli 1680 had' ziJ
de neerl. in leAD verheven.
Reeds v66r haar dood, 7 Nov. 1668, werd zij opgevolgd door haar
kleinzoon:
22. ,Ernest Alexander Dominique d'Arberg de Croy Chimay, zoon
van Philippe d' Arberg (t Jan•. 1675), Magdalena's tweeden, zoon, en van
Théodore Maximllienne Jossène. de Gavre comtesse de Frésin. Hij had
den .6 Jt.ill 1668 de heerlUkheid te leen verheven. HU stierf in Juni·
1686aJ.s onderkoning van Navarra te Pampeluna, na aldaar den 6'1\
dier maand zijn testament te hebben gemaakt (2). Op dezen volgt:
28. Philippe Louis :AntoiJle de Hennin Liétard t 25 Maart 1688,
die 28 Sept. 1686 zijn leenhulde deed, zoon van Eugène ,de HemÛIl
Liétard, graaf ·van Bouaau (t 1658) en Anna. Ca.tharine d'Arbarg,
geboren in 1616, zuster van Philippe d' Arberg, den vader, van
Ernest Dominique. PhU. Louis Ant. huwde Anne Louise Verreycken,
dochter van den vrijheer Karel van Inipden. Op hem volgde zijn zoon:
24. Charles Louis Antoine d' ,A.Jsa.ce comte de Bow:isu t 12 Sept.
1716 oud aa jaar. HU deed 24 Nov. .1688 zijn leenhulde. Hij bad een
erfstrJjd met U1r:ich" comte de Fl'éziD d' Arberg, als gehuwd met
Cecilla. lsa.bella Gonzaga., wier moeder lsabelIe, die gehuwd was
met den markies van Gonzaga, mede een zuster wa~ van Philippe
(1) Jan Adolf van' Milendonek, zoon van Berman Dletrlch, beer van Ghoir, Meyel
enz, en van Francispua van Gboir, Deze Herman Dietlich was wederom de zoon vaD'
Gotbe.rd en Maria van Brederode, dochter van Walram en Anna van Nieuenaer.
Walburgia van Nieuenaer, vrouw van Philip. van Montmorency, graaf van Home,
die aan Herman Dietrich nn Milonddnck voornoemd de Maast~l, genAamd de Br.i.bantache landtol, n&1let, , wa. volstrekt dui geen tante van dezen Herman Dietrieh.
gelijk S. von Oidtman in Die Herrm ",on Milmdonch 4U1 dem Guhchu tlOta Mw-,
1411'1' (Zeitlchrl.n du .Aach_ G"chich""lI'I'olnJ dl. XI p, 26) zegt, maar wu'de
dochter van Wiliem. den, broeder van Herman'. grootmoeder Anna van Nieuenaer.
(2) Zie de chroniek,
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voornoemd. Dit proces duurde, bl~kens de voornoemde de,auctie, 'nog
12 Juni 1715 (zie pag. 178). Hij was gehuwd met Diana Mancini,
d. van hert. Phlltps de Nevers.
Reeds tijdens :.:ijbe minderjarigheid voerde zijne moeder als voogdes
namens hem, een proces met de graven van Arberg en Moueron. Op
hem volgde zUn broeder:
25. Alf'lKander Gabriel Joseph (1) de Hennin Liétal'd, oomw de
Boussu, prlnce de Ohlmay t 1748, gehuwd met Gabrielle Française
de Beauveau Omon.
Ook Alexander gelUk men uit de chroniek zal zien, had proces te
voeren met den voorn. graaf van Arberg, die voor zich als erfgenaam
van Ernest Dominique een negend~ deal der leanen Weert, Nederweert
en Wessem begeerde.
26. Philippe Gabriel Marie Josepb, zoon van den voorgaand en Alexander Gabriel. Hij stierf kinderloos en wa.'! de laatste heer, want in
1795 werden de heerlijkheden in Belgiê door de Franschen afgeschaft.
ZUne zuster Malie Anne Gabriene Josèphe FranQoisa Xavier (t 1806),
huwde met Victor Maurice de Ricquet, (t 24 Jan. 1807) comte de
0araman, twoeden ZOOD van Victor Pierre François.
Hun zoon ~Tançois Josepb Philippe, geb. 21 Nov. 1771, t 2 Maart
1843 en bij contract va.n 8 Aug. 1801 gehuwd met Maria Jellnne
Ignace Thérèse de Oabarrus, geb. 8 Juli 1778 te Saragossa, t 15 Jan.
1835, erfde van zUn oom Philippe Gabriel voornoemd de heerlijkheid
Ohimay.
De bronnen waaraan ik deze bizonderheden en van de bijlage
nO IT, de genealogie Horne·,Nieuenaer, beb ontleend zijn:
J. M. WOLTERS, Notice bistorique sur l'a.ncien comt~ do Horne
et Burles anéiennee seigneuriee de Weert, Weesem, Gboor et
Kessenich. Gand, P. et E. Gyselynck, 1851, p. 107-112.
FR. GOETHALS, Hietoire généalogique de In maison de Horne,
Polack-Duvivier 1845, 48-184.

(1) Aldus teekent h~ zelf in de oOI'spronkel!jke acten wolke deze chroniek vel'meldt,
ook bij Goethals, Dir,bonnaire géntlalogique, deel UI, 8" genef~J. tafel viln het geslll.~ht
Horne komt h~i aidlIs voor. In deel IV 1'&11 ditzelfde werk, geslacht Riquet, hl et bij
eeMer ThomuR Gabriel Joseph en bij do. Poplimont ".La Belgique Mraldique IX.
1" 182 ("ew..che Riquet)" Thomas Gabriel. Wellicht was zijn volle naam Alexander
Thomas Oabriel Joseph.

139

-'

FR. GOlDTHALS, 'Dictionnaire g~néalogique et h~ra.ldique des
famiJles noblee du royaume de :Belgique, :Brux" Polack-Duvivier
1850, S. dl. 8é Wel, van Horne, en in het 4e deel geslacht Ricquet.
BUTKENS, Trophées tant a!\crées. que profanee dn dllch6 de Brabant. La Haye 1724, li, 47, II 70.
.
3'. HUBNERS Geslacht- en rekenkundige tafelen Leyden, D,
Ho.ak 1722 I, 240 (geslacht Ligne, Arem berg, Aersohot, Chiruay
en Barbanaon) en I, 241 (Croy, Aerschot en Chimay, Havré,
Roeux en Sol re) en 11, 394, (SolmsJJich),
Etat et nature dee terres et pays de Weert, en forme de déductioIl de droit, par Messire Cha.rles·Louis-Antoine d' Alee.oe,
comte de Bauaau, Prince de Chimay et du St. Empire; et Re·
scribent contra Messire Ulrich comte de Fr6zin, d' Arberg etc.
qualiill.te qua suppliant, 199 bladz. kl. fol. op p. 2, 3, 54, 55,
76, 98, 100-104, 126, 134, 144, 154, 170, 172, 174, 175, 178 en
elders passim.
CH, POPLIMONT, La Belgique hére.ldique. Brux. 1803, I, 211212 (Arenberg) en 181-187 (Riquet).
A. M. H. J. STOKVIS, Manuel d'histoire, de généalogi.e et de
chronologie UI, p. 478-479 en che.p. X, tableau géo. N° 8.

N.B. Al de aangehaalde stukkeu der chroniek, herusten op het Gemeen-

tearchief te Weert, bebalve waA.rb~ is vermGld dat zU ontleend zUn
Ran bet Rechterl~k archief van Weert of ehlers.
:Bij la.ge J:.
TE.9TAHRNl' VAN GRAAF PHILIPS VAN MON'TMORlilNOY.

Int jaer ons Heeren duysent vyff hondel't achtenzest,ig I den
vierden der maendt van JunIo, Heoft Hoor PhipR van Montmorency,
Grave van Hornes zynon vuyttersten will(;) verclaet·t in deser manieren.
In den Eersten, soo offert by den almogenden goeden God, der maget
Marie en a.lle heyligen zyne ziele, 800 wanneer r.y vuyt den lichaam
zal gescheyden zyn. Ende zyn lichaam dor Heiliger SepultureÏl, ter
plaatsen daert den Mat van den Coninck za) concederen o:t't da~wt
zyne vrunden ende maghen zullen moghen obtineren oft vercrlj.ghen.
Ende voor zoeveel het aengaet zyne t.ydelicke goeden hoedanich die
moghen zijn. In den eersten zoo bidt by zijnder moeder dat 'liJ heur
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in a.Jles wil tevreden stellen ende confirmeren .beur metten wille des
Haeren ende des eoninox, beur ernstellck biddende, dat zy hem wil
vergheven oft hyse in eenige za.eoken mocht hebben geoffenseert
ende tegens heur misdaan, ter éause dat hy zUne goeden onnuttelick
heeft verdaan, Bitltda.erenboven dat zy metten onderda.nen wil spreken
dat zy hem gelieven t$ v~rtijd!'ln aft vergheven van dat hy henluyden
tot eenige tijden te zeer bart is geweest. in soattingen ofte exactien.
Ende dat hy die all verteert heeft. buyten La.ndts tan tUde hy geweest is in diÈmste van de Co: Mat.
Bidt oook ernstelieken zijnder huysvrouwen oft. by haor aenicbslns
mocht hebben misdaan dat zy 't . bem van harten wil vergheven~
ende besunder dat by soa langhen tijt van heur absent is geweest,
zulex dat hy hem neffens haer nyet en heeft mogen bruyken als
d'officie van den echten staet
heysscbende. NyettegenstaeDde dIen
Dochtans zy heur altyt eerlicken heeft gedragen. Doer welcke oonaecke
en beneficie hy hem selven bekendt verobllgeert1 heur te hebben in
zynder memorlen by den almogenden goeden GOOt Ende bid dat zy
wil doen a.Jles dat. wel geraden zal zUn, ende dat sy daerinne wil
volghen den Raadt van heure Vrienden en besunder van heuren
broeder.
Hy danckt ooek sear den vrienden en broeder van zijnder huysvrouwen van de goede gunste ende affectie, die zy tot hem hebben
gehadt ende boewel lry zoo vele van henli8l\en holpe oft assistentie
nyet en heeft geuseert, neempt nochtans henliElden goeden wille, die
zy tot bemwaelts bebben gehadt voor het werok oft de da.et selfs.
Bidt ooek z\inder moeder enöe zyn erfgenamen, dat zy bestellen
dat ztjnder huysvrouwe warde gegeven tgene by bljlicxe vorwarden
is beloeft oft ooek naederhandt gegeven, hoedanich dIe z\l, want hy
heen die hljlicxe ghifte naer die hijlicxe voer waarden vermeerdert.
Begeert oock dat zy voor haAr sal behouden alle de cleederen ende
tweJck behoort tot omamentEID aft verebierynge des lichaems, ende
dat zy vuytten huysrae.t zal nemen tgene beur gelietli, ende dat zy
zal hebben alle de tapisseriên laetstmaal vereregen van Pannemaecker,
ende dit all tsamen begeert hy zUnder huysvrouwen vry re laeten
'Volgen, sulex dat zy nyet geholden en zy tot betalyngen van eenige
schulden.
ae~eert ooek da.t zUn 11looder atlde zyn erfgenamen den Grave van
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Nuenael' willen ontlasten van de borcbtooht daar met hy bern beeft
verbonden voor bem testateur, zulcx dat hy daar gheen' BOhade en
van crygbe.
Ry institueert ayQ universeel erfgenaam in a.llen den resterende
zjjne goederdn, den heeren VAn Montigny zijnen broeder, dewelcken
hy vaD harWo bidt hem te willen vergbeven dat hy zU ne" goeden,
diewelcke hy van zUne voorouders heeft ontfanghen, alzoo heeft gedissipeert, hem oock biddende, wa.erinne hy hem eenicbsina m'.>Cht
hebben misdaan, dat hy hem tzelve wil vergeVen, ende dat hy hem
wil gedachticb weaen nae z~n doot in zyne gebeden, gelyck hy ooek
zjjnder sa! gedachtig wese.n.
Begeert oook dat men zijnen barbier, wani hy hem trouwellek
gedient heeft, saJ munereren oft tellen de'somme van drye hondert
ducaten oft zess hOQdert guldens, ende dàt zy' zijnder zullen zorge
dragen, ende hem houden in dienste indyen zij hem behoefl;lchzjjn,
gelyck hy hem testateur trouwelicken heeft gedient.
Item begeert dat 'men, Baptisten den bottelier zal munereren aft;
tellen drye hondert guldenen, begeert oock dat zijne erfgenamen hem
in dienlfte bouden, lndyen zy hem behoeft;ich zijn want by trouwelieken heeft ~dient.
Zoo veel het aengaet die andere zijne dienaars begeert dat zij van
zijnder huysvrouwe ende erfgenamen getra.cteerd worden naar haar
verdiensten, want hy en mach alsnu soo besundera ende singulierlieken op allee nyet geoccupeert wesen, ende hy met gemack oft
gevoechlich tzelve hadde mogben verzien naar heure trouwe diensten, dlë zij bem tot noeh toe hadden gedaan.
Bidt ooek Reeren Anthonis d'.A.vila, dat hy wil onttangen nyet
zoo seer voor een ghltte als voor een memorie een zeker horologie,
't welck hy. by ,hem heeft gehoot binnen· Gendt, ,
Hy bidt oock' z\jnen erfgenamen dat zy willen procureren dat ziJne
credltoren moghen worden betaalt, onder denweleken zijn eenighe
Spaensche Capiteinen ende soldaten, den weleken by schuld1cb is tot
omtrent de vijftich ducaten meer oft min, als hetzelve zal blycken
vuyt zekeren boeck denweleken Anthonis d'.A.vila. by hem heeft, gescreven met de eygen hand van· hem testateur.
Dit ghEln8 dat boven geBOfeVen is, heeft de voorscreven testateur
begeert ter exeeutien gestelt te worden, Behoudelickelldyen dat .bW
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altyt noch wat mach adderen oft diminueren. Dit is gedaan ter presentie van den getuygen heeren Jobannis Vrieze eDde Ànthonis
d' Avila, aldus onderteekend
P. <'le Montmorency.
Ende onder die signature was getlcrevrln mr,t de eygen handt van
den testateur, deze naevolgsnde woerd on :
J'entcns Atprie Madame mp. M~re, mon fr~re et mes héritiere
vouloir sa.tisfa.ire oeste mienne dornière volunté, lesquela entens
estre e:dcuteura de ceste mieDDe derni~re volunté.

B'.lyten op d~ ploye van hot testament stondtgescreven deze naewoerden, getl'anslat.eert vuytten Lattyne, -Dit testament
gosloten zal gelevert worden, my vrouWê die Oravinne van IIorne oft
don Heere van Montmorency, ende andAre -ertgenaemen des Graven
volg[~nde

van Hom.
CODIOIL.

Naedemael In het besloten ende bet besegelue -testament metten
zegel van den testateur, dezelve testateur heeft gereserveert de macht
te vEJrmearder~n ende verminderen, Dael'omme zoo iat dat hy begeert
in manlere van Codicille naedyen hy nu begeert zUne ziele wel versien te zijne, wel wetende dat zUne ziele nae zUn doot ooek mach
gehnlpfln worden mettet sacrificie van der missen ende aelmoessêä,
dat men het cloester van de Mlnnobroeders gelegen in de stadt Weert
zal gheveu hondert Rinsguldenen. Ende dat opdat zy voeT zijne ziele
zouden bidden, ende sacrificien offeren. Item dat men zal gheven àen
a.ermen binnen Weerdt hondert croonen oft twee hondert guldenen.
Item hy begeert noch dat men den minnebroedera der sta.dt van
Bruesael gheve vyftlch Rinsguldenen, ende zoo vele den prediceeren
ende carmelieten, den armen van deser stadt hODdert RinsguldeDeD,
ende die all tsa.men wyt te reycken ende distribueren by my Gislus
de Vroede, Pastoer van der Capellen.
.
Bidt oock de voorscreven testateur da.t dit al tsamen van stonden
aen zal worden betaalt, ende dat doerdyen dattet van stonden aen
zynder ziele zoude te stade commen. Bidt ooek der voerscreven testateur dat züne erfgenamen eenighe fundatie maeoken, die hem
testateur _ende zljnen erfgenamen moehte to stade commen. Gedaan
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ten ze) ven dagbe, in presentie van Heeren Anthonis de Tholedo ende
Alonso de Lumbrades ende my Pastoer onder gescreven.
In confirmatie van den weleken de voerscreven Heer testateur dit
heeft ondergescreven.
Onder stont gescreven :
P. de Montmorency.

Ende noch:
Verum est. Gislus de Vroede.
Dit testament is ontleend Mn: De Katholiek, (Jodsdienstig-, guckieden letterkundig maandschrift. Dertigste deel. 1856. Te 's Gravenhage
bU Gebr. J. en B. van Langenhuysen, bladz. 24B-247 waarin het
is overgedrukt uit het Nederl. R~ks·Archief, onder redactie der
H.H. Bakhui7.en van den Brink, van den Bergh en de Jonge. 2- afl..
Het testament, eene copie, zooals ook uit de spelling bl~kt, is ge·
vonden in de loketkas Holland.

Bijlage Il.
Genea.logi~ohe

tafel ozn aan te toonen de ve~a.:n.tscha.p der geslachten.
::a::ORNE en M::&:VBS-:NXEUEN.A...A.B.

Humbert van Nieuenaar x Margareta
gravin TaD Lymburg

I

JAN VAN AlEUM X CATHARINE, erfgename, VAN SAERWERDEN
~
Frederik genaamd Walram
X Beatrix Engeiberta yan Clave,
yrouwe yan Bom en Wassenber .

I

,
Vincent
X
Anna van Beijeren

I

.k
Freden
X lsabella de Rodenmacher

I

Margareta
X Willem vaD Wied

I

Anna

x

Eva
van Lennep

I

Johanna

X
Humbert X Emilie
Jacob I
gravÎll YaD Wertheim
graaf van Hom.
I
Humbert X 2" echt
,- - - - - - - - - - ,
_
__ _ I
Matbilde van Dh&un
Jacob IJ
Walburgis )( Coenraad
en Falckestein
I
van Home
van Manderscheidt
van Sleyden
Adolf
I
X Walburgis van Nieuenaar.
Walburgis X Willem
graaf van Nieuenaar

X -----___________

graaf V1ia Nieuenaar

----~---~~------- l

FredJrik

I

Wiliem
graaf van Nieuenaar"
X Anna van Wied

,-----------,

Hennan

Walburgis
X

I" Philip de Montmonmcy
2- Adolf graaf van Nieuenaar
zoon van Humbert uit
2' huwelijk.

w·nem graaf

~ie::aar

I

hnwtmet
WaJbprgis
van

Ma.udel'!lCbeidt
vim SIeyden.
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10fS2, 11 Kal. Ootobris, 21 Sept. Keizer Hendrik IV verk)a.art in een
diploom gegeven te SUva Keteb\, dat de markgraaf Otto van Thuringen
en diens vrou w Adela.overgegeven hebben aan de kerk van Sint
Servaas, hUD "pra.edium (landgoed)" in de villae (hofsteden) Werta.
en Thllesha, met de aanhoorigbeden voor 800 pond zllvel' en het
levellslang vruchtgebruik der villae Oya, Mahlen Masewig, Hese.
Getulgp.n waren Anno aartsbisschop va.n Keulen, Dledwinus bisschop
van Luik, Frederik hertog, Godfried markgraaf, Lambert, graaf van
Brussel en z~n zonen, Wenricus van Wivsebel en anderen.
Oopie van het jaar 1726, 2i Octobris, op papier naar
eene copte van het origineel, dat op het R~ksarcbier
te Maastricht berust. (Rechter!. a.rchief van Weert.).
1296, Zondag na St. Jan Baptist, 1 Juli. Aert, graaf tot Loen,
verklaart dat Gosen van Borne, heer tot Elstbeloo (Elsloo) "syn
pienre" aan diens neef Willem van Horne gegeven heeft een deel
waters van een beek, loopende b~ den molen genaamd Nedermolen in
de heerl~kheid' Boeckhout, welke heerlijkheid Gosen va.n hem, graaf
tot Loen, in leen hield en wel zoo w~d en breed "als doer eyn vaet
off duetl1nck geheithen eyn blecaer loupen mach IJ (1).
(Copie van een Charter).
1860 Oculi, 8 Maart. Dirk (2) van Horne schenkt de heerlijkheid
Weert een privilegie (over de rechtspraak te Weert en Nederweert).
(Prlvilegieboek).
1878, 1 Ma.a.rt. Wlllem VI, graaf van Horne, richt het wollsoambt op.
(Dit blUkt uit een suppliek van het ambacht aan den
magistraat van na 1784:. Port. 178 N° 6S).
1414, 5 Mei. Hij schenkt wederom een privilegiebrief &aD de heerlijkheid Weert, waarbjJ 8 Jaarmarkten. Op St. BoDifacius, 5 Juni,
(1) Deze vergunning werd bekrachtigd door Louis de Bourbon, biseebop van Luik,
ter wille van Jaoob, gra.a.f van Horne en zIJne onderzaten van Weert, in een vidimua
van het oharter van Aert van Loon, ook door hot kathedraal kapittel te Luik. en
door de burgemeester. enz. van Luik 1481, 23 September, elI eindelIJlt 1512, 14 Juli
door Everard, gra.a.fvan der Marck van Arenberch, heer tot Mierwaert, die een oopie
van al de bovengenoemde stukken all heer van Boechbout (van WE"!e zijn vrouw
Marg. d. van Ja.cob II van Horne) onderteekende. De beek i, de Booholter beek
in dat ja.a.r zeer kunstig aangelegd.
(2) Is dit Dirk, oudete zoon \'&n Gerard lI, die t 1402 als bisschop van OmabrUok 1 Wij vonden hem nergens als'
heer van Horn.

",",.",tt4
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St. Jan's onthoofding, 6 Mei, en Siote Barbal'a,

4,

Dec., en een weke-

llJksche markt op Zaturdag worden verleend.

(Privilegieboek).
1419, 20 Ja.u. Willem Vil, graaf van HOrD, schenkt een privilegie
aan Weert. (Boschrecht).
(PrIvilegieboek).
14:86, Maandag na Oculi, 12 Maart. Lambrecht Gysken~, "meister,
a.lJs een pater" en Geertruyt Gyskens van Sevenhem als moeder en het
geheel convent van het" susterhuys /I te Weert, bekennen tè'o behoeve
van graaf Jacob van Borne, dat zij haar goederen niet verder zullen
" vryen /I da.n zij nu zUn en in zake van schat, bede en recht, ge,
hoorzaam zouden zijn aan de landrechten en geene goederen binnen
het land van Horne zullen laten gelden (1).
(Cbarter met fragment van bet zegel van het klooster).
1446, Maandag na Oculi, 21 Maart. Ja.cob I van Home geeft; een
privilegie aan Weert.
(Port. 178 N° 44: afschrift; origineel In 't PrIvilegieboek).
1464:. Het timmerambacbt te Weert opgericbt door graaf Jacob van
Horne.
(Dit blijkt uit een request na 178~ door bet ambacht
den Magistraat aangeboden. Port. 178 N0 (38).
1471, 28 April. Jacob van Horne richt het kleermakarsambacht op.
(Dit blijkt uit een request van bet ambacht aan den
Magistraat na 1784. Port. 178 N° 68 ibid.).
1476, 20 October. Alexandel', bisschop van Forli, legaat van den
,Paus in Duitschland, ontslaat die van Weert van de kark(llijka excommunicatie, waarin z\l wegens beleedig1ng yan Arnold de Porta
die zich a.J~ geestel~ke ell gerechtsbode had voorgedaan waren ver'vallen bij vonnis van den Luikschsn officiaal en ter instantie van Jan
nn . Damerhesen, die zich als procureur das officiaals uitgaf. Met Dame
worden genoemd als geexcommuDiceerd de onderpastoor Hendrik
Ka.thyns, de schout Herman Loxelhent, Jan bastaard van Hom, leek,
Jau van Kelft.
(Orig. charter op perkament met het zegel van Henricus
Urdemun, deken van St. Andreas te Keulen, als .iudex
in deze zaak) .
. (1) Is hie: het klooster Mariawyngaard bedoeld der reguliere kanonikessen Tan
SlJlt Augllstinul' Dan warEi dit bet oudate b'ekende document. daarop betrekking
hebbende, W&ut 1.42 werd' do kapel eerst' IngewlJd volgens de ehroniek van Maria
Lur,ten eq dit ia de eel'8te bekende datum. Zou La.mbrecht Gyakena de pater, niet
familie van moeder OyskeD8 uit SeTenhem én zouden beide niet de stichters IlJn'
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1479. Zondag na Sint Rernigius, S October. Schout en schepenen
van h~t graafschap Horne, n aln der Matssen geheiten Maisla.nd"
vArkJaren dat, daar zij nooit gescheiden zijn geweest van Weelt en
Overweert, zij ook gezamenlijk met schout, schepenen, burgemeesters E'n
gezworenen dezer beide gemeenten willen borg blUven voor het betalen
eener rente van 280 Rijnsche gulden, waarvoor, ten verzoeke vao den
graaf van Horne, Jacob I, b~ldo gemeenten borg wa.ren gebleven bU
Joncker Johan van Mascharel, ridder en heer te Wynaüdsrade.
(Charter op perkament. Zegels afgevallen ibid.).
1478, 18 December. Schout, burgemeesters en schepenen van Weert
en Overweert, verkoopen aan Micbiel Scribant, burger te Leuven en
11 apotecarys" 16 RiJnsche guldens jaarlijks voor 200 dergelijke gulden ten behoeve der stad.
Orig. Cbart. op perkament. Zegel afgevallen.
1471:1. Van dit jaar dagteekenen ne oudste bescheiden van 't get'undeert huis van Heythuizen, eene armenbtiobtlng.
] 480. Stichting der jonge schutterij van Ste Catharina.
(Gildeboek dier schutterij).
1480, 16 Februari. Maximiliaan en Maria. vao Bourgondiên geven
een octrooi voor den vrijdom van de lieenten voor goederen en koopmanschappen der burgers naar Bra.bant en van daar naar Weert.
1482, 28 Feb. Jacob lI, graaf van Horne, schenkt een privilegiebrief aan de heerlijkheid Weert, waarbij o. a. de heide tusschen de
inwoners van Weert en Nederweert wordt verdeeld.
(privilegieboek).
1484, op Sint Georgius (martelaar) 21 April. Burgemeestel'8 en
schepenen van Wessem met de onderbanken, dorpen enz. van Opboven, Gefstingen en Beegden, schepenen der vrijheden van Overweert en Nederweert, schepenen enz. der dingbank van Heythuizen
en Roggel en schepenen E'lDlI" der c1ingbank van Halen en de onderbanken, dorpen enz. van Neer, Buggenum en Horne verkoopen ten gemeenen behoeve eene erfcijns van ~4 zware overlandsche Rljnsche
keurvorsten gulden, munt der vier keurvorsten aan den Rijn, aan
Gerard K"emeren en Elisabeth zijne TrOuw.
Orlg. chart. op perkament, met de ze~els van den
graaf van Home en de banken Wessem, Beegden,
Weert, Nederweert, Heythuizen, Haelen en Neer.

1484, Woensdag na St. Jullanus, 14 Jan. Voor Steven van Staarchorst, Ungeren Post en Hendrik Sta.erkenbosch gezworen rechter
en schepenen then Boreh van wegen den edelen heer tot Wyssche
beklagen zich Geurt Wyndemoell en Hendrik Kosters, dat, toen zij
van wegen Steven Reaell en Johan Wyndemoell, hroeder van Geurt,
naar de markt te Diest reden, na te Weert vertoefd en die stad
verlaten te hebben, 'nagereden zUn door Otto Schenak en Philippus
van Eyll, elk met hun knecht en mishandeld waren,beroofd van
geld en paarden, enz. enz. Zij hadden hen gevoerd in eene hofstede
bij het klooster van Thorne daar eene watermolen voor stond (1).
Met brokstuk van bet zegel, van Then Borch. (Rechterl. archief).
1485, 22 Maart. Burgemeesters en schepenen van het land van
Horne, Overweert, Nederweert, Wessero, Haelen en Heythuizen verkoopen aan Hadewieg, weduwe van Gerrlt Kempen, burgeres va.n
's Hertogenboech eene erfrente van 25 ovel'landsche RUnsche guldens.
Orig. cba.rt. op perk. met zegels van Weert, Nederweert en Haelen.
1485, op Paaschdag, SApriL BUl'gemeest:.ers en schepenen der stad
Weert, vel'koopen ten voordeele der stad a.a.n Dirk Coppen en echtgenoote te Venlo, 27 Rijnsche gulden erfrente, voor 520 Rljnsche
gulden~

Orig. op perk. met zegel der stad.
5 April. Burgemeesters, schepenen enz.
van Weert, Nederweert, Wessem, Neer, HaJea en Heythulzen verkoopen aan Simon Duyfftnck en Peterken zijn vrouw, burger te Venlo
eene jaarlijksche erfrente van 21 Rijnsche gulden voor 850 Rijnsche
gulden.
Orig.chart. op perkament, met zegelS van Weert, Nederweer~ Wessem ea Heythulzen.
1485, op Sint Petersbanden, 1 Aug. Voor Hubrecht van Hushoven
en Gerard van Parie, schepenen te Roermond, verklaart Johan van
Nijmegen, deken van den H. Geest a.ldaar, dat hij niet uit kracht
van koop en wederkoop, maar "omma sunderliuger gunsten" t.agen
zekere voorwaarden aan bet land van Horne, &tad Wessem {met on1485, Dinsdag

na Paschen,

(1) Uit dit voorval leert men den toeltand kennen in de omstreken van Weert

in die dagen van oorlog. tUlIIIChen de Horn", en de van der Mareken .. Otto Schenek
W&I

een hoofdman der Home'•. (Zie p. 149).
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der banken van Geystingen, Beegden) Over- en Nederweert, dediilgbanken Heythulzen, Roggel, Buggenum en Neer, kwijtscheldt eene
erfrente van 21 overlandsche RlJnsche keurvorsten gulden.
'
Orig. chart. op perk. met zegels der schepenen.
1485, 8 November. Robert de la Marek, oudste zoon te Esdin (1)
vElrzoent zich met de burgers van Over- en Nederweert, in bijwezen
van hem en zijne ritmeesters Gerard van Werd er, Goedart van Met..ternich, Dries van Balie, ritmeester te Stockhem, Heer Johan van
Neufchatel, heer van Sint Lambrecht, Daem (Adam) van Heroide,
Wilhelm van Burtscheidt, die den zoen brief onderteekenen.
Ong. chart. op perk. De zegels der twee laatste onderteekenaars zijn bewnard.
1486, Maandag na Paulus bekeenng, 80 Jan. Otto Schenck, als
ritmeester en vele hoplieden en ruiters te Maeseyck gelegen, van wege
graaf Ja.cob II van Home, verklaren, dat zij in tegenwoordigheid van
den graaf van Horne voornoemd, overeengekomen waren met de ingezetenen van bet land van Horne, te weten Over- en Nederweert, (9)
dat deze laatsten hun voor soldiJ en schade van paarden geven
zullen 2000 RlJnsche gulden en dat zij hen dan niet verder zouden
aanmanen wegens soldJj, die zIJ hun verschuldigd waren tijdens den
laatston oorlog tusschen den graaf van Horne en Robrecht van der
Marck.
Orig. chart. op perk. Met zegels van Frederik van Obbendorf, heer te Sohinnen en Hendrik van Nunhem.
1486, 24 Maart. Voor schepenen van Heythuizen en Roggel, verbinden zich burgemeesters, oobepenen en ingezetenen van Weert en
Nederweert aan Johan Vynck, Aerts' zoon te betalen eene jaarrente
van 46 RlJnsche gulden en nog eene van 18 R\jnsche gulden. Schepenen van Roggel en Heytbuizen, verklaren dat deze renten hun
alleen betreffen en die VBn Weert en Overweert slechts borg zijn
gebleven.
Orig. chart. op perk. Zegel van Heythuizen.
(1) De oom van dezen, genaamd Willem v. d. M .. vlJAIld TlD het huis van Horne en
hoofd der tegenstanders van Jan I van Horne. bisschop van Luik, verwekte groote onlUiten in het prinsdom; ook het land van Horne, Weert. Nederweert en Wessem
dat o. e.. door Guy de Ce.nne gebrandschat, moeat in den oorlog dealen.
.
(2) Tan onreéhte werden Weert en Nederweert dth\IJijZ, bij het land van Horne
gereekend gelijk in dit charter.
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1486, S' dag na. Sint Joris, 24 April. Burgemeesters, schepenen

enz. van Weert, Nederweert, Wessem, Haelen en Heythuizen, ver"
klaren dat z~j verschuldigd zijn eene jaarrente van vijftien Rijnsche
gulden aan Stynen Clusen, burgeres te Venlo (1).
Charter op perk. Zegels verloren.
1486, 24 Juni. Burgemeesters en schepenen van Buiten-Wessem,
schepeuen enz. van Horne en Buggenum, schepenen enz. van Boogden, verklaren dat er twist was ontstaan tusschen hen en de ingezetenen van Overweert .en Nederweert wegens de brandschatting dIe
aan Guy van Canne te Thorn beloofd was, waarvan die van Weert en
Nederweert op bevel van Graaf Ja(',ob II van Horne en zijn vaner de
drie eerste termijnen van 7500 Rijnsche gul deo betaald hadden en
het geld te 's Hertogenboscb, Roermond en Venlo met groote schade
hadden geworven en opgebracht.
In deze twist· was uitspraak SI:Idaan door 's graven vader, door
Frederik van Obbendorf, heer te Sobinneo, en Hendrik Kellener" zoodat eerstgenoemde partij aan die van Weert en Nederweert 500
Rijnscbe gulden zoude betalen binnen twee maanden of tot P~hen
wachten en de jaarrente betalen op boete van 100 Rozenobel", welke
boete half voor den heer en half voor den kla.ger zou. zijn. 'Bleef
men in gebreke, dan moenten die van Weert en Nederweert te
Roermond of Weert in 'I ein eirbaren" herberg twee schepenen van
HorDe en BuggeDum ell twee van Buiten- Wessem in gijzeling zetten.
Orig. chart. op perk. 7.e.gels del' banken Binnen-Wesseru
en BeegdeD.
1488, op Sinte Margareta., 1S Juli. Robrecht van der Marcken,
heer te Esdin, Chimay (2) enz. verklaart dat de ondernat.en van het Innd
van Horne en Weert, "in der veheden" (veten) ten tijde " des edelen
und wahlA gebornen Herrn Wilheims van dflr Marcken " zaliger gedachteIlie, zijn oom, aan heer Gyse van Canne zaliger, ettelijke sommen
gèlds wegens brandschatting te betalen schuldig gebleven waren, maar
dat er wegens de restanten een vergelijk is getroffen.
Orig. chart. op perk. Zegel del' stad Luik. Met een transiix,
waarin een verzuim in den brief wordt hersteld, de
dato 1488, Zaterdag na. Sinte Margareta. Op perk.
met zegel van den graaf.
(1) WIJ d.~.elen Ider het hel'bo.ald opnemen van gein mede om te noon zien hoe' Weert
en de bier verder opgenoarnde gemeenten zich in schuld moesten steken gedurende
cUe oorlogen, om vrij te zijn van brood.chatting, en tJooraZ ter wille van hun landheer.
(2) ZIJn vrouw '11'11.8 Cl1.th. dochter van Philipa graaf van Croy en Chimay.
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H-S9. St. Remigiusdag, 1 Oct. Bur~emeesters enz. van Weert en
Nederweert verkoopen ten behoeve der voornoemde gemeenten aan het
oonvent van O. L. Vrouw, buiOOn Hinsberg 22 enkele goudguldens en
5 stuiver Brab. jaarl. erfrente.
(Charter in het Gem. arohief).
1490, Maandag na Sint GerooD, 11 Oct. Johan van Horne, bisschop
van Luik, bekent dat de gemeenten Weert en Ne~erweert zich op
dien dag verbonden h~bbeD b~ Willem, graaf van Meurs, heel'
te Isenborch zUn neef, voor de som van 7866, enkele goudgulden à
6 010 en dat die schuld afkomstig is van 's bisschops oom Vincentius,
graaf van Menrs. De bisschop belooft; dat zij altijd zonder schade
zullen zijn en blUven.
(Charter met handt.eekening van .Jan van Borne).
1490, den dag na. SInt Thomás,. 2~ Deo. Burgemeesters, schepenen
enz. van Wessem met de onderbanken, dorpen enz. van Ophoven,
Gyestingen ell Beegden, burgemeester, schepenen enz. van de vrU~e
den van Over- en Nederwoert, schepenen enz. der dingbank van
Halen, met de onderbanken van Neer, Buggenum en Horne, verklaren
verkocht te hebben ten hunrien gemeenen behoeve eene erfrente vnn
813 Overla.ndsche Rijnsche gulJen, munt der vier keurvorsten van
Keulen aan Johan van Nijmegen, deken van het kapittel van den
H. Geest te Roermond.
Charter op perk. 8 zegels nog overig van &legden,
Nederweert en Heythuizen.
1492, Sint Vytz avond (martyris), 14 Juni. Burgemeesters en schepenen van Weert, Heythuizen en Roggel bekennen schuldig te zijn
aan Jan Vinck, burger van Venlo, 24 ertmalder rogge, Venlosche
maat.
Orig. chart.. op perk. Zegels afgevallen.
1498, 5 Februari. Voor schepenen van Antwerpen bekennen burgers dier stad, als gevolmaChtigden van Albrooht van Taakenbuy2Dn,
ridder, en van Jonker Lodewick: van Wa.ngen alsmede andere burgers
ten eigen behoeve ontvangen tEl hebben eene som van 15 Hornsche
guldens al~ gedeelte van de hem verschuldigde 5300 goudguldens van
wege de ingezetenen van Over- en Nederweert, die hiermede betaald
wal·en.
Orlg. chm. op perkament. Zegel van Antwerpen.

-

152 -

1494, Woensdag na Sint Mathias AposooI, ~6 Febr. Johan van
Berlaar verklaart dat hU afziet van alle aanspraken ea vorderingen,
die hij had tegon die van Weert en Overweert, toen hij hun vijand was.
Orig. op perk. Zegel van den m8dezegelenden voogd
van Heynsberg, Claes van 't ZjJss, geschonden.
1497, 19 December. Ja.cob n graaf van Home enz. verklaart dat
burgemeesoors en schepenen van de twee dingbanken Overweart en
Nederweert zich verbonden hebben in handen van Aretz van Da.len
eD Johanna van Nunhem zUne huisvrouweene jaarlijksche rente te
betalen van 80 gouden overlandsche R~DSChe gulden, KeurV'orster
Itlunt, af te leggen Dlet 500 dergelijke gulden, wat aan voornoemden
Aretz was beloofd, bU het verlaten van den burgt 00 Weert, waar
hij geweest was op bevel va.n 's graven zwager (1), Willem, graaf van
Nieuenaer, heer tot Bedbuer, toen burgt tlD vrijbeid van Weert in
n Bequesrer gedaan iss geweest ti, waarom zUn broeder Jan van
Home, bisschop van Luik, burgt en dingbank van Weert in zijne
bescherming had genomen, waarvoor die van Weert en Nederweert
250 en die van Maasland ook 250 goudgulden hadden gegeven. De
graaf belooft hun de rente te betalen ait zUne molen en tienden te
Weert, Nederweert en Overwoert.
Orlg. Chart. op perkament. Zegel afkevaJlen.
1501, 13 Juli. Schepenen van Heljtbuizen en Roggel verklaren dat
zij hun deel willen betalen in de rente, waarvoor het gansche land
van Home, Weert en Nederweert borg is gebleven, Toorkomend van
gelden opgenomen door graaf Jacob van Horne, Jonker Vincentius
van Meurs en Johan van Horne, bisschop van Luik, namelUk aan den
graaf van Weyde, 58 gulden, aan Heudrik Hellener, 180 goudgulden,
Dries van Vrankenberg 910 goudgulden, den Pater van Mariêngaarde,
100 goudgulden en 8~P!J malder rogge, Jan Morell 281 gOUdgulden,
Bruyn Reynster 61ft goudgulden en 16 malder rogge, Joest Cremer
84 ,goudgulden, Dirck Verkens 220 gulden current, den vicaris
75 gulden current, Hawich Vleyshouwel'S 60 gulden curreDt.
Orig. op perk. Zegel verloren.
USO!, 18 Juli. Burgemeesters en schepenen van Ophoven en Geys(1) Hier enkol als aangehuwd op te vatten. Willem was de Aangehuwd. Deef VaD
Jak.ob 1I van Horna. Zie Genealogie in bijl.

n.
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- u,s tingen verklaren dat zij zich verbonden hebben met de dingbanken
van Weert en Nederweert en van het geheele l~nd van Borne om
hun aandeel te betalen In de rente voortkomende van de gelden opgenomen achtereenvolgens door graaf Jacob van Home, Jonker Vincantius van Meurs en Bisschop Jan van Luik.
Orig. op perk. Een gedeelte van het zegel is over, voor- ,
stellende een bisschop met mUter, ln de rechterhand
een staf, waarmede hij een draak doodt, in de linkerhand
een sleutel, links van hem het wapen van Horne.
1501, 18 Juli. Schepenen der dingbank van Halen belooveri dat z\j
hun gedeelte zullen betalen van de renten, die de banken van Overweert, Nederweert en het overige land aan .de Maas (land van Home
en Wessem) verschuldigd zf,jn wegens geza.menl~k borg staan voor
gelden aan wljlen Jonkheer Vincentius graaf te Meurs en naderhand
aan Johan van Home, bisscuop van Luik verstrekt.
Orig. op perk. met zegel van Ha.'en.

1501, 8iDte Magdalena avond 21 Juli. "Item den XXIItea daich in
Julio op Maria Magdalenen avont des morghens omtrent VI uren iss
dat fundament van DnBer nuwer kercken aingeJacht, heem myn ghenedgen Heer van Horne Greve Jacop den iersten steyn doin leggen
ende der bUl'gemeestel' den snderen ende nafr onder gelalcht fin en
Koels postulansgulden fàcit 1 gulden lOst."
Hiermede stemt ook overeen wat op den steen aan den .r:uider
buitenmuur te lezen is:
In 't gulden jaar vaD vyftien hondert
Is gebroken dy aIde Kerck u niets en wondert
En op a.vont Magda.le~D
Is geJacht dy ierste steen.

(1)

1509, 20 Maart. Lodewljk KardiDaaJ-priester van den B. lfarcellus,
geeft namens den Pa.us aan de boogschutters van St. Hubert het
(1) AldUi te lesen. letterlijk staat er n3

ë ~alkorting

van .niets en.
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privilegie om hun kapel of !t.uta.a.r van SS. Christoffel en Hubertus,
toen DOg niet ingewijd, voortdurend door een wereldschen of ordepriester te doen bedienDn en zulks op verzoek o. a. van Arnold
Goldwert, rector der parochiekerk.
Op Sint Maartensdag (11 November) 1510 werd den Genadigen
Heer van Horoe (1), en den proost (2) en den Jonkher van Horne (8)
g";lschonken in Pouwelshuis (4,) 87 kwarten wijDS van 6 gulden,
1 stuiver 8 oort.
Op Sint Slevensdag 26 December, werd ,,'Mynen Heere" geschonken
in Pouwelshuis 42 kwarten wOns ad 8 stuiver, te zamen 6 gulden
6 stuiver.
Op Zondag na Sint Laurentius, ,,'Mynen Heere" en den proost geschonken 19 kwarten wi.ins voor 2 gulden 17 stuivers en aan de
abdis van Thorn (5) acht kwarten wijns voor 1 gulden 4- stuivers, aan
een dienaar van den Keizer, (6) 4 kwarten wiins voor 12 stuivers.
Weder den Heer en den proost in Pouwels huis geschonken 25
kwarten w~ns voor 4- gulden, 18 stuivers Soort.
Op Sint Fmnciscusdag 4 October 1511 aan de observanten (van hat
klooster de Biest) 4- kwarten wijn ad 2 stuivers 8 oort. Te zamen
11 stuivers.
Toen de beer van Nassouwen (7) voor de poort was zond men hem
lO~kwarten wJjns, een ton bier, gekOCht bij Jan Kontz, ad 22 stulv.
(1) Jacob II van Horne, zoon TSn Ja(.\()b I (die 0l' ziJn ouden dag minderbroeder
werd in het door hem gestichte klooster op de Biest te Weert) en van Joanna
nn Meur!; r.ljn broeder was .Jan vaD Horne, bi8schop vlln Luik. Jacob II werd
geb. omstreeks 1450 en stierf 8 October 1530.
(2) Misschien die van Keizerabosch of die van St. Servaas.
(3) De latere graaf Jacob 11I of zijn broeder Jan, die hem opvolgde, beide zonen
van Jacob
(4) Een herberg na.!lr ik gis, waar blIJkens de rekeningen meermalen den graaf
de wlJn werd aangeboden.
'
, (5) Eva van lsenborch die 19 Juni 15$1 overleed, (dochter van Gerlach II en
Hildegardis van Sierck), lang geen stichtende abdis. (Zie .Jos. HABITS t De arcMei>lIn
"an het kapiteel . . . . . Thorn, LXXIII-LXXV en 467.
(6) Mall.imiliaan 1.
(7) Hier zal wel bedoeld zljn Hendrik lIl, graaf van Nassau-Dietz en Dillenburg,
zoon van Johan V (n Kl.isabeth van Hessen, geboren 12 Jan. 1483 en t 4 Sept.
1538, een der veldhccfon van kei:aer Mat.imiliaan in den Bourgondisch·Gelderschen
oorlog, tevens stadhouder van Holland en, wegens de pretensilin van bet huis van
BOllt'gl11l(lië, in Geldorland, dien nog in 1511 eene ziekte belette het bovel te aan.
vaarden over de troepen die Venlo inoeRten belegel'en, In 1511 word te Weert
onrlerhandeld over den vredl1 tumhen den Keizer en den hertog van Gel're i
dit het doel van d" kom~t van Hendrik van NW(!I8111

n.

w'"
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en nog 18 kwarten a.d S blank. Te zamen voor 2 gulden, U stuivers
~

oort.

Toen die vau Haeseyck hier waren om te getuigen met den landdeken in Pouwels hui! 15 kwarten w!Jns ad 2 gulden, 1 stuiver,
1 oort.
Toen de deken van Eindhoven in Weert was met een wap;en om
de getuigen te hooren in de zaken vu.n Maeseyk 10 kwart wUns (1).
Den prior. van Sint Elizabeth (2) 2 kwarten van 51/. stuiver.
Op Sint Simon en Judas, 28 October, toen de erfgenamen van
Juffrouw Micbiel (8) kwamen, 16 stuivers verteerd.
1512, Pinksterdag 80 Mei. Jacob Jongreve te Hom (Jacob m) bevestigt de jonge scbutters, hun getal mag 50, ook 8 of 10 meer,
bedra.gen.
Ditzelfde jaar bevestigt h~ de Busseschuttere i zlj mogen 50 of· 60
in getal zUn i uit de hem toekomende boeten zal de graaf hun jaarlijks 50 bescheiden Philipsgulden geven en de burgemeester moest
hun er 7 jaarlijks geven en 50 pond salpeter (buskruit) of 'de waarde
daarvan. - Hieruit blljkt dat Ja.cob m toen al als gebiedend heer optrad, tel:w~l zijn vader eerst 1580 stierf. Had deze aan zijn zoon
toen al bet bestuur overgedragen?
1512, op Sint Stevensdag, 26 December. Joannee Hoeffs, Aernt
Kouken, Niles Knoups, Syes Bosemans en DyrickJacops, gevolmach·
tigden van Maselant, verklaren dat zij 2000 gulden zullen betalen
van de 8000, die het land van Horne met die van Weert en Nederweelt waren overeengekomen te betalen aan den hertog van Gelder,
binnen drie weken na dato van dit contract om den graaf van Horne
uit de geva.ngenis te bevrijden. (Hij was te Worcum, waar hU namens
den Keizet bevel voerde, b~ de inname gevangen genomen).
Or1g. op perk. met zegels van Wessem en Heythuizen.
1518. Op Paaschdag, 27 Maart. Peter Schoemekers, Claaf! Coelen
de jonge, Gerard Pytten en Gerard Schoemekers, gezworen werkmeesters in bet wolambaC'ht te Weert, verklaren dat zij na rijp
(I) Deze twee polten hebben betrekking op een geding te Luik aanha.ngig tUBBchen
de gemeenten Weert en Maeseyck (dit blijkt uit de rekeningen van 1516-UH7) waarbIJ
de deken van Eindhoven als rechter of acheidsrechter optrad.
(2) Der Reguliere Ka.nonieken van Sinte Elizabetb te Heythuh:en.
(S) Wellicht eene dochter· uit het huis van 'Horne of eene aanTerwante.
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beraad met de zestien mannen en het geheeIe ambacht te Antwerpen
en Bergen-op-Zoom twee hallen" gègolden " (gekocht) en getiinmerd
hebben tot nut van het a.mbacht en daartoe aan Peeter Boolen eene
jaarrente van 6 goudgulden voor honderd dergeJ~lre guldens verkoopen (1).
Ong. op perk. Zegels verloren.
1514, op Sint Marga.retba., 18 Juli. De burgemeesters en scbepenen
van Maeslapld (la.nd van Horne en Wessem) verklaren dat zJj hun
deel zullen betalen in de rente wn 650 gulden, voortkomende van
de gelden die de graven van Horne voortUds hadden opgenomen
van beer Ja.n van Masoberel, ridder heer te Wynandsrade en in
ééne rente van 12 Rtjnsche gulden aan Berthel Ba.x verschuldigd.
Orig. op perk. Zegels van Weesem, Halen en Heythuizen.
Op denzelfden dag bekenden de ~bepetien van Wassem en de
onderbaDken (Opboven, . Geyst1nien en Beegden) van Halen en de
onderbanken (Buggenum, Neer en Horne) van Heythufzen en Roggel
met al de gomeenten van Maasland, met die van Weert en Nederweert
ter liefde vall tl Jaoob Jonggreve tzo Horne" en zUne vrouw Margriet
van Oroy beloofd te hebben aan den graaf VaD Wede te betalen
5415 goudgulden, waarvan 1000 betaald waren en dat zij hun aan·
deel in het overige zouden betalen,
Ong. op perk. met zegels van Wessem, Haelen en H~ythu1zeno
1514, 12 September. Jaoob, "jonggreve tzo Home" enz. verklaart,
daar zijne onderzaten in Ma.esland, Weert en Nederweert voor bem
borg zJjn gebleven bij den heer Mascherel, den graaf 'faD Wede en
verschillende personen ook aan Jan Bach, hun privilegie en. gerechtigheden niet te zullen schenden.
Orig. op perk met zegel va.n den graaf en pl;V. boek.
1616, op Sint Matthias apostel, 24 Feb. Schepenen van Heythwzen
en Roggel beloven mat bet gebeele land van Horne, Weert en Nederweert hun deel te betalen in de renten voortkomende van kapitalen
waarvan zij n ter leyffden" hunner landsheeren, de graven van Borne
borg gebleven waren, binnen Roermond en elders en dit "ter leyft'den"
van Jonker Jacob "jonggreve tzo HorDe".
Orig. op perk, Zegels afgevallen.
0) U~t dit cha.rter leert. rne~ de ~elan~ljkheid kennen van de Weerter wolfabrlkatle en den handel In dit artikel In vroegere dagen, toen de ats:d zeUa
hallen te Borgen-op-Zoom en te Antwerpen er op na hield.
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1515, 21S Maart. Leonard, priester kardinaal van Slnte Suaanna,
bevestigt namens den Paus het voorrecht van 1609, 20 Ma.s.rt gegeven
aan de schutters va.n St. Hubert (hier broederschap van SS. Andries,
Hubert en Christoffel genoemd).
1516. Pinksteravond 10 MeI. Burgemeesters en schepenen van Weert
en Nederweert verkoopen ten behoeve der gemeente a.a.n Thomas
Ma.esz, pries~r te Helden, eene erfrente van 80 'Hornsehe gulden à
12 stuivers Brabant:ach de gulden.
Origineel op perkament. Zegel afgevallen.
In 1516-1517.
Er werd gewerkt aan de Maaspoort en er wel'den straten gemaakt.
De bode van Neerweert die de lieden aandreef om steenen te bren·
gen kreeg 7 stuivers.
1517, 17 April. Op Vrijdag na. Paachen hebben de burgers bij
de Beggljnen (1) geteerd met Heer Andriessen, ga.sthuismeester te
Tricht (Maastricht), broeder- der mees~resse. Deze kreeg 10 kwart W1jns
voor één gulden.
19 April. Op beloken Pasohen kwam er volk des Keizers en de
graaf kwam des avonds met de jonkeren teeren. Dit kostte 8 gulden
10 stui vers.
17 Juli. Op Vrijdag na de verdeeling der Apostelen, toen de graaf
van Holland kwam en zijn genade in Pou wels huil teerde werd 8
gulden 17 stuivers betaald.
22 Aug. Zaterdag na Haria Hemelvaart kwam de graaf .uit Brab:wt en teerde 11 stuivers 1 oort.
26 October op Maandag na Sint Severinusds.g kwam hij met ~n
vrouw (2) te gast en dit kostte 6 gulden 6 stuivers.
Een riem papier en 16 boeken voor schrUfbehoeften der stad kostten 1 gulden 10 stuivers.
Aan de oude schutters werd van stadswege verstrekt 10 gulden,
aan de bussenschutters 6 gulden 5 stuivers en aan de jonge schutters 4 gulden 16 stuivers.
(1) Welke zusten bedoeld zOn is niet zeker. Ik JOU denken dlo'van Maril!nga.arde.
(2) Hier ia de zoogena.a.mde jonggrave oC J acab III bedoold met zijne 2' gemalill
Cl::udine van Sa.Toye met wie hij 4 NOT. 1614 was gehuwd. (Zij t ! April 11528)
Jacob 11 was toen weduwenaar.
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Voor het stellen der klok (1) werd 2 gulden 8 stuivers gegeven;
Hendrik van Eosenbroeck kreeg voor zUn tabba.ert 1 gulden, 4 stuivers; ook kregen Johan Snyders, Peter Lemmens, Jaspar Lenarts,
Janssen Meyl:l en Thonis Pouwels achtereenvolgens dezelfde toelage
voor den tabbaert. - Wat waren deze personen?
Rutten Dries, wijl hij zes jonge wolven bad gevàllgen kreeg
2 Hornsche guldens, en de drie gezellen die met bussen des nachts
"de oude wolf meenden te schietsn " elk 12 stuivers, 8 oort. Dus
zamen 1 gulden, 16 stuivers, Soort.
Aan verschillende gezellen die in 't Broek gingen zien om die van
Booohhout, waar zlj mede in twist waren, daar te kriJgen (2), en den
schout die met wel vljftig lieden daar heen ging S gulden llSl/J stuiver.
Toen Jan van den Bosse van Weert reisde en. de Maaspobrt aangelegd bad, bleek het dat men aan logies "in 't huys" en verteering van
hem en zlJn dienaar 4 gulden, 6 stuivers, 2 oort had uitgegeven.
Onder den eersten steen had men een Philipsdaalder gelegd.
De schoolmeester Kel'st.en (Christiaan) kreeg voor zUn loon 18 HOl1l'
sche gulden. (Voor een vierde jaar ?)
1522, Donderdag na beloken Paaschen, 1 Mei. Voor rechters en
schepenen van Venlo, koopt Harmen Kiespenningb, dokter in de
med.ic~nen van Dirik Ververs en Joost Welen, gezonden van de stad
Weert eens jaarrente van 15 gulden.
Zegel van den rechter Johan va.n Vogelsa.nck en fragmenten der zegelS van de schepenen Dirk van Meurs
Geert BoegelI.
llS24, 94 Januari. Merten van Hovelle, Frans van Horne, MatthUs
Portmans en Lemmen van Paria, gezworen werkmeesters in het wolleambacht te Weert, verklaren, da.t zlj met rijpen raad met de zestien
manDen en het gansche ambacht te Antwerpen en Bergen op Zoom
een hal hebben "gegolden" en getimmerd ten behoeve van het ambllCht, waartoe zij aan Peter Beelen of Rutten, verkocht hebhen
82V. goudgulden, erfelijke jaarrente voor 650 dergtll\jke guldens.
Orig. op perk. Ze,..el verloren.
(1) Verder

~taat

er niets va.n deu klok.

(l!) In praegnanten zin, zooals wij nog zeggen: ik zal hem kl'iJgen, dat is,

er onder

kr~gen.
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lest, 28 Det. Jan van Horne belooft de privilegiên 1a.n :M:aeslant
(Home en Wessem) Weert en Nederweert te bewaren en betuigt
den inwoners zijn dank voor hun borgstelling, wegens gelden door
zijn voorgangers opgenomen van den Heer van Mascherel, den graaf
van Wede, Johan Bach enz.
(Privil. boek.)
J 538. Zonder dB.gteekening. Voor reohter en sohepenen van Venlo
verkoopt },{r Herman Kiespenoinlt, dokter, aan Tbljs Spee en Marcelis van Beringen, burgemeester der sta.dvoor bet gastbuis ten behoeve van de armen eene jaarlljksche erfrente van 8 goudgulden op
de l:ltad Weert.
1536, 27 October. Johan van Hoerne, bekend schuldig te zijn 20
guld. Bra.b. aan bet klooster van Mariagaarde te Weert, wegens ontvangen gelden, waarmede hU eene erfpacht van 28 malder roggen op
den watermolen bij PanheeJ, genaamd BOsámolen, die aa.n het klooster der reguliere kanunniken bU Eindhoven in den Hagen verkocht
was, afloste.
Aft!èhrtit op pa.pier. (Rechterl. arohief).
1589, 14 Mei. Voor schepenen van Roermond, bekennen Dleriok,
Christoftel en Goert Hoetb, gebroeders, da.t de rente, waarover zij
mil:!V'erstand gehad bebben met Joba.n van Lom zaliger en die Herma.n
Heesma.nnen zijne vrouw Margaretha. te za.men gegolden bebben af
te stMn aan Johan van Lom (1).
Orig. op perk. Zegels verloren.
1~81:), 14 Mei. Sobepenen van Roermond verklaren dat deingezetenen en burgers van bet graafschap Horoe ben hebben verzocht met
hen naer het Lleve Vrouwe Munster te gaan, waar zJj op het hoog
altaar zekere penningen hebben gelegd zijnde de, renten van verscheidene jaren die. zij aan Johan van Lom en Aleydis DyllSla.ycken,
burgel'esse van Keulen versohuldigd waren (2).
Orig. op perk.
{IJ Den d&J te Toren, op Sint Serva.ea, verklaarden .chepenen van Roermond, Palieh
van Camphuu:en en Johan 7.egue1'8 een brief te hebben gegeven, waarin vermelding
van een Jaarrente &au Johan van Lom verschuldigd door de atad Westem met de onderbanke.o, dorpen enz. Opho,e.o, Gey.tingen en Beegden, burgemeestera enz. VIUl
overweert, Nederweert enz schepene.o enz. der banken VIUl Heythui1len en Roggel,
item der !jank van Halen en der onderbanken, dorpen enz. van Buggenum en Horn••
(Orig. op perk. Zegel. der e scbepenen gaaf).
(2) Dit kapitaal met renten groot 200 goudgulden werd blijkens tran,fix van 1540,
1 Aug. door de Ichépenen van Roermond gegeYen, door sehout en burgemeelter van
Weert neergelegd op voornoemd altaar. BUJkenl transfiJ: door dezelfde schepeZle.D gegeven 25, Feb. 15.cO, legden sehepenen en naburen van We!8em, Ophove.o en Neerl
ingezetenen ftJl het graafachap Horne op voornoemd altaar 1000 goudgulden kapitaal
en rente neder aan dSlelfden ver.chuldigd.
.
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1640, 1 Mei. Burgemeesters en eohepenen van Weert verkoopen
ten behoeve der stad aaD Ju1frouw Gaelandt van Bree en de andere
provisoren van wegen en tot behoeve der armen te Mullenbracht, uit
kracht van testament aan Herman Agerls van Bracht, dokter medicinae te Keulen, 52 kew'Vorsten gulden jaar!. erfrente voor 1800
derge1\jke gulden.
Orlg. op perk. Zegel verloren.
1541, 20 Jan. Anna. van Egmont, gravinne van Horne, vrouwe
van Altena en Weelt en haar zoon l'hillps van Montmorency beloven
de privilegiên van Weert en Nederweert te bewaren. (Privil. boek).
1/54.1, 12 Maart. Philips vaardigt 2 r~glementeD uit voor de schut·
terljen.
1548-1541.

Een bode werd naar Wessem gezonden om te hooren of de Gelderschen over de Maas waren, naar het gerucht wilde j overal werden
boden heengezonden, in het land van Kessel.
Op de vier hoogt~den, Paschen, Piok~teren, Alderbeiligen en Kerstdag word den observanten 2 kwarb wijns vereerd, ook de pater die
de passie preekte kreeg 2 kwart. Dit kostte 6 gUlden 16 stuiver.
De genadige Vrouwe (1) resideerde te Heeswijk, aldaa.r kwam de
schout haar spreken. Toen de Vrouwe tot Weert kwam, werd zij
op pasteien getra.cteert, die aan bakker 2 gulden 14 st. kosten.
Dit jaar werd het huis gemetseld, Johan Puy~nck leverde de
grauwe steenen., TUman Rutgers (2) en Pelsken van Antwerpen gaven
ieder een glas in het 11 nuwe huys en men schonk bun het Felag,
zijnde 5 stuivers (S).
Er kwamen 5 lazarussen (melaatscben), een werd "doetkranck"
eene vrouw moest bij hem waken. Dit duurde 19 weken. Alles samen,
met inbegrip van geleverd brood, bier, zeep enz. kostte 10 gulden,
14 stuivers.
,(1) De weduwe van Jan I. Anna van Egmond.
(2) Dezen werd. gelJjk uit een vroegeren post blljkt 4 gulden, 4 ,tuive1'l geachon.
ken om zijn vriendschap meermalen door borg te blijven aan het land bewezen.
(3) Ik gis dat met • het hui." hier het gemeentehuis U. bedoeld, dit was zeer
frui mot oen tOl'lln versierd en gallerijen, gelijk. wij later ziPIl zullen dat
gebouwd
werden.
Het 'Werd afgebroken in 1826. De Heer Driessen uit Weert zeide mij, dat wijlen
den Heer Poel z. g. onderwljzer te Weert, in de Ichool verhulde, hoe hIJ jong zijnde
en uit Venlo, waar hij toen woonde, ~etz!Jn vader n~r Weprt gekomen, getuige was
nn den afbruk van het oude atadhUlI en het pra.ohtige goudleer WU,nnede de za.len
beha.ngen warell • • • • . op barbaanche wijze zag verscheuren.

er
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De toren· achter de school vleI om.
De n broitsusteren"t die Jaarlijks toegelaten waren kregen 8 g'!l\w
den, mits zij daarvoor de zieken, die 11 haestelioh 11 ziok (1) werden,
zouden oppassen.
1645, 80 October. Schout en schepenen van Weert, getuigen dat
voor ben verschenen z~n de gravin Anna v~n Egmont, douairière
van Horne, Weert enz. en Cornelis van Straelen, burgemeester van
Weert en dat zij Wmem van Edingben, rentmeester en ?darten
Berekenbos, secretarIs van Weert, hebben geconstitueerd om te Bru_J.
te 11 bekommeren" en te arres~ren Aleyt va.n Dynslaycken va.n Keulen I
die daar bekommerd was van wegen de koninklijke Majesteit, .omdat
zij tegen de onderzaten va.n Weert had geprocedeerd met Keizermke
mandaten en gadwongen haar bemJlngen te doen van zekere ifOOte
som. (Zie 2 bla.dz. hier voor).
(Roobterl. archief vanWeèrt).
154:8, op Sint Dlonysius, ma.rtela.a.r, 9 October. Scbepen~ 4er stad
Weert verklaren dat voor 'hen meester Mosses (?) vorkoCht heeft ten
behoeve der armentafel van den H. Geest aldaar aan de gezworen
mombers dezer tafel Gerard Thoemen, Severyn Stopkens eD BerniLrdinu8 VrackeJ'fl eene jairrentevan 80 Carolusgulden voor eene som
van 600 dergeUjke guldens.
Orig. op perk. Zegel van Weert.
1548-1549.
Er werd verordend dat ieder brouwer maar één gebrou (brouwtoestel) zou onderhouden. Bij die gelegenbElid werd bU Gerart van
Haelen, 10 stuivers 1 vleguit verteerd.
.
Toen Aert in den yseren CraneD zijn eed deed, werden bU Jans
in den Eenhoorn 8 kwarten wijns ~hoDkeD.
Toen de burgemeesters detl Geoadigen Heer Graa.f te gast badden,
werd bU Jane in den Eenhoern verteerd aan n wUn, coat .ende pasteyen" 44 guldeJJ, 1911. stuJvers. - Met Pinksteren was de' Genadige
Heer, bU het .schieten der gilden, koning, daar hU den vog",1 afschoot
(1) De haaatige ziekte, eene soort epidemie. Ik gis dat met • broit8Ulteren" de
cellezulters der S' orde van St. AUgtlatinul van het ldoolter, genaamd ti Broodboorll.
gaard of God.boomgaard .. te Roermond, bedoeld zlln. Deze verpleegden de zieken}
voor..l in tijden van besmotting en werden ook zwarto zusters genoemd.
(2) Een vaan was' kan of 6 liter.
11
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Men dronk acht vierden wUn voor (. gulden 16 stuivers. Ook de
rentmeester. burgemeesters en schepenen hielden toen " a.lder gewoenten" met de sohutwrs feest en verteerden S gulden 10 stulvprs.
Met den pr~ter die gekomen was te Weert om "dy paStory aan
te nemen", werd bU WUJem van Kalft 18 stuivers 1 oord verteerd.
Er werd bij de Observanten met rentmeester en schepen'9n, toen broeder
Jeronimus" frst " tot Weert was gekomen, voor 28 stulvel'l:l verteert.
"Ter zelver tijd" werd aan twee n cabbelyaweD, witbrolt ende rloge"
2 gulden 9 stuivers 1 oort verteerd. J)dn broeder werden 8 kwarten
11 joepenbyers" voor 41,1. stuiver geschonken. HU kreeg ook voor
stadsrekening 411. kwart romanit (l) voor 15 stuivers 1 vleguit bij
Cornelis van,·Stra.elen. - Wel Zal met dezen Br. Hieronymus, bedoeld
zUn Hieronymus van Weert, later te Brielle in 1572 wreedaardig
ter dood gebracht door Lumey en rul! ma.rtelaar vereerd. Deze broeder ,(pater) is ook in het H. Land geweest. Misschien gold dit onthllal
zijn terugkom~t, of waarsch~nlljker nog, zijn Priesterw~ding.
De Observa.nten kregen dit, jaar nog tot 11 behulp hunner kermissen
een en baarnel ende een lamp" (la.m), wat SiLmen 4: gulden en 1/. stuiver
kostte. - Toen, 11 der aIde pater" te Weert was, haalde men voor. het
kloosler op stadskosten 19 kwarten wijn: op de vier hoogttjden
(PascheD, Pinksteren, Allerheiligen en Kerstmis) kregen zij 8 kwarten
wijn à 8 st. het kwart.,
Dit jaarllad. men een proce..'\ te Brussel met de tollenaars van
LeuvEln, wat veel geld kostte aan reizen enz.
In handen., des rentmeesters Willem van Edillghen, werd ten behoeve der gebiedonde vrouw 800 gulden gestort s.1s van den eersten
termijn, die begon op Onze Lieve Vrouw Lichtmis 1549 en die haar
voor 5 achtereenvolgende jaren beloofd waren.
T96n " der prince van Spaingnen" (phillps ll) te Weert kwam,
werd;8.8.D teertonnen en aan teer om in de vuurpa.nnen te "borren ..
~n aàn kaarsen en bier dat de schutters dronken die dien nacht
waakten, uitgegeven 27 1/. fituivers 11/.oort. Verder werd bij die ge·
legenheid' nog verteerd aan een ton " wyken " om in de vUUrpannen
te "borren" plus de vracht 80 stuivers.
Meester .Ewald en meester· Bartold schoolmeesters kregen voor hun
salaris 24 gulden en meester Franssen, (dezelfde als meeeter .EWll.ld,
(1'

Roma.net,een loort B0!lrgognewUn, toen veel gedrollken.
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die. Ewald Fl'anssen heette) kreeg nog extra. 24: gulden voor. zUnen
n arbeyt ". (Over dezen Ewa.\d zie p. 165,' noot).
Meester Bartholomeus (Bartold) kreeg volgens belofte "in zyn
yerst aencommen" 8 gulden.
Voo I' de RtadS brieven, waarmede wel de stads privilegiebrieven
bedoeld z~n, werden vIJf " bleken doeskens " aangeacbaft. voor 7 stuiv.
"om dy zegellen te bewa.eren". (Deze privilegiên zijn nu met doosjes
en al verdwenen).
Dit jaar w~rd ook aan bet "stadt huys" getimmerd; Merten Van
den Hoevel en Sillen van den Berekenbos kregen 6 gulden betaa.ld.
Ook werd er aan "den alden toeren" gewerkt (gewraicht) om de
steenen af te breken, en gemetseld.
1554, 18 Juni. Anna. TM Egmond verklaart dat ne vergunning
door het kapIttel van Sint Servaas (dat met den heer van Weert
beurtelings de pastorie vergaf) aan Ludovicus d' Alb ot Sentefoy- verleend om te mogen bedanken ten voordeele van Rogerus de Montmore~cy, niet zou z~n ten nadeele van de aa.Dstaa.nde beUlt dElij
ka.pittels, daar Allna. va.n Egmond, Ludovicus d' Alb had aangesteld;
(Apotheca S. Servatil VI, 514- op het RIJksarchief).
1665 -1656. Aert de Schoolmeester, die den dienst ging verlaten,
kreeg bij overeenkomst 60 gulden. Hij had elk half jaar, 261',1, gulden
gehad. Dit jaar komen ook a.ls 8ohoolmeest6r voor een lz{r Geerten,
en na 81 Jan. 1556 lP Peeter (Langenius).
.
Dit jaar werd aan de Maaspoort gewerkt, en men schonk 8 vaenen
biers aan de werklui opdat zij "dapperlyok" werken zouden. Voor
de n begenckenisse met halfvasten" werden 80 stuivers verteerd.
Ook de ga11erUen va.n het ra.a.dbuis werden gemaakt, waartoe de
steenen in ha.ringtonnen werden gemeten.
1655 -1556. 'rOOD de burgemeester va.n Weert en Nederweert dag
tegen elkander hadden, (dat ls gerechtsdag hielden) wegens de heide
werd verteerd 21f. gulden, 2 stuivers, 1 oort.
Toen meester Peter de schoolmeestsr (1) 81 Jan. 1656 werd aangenomen, verteerde men 11/. gulden.
(1) Van dezen Peter, Langeniul genaamd, sohl'lJi't Foppen, It, 986, dat hij b.stunrder wa.a der sohool te Weert en tot vol'ming der jeugd in de goede zeden eu letteren,
uitgaf .E",hortatkmu ad Vwitatem· 'l'erau elegiaoo, - .Admonltoriae ollquot Pra,.

ceptiunculos ad Pietatem ". -

.DiaZoguI de mundi cupidÎ~ "'pwnanda, Ant'l'8rp.

typia Loêi, 11156" nrau eleiiaoo'.
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DIt jaar werd er weder aan het "kaar" gewerkt.
De burgemeester ging te WesBem straatsteenen koopen.
Daar men meende den graaf te gast te hebben, kocht men 2 kapoen~[J, 6 hoenders, boekweit, kappers en ol\jven.·
1655-1656.

Frans Vummelen r?) kreeg 21/1 stuiver omdat hO den geheelen nacht
ba.d gewaakt, waar die van Nederweert passeeren moesten om ben
betel' te onderwijzen, waal' men steen en moest halen.
De bouwmeester van de Biest, Jacob Robers, en Symen Buyssen
kregen voor straatSteen en 57.· gulden 17 stuivers.
Niel Pitten, Lem Ketelboeters, Sys Melen als keurmeester~ kregen
voor hun gewone gage a gulden S stuivers samen.
JalI Welen, die van een hond gebeten was en ziek te bed lag,
Iir~ 18 stuivers, de huisvrouw van Thys Verstappen, die hem oppastte, kreeg ook 18 stuivers.
Meer andere zieken werden dit jaar gesteund en met bedden, lakens,
schoenen, hosen, huisraad enz. voorzien.
lIet "melatenhuis ., werd gedekt, 't kostte 10 stuivers. - Hieruit
bl Ukt dat er een hospitaal voor melaatschen was.
De lJurgemeester Syl Pompers giDg met zijn knecht naar Maaseyck
om 21/s Ram wijn te halen, een aam werd gegeven aan den aflaet
(well1cht tel' gelegenheid voor de viering van Portiuncula op 1 Augustus) en de rest krAElg de schout voor zijn bruiloft. Nog 11/1 aam werden toen ter gelegenheid van den aflaat:. gebruikt.
Gielen de lazarus (melaatsche) kreeg voor zijn huisraad 8 gulden
5 stuivers.
Leen de organist kreeg voor een steen te houwen aan het uUl'werk
41f1 etui ver. Dit uurwerk was Zaturdag na Sacramentsdag 6 Juni
aanbebteed. Hendrik van Hasselt, de meester die het maakte kreeg
voor godspenning 111ft stuiver. (Zou hier het uurwerk van het oud
stadhuis bedoeld zijn 7)
1556-1557.

Toen de graaf v-an Home naar den keizer van Duitschland reisde,
vorteerden schout en schepenen ill Jacops van -Straten huis 28 stuiv.
- Waarschijnlijk werd er toen, volgens gewoonte weer gedronken,
op behouden terugkomst.
De Observanten kregen dit jaar weder wijn op de ~ Hoogtijden, en
de pa.ter' die de paSSie preekte ook. Samen voor 5 gulden 2 stuiver.
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Dit jaar werd a.an het nieuws heerenhuis gewerkt, De landstilI1merman Thonls wordt op de eerste plaats vermeld. Onder den eal'ston
steen legde men 24 en lJg stuiver. - Wa.t dit heerenhui3 wa~, komt
men niet te weten, ik gis hut kasteel.
De dekenen der Sinte Catharina-schutters en die del' Bussenschutters .
kregen 6 gulden 6 stuiv, van den magistraat (volgens het reglemellt
van ueo graaf van Horne van 12 Maart 1641), en voor hUil gaffel
(vergaderplaats der schutters), 4- gulden 16 stuivers i de gafi'elknecht
kreeg voor een weu wen tabbaard 28 stuivers,
Op Pinksterdagen 6 en 7 Juni, toon men It aldar ghewoenten den
vogel schoot, werd door schout en schePenen 4- gulden verteerd.
_Dit jaar Is geboekt een post van "meestel' Ewald" en een VOOI'
1/ meester Frallssen." van 22 gulden voor loon (1);
VUf lazarussen of melaAtschen, zoo mannen als vrouwen kregéll
lede!' voor bun brand 18 stuivers. Een vrouw wel'd krank en stierf,
de verzorging kostte de stad 11 gulden 17 stuivers 1 vleguit; de.
doodkist kostte 9 stuivers.
De broodzusters kregen 8 gulden van den Magistraat.
Merten van den Berckenbosche kreeg VOOl' het schrijven va.n de
bewljsboeken en 14 11 beedboeken en een zendbrief 4 gulden 12
stulvaTs. - Deze post w()rdt niet verder opgehelderd.
15f}S (1562 Brab. stUl), 16 Feb. Burgemeesters, schep~mEln en raad
der stad Diest,getuigen dat voor hen en voor den schout verschenen
zUn, de overlieden en vele gezellen van het velbloet8rs ambac!lt aldaar en verklaarden eens overeenkomst te hebben ~sloten met burge·
meE'Sters , gozworenen, schepenell, werkmeesters on de zestien
ti

IJ

(1) Deze meester Ewald en meester l"ransscn ZUil een en dozelfde

pSl'800D,

narnelJjk

Ewald Jo'ranlSen. die volgens het toenmo.lig gebrUik dar humanisten, zijn naam latiniseerde tot (Jallus. onde,' welke benaming hij voorkomt in FOPPII!iS, Bibliothflt:tl
B~l.qica I, l!'T4 wae.r van hem gezellc.l wordt dllt h~ I'e<.:tor WUi der licholen til 'Weert
ell de volgende worken uitgaf I
I, Grammatioa Latina, libri, Ill. Antverpia.o aplld Nutium 11163, so,
lI, Dlalogi et lege, mora1.68 /IC!) E"a,mi libe[.lo, de morllm ci"mtate.
flj!hll.lve deze werken schl'tlef hij nog bet volgende hoogst zeldza.a.m werkje aan
Foppen. onbekend, dat op de .tad»uibliotbeek te Maa5tricht wordt bewallrd r
DICTlONARlo-ll \.UM LATINOGIf.l\-1I manicum, non tam multa, 11 quû.m ~ehlcta voea·
bula 11 complectens, all' 11 tore Eu&ldo 11 Ga11" , 11 (Volgt 1!611 "i!J1wt 'IIOorltl111trtld.18,1
.:aaisr me' in8chrt{l: SPBS At.lT AGRICOl.AS), ANTVII:IU"L\R, 11 I~xCVJ)IlBA'I' JOANNBB 11
Latins, An, 1556, 11232 pag. k\. ~n on gepagineerd , De dl'ukker Latills zegt, in lIJn
voorrede, van den schrijver: "Viri omnium slltfngio cl'llditiSlliml, twn et de literi.
Optime merlti.
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Dl&Dne.n der stad Weert, welke overeenkomst wordt vermeld en
bekrachtigd door den schout, schepenen en raad van· Diest met consent der hertoglIl-douarière van Aerschot, Diest en Zichen.
Orig. op perk. met zegel der stad Diest.
156S, 27 Sept. Schout;, bur{temeesoor, schepenen en raad van Weert
kondigen bU gedrukt plakaat· aan dat de· graaf van Horne, Philips
van Moncmorency, jaarlijks S vrlje paardenma.rkten had toegestaan i
dit jaar zou de eerste Donderdag na Papen-vastenavond (Quinquagesima)
plaats hebben, de 2" op den tweeden dag ~or Petrus en Paulus, de
-S. Vrijdag en Zaturdag na Grevinger markt In Weatphalen. (1) Voor
deze markten werd een vrUgeleide toegestaan, twee dagen vóór en
twee dagen na de ma.rkt, in het in- en afkomen enz., behalve voor
hen dIe IJ teghen synder ghenaden 011; synder genaden hoocheydt misdaan hebben ".
(Port 178 N" 88).
1664, 18 Mel. Pbil1ps de Montmozency belooft aan de jonge schutters jaarlijks 87 1/, Karolusgulden te schenken evenals de Bussenechutters genoten.
11564, 27 JulL Keizer Maximi1:ia.an n schrljf aan den graaf van
Home. om hem aan te manen ten einde zijn bedrag in " der neun
und t\1nfzig zu Augsburg beWilltgteD Paugellta, sieben hunderl fOnf
und slbenzig gülden Regensburgischen TürkeDhilf, acht hundert eechs
und fünfzig gülden Französischen Reiskosten, sechs und vierzig gülden
und den gemalner Pfennung" te betalen, waarin hij was ten achter
gebleven.
Cople op papier uU de.e 66'Uto.
Charter met schepenzegel van Aken. (Recbterl~k a.rchief).
Om hetgeen nu volgt betel' te verstaan diene het volgende:
In 1566 werd te Weert gebeeldstormd onder oogluiking. van
Anna van Nieuenaer de Luthersche vrouw van Pbilips van Mont.
morenoy. De kerken werden in Maart 1670 weder verzoend. In de
eersUl helft van Augustus bemachtigde Willem van Oranje, nl\
de inname van Roermond, 14, Aug., de stad en er werd weer
gebeeldstormd, 6 October 1572 kwam Weert aan den Koning terug,
werd November 1578 door Hohenlohe voor de Stnatschen ingenomen en eindelijk 18 Februari 1579 door Parma wederom
onder de gehoor7.aamheicl des konings gebracht, 1598 werd Weert
.door de Staatsche troepen uit Nijmegen ingenomen en geplunderd,
(1) Greven aan de E~ Kreis Munster.
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en Hendrik graaf van den Bergh dIe mstgeld om, de ·soldaten
te betalen uit Brussel daarheen was getogeD, gevangen genomen.
1571, 16 Aug. Getuigenis van het eehepengerecht te Aken, dat
men van de schepenbank van WeE'ct bU die van Wessem en van die
van Wassem bij die van Aken in appel ging.
In 1571-1672 Jeed aan schade aan de Koldaten, alleen wegens het
geleverd wittebrood circa 856 gulden,
1671-1572, Kaptein Guarcy Swarz of Suarez (?) lag in de stad.
Er werd uit Antwerpen tijding gebracht, dat Betlaimont aldaar
was gekomen, -, Verl:lChillende boden naar Brussel, Wessem, Venlo,
Roermond, Brre, Maastricht en 's Hertogenbosch enz. door den
gouverneur De Mont6-Sayas (I) gezonden, ook naar den RUn om te
informeeren Daar het krUgsvolk. Ook werd naar Turnhout gezonden toen men hoorde dat daar krtjgsknechten lagen, die binnen Weert
zouden komen,
10 November 1~71 kwam de Minister (2) tot Weert, Burgemeesters en pastoor heetten hem met moor andere heeren welkom.
l572, 27 Januati ~ing men van wege de stad Daar Brllssel om
den gouverneur te spreken,
12 Mei kwam de bisschop van Roermond (8) te Weert en werd
hem de kost geschonken in 't klooster (Maria-wy:ngaerd?). Bij en de
gouverneur kregen 10 kwarten wijnl'l op den 28 Mei.
Er WCll'en piekeniers in de stad die 17 Juni optrokken.
1572, 7 Áug. was ean Spaan!!Ch luitenant op het kasteel~
Toen Alv& de Maas aftrok naar Zutphen, kwam een commissaris
In de stad met paardenvolk, dat door de stad werd geherbergd, Het
kost.te 80 gqlden J6 stuivers 2 oort; toen z~ optrokken naar Zutphen
moest de stad voor 41 gulden 12 st. IJorg blUven wegens hun kosten.
Lambert do barbier van ZUne Excellentie die voor de stad had gesoll!citeerd kreeg 48, gulden 6 stuivers. Wie hIer bedoeld is, weet
ik niet. Misschien A)va's oorbier of chirurgUu of die der gouverOElurs.
IJl 1578, doch zonder verderen datum, deed men op be"el va.n den
Hl De eente gouverneur,

2) Do ministor-generaal der Minderbroeders.
(3) Wilhelmus Damasi Lindan!ll, Roermolld'. l' bissohop. H~j kwam in de Jaren
1!\70-U72 meermalen et Weert. In 15'i0 logeerde hij in bet klooster Maria-\vijnpard.
Het h~ntel van dell klLtbolieken godIdienRt was het doal vnn zJJn komst. (Zie JOl.
~&bet8, geschiedenisvan pe~ BildQm Roermond II, 91-\18),
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gouverneur ten tijde van. den tocht van graaf Lodewyk, 850 pond
lood VOOi' 28 gulden 17 stuivers 11 oort koopen.
1578, 7 November werd Simon Stryken in den nacht naar Helmond
gezonden om te vernemen of Alva. OV3r Weert zou komen, zooals
het gerucht wilde.
]578, 10 November werd Simon Stryken naar Brussel gezonden
met brieven van den gouverneur van Weert daar de ordonna.ntie
gekomen was van de compagnie van don Fema.ndo de Tol~do.
11 November 1578 tot 9 Februari 1574· was de compagnie Toledo
in de stad, de luitenant heette Juan Polly. Dit veroorzaakte ruim 14,82
schade aan geld, 880 aan wijn, 146 aan wIttebrood, 78 aan bier, 70
aan serviesgelden.
1578, 10 December werd Rut Koemmen (?) naar Mook gezonden
om den kaptein te begeleiden
In het laatst van December werd de pastoor en de kapellaan van
Boven Daar Antwerpen gezonden om te bewerken dat de stad bevrijd
bleef va.n de compagnie van Fe-rna.ndo de Toledo. Zij kwamen terug
met de' tijding, dat 720 gulden voor de ruiters waren vergoed.
Telkens werden dit jaar personen naar Brussel en Antwerpen gezonden van stadswege om verlichting van garnizoen, onder andere de
burgemeester cx>melis.
'. Op bet kasteel lagen soldaten iDgekwarti&l'd; aan leen- en serviesgeld ward hun ongeveer 1888. betaald, 29 gulden aan wittebrood, 14
gulden aan kaarssen, aan bier ruim 68.
22 April 1574 logeerden de solda.ten van Mook (de Spanjaarden>
in de stad (1); de stad werd overvallen met groot geweld, de bur·
gemeester Coroelia kreeg voor geleden verlies 72 gulden.
27 Juni 1674 kwamen de ruiters van Hans Walhard op monstering
dit kOlltte de stad 2000 gulden ruim.
25 Aug. was de compagnJe POI'SY de Musaca te Weert, men had
eene schade aan geld, wittebroodt vleeseh, ha.ver, hooi, ruiterkosten
enz. van over de 1600 gulden.
Aan de 5 meJaataohen werd dit jaar 4 gulden 10 stuivers besteed.
(I) 14 April 1574 had de alag op de Mookerhei pl&&ta, w&&r o. a. LodewlJk en
Hendrik van Nu.au Ineuvelden. Na dez8JI slag bad de eerste muiterij plaat. der

Sp'UlJ&&rden en llozen zij zich een • Eletto Ol. Deze muitelingen nu vielen in Weert.
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1574 ..... 15715.

6 November ging mlID te Antwerpen verlichting vragen van het
regiment Forsy de Musaca, en werd ontslagen van. het leengeld op
het kasteel.
10 Nov. De luitenant op het kasleel kreeg een paar z~jdell hozén
wijl hij de ruiters zou zenden in 6 dorpen, die onwillig waren geld
op te brengen i dit kostte 8 gulden 6 stllivers.
Hendrik van der Heyden kreeg esu kroon (2 gulden 6 stuivers)
wUI h~ de belofte van don Alooso de Vargaa zou vorderen. (WaarschUnlijk om niet te Weert te komen met zUn troepen).
1575.

Den 1 Januari, 26 Juli, 8, 12 en 17 Augustus ging men daal'
AntwerpEln om verlichting van ~rnlzoeD; ook den 80 Augustus met
request aan Zijne Excellentie dat het onbehoorlijk: was dat.zij hooi..
en havergeld naar Antwerpen moesten brengen terwijl de Dultsche
kneohten nog in de stad wa.ren.
8 Maart werd een bode naar Alonso de Vargaa . te Maaatricht
zonden voor verlichting van ruiters te Wessem. De stad had wederom veel schadft aan leengeld.
.
18 Mei, de Vargns te Weert, zUn paarden stalden in "de Keyser ".
29 Juli ging men met den luitenant van het kasteel van stadswege
naar Suppio Vitelli te Antwerpen om hem verliChting van garnizoen
te vragen. Karel An Frans Keteler gin!;\en mee.
1580, 28 December. Burgemeesters en schepenen van Antwerpen,
getuigen dat voor hem gekomen zUn Johan Kuren en Fl'Jris Cuypers,
OID geld op te nemen in naam van burgemeesters, schepenen van
Weert en Nederweert en werkmeesters en gezworen zestien mannen
van het wola.mbacht t,eo eio\1e borgen te vinden voor bUl'g~fl.~ Va)l
Nederweert, te Diest gevangen. ZU stellen daar~oor in handtm van
!>urgemeesters al hunne goederen te Antwerpflo o. a. de hal van
Weert in de HQogstraat.
Orig. op perk. met zegel van Antwerpen.
1582, 21 Dec. Walburgis, gravin van Nederweert, Meurs en Limborg, weduwe van Philips de Montmorency, vrouw te Weert, gelast
dea Schout van Weert den deurwaarder te kennen ·te geven, daL de
exeouties tegen de lDooder van het klooster van Maria-wljilga,ard te
Weert !;ubreptitie verkregen was met verzwijgen van de appellatie '
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op den bisschop van Roermond, met hoop eerstdaags citatie en inhi·
bitie te verkrOgen (1).
(Op papier Rechterlijk archief).
1585-86. De compagnie Biaslo Capezuccbi in de stad.
Aan graaf Karel van Mansfeld te Eindhoven en aan Diego Gommez,
Spaansche bevelhebbers, werd voor veel geld aan mondbehoeften enz
geleverd.
1686. Ruiters die naar Gelderland vertrokken, lieten hun bagage
in de stad.
6 December werd naar den Kanselier te Brussel gezonden om opschorsing der evaluatie (de muntevaluatie) te vragen (2).
22 December Ca.spar Bobadilla te Boeckbout (BockhoJt),
28 December werden 24 vendelen Spaam,che solda.ten naar Thorn
geleid.
1686, 29 Januari werd van stadsweJe gezonden naar Karel van
Mansfeld op Strypdonck.
28 Februari werden 27 vendelen Spaansehe soldaten naar Maastricht
geleid langs de Maas.
10 April kwam de luitenant der compagnie van Hal1ltepenne
Biasio Capezuccbi halen om mee naar Grave te trekken.
9 Mei was Ayala te Nederweert en men ging hem van stadswege
bekallen .. om uit die beerl~kheid te trekken. Don Diego Sarmento
brengt nieuwe troepen op onder Mansfeld.
4 Mei. De gouverneur Duboys gaat te Brussel klagen over de contributievan Karel van Mansfeld.
Hl Mei. Don Juan .Ayala wordt naar Brabant geleid met zUne
troepen.
28 Mei werd gezonden tot den graaf van Mansfeld voor Grave, om
over onderhoud van bet leger te contel'eeren.
2 Juni werd het huis vaD Jonker Otto (misschien Otto Schenk zie
op 1486. 80 Jan.) ontruimd voor d~ KoninklUke Commissarissen
I)

(p. 173, N° 2).
(1) In een proces tegen Adolf v&n NieueIiA8.r die circa 1580 de tienden van Sint
Servaas-ka.pitto1 had in beslag gellomen (in wolk proces Wnmesius voor het k&p.
pleitte, zooals uit Centurio. C'o.nonico. 1, conai\. 89 en Cent. civ. 1, cons. 2 blijkt)
weigerde dit convent een copie te geven van een stuk betreffende na tienden te Tun·
gelroy. De bi~~ch()p vall Roern.ond beval ue uitlevering, ~telde 1582, 27 Aug. de kosten vnst dio het kloOilter aan't hap. moeit betalen. sprak 1583 de censuur uit tegen
het kJ. on riep, toen bet daar 9maandell in wu verbleven, don wereldlljkp.1l arm in.
waarop 1583, 28 Jan .. de Koning VDJl SpaDje executoriaal mandaat verleende. (Ms,
Apotheca Sanct.i Senatii, op het Rljksa.rchief dl. VI, p. 514, 515).
(2) De munt-eVAluatie dool' Philip. II uitgevaardigd.
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2 Juli werd getriomfeerd wegens de overga.n~ van Venlo, aan, den
KOlling, klokken geluid, pektonnen gebrand. (Venlo was 28 Juni
veroverd).
22 Juli. De gouverneur zendt met de plakkaten van duc de Leicester
in Holland gepUbliceerd naar Cigonia te Roermond.
26 Juli werd over eene schilderij van Peter' Ernst van Maosfeld
een bode naar deo Bosch gezonden met brieven voor den gouverneur.
4: Sept. werd van stadswege iemand naar Roermond gezonden tot
den sergeant Rodrigo om brieven van Richa.rdot en Ga"nier te Brussel
terug te vragen.
1586-87.

Dit. jaar werd aan de Zwarte zUf:!ters, die hier toen waren, 58 gulden gegeven, om in tijd van pest de zieken op te .passen. (Dit waren
waal'l:lChijnlijk weer de "broidzusteren" van Roermond, die ook
Zwarte zusters heetten; zlj bewoonden daar het klooster" broodboomgaard of Godsboomgaard " en waren Cellieten van den S·· regel
van Sint Augustinus).
1586-1587. Richardot met den heer van Chaussé was blj den
rentmeester van de heerlUkheid te middagmaal. Men had ten \lien.
einde 2 zalmen van 24 pond à 6 stuivers het pond en 81 potten
n pasteykes" besteld.
Toen Madame (Duboys, vrouw van den gouverneur) in het ltinderbed was, werd haar wildbraad en wittebrood en /lspellen" op 'c kasteel
geoffreerd en pastoor, burgemeesters en gerecht werden verzocbt.
15~6, 6 Feb. PhiJips II gelast de inwoners van Weert, Nederweert
en Wessem te Roermond, in plaats van te Aken in appèl te gaan,
welk bevel door Parma 5 Juli daarop ,vordt opgeheven B\i mandaten
van 1675 en 1676 te Madrid gegevE'n, wordpn ParmA.'s, handelingen
goedgekeurd. (Apotheca Sancti Servatü VI, 515 et Deduction de droit
etc. p. 12, 40-41).
1686, 14 November wordt GhieJis Huyben te paard met een
ArLesiêr van den Prins van Parma gezonden naar l>iest, alzoo h lJ
de komst des Prinsen had aangekondigd; dien dag werd des avonds
Frans Boonen met Thys van Heythuyzen en den oppersten fouder
des PrinSèn gezonden, om dezen des nachts den weg te wUzen. Parma
gebruikt het middagmll.81 op het stadlJuls met den markies de Rentby,
Barlaymont, Arenbergh, Haultepenne, Garnier, den audIteur-generaal.
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en kanselier van 7.ijn Alteza (Parma); Madame Duboys (de echtgenoote
des gouverneurs), en meer andere heeren.
}586, 15 November. Vertrek van Parma Daar de legerplaats van
Cygogne.
1586, 17 November. Kaptein Biasio Capezucchi werd des nachts
naar Diest gebracht.
1586, 18 December. Engel Baertmans wordt naar Venlo gAzonden
oni te zien of de Weertenaren bU bet Wysselterbroek gev~ngen genomen, de Yaasal over waren.
1586, 15 December. De soldaat Kruysappel wordt door den gouverneur naar Eindhoven gezonden om twee hazewinden te halen, die
men' Prins Parma zou schènken.
1587, 8 Feb. Toen de tijding kwam dat De\Tenter over was aan
de Spanjaarden, werden er pektonnen gebrand en klokken geluid.
(Deventer was 29 Jan. dOOI' WUlem Stanley overgegeven MD den
gouverneur van Zutphen, '1'axis).
1587, 16 Maart. De Minister' der Minderbroeders komt te Weert
De ga.rdiaan noodigt den echout, rentmeE'ster, burgemeesters, schepenen en secretaris uit. De stad gaf 34: potten wijn en 5 vanen bier.
1587, 28 Maa.rt. Cigonia, bevelhebber te Roermond, eischt van de
stad Weert SOO gulden voor zijn garnizoen.
158ï, 21 April werd burgemeester Hendriks Daar Bl'ussel gezonden om Richardot, Garnier, Cigonia die daar toen was, en anderen
tA beschenken, uit vrees vooraarnlzoen. Dit kostte 164 gulden en 1
braspenning, aan reisgeld, geschellken enz.
1587, 14 Juni. Ghielis Buyben wordt naar Eyndhoven gezonden
met brieven, w,jl de Geusen op oe Langstl'oat vergaderden, en den
15 wUl'Ilt hU weer g6'tonden om te vernemen hoe sterk de Geusen
waron.
1587, ,,5 Juni z\ln er uit Eindhoven hier 3B gevangen vrijbuiters
gebl's.cllt, tlie den dag daarop door G~ soldaten van Roermond w61'Ilen
gehaald.
1587, 25 Juni zond mEm Engel Baertmans llaal' Roermond" omdat
\Ily dy vl'ybulters van hier haelen sou den .. die .,van Eindhoven hier
gebl'ac'lt werden.
1587, [) Tuli. TOfln de t\jding kwom dat Gelre door de Spanjaarden
veroverd Wfl.~, werd~ll pektonnen gebrand en de klokken geluid. (De
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stad was dienzelfden dag den Spaanschen bevelhebber Haultepenne,
die te Weert dikwijls in garnizoen lag, overgeleverd door Patton (1).
1587, 7 Juli. De gouverneur (2) zendt brieven aan den drosearri van
Einiihoven voor het leger te Boxtel. (Deze drossaard heette ook Jean
Duboys evenals de gouverneur).
1587, 8 Juli. Haultepenne belooft het leger gehElel te doen vertrekken. Man dronk op he~ kasteel 22 potten wijn.
1587, 15 Juli werd gezonden naar de abdij Keyzersbosch om do
ammunitie die van Venlo kwam een andel'en weg te doen nemt:D.
1587, 16 Juli weru naar den Bosch gezonden met brieven van den
Heer van Haultepenne. Nog werd dien dag naar Maastricht gezonden
met een lakei van dezen heer, die gekwetst was. (H~ was vulgens
Strada's geschiedenis der Vlaamsche oorlogen 14 Juli te 's Bosch al
overleden, doch de bode kan Haultepenne den 14 's morgens al verlaten hebben). - Te Maastricht was de broeder van Haul te pen ne
Barlaymont.
1587, 28 Juli. Barlaymont, broeder van den gesueuvelden Haultepenne, komt op het kasteel liggen.
29 Juli werd Franr, Boonen naar Venlo gezonden met de ruitel's
d~ den graaf van Barlaymont convoyeerden.
14: Augustus, werden 10 jonge hoenders en 1 paar duiven aan
Cigonia, die men meende da.t te Eindhoven waa, gezonden.
18 Augmtus, kwam de secretaris van Barlaymont die naar het
Hof (te Brussel) reisde, In Weert.
28 Augustus. Jenken Schote gaat een Engelsch kaptein die uit
Deventer kwam den weg w~zen.
6 September. De markies de Bentivoglio is in h!ilt Weerterbroek
gelegerd.
Bentivoglio solliciteert om te Weert in garnizoen te komen, de
burgemeester Hendriks gaat met advies des gouverneurs naar het
leger. voor 8luys. Dit kostte 120 gulden 10 stujvers.'
(1) Zie F. Nettesbuym, Ge,chichte de1-Stadt unet du Amtlll GlIlàern, Crereld lA6S,
8° p. 383...;.338. Ten onrechte plaatsen Strada en vlln MeterAn deze innam\) io Januari.
gelijk ook uit onze chroniek blijkt, anders zou men nlet eerst in Juli getriumfeerd
hebben te Weert, zoo de stad nl. in Januari al over ware gegeven.
(2) Jean Baptiate DuboY8. Zie over hem Jos. H.I.B~TS, Ge.ehtedenu lIalt hee bi,dom
Roermond n, 96 en PublieatiOnl du Limbou".'l XII, 231 en 1I01g. HIJ wu met bis8(\hop LindaouI ..la commi~ris aangel~ld door den Koning van Spanje, belast met
het herstel vs.n den Kathohelten godsdienst.

174 10 September komen kanselier, momber en rentmeester van bet
Geldersch overkwartier te Roermond,' de wet veranderen (andere
schElpenen enz. aanfltellen).
1587, September. Brieven van Barlaymont voor Wezel bezorgd en
brieven van hem naar Brussel, ook aan Cigonia 'te Roermond.
1587, 27 Sept. Eene sch90ne schilderij om op een autaar te plaatsen neemt' de gouverneur mede naar Cigonia.
1587, 21 Oct. Burgemeester Rendrick Daar Brussel gezonden tot
Richardot (president vao den geheimen raad).
1587, 25 Oct•. Men vreesde dat het gansche leger voor Wezel legerend, naar Brabant zou komen en schreef hierover aan Clgonia.
1587, 81 Oct. Een regiment Italianen lag voor de Maaspoort, om
bier in garnizoen te komen.
1588, 15 Juli. Philips, koning van Spanje, beveelt dat schout en
magistraat van Venlo zullen laten genieten aan de inwoners van
Weert, Wessem en het l~nd en graat8chap van Horne, de gunst
dezen geschonken door den bartog van rat'ma, om de rente aan ue stad
Venlo schuldig niet te betalen tot den dag der reductie en reconciliatie met den koning en verklaart de arresten van Clnderdanen
van Weert, oondemnatiön enz. nietig en zulks ten koste der Vel,llonaars met restitutie van schade en interesten. 1588, 18 Juli.
Ol'ig. op perk. met he, Majesteitszegel van den koning
van Spanje.
1590. Karel de Heraugière (1), gouverneur te Breda., schrijft aan
die van Weert over sauvegarde voor de inwoners van Weert en
Horne door de Staten te 's 'Hage. Deze brief is geteekerid Àercen.
(Port. 178, N° 50).
1591, 15 November. Walburgis van Nieuenaar, vrouw van 'Weert,
te Utrecht verblijvend, schrijft den magistraat over de oude restanten
en nieuwe sauvegarde, waarover de mllgistraat niemand tot baar had
gezonden, waarom zij thans Jan Reynen zond om da8J:over te o.uderhandelen.
(Port. 178, N° 65).
1598, 1 Juni. De kanselier van Brabant zeodt aan den magistraat
een at8chrift der "Forme en publicatie vaD peys tusschen den coni nek van SpanigiAn en den conlnck van Vranckryk van 2 Mei
1698 te Verviers gesloten.
(Port. ] 78, N° 76).
Ol

(1) Bekend door zIJn &.andeelln de Inname van Breda in 1/590 door een turfschip
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1608, 1 Sept. Burgemeesters, IIChepenen, raad met de zes gezworen
werkmeesters en de zestien mannen van het wolambaobtvan Weert,
verklaren ton behoeve der stad te hebben verkocht Ra.n Slmon Nuelen
eene erfrente van 80 gulden Brabantsch jaarlljksch voor 600 gulden
Brabantsch.
Orig. op perk. met zegel van de schepenen· en werkmeesters van het wolambacht (een weversspoel) en
een ander zegel van dit ambacht (mede een wever~
spoel, maar het zegel e~nigzins anders) dat burgerme~l:lter en zestien mannen verklaren te gebruiken.
1608, 8 Burgemeesters en schepenen der stad Weert, v6l'koopen
ten behoeve der stad aan Willem HUGO (1) eene jaarrente van
88 gulden.
Ong. op perk. met zegel der stad.
1805, 2 December. Sabina van Egmont en Solme, vrouw van
Weert, schrijft aan den Magistraat VIUl Weert over sauvegarde (door
de Staten vorleend) en over contributie haar door zekeren Tonls
Suytwyck geweigerd.
(Port. 178, N° 65).
1606. S. V., Maart. De aartshartogen schrijven aan den magistraat
ten gUDste van den historieschrijver Jean Baptiste Gramaye, pl'evost
der kerk van Sint Walburgis te Arnhem, die verlof had om hun
provinciên te doorreizen, dat men hem zou toelaten in het archief
eDZ. De Magistr~t moest beJenken dat, wat hij deed, zoude strekken
tot verheerl~king der stad en om bekend te maken wat er zich
zeldzaams en bemerkenswaardig in hun kwarbier bevond. De diensten
hem bewezen, zouden-zU rekenen hun zalven bewezen.
(Port. 178, N° 86).
Ziehier wat ik van de acro, die geheel geschonden was, nog kon
ontcUferen.
(A)rchiducs,
....JeaD Baptiste Gramaye, prevost de l'église St. Walb... Utrecht
et nre historlo~rapbe poUl' Ie meilleur exercice .... d'lcelluy) de faire tln
tour en nos provincas de Luxem(bourg) .... ner pour peu de temps es villes
(1) Van dit gcelaoht. dat op bet oinde der vorige eeuw uitweok, mon weet niet
waarheen, zou, IlIgl m011, Victor Hugo a"'taJnmen, wiens voorvaderen gooll Pransohen
waren, gelijk ook de lIum ann duidt, In hot reg. del bussensohutten komt 3 J Iln! 1'j00
Gvn.L. Hvoo als deken voor.
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principalles dE'S dites provinces ..... nOlls VOllS en aVODS sur requeste
bien voulu advertir affin qul3 ..... addresser promptement et ce doet
il desirera seputant par dev ..... archives ou aultrement et, cependant pour trois ou quatre jours ..... avecq son varlet et assistent. En
c:msideration mesme!; que ce quil ...... ponr honorer votre ville en
particulier et meit-re en lumière pour . . . . .. rares et remarcables
de votre quartiel' ce que receVl'ons pour ..... VOUi:! alt en sa Sta Garde.
De notre ville de Bruxelles, Mars )606 (8. V.).
N.)s chers et bien aymes ceux du Magistrat de notre ville de Wert.
Omstreeks 1610-1688 wa.ren in het outJe boek der Sint Hubertueschutterij of der bussenschutters als leden ingeschrevf·n: Eugenius
graaf van Boesu, markgraaf van Vere en Vlissingen, marquls van
Lembeek, baron van Liedekercken en Denderloo, ridder van het gulden
vlies en kapt.ein "catapultorum equitum turmaecapitaneus" en prins
Ferdinand Oare! van Gonzaga., markgraaf van Mantua ook Jan in
de Oroon (1j en de schout Jan Costerius.
Als schou!. komt in een rentebrief ttin laste der stad in da.to 1 Sept.
1616 voor Hendrik va.n Bocholt, licentiaat in de beide rechten, gehu w2 met Anna Oa.ael van Rees. (Z~ koopen eene erftente van 40 gld.
jaarl. voor 800 gulden.)
161\1, 9 November. Burgemeesters en schepenen van Weert, verklar'3D verkocht te hebben eene erfrente van twaalf gulden 10 st.
bra.b. aan zuster Oa.tbarina Benricx, mater, en zuster Margaretba
MOftCl't, procuratriae van het regulariesen klooster binnen Weert, genoempt O. L. Vrouwe Wijngaard ten behoeve des kloos\;(lrs voor eene
som van 250 gulden Brabantecb.
Afschrift op perk. zonder zegel.
(1) Waarsch. de bekende Jan in de Croon, keizerlJjk veldheer in den dertigJarigen oorlog. Hij schonk in 166~ aan de busschenschutten de .om van 116 gulden
Weel'tach voor een nieuw vaandel.l't1en verwarre dezen Jan niet met Ja" llan Weert.
Don P.erw. Heer Habets, archivaris van Limburg komt de eer toe in 1862 in zijn
werk .Ju \'aD Weert" ~raal der BelJenche en Keizerlijke k&vallerie, en Jan in
do Croon, gouverneur van Pra.ag en onderkoning van Bohemen", .••. Roermond,
J. J. Romen 1862, het eent en afdoend het bestaan van twee zoo venohillende helden,
wier daden en bestaan eent dooroon waren. geward in den een en Jan van Weert,
te llebben bewezen. Dat ook de groota Jan 'Weert uit Weelt althans zeker afstamt,
blijkt wel \tit 8t1n charter van de abdij Thuro van 1889, 29 Maart, waarin een Ju van
Weert, priester. als medebezegelaar voorkomt en wiene zegel een wapen vertoont
met drie molenijzera 2-1, het oude wapen van Jan van Weert, '.oor dat het door den
Keizer verbotclrd was.
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1632. In dit jaar rezen ermoeielijkheden tusschen de gemennteö
Weert, Asten en Neerweert. (Zendbrieven van den Magistraat van
Asten in Port. 178 N° 7).
1882, 21 September. !sabella Clara Eugeum, gouvern8.Dte te Brussel, scbrUft aan Jean Dubois, heer van Droogenbosch, gouverneur van
Weert, dat zij vaD burgemeesters en schepenen' dezer stad vernomen
had dat de prins van Oranje neutraliteit had verleend aan het laDd
van Weert, en dat zij van haren kant dit, )ok deed en dat derhalve
de gouverneur del' stad met krUgsl1eden" artillerie enz. moest ver·
laten en zicb naar Roermond begeven.
Orig. op papier ,met bandteekening en ,zegel.
16S3, 11 Juni. Jan van Bourtembourg, tot gouverneur aangesteld
door den Koning.
(Port. 178, N° 75).
1884, 6 April. Magdalena VA.n Egmont, gebiedende vrouw te Weert,
bescbikt gunstig op een verzoek van den magistraat en het wollenambacht aldaar, om een wolmolen te mogen oprichten.
(Port. 178, N° 47).
1687, • . . Burgemeesters enz. van Antwerpen verklaren ontvangen te hebben van Hans Diercx, wonende In de hal van Weert
te Antwerpen, iri naam van den Burgemeester, schepenen, raad en
het wolambacht te Weert een kapitaal met interest.
(Charter),
1648, 17 Aug, 'De prior del' reguliere kanoniken Joannes Boutrnans
gaat een overeonkomst aan met burgemeester en schepenen om de
Latijnsche scholen over te nemen tot en met de rhetorica, daartoe
4: of 5 meesters aa,n te stellen, waarvan een met het zang kool' zou
belast' zijn. De burgerooosters zouden den prior jaaL'lijks 100 ducatons
betalen. Voor elk student van buiten zou hij 2 ducatons genieten,
van die der stad en buitenie naar hun goede affeotle. Het gemeentehuis in de Scboolstraat werd den prior afgestaan j brand en turf
zou dep vergoed worden en de kanonikeu vliJ z\jn van alle lasten (1).
1857, 19 November, Magdalena van Egmond, prinses van Chimay,
vrouw van Weert, Nenerweert enz, verklaart dat haar schout als
auditeur zal zitten bij het overleggen der rekeningen van de burie(1) Ms, van Haoff op het RIjksarchief op p, ÇlO'91, naar eene oude (lopis,
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meesters. Deze volmacht .werd vernieuwd. in het jaar 1686, in naam
van den heer Ernst Alexander DomiDique d' Arberg, de Croy-Chimay.
Orig, op papier. Beide stukken met het 7.egel
1661. Er ontstonden dit jaar verwikkelingen over de beek de Aa
tusschen de inwoners van Weert ,en die va.n Bockholt i de Vi'OUW
van Weert, MagdaJena van Egmont en de magistraat richtten· een
request aan d~n Bisschop van Luik als ht>er va.n -Bockbolt.
(Port. 178 N° 1).
1661, IS Juni, De magistraat van Weert looft als pIiJs ter gelegenheid vap. de aansta.a.nde paardenmarkt, oen zilveren roskam uit
voor dl) beste en schoonste paarden.
(Geschreven op een exemplaar van hot gedrukt plakkaat van 1668, 27 Sept., waarbij de markt wordt
afgekondigd; 1n port. 178 N° 88).
1666. Toen de regenten van Weert den eed van getrouwheid aan
den nieuwen kOlling van Spanje, Karel II deden, insereerde bet Hof
van Gelre in de ferm ule 11 dat zy waeren leeden van het GelderIfint i
maar de regenten oordeelden dat dit niet waar was ", Hierover ontstonden verwikkelingen, de eed werd onder protest gedaan en men
vervoegde zich bIJ Hare Majesteit te Bruseel,
(ijundel in port. 178 N° 28).
1668. De schepenen van Weert getwgen in zake den strijd van
erfopvolging te Weert, Nederweert(l) en Wessem tusschen de weduwe,
voogdes va.n Oharles Louis Antoine d'.Alsaoe, comte de Boussu, prins
van Chimay en Anthoine Uda.lrlc, comt-e de Frézin, né comte d' Arberg de VaJengin.
(Rechterlijk Archief Port. 159, N° 8).
1670, 1~ Januari, Ernest Dominique Croy Chimay d'Aremberg,
comte de Beaumant et Wertheim, seigneur de Weert, Nederweert
et Wessem, colonel d'un regiment d'jnfanterle, geetli op verzoek van
Jean Costerius, zijn schout, aan dezen zijn zoon Arnold tot opvolger.
De prins resideerde toen te Brussel.
(Rechterl. Archief. Port. 159, N° 11).
1675-1694. Simon Peerbooms, re~ulier kanonik van Mariênhage te
Weert, eertijd!:l rector der scholen aldaa.r en 1675-1694 pastoor te Woensel (van een der ia schuurkel'ken) bij Eindhoven geetli gelden voor ptijzen
(1) Zie yoorrede.
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uit te deelen. (Getuigschrift van een prijs voor Wfihelm Frenckerl ft11
Weert, jaartal uitgewischt). Dit boek, Gemma Frielus al1thmetica 1686
te Keulen gedrukt, behoorde voor 1796 aan de bibliotheek van Matiênhage, en kwam met meerdere boeken aan de bibJiothèque de l'écóle
centrale, en behoort thans Stn.dbbibliotheek te Maastricht.
1677, 28 Jan. El'nest Dominique Croy Chimay d'Arembe~ 8et~,t
dat .A.rnold Costerlus den eed van schout en ontvanger beeft afgelega.
(Rechter). Archief Port. 159, N° 18).
1679, 17 October. De magistraat van Weert stelt den a.~vocaat
J. van Bree te Weert als pleitbezorger der stad aan bU bet HOfvan
Roermond, voor 10 pattacons jaarlijks en levenslang. - Het contract
werd reeds 81 Juli 1680:<>pgezegd.
(Port. 178 N° 58).
16~2, 25 MeI. Burgemeesters en schepenen bekennen schuldig te
zi'n aan .A.rnold Costerius, rentmeester, eene som van 600 rijksdaalders of patta.cons tegen eene rente a.d 5 ol••
Orig. op perk. met zegel der stad.
1684, 2 Juni. Charles Jammaire escuyer Iicencié ès 101.1, conssiller
et intendant des maisons et a.ffaires de Son Excellence Monseigneur
Ie prlnce de Chimay enz., heel' te Weert, staat namens laatstgenoemde toe dat een bisschoppelljk mandement ,,'touchant les nudiMe
et luxea des fillee et des femmes" te Weert, Wessem en Nederweert
worde afgekondigd, vermits men den Prins in kennis had gesteld.
(Port. 178, N° 62).
1684-, 7 Juli. De bisschop va.n Roermond geeft. Theodorus van
Berckel verlof om een eremitagie te Neerweert te bouwen en geeft:
hem een regel o. a. moest hlj de zieken, zelfs de ngepestifereerden"
verplegen.
(Bissch. Archief te Roermond).
1684., 4 December. De' prins van Chlma.y, heer van Weert ènz.
verbiedt op verzoek van den secretaris te .Weert aan particulieren
om openbare acten te passeeren, den secretaris voornoemd voorbehouden in zaken va.n tutelle en curatelle.
(Rechterl. Archief Port. 159 N° 18).
1685, 17 Februari. Burgemeester en schepenen va.n Weert verklaren ten behoeve der stad, van:den secretaris ~'rencken voor den tijd
van zes maanden een kapitaal van 700 gulden Weerter valeur .à.
5 °10 opgenomen te hebben.
Orig. op papier.
1686, 15 Juni. Prins Ern9st .A.lexanrlre Dominique de Chimay
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maakt z~n testament. - Hij was onderkoning van Na.varre en overleed te Pampeluna kort daarna.
(Rechterl. Alchief Port. 15\), N° 5).
1689, 6 Maart. François van Nassau, gouverneur van Gelderland
te Roel'mond, verklaart dat die van Weert, Nederweert en Wessem
slechts contrJbutie aan den Koning van Spanje als hertog van GeJre
betalen, als een leen openvalt.
(Port. 178 N° 31:1).
1690, 10 Mei. Schepenen en raa.d govon een reispas aan den oud~
burgemeester Johan van Halen (1), die met een "cleyn bruyn merrie~
peerdtien, oudt omtrent vyff jaeren, hem eygen toe behoirende",
genoodzaakt was te re:i7..en in Brabant, Holland enz.
(Port. 178 N° 78).
1690, 19 Mei. Franciscul:! Osorio Bf'rSBS, geeft uit Keizersbosch
bevel aan die van Weert om de troepen van den prins va.n Hanno~
ver in te laten. "L'estllt general du maître du camp-genera1 Ie baron
de Podeville, Ie bagage de Son Altesse Ie Prince de Hannovre etc. 11
20 en 21 Mei wordt nadere opgave van bagage verstrekt (2).
(Port. 178, N° 49).
1690, 28 Mei. François van Nassau, gou vel'n!)ur van Gelderland,
geeft aan den Magistraat zUne verwondering te kennen, dat men
troepen van den li ertog van Hannover zonder zijn orders had in·
gelaten.
(Port. 178, N° 49).
1691,8 Juli, Met permissie van den officier wordt op prompte betaling ten stadhuize eene verkooplng van schilderUen gehouden, die
niet. verder worden omschreven als 11 pasteeIe" en "oe1e ,i (olieverfSchilderijen).
(Lijst der. koopers in Port. 178, N0 61).
16~2, 17 Jan. Don Francisco Antonio de Agurto, markies van
GA.Stanaga, lieutAnant-gouverneur en kapitejn~geDeraaJ van de Zuide)ijke-Neàerlanden, gejast die van Weert om jaarlijks de renten te
Ant,...erpen te betalen van de 180000 gulden, zijnde 12000 gulden,
aan deo· keurvorst vaD Brandenburg, om te voldoen aan het tractaat
(1) Een voorvader van den bekenden Don JU!I.ll van Halen, die iJl de Spllllnsohe
onlusten in het begin dezer eeuwen in de BelgilChe revolutie een rol heeft gespeeld.
1788, 21 Oct. gaf de Bisschop van Roermond aan Frans Gerard van Halen, die naar
Spanje vertrok. een bewijs van wettige geboorte en recht geloof.
.
(2) Van 1678 tot den vrede VIIJl Rijswijk 20 Sept. 1697, waren de Zuidel~jke Neder.
landen bot tooneel dat oorlogll hlBschen Spanjfl en Nederland van de eene en Frankrijk

TIln do andere zijde.

-

181

met oezen door den gouverneur-generaal gemaakh d~n 15 Jan. 169~,
waartoe 80 Jan. daarop door den Magistraat besloten wordt.
(Port.· lIJ8, Nd 6B).
1897, 18 Mei. De bisschop van Roermond geoft i"aurenLius Laurens.<len vellof om een el'emietage te bouwen bij de St. Rochuskapel
te Nederweelt
(Bissch. Archief te Roermond).
1S· De Magistraat l"Ïcht eon request aan den Prins van Chimay
heer van Weert, voor herstelling der twee molenkarren tot het ophalen der veldvruchten en brengen van meel voor de inwoners v:ui
Weert.
(Port. 178 N° 42).
18· eeuw. WilheImina Bullens, de weduwe van Godefi'iduB Bushuyskens verzoekt het gericht van de stad en heerl\jkbeid Weert
om de posterijen! door baal' man bediend, te mogen aanboudElD en
om gunstig Ildvies hieromtrent aan het Hof te Roermond, waa.~aan
Henrlcu8 van Veen, die al drie ambten ha.d, namelijk van barbier
bakker en schoenmaker, zich had gewend, om de posterijen. mAt
uitsluiting van haar te bedienen.
(Port. 17H, N° 16).
1700, ~O April. De biHSChop van Roermond veroorlooft Simon
Linssen zich te Boshoven, gehucht van Weert, als eremiet te veHtigen, mits hij school houde.
(Bisschoppelijk archief te· Roermond.)
1700, 22 Mei. Pastoor, schout, schepenen en gezworenen der heerl\jkheid Baerlo maken met consent der gebiedende heeren en principaalste geêrfdEin een contract met den klokkengieter Alexius JlJlllen,
wonende te Weert, om de grootste en kleinste klok te vergieten.
(Hierbij zijn gevoegd 2 rekeningen, een van 6 Sept. 1700 en een
van 8 Febr. (701).
(Port. 178, N° 27).
In den Spaanschen successie-ol1rlog 1701-1715 met Spfmje en
Frankrijk gevoerd over de nalatenschap van Koning Karel TI van
Spa.nje werd Weert, op last van John Churchll graaf van Marlborougb, voor de geallieerden (Oostenrijk, Pru4ssen, Engeland en Nederland), ingenomfln door generaal Scbulz, in Aug. 1702, Marlborough
scbonk aan de inwoners van Weert toen een sauve-garde~welk
document met eigenhandigo ondElrteekening van Marlborou~h, nog
op het Raadhuis tfl Weert hewa~ml wordt. Weert kwam evenals
Vünlo en Roermond, en nog andere plaatson van het Overkwartier
tot 1715 in de macht der Staten-Generaal der VereenigdeNeder:'
landen.
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1701, 29 November. Charles Louis Antoine d'Alsa.ce, comte de
Boussu, prince de Chimay etc., seigneur de Wilèrt, Nederweert et
Wessem, schenkt aa.n Costerius zijn schout te Weert, wegens verschillende diensten hem bewezen, vooral "à raison du bienfait particulier que Ie dernier nons vient de tà.ire contribuant à prévenir aux
dlff'érents qui estolent meus entre no us et notre bonne mère la princesSe douairière de Chimay" ct!:! reohten, prerogativen en emolumenten hem zalven behoorende te Weert en Nederweert en van jaarlijks
don magistraat te veranderen.
(Rechterl. Archief Port. lISg N° 10).
1704, 18 December. Burgemeesters en schepenen van Weert 'verklareD ten behoeve der stad opgenomen te hebben van de reguliere
kanunnikessen aldaar eene som van 8000 gulden Weerter valeur voor
eene rente van 120 gulden om te voldoen het slot der rekening
'fan den burgemeester Segerus Ketelers van 20 Sept. 1708 in zijn
regeerend jaar 1702, waartoe de stad door het hof van Gelderland
den 12 November 170. was veroordeeld.
Orig. op papier met zegel.
1706. Het platte land van Weert doet expositie zijner grieven
OOgen het 6' artikel van het tral~ des contributions fll.1ot ft Engulen,
8 Sept. 1708.
(Port. 178, N° 40).
1707, 27 October. Hendrik van Nassau, heer van Ouwerkerk,
veldmaarschalk-generasJ over de legers van den Staat der Vereenigde
Nederlanden, geeft aan het regiment van den generaal-majoor La Leek
orders om naar Weert te trekken en aldaar garnizoen te houden.
(Port. 178, No 55).
1707. Anna Louise Philippe de Vereycken, gravin douairière van
Boussu, p11nses van Chimay verzoekt aan de generaliteits-rekenkamer 00 's Gravenhe.ge, wegens de confiscatie der heerl~kheden Weert,
Nederweert en Wessem, (omdat baar zoon in dienst was va.n den
koning van Spanje), om copie der rekeningen van haar rentmeester
Arnoldus Cosoorius. De rekenkamer staat 29 Januari 170iJ haar verzoek toe.
(Copie in port. 178 N° 51).
1708, I) A.pril. Nicolas Etienne Roujault, intendant de juatioe,
pollce et ftnances de la. province du Haynaut, Pais d'entre Sambre et
MeUBe et d'Outre·Yeuse, voor den koning van Frankrijk te Maubeuge,
geefli een sauvegarde aan de buitenie van Weert voor een jaar,

-

188

-

daar men zich aan de contributie had~onderworpen, bU accoord met.
"le sieur Jacques Banquier, depputé de la dite Buttenie ".
(Port. 178 N° 77).
1708, 26 November. Scholtls, burgemeester, schepenen, gezworenen
en regeerders der Vl'\1e heerlijkheid van Nederweert, verkla.ren da.t zij
niet willen treden in het voornemen van Peter Verborgh en Gielis
Denckens, die, naar de magibtraat vernomen bad, van pla.n waren,
namens de gemeente te procedeeren tegen den landheer om diens
tienden schatbaar te ma.ken. Dit besluit wordt 21 Oot. 1710 en 28
Oot. 1711 vernieuwd.
(Extract en copie uit het ordonnantieboek der heerlIjkheid Weert in Port. 178 N° 26).
1709, 1 Juni. De prinses douairière de Rubempré ziet af van haar
saisissement op de rente, competeerende den prins van Chimay te
Weert, Nederweert en Wessem.
(Acta voor notaris Jacques Laurent Janssens te
Brussel in port. 169. Recbterl. archief N° 16).
1711, September. Arnold Costerius, schout van Weert, beklaagde
zich er bver bIJ de Staten-Generaal der Vereelligde Nederlanden (1),
dat de Pastoor Theodorus Bistervelt bij het sluiten der rekening
van den armenmeester in Z\ln storl bad plaats genomen, en op zijn
verzoek om dien te verla~n, dezen had "weggesmeten" een anderen
in de plaats gesteld en hem verdere beleedigingsn aangedaan.
Bij resolutie der Staten-Generaal van 26 September 1711 werd de
schout in het gelijk gesteld.
(Port. 178, N° 18).
1714, 10 Januari. Groote hrand te Weert, vele huizen branden a.f
en de burgel'S lljden groote schade, zoodat den 19 Maart daarop,
scholtis, burgemeester en schepenen aan hun medeschepen Peter van
Winckel een oozegeld volmacht [leven om geld op te halen voor de
burgers die geleden hadden.
(Port. 178, N° 22).
1714, 15 Mei. De' Raad van State te 's Gravenbage staat aan den
magistraat na 2 requesten remissie toe van de jaarliJkscbe subsidie

(1) Deze hadden, als bondgenooten van den Keker, tijdens den Spaanschen succes·
sie-oorlog Weert in besit genomen en bleven er tot 1713 meester, wanneer door het
tract..t "!ln Utrecht Weert aan eerstgenoemden moruu'ch kwam.
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vs.n 11S29 gulden Brab. wegens oorlogsschade en den brand van
10 Januari 1714, waarbij 125 buizen vernield werden.
(Port. 178, N° 71).
1718, 80 Juli. Burgemeesters, schepenen enz. van Weert verklaren
te nebben opgenomen van de reguliere kanonikessen aldaar eene
som van 888 gulden, 6 st, en 2 oort Weerter valeur wa.armede eon
gel\jk ka.pitaal aan Juffrouw Anna. Theresia. van Halen' is afgelegd
volgensconstitutiebrieven va.n 1709 en zulks voor' eene jaarrente van
29 gulden, 8 st., één oort.
(Op papier, met zegel).
1718. Een winkelier en herbergier op den Biest tegenover de MinderbroederB, Sinion Simons vraagt den graaf van Boussu, prins van
Chimay, ridder van het Gulden Vlies, heer van Weert, Nederweert en
Wessem, verlof om een uithangbord te stellen waarop het portret
vs.n Zijne Hoogheid was geschilderd "pour faire rtlnommer sa maison ", waarop 27 Nov. gunstig beschikt wordt.
(Port, 178, N° 46).
1718, 15 Nov. In eene acte van het gerecht van Wessem komt
als priorin van Maria Wyngaert te Weert voor, Maria Elisnbeth van
Ghoor. Deze leent 200 gulden aan de Wed. Jan Leurs, geb. Gertruyt
. Driessen.
(Rechterl. archief, Port. 159, Ne 19).
1718, 27 Nov. Op verzoek van het gerecht te Wessem beveelt
d' AIsa.ce, comte de Boussu, prince de Chlmay, handhaving van' het
appel va.n Weert, Nederweert, Ophoven, Geystlngen, Beegden, Pol,
en Panheel voor de schepenbank te Wessem, welk appel Borns verzuimd werd.
(Recht.el'l. archief, Port. 169.N° a.)
Na 1718. De Prins van Chimay handelt met Henry Cloret, Max
.Ambrosy over renten en aflossing van kapitalell.
(Concept contract in port. 178 N° 4).
1719, 10 Juli. De maglstra:lt maakt een "regulatyff" over. de
aanstellhlg van een schoolmeester.
(Port. 178, N° 88), '
1711:1. J. C. van Vlierden komt voor ale redor van Maria Wyngaal'd
te Weert in eene acta van het gerecht te Wessem va.n 27 Oct.
(Port. 159 v. h. rechter!. arch. N° 2).
1'719. De gravin va.n Berlo-van Erp sticht eon. benoficie van de
H. Drievuldigheid, de H. Maagd en de H.· Barbara in de parochie- .
kerk;' dat in 1725, 8 Sept. vergeven wordt aan Petrus Loyens,
clericus.
(Bisschoppelijk Archief te Roermond).
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1720. Het ho1je van Berlo wordt gesticht door de gravin van Berlovan Erp, ten voordeele van vier oude vrouwen.
(Ibidem).
Na 1723. Alexandre Gabriel d' Alsace, prins van Cbimay, verzoekt
het Hof van Gelderland te B.oermond hem te handhaven In het bezit
van de integrale leenen van Weert, Nederweert 'en de heerlijltheid
We~sem, tegen don graaf van Arbp.rglJ, die aanspraak maakte 0l'
een negende gedeelte.
(Minuut of copia in port. 178, N° 5);
1726, 14 Juli. Keizer Karel VI geeft octrooi aan burgemeesters
enz. van Weert, om rentebrieven te mogen uitge\'en ten laste der
stad tot een bedrag van 15662 gulden 6 st. en 1 aart., ter voldoening van de debitieve slotten der stadsrekening Vtm 1707 - 1725 aan
de gewezene burgemeesters.
Op perk. met ridderzegel van koning Karel n, van
Spanje, wijl's Keizers zegel nog niet gereed was.
1729, 12 Feb. Alexander Gabrlel d'Alsace, prins vad Chlmay, graaf
van HOIne, stelt Bernard Costerius, zijn schout te Weert" als ziJn
gevolmachtigde aan, om vergunning te verwerven van het Hof van
Gelre of van de 19tmkamer te Roermond, ten einde de oude rtmton
staande op de goederen van Weert, Nederweert en Wessem te mogen
aflossen en, door lagere renten te mogen vervangen.
(Copie eener acte gepasseerd voor notaris Pilloy' te
Brussel, in port; 178, No S).
1782, J 7 ,Juli. Vernieuwing der limieten tURschen Weert en Bndel.
(Port. 178, No 8);
1784, 5 Januari. Associatie van Weert met de landen Thol'D, Kesseniüh en bet graafschap Home ter weering vaD landlooperf:l en vroomde bedelaars.
(Port, 178! N° 82).
1781. De magistraat van Weert requesteert bij. den gouvernourgeneraal te Brussel opdat de stad exempt zou verklaard wor.den vau
de som van Ma gulden, 16 sols, 7 deniers, hun quote io. de subshlie.
De stad had een 11 donatief volontair" van 18000 guldens zilver aan
den Souverein betaald, maar was overigens 11 reconnu avec ses appendances pour terre fraoche indépendànte de la mat.l ïeule de Gueldra et conséquemmeDt exempte de tout subside et charge ". Z~ had
220000 gulden schuld te betalen, was tweemaal in tien jaa.rt~d door
brand geruineerd enz.
(Port. 178, No 72).
1784-i745. Verwikkelingen tusschen de stad Weert en de buitenie (de buitendorpen).
(Port. 178, No 82).
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178~, 14 October. Keizer Karel VI gelast het decreet uit te voeren
ten gunste van burgemeester enz. van Weert en de Buitenie door
hem gegeven.
Orig. op perk. Majesteitszegel geschooden.
1789. Verwikkelingen over den watermolen. te Swartbroeck.
(Port. 178, N° 44).
1789, 28 Oot. OrdoDnantie op de vreemde bedelaars, lediggangers
en la.ndloopers door het Hof van Gelderland te Roermond.
(Port. 178, N° 84).
178~, 18 November. De magistraat van Weert geeft, een ordonnantie over bet gewicht van het brood.
(Port. 178, N° 14).
1741, 24 !lei. Ophetll.ng van het verbod van graanuitvoer door
het Hof van (,felre.
(Port. 178, N° 8S).
11'4. De sehout van Weert, Nederweert en Wessem en de schepenen dle~ plaatsen zijn in proces met ele procureurs J. Stockem en
M. F. F. Loyens.
Den schout wordt gelast zijne commiesiên te toonen als schout va.n
Wessem en der twee onderboorige gerichten en van heL recht van
den magistraat te veranderen. (Rechterl. archief, port. 159, N° 15).
1744, 18 Nov. In een scbepenacte van Neer komt als priorin van
Maria Wyngaert te Weert voor Geertruidis Constantia Smeulenaers.
Zij loont aan Neer 500 pata.cons à 21/. patAoon ten honderd.
(Rechterl. a.rchiet~ port. 159. N° 17).
1746. Het Regiment de Los Rios te Weert in garnizoen. (Oorlog
tusscben Oostenlilk én FrankrUk 1744 -1748.) <Port. 178, No 54.)
1746. Gen. ma.joor baron d'.Ayvory gebiedt den magistraa.t namens
den veldmaarschalk de Batbyani üO karren mClt dubbel span te Horsen

achter Venlo te leveren.
1146, 21 en 22 Juli. PriDS Charles VBn Oostenrijk met gevolg en
équipage .te Weert in garnizoen.
(Port. ] 78, N° 69.)
1746, 2S November. Bernard Lodew~k Oosterius, zoon van de~
schl)ut van Weert Bernard Josepb en vrouwe N. Verspekt, als primus van Leuven plechtig ingehaald. Wlj geven het woord aan den
secretaris Scbeenaerts die dit voorval In bet priviJegleboek omstandig
beeft geboekt in N° 12.
».AnDo 174G den 18 November beeft den Eerw. Heere .A. LoQs,
Regectder paedagogie. de .Lelie. tot Lovon notificatie ~edaen &.en '~
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Magistraet tot Weert, dat den heere Ludovlcus Bernardus Cost6rius
d'eerste plaatse heeft becomen in de veneraele promotie. der viel'
paedagogien tot Loven voors. rus te zien uyt den volgenden teneur: '
Mijne Haeren.
Alsoo UE. inngesetenen Bernardus Ludovicus Costerius naar het
voltrecken synder philosophie in onse pedagogie de Lelie beeft becomen d'eerste plaetse inde generale p'romotie va.n de vier pedagogiên,
geve my d'eere, van UE. aan te seggen de tydloghe, welcke, verhope ten uyttersten sal aangenaam wesen, insgelyx myne haeren
verhope, dat UE. hem wel suldt toejuygen en de groots a.chtinge
en affectie in syne aenkomste op UE. heel'lyckheydt gelyck alomme
hl dit geluckigh geval gepleeght wordt, ,waarom betrouwende op UE.
goedtgunstigheydt, recomtnandere lck alles aen UE. wyselycke discretie; synde gepersuadeert, dat het genoechsaem is, myne hreren UE.
geadverteert te hebben, dat Bernardus Ludovicus Coaterius primus Is
van onse universiteyt, biddende myne haaren, wel te wiJlen ontfangen myne cleyne offers van dienst, hebbe d~eere, van my met aJle
respect te teeekenen, die waerlyck ben,
Myn Heeren omle'l'stont UE. oetmoedighsten ende ondel'daenighston dienaar waR geteekent A. Loos Regent van LeUe, Loven den
IS 9ber 174$. D'Opschrifi ?cas als vOlght. Aen de Seer Edele heeren,
Myne haaren van bèt maglstraot der stadt Weert, tot Weert.
Waarna den welgemelten baare Ludovicus Bernardus Costerlus als
primus der universiteyt van Loven op den 28 dito novembris, 174A
tot Weert arriverende, Is VOOI' de poorte van de stadt, geaccompagneert synde van de drye gewapende schutteryen met vliegende
vtUlndela ende slaende tl'ommels, ende van de &tudenten te pcerdt,
ende Doch van eene cavalca.de, met groots achtinge, ende toojuyginge .
van vreuchdeteeckenen van alle borgers, ende inwoonders opt aolemneelsts ontfu.ngen, ende ge feliciteert door die van den Gerichte, ende
binnen de poorte door de Eerw. heerEln van de Olergfe dezer parochiale
ker('ke vaD St. Martinus, ende geconduiseert door de Molenstra.ete,
aynde voor de poorte van den area (1) der schole eene schOalle harangDe (2) gedaen, oDde concerten gespeelt, waarna geavanceert synde
(1) Voorhof.
(2) Redtvoering.

188 tot voor de pOOl'te van de vool'seide parochiale kercke, heeft den
Eerw. heere pasta!r ende daecken Petrus Boogaarts oock aldaar eene
harangue gedaen, ende voorts getreden synde in deselve koreke, is
opt solemnoelst ge'3ongen den Te Deum· Laudamus etell , naer bet
eyndigen is den heere P1imus tussehen de vooTsegde gewapendA
eèhutteryen gegaan naer het huys van syn ouders, den beer9 scholtis,
en rentmeester Bernardus Josephus Costerius, ende vrouwe N. Verspecht (1), wettige Eheluyden, voor wiens deure gelost "ynde verscheydo
salvos, syn de schutteryen In goede orde vertrocken, ende is alles
in voegen als voor geynd!cbt, tot weleken memorie, heb iek ondergeschreven deze annotitie gemaeckt met permissie van den voo1'schreven
gerechte, ende deselve geteokent op den voors. 23 novembris 1746.
p, M. Scbeuaerts.
1747, De staf van Botta te Weert.
(Porl. 178, N° 58).
1748. Burgemeester J. F. Carl~ vraagt den magistl'aat om ondersteuning ter uetaling van de stadse.hulden.
(In Port. 178 N° 15 met d~ woorden: n exhibitum ter
gemeen en rolle vall 17 Oct. 1750).
1749, 9 Juni. Convontie over de heide van Weert ell .Nederweert
ingevolge het privilegie van 148~, 28 FebruarI. De grensregoling werd
27 Juni, 10 Juli en 22 October van dat jaar voltrokken.
(Privilogiöboek fol. 18-16).
1757, 80 .A ugust.us. .Karel van Lotharingen, gouvemeur-gtmeraal
van Belgiê, geeft verlof tot schorsing van het remboursement der
kapitalen opgenomenb~ octrooi der Hooge Regeering 15 Mei 1749
ten bedrage van 10,000 gulden, af te lossen binnen 5 jaren 2000
jaarltiks en van 28 Januari 1751 ten bedrage van 22,068 gulden,
mede af te lossen binnen het tijdsverloop van 25 jaren met ongeveer
1888 gulden. .Als de oorlog ge{lindigd was, moeston die kapitalen
(1) De echtgenoote dlls schouten heette Maria Regina Yersper.ht. l~en anuere 20ón
van hen Arnold Ignatius werd 1744, 3 Oet, door den Bisschop van Ro~rmonp setollsu,
reerd, ontving 17 4t!, 20 s,'pt. de mindere order, wanneer bij roeds kIlIlonik van het
kathedraal.kapittel aJd/lll.r was, werd 30 Mei 174() diaken, 1750, 23 M~i priester; 1769,

6 Juli word h~j na den dood van don bisschop .loës Ant. de Robiano, vicarls·capitula..
ris ~ekozell. HlJ was toen J U. L, Eocl. Cath. Can. grad, et vical'Î\ls·gonorlllis et
officIalis.
Eens dochter de~ schoutelI .Toalli1a AleIandri[Ja, kreeg 30 Dec, 172J verlof des Bis.
schops om te huwen mne Chl'i.Lotfel MatllÎlis VllU Rrea.
1723, 29 Sopt. werd gotOllN\1rE!oru J o;;s FI'8Dci~(!L1S .10~. de Hornp., 1.0011 Viln A1D$udus
Adrianu8 Gn Mllrill Anna CosterÎ\l~, (R:R~chol\pellJk Archief). De familie CO&~rius
voerde 8 lI'0uden grllDllIItIlppels in 8.Z11Ul',
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weder geregeld worden afgelost. Hiertoo had de stad zich bij rekwest
gewend tot de Keizerin Maria Theresia.
(Privilegieboek fol. 18):
1760, 18 Maart. De souvereinen raa.d van Gelderland geeft een
vonnis ten voordeele van den oud-burgemeester J. F. Caris, tego~ dè
stad.
(Port. 178, N° 21).
1760, 26 April. In het "sleutelgat dor straetdoure van den reg~
renden borgemeesLer eler stadt Weert Jau Kuiten, wordt een "seditieus billet oft brief ken bevondeTJ". Dit geeft aanleiding tot "devoiren .,
en vacatlen".
(Port. 178, N° 86).
1760. Het volgend feit is ontleend aan een chroniek van Weert in
handschrift door den Eerw. Heor van Haeft' z. g. voorheen kapellaan
te Weert en over!. als pastoor te Venray, samengesteld. Deze ontleende
hot aan een oud liedje. In de stadsrekemng en schuttersboeken vond
ik geen vermelding van dit feit, 110ch ter wille van het vreemd geval dat niet wordt opgehelderd en waaromtrent ik te vergeefs nasporingen deed, meendo ik het in mijn chreniek bij uitzondering in te
moeten lasschen. De chroniek van Past. van Ha.eft berust in het
Rijksarchief. - Ik gis dat de partie bleu hier bedoeld een bende
struikroovers wal:!.
1,60. In het jaar 1760 den 7 Aug. 's namiddags ten 2 ure zag
men onverwachts door de Maaspoort eene bende soldaten binnen
trekken. Zij kwamen van Wessem, waren gekleed in wit en blaauw,
doch van welke natie zO waren is onbekend. Voor op kwamen twee
officieren te paard, en daarna volgden drie karren met voetvolk welke
allen bij Bogers in het zwaard hunnen intrek namen. Daar stelden
zU eene schildwacht aan -de deur, en vroegen 8000 dukaten, namelijk
1000 van de stad, 1000 van de Witte Hesren (Canonici regulal'e,S)
en 1000 van de grauwe nonnen (Penitenten) mot bedreiging van de .
stad in brand te steken, indien deze som mogt geweigerd worden;
doch men was zoo haastig niet om aan hunnen eisch te vOldoeD,
maar men zocht naar ander geJd, hetwelk hun ook vo:.rgeteld, werd.
De schutten namelijk werden opgeroepen en men moedigde hen aan
met te zeggen, dat het slechts eene parti-bleu of eone troep ge.uzen
waren, en dat hunne orders niet authentiek waren. De schutten
trokken dan voorbij de kerk, en kwamen aan de wacht, waarvan,
zij er twee of drie omver sloegen, doch hierop begon men zoodanig
te schieten, dat men gemeend zou hebben, dat de stad te niet moest
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De schutters posteerden zich nu aan de markt nabij de kerlt
en traden beurtelings met hun geweer te voorschijn; vooral werden
zO aa.ngemoQdlgd door Dirks van de Biest, doch ook onderscheidden
zich Wilhelmus Eyckholt, Mathljll Eyckholt, ManzeJi en een oud ser- .
gea.nt. Terwijl de alarm·k;ok geluld werd, schoot men eenen der
pa.rtJsans, welke zich binnen de poort bevond, den buik vol hagel,
en een tweede kreeg eenen schot in de beenen, aan welke wond hU
kort daarna gestorven ls. Nu hielden de partisans op met schieten,
en hunne pistolen nederleggende, riepeu zO: met luider stemme:
IJ halte-l à. mes amis, Ie. bourguemestre vienDe ici", doch hierop gaf
men hun geen geboor, men sloeg appèl en t.rok kloekmoedig het huis
binnen, alwaar men de dGgens der partisane vóór hunne voeten in
stukken brak. De partisans op de kniên vallende vroegen pardon;
doch allen, zoowel officiers als soldaten· werden naar gevangenis geleid. De buit bestond in twee zoor sch~one paarden.
NB. Va.n de burgers Is er niet een gedood, doch vier z\jn gewond
geworden.
(In Ys. Van Eaaff, p. 80-82).
1760. Voor het gebruik en hetljken der tonnen werd gemll.akt
het "Btadtswapen met dJ'ye hoorens ende der kaper ",
De biS.!lchop van Roermond, de Robiano, kwam dit jaar te Weert.
1761, 28 Moi. THOMAS ALEXAN'DRE MARC (1) comte de Boussu,
prinC6 de Chimay et du St. Empire, Grand d'Espagne de première
classe, comte de Beaumont, marquis de Ja Verre et de Vlessinques,
baron de Liedekercke et d'Enderleau (sic voor Denderloo) de Commines
et d'Hallwin, vicomte de Lombçek et Grand RaDgh (?) eeignieur de la
Utrre et pairia d'Avesnes, des villes et paJs de Weert, Nederweert et
Wessem, premier pair des Comtés de Hainaut et de Namur, colon el aux
Grenadiers de France, capitaine, de Ja compagnie des gardos du corps du
Roy de PoJogne, duc de Lorralne et de.Bar " geeft in zUn hoedanigheden
»van hérltier par bénéftce d'inventaire et substitué de Gabriel Alexan·
dre d' Alaa.ce notl'e père,qui étaic pareillement héritier bénéftclaire et
subBtitué de Charles Louis Antoine d' Alsace, BOn frère' ainé, notre
ancle et sans imrnisénation aUl: dette~" commissie aan Ferdinand
Coflterius, zoon vao den overleden schout van Weert en Nederweert,
gaAlI.

(1) Deze heer "an Weert hebben wIJ eem in deze acte·leeren kennen; bij komt dus

in de lljat der beeren te Atean "oor zljn~broeder Philippe Gabriel Marie Joseph.
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als schout va.n Weert en de buiten ie van Weelt en Nederweert en als
stadhouder van het leanhof Tan Weert, Nederweert en Weesem. I1\l
schenkt hem volmacht om 1a.ter deze ambten over te dragen aan
zijn broeder .Alexander als h~ er de vereischt~ qua,liteiten voor zal
bezitten. Hij en zijn broeder zullen levenslang den magistraat jaarlijks mogen vernieuwen te Weert en Nederweert. Zijn tractement
zal zijn 150 gulden, zwaar Braba.ntBCh geld, het derde der boeten,
en de opbrengst der gAheele boeten, minder dan 4: sols. Den eed zou
hU B.fleggen in banden va.n des prinsen intendant De Courtillaln, wa.t
hij' den 15 Juni gedaan heeft;.
(Privilegie boek fol. 17).
1761. De magistraat der stad en. heerlijkheid Weert antwoordt op
ean request van. den Raad-Mombirete Roermond van 80 Ma.a.rt 1761,
die over de wljze van aanstelling der Magistraa.tte Weert inlichting
had gevraagd.
(Port. 178, N° 85).
1764., Het hoofdkwartier van den prins .Maximillaan van SaImSalm, te Weert.
(Port. 178, N° 56).
1764:, 15 ApriL OrdonnatItie betreffende Peel velden.
.
(Port. 176, N° 66).
1765, 12 October. Maria Tboresia. staat aan den burgemeester toe
eene som van duizend patte.cl1ns of vier duizend gulden Weerter
valeur, op te nemen voor de restauratie der parochiekerk waarvoor
door tusschel1kornst van het hof van Gelderland eane collbCte wa.s
uitgeschreven, die bemoeilijkt werd d()')r.. zekere. ·partlJ te Weert,
zoodat daaruit een proces was ontstaan ; mits men zorgde, da.t het
geld wa.s a.fgelost binnen een jaar na. de opneming.
(Onder de charters uit gemeente arohiet.)
1766, 20 Feb. Charles Alexa.nder, hertl>g van Lotharingen, luttenant.i.gouverneur en kapiteln-generaaJ der Zuidelijke Nederlanden ~
Brussel, schrijft aan den Magistraat van Weert dat de auditeur der
rekenkamer Sava.ge de rekeningen van Weert zou komen inspecteren.
(Port, 178, N° 70.)

1767, 7 Juli. De magistraat van Weert en die van Nederweert
geven een ordonnantie over het gebrulk en den verkoop der Peelvelden.
(In Port. 178, Ne 11).
1769, 8 Febr. De Magistraat geeft den rentmiester der stad J, Costerius verlof om de· gelden in ontvangst te nemen dool' den· prins
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'9'an Ohirnll.y, 3.)1:/ heer van Weert vorschuldigd voor de verachterde
SChattingEm der tfandemolens, ten bedrage van 700 gulden.
(Port. 178, Ne 28).
1769, 27 Feb. Voo\' de erfgenamen .van pastoor Petrus ,Boogaerts,

llmddeksn te Weert, Joanna Maria en Petl'onella Boogael'ts stellen
Christiaal'l Rogier va.n Elven en Joanna M:j.ria Boogaerts, zUne hulsvrouw zich borg wegens voorgaande en nog gepretendeerde achter:'
st.n.lllge schat van tienden.
(port. 178, N° 81).
17ü9, 20 Maart. Jonkvrouw Henriotte, dochter· van clen markies
Franciscus Guttleros de Loz Rlos en Cordsl·a., Turn en Taxis en gouverneur van Athen van Anna Emostine d' Alsaze, gl'Rvinvan Boussu,
prinses van Chima,y verkoopt eene rente van 30000 gulden bepand
,op de lnkomsten te' Weert, Nederweert en Wsssem, bestaande in Ele
hooge en lag'3 justitie, tienden enz. aan Hendrik Rerf?mans en zijn
vrouw Maria Angelica Door to AntwtlJ'pen, hU acta voor den notaris
Christiaan COJ'vel's te Antwerpen. (Rechter!. arch. port. 1511. N° 8.)
1769, 21 Novembor. Vernieuwing der associatie van Weert met
de land~n van Thorn, Kessenich en het graafschap, Horn, in 'dato
5 Jan. 1734 onder aggl'eatie van het Hof van Gelderland.
(Port .. 178, N° 82).
~ 770 of later. De magiF;tr~t ('I) verklaart dat in meer dan 80 jaren
de bakkers niet zijn vervolgd als het brood 12 pond woog.
(Port. 178, N° 87).
1771, 11· Juni~ De magistraat, ·vlln Weert verklaart dat h~ genoegen 'neemt met de levering van 60 mal der rogge door die van
Nederweert, ingevolge ordonnantie vlI.n h.et Hof van Gelre te Ro,erm.ond, ,daar de rogge-oogst eerder in zou vallon dan men gemeend
bad.
(Port. 178, N° 2).
1774, 26 Januari. De magistraat geeft bevel om te iritormeereQ
naar bet bestaan vap een veeziekte die te Gl'athetn on Hunaelzou
zijn uitgebroken.
(Port. 178, N° 20).
1774. Dit jaar bestellen de schutten van Sinte Catharina of jonge
schutten een nieuw à,ltaarvan bunne patrones bij Peter Verschueren,
voor 218 gulden. Aan dit altnar was in 177 8 nog een vArsiersel aan
het oude altaar aangebracht voor 17 gulden 6 st.
(Boek der ste Cath. schutten.)
1774, 2 Aug. De magistraat geeft. aan schout, burgemeester en
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schepehen Ändreas van Aecken en S, J. van den Êynd.'n oon oom..
missiebrief om tegenwoordig te zijn bij de vernieuwing van den
limietpaal tUBSchen Weert en Budel.
(Port. 178, N° 8).
1776, 8 Juni. De magiAtraat constitueert als a.dvocaten voor bet
Hof te Roermond in zake bun processsn tegen den prins van Chimay
en het Kapittel van Sint Servaas te :Ma.a.stl'~ over de aardappelentienden, de booren de Stuers en Janseen.'(Port. 178, N° 80).
Den 3 .A ug. ] 787 zond de gouverneur-generaal te Brussel den heer
de stuer-B een dépêche, waarbij hU geautoriseerd werd de betaling te
eischen van 152 Fransche kroonen, voor zijn devoiren en vacatiên
bcloopend 508 gulden 9 st. Brab. verdiend met zUn advies en rapport, gevolgd op de requeste door die van Weert 1781 gepresenteerd'
aan den Keizer. - 1789, 2 Maart gaf de Stuers de quitantle der
la.atste 82 Fransche kroonen.
(Ibidem).
1781, 24 November. Weert en Nederweert liggen met elkàar in
proces over de Bocholter beek.
(port. 178, N° 84).
1784-, IS April. Het klooster der Reguliere kanoniken ...... ordt krachtens de plakaten van Joseph TI opgeheven, maar op verzoekschrift
der Weertenaren en gunstig advies van den fiscaal raadf:lheer J. B.
de Stuers weder hersteld. (Uit een register des kloosters p. 84 aangehaald in het Ms. over Weert van Pastoor van Haeft', p. 89 en gO).
Na 1784. Supplieken van het timmermansambacht, het wollenambacht en het kleertlllkerSltnbl:'ht, botl'o1feDlle het nem~n van
vreemde knechts.
(Port. 178, N° f\8).
1789, 8 November. De snaphanen, geweren en pistolen worden te
Woert opgehaald.
Dit geschiedde wel op last der p~triotten, en deze wapenen
dienden o. a. om de 680 man er mee te voorzien die op last
van generaal van der Mersch, hoofd der Belgische troepen, den
kanselier G. J. Luytgens, den raad-mombolr Joseph Bernal'd dEl
Stuers en don griffier van der Renne gevangen gingen nemen
(zooals in deel XXV, p. 814,-876 en 4:11-418 der Publicatlons
is verhaald).
(Lijst der snaphanen in Port, 178, N° 78).
1790. Yartlnus .r anssens, burgemeester, ontvangt van het Congres
13
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der Patriotten te Brussel een zilveren penning ten geschenke. (Zie
In de B~lag!3 hierna "lbstder giften van 1798, gedaan aan de gilde
van Slole Catbarine ").
1790. 15 Augustus. De Weerter schutterij van Sinte Catharina of
jonge schutters offen een deel van haar t!lver aan de patriotten te
Brussel zooals blijkt uit het volgende besluit in hun gildeboek geschreven:
. "Op hede ayn alle de ca.pityns, konik, alferis, broermeesteren en
ouderlinge en verders het corpus geeitaert en bebbe geconsentert om
van ons silverwerk te offerel'e aan de State van Brabant en is van
dit sUverwerk overgebleven dat op hede 1791 nogh in wese is.
L voor eerst een silvere vogel en bogh.
2. een silveren ketin.
S. een groote plaet waer op staat het wa.pen van Memonmeransie
(sic fOor: Montmorency) war aen is vast een kleyn plaetie waer op
sta.et S. Catharina.
4. een ailvere plaat waer op staet de S horèns en kaper (1)
(keper).
5. een stuk geit van 30 sol (2).
6. een stuk geit van 24: Marie gr08se.
7. twee goude pennige (iD ] 827 was nog 1 goude penning stonà

met een latere hand er biJgeschreven).
8. een Weerter blamuyser.
1792, 81 Jan. De pastoor J. JansseDs, L. L. JaDssens priester en
Josephus Haex, Med. d' richten uit Maarheze, waarheen zlj gevlucht
waren, een scll,rijven tot den Magistraat, om de reden hunner verwijdering te verklaren, uit vrees dat deze "aen eene gevaerlyke ver·
dn.gtheyd en door singuliere geesten aen kwaede en valsche uytleggingen" gelegenheid zou geven j zy waren rustige en trouwe ingezetenen,
aJ hebben zy vroeger, n by verscheyde omstandigheden" hun denkw~zen doen kennen en zich zelfs daarnaar gedragen; maar zij hebben
Dooit geha.lldeld tegen de inspraken van hun "coDscientie oft.e ge(1) Het wapen van Weert WIlS ot een keper, of de drie hoorns, welke laatste eigen.
lUk bet WApon der beeren van·Rorne uitmaakten.
(2) Gedeeltelijk muntapeoiên te Weert geslagen zou ik glssen, immers N° 8 staat
het uitdnlkkellJk: Een Weerter blamu)'18r. Waarom zou men die munten anders
bewaard hebben' Zie verder onder de bIJlagen.
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wisse 11. Alles was echter door de Keizerl\1ke amnistie in eene "com"
plete vergetenhyd" gebracht en na. die amnilstie hadden· zij niets

hoegenaamd gedaan tegen de orders of intentie van ZUne Majestèlt,.
Toen de amnistie voor Brabant herroepen was, konden zU nIet denken
dat dit ook voor Weert gold. De p~otsellDge komst echter van den
heer fiscaal der provincie Gelderland, die buiten iemands voor weten
zelfs van den Magistraat, geschiedde, het infol'meeren dool' don gerechtsbode aan het huls van docter Haex, de militaire inkwartiering
in hnnne huizen, te meer daar de geestelijken nooit belast waren, en
het huis des docters wegens" dE' allergeva.erlykste ziekb~de van eens·
rel1gieuse onder kerke rechten liggende" va.n deze belasting acht
dagen te voren was vr\jgesteld, dit alles had hun argwaan gewekt. zij
wenschten niet anders dan voor bun competenlien rechter te ver·
schijnen, Nu wilden zij van den Magistraat direot of door dienstusf:!Chenkomst weten: 1° of de vergunde amnistie voor het land van
Weert zonder exceptie van personen algemeen zou zijn, dan of zij
herroepen was j 2° of zij in veiligheid konden terugkeeren, mits zij
zich bU citatie, voor hun competenten rechter zouden' verantwoorden,
zonder dat deze veiligheid van personen, ten laste der gemeentê zou
dienen (1).
.
(Copia berustend bij den WelEd. Gestr. Heer M' Haex
te Maastricht).

Eerste komst der Fransohen en Fransek BiJstuur 1792-1818 (2).
In November 1792 vielen de Fransche republikeinen in Balgie.
10 December zou volgens eene a.a.nteekening uit een oud register
de vrijheidsboom op de mal'kt te Weert dool' de Fransche troepen
z~n gepla.nt,
(Ms. van Haaft over Weert, berustende op het RUks.
archief p. 98).
(1) Uit dit relaas bUlkt dat de bedoelin8 de. fi.caals nu juist niet wa. de hier
genoemde heeren te "haelen", zooals Goofera' in zIJn chroniek zeg~, Deze socht
veeleer een dvile actie in te stellen en kon niemand geschikter vinden dan de
bewuste personen. wior deel in de gevangenneming de. fiscaals uit de hiervoor
aangehaalde pa.gina's blijkt, Trouwens de Heer fiscaal roemde zelf de TriendeUjlt·
beid vlln Dr Hux in een brief aan zijn vrouw. Ook. uit Goofen' verhaal blijkt
dat de fiaoa.al, en te recht, eene indemniteit trachtte te verkrijgen, .
(2) Ontleend aan het FralUCh arehie{d~p6t te Maastrioht.
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BU dooreten der Nationale Conventie te ParUs van 2 en 4 Maart
en 8 Mel 1798 werden een1ge gedeelten van Belgiê met Frankrijk
vereenlgd, onder meer het land va.n Luik. Zoo daaronder de Llliksche
Kempen z\ln begrepen (1), gelUk in het decreet van 24 Brumltire án m
dat volgt, dan zou Weert toen ook ztjn geanuexeerd aan Frankrijk.
(Zie deze decreten aangehaald in de wet van 9 Ven.
démia.lre an IV in Registre des lols et arrêtés du Gouvernement. I, fol. 5 verso en volg.)
Bij besluit der Volksrepresentanten van 24 Brumaire an m (14
Nov.' 1794) werd een Centrale Administratie voor het land tusschen
,Maas en RUn ingesteld, waaronder 7 onder-administra.ties ressorteerden i de eerste had haar hoofdzetel te Maaotricbt, daaronder waren
begrepen de Luiksche Kempen, dat is het land van Loon, Horne,
Weert enz.
(Zie» Recueil des proclamations et arrêtés etc. émanés
des Repl'ésentants du peuple et de l' AdminIstration
supérieure de la Belgique ". Brux. Hayez. I, p. 101).
Bij besluit van 18 frimaire an m (8. Dec. 1794) werd het arrondiseeml3nt beter geregeld door genoemde Administratie i het land
(voorheen graafschap) Horn en de districten van Weert, Thorn en
Kessenich worden sub N° 5 genoemu, als deel uitmakeud van dit
al'l'ondissement.
(Zie Registre des délibérations de l'adminbltration de
Maastricht, I, fol. 16 verso.)
1795, 81 Aug. (14 fructidor an ill) kwam blj besluit van het
"Comité du Salut Public " der conventie te ParU~ alweer eene
nieuwe verdeeling van Belgiê en het land van Luik en aangeleóen
landen, Dl. in 9 arrondissementen of departementen, waarvan het 5'
den naam kreeg vaD Departement der Nedermaas, welk departement
civiel en rechterlijk in 80 cantons werd verdeeld. Het 6" canton was
Weert, dat de volgende plaatsen omvatte: Weert, Nederweert, Mayel,
Thorn, Hunsel, Ittervool't, Neeritter, Stramproy en dependentien.
(Zie Regil:ltre des lois et arrêtés du gouvernemeit
Français I, 2 verso.)
(1) Ook vóór 1";94 werd Weert als geënclaveerd in het land van Horne, door
vele schrijvers en op landkaarl.en tot net land vall Luik gerekend.
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1 October 1795, 9' vendémiaire an IV werd Belgiê, het land van,
Luik en aangelegea landen voor goed met FrankrUk vereenlgd door.
de Nat.. Conventie (Registre I des lois et arrêtéa du gouvernement
França!s fol. G verso en volg)
1795, 80 Oct., an IV, 8 brumaire. De voJk!\representanren verklaren dat de prins van Ohimay, Philippe Gabriel Maurice Joseph
d'Alsace Ohimay kan blijven in het vrij genot zijner goederen en
dat hij geen emigrant is.
(Indicateur XI, N° 985, in dato 4- frimaire an vn,
24 Nov. 1793).
1795, 8 November (17 brurnaire an IV) worden de AdmlnJstratH!n
van Limburg Spa en Maastricht geheel onttrokken aan de centrale
Administratie voor de landen tusschell Maas en Rijn te Aken, door
de volksrepresentanten.
(Reg. des lois etc. fol. lOa.)
1796, 9 Jan. (AD IV, Ü DlvOoo). Bij besluit der Centrale Administratie van het departem'ent der Nedermaas te MallStricht, ingeVOlge
een schrijven van de volksrepresentant Perès en Portiez (de l'Oi8e)
uit Brussel van 21 brumaire an IV (12 Nov. 1795) werdt het dep&'.
tement in 80 cantons verdeeld. Het canton Weert komt eub N° 18
voor en omvatte alleen Weert ~ls hoofdplaats, Nederwpert, Stramproij en dependentien. (Bij Weert was toen nog niet gevoegd een
deel van Bocholt, wat eerst in 1848 geschiedde.)
(Registl'e des correspondances du Tribunal supérieur,
interne N° 1, p. 82, berustende op de rechtbank te
Maastricht.
1796, 19 en 20 Oct~ber An V, 28 en 29 vendémiafre, werd kracb~
tens art. 2 van de wet VEln 15 fructidol' an IV - 1 Sept. 1796 het
klooster der Penitenten-Recollectinnen te Weert in de Beeksttaat
geinventariseerd dool' de Oommissarissen der Fransche Republiek. De
laatste Penitenten-Recollect.innen waren:
Maria. Eli~beth Mouwene, geb. 15 Febr. 1781, overste onder den
naam van Bernardina (1). - Maria Elisabeth Theunissen, geb. 12 Nov.
(1) 5 Feb. 1805 schreef zij uit Aarschot den volgenden brie! &an den ma.ire
van ..W cert. .. N. Bloemaerts • ,
.
Myn Heer Geëerden Vrint, - Hebbo d'Eer UEd. gronthertig te d~nok. voor
d'attentie die UEd. teil oneer opsigte sig geweerdigt hoeft te neOllle aeDgaonde
hut pensioen te konnen treek on. wy hobben nll al 8 jaren geluebolt om achraai
OllSen lr.OIIt te winnen, en nu myn JAren op een eynde lopell, 100
in de

'''I'
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1746 te Rotterdam, vicaresse. - Joanna Gertrudis Mou wens, geb. te
8 April 1740, dochter van Willem en Maria Sophia.
.A.elmans, instructrice. - Joa.nna Claassens, discreterse. - M. Pa.Scbasia.
de Tbier. - M. Yincentia Colla.erdtsz. - Ursula Hoffmans. - Maria
van Kuypen. - Al'lJolda van Alphen. - ADDa Gertrudis Rossn.Ida Keulen. - Joanna Maria van. Kuyck. - Marianne Kemps. - Petronella van der Dussen. - Anna HelenR Oda vaD der Pypen, geb. 28
Nov. 1750 te Weert, dochter van .AdrlaDUS en Maria Martina Saeaen.
- Y.a.ria Gertrudis van der Pypen, geb. 7 Aug. 1760, te Weert. Anna Maria Knapen, geb. 28 Mei 1772. - Wilhelmina Catharina
Tindemans, geb. 27 Juni 1766 te Weert, docht~r van HieronymulS
en· Aldegonda Donders. - Wilhelmina. Dealen, geb. te Heeze (N.B.)
6 Mei 1'728. - Jacoba van Eersel, geb. te Weensel (N.B.) 12 Feb.
1771. - Margaretha van JaarsTelt, geb. te Hilvarenbeek 17 Mei 1770.
D~ Oonversen. Gertrudis Pesters, geb. te Neer 7 April 1740, dochter
van Theodoor en Gertr. Spee. - Belena Sonnemans, geb. te Weert
1,7. April 175!3, dochter van Petrus en Joanna Oppendunck. - Maria.
Elisabetb Coppens. - Maria Coppens. - Joanna Hendrix. - Petronella
Evers.
1796, 21 October, an V, 80 vendémiaire. De inventaris van het
klooster der Recollecten wordt opgemaakt door den Commissaris der
Frausche Republiek. Maar wegens het groot aantal vlaamache boeken
in de bibliotheek voorhanden, en de snelheid waarmede ne inventarisatie moest geschieden, zag de Commissaris zich genoodzaakt de

Stevens~rt

seevontig, lat de pyne niet meer waert; te meer omdat Ida Keulen, en d'ander
R.ellgieuse die sig aOllgegevOll hebben voor.'t peneloen, daar gans van afsien i
wy .yn UEd. d&nckbaer Toor aUe moeyte en IIOrg voor ons aengeweDt; wy
sullen tot berkentenisse Toor Ub:d. In des selfa Familie een gemeen gebedt den
Heere opdrllgen voor seegen en gelucksaligheyd.
Venoeke ons aller complimenten aen den Eerw. Heer Pastoor, mama, freera
eD lOlurs en myll te gloove dat ik ben met gediatingeerde acbting.
!)iya Heer gei!erden Vrint
UEd. aaer ootmoedige dienaresse,
BeeuT Bernardina Mouwens. ReUg, Penit.
m(aler) oDw(eerdigh).
Dit briefJe van de bIJna taohtigJarige overste is fraai g8llohroven Er bllJkt uit
dat &Ij met andere zusters te Oirschot het kloosterlovon vOOrtzetten. Het werd
geschreven un den mure van Weert, N. Bloem&llI'l. en uit diena begeleidend
schrijven aan den Prefect bllJkt dat Jean François Woutèrs. haar oude directeur
bij haar inwoonde, (Zie verder SchutJetI, kerke!. geschiedenis van het bisdom
's -Bosch V, 378 op Oirschot. (Cf. m, nO-'111 op Dommelen).
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zegels die op de bibliotheek wal'en gelegd door den cant<>nrechter. er
op· te laten rot dat anders zou .z~n beschikt door den Directeur der
domeinon.
De laatste kloosterlingen waren:
Jacobus Verwers, gardiaan. - Lambert van den Put, geb. 16 Oct.
1752 te Tlrlemont, vicaris. - Peter Joseph Joannes van Opstal, geboren
(3 Juli 1766 te Lichtaert (dép. des demt Nethes). - Fraociscus Petrus
Lambrecht, geb. 19 Juli ]748 te Heyst-op-den-Berg (arrondissement
van Mechelen). - Petrus Baers, geb. 12 Aug. 1760 te Thielt, (a.rrund.
Leuven). - reaac Verhoev6n, geb. 3 Dec. 1748, te Bergeik. - Theodoor Boelens. - Willem Dirkx, geb. 28 Mei 1735, overleden te 'Hamont
bij den pastoor Lemmens, 3 Juli 1808. - Willem Vel'luyten, geb. 11
Aug. 1750. - Andreas WiJlekens, geb. 8 Sept. 1751. - Äntonlus
Cornelius Worst, geb. 29 :Maart 1724. - Joannes Franciscus Wouters,
geb. IS Juni 1752. - JoannGs Franclscus van Gemert, geb. 20 Nov.
1786 te Megen, zoon van Hendlik en WIllemina Snoex. - Hendrik
Swelfs (Andreas) was 15 Juni 1810 kapellaan te Neel'weert. Cbristiaan Frenckin. - Egldiu8 Aussems. - Fraociscus Debroux. Petrus Schillemans. - Jan Baptist de Meersrnan en de leekebroeders:
Jan Wouters, geb. 18 Oct. 1768. - Adriaan de Bie, geb. 22 Dec.
1768. - Cornelis Jan Lecleir, geb. 28 Dec. 1780. - Jacobus Molenaers,
geb. 16 Januari 1748. - Jan Joseph Troost (Jacobus), geb. 2 Jan.
1764. - Joseph van Casteren, geb. 21 Juni 1742. - Pieter van den
Bosch, geb. te Woensel 8 Sept. 1714, zoon van Antocius en Antonia
Dircks. - Petrus Springer. - Willem Viten.
De datum van het iDventariseeren des kloosters van de Reguliere
kanoniken vonu ik niet in het archief, maar het geschiedde ongoveer
in den zalfden t~d. De laatste paters warell: Michel van Asten prior,
geb. 27 Oct. 1787 to Neerweert. - W1llem Hubert Jaspers, Hendrik
Pellemans. - WilJem Boga.erts, geb. 9 Dec. 1748 te Weert. - Nicolaus
Meerts.-Jacobus van Breugel, geb. 12 April 1752 te Weert.-Petrus
ViilcentiuB Joseph Daems, geb. 23 Feb. 1761 te Tilburg. - Ant. Ja.cob
van den Eyden; de leekebroeders Jan Beugems, geb. 7 Mei 1760.Adrlaan Verhindelt, geb. 29 Sept. 1754: te Asten, zoon van Antoon
Jan en Joaena Adriana Hezius. - Doopborgen. - Arnold, zoon van
Adriaan HeziuB en Jacoba Jane'dochter Verhindert. - MaLheuB Aan
den Brouck, geb. 17 Jan. 1767.
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1797, 10 Feb. (An V, 22 piuvlOse). De religieusen van het klooster
der reguliere kanonikessen Îll de Maasstraat, (thans klooster der Brig.
gitinessen) werd a.ang~zegd door den commissaris Laguesse, om het
klooster te verlaten ingevolge de wet van 1 Sept. 1796, zonder dat
haar de tijd van 2 décades (of republikeinsche weken van 10 dagen)
te laten. De kloosterlingen dienden heli volgend protasti in:

Les Obanoinesses Regulières du Cou ven t, dit la Vigne de NotreDa.me, dans la ville de Weert.
Aians reçu de la part de l'administration, par Ie commissaire
Laguesse, en exécution de la loi du 15 fruetidor dernier, les ordres,
d'abandonner notre couvent Ie 22 P]uviOse, sans nous accorder Ie
tema de deux décades, et pal' conséquent, sans avoir égard à la 10i
susdite, qllf accorde Ie temps de deux décades, après Ie jour de la
présentatlon des bons et dont la forme et teneur a été observé jusqu'lei, par tout, à l'égard de l'évacqation des maisons religieuses.
Et vil notre obligation indispensable, de conserrer les biens dont
la religion et rordre qua nous professoDB, nou& ont fait déposltaires
et gardlens et proprtétalres de son usufruit.
V1l la défenS6 de }'Eglill6, sous peines les plus graves, et BOlle
menaces de aas anathêmes d'aliéD.~r, sans raveu de l'Egllse, ces biens,
dont nous avons juré la conservatiOD.
Vü la liberté des cultes, dont les français et la constitution ont
authorlsé ]'axercice et garanti la. conservation.
Vil enfin en dépit de tout cem, les ordres les plus strictes, qua Ie
commissàire nous a déclaré avoir, d'axécuter par la force armée
]'évacuation de cette maison en cas de refus.
Nous protestons en eonséquenoo formellement en présence de Dieu
et en face de tout }'un1vanl qua nous n'abandonnons, nl ne qulttoos
notre couvent oi oas blens ni notre costume de l'eligieuse, qu'en
taot que Doue nous voyons contrafntas par la force. En conséqueoce
noue. protestons eneore, qua nous ne consentonB aucunement dans
D'Jtre sl1pressioo i mals que nous voulons et désirons de vivre et de
mourlr dans cette maison religiellse et dans l'élat que DOUS avons
professés solemDellement.
AinRt fait et F!igné da.ns Ie couvent susdit la 22 Pluvlöse, an cinq
tie la République française. (en was aldus ooderteekeod door:)
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Sr. M. Clara Gommers, prlorinne. - Sr. A. F. Bookholts, subpr.Sr. Joanna B. Aerts. - Sr. M. E. Sogbers. - Sr. Brigetta van Buel. Sr. M. Augustina Boo;7.aerts. - Sr. M. Anna Bull. - Sr. Maria (Mertru Boogaerts. - Sr. Oornelia Schouts. _ Sr. Maria Baelen. - Sr;
Marie T: van Dinter. - Sr. Maria Theresia MODica Raupp. - Sr. Constantia Olaassens. - Sr. M. Oatharina Sneyers. - Sr. Yat'ia Rosa
Kroesen. - E:ll'. Francisca van Heythuysen.
En door de volg. leekez'Usters,' Sr. Catharina Hendrikx; - Sr. Dorothea Jaspers. - Sr. Agatha Meeuws. - Sr. Lucia Pelsers. - Sr.
Helena Gerita. - Sr. Ida van Sefpbout. - Sr. JOBef Hubkens. -- Sr.
Martina van der Velde. - Sr. OeciJia van dElr Steen.
(Registre du séquestl'e des couvonts du DépartemeDt
de la Mt'use-Inférieule).
Ziehier wat ik omtrent sommige nader beb gevonden:
Jeanne Aerts, kloosternaam Barbe, geb. 18 Oct. 1722 te Nederweert.
- Catherina Snyders, kloosternaam Marie Oathérine, geb. 21 Oct. 1758
te Weert. - PetronelIa van Buel, kloosternaam Brigitta., geb. 19 Sept.
172'd te Hamont. - Anna· Maria Bochholts, geb. 22 April 1122 te
Weert. - Maria Elisabeth Gommel's, geb. 17 Sept. 1.787 te Budel.Elisabeth Jaspers, kloosternaam Dorothea, geb. 130ct. 1728 te Hamont.
- OhristJna van Heythuysen, kloosternaam Françoise, geb. 24 Mei
1770 te Weert. - Maria Oatharlna Boogaerts, kloosternaam Augus.
tine, geb. 7 Jan. 1758 te Weensel (N.-B.). - Anna Maria Bull, kloosternaam Marle-Anne, geb. 215 Juli 1786 te Leende. - Maria. Theresia
Raupp, geb, 9 Ja.nuari 1758. - Maria Elisabeth Janssens, geb. te
Weert 16 Jan, 1767. - Guillemine van der Velden, kloosternaam
Martina, geb. 20 Juni 1767. - Maria Helena van de Steyn, kloosternaam Cecilia! geb, 81 Maart 1758. - Ida Heodrica van Stiphout,
kloosternaam Ida, geb. 10 Feb. L789 te Beek··en·Donk. - Belena
Hupkens, kloosternaam Josepila, ~eb. 17 Nov. 1758 te Baexem.Joanna Malia Meevis, kloosternaam Agatha, geb. 24 Maart 1781 te
Nederweert. - Maria Pelsers was 1808 of 1802 reeds overleden.
(Répertoire des penàionnaires ecclésiastiques du Département dè la Meuse-Infóriour).
1797, 28 Maart. (An V, 8 germinal) werd het klooster der Recolleeten, van alle zijden omringd door een vijver, hflAtaande uit kerk, v"lle
gebouwen, grooten tuin met eenige tl'uitboolDen, verkocht voor 15000
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livres aan Jean Guillaume, beambte van het Departement te Maastricht voor Antonius Hermans, eX-l'ecollet van het klooster te Reckheim.
(Affiche IV, art. 11 der DomeineD-verkoopen).
1798, 7 December. An VII, 17 Frlmaire. Het Directoire Exécutif
te Par~s beschikt afw\jzende op de reclamatie van Philippe' Gabriel
Maurice Joseph d'Alaace d'Hénin Liétard, bekend onder den naam van
Prince de Chimay en zijDe echtgenoote LAme Auguste Fitz-Jam&s,
dat hunne namen definitief van tie lijst der emigranten zouden wo':'den
geschrapt. Uit dit Lesluit bl~kt dat de prins zocht te bewUzen reeds
sedert 1779 Frankrijk te hebben verlaten en dat zUne ecbtgenoote in
1792 was vertroklten uit dit land. Hiertoe had hU eene niêt geregistreerde reclamatie aangebodED, onder den niet authentieken datum van
31 Dec. 1792. Do Administrat.ion Centrale et Supérieure van bet voormalige België had 17 Thermidor an m ((. Aug. 1795) een besluit genomen waarblj een opschorsing van 4 décades (40 dagen) werd verloend
voor den verkoop del' goederen van personen die beschuldigd werden
VitO omigratie, dit tijdsverloop was door het "Comité de LégislatioQ "
6 fructldor an m (28 Aug. 1795) verlengd, zonder dat de datum bepaald werd. Bij besluit van liet departement der Seine van 14 fructidor
an VI (81 Aug. ] 798) waren hunne namen vool'loopig op de lijst der
emigranten behouden. D'Hénin, die voorgaf in 1777 Frankrijk .te
hebben verlataJl, had zijn domicilie te Parijs on een hoogen rang in
het Fransch leger behouden, waardoor hij krachtens de' wet van
25 brumllire an m (15 Nov. 1794) paragr. 8 van het 1" artikel ats
emigrant moest beschouwd worden; voor zijn vrouw die voortdurend
tot 1792 Parijs had bewoond was geen enkele uitzondering geldend.
Daar zij 26 tloréal an III (15 Mp! 1795) hun reclamatie niElt hadden
ingeleverd, hadden zU reeds de vervallenverklaring b~ die wet uitgesproken, beloopen. De namen des Prinsen en van zljne echtgenoota
wenien nu definitief op de li,jst der emigranten gehandhaattl, al hun
roerende en onroerende goederen verbeurd verklaard ten voordeele
der Rep1lbliek, en zouden verkocht worden. Zij zeI ven mochten het
grondgebied der Republlek niet meer betreden, " oous pelne d'être
traités comme érnigrés, ayant ent'l'eint Ie' bannisliiement. Dit besluit
(RegiStl'6 des arrêtés et lois du gou vernement fl'ançais VI, p. 202,
verso en volg.)
I) Aug. 1798, An VI, 18 thermidor. Ohénard, president Gerardy
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Bousmart en Vinoix, administrateurs van het departement der Nedermaas te Maastricht, plaatsen op de lijst der etnigranten van het
departement voornoemd, krachtens wet van 25 brumaire an III
(15 Nov. 1794) de volgende geestelijken uit Weert: den gardiaan der
Minderbroeders Jacob Ververs, den vicaris Lam. van den Putte en de
paters Peter l:laens, WilJem Dircx, Franciscus Lambl'ecbts, Antoon
SwolfB, Jan van Gemert, Isaac Verhoeven, WiJlem Vertuijlen(?), Andreas
Wilkens, Franciscus Wouters; den pastoor Joseph Janssens en den
kapAllaan Cornelis FrancisClls Princen, allen veroordeeld ter deportatie
en voortvluchtig. Ingevolge de wet van 17 messidor an VI (5 Juli
1798) werd het volgend artikel (art. XIV van den 5den titel of paragraaf) onder het besluit gedrukt. " Tous Citoyens qui auront. dénonoo,
suivi et arrêté des émigrés, recevront, après I'exécution du jugoment,
la somme de 100 franC!:! pour chaque émigré".
1798, 4 November. (An vn, 14 brumaire) werden bij besluit van
het Directoire Exécutif te Parijs, ingevolge de wet van 19 fructidor
an V (5 Sept. 1796) verbannen,· omdat uit bew~sstukken was e;e~
blèken "dat de priesters en monnikken der vereenigde departementen,
die zich niet onderworpen hadden aan de wet van 7 vGndémlalre
An IV (29 Sept. 1795) betreffende (1) het staatstoezigt op den ooredienst en den eed niet hadden afgelegd door die van 19 fructidor
an V (2) gevorderd, de wreedste vijanden van Frankrijk waren, dat
zij voortdurend de werking van het gouvernement hadden ge\\wRriiboom.d, de republikeinschA instellingen geschandvlekt, troebelen veroorzaakt, de hartstochten geprikkeld, de dweepzucht voortgeplant,
brandlibellen verspreid, de openbare ambtenaren aan do dolken der

(1) Volgens deze wet moeaten de geestelijken de volgende declaratie afteggen ,
Je reconnala qua l'universalité des citoyens français eit Ie 8011verain. et JE' promets
soumÎllslon et obéissanca aU1 loiH de la republique (titre B, art. 6 der wet). Gedeelten
dezer wet werdfIn bij besluit van het Directoire ExécutiC van 7 pluviose an V (26 Jan.
1792) met meer andere van toella.asÎng V/\rklaard Toor de departementen, bij wet van
9 vendémiaire an IV (lOot. 1795) met de Fransche Republiek vereenigd, en zijn
gedrukt in deel I p. 29t!-303 van Reolleil des lois et réglementa pour le~ new
départcmens réunis par la loi du \l vendëmiairo an IV, en cxécution de l'arrêté du
Direotoire Exécutjf du 7 plnviose an V. AParis, Imprimerie de la République, Ven.
tose aD V, (19 Feb.-20 Maart 1797) (titre H, III, Section IV du titre IV, t. V en VI
zijn gedrukt).
(2) Deze eed luidde: Je jure baine à la royauM et ti l'a.narchie, je promet8 1ldélité et
obéissance à la. CODstitution de l'an m. Deze wet werd 25 Crnctidor an V (11 Sept.
1797) geregistreerd te Ma8.!ltricht. 2 Bull. des lois 142 N0 1400.
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moordenaars gewijd, af\",.:onderl\jke bidplaatsen gehouden, conciliabuien
voorgezeten en den algemeenen opstand, in die streken onlangs uitgebroken, hadden georganiseerd enz., enz., enz.; uit het canton Woert
Joseph Janssens, pastoor val! Weert, den kapeUaan Jan Kenten, de
beneficianten: Zegerus WeEllen, Frans Bruynen, L. L. Janssen, H. Schenasrts, S. Prinoon, den priester M. van He-ythuyzen, H. BruYllen,
kapellaan van Tungelroy, J. J. Timmermans, kapellaan van Zwartbroek, Matheus Gielis, priester te Hushoven, de kanoniken regulier
Willem Bogaerts, Jacob van Bruegel, Jacob van Eynden, de Recollec,
ten: Jan Baptiste de Meersman en verder uit het canton Weert pastool' Michel Houtemans, Michel Voullers en Petrus van Beul kapellaans, pastoor Godfried Versteegen, de kapellaan Leo Dupont, de
beneficiant Mathieu Daemen, de pastoor Jan Matbiaa Monforts, de
kapeJlaan Jan Willems.
1800, 17 Februari. (An VIII, 28 pI uvlöse) , Het departement del'
Nedermaas w{)rdt bij consulair besluit in 8 arrondissementen verdeeld: 1° van Maastricht, 2- van Hasselt, S' van Roermond; onder
dit laatste ressorteerden 9 rechterlijke cantons, het 6' was dnt van
Weert. De verdeeling der cantons in gemeenten schijnt toen niet te
zijn veranderd.
(Bulletin des 10is 17, 115).
1800, 12 Maart. (An VIII, 21 ventOse), De Centrale Administratie
van het departement der Nedermaas beveelt dat tot den verkoop der
molens toebehoord hebbende aan den Prins de Chimay, zal worden
overgegaan.
(Registre des arrêtés de l'Admlnistration Centrale.
Registre 3 22, fol. 179).
1800, 25 Mei. (An VIU, 5 prairial). De Conseiller d'Etat Regnier
gelast opschorting van de vervreemding der goederen der Prinsen VaD
Chimay, daar er grond bestond om te doen denken dat z~n reclamaties tegen het besluit van 17 brumaire au VII, zou worden aangenomen.
(Indicateur de Préfecture I, N° 673).
1800, 28 A. ril. (An vm, ~ floréal) werden de volgende goederen
van den prins de Chimay verkocht: een stuk land groot 7 bllnders
met jagerswoning, SChUUT, stallen enz. bU het kasteel gelegen in de
Biest, aan Henry Nierstrasz, notaris te llaastl'icht, voor Petrus van
Bru~sel goudsmid te Weert, voor 12/300 francs. (Affiche 89, urt. 16)
alsmede de volgende molens:
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're Weert, een windmolen van eiken- en pijnenhout, met leten,Sé~
dekt Gn met dubbele beweging van vier sreenen voorziea, genaamd
de Sint Romboutsmolen, aan Jea.n Théodore van Gulpen, notaris te
Maastricht, als 1a.sthebbtlnde van J. J. leyer aldaar, voor 24:0,000
francs.
(Affiche 89, rui. 18).
Te Nederweert, de Roevenwa.erdsmolen, van dezelfde inrichting en
bouwstoffen, aan Henl'i Bleron fils te Maastricht, als laàthebbende
van J. J. Loyer a.ldaar, voor 209,000 francs.
(Affiche 89, art. 19).
Verder te Nederweert, een windmolen genaamd" Op 't Rosveld ",
van dezelfdE' inrichting en bouwstoffen aan Jean Théodore van Gulpen, Notaris te Maastricht, als laat,hebbende van J. J. Leyer aldaar,
voor 312,000 francs.
(Amche 89, a.rt. 20).
1800, 8 Mei. (AD VIII, 18 floréal) werd verkocht de molen genaamd
"de Binnenmolen " te Weert, aan den Prins de Chimay toebehoorende en van dezelfde inrichting en bouwstoffen als de drie vorige,
aan George Oharles Schwarz te Maastricht, voor 160,000 francs.
(Affiche 89, art. 17 (1).
1801,26 April (An IX, 6 floréa.l). De Consuls der Fransche RepubHek staan toe dat de namen van Philip Gabriel Maurice Joseph
d' AJsa.ce d'Hénin Liétard en zijne echtgenoote Laure Auguste Fitz~
James, toen te Florence, van de lijst der emigranten worden verwijderd. (Lois et arrêtés du gou\'. Français, r~g. Vil, fol. 42, verso).
1801, 5 Jun! (AD IX, 16 pmlréal). De Prefect van het département
de la Meuse-Inférieure beveelt de opheffiog van het beslag op de
goederen van den prins de Ohimay gelegd te Weert en Nederweert.
(Registre des arrêtés du Prétet, 333 fol. 118).
1802, 9 Jan. (An X, 19 nivOse). Bij COOimlair besluit wordt ingevolge de wet va.n 8 pluviOse an IX (28 Jao lHOl) waarbij de cantons
van de geheele Fransche Republiek op een maximum van 8600 en
(1) Costeriul de laatste rentmeester der Prinsen van Chimay te Weert, blee! het
Vorstelijk Huis zljner gebieders. waaraan ziJne familie sinds meer dan een eeuw te
Weert door dankbaal'heid verknocht wu, ook in het ongeluk getrouw. HIJ kocht bij
l'etroce~aie al die goederen in, en liet zich wegens wanbeta.lingmet opzet vervolgen
want hij verzocht bij de Prefectuur uitatel van betaling, wOl de Prins ol" hei punt
stond van de liJst der emigranten geschrapt te worden, en dan zelf de prljlzou
voldoen. 13 ftoréal an IX (3 Mei 1801) werd dit verzoek in de Pl'eferluur behan.
deld en 2l tioréal (11 Mei) daarop werd geantwoord dat men hem geen uitstel van
vervolging kon toestaan. maar wel de wederverkooping der goederen (door de wet
in geval van ,vanbetaling voorgeschreven) kon uitstellen. (Indicateur de Prtlrecture V
N° 51").
'
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een minimum van 8000 waren gebracht (1), het aantal cantons van
het departement der Nedermaas op 28 gebracht, dfl,t van Weert bleef
onder het arrondissement Roermond en kreeg de volgende gemeenten
Baexem, Heythuizen, Me~el, Nederweert, Roggel, StramproU en Woert.
(3 Bulletin 161: 1234 gerectificeord in 8 Bull. 22Sbis N° 7, pag. 103).
1802, 12 Maart, An X, 21 ventDse. De gendarmen der brigade te
Weert en Pierre Henri, gendarme te Heythuy-zen, omsingelen op
bevel van den luitonant Gombervaux en van de lijst der geêmigraerde geestelUken met den mw.re om 10 ure des morgens verschillende
huizen en het kloost.er der Recollecten van Weert. Zij gingen in een
huis binnen waar een Begijn scbool hield. Zij vonden eerst niemand,
maar eindelijk kwam een gronadier van de 48" half-brigade die dit
huis omsingelde met eeu "individu" aan zonder behoenen die wilde
vluchten. Het was Pierre Daams, een Recollect van de MeierU die
één jaar W Weert was; de maire keIlde hem niet en had hem nooit
verlof gegeven in 'Weert te vertoeven. Toen deze Recollect. in de
corps-de-garde was gebracht, ging men de p!l.storie onderzoeken, maar
vond niemand. Vervolgens werd het klooster der Recollecten te Weert
onderzocht. Op zolder vond mon 131' twee in een hoek die aan een
gendarm en twee grenadiers werden toev61"trouwd, twee anderen
vond men boven het gewelf der kerk. Het waren Willem Dirix, exRecolloot van het departement des deux Nèthes, 67 jaar oud, die niet
op ue lijst der verbannen geesteJ~ken stond, maar gevlucht was, "et
étant disant messe et la dlsant tous les jours dans Ie Cóuvent ",
~ Vershaven (Verhoeven) van Bergais (13ergeik), ex-Recollect, 60
jaar oud, die op de llJst stond, LaUl"ent van de Putw, ex-Recollect,
geboren te Tirlemont, 50jaar, die niet op de lijst stond maar in het
klooster gevlucht en verborgen; François Lambrecht, ex-Recollect,
61 jaar, van Heistenberg (Deux-Nètbes), vicaris des Recollecten, en
op de lijst gebracht, die ontkende vicaris te zijn geweest. Zij werden
aangehouden uit kracht der wet van 29 brumaire an TIl en van het
besluit der Centrale Administratie van bet departement. Willem Dirlx
en Lambert van de Putte bevonden zich niet op de lijst der verbannen geestelijken, maar' op die der emigranten. Alle vijf werden als
mfslezend~ geestelijken gehouden, wUI de gendarmen niet wisten of
(1) 8 Bulletin des 1018 6'7, 512.
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zij waren geschrapt van die lijst en omdat geen der geestel~ken de
eed van trouw aan de Constitutie van het jaar VIn hadden a.fgelegd.
(Procès-verbaux de Ja v.endarmerie an X).
1803, 18 Jan. (An XI, 28 nivOse). Drugman, chargé d'affaires van
den Prins do Chima.y te Brussel, protesteert bij de Prefectuur tegen
de weder verkooping van het land vnn den Prin~ met de jagers woDing en stallen in de nab~heid des ka.steels (1), a.angezien de verkoop
8 floréal an VIII was gehouden, en reeds 5 prairial te voren opschorting door vervreemding zijner goederen was gelast door den
conseillor d'Etat Regnier.
Indica.teur de Préfecture XIT, N° 481.
180S, 4 Mei. (An XI, 14 flol'éal). Verkoop van het klooster der
}'eligieuson Penitenten-Recollectlnnen met kerk laog 21 lIs breed 8 3/4
Meter en tuin van 200 kJ. roeden in de Beekstl'aat, voor 4700
francs aan Hubert François Hermans, wijnkooper te Maastricht, voor
de eene helft, en voor de andere helf aan George Caleb.Schwarz, ge·
pensioneerd kaptein in dienst der Bataafsche Republiek, te Maastricht.
(Affiche 22, art. 18).
1808, 14 Sept. (An XI, 27 fructidor). Het klooster der Witte
Vrouwen te Weert wordt verkocht voor 8200 francs aan Ignace
Albel't Spineux, al'pentier-générale te Maeseyck, voor zijn lastgevers
George Caleb de Schwa.rtz, gepensioneerd ka.ptein in dienst der Bata.afsche Republiek, Hubert François Hermans, wijok:ooper, Pierre
François Ceuleneers vader, tabakverkooper, alle drie te llaastricht

(1) Het kasteel zelf bleef nltijd nan de familie Chimay. daarna llan die van
Cararnan-Cbimny. Eerst in 1841 werd bet door de erfgenamen van den prins de
Cal'81llan. amba&8adeur van Frankrijk te Weenen, verkocht aan den H~er Louis
de Beerenbroeck, die op een der oude torens een heerenhuis deed bouwen. Thans
ziet men nog twee gedeelten van torenl en een oude poort. Eene afbeelding der
rulne vindt men Goetbals, • Histoire de la maison de Horne ", 1848, p. 12. in
den link.er benedenhoek" Lith .•T. Lots' ", en in den rechter benedenhoek. P. Wuileman Ul. et Lith." In "Vues dans Ie Limbourg, van Ale:!. Schaepkens, pI. 23
in den 1. b. h. " Alex. Schaepkens ". Eene kleinere afb. in G. M. Poell, Beschrijving
van het hertogdom Limburg, mot 12 steendrukplaten. Antw .•T. P. van Dioron &
Comp. 8·, in den linker bonedenhook, "ln.p. Lith. J. 'M. H. Smeets te \\'eert"
on in don rechter ben. hoek, • J ••T. F. Jansen, del. Ol In V/OJ.TERS, Noties hil/.
'Ut' Homo p. 133 ongeteekend. Een grooure afb. wederom in " Album biographique
del Belges" 1848 lI, p. 348. In den 1. b. h .• A. Numans, sculp." en in deo r. b. h .
• A. Schaepkens Ol.
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woon~htigt Pierre Joseph Hel'mans, oommies-griftier te Rookhelm en
Laurent Henry Frencken, te Weert, elk voor één zesde.
(Afficne ·:U, art. 5 der verkoop en van Domeinen) (1).
1806, 10 Me!. KeizeI' Napoleon beveelt het graven van het groote
Noord·kallaal, dat de Scheldt:! met den Rijn zou verbinden, loopende
van Antwerpen naar HerenthaIs, door de Kempen langs Weert op
Venlo, waar het io de Maa.s kwam. Van daar langs Hel'ungen tot
Grimlichhausen, waa.r het zich met den RUn veroonlgde. Het werd
in 1808 begonnen en in 1812 gestaakI;.
180), 10 Mei. Een gedeelte van het klooster der Regullere Kanonfken in de Schoolstraat (de ka.mers der theologanten, de scholen en
de oude keuken) met de kerk, die volgens beschrUving in net procesverba.a.1 van verkoop 28 Meter 1a.Dg en 12,5 lang was, met inbegrip
van den gang, wordt verkocht voor 1425 francs, aan Marcel Albert
Bloemaerts, secretaris (griffier) van het vrAdegerecht te Weert, met
voorbehoud van keuze zijos lastgevers.
(Affiche 85, art. 20 der verkoopeo van de Domeinen).
In 1809, 29 November werd hem de rest ván het
gebouw verkocht voor 750 francs (2).

(1) An V, 13 pr&iri&l (1797, 1 Juni) werden hunne hoeven verkocht; de Begijnonhof te Woert, groot ~6 bunders 3tll kleine roeden voor 40800 livrei aan Mari&
Thereai& vtm Dinter. converse van het klooster zelve voor haar en als gevolm&ohtigd
van Corneli& St,houa, Constanti& CIIIOS80D8, RQsa KroescD en Helena Gereta, alle
roJigiensen Tan het klooster i alslOede de MoesdljkerhotI te Weert met 7 bunders a.an
notaris N ieratrllllZ te Maast.richt, &ls lasthebbende van dezelfde religieuAen voor 9200
livres.
(Affiche Xl, Art. 1 en 2).
(2) An VI, 13 vlmtose (1798, S Maart) werd huo hoeve de Clae.~hof te We>lIi6m met
21 bunder. 150 kl. l'Oeden grond, bosch en heide voor 60,000 francs toegewezen aan
Jea.n Gillea Hyacinthe Smeets. "hamme de loi" te Mlleli6yuk, ab gevolmachtigde van
Rcinior Moers te Thora. (AllIohe 38, Art. 11 der verkoopen VAll Domelnen) en den 8
gerflÛnal daarop (17911, 28 Ma.art) hun hoeve de Heurshof onder Weert, groot 2211,
bunder 28 klelne roeden, voor 120,500 francs Ilan Henry Huttjens van StrAmproy
en Hendrik M&es van Tungelroy, gehuoht van Weert.
(Affiche 42, Art. 6).
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Nederland8eh bestuu.r 1814-1880.
1822, 10 November de 1e steen gelegd aan de Zuid-Willemsvaart,
dil3 langs Weert gaat en Maastricht met 's Hertogenbosch verbindt.
1880-1889. Weert onder Belgisch btJstuur.
1886. De kapel van Swartbroeck, die bo:awvallig was wordt hel'bouwd.
1888, Zondag 16 April. De oude kloosterlingen van het Recollec..
ren-klooster, drie in getal, pater Lynen oud 89 jaar en twee leekebroeders, nemen het kleed weder aan in hun oud klooster (1). tiè
plechtigheid werd geleid door Pater Koepp, overste sinds 5 April,
den dag waarop pater van Opstal was overleden. Deze was in Ja.nuari
daarheen ge:r.onden door Mgr. COl'Selis van het klooster van St. Trond,
waarmeile dat van Weert toen was verbonden. De deken van Weert
celebreerde de Hoogmis. De groo~ kloosterpoort was met triomfbogen
versierd; de toeloop des VOlKS groot.
Na 1889 onder Noord-Nederland.
1889, 5 ~ov. Opening van het graf van Philips de Montmorency
in de parochiekerk te Weert vovr het hoogaltaar, op last der kerkfu.briek in tegenwoordigheid van kerk- en eemeentebestuur. J. P. Severyns toen kapellae.n, later pastoor te St. Maartensvoeren onderzocht
het graf. (Eigenhandige brief aan den Z Eerw. Heel' Habets).
1842, 15 Mei. Willem IT, komt 's morgens tegen 71/. uur uit Roermond te Weert, en bezichtigt de gebouwen o. a. het klooster der
Minderbroeders.
186S. De kapel van Swartbroeck van de parochie Weert gescheiden, behalve voor de inzegening der huwolUken.
(1) Het klooster werd door Jakob I van Horne, op a.a.n.sporen zUner vrouw
Joanna van Meure opgericht; deze verkreeg in Oct. 1461, van den Luikechen
bisschop Lud. de Bourbon, ingevolge .pa.usel~lke Bulle van 2 Juli van dat Jaar
hiertoe machtiging. Kerk en kerkhof werden, met verlol va.n voornoemden biS8Chop,
30 Mei 1462 door Judocu8, bill8chop VIIJl Hieropolis, suffragaan van Davit!. vaD
Bourgondiën bisschop van Utrecht tAr eere van St. Hieronymus ingewijd. In
1110 werd door den gardiaan Bona.ventura Ververs alles vel'nieuwd op één pand
in de kerk na. Een afb. vindt men in GOIiiTHALS' Hi8toi".Q dIJ la malIon Home"
1848, p. 111; in den linker benedenhoek " Lith. J. Lots" en in den \'echter ben.
boek • P. W ulleman fecit".

-.210 1867, 29 Juni. De Oanonizatie der twee Weertscbe martelaren
Hiaronymus. en Antonius van Weert te Brielle door Lumey ter dood
gebracht, plechtig gevierd.
1867, 16 Juli. De nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart wordt
ingewiJd.
1879, 2 Juni. Opening der lijn Gladbach-Antwerpen, sectie Roermond tot aan de Belgische grens b~ Hamont voor goederenvervoer en
80 Juli daarop voor personen.
1888 -1889. De parochiekerk met oon hoogen houten toren voorzien door den bouwkundige J. Kayser.
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