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DE MAASGOUW

Orgaan voor limburgsche Geschiedenis, Taal· en letterkunde.

-

Dit blad yerschijut 2 maal per mannd
Abonnementen, bricvenen mededcclinonder bcschenning van het Proviuciaal gCB to bczorgen bij de uitge\"crs BoOSTEN
Voor Nederland
• 2 gulden Gcnootschap voor gcsehicdcnis en oud- &STOLS, Achtcr 't Vleescbn. 39, Maastricht
, Belgic
I) franken hcidkunde in Limburg.
Abonllcmcllten wordell eveneellS ontDc uadruk van artikels, buitcn toe· vangen bij aile postkuntoren en bockAdvcrtcntien: 10 cent pcr regel.
stemming der schrijvcrs, is yerbodcn. handelaren.

PRlJS PER JAARGANG,

Bijdragen tot de herstellingen der Kerk ian Weert

sullen uliven als dieselve geweest. sijo over vierticb code

moor jaereo.
Ieerstelyck dnt aile diegene, macbt code authoriteyt
in de 17' eeuw.
hobben te pa.<ssell'll eecige goedingo oft. tran~porten van
huy~en ende erfTgocderen vocr emle aleer sulcke godingo
Medegerleeld door D' P. Doppler.
to passeren, sullen ontrilllgeo van de cojlElren (1) (boven
In het "GueJhoeck (los eerw. c..'lpittels van St. Servaes" de twee, die rm len hondert worden gegevco) noch een
to Maastricht, dat is: ill het register Vfln overdrachten ten hondert, twolcko drn CfX)per f'<ll SChllldich zijn te
enz. van het laathof, dat h1t kapHtel van S1. Servaas oolaellen tot roparntie vau de kerck alhier.
bezat te Weert, van de jaren 1640-167J, vindt men
Ten tweeden dar. dyenvrJIgens de schepenen der stadt
in alschrift volgend besluit van de regeerders aldaar, Weenlt, de moyor der Eerw. Heeren van St. Servaes,
waarbij de lycoop (1) van 2 °/0 op 3 °/0 gobrncht w2rd. De de' hoere PastoOI', do Leenschepen (lJ) eode voorts aile
opbrengst van dat yonreorderd 1 "I" werd besteed voor andere recht hebbtlnde am goedinge te passarell, sullen
do herstollingen en bet onderhoud der kerk, die groote eerst eode voor a1 alsulcke cerden hooderste penoiock
nitgaven vorderden. Van welk jaar dat besluit dagtee* hebben te ontfangen daervan }:erlinent register houdeD
kent, bebben wij niet kunnen vindcD, vermoedeliJk is endo nacr expralio (3) vaD ellick jaer precise daervan
bet uit do I" helft der 17" eeuw:
rekeninge te doon, endo dat iederein sal woordeo gegeveo
copije van deso ordonnantie.
Copia copiae t"an cle licopm ten prO'tt/ite dtr kercken:
1.'eo derdGn dat den voorscreven derden penoiock sal
Op d'aellgeveo vall den Reere Pastoor cnde Kerck- woorden betaelt aen de kerckmeest.ers alhier, tegens bare
meesters alsdat anse kercke niet en is versyn van middel quitantie.
tot baere nodige rcparatie, waoCllner 't gcbouw van aile
Ten 4° dat da voorscreven kerckmcesters dae-rvan, gecanten nacktelyke zij vervallen ende ge:::;telt zij wie Ian. lyck okk van allen anderen ootfaock, alle jaer sullen
ger wie meer te vergaen, gclyck tselve bonoch koonelyck docn oohoirlycke rekeninge.
zij, endo dat om daor in te versyn verscheidtln middelen
Ten 50 dat so iemants de oprecbte cooppinninge van
weI oortijts zijn voorgesla.cgoo, waeronder do bequaemste het transport Diet to recht op en dede ende naermaels ter
ende min quetsende middel is gevondeD, do lycopen die contrario bevonJen woord, der selve sal bruecken (4)
op de vercopinge van huysen endo erven staen tegens vier dobbel van den voorscrbven derden penninck.
twee ten bondor!;, te verboegen tegens dry ten honden,
Ten 6:1 dat so de vercochte gooderen mochten woor~
!IO isL dat met adYys van scboltis, borgemoester, scbepe. den bescbudt (5), der beschudder (6) aen ..len coper desen
nen eode geoorens bierop woordt geordooooert bij provisie derden penninck sal bobben gaet to doen,
ende naerdere ordonnantie eode dat op conditie dat aile
Ten 7° so in toucommende tijden enige diversiteyt oft
gcrechtigheyden van hegravenissen der kerckeo aengaende, misverstandt yuyt 't genige (1) voorscreven mocbt.e com·
.
.,
..
men La ontstaan, sal d'inoorpretatie daervan staen eode
{I) LyrCOOp, hercoop (hJCOO'p, hJcoop, licop, I)'cop) i,: bij open bare
.
..
'
yerkoopiugell en aanbestedingeLl, ter bevestiginj; van den kooop, eenc' bhven blJ scholtls en echepenen.
bepaaldo SOUl gelds (e(!1L zoo"eclste op het geheele bedrag), or cent
(I) koopers; (2) de .ehepenen van het koenhor; (3) e:z:piratie, eiDde,
hooveclheid wijn of bier voor gelag of drinkgeld ten lastc van den
(4) vcrbeuren; (5) naa.1lting, beoadering j (6) die het recht van be·
looper.
llaasting heeft; (7) hetge(!n.

Item dnt in cas van mangelingen (I) van wol off andere muebeJen tegens erve, der coper de wol ofte andere
muebelen sal hebben te stellell tot sekeren vasten prijs,
endo dat sander l'selve to docn gheen godinge (2) on sal
woorden gepasseert.
Item dat in aile guedingen de cooppinninge sullen
woorden opgedaen bij exhibitie van de coopsedulle.
Ollderstont gecollationeert togons zijn originel is bevanden daormede t'accorderen. Ondet teickent M. Putten,
secretarius.
(I) onderhnge koop ell vorkoop
(2) GONliJ1g, gel/tlm/gc, gotlinge, f/oedeJ1is = \wcroracht.

