
Sprekende Stenen in de St. Maartens-Kerk te Weert.

H ET bockje van Dr. Mr. J. Belonjc "Steenen ChaT/en" I) brnchr mij cr roc, den ",Iocr mijner
parochickcrk ccn nauwkeuriger te bekijken dan rec.hr.geaardc kcrkbezoekers pl~ct:l te doell.

Hoewe1 de d"artoe b~horcnde gmfstcnen niet m~, in den oorspronkclijkcn toestand vcrkercn,
zijn zij toch n~ m~rendeels aanwerig; :ij :ijo nl. gebruikt rot het vomH~n van [wee ovcrlangse
en drie dwars-paclcn in c1ke b:.-uk en van eeo opsraanclen rand IanJ;l:5 de :ijmuur van iedcrc zijbeuk.
VCXlT clerc padcnaanh.og :ijo veIl' stenen in stroken verclceld; cni~ puzzle-instinct :tal noodig zijn om
dezc met hun op$Chriftcn te r«onstrucren. Aigehele reconstructie is bovcndien niet voctstoots
moge.lijk, amdat de b~idc ovcrlangse paden der middenbeuk en het binncnpad van clke :ijbeuk
bijna geheel door een planken vloer en de buitenrand van de buitenpaden der :ijbeuken door den
opstaande:n steene:n rand bede:k.t njn. Ook het hek van de doopk.apcl verbergt een aantal opschriften.

Alles te samen :ijn er enkele honderden stenen aanwe:::ig, waaronder verscheidene van voor
1600. : ) Dc condu ie is du J:ewenigd dat een grondige vloerinspccrie menii:e inrerCSSOlnte vondst
belooft. lntussen heeft de tand des tijds of duidelijke.r de voer \'an den kerkpn~erde: opschriften
nier onberoerd ge.laten. Vooral de beide dwarspaden in elke ~uk ,"oor en achter de: communie
bank :ijn af~ leten; in b~paaJd desolaren roescand verkeerr de m t monumencale, maar jongste
stem, nt. die welke in 1841 midden in her hoogkoor geplaam werd bo"en her graf van den aldaar
02 :ijn onthoofding in 1568 ~Taven Phi lip s van M 0 n t m 0 r e n c y, graaf van Home. De
omamenten van ingelegd wit mnmer :ijn sterk gebarsren en de 16 geknone adelaanjes der ~1.ont

morency's li~en :e1fs in gru=e1emenren. Her eregraf van dir kopsruk van het anri.5paans ,·er~

verdient het beter.
De :.g. e e r! t est e e n der kerk is :ijn naam nog minder waard dan dit ~ewoonlijk met

eerste stenen het ge,-al i ; hij bevindr rich in de :uidelijke buitenmuur vlak onder en ter breedte
van het 3e venster ,-an het \V ten af. Aan elke rijkanr voor:ien van de bo,'co e1kaar geplaaUite
wapcns van Horne en WC'Crt, :egt hij in gothische letters;

lnt-guldc-iaer-''3n-vij£rriehooen
is-gebtoke-dy-ald-kerc.k-u.ny-en-woot (wonden 55)
ende-op-a,·ent.magdaleen
is gelacht dy yente steen.

Dat de stcenlegging niet, :oals men wei eens ge~:en heeft J), in 1500, het jaar der afbraak van
de oude kerk, plaau greep, blijkr uit de corresponderende post uit de stadsrekeningen per 21 Juti
1501: hem den xxi-sten daich in Jutio op Maria Magdalenen avont des morghcns omtrent vi uren
iss dat fundament van on:er nuwer kercken aingelacht, hecfft mijn ghened~en Heer van Home
Greve Jacop den ieuten steyn doin lea..gen ende der burgemeester den anderen ende dair onder
gclaicht enen Kocis postulans~ulden facie 1 gulden 10 st.• )

De:e steen heeft echtcr nog een groter en hardnekkiger vergissing op :ijn geweten, nl. als IOU

hij de :g. cerste Steen der kerk in haar geheel zijn, terwijl hij dar slechts is van de in 1501 bcgonnen
uitbreiding naar het westen met zes traveeen. De drie oostclijke traveeen en de koren waren reeds
cen halve ceuw eerdcr gcbouwd, kennetijk met voorlopig behoud der "aIde kerck". Dat zegt de
stijlkritiek, uitl::cdrukt in de Voorlopige Lijsr 5), en wordr bevcstigd door de stadsarchicven. Ln
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1456 wordt nl. ~csprokcn van cen "nieuwcn bouwe aan dersc1ver inlier kercken koir.... ~edaen" ').
N'iettemin wordl hel bc~in van de bouw cler "niemve" Kerk relkens weer opnieuw bijna een halve
ceuw re laat ~edatecrd 7). Frappons toujours!

Eell andere steen bmchl juiSl correcrie ener vef<.:issin~. GclCI::en russen her HOC{!:- en het
O.LVrouwekoor (dal van de zuidc1ijke zijbeuk), 215 em hoog en 83 em breed, misscnde de lin
kerr.md, w~eft hij in latijnse kapitalen:

DO ... • .0 CHRISTIANO (ac.htdc1igc hackrozet) ... BOECHOLT CANONICO
.. SERVATY TRAIECTEN QUI. N COMISSIONE OBYT 12 .609 HENRICUS A
CHOLT V [ L1CENTlAT\'S .. RAETOR-HVIVS-OPPIDI .. IT REQVIESCAT-I ,
PACE \VEL-E HEER CLAVD \VELEDE .. BRL"S .. EN HEE ...,

In :ijn Kanunnikenlijst laat dr P. Doppler') eersrp:enocmde C h r i ~ I i a an", a n B o·
c hoI t tien jaar te \'f0CJl: sten..en, 01. in october 1599. Merkwaardicerwij "telt hij het oprreden
\-an diens opvoJ~er wd in 1609 t ), en zulks op 20 October ,,-an d;n jaar. Elders" ) d.ueen hij dir
la:u~te [en onrKhte weer tien joUr Ia[cr, 01. 10 O.:tober 1619. De V>d.arheiJ : ..1 met den ste-en \'-el
in her midden Ii~en. De o\'criJ::e J::~evens ,-an dr Doppler kJoppen er mnle.

De twcede c:rafbewon r H ~ 0 d r i L: ". a:l B 0 c hoI t licentiaat in de heide rtthren, komI
als schour \.10 Ween ,"oor in cen sruk van L ep[ember 161:; 11). Hij huwde met Anna Cae! ,-an
Rees(e). en wa_ luitenant ,-an het 5[. Jorisgilde C) en grooevader '-an ~t;lIhias ,-an Bocholt. kanunnik
,-an 1664-1717 n)

De combin.'\tic Cbud.•.• en Brias wijst op C I a u diu ~ Em man u e I d c B r i:l. s. heer
\-an H~endoome. ~eboren bster:1 Horne we Fran.::iscus deo Brias de H~cndoom 1705 eo diens
C'ChtgenOle Anna Mechfildis deo HolsbC'Cken. Loner was hij te W«n woonachtii! eoo trouwde al
dan. It).

Omrrenl he-t Wcencr ras t 0 ra a t en de in\"locd dcr Un i '" e r it e- i t \' a n Le u \"e n
o p d eo pas t (\ 0 r ben 0 e min g e 0 in de Nederlanclen k"-am ik cen [)'pische ancien·
rfgime\"crhoudinp: op het spoor door den derden steen ,-an "o~n af van den buiteng.an~cler 'oor
delijke zijbeuk, dus linu ,'oor den biechtstocl van den tq!enwoordiRen bekteder ,-an dar amb[.
Hieror staat in Latijnsc kariralen te Jezen;

PETRU G E . I ALMA UNIVERSITA'" .
lOVANlENSI 2 ANNIS PEDAG .. PORCENS. PROF. EGREGIUS

De bencdenhelft "an de twcede rCJ::eI en de rcs[ van her opschrih \Vorde door den opstaanden
s[enen mnd bedekt. Hier is dus sprake van iemand die gedurende [wee jaar professor was aan de
"oormalige Lcuvensc Uoiversitcit5pcdagO'~ie ,-an he! Verken alias paedal:ogium poreensc of
Standonekcollcge, verbonden aan de facultei[ der Anes, ooze Wijst:ebeerre eo Lcneren. •

Door de vriendeJijke mcdewerking van de hedendaagse prof. H. dc Yacht [e leuven kwam
ik 10[ de condusic d:u dit niemand anders kan :ijn dan:

..Pelrus GulielnHJs B 0 j;: a c r [s, ex Aelsl prope Eyndhoviam. alumnus quondam hujus
paeclag()J::ii ae tertius in scholis anium anno 1717. Erat alumnus eollcgii ponrificii, diaeonus CI

sacme theolosti.,e baccalaureus fOmla[Us. dum in paedag()J::io Porccnsi cons[irucba[ur professor
anna 1721. Factus dciude anno 1724 via nominarionis acadelllicae pastor WeTlhensis in Gclria et
sui disfrictus archiprcsbytcr." l~)

Bij het jaarlljksc vergclijkcnde prolllotie-examen van 1717 W<lS hij elus de derde lijner faculteir
gcweest.

Het hier llitAeOefendc benoelllinl-:sreehr tor in de Ncderlanclen (met inbegrip van het wereId·
lijk en J:!ecslelijk ~ebicd van den Bisschop van luik) openvallendc l-teeslclijke ;nnbten was aan de
leuvcnse Universiteit onder bcpilaldc voorwaardcn tocgekend door Sixtus IV in 1483 en aan de
Facultei[ der Artes door Leo X in 1513, nader bcpaald door Adriaan VI in 1523, Gre~orills Xill
in 1572 en 1573 en Paulus V in 1616. He[ faculteitsprivile<.:e was door Karel V in 1531 en door
Philips II in 15n met bepaaldc beperkingen crkend. I.).

\V:ut de ).:ewone bcnoelllin).:s~erec.htigde ceo naruurlijke persoon dan kon dit recht ccnmaal
lijden5 diens ambtlipc:riode. wa hct cen rech[spersoon dan eenmaaJ in de lien jaren worden uil
}::coefend. Dc bedol'lin" cn-an sc.hijnr j;::cwecSI te :ijn om enen:ijds hel inteLlectucle peil van den
geestelijken stand door toe,·loed van gq!mdueerden hager op rc vacren, anden:ijde dc:c Jaats[cn
ingeva.l van onvcrm~en ecn g telijk ambt met ceo inkomen tot cen bepaalde h~'te [e kunnen
,-er:ekCTC'n.

hadclijk 'oor de :z:id:UTA waren ech[er de menig,,"uldh:e betwistinlfen der Uni"ersiraire
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b:nocmin}.:cn. hetgcen tcngcvolge had dar inmidde!s de ambtsuitoefenin~ acluerwc~c blcef ('f gc·
hinderd wcrd. Zo had cen kerkvisitator reeds op 17 April 1670 belrcffende Ween aangctekend;
"Pastor non cSt. Pastomrus esr litigiosus inrer jo."lnnem Bormans, nominatum ex parte facultatis
Artium Lovanii ct Conmrdum \Vynants pl1lesenrarum a Capitulo S. ervatii." 11 ) Gcnocmd kapine!
had nl. am beunen met den Heer V3n Ween ber patronaatsrec.ht.

Ecn 5OOn~eJijke k""eHie rees voor het Sou\'ereillc Hof van Oppel")!:;-Ider te Rocrmond tusscn
onzen Bo~aen en den door het kapine! \'oorgestelden canditaar Josephus Arnoldus Swysen.
TC\lers::cefs ,·cede deze laatste aan, dar her lapine! in her ruStil:C b~:it van het b~unelingse, vrije
~trooaalSTec.ht W~, ml dit r~cht :uiver, althans g~mene:d, lakaa] en derhalve niet aan her pause#
lijk previJeg~onderworp~nw.J~, dat het verdng van Venlo \l3n t 513. waardoor G~lder a:m Karel V
kwarn, b!houd \'3n aile pre\-il~ erkende, dat het parronaarschap anders zou wordcn ~edesrrueerd

en de inl2nd:re kinderen niet tot enill~ p3Storye :ouden kunnen gemken en tenslone dat Ween
at \"rij! rijk ..hezrlijkheid buiten G.:Ideriand en de N~crlandcn en d'larmede huiten het gcbied
v.m het P",uoelijk previlege laf.!.

Van L~uvcnse :ijJ~ werd. b~ij!c.ens een kaDttekeninJ;: op her b~uff~nde \"erw~nchrift, dit
alles b:~houwd al.. "Ploratus el ululatus Di. Syb~n (blijkbaar de ad\'oc.aat \'3n het kapinel,)
conrra Privil~ia."Het Hof drukte het netter uit. doch ac.htte bij vonnis van 30 O.:rober 1726 het
kapittel nienemin "nier ~~fondeen nochre ontfanckbaer:' I ) Van cen O.»renrijks Hof was ook
moeilijk anders re ver\\'3chl(~n. D~ inlijving van \Veer[ bij Opper#G~lder had dus ook kerkdijke
l-:e\·ol~en.

Daar Habcts 1726 als her b~injaar van Bogaerts' pastoraat noemt II), leid ik hieruit af. dar
·dez.e :ijn ambr eerst na deze uitspraak aanvaard hceft. L:tnddeken van Weert werd hij eerst op 4
F~bruari 1744 na her o\lcrlijden \'3n zijo \·oorganJ;:er al5 zodanig: joannes \Veusrinx, prot.ap. en
pastoor \Ian \Vesscm It). In 1758 stier( hij en werd hij op 14 ~han in het hoogkoor begraven ~I).

Meestal aileen m~[ zijn eersten voornaam aangoouid dient men hem niet te verwarren mer :ijn
tijd., naam# en ambt~enoot Pel r usB 0 0 Rae r t s, pastoor van St O..xlenrode. o\lerleden
27 April 1757. O.lk de:e had conn«ti:$ m~ het Standonc.kcoll~e,want hij stichne op 12 Juni 1756
daarbij een 5tudiebeurs, de Bur 5 a Rho dan a • \'oor de aldaar re vol~en filosofisc.he en theolo
gisc.he studies ten bzhof'\lC' van katholieke srudemen, b~elil\lt uit 5t O~enrode en Woensd,
sub..idiair uit de overit::e Meierij of om.liJ;gende plaarsnl. n)

Na de nr$ 531011 betreffende P.W. BOll:aens's protes trof mij onder nr 5312 van Prof.
H. de Vocht's Inventaris der Universiteitsarchieven U) de vermelding van ee-n plants \V e e r·
ran g r eats aanhorigheid \'an het Weener decana.at. Verstoord over mijn onkunde van de:en
naam uit mijn omgeving kwam ik door lezing \'an her berreffende stuk uit 1611 tot de ontdekking.
dat hij tC wijren is aan cen vcrkeerde lezing van ..Wr-eneani" in de \loigende teksr: ......consrabar
joem Cre.mers novissimum Rcctorem altaris s.Spiritus paroc.hialis ecc1esiac oppidi Weeneani
resignassc." Voigt de benoeming door den Bissc.hop van Roermond \Ian Amoldus Aben tot rector
van J;:enoemd H. G~estaltaar en kennisgeving daan'an aan Per~rinus V~c1s, deken van Ween.
De omsc:hrijving \'ao dit stuk, welke ook ten onrechte van een pastoorsb~nocming sprcekt, dient
dus vcrbeterd te worden.

Achter in dczclfde Noordelijke zijbcuk der kerk is lcngevolgc van de vernicling \Ian hct zi}
porraal door den val van den tOren in 1940 een grafsleen b100l gckomen (1,35 Ie #,53 M.), die een
linksc snook mist en hel voll-:ende le Iczen laar: 4

Ranclschrifr in gothischc minuskcls van hoven links af: , , .. r (carrouchc met; 1 R K) etl
jan ketelcr stnrf 1576 dcn 20 (medaillon met 3 molcnijzcrs. 2 ell I) I janutlry ..

Het midden vtln den stccn roont in Latijnse kapiralen (dc ecrHe r~el ruwcr gchakt dan de
volgende):

P K .. NNO 1649 .. EN-7- .N1VS-IS MYN .. OEDER MER EN KETELA .. RS-
LEDEN •. ER VER5-RVEN.

Een Jan K e tel e r wordt in het jaar 1573·74 als bun:cmccster genoemd. U) Hii reisde
toen nau Antwerp:-n met een \'cnoek om \ledichtin~van hct pluOltcr:icke en oproerige gamizoen.
De ~oede m'ln heeft. het blijkbJar oiet lang overleefd. De drie molenijters komen m.n. in kerk en
kloo~terp:mdder Weerter MinJerbroooers meer voor; zij vormden ook her oonpronkclijlc. wapen
\"an Jan van \Veen. U)

Ecn wapen, d"l[ mij voor een raadsel stelt, komt "oor tq::cn het rugstuk van den preekstoel
Jer St \~nen welke gedeehelijk uir de 2e hell1: \"an de 17e ccuw Jatccrt. Gcdekt door cen his-
schopihoed venoont het in het Ze en J~ kwartier een wassencle maan me[ cen barenslccl in het
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schildhoofd, du.s het familiewapen \'an E u g e n ius A I b crt us d' A II a m 0 n t, Ris.:;chop
van Rocnnond 1659.66, welk wapen hij m~t de spreuk ,.Paticns 1,'5(0" ook J:cwoon \vas als
bisschop:;:wapen te voeten. H) De tC \Veert in het Ie en -+c kwanier voorkomende gekroonde,
klimm~nde leeuw komt nergens elders in's Bissc:hops wapen voor en is oak niet te \'erklare.n
door het wapen van :ijn maooer, die cen M<:rode "'as en geen leeuw in haar schild \'ocrde. (s dit
missc:hien het enig overgebleven ((·ken uit de kone ambtsperiode van de:m Bisschop, die een
ijdel en onbeduidcnd mJ.n schijnt gcweest te :ijn n), dal hij :ijn tite! van primaat van Gelder in
:ijn bisschopswolpen heeft willen uitdrukken~ Men mQCt dan den enke1en leeuwensman al kleine
onnauwkcurigheid \'oor lief nemen. Ik geef mijn mening graa~ voor een betere.

En hierm~e ben ik aan het eind van mijn grafstenenlatijn; de enkele J:;evallcn, die ik voor den
voet venneldde, [onen duidelijk, welk cen rijk ~listorisch materiaal n~ in de:e honderden steneo
verscholen lif.,'1. Zaak is het, dit alles op te tekenen \'oor kerkj:tangersvoClcn nOJ:: meer daarvan vcr.
efrend hebben.

Ween, December 1946. Mr. STAN SMEETS.

I) HC'",mKh"H.C',;C' Nr. 8, AmllC'rdam, 19.. 3.
I) 0... VoorlO<lril[C' Ujll dC'r NC'd. Mon. '. G~h. nl KunSI• .,II. V1Il. provo Limbufi. •...Hage 19l6. bl:.

H5. 1I«(t als oudsu: dalum 1618.
Mr. P. C. 'an Trolang Prins tC'k('l1dC' in Limburg. J..arboC'k XXLV bl:. 36 v. sl«hu 13 gra(schri(t('l1 op

....0. K~ ,·OOr·17C'·C'C'uw.C'.
0) B.·. VooriopiljCe Lljl't Limb. bl:. 543.
•) Aldus mC'dq:C'dC'Cld door A. 1. FI..m('l1t in ChroniC'k HC'CflijkhriJ W('Crt. Publ. 1891 bl:. 153.
•) 1.a.P. bl:. Sil.
0) CopiC' in hC't 'G1dsarchic( van ("('n .wk• ..--rin dC' W('Cn('l1ucn .C'~kl"n:n Wol Jit ,ub.idiC' .~ hel Se.

SC',.:nsupluC'1 "oor die briuC'1 I~ m«rdC'rC' "C'TplichtingC'n mecbn:njtt. MNC'1NC'C'ld door dhr. G. Haubcn
tC' WftTt in dC' "C'rgadC'rinl •.." dC' Gcschied- en Oudhcidkundige Knnl[ DC' AldC'nOOflh .-an 19 Dccanber 1939.

1) F. A. J. Vermeulen. HandboC'k Gn<:h. NN. Bouwkunst. 1. •....H..ge 1918. bl:. 387. La..tslC'!ijl.. J. Huij..
man•• DC' K"lhC'dralC' KC'rk .-an ROC'nnond; Maugouw 65C' n. bl:..33.

0) Publ. 1939 bl:. 183.
0) I.a.p. bl:. 209.

10) Publ. 1935 bl:. 40 nt I.
II) Flamem Chronlck bl:. 176.
IJ) J. A. Jollel. DC' Schulccrsgilden en Schultenj .'..n Limburg. Publ. 1937 bl:. 110.
II) Publ. 1939. bl:. 2.U.
Ol) Flamelll Chronick. bl:. 258. 273.
U) E. Reuscns. Doc. rd. :I. l'hi~t" de I·Un. de Louvain 1425-1797; IV, Coil. Cl (lcJ. Louvain 1886 1888.

OndC'r nr. 139. l-Iab.." (Guch. Bisd. Rocrmond. III (1892) bl:. 373) gedt minuer julat Eindhoven als lleboone·
pl~alS.

lO) :;e: VOlIC'rius AndrC'...· F..sti A....demie; Stud. GC'n. Lo~.: Lo•. MDCL. 81:. 10 •.
IT) Hab"l$ I.a.p. bl:. 378.
") Priv...c. Lo.'. concena.. lov. 1728. In ... II p. 590---591. HC'I uO$SiC'T in SI.... tsuchid" SnHitl. LC'Uv.

Unh. (ond. nr 53tC' II.
I.) a..... bl:. 373•
• ) Ilabcu c.•• r.
") 8q:rarcnlorq:. 172 63 Rijksarch. Umb. nr 696 op 1758: "Ii m,lItiJ ildmodum rC'~. ac <UI1J'lwtmus

Jamln.... PC'trua: too,:aC'1U l2 anni huiu. parochlaC' pulor t'l dC'Canu, chitali. C't di nicrus "·C'nC'.uis Joat'p. in
m«lio choro".

..) Staats3rch. Sru.ul; LC'u". Uni .... (omit n~ 21711.
Ill) In•• dC'J Arch. dC' !'Uo. dC' lou". 1426--1797 aUI Ar..h. GC'n. du ROl"ilumC''' Sru,.., LC'u."cn 1927•
..) ft..mcnl. ChroniC'k bl:. 207.
IU) FI.m('l1l. Chron. bl:. 176.
") HabC'u GC'Kh. BIJJ. ROC'nn. 11 bl:. 442. 495 nt I en 501.
:n) L. J. RQ£it'r. GC' ch. Kalh. N·NC'd. II (1946) bl:. 648.
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GRAFSCHRIFTEN BOVEN IN EEN TOREN.

Bij restauratiewerkzaamheden in het inwendige van
de om zijn [engte bekende toren der St. Martinuskerk
te Ween heeft men onlangs op de eerste verdieping,
dus vlak boven het hoofdportaa[ en achter het zangers
koor del' kerk, en wei naast de toegang tot die verdie
ping langs de wenteltrap, cen tweeta! opschriften ont
dekt, die aangebracht waren op cell oudere, tot nu toe
verborgen kalklaag. Zij zijn aangebracht in cen rode
kleurstof en samengcvat in cen barokke omiijsting.

De rekst luidt:
Anno 1602 den 26 Februarey is ghestorven
meisrcr Jacap In den Zeer cilde begraven
28. God gefe hem graty.

Amen.
Anno 1603 den 20 Januarius is gestorven
Herman Caris. Godt heb sijn ziel.

Vir cen nadere beschollwing dezer torenruimte blijkt
dat deze vroeger cen onderdeel van het zangerskoor
heeft uitgemaakt, waarvan zij nu door een houteo
schot achter het orgel is afgescheiden. Gezien ook de
meister-titel van jacop, die er op wijst dat deze magis
ter cantns is geweest, Jigt het voor de hand, dat men
door deze opschriften de led en van het zangkoor heeft
willen herinneren aan twee hunner over led en mede
leden ter opwekklng am voor hun zieleheil re bidden.

Volgens mededeling van mr. D. in Het Kanron Weert
van 21 Maart j.1. zou een dergelijk gebruik op kerkkoren
in ons land vrij algemeen zijn. In de paroeh iekerk van
Wijchen worden de namen der overledenen sedert lang,
aangebracht op koperen plaatjes, op het orgel geschroefd.

Weert. STAN SMEETS.
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