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ANNEER wij tcrugdenken aan ooze 5tudcntcnjaren in het
oude stadje Ween omgeven door smalle grachten vol donker
water, waarlangs de wallen met wuivende populicren en dik
gClroste kaslanje-bomen . in de kntc "vol keerskens gestcken 

dan rijsl telkens in de verbeelding de hoge loren op en staat de weidse ruimte
van de parochiekerk voor ODS open, w<taT wij morgen aan morgen naar we moes

lcn, ,vaal' wij soms met jeugdige onverschilligheid rondkeken maar ook met hal'

tclijkheid hebben gesproken tot Hem, die oos mensen ecuwig jong en ccuwig
blij kan houden.
Sinds het College in 1916 zijn bpel hech gehegen is de belangstelling voor het
kerkgebollw bij het sludentcndom min of meer verloren gegaan al bleef de toren
zijn attractie houden voor de zesde jaars, die bij het afscheid vanaf zijn hoogste
hoogte een laatste groct mochten juichen aan het stadje en zijn ommcland.
Nu de opening van het schooljaar ons weer lezamen brengt in de Martinuskerk
gaat die heerlijke ruimte weer de aandacht boeien en reiken wij uankbaar de
hand aan hen uie vijf eeuwen terug ook voor ons dit huis Gods bouwden.
Het lijlt ons daarom niet ondienslig enkele welenswaardigheden over de \Veer
ter parochiekerk en haar toren in ons Jaarboek te publiceren, opdat de memorie
van de oud-studcnten weer eens wordt opgehaald en de beelden die de studenten
van nu opdoen wat men relief wordt gegeven.
]n het)aarbock van 1949 verhaalden wij, hoc op 2 November van het gulden
jaar 1450 Heer Jacob van Horne behouden terugkeerde van zijn pelgrimsreize
naal" het heilig Land - De feestelijke ontvangst, die de pelgrims uit het Maas
land in Brusscl ten dee! viel wenl in de stadsrekening van Brussel aldus geno
teerd: "Den Here van Horne die uit de heilige Lande kwam met veer ridderen,
2 November geschinkt acht gelten Beaunc en acht gelten Rinsch wijn". Jammer
genoeg heeft geen chroniekschrijver ons cen verslag nagelaten van het welkom
binnen de \Veerter veste. Laat ollle fantasie dus rustig spclen om het festijn en
jolijt dat er was bij Jacobs onderdanen.
Het jaar was nog niet voorbij of hel gewijde ridderschap van de baron ontving
een wereldse glans, toen einde December van hetzelfde jaar de Duilse keizer
Frederik de edele heer Jacob van Horne tot rijksgraaf crecerde, welke titel zou
gelden voor heel zijn nageslacht. Oat hieruit hoge rclaties ontslonden vaal' de
Homes, bUjlt wei uit het feit, dat Jacob op 17 J\o[ei 115\ als peter optrad van
Engelbert, de oudste zoon van Jan van Nassau en dat hij bij de hoge gasten
was op het fazantenfeest van Rijssel, dat Philips de Goede aanbood aan de
hoogste adel uit de Bourgondische landen. De oude bucht, "de aldenborgh"
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01' de Biest gar nu geen stijl meer aan de grafelijke £amiJie, zodat Jacobs cerste
bemoeienis was cell nieuw statig kasteel te bouwen vlak tegen de noord-wal van
zijn opkomend stadje Weert. Naast de zakelijke belangstclling, die de Weerter
burgers aan de dag wilen hebben gclegd ,"oor zulk cen werk dat jaren lang
drukte en negotie gaf, zal er bij het gros der be\'olking cen zeker gevoel van
jaloersheid, misschien mag men zeggen van heilige naij\'cr Olllstaan zijn, am ook
""at meer Slijl le geven aan hun rldnen en straten. Heel sterk zal dit hebben
gesproken bij hen, die als vertegcnwoordigers vall hct wollen ambaebt (de
wevers) zakenreizen moestcn makcn naar Antwerpcn en den Bosch, waar te·
midden van rijke gildchuizcn de katbedralen met hun rijzige wrens de reizigers
tot bewondcrend stilstaan nooplcn.
Men zou mij in deze \'an al te grate ralllasie kunnen beschuldigen, ware hel niet
dat onderstaand stuk Uil hel archie( van hel St. Servaaskapittel te Maastricht
cen reele basis had gegeven \'oor bovengenoemde veronderstelling.

DE REI)ARATIONE ECeLESIAE WERTHENSIS.

Wir scholtit. schepenen. burgemeysteren, kirchme}'steren inde gansche gemeynte
van Oven'.cerl kennen miLS desen oepcnen brievc vur ons inde onse naccomelin
gen, as dair der hogegeboerene inde moegende onssc genedige lieve hecre greve
te Huerne, heere tot Altena etc., als greve van Hoerne, inde die EeTW"eerde Hce·
ren deecken iude carine! del' kCl'cken des gueden Sinte Servaes binneD Trieeht
die lhiende onser parochien van Ovcrweert vurschreven lsacmentlijcken, behalf£·
ven des pastoirs deyl hebben inde bueren, daervan sij gehalden sijn den boitge
off dat schip der kercken van Weert vUl'schreven te halden inde all nae dcr
aldergewoonte inde herkomen. ende soo wyr nu cene niellwen bOll we aen der
sch'er onser kercken koir, buten versueek aen onsen genedigen inde lieven hee
ren vurschrevell gedaen, nae ons seh'cs guetduncken bcstanden inde gemaeckt
hebben, dairrnil wyr derselver onsscr ken:ken kair wyder gemaeckt hebhen dan
se van alst gcwcest is, dairton OIlS onsc gencdige lie\'en hcere ulloft inde gonst
u)'t reclner dcughden ende van gralien gedaen hee£t, inde dcsgelyx die Eerweerde
Heeren deken inde capinel van Sinle Servaes vurschreven eene somme van 50
grypen Tridller payen eens te talen hebben gegeven, welckc 50 grypel1 wyr over
milS Gerardlls van Eyek, renlmeyster indenyt des lanlS van Huerne wael gctaeIt
ontfangen hebben, dessen wyr ollsen genedigen lieven hceren vllrschrevcn seer
dienstlich en de \'l'untlich dancken, bekennen daerby cllde gelocven in gucder
truwen wyr scholtit. schepencn inde burgemeysleren, kirchme}'steren inde gan
sche gemeynle vllTSchreven vur ons inde onsc naecomelingen, as ons dcscr
gy£flen inde gonsten wille die vurschrC\'en Heeren deken inde capiuei in toe·
comcnden Lyden niet hooger ofr vurder te besweren of( tc \·orderen. dan sy
doch tOl den boitge oft schip der kerckc vursrnreven va.n rechlSwegen gehalden
inde schuldigh sijn, wabij nicmant, noch die \'llrschreven Heeren, noch wyr
aen onscn redIten bij deser gyrften oft quitantien verklll'l en werden, aile in-



dragth inde argelist uytgescheyden, In oirkonde der waerhcyt hebben wyr bor
gemeysteren, kirdHlleysteren. inde gansche gemeynte vurschreven, onse scholtit
ende schepenen vurschreven hUlme zegele vur OIlS inde onse naecomelingen aen
dicsen ocpencn brieve willen hangen, dal ick Leonart lngenhaghe indertyt
scholtit mijn legel, ind wyr Johan van Loccken, Rlltger Geroncks, Daniel van
Aelst, Johan Reinars, Johan Coclcn, Lambrecht van den Wincket inde Johan
Karys, schepenen tertyt van Oeverweert vllrschreven, ter bede ende te versllecke
der Bmgemeysteren, kirchmeysteren inde gansdler gemeynle vurschreven game
gedaen, inde onse scheffendomps segel aen diesen brie£E gehangen int jaer ons
Heeren 1456 op sime Luciendagh virgin is. Endc waeren aen diesen brieff han~

gende 2 diverse legcls van gruen \\"as. (onderstont:) gecollationeert desc copie
met den origincelen bridf op franchijn geschreven ende bevestight met 2 uyt
hangende grucn segcls is bevonden bij mij Henrick Lcnssens opcnbaer notaris
in den Raede van Brabant geadmitteert cnde tot :-.raestricht residerende van
woerde te woerde accorderende, in teycken der waerheyt hebbe dese ondertekent
(was getekend:) H, Lenssens notarius.

Dit diploom kan in zijn gehed een weldocnde afwisseling vormen in een Neder
landse les, voor mijn beloog wens ik aileen de aandacht te vestigen or dc datum
St. Lucia-dag 13 December 1456 en op de zelfbewuste uitlating: ende so wyr nu
cene nieuwen bouwe aen dcrselver onser kerckenkoir.". nae ons selves guet
duncke bestandcn ende gcmaeckt hebben".
Verbinden wij deze teksl met de woorden, gcbciteld in granieten steen die wij
vinden ingemetseld in de Zuider-muur

"In het gulden jaar van vijftien honderd
is broke dy aide kerck u niet 'n wondert
en op avent Magdalcen (21 Juli 1500)
is gclacht dy ierste steen",

dan is de questie omtrenl de bouwperiode van ollZe kerk opgelost. Hierdoor is
dan tevens verklaard het opvallend verschil van bouwlechnische aard tussen het
koorgedeelte en de rest van de kerk. Let bijv. op het vcrschil in de plaatsing van
de steunberen: in het oudste gedeelte buiten, in het latere gedeelte binnen de
kerk; de ge.....elfconstructie hecft in lIet koorgedeelte de meest eenvoudige vorm
van een kruisgewelf, die het ene travce nog scherp afscheidt van het anderc,
terwijl het nieuwere gedeelte een ingcwikkelcie ]'ibbcllconstructie vertoont. die
het ene travee ongemerkt laat overvloeien in het andere, zodat de suggcstie ont
staat van ccn samenbangend plafond (vooral in het middenschip). Bezien wij
de pijlers icts nauwkeuriger dan valt ook daar !lct primitievc vall de eerstc
periode duiddijk op.
"'anneer wij de vraag stellen: in welkc stijl is ollle kerk gebouwd? Dan moct
hel antwoord luiden: in de laat-gotische stijl met het bijzondere type van een
hallenkerk. Deze bouwwijze heeft blijkbaar het eersl toepassing gevonden in de



oostelijke helft van ons land onder invloed van de Duitse gothiek. In tegenstel
ling met de Franse gothiek openbaart zich hier een streven naar grote breedte·
olltwikkeling - het gewelf dat in de Frame gothiek zich verliest in de hoogte,
en lo het schip smal doet lijken, wordt bij de Duitse gothiek laag gestoken,
waarbij de zijbeuken zeer breed worden uitgezet met eenzelfde hoogte en in
onze kerk zelfs met dezelfde breedte, zodat het als hel ware drie naast eIkaar
gebouwde kerken zijn. Treedt men cen Frame kathedraal binnen dan worden
wij opgetild door de venicale beweging van pijlers en geweiven, in een snelle
rythmische beweging gewend naar hel koor; in de Duitse gothiek, en heel bij
zonder in onze St. ]\fartinus, vcnraagt deze beweging tot een statische gang, de
ruimten van midden- en zijbellken vlocien ineen, er ontstaat een horizOlllaal
gerichte ruimtevorm, die lOnder uitgesproken beweging zich naar aIle zijden in
eenzeIfde rustig tempo uitbreidt.
De geweIfconslfUctie - heel bijzonder in het middenschip - draagt eveneens het
hare bij tot deze suggestie. i\Ien voelt het beschennende plafond boven zich.
\Vegem de grote hoogte van de zijbeuken is de kans gegeveTl voor enonne ven
sters. De gebrandschilderde vensters dateren van het einde van de vorige en het
begin van deze eeuw en de ontwerpers hebben Idaarblijkelijk geen gevoel gehad
voor de ruimtelijke beweging van de architectllur.
In 1566 ging helaas de becldenstonn niet aan onze kerk voorbij. Oat zelfs de
altal'en niet ontzien werden, blijkt hieruit dat op I Juni 1567 de nieuwe altaren
die de Heer van Horne had doen vervaardigen in zijn tegenwoordigheid ,rerden
ingewijd. Het drieIuik dat wij bij het binnenkomen in de kerk rechts van ons
zien is het retabel van het hoofdaltaar geweest en dateen waarschijnlijk uit het
laatst van de 16e eeuw. Het middenpaneel stelt VOOl' de verrijzenis van ChristllS,
terwijl de zijluiken de graflegging van ChriSllls en Zijn verschijning aan Maria
Magdalena voorstellen. Dit kostbaat' dock wordt wel LOegeschreven aan Abraham
BIoemaen 1564-1657 - die lange tijd in 's Henogenbosch werkte.
In het begin van de 18e eellW bleek het hoofdaltaar niet meer in de smaak te
vaIlen, zodat de bisschop van Rocrmond op ii-jarige leeftijd zelf op vernieuwing
aandrong.
Wij aduen het de moeite waard het bisschoppelijk schrijven dat hiertoc werd
uitgevaardigd in zijn geheel te laten volgen:

Franciscus Ludovicus bisschop van Roermond aen aile die dese sullen zien oft
hooren lesen salicheyt in den Heer.
Terwijlem wij alloos met besonder genoegen hebben betracht het voonrcffelijck
gebouw del' parochicalc kerk van St. i\'faarten tot \Veerdt, als sijllde uitmunte
lijck eel1e del' allerschoonste van geheel ons bisdom, soo hebben wij soo in onze
visitatien als andersints tot \Veerdt wesende den Eel'w. Heere Pastoor en kerk
mecsters altijdt socken te bewegen tot het doen stellen van eenen nieuwen hoo
gen autaer, gelijck alsulck schoon Godlshllijs vereyscht, ende aldaer nu tot d'eere



Gods soo langen tijdt nootsakcJijk is gewcesl. Echter het deijne inkomen en
weynige middclen der selve kercke sulx permitleerende, is het bij den reduer
autaer geblcven, tot oat 01' onse soo dikwijls herhaelde vennacningcll, de voor·
seijde Heer pastoor ende kerkmeestcrs te rade zijn gegaen bij den vermaerden
architecte Kerrixs tot Antwerpen wooncnde, welcken naer de proponie en
groote dcr kercke eene afbeelding van den ailaer gemaakt hebbende is deselve
door eeniegelijck sulx verstaendc ten hoogsten gocdgekcurd, cnde hcbben wij
onsc tocstcmming op de requeste aen ons daerover gepresenteert ooek gaerne
dael'bijgevoeght. Maer ter oorsaeke dat alsueken nieuwen allaer soude wei moe
ten kosten 3200 gulden brab. soo is, dat aenmerkendc den slechten stilet del' ker
kelijke revenues sulx niet en kan worden te werk gesteld, nochte dat venhoonders
met den voornOClllden Kerrixs over het maeeken van den altaer in onderhande·
lingen Cllnnen treden. \Vij tot meerderc eere Gods hcbbcn gocdgevonden deselve
te authoriseeren om acnvankclijk door eenc colleete soo in dc parochie van
'Veert, als buyten aelmocscn te vragen, eenen offerblok in de kerek tc stellen
ende daerenboven om bij requeste te versocken de mildheid van zijne Exeellentie
den Hecrc prinse van Chimay gromlheer van 'Ween cnde het edel Capittel van
St. Servaes, als bezitters der groote tienden der \'oorsehreven parochic, tot sulck
cen godvruehtig werk te kunncn vervoonleren.
Aldus gedaen tot Ruremonde den 16 September I i39.
Was getekend: Frans Lud. bisschop van Ruremonde onderstond: L. Mool'cn,
sccrctaris.

Een halve ceuw verging cn ook de waardering voor dit kunstwerk veranderde,
zodat dit barok-ahaar in I i90 naar het linkerkoor \'crhuisde, terwijl voor het
hoofdaltaar het tegenwoordige altaar met vcrsiering door de ltalianen i\'Ioretti
en Spinetti in neo-dassieke stijl wenl ontworpen. De beelden van de kruisgroep
zijn van Moretti, de kerkvaders Ambrosius en Gregorius van Baur uit Rocr·
mond, terwijl Augustinus en Hieronymus alsmede lie Weerter Manelaren van
Gorcum later zijn vervaardigd door van der Nies uit Antwerpen. Tegen het
plafond leest men het chronicum:

Uni Deo in Salutem BeigH ,",Venita exstruit hoc ahare.

Van het barok·altaar in het linker-koor blecf een kleine rest behouden. Het O. L.
Vrouw altaar, dat eveneens in barok-stijl was gebouwd met als middenstuk het
grote dock (or het ogenblik hoven de voorste biedHstocl) geschilderll door Jan
v. Aerde, voorstellende de geboone van Christus, hecft mocten plaats maken
voor een Maria-altaar in neo·gothisehe stijl van de hanll van beeldhouwer Jos
Thissen uit Roermond.

Het kleille zijkapelletje het z.g. Gravenkoortje wenl in 1885 gerestaureerd en
gewijd aan de twee \"'eencr Martelaren van Goreum. 01' 9 Augustus werden mct
grote pleehtighcid in aanwczigheid van Mgr. Boermans lie twee beelden vanaf



hct Franciscancr-kloostcr naar de SL Martinus gcbracht om de kerkgangers blij
vend te herinneren aan hun roemrijke heiligcn.
Viak bij deze kapel ziet men een beeld van St. Scbastianus dat men als een
meesterstuk vall dassieke schoonheid mag beschouwen.
Vool' het hoofdaltaar ligt begraven I~hilips vanivlontmorency, graa£ van Horne,
Heel' van \Veert, in de vaderlandse geschiedenis meer bekend onder de naam
"Graaf van Hoorne", met graa[ Lamoraal van Egmom 5 Juni 1568 op last van
de henog van Alva te Brussel olllhoofd. In 1841 is op dit graf een zwart mar
meren zerk geplaatst, waarop de wapens van Horne en Montmerency in wit
marmer zijn aangebrachL
De grote apostcibeelden langs de zijmuren en de beelden bij de biechtstoclen,
voorstellende Petrus en Maria l\bgdalena, David en Maria van Egypte, dateren
uit de veeniger jaren van de vorige ceuw en zijn gebceldhouwd door de ge
brocders Jan-Baptist en Pieter Joseph de Cuyper uit Antwerpen.
Bijzondcre aandaclu vraagt het kleine Maria-becldje in de rcchter zijbeuk, van
oudsher vereerd als O. L. Vrouw van Hijsland. Het doct sterk den ken aan het
beeldje van O. L. Vrouw in 't Zand. De ex-voto's roepen pcIgrimstochten in
onze herinnering. Reeds in het begin van de 15e eeuw wordt melding gemaakt
van de brocderschap tel' ere van O. L. Vrouw, waarvan de Heren van Horne
lid waren. 1n 1929 werd. dank zij de bemocienissen vall kapelaan Jos Poels dit
beeidje gekroond en in zijn oude Iuister hersteld.
Boven de balustrade, die de gothische doopvont a£zondert lezen wij onder het
wapenschi1d van Jan de Croon, cen \Veertenaar, die in krijgsavollturen zich
grote roern en llaam venvierf, en die waarschijnlijk zich hier een milde schenker
toonde, een latijns opschrift hetwelk vrij vertaald luidt:
De zeer beroemde I-leer Johan vrijbaron van dcr Croon, Heer van Sahorza en
Tashof, ridder van het allerheiligste graf van OllZe Zalif,'maker, raad van zijne
majesteit de roomse keizer, krijgshaftig veldheer, O\'crste van de lij£wacht, oppcr
bevelhebber van het voctvolk, commandant del' drie Praagse steden, en onder
commandant van het leger in Bohemen, zijne echtgenote Vrijbaronesse van der
Croon em. uit het geslacht del' Birnbrachsen ....
Voor wij de kerk verlaten slaan wij nog een blik op hel grote orgel in moderne
slijl, dat in de 30er jaren van onze eeuw door de Weerter orgelbouwer, de firma
Vermeulen werd geconstrueerd.
Bij het uitgaan vragen de prac1uige deuren nog even OllZe aandacht en het
renaissance Martinus-bceld boven de in stijl gehouden ingang.
Vervolgens stcken wij de straat over en gaan langs de zijgevc1 van het stadhuis
om enige afstand (e ncmen en dan onze ogen te laten gaan langs de monumen
talc toren die juisl door de mergellagen tussen de baksteen een robuustheid
krijgt, waardoor van de slankheid jets verloren gaat. Volgens mijn mening
heeft de oude toren wiens hoogte niet veel minder was daTI hij op het ogenblik
is, volkomen gepast in het oude stadsbeeld. Was hij toen hoger opgetrokken,



dan was de architectonische schoonheid "an het oude stadje yolk-omen verstoord

geworden.
Oat er op het einde van de ,·orige ceuw een drang ontstond om hem hoger op
te "oeren is le bcgrijpen. het stadje begon zich buiten de wallen uit te zellen.
In "Het Kanton \Vcert" van H Mei 1887 vinden wij dit {eit als voigt aangc
kondigd:
..Dc droom der \Vcertenaren zal dan werkelijkheid worden. want reeds jaren
en jaren sprak men van cen verhoging van onze kerkloren, maar het warcn
vogels in de lucht, totdat wij Zondag j.1. de blijdc tijding vernamen van onze
Hoogeerw. Heer Dekcn zel£. Maandagmorgen werden dan ook oa een pIcehtig
H. MisoHer wcrkclijk aans..alten gemaakt om met de afbreking te beginnen;
heden Zaterdag is men reeds zover daarmede gevordcrd, dat binnenkort het werk
van opbouwing begint".
Ziehier wat onze toren is en wat hij worden zal:
Het bcstaande mClSClwerk hceh thans een hoogte van ruim 30 meter. ten\'ijl
de spits met kruis en haan cen hoogte bereikt "an 18 meter; bij dit metselwerk
wordt nu nag ruim 17 meter bijge"oegd, zooat de muren 20 hoog wordcn als de

nu bestaandc toren; op dit ongcyccr 47 meter hogc muunverk zal een spits VCr
njzen \'an rllim 40 meter, ten\'ijl op deze spits cen kruis komt "an ongeveer 9
meter!"
In de naeht van 13 op 11 November 1940 rukte een stormvlaag del.e spits van
lijn stenen voctstuk en sindsdien wachten wij met verlangen naar een schoon
herstel hiervan.
W,mnccr wij OliS nog een ogenblik bezinnen op ollle hernieuwde kennismaking
met onze parochiekerk en haar toren. dan moeten wij in eerbiedige bcwondering
staan voor hetgcen de \Veertenaren in het z.g. herfsttij der middeleeuwen heb
ben geprcsteerd. en ik kan het hun niet emel duiden dat lij 't in het diploom
aan het 51. Scrvaas kapinel zo zelfbewlJSt hebben gczegd ..nae OIlS sch'cs guet
duncke bcstanden ende gemaeckt hebben".
Naast de gocde wil hrachten zij ook de energie op om mlk cen monument te
stichten, ons nog tcn gerieve. Gellikkig zijn de volgcnde gcslaehten. het ene meer
het andere minder. zich van dele waarheid beWlist gebleven; ook wij mocten
ons gt>lukkig prijzcn, dat wij ecn dergelijke traditic mogen venier gcven.



bouwgeschiede"is
van Weert.

Bijdrage 101 de

ons selves guetduncken bestanden inde gemaeckt hebben.
dairmit wyr derselver onsser kercken koir wyder ge
maeckt hebben dan se van a1st geweest is, dairtou ons
Dose genedige Heven heere ulloft inde gonst uyl reehler

Naar teD ar~chrift in Ci~i~J(l processeD Hor van Gelderland Ifl73. deughden eode van gratien gedaen heeH, inde desgelyx
J. S. v. V. die eerweerde heeren deken inde capittel van Sinte Ser-

vaes vurschreven cene somme van 50 grypen Trichter
payeo cens Ie laleo hebben gegeven, welcke 50 grypen

der parochiekerk wyr overmits Gerardus van Eyck, rentmeyster indertyt
des Ian Is van Huerne wael gelaelt ontfangen hebben,
dessen wyr onsen genedigen Heven heeren vurschreven

Het Rijksarchief te Maastricht bewaart eene groote seer dienstlich ende vruntlich dancken, bekennen daer·
verzameling afschriften van stukken, die het voormalig by ende geloeven in gueder truwen wyr scholtit, sche
Kapittel van St. Servaas betreffen. Ze werd door de penen inde burgemeysleren, kirchmeysteren inde gansche
kanunniken Brands en Pluegmaekers in de t8r eeuw gemeynte yurschreven vur ons inde onse naecomelingen,
onder den naam van Varia aangelegd en bestond oor- as ons (2) deser gyfften inde gonsten wille die vur
spronkelijk uit 10 zware deelen in folio. Deel I en IV schreven heeren deken inde capitlel in toecomenden tyden
zijn thans niet meer aanwezig. In deel IX troffen wij niel hooger off vurder Ie besweren off Ie vorderen,
biz. 793-794 het afschrift aan van eene oorkonde, die dan sy doch tot den boitge oft schip der kercke vur
van belang is voor de bouwgeschiedenis der parochie- schreven van rechlswegen gehalden inde sehuldigh sijn,
kerk van Weert. Volgens dat sluk had den de ingezetenen wabij niemant, noeh die vurschreven heeren, noch wyr
een nieuw en mimer koor aan hunne kerk gebm.:wd en aen onsen reehlen bij deser gyfften oft quitantien ver
hadden deken en kapittel van Sint Servaas eene som kurU en werden, aile indraght inde argelist uytgeseheyden.
gelds daartoe bijgedragen. De ingezetenen verklaren nu, In oirkonde der waerheyt hebben wyr borgemeysleren,
dat uit die schenking geen meerdere verplichtingen zullen kirchmeysleren, inde gansche gemeynte vurschreven, onse
voortvloeien voor deken en kapittel, die met den graaf scholtit ende schepenen vurschrevenen hunne zegele vur
van Horn als tiendeheffers aileen het schip der kerk ons inde Onse naecomelingen aen diesen oepene brieve
moesten onderhouden. willen hangen, dal ick Leonart Ingenhaghe indertyl

Die verklaring dagteekent van 13 December 1456 en scholtit mijn zegel, ind wyr johan van Loecken. Rulger
men kan dus aannemen, dat kort v66r dien tijd de Geroncks, Daniel van Aelsl, Johan Reinars, Johan Coe·
vernieuwing van het koor heefl plaals gehad. len, Lambrecht van den Winckel indeJohan Karys, sche-

W. G. penen tertyt van Oeverweert vurschreven, ter bede inde
Ie versuecke der burgemeysteren, kirchmeysleren inde

De reparatione ecclesiae Werlhensis (1). Iganscher gemeynte vurschreven gerne gedaen, inde onse

Wir seholtit, schepenen, burgemeysteren. kirchmeys- scheffendomps segel aen diesen brieff gehangen inl jaer
teren inde gansche gemeynte van Overweert kennen mits ons Heeren 1456 op sinle Luciendagh virginis. Ende
desen openen brieve vur ons inde onse naecomelingen, waeren aen diesen brieff hangende 2 diverse zegels van
as dair der hogegebocrene inde moegende onsse genedige gruen was. (Onderslonl:) gecollationeert dese copie mel
Iieve heere greve te Huerne, heere tot Aliena etc., als den origineelen brieff op franchijn geschreven ende be·
greve van Hoerne, inde die eerweerde heeren deecken vestight met 2 uylhangende gruen segels is bevonden
inde capittel der kercken des gueden Sinte Servaes bij mij Henrick Lenssens openbaer notaris in den Raede
binnen Triecht die Ihiende onser parochien van Over- van Brabant geadmitteert ende tot Maestrichl residerende
weert vurschreven tsaemenllijcken, behalffen des pastoirs van woerde Ie woerde accorderende, in teycken der
deyl, hebben inde bueren, daervan sij gehalden sijn waerheyl hebbe dese onderlekent (was getekent:)
den boitge off dat schip der kercken van Weert vur- H. Lenssens nolarius.
schreven te halden inde all nae der aldergewoonle inde (II Oyer het heulellen der kerk yall Weert.
herkomen, ende sao wyr nu eenen nieu'Nen bouwe aen (2) ZIlU rODS" fle.De "euchrijYiDf( zijn ,,"oor .om"?
derselver onser kercken koir, buten versueck aen onsen
genedigen inde Heven heeren vurschreven gedaen, nae
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Gegeven in 't jail' ous Hern duisent vifhondert drei
und tseventich, opten sevenden dach Martii.

Uit bevel obgemelter lantschepen:
Jo. Fronhoven.
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