
Een schrijlJen van Pastoor J. Jallssens, L. L
Janssens, priester en Jos. Ha.ex Afed. Dr. uit
Jlaarheze aatt de magistraat van Weert om zich
fe verontschuldige van hwtne verwijdering ten
tiJde de,. patriottische onll/slell.

Onder verwijzillg naar onze cbroniek del' heerlijkbeid
Weort verscbeen in de Publications du Limbourg van
1882, in dato 1782, at Jalluari, waar dit schrijven
behandeltl werd, deelen wij het hier in zijn geheel
meue. A. J. Flmmnt.

Hooghachtbaere Heeren!

Vermits de verweydering zoo van onse plaets al~

va.n ons bcroep va.n sommig0 met vel'wondering be·
sehollwt word am dieswiHe Jat de redan hiervan, van
geen kanten aen het ligt en Iwmt, zoo hebben wij
met red en te dugten, dat dese om;e verwcydering, in
dese tcgeu'Nool'llige tijds omstaullighedan aen cene ge·
vacrlij kc verdagtheyd en door Ilinguliere geesten al!n
k\'vacde en valscbe uytleggiugen gelegenthijd zoude
lWlIneu g'evell, precies of deze onse verweydering tot
ourusi del' ingeseteuen f'n verweyderillge van gemoe·
tleren illgerigt was: wij declal'eeren Uw achtbaere bij
dese, dat wij, gelijk altijd, van sulke dcnkbeelden
vervreUlt zijn, en geen 't minste paert of deel in
eenige zaeken willen hebben, ell te eenmael onschuldig
zijn, aen aHc hetgeenc hiertoc aeuleydioge zOl1de
konnen geven, niets hecH ons altijd meer besielt en
besielt ODS nog als de rust van OilS Vadel'land; dus
ourdcelcu wij verder van onse plicht te zijn als trouwe
iugesetenen en uwe medeborgers vall dese ouze sincere
tleclaratie onder de oogen van Uwachtb. te brengen,
am alsoo door Uw gesag en tusschcllkomst, zoo Lij
civile als militaire overheyd, volgens Uwachtb. goed·
\·illden aile gevaerlijke verdagtbeid en kwaede nit·
stroYilCls ten oJlzigte van onse verwyderillge,cn personen
voor te komen en te do en ophouden. OilS dunkt acht·
haera, dat wij als rustige ell trouwe illgesetenen en
borgers met recbt en redeu (lit van Uw mogen af·
vaerdigell, am Uwa.chtb. met meer red en hiertoe
gelegent~yd te gevcu, zoo dunht on.s dienstig te zijn
vall Uw teff~ns onse waere gesteltellisse van zaeke te
cxpliceeren.

Wij konnen niet ontkennen tlat wij voormaals bij
verscheyde omstanuigheden OilS denkwijsen hebben
uoen ken non en zelfil OilS uael' naer hebben gedragen,
dog, dat wij noyd iets in dien opsigte tegeu!l de
inspraeke van onze conscientie ofte gewi!len hebbell
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gedatD (: wacr wij de gebeele wereld in reeht voorI
denen beraepen:) zoo is 't oak buyten aile tegenspraek,
dat allen bet selve door de gratieuse amnistie van,
S. M:. aen ODS vergunt in een complete vergetentheyd !
was gebragt.; nasr daze vergunde amnistie hebben wij I
noyd iets hoegenaemd, gadaen, tegens de orderl; ofte
intentie van S. M. maer garnst genaten van df'o voorn.
onse verleende amnistie; ons gedrag deed ous met
lIo11e grand hopen, dat wij in dat gernet genat ouge·
stoort zoede zijn gebleven, dan thoen wij nit de pu
blyke papieren varna man, dat om de voortduerende
anlusten in de provintie Brabant, aeu S. M. hehaegde
de geaecordeerde amnistie te herroepen, wij be~chouw
de die herroepinge aIleen betrekkende tot die provin.
tie; niet konnende praesumeeren dat de berroepinge
nn de geaccordcerde amnistie voor 't land van Weert
konde plaeta hebben, welk land, geene de minete
ennnectie met die provintie heeft i en wael'in niets ia
voorgevallen 't geen 't zelve Land de vergunde amni·
sHe onwaerdig maekte i wij zouden ons op dit gefondeert
gevoelen veylig bebben verlaetcn, en ons, ala vaol·been
niet geretireert. hobben, zoo niet de onverwagte en
schierlijke aenkolllst van d'Rr Fh;eaei V,ln de Provilltie
Gelderland, die buyten jemallds voorweet, zelvers buy ten
weete van de Magistraet gescbiedt is, 't gebeim houden
van dit arrivement., en verdere appareiUes beeft ons iets
do.:n vermoeden, verdera bet mondelings naervraegen
ofte infurmeeren doorden Gerichtgbode geschied aen 't
buys van den H. Doctor Raex, sondeI' verdere aen
epraeke in recht.~n, verders bet ondersoek en de naer·
vraeg naer onse persoonen gescbied aan ona a11ar woonin
gen, hiel'bij aile slegte gernehten die hebbeD oceasie ge·
geven van ecnige presumptie; dese presumptie is groote
lijks verlllN'r,lert door de militaire inq uartiering. dewelke
aen onse huysen buijten allen gcbruyk gescbied is, daer
VOOl' eerst, ten requarde van de W. Past.oor sijne Capel
J!Lnen tot nog toe niet belast zijn geweest, en w;ler
bet Magistraat acbt daegen voorells het buys \'an
de Hr. lJoctor Haex van dese belastingtJ vrijgespro
ken heeft om reden de allergevaerlijkste ziekbcl.hle
van eene religieusc en onder kcrkerechtcn liggende
bij voorw. Doctor Haex, ter Uwachtb en gehecle ge·
myentens kenuisse, deze bij uytsteek behandel wijse
beeH ODS doen den ken, dat onse peraoonen in gef!ue
veyligheijd waeren, te meer, omclat wij in rechten
niet aengespl'oken worden.

Dit zijn de redencn Aehtb_ van ons vertrek en de
tot meerder versekcl'ing, dat wij germ anuer reuen
bebben, zoo deelarccren wij Uaehtb, blJ dese dat
wij verlangende zijn en begeel'cn om VOOI' om:en com
petenten reehter opgeroepell tc worden, zoo er jellland
13, die iets ten onsen laste zonde hcbben, am alsdan
de geheele wereld te overtuygen dat. wij alg rustige
borgers en ingesetenen die geelle andere denkwijsc
oyd hebben gellad en nog hebben dan de rust Villi

{Ins Vadcrlar.d, noyd iets gedaen bebben, ofte de
minste influentie gehad hebbell in iets hoegcnaemd,
da.t OilS de voortduerende proteetie en de amnist.ic
van QlIzen Souvercyn zoude konnen ollwaardig maekell,
wij beroepen hier jcder een van voor competenten
Rechter cell contI-aria preuve te llroduccercll.

Het is hierom Hooghaebtb, dat vermits wij in "eeh·



ten geene occasie hebben van ons te verantwoorden,
mits wij van niemand worden betrokken, wij ons met

I reden aen Uw acbtb. adresseeren, am een eynde te
'zien van ollze gevoelige verweyderinge zoo van onse
plaats als beroep, ten eynde van versekeringe of door
Uwachtb, direct of door Uwachtb. tusscbenkoms Vaal'
ons Uwe borgers te weeten.

1°. Of de vel' gUll de amnistie voor 't Land van Weert
zonder exceptie van Versoonen gelijk wij dezelve vaal'
ons Land nn een jaer genoten hebben DOg in volle
wesen is, dan of deselve herroepen is.

2°. Of onse persoonen in volle veyligheyd konnen
retoul'neel'en, mita ons ten allen tijde voor competen
ten richter te verantwoorden, in cas wij door jemand
zonde aengesprokeu worden zoo nogthans te veratalln,
dat deze veyligheyJ vall persooneu geensints tot last
van de gemeynde zal diencn, vermits wij instaen vaor
onae laste vaal' aIle verdel'e personeclc aenspraek in
rechten, zoo er oyd iets ten laste zonde zijn of te door
jemand getellteert wordell.

't Is op deze twee vraagstukkcn dat wij Uw. Hoog·
achtb. bcslissend antwoord verwagten, blyvende met
behoorlijke achtinge.

Roogachtb. Hw·ell.
Gctckend. U. E. Hoogi\chtbaere genegenste Pastuor

J. Janssens, L. L. Janssens Rooms Priester Josephus
Haex med. ]~ic. ter zijde stowl Maerheese den 13 Jannary
179:L
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