
Een vijftal stukken betrekkelijk de 
Hervorming te Weert. 

1583-1584. 

De' stukken, die hier voor het eerst in druk verschijnen, 
, werpeneeil niet onbeduidend licbt. op den godsdienstigen 

en burgerlijken toestand van de stad Weert en bare om
geving, gedurende de jarEm158:fen 1584. Zij vel'Schaffen 
eene menigte opholdè"ingen betrekkelijk ondeI'scheidene 
reiten, waarvan de aanteekeningen va~l Zustel' Maria Luijten 
gewag, maken, en kunnen als een vervolg op die kronijk 
beschouwd worden;' althans zij leveren het bewijs. dat met 
het eindjaar dier kronijk de »geuserije" te Weert op verre 
na niet ten einde was. 

Het. bezoek van Roel'mond's 'eersten bisschop, Lindanus, 
in Maart 1570 den Weertenaren gebl'acht, had, wel is \vanr, 
een maciltigen ommekeer in de uiterlijke houding der inge
zetenen verwekt, doch, naar het zich liet aanzien, slechts 
ee.n geringen indruk gélIiaakt op de gemoederen van hen, 
die zich, door de 'hervorming hadden laten misleidt:n; Vele 
dezer làatsten verlieten de stad, anderen werden w~er ka
tholiekv.oor de leus, maar bleven blibertijn;' en geus in 
hun hart. Uit dien hoofde oordeelde de bisschop een tweede 
bezoek ter' plaatse noodzakelijk. In Februari 1B71 naai' 
Weert 'overgekomen, belastte Lindanus den scholtis en de 
stadsboden, alle verbodene boeken op te speuren, en deed 
die in grooten getalle, op een del' Qlark~dagen, in hei openbaar 
verbranden. Tevèns vaal'digde hij eene verordening uit, 
waat'in verklaard werd, dat de . stad wederom onder het, 
gezag stond van den katholieken godsdienst, -en zorgde dat 
die verordening behoorlijk afgekondigd,' nauwkeurig uitge
voèrd en dOOl' den hertog van Alba goedgekeurd· werd. 
Daardoor kreeg dit stuk niet alleen te Weert maar 
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ook te Nederweert kracht van wet. Vervolgens ste~de de 
kerkvoogd zich in aanraking met dé predikantén en afge
dwaalden, die in de stad de protestantsche vergaderingen 
leidden, redetwistte met hen over de geloofspunten ,en 
trachtte hen zoo doende tot, betere gevoelens te brengen. 
De voornaamste burgers, die tot de hervOl'ming overhelden, 
vermaande hij vaderlijk om toch aan het geloof hunner 
ouders en voorouders 'onwrikQ3ar vast te houden, terwijl 
hij den priesters, die destijds aldaar nogal talrijk waren, 
den plicht van' orde en tucht ten ernstigste. op het hal't 
drukte. He1aas! reeds drie pastoors der stad: Leonard,us 
van Oeteron, Thomas Spl'anckhuysel~ en Petrus Mosanus 
waren achtervolgens van het kathoIi,ek geloof afgevallen 
en, onder de bescherming der Heeren van Weert, als 
predikanten der hervorming opgetreden. De laatst ge
noemde had 's jaars te voren de. stad moeten ontruimen. 

Betrekkelijk deze drie hoofden der Weerter. ketterij, 
leert ons eene handscllriftelijke aallteekening uit he~ Minder
broeders-Klooster te Weert het volgende: » Volgens den 
guar~iaen Bonaventura' Ververs, anno 1öö9, is tot Weert 
pastooI' geweest 'zekcré Leonal'dus, welke wolf ,-cle schapen 
heett bedorven; zoover dat er weinig Catholijken overig wa
ren; en veelen van de. geestelijcken sijn met hem omgevallen; 
spottende met het H. Sacl'ifieie del' Mis predikte hij tot 
drie uren toe sonde I' ophouden. Hij is door 'den' bisschop 
van Luik verjaegd en eenen Thomas Spranckhuysen, van 
Thorn geboortig, is pastoor geworden, welke 'in H)66 
is getrouwd met Cathel'ina Nies, en is geheel kettersch 
geworden. Dese is op St. Thomas dag, op verzoek van 
.de gravin van HOl'ne, te Nederweert gaen de ketterije 
prediken. Maer het geweld der Nederweertenaren heeft 
hem doen vlugten, dael' hij bijnae dool' hen onder den. 
toren is gedood geweest. Zij 'sijn allen stantvastig in het 
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geloof gebleven, aengespoord zijnde door hunnen ijverigsten 
pastoor Antonius vàn den Steen, en vreesende dat hunno 
kerck weder soude onteerd worden, hebben sij die den 
geheelen winter bewaerd. 

»Anno 1570 is den pastoOl' van Weert, Peter Mesanus, 
oock eenen grooten ketter. dool' den bisschop Lindanus 
uit Weert gejaegd en de bisschop heeft. pastoor gemaeckt 
Jacobus Groenen van 'Maesbree.'" 

»In het jaer HS72 sijn onse Paters wederom uitgejaegd 
door de beeldstorme,rs en alsdan was de' kerck een geheel 
jaer sonder dak geweest, ·welcke wederom gèdekt is geweest 
door de borgers in het ja.er 1573, wanneer Wilh~lmus 

'Lindallus, bisschop van' Roermond oock den' altaer gecon
sacreerd heeft. De andere uitjaeging geschiedde in US78 door 
de ketters en alsdan is het geheel convent iu brand gesteken, 
en is niet dan in '1586 begonnen herbouwd te, worden." 

Zoo ver de aanteekeningen der Minderbrqeders~ (1) De 
beeldstormerij van 1572 had te Weert waarschijnlijk 'plaats, 
nadat Roel'mond, op den 23 Juli van dat jaar; door den 
prins van Oranje stormenderhand was ingenorlien geworden.; 
toen immers viel Weert' ook in diell8 handen. De prins 
bleef mees'tel' van Roermond tot den 6 October van het
zelfde jaar. 'Op dat tIjdstip keerde Weert mede onder de 
heerschappij der· Spanjaarden terug. In November 1578 
namen ,de Staatsche troepen onder graaf van Hohenlohe 
bezit 'van ,het graafschap Horne, en veroverden 'het kasteel 
met de stad Weert. In den avond van den 16 December 
verscheen te Weert een troep 8taatsche ruiters, die uit 
hopfde . van het late uur; hunnen intrek niet, in de stad 

. en het slot, maar in _ het klooster der Franciscanen namen. 
De Spanjaarden uit Roermond, daarvan onderricht, trokken 
dien zelfde nacht naar Weert, oven'ompelden het· klooster, 

(1) Vil. Knippenbergh p.~f24. 



!!8 

versloegen de ruiters en keerden met eenige gevail.genen 
en del'tig paarden naar Roermond terug. ('1) Te dier 
gelegenheid wellicht had de brand plaats, waarvan de. boven
gemelde aanteekeningen des kloosters gewag IIiakEHl. 

De Staatschen bleven intusschen in bezit del' stad en 
van het kasteel mt in het 'begin van 1~79. De prins 
van Parma, op weg-naar Maastricht, nam den -13 Februari 
Weert· in en liet het kasteel besQhieten. De Staatschen,. die 
zich op genade en· ongenade m0estenovergeven, werden 
in de vensterramen vnn het slot opgehangen. (!). In· Mei 
werd de Spaallsche kolonel don Gaston Spinola gouverneut' 
der stud (3). De verovering van Maastricht,- die in Juli 
volgdé, hechtte onze omstreken en' daaronder ook Weert 
voor jaren lang tran de zijde des konings van Spanje, die 
er zijn gezag. en dat der Kerk duurzaam herstelde. 

Bisschop Lindanüs. die van eene reis naar Rome tel'ug,:" 
.gekeerd w~s,. verrium te Maastricht den treurigen toesta'nd, 
waartoe de katholieke godsdienst in het pas heroverd Weert 
vervallen was. Hij richtte diensvolgens, in het begin van 
1~80" aan de Weertenaren een en brief in het Nederduitsch 
;geschreven waarin hij de eenhèid del' Kerk toelicht el~ 
de. noodzakelijkheid voor ieder Christen, om het oud 
voorvaderlijk' geloof ongeschonden te bewaren, duidelijk 
uit een zet. 

Dit schrijven schijnt evenwel den gewenschten illvloed 
niet gehad te hebben, althans ·de oOrkonden melden, dat 
de Bisschop, in 1~83, daar weer persoonlijk moest optreden. 
Voor z'ijne reis naar 's Hertogenbosch, waar hij den diep
ge·schokten godsdienst, op aandrang van den prins van Pal'ma, 
zou trachten te herstellen, bezocht hij Weert en vond vele 

(f) Publ. etc. du Limbourg, X p. 222, 
(2) Ibidem X p.22ts.· 
(3) Ibid p. 229. 
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personen, die 3311 hunnen paaschplicht niet voldaan hadden. 
Eenigen hunner waren zelfs ·van geheel protestantsche 
denkbeelden doortrokken. Deze laatsten deec) de kerkvoogd 
voor' zich komen. onderrichtte hen met vaderlijke goedheid, 
bezwoer hen van het geloof ~unner vaderen niet afvalling 
te worden en y~rmaande hen, dat zij omstreeks Pinksteren 
hunne paaschplichten zouden volbrenge~" Doch de ketters, 
die ondersteuning vonden bij de· heeren dier plaats. 
bleven halsstarl'ig en namen hunnen toevlucht tot den graaf 
van Meurs. 

Philippus van Montmorency, die in 'lö68 zijne tro'uwloosheid 
jegens het koninklijk gezag met den dood bekocht, was 
een flauw katholiek, »een libertijn", die zich-weinig om den 
godsdienst bekommel'de en zijne echtgeuoote Walburgis 
van Neuenar in- zijne heerlijkheden vrij spel liet. Deze 
vrouw .waseene vinnige pl'otestante. die dè nieuwe leer 
aJom . bevorderde. Wij hebben uit. het kl'onijkje van 
zuster· Maria Luijten 'vernomen, dat 'in 1ö66 op haar bevel 
en dat harer' schoonmoeder·, de predikant Thomas naar 
Nederweert werd gezonàen' om er de hervorming te pi'eken. 
Na de terechtsteJli.ng vanPhilippusvan Montmorency viel hel 
graafschap Horne op den· spinrok en werd' door den 
bisschop van Luik als. leenheer . benaderd. Godsdienstige 
woelingen deden zich dan ook hier niet meer voor. Maat" 
anders was het in äie plaatSen. welke aan de erfgenamen van 
Philippus overgingen. De Heerlijkheid Weert met de dorpen 
Nederweert, Level'oy, Wessem en Kelpen, kwam in bezit 
van Philips' weduwe, ter\vijl de. Koning van Spanje, als 
hertog :van Geldel'land zich de souvereineteit óve~ die 
plaatsen voorbehield. (-1) Deze weduwe hertrouwde in 1ö78 

(1)' Dat~ d~ heerlijkbeid Weert ten gevolge 'del' te."echtsteUins van ·Montmorency 
aan de kroon zou vehallen zijn, schiJnt' niet te blijken.· VIl. Pulli. elc. du 
Liml1ourg, VIII, p, 6lS. 
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met haar neef, Adolf van Neuenar, graaf van Meurs, een 
protestant gelijk zij, en stadhouder der provincie Utrecht. 

Tot dezen graaf van Meurs namen, zooals reeds gezegd is, 
de Weerter ketters in 1.:S83 hunnen toeylucbt. Op bun 
verzoek werd bisschop Lindanus door den graaf schriftelijk 
aangemaand den Weertenaren niet lastig te ·vallen, hun ge
weten geen geweld aan te doen, n.och hen met kerkelijken 
ban of boeten te ve l>vol gen , want zulke 'dingen waren, 
volgens hem, strijdig met Gods woord. De bisschop zond 
dit schrijven aan den pr.ins van Parma, die toen te, Lier 
vértoefde. l>eze antwoOt'dde" dat Lindanus zich hoegenaamd 
niet moest laten afschrikken door 's graven' bedreigingen, 
maar ongestoord zijn werk zou voortz,etten en voleinden. 
De bisschop liet dan ook niet af den afgedwaalden onder 
het oog te brengen, dat bet 's Konings wil volstrekt niet 
was, lieden Vim verschillenden godsdienst in zijne Staten 
te . beschermen, dat hij reeds 'meermalen ondervonden had 

,wat hem van' de zijde der ketters en bijzonder van, de 
Calvinisten te wachten stond. Deze immers Waren ·overal 
in opstand tegen het gezag. Diensvolgens schreef Liridanus 
den afvalligèn een termijn voor, gedurende welken zij zich 
door dtm pastoor van Weert, een vroom en geleerd priester, 
in het katholiek geloof zouden laten onderrichten, en ver
maande hen dringend, om intusschen inet allen ernst aan 
het heil hunner ziel te denken en zich omtrent het AUerhei- . 
ligenfeest, als trouwe zonen del' Katholieke. Kerk, tot 
het ontvangen der H. H. S.akramenten aan te bieden. 

Na zijne terugkomst uit '8 Hertogenbosch 'in het najaar 
US83 begaf de bisschop zich nogmaals naar Weert en bleef 
cr gedurende vijf maanden. Over dit laatste hezoak han
delen de stukken, die hierna het li'cht zien. Daaruit 
blijkt, dat Lindanus alsmede zekere Jan Baptista Du Boys, 
gouverneur der stad, door de regeering als commissarissen 
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hel'waarLs gezonden waren, ten einde het diepgezonken gezag 
van Kerk en Koning op te beuren. Later werd hun nog 
de Geldersche raadsheer A. Adama, 'een Fries van geboorte, 
als medehelper toegevoegd. De bisschop trok in zijne hoe
danigheid van Commissaris zes livres en de raadsheer 40 
patards 's daags. 

Havensius 'in zijn werk: De e,'ectionenovoru?n episcopa
tuum i1l. Be/gio heeft de uitkomsten van 's bisschops werk
zaamheden te Weert gedurende dit laatste tijdgewricht 
opgeteekend. Wij zullen den korten inhoud van zijn verhaal 
hiel' mededeelen tm, het aan 'onze stukken toetsen. 

Reeds bij zijne aankomst te Weert den 29 November 
deed bisschop Lindanus~enige Calvinisten voor zich ver
schijnen; hiJ ónderwe~s hen in de geloofsw.aarheden, wêer
legde hunne opwerpingen, toonde hun de dwaling als 
'met den vinger aan en dreigde hen met de straffen, die 
de H. Apostel Paulus tegen de, wedel'spannigen uitspreekt. 
ingeval zij zich vóór'het feest van den H., Andréas (30 Nov.) 
niet aan het' gezag der Kerk on<;lerworpen hadden. Onder 
hen vond men el' zelfs, die met vel'loopen nonnen waren 
in den 'echt getreden. Den 27 December werd tegen ééne 
dier nonnen, uit Heinsberg herkomstig, een bevel van 
aanhouding uitgevaardigd. (Bijlage N°. '1.) 

Daar de verdwaalden echter halsstarigbleven, liet de 
Bisschop hen nog drie of vier maal gerechtelijk walU"schuwen, 
en toen ook dit niet baatte trad hij de kerk binn'en, deed 
de klokken luiden, de kaarssen uitdooven en sprak over de 
voornaamsten dier heethoofden deli kerkelijken banvloek 
uit~ Dit gebeurde den -tO December -tl$83. De geëxcommu
nieeel'den waren zes in getal, vinnige Calvinisten en We
derdoopers, ,die reeds twaalf 'jaren vroéger uitgedreven 
waren geworden. maar zich beroepende, op den Gentsehen 
vrede, weder waren teruggekeerd. (Bijlage N°. 1.) Daar 
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deze ongelukkigen met het gezag des bisschops den spot 
dl'even en den kerkelijken banvloek in q.en wind sloegen, 
werden zij tevens dOOl' den scholtis tot eene geldboete 
veroordeeld, D.eze maah'egel werkte beter, Velen vel'langden 
nam' elders te verhuizen; eenigen vertrokken metterdaad; 
anderen betaalden hunne hoete en bleven. De kettel's echter 
die de stad ontruimd hadden, vestigden zich in de buurt 
en kwamen naar Wee!'t op de marktdngen. Gevaat' alzoo 
bleef nog immel' bestallIl, dat deze het gif hunner dw..;lling 
aan de stadgenootellzouden mededeelen. Om zulks te keer 
te gaan, belastte Lindanus den. scholtis, dat hij er twee of 
drie· hunnérzou doen aanhouden Em ze zoo lang in eene 
vel'zekerde plaats zou be\val'en, t.otdat zij de hoIiderd kronel} 
poete, die zij . ten' gevolge van den .ban'vloek verschuldigd 
waren,' betaald hadden. Dir gebeuJ'de. Drie personen ,,,el'
den aangehouden; doch nauwelijks hadden '. zij begrepen 
wat hun bov~n het hoofd~ hing, of zij redden zich door 
de vlucht.. Een hunnel' brak door eens' hegge, de tweede 

,sprong uit hel venster eu de derde vluchtte langs een 
ande.ren weg, 

Den 16 Decembel'· gaven Lindanus en .Duboys, op last 
van.de·u Gouverneur-genera.al, aan, 'den scholtis, Frans 
Ketelaer, zijn ontslag (Bijlage N°. 1). Deze was herhaaldelijk 
aangespoord gewol'den .om .zijn·e plichten, zoo wel ter hand
having des' katholieken godsdienst als tel' uilt'oeiing der 
ketterij beter waar te nemen. (Bijlage N°, 2.) Dii om:slug 
echter schijnt lIiet- dadélijk aangenomen .te zijn geworden; 
althans uit Bijlage N°. 3 blijkt, dat Kete)ae.r in zijne be
u'ekking is gebleven. Ook de magistraat, wiens grondbe-. 
ginsf;:llen verdaèht bleken te zijn. werd toen vervangen dool' 
burgers »les. plus catholiques et adonnez au ~ervice de sa 
Majesté". 

Den 27 December werden 'weèr zes der wederspannigste 
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ketters te gelijk met hunne vrouwen in den kel'kelijken 
ban gedaan (1), 

Den 27 Febl'uarij van het volgend jaar 'gaf de niagistl'ant 
vergunning. dat de- scholtis deze personen uit de stad 'zou 
doen drijven. Hunne goe4eren werden den ö Maal't daal'
opvolgende in beslag genomen (Bijlage 'N°, 1,) Met de 
o,verige Calvinisten die eenvoudige lieden waren, wilde de 
bisschop nog eens beproeven om hen tot inkeel' te bren
gen. Te dien einde noodigde hij hen t~il dringendste uit, 
om tot' den' schoot der Kerk. terug te keeren, waarin zij 
gedoopt en opgevoed waren, en waarfnàlleen de' zaligheid 
voor hen te vinden was; weigerden zij 'eChter zijn'e wen
ken te volgen, dan stond h~n eenzelfde lot als dat der 
:mdel'en te wachten. Hij ver,vees hen derhalve naar den 
pastoor vall Weert, op.dat zij zich zouden laten oudel'wij
zen en gaf hun totPaschen uitstel om zich te bekeel'Cn. 
De ,nastoor zo'u hem voor den eel'stkomel1den Beloken Paschen 
de namen der weigel'achtigen bekend maken, opdat ook 
deze ion ,den kerkelijken ban wierden, geslagen. 

Intusschen, wel'uen dOOl' voormelde commissarissen, op 
last der konil1kli.ike regeering, de magistl'aatel1 de plaat
selijke vel'ol'deningenook te Nedet'weert »tot groot genoegen 
der inwoners" vel'nieuwd. (Bijlage N°. 3.) (2) S90rtgelijke 
verandering werd mede te Wessen bept'oeltl" docb' vond 
daar denzelfden bijval niet als te Nederwee:rt; integendeel 
de' ingezetenen des dorps verzetteden zich daartegen met 
allerlei bezwaren en uit\'luchtsels. De vijand, zoo betoogden 
zij, zou hen ovel'valler;. indien zij zich 3an de koninklijke 

(1) jUjfaie Nu. { heeft: Exeomruunleab undieim lÏeelarati. Hiertoe bebooren 
gewis de I'eeds vI'oeger geè~commUnieeerdell, Havensius p. 193 spreekt bepaald 
van ze's. 

(2'1 Onder de justicie van Nedel'weert, bebOOl'de bet dorp Leveroy en onder 
die van Wessem de buurt Kelpen, 
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bevelen onderwierpen. Zij beweerden dat voor den oog~nblik 
hun dorp uit niet meer dan 16 of 17 huisgezinnen was 
samengesteld, waar men geen pensoneel zou vinden voor 
de magistratuur, daar de meeste inwoners naar l\'Iaeseyck 
en het land van Gulik de wijk hadden getlomen, en dal' zij, 
ingeval de bevelen uitgevoerd werden, genoodzaakt zouden 
wezen hunne dorpsgenooten derwaat'ts te volgen, hetgeen de 
sC90rsing der contributie' zou nasleepen. In weerwj'l van 
al die vertogen werden er door Duboys de koninklijke 
bevelen afgekondigd (Bijlage N°: 3.) 

Te Wessem, gelijk te Weert, had het Calvinisme, onder 
de hoede der fumilie van Neuenar, reeds wortel geschoten. 
»Le dict Wessem a toujours été fort infecté dóhéresie" zegt 
eene onzer oorkonden en voegt er bij: dat het een nest was 
van .vrijbuiters, waaruit de VOOl'naamste inwoners gevlucht 
waren en waarin niemand een vrijen voet durfde zetten. 
(Bijlage N°. 4.) De ingezetenen werden dan ook niet onder 
eed genomen en de magistraat nie~ vernieuwd. -' Over 
deze zaak beraadslaagden de commissarissen den 19 Februari 
Hi84. -

Deze toesland te. 'Vessem vel'wekte nog eene andere 
moeielijkheid'. De prins van Parma had toegestaan, dat de 
magistraat van dat. dorp voorloopig noch vernieuwd, noch 
in naam des konings beëedigd zou worden. Nu was' echter 
het schepen gerecht van Wessem sèdert onheugelijke tijden 
het hof van appel, voor de gerechtshoven van Weert en 
Nedet'weert, wier beambten hunnen eed hadden afgelegd. 
Deze toestand kwam den commissaris, Duboys voor als 
»assé préjudiciable au service, de Dieu et de, sa'lUajesté Je 
roy." In een brief aan Pamele, president van den' geheiml'aad 
te Brussel, stelde hij dan ook vob\', om voortaan en 
voorloopig de hoven van 'Veert en Nederweert bij den raad 
van Gelderland in appel te doen treden. (Bijlage N°. 4.) 
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Den 4 April 1ö84 liet de prins hem antwoorden, dat hij 
dit laatste punt in overweging nemen en daarover" met het 
hof van Gelderland in overl~g treden zou. (Bijlage N°. D.) 

Een ander punt dat onze aandacht verdient is eene 
zinsnede in Bijlage n°. 2," waarin gewag wordt gemaakt 
van een .placaat, dat de koning had uitgevaardigd tegen " 
al degenen, die in dienst waren getreden van Truchses 
en" den graaf van" Neuenar en zoodoende de wapenen droe
gen tegen den Koning. V·olgens dit placaat moesten de 
goederen dezer oproerlingen in be::!lag worden genomen. 
Ook bisschop Lilldanus ijverde "tegen deze lieden. Hij be
lastte in het begin van 1584 den pastool' en den scholtis 
van Roel'mond, , dat zij de Paas~hcommunie zoudèndoen 
weigeren aan' alle personen, die op het slot Betburg- en 
in dienst van den graaf van Neuenar de wapenen hadden 
gedragen tegen God en zijne heiÎigé Kerk. 

Gebhard Truchses van Waldburg~ keurvorst van Keulen, 
was protestant geworden. Hij werd daarom in 1ö83 door 
den Paus en· den duitsehen Keizer ~n den ban geslagen en 
van zijne waardigheden vervallen verklaard. Tl'uchses vond 
ondersteuning in eenige protestantsehe" vorsten en bijzollder 
in den gl'aaf van Neuenar ; diensyolgens' tl'achtte hij zich 
door de macht del' wapenen en die der vel'bondene vorsten 
in het bezit zijner Keurstaten te handhaven. Tegen de solde
niers van Truchses en diens ,bondgenooten alzoo is het, dat het 
placaat des Konings en het mandement des bisschops van Roer
mond uitgevaal>digd werden. Uit N°. 3 bJijkt, dat zes pel'
sonen uit het land van Weert in dienst van Gebhard Truchses 
waren getreden. Deze wal'en jonge Jieden ofbankroetiel's. 

Ten" slottte zij nog gemeld, dat zich destijds te Weert 
een pr,iester ophield. Heer Egidius genaamd, die" zich met 
bijgeloovige zaken en tooverij inliet en daàrom reeds vroeger 
was bestraft gewOl'den~ Den 1ö Januarij 1ö84 nam Lindanus 
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dezen man in verhoor, schorste hem in ZIjne priesterlijke 
bediening en liet helD gevangen nemen. Den 17 Februari 
begon zijn proces. Zijn vonnis werd den 3 Maart be
kend gemaakt. Het was str~ng: De bisschop ontdeed hem 
in bet openbaar van zijn priesterlijk ,gewaad, nam den 
kelk uit zijne handen terug, ,d~ed hem het leeken kleed 
aantt'e,kken, beroofde hem van alle geestelijke rechten en 
verbood. hem gedurend~, zes jaren den toegang tot de kel'kj 
Hij zou' voortaan zijn gebed aan de kerk-deur mogen 
verrichten. Zijne toovel'-teekenen en behoedmiddelen werden 
verbra.nd. Het 'bevel VRn zijne goederen' in beslag te nemen 
werd den 7 1\'laart ingetrokken, zoodat hij voortaan dool' 
handen· arbeid in zijne behoeften k.on voorzien. 

Den 6 Maart HS84 wijdde Liildanus hetonthèiligde kerkhof 
van Weert en de alial'en 'der kerk weder. in. Den 8 daarop 
volgende zond hij zijn verslRgnaar Brussel ~vel' de werk. 
zaamheden door hem als koninklijk co_mmissal'Ïs te Weert 
volbl'acht: Naar RoerlilOlld terug gekeel'dontving' hij de 
verheugende tijding dàt zijne zending ditmaal beter geslaagd 
was dan vroeger. De pastoor meldde hem dat 4160 inwoners 
aan hun Paaschplicht 'voldaan hadden ,terwijl ',s jaars" 
te voren er, slechte 1800 waren verschenen, 

De ketterij nam evenwel geen einde, vool,dat de heeJ'lijkheid 
uit het protestantsch geslacht der van Neuenar in .andere 
handen overging; In 1587 werd bisschop Linrlanus nogmaals 
gedwongen eenige Calvinisten uit Weert in den '~erkelijken 
ban te slaan. In 1597 begaf zich zijn opvolger quyckius ook 
naar Weert en dreef er eenige ketters uit de stad. Uit 
Havensius blijkt, 'd~t destijgs . hun getal niet groot meer 
was. (1) In 1672 vond, men' er nog ééne familie, die te 
Budél ter kerke ging (2). Jos. HABETS. ' 

(1) HAVENstuS. p. 267. 
(2) Kerkvisitatlen van het bisdom' Rom'mond. 
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Lindanus bisschop van Roermond en koninklijk commissaris doet 
verslag aan den prins van Pal'ma. , RouveJ'neuI"generaal der 
Nederlanden. ovel' zijne wel'kzaamheden Ie Weert .. 

Getob. 
Novcmb. 
Bceemb. 

1583-'ilS84 -

llIuslrissimo Domine. 

Quidnam in l'estauI'aoda l'cpublica communiler gcssCl'i. 
mus. communibus etiam lilcris signiftcamus. Quibus 
subjugonda. putal'i qure in l'eligianis negatio sunt acta 
collecta SUpel' gregis nostl'j Werlensis slalu: infol'mn
Hooe suspectos admonuitnus', ut cónfltet'cntllr ct commu· 
nical'ent, el puel'os curarent baptizandos; deindè Bus
coducis ravel'si pcidio S. Andl'ooo, quidam ad nos ovocnLi 
qui gl'Qvissimo scandalo sanclimoniales uxoI'is loco 
habebant quas hinc protligavimus. 

Plurimos ot jam nondum legHimo conjllgalos npud 
calvinistas aut sejugavimus, aut MclcsiasUco connubio 
fecimus copulal'i. 

8 Docembris. Puel'os non baptizatos plurimos depl'ohetldimus; 
quosdam domaUm ipsi pCl'quisivimus, quol'um oliquOL 
solen ni pompa. jussimus Christo l'o~ellCl'al'i 6 • 8 aut i 0 
annorum, 

tO Decembris. Interea de flde suspoclissimos ad nos cvocavimus • 
potissimum pl'idem ante annos XII a nobisprofligatos, ana· 
baplistas et calvinisLas, qui pacis Galldensis prmtextu 
huc Ïl'repseranL. voravimus. examinavimus. instJ'uxi
mus, mandantes ut "01 ad fe sLum omnium SS. ronfite-
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renlUl' ot communicarent sub po:ma excommunicalionis 
et pccunial'ia, sed bis, tel' admonitos pertinaciter ohsli
nantes quod hreretica vertigine inbiberant. tandem 
ecclesiaslico usi gladio eos Sathapre tl'adidimus, uL dIs
cant non blasphemare , atque spiritus eorum sa\vlls sit 
in die Judicii reterni, et alii ut D. Paulus docet timo· 
rem habeant. 

Horum numerus fuiL sexarius~ quos ceu ante signatos 
in quos tbtius QPpidl oculi el'anl conjecli. ego cercis 
6 manu mf:la post concionem ad populum habitam de 
suggesto projectis, ecclesia Christi ejeeL 

Quia passim sol ent carnibus uil diebus jejuniorum ct 
sabbatis , jussimus pCI' tl'es militum tUl'mas aliquot sus
pecLissimorum domos simul hora pI'andii pcrvestigari, 
ubi et depI'chensum fuit, 

Hl Doc. Hoc die Revercndissimus et dominus du, Boys priva
runt prrelol'cm franciscum Ketelaer 'suo officio secunduJll 
mandatuJll iIlustrissimi domini pl'incipis p'armonsis. 

t 8. Dec. Revorondissimus ma'ndavit ut qui in Pa sc halo non com-' 
municassont sose nune ad natnlem Domini pl'oopararent 
sub poon a ; et quinquo pl'oles c,x una domo adduclo 
cateehizandre, qunrûm, majoi'es solomnitol' baptizatre. 

26 Dec. Ediotum Reverendissimi D. de libl'is malis pastOl,j aut 
reverendissimo tradendis • et abstinentia snbbatis puer
perii Bestre Mat'iron c31'nibus indicla omnibu's. 

27 Qoc, Excommunicati un,decim doclaráti; mandatum de addu
cenda in, aroom Sanctimoniàli d'e HeitllJbe1'gh, qure ad he

rabat dOPlicello N. Concione sua Ilnila Reverendi~simus 

mándavit sabbathis pUel'pCl'jj, Boalre Mat'ire curnibus 
absUnendum. 

1 Jan. 

10 Jan. 
t2.Jan. 
15 Jan. 

Vocati testes in causasorlilegi sacordotis. magistl'i 
S. Spiritus computum reddidel'unt. 
Leges novre magistt'atui ,ct populo Werlensi eonfcclre, 
Actum cum novo magistratu· creando. 
Auditus D. Egidius do sorLilegio suspectus. 



i8 Jan. 
20 Jan. 

23 Jan. 
25 Jan. 

27 Jan. 
28 Jan, 

29 Jan. 

3 Febi'. 

7 Febt'. 
8 Febi'. 
7 Febr. 
8 Febr. 

iS Febl'. 

{5 Febr. 
16 Feb!'. 
ii Febr. 
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Vocati aliquot a. feneratol'ibus al'rosi. 
CiLatus D; Egidius et suspensus ab officio D. ni mor
bus nos leeto amg~ns impedivit negolia. 
Auditi u8uI'is opprcssi. 
Mandatum de 4 novis' parochiis subditol'um consilio 
origendis (t). 

Visitalio monasterii eL .sehole l;eformatio. 
Compulus ecclesi~ NederwertetJsÎ8. 
Mandatum ad mdiles eccJesiro in .. lIeyl de computu. 

Actum cum viëinis de novis ecclesiis parochialibus (i). 
Commun'icatio super lileris aulm de tolel'aodo veLel'i 
prmtore. quod juxta novum mandatum pl'lori contl'arillm 
fiebat. Dcus benè vertat cathoJice 13U00 ecclesire. 

\1008ti omnell ordines civium ad PI'ooos'sionem fe&li 
Pl,ll'ificalionis .. 
Vocat:a omn\'ls obstetrices 8 vel i 0 , .8uique admonitre 
oftlcii etjUl'amenti. 

Visitatre domus carnivo.rol'um et, de libris suspeeto
rum, iO·aut i!, opel'e mil~tum tUl'mathn val'ie Olissol'unl. 
Literread magistl'atum Werlensem de officio pl'restando. 
LftCl'!B ad aulam super eccle.sia Thorellsi l'efol'mandn. 
Causa S· sponsorum Nederwerte1l8iu;n. 
Actum cum Ola~istratu super al'l.ieulisl'eformalionis 
ecclesiastiCIB. 
Litel're ad .prretorem super secunda exequutione inobc
dientium. 
Auditus magistl'àtus supel' articuJis I'eformande religionis. 
Auditi rediles. Nederwerte1l8elt. 

·Audit.us tandem d. Egidius sortilegus proftîgus. data 
fide publica • 

.. 9 Febr. Actum cum WC8seme11sibus de novando magistratu. 
20 Febr. VC?cati 3 seniol'es magistrat.us Werte1lseS supel'antiquis 

Ecclesire consuetudinibus fl'ater~itatum. 

(1) Tot deze nieuw op te richten parochiekerken behoorden waarschijnfijk 
de kapellen ,·an Leveroy, SwartiJroek en Tungelroy. i6 



2-1 Febi'. 

22 Felw. 
~-i- Febr. 

24.0 

Evocnta 3 paria concubinariol'um. 
De nocte tres pucl'i baptizati in Meyl per i 2 milites. 

Communicalio articulol'um refol'mande I'cligionis. 
Pl'oressio fidei scculldum eoncilium Tridentinum ab om
nibus magistratibus ct êollegiorum cap,itibus facta. Actum 
de schol a dominicali in quam magistratus novns honos
tum singuli pl'omisere donarium. 

26 Febr. Publicatio al'tieulol'um refOl'mande l'eligionis .. Eodcm die 
auditus ex vinculis D •. Egidius sortilegus. 

27 I"ebl'. Actum cum pa store de catalogo non· oQmmunicanlillm, 
nondum I'osipiscentium nequo punitorum. 

Cons~nsit Reverendissimo inagisLrnLlls de illis· cxeom
.ffiunicalis oppid.o pOl' prootorem ejicicndis. 

28 Febl'. Juraincnlum novum obslreticum secundum articulos Reve
l'endissimi. Catalogus adVenal'llnl examina lus an sint 
catbolici. 

29 Febr. Senlentia in D. EgirJ,ium l'elapsum sorLilegum concepta, 
et cum prudentissimis . et piis collala. Evocali suspecti 
por classes ternas qual'um singulc habebant XV. 

-{ Mart. 
2 Mart, 

3 Mart, 

Auditi plnrimi et sure admo{liti salutis çum promis
sione. rutul're confessionis et cOllllllunionis in sAnclo 
Paschale. 
Auditi qui evocaLi erant sl1specti . pllJrimi. 
Auditi . utheri plul'imi aW. 
Sentontia depositionis R Roverendissimo in D. Egidiuln 
relapsum sorlilegum ot superstitiosum publico Iata.·, ubi 
s}lectante corona suas exussitsuperslitiones,'phylacteria 
et quadl'ifolia, mOK calico sacerdotalib~sqUEi ve~timentis 

exutus et ab omni clel'i officio et loco ejoctus. 
4, Mal't-. Mandatum iteralum de libl'is malis Rè~erendissimo inti'S 

dies tros aut pastol'jo sub poona al'bitral'ia. Móniti de 
suggesto nominatim ad Reverendissimum evocati ut com
pnrennl Cl'aslÏna saltem die. 

5 Mnl'l. Exequulio in aliql10t inobcdientes suspeclissimos decl'cta. 
Arreslum positum super bonis excommunicatorum per-



6 Mart 
7 Mart, 
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tinacissimorum, MisÏlnlls D, prootoJ'em pro apprebonden
dis inees(uosis eL ib secundoçl'adu bis, tel' pI'idem 
pUl1itis, 
Reconciliatio cemetm'ii ct allaria corisecl'o la. 
Consultatio su pel' captiva incestuosa. 

Vocati de libris melis et cal'nium abusu.. suspcej.i 
laTei. 

Mandatum prretot'j uL omnÏl\ arl'eslat,á reddal integl'a • 
deposito sacerdöti ne ll'islicia. abeorbereLUl' et lahOl'j 
manuum sit solatium, 

Auditi aliquot ,hreretièi eL inrol'mati, 
Uaque 'voverit hujus eeclesire ao I~eipublicre facies 

Cliristo Jesu gloria immortalis ! modo vigÜantia pI'ootol'is 
in postel'um el'it sedulior et" fideliOl', ut liquebit in PI'O
cessionibus publicis. sepultUl'is, exequiis, fcstisquc patro
norum, Quod Deus bene verlal I Amen. 

Valeat diu nobis incolumis lllustl'issima 
Vestl'Q Excellentia. 

Weerden. 8 marLii 84. 

lliustrissimoo Vestl're Excèllentire in Chrislo "Jesu deditis~imus. 

Wilhelm . Lindanus. 

A.rchi\'cs du royaume de Belgique, Papiers d'Eta! et de l'Audience. 
Liasse 232. 

N° 2. 

De koninklijke commissat'issen Lindanus en Duboys melden den 
pI'ins van Parma. dat de schol tie en de nieuwe magistraat van 
Weert den eed hebben" afgelegd. en dut zulks ook zal plaats 
hebben le Nederweei't en te Wessem. 

- US Pebr. US84- -

MonseigneUi' (t). 

La l'ésoluUon de Vostre Altèze" du .xhne du moïs pOI~ .... SUl' les 
dîmcultez pal' Ie "magistl'at du dict Weert remonstrcz avons I'eceu 

(I) Apo&lille: Sera respondu que ron trouve bon' leUl'besongné, etc. 
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Ie 30""· jour ensuivant et n'avons ~ailly selon la teneur d'icelle 
roandel' incontinent aupl'ès do nous l'eschouteL FI'anchoys Ketelaer, 
ot iceluy bien pal'LiculièremenL de la pal'L de Vostl'c Allèze 'admo
nesté de faire d'ol'es en uva,nL mieux son' debvoir, tanL à l'e.ndt'oicL 
du maintinement de la religion ealboliqno et oxslirpation des hérc
siez, qu'autrelnent; ce que nousa pI'omis de vouloir faire et soy 
reiglei' comme iI coJivient au ung loyal officiel' de Sa Majoste. SUl' 
quoy avons, prios' de luy lG serment' au nom de Sa Majcsté, et 
quànt ès ses mains déliver'é la rolle des nouveaux bOUl'gemaistros 
et oschevins et auUI'es officiers par nous CQnstituez, POUI' prondl'o 
d'eux semblahlement Ie serment au nom. de Sadicte Majcsté, co 
qu'il at effectué, aussi fldèliment. 

Et avons desjà ordonné que à Nederweerdt ot We8sem soit faiL 
le semblable, et ce' non obstanL les difficultés par ceux de We,y
sem (au cause du dangel' ,et périlz esmenz). 

Des hpUI'gois ,et hlbabitans de ceste ville eL jurisdiction n'avons 
receu aucun serment ,. pO UI' n'avoir eu telle charge (t). 

Le placal't de Sa Majesté tottchant ceux qui sant au servico de 
Trultes et Ie comte de Nieuwenael' pOl'tans al'mes contl'e Sa Ma
jeslé avons faiet icy ,publier , et fOl'ons pl'océder àl'annotation de 
leur biens en- eonfOl'mité dudict placaL et les lottl'es de Vos,tl'e 
AlLèze à nous envoyez. 

Et summes présentement fort enipcschez pOUI' mectt'O ordl'c 
tallt au faiet de la religion qu~ de, police. 

Finablement. monseigneul' ,co mme en ce st affaire avons estez 
,empeschez depuis Ie premier JOUt' de décembre jusques ores, eL 
qu'à grand peine fioel'ons les affaires dedons' quinze joUl'S, ce que 
fel'ont 95 jouI's , prions très-humblel~ent qu'il plaisse à Vostro 
LAltèze] de nous fah'e dópescher en une voye assi8nations de tant 
des JOUl'S SUl' Ie recepveuI' de eesle ville eL pays de Weert. 
George 'Uitwyck, laisiians la taxation d'iceUes à la discrétion de 

(i) Ap08tille: fera bien de pl'endre Ie serment de ftdéllté tie eesle ville 
entièrement tout de tous les bourgeois et inhabitans, aftln qu'l1z sçaehent qu'lIz 
sont au Roy. Et Du Bois Ie prendera. 



Vosh~ Altèze, Uui ~era Ie On (t), Plions Ie Créateur" Monsei~ncul'; 

de dOnDtW à VoslI'o Altèzo, on santé Jonguo el. heurouse viG, 

De Weordt Ie XVu jour de februir, ran .. 584, 

De V~Lre Altèzc, Les lI'ès-humbleS el ll'ès'obéissans scrvilclll's, 

WHholm Lindanus, ,J, B, Ou 80ys, A, Adama, 

Suscl'iption: A Son AltiJze, 

Arohivcs du I'oyaume de Belgique. Papiers d'Etul. do l'Audiencc • 
Liasse !~2, 

De commi~sal'issan Lindanus, Duboys, en Adama tu'Ongen bij den 
pl'ins vàn Partna ve/'slag uit ovel' hunno werkzaamheden lo 
Weel'l., Nederweert on Wessem, vooral in beLl-ekking loL het. 
aanstellen van nieuwe magistraatspersonen. 

- 8 Maart. 1584 -

Mons,eigneul', pour advertil' à Vostre Allèze 'en loute briefvité cc 
qu'avons par ensemble négolié (suyvant Ie commandement d'jcene) 
ès vilLe et quartler do Weert;- iI plaÏl'a à VosLre AILèze sçavoir que 
en premie1' lieu avons convoqué Ie magistrat do ladieLc ville èt 

icelluy fait osLension at lec1ul'o de nost/'e commission • demandans 
audictmagistrat s'il vouldl'oit acquioscer. ou s'OPpOSCl' iceUe, usans 
en cest. endroiçt tous moyens de' pel'suasions 'et jnducl,ions~ Sur 
,laquelle proposiLion (apl'ès avoir eu quelque t.Ol'me pOU1' déUbét'er) 
)edic~ magistrat no us flst l'esponse qu'il ne vouloit ny prétendoit 
en aulcunne manièl'é contrariel' l!U bonplaisÎl' da Vostl'e Altèze, 
combian qu'i1 eatoit. à craindt'e que pal' Ie changement du' ma'gis
Lrat do indicte villa, la pOUVl'O commune d'icelle deviendt'oit à 

l'extr.ême misèl'e, Quoy non obstant (apl'èsdiligente infol'mation) 

(1) ApOllill.e: Sera 'envoyé taxe pour ces journécz à l'évesque a l'advenaut 
de six livres pour jour, et au eonseiller de LX patars, 
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avons chois~f (pour e3toblier ung nouvcau masisll'nt.) 108 plus. ca
tholiques eL 8·ionnez all ser'lice de Sa Majes~é -qu'avoos peu trouver, 
lesquelz estans pal' nous conVOlue2: pour 'aÏl'e Je serment à Sadicte 
Majesté, I'ont diffél'é pour plusieu,'s raisolls, qu'i1~ nous i'emon
stroinl, taot de bouche que })3l' ·requcsLe, tendatltes à. ftoque 
lediet changQment SOI'O:t allcoir'e3 lenu en suspenslonpoul' quel
ques moïs, et jusques à ce que les afait'es de Sa MaJesté sel'oint 
ung peu .plus advancbez en ce quartiel'. Laquclle requeste ayantz 
visité. avons l1'ouvé les raisons comprinses en iselle si Ul'ientes , 
que par gens exprès rayons eovoyé à Voslre Altèze. pour y- estre 
ol'donne eommescelle tl'ouvel'oiL plus convenir, tennns cependant 
en suspension Ie susuict· changement. 

-Et après avoir supel;sédé de l'exécution de noh'e dicte cbal'ge 
(comme diet esl.) environ I'espace de six sepmaines., avons receu 
la l'ésolutioll ·do Vosh'e Altèze, pal' IllqueUe lediet ~hanrement fust 
modél'é avecq la continuation de Fl'ancboys Kelel~rs. v·ieu OSOOU

lette (auquel avolIs prins de la part de Sa ~Iajest.é Ie serment de 
bien cl loyalement au nom 4'icelle déservir ledict est81). mais que 
10 cbangement à rendl'oict des aultl'es ou magistrat sel'oit de la 

pm't de Sadicte Majesté pal'oschevé, ce qu'at esté par nous eftcctué, 

suyvant Ie commandemenl de Vostl'e dicte A1Lèze. 
Nous avons aussy. pOUl' satisfnire à nosl·I'e dicte charge, (apJ'ès 

avoir exéculé ce que dessus) oonsUtuéet. renouveUé toutes les 
bOl'ines ordonnances, tant au fait de Ja religion quc polico respec· 
tivement. 

Pareillemellt avons tlussy renouvel1é Ie magistrat et bonnes con
sÎHulions des poli ces au villaige de Nederweert, avecqgrand con
tontomen! . des ~I)h:lbitans. 

Mais comml:l Vosh'e Altèze. nous commande de faÎl'c Ie scmblablc 
tI Wissem, les inhabitans dudict lieu nous proposeotplusreurs dif
flcultez. allégans que . en cas que "t?us meetions à exéculion la 

ehm'ge qu'il at pleu à Voslre Altèze nous donner, que indl1bitable
ment par les OppJ'ossions et violences do rennelllY (pOUI' l'ésisler 
uuqueJ Hz ne sont aulcunnemont souffisso ntz, vetl quo. préscnlomcnt 
se t,'ennent quo seizo Oll di" sept ménaigos audicl. Heu) ilz seron! 
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trestost cODsLl'ainclz d'abandoonerledict vill~lge, comme les auUres 
inbabitans d'icelluy ont desjà fait, qui se sorit reLil'cz à Mtueyck. 
et liElulx du pays de Juliers , par oil BUSSy la eontl'ibution dudfet 
villaigè viendr()ÏL entièrement à CO$SC/', r.e néantmoings, aVODS 

procédé à la dénomination do la .nouvelle loy, et I'ordonnance est 
laissée enti'o les mains de moy Mons, Dubois pOlll' Icelle faÎl'e pu
blier et 8ermeriter, quand Ie temp$sera ung peu plus pl'opis 
ouqu'il plaira. à Voslre Allèie auILl'emont ordonnel', 

En oullre aVQnd prins aussy infol'mation (suyvant Ie commande
ment deVoslrè AlLèie) pour sçavoh' ceulx qui sont de cesle jlll'is, 
dicLion au sel'vice de Truxis et du comle de Nieunart r. et tl'ouvons 
cstre audicLe service. six porsonncs; les imgs, jousnos hommes 
qui sans Ie consenlemont de 1cuI's pal'OIlS sant enfuiz d'jcy, cl les 
aultros sont esLé consll'ainctz do se I'ctÏl'er collep8l'L à cause de)) 
gl'3ndes dobtes, de sOI'teque \lOUS n'avons trouvé aulcun bien à 
annoLer, pOUI' la ráison susdi.clc, 

Nous n'avons volu faillÏ1' d'advet'tk 'à VosLJ'c Altèze que aulcuns 
de ceste jurisdiction sc sont. passé quelqües !lnnaes. transportoz 
a\'ocq lOu;'s domiciles en Hollande ot aultl'es Iieulx (te l'obéyssance 
do l'ennemy • ayantz icy laissé dos biens, Icsquels n'avons annoté 
pour n'avoir t61 o I'dl'e, 

Finalement il plaiJ'a à Vostre Altèzo sçavoit- Ie gl'and désordre 
estallt par toul ce qU81'liOt' au fait de la monoia, ol que bog chas, 
cun rebaulcho jOllrnêlolllent la valOUl' d'ic~lIecontre les placcorlz 

. de Sa Mojeslé :\u ·gl'and Pt;éjudice d'iGolle et do ses sulJjectz, .afin 
qne Vostl'e Altèzo. so'yo sèrvie y pourvcoir .. comme iculle t.'OUVCI'U 
plus cOllvenÎl', 

A la reste comme allan~. besoignans ot atlcndaM. Ia I'ésolutioll 
de Vos.tra Allèze, onsemhle retoUl'nans. noz vacalÏons .mo.otent , 
depuis Ie premiC'r joU!' 'de ·décembre dernier jusquos oL compl'ios 
Ie 9~ de ce présoot mois de mars, ql1i soot cenL 'jours, nous sup
plions tl'ès-bumblement que Vostre Allèze soye sOl'vie de faiJ'o 
taxer nosdicles vacations et despens, ensemble les nssignel' SUl' Ic' 
recepveur de ooste jUl'isdiction. George van Autwyek, Oui sel'a la 
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fin. Pl'yanl au CJ'éateul', Monseigneur, donner à Vosh'e Altè~o en 
santé longue et heureuse vie. De Weert. ce 8e de mars t584. 

De Vostre Allèzo, Très-humblcs et lrès-obéyssanlz servileuJ's, 

Wilbelm Lindl:lnus. A. Adama. J. B. Ouboys. 

SusCJ'iption: A Son Allèze. 

Archives du J'oyaume de Belgique, Papiers d'Etat et de l'Audience" 
Liasse 232·. 

De commiss3";s Duboys verzoekt den president van den geheimraad 
Pamelé te Brussel, om het appel del' hoven van Weert en Neder~ 
weert, 'te Wessem gevAstigd, wegens gerezen moeielijkhedell 
vool'loopig naar den raad van Gelderland over te voeren. 

8 Mars t1S8.t. ,-

Monsieur, je n'ay volu raillir d'odvel·tir Vostre Seigneurie q·ue 
nous avons envoyé Ie sommoire de nostl'e besojgo~ touchant cesle· 
jUl'idiction de Wee1·t à Son Altèzo, par lequel Vostre Seigneurie 
entendra la difficulté que ceulx . de WU8em ont proposé, estans 
par DOUS l'equis pOUI' faire Ie sel'ment à Sa àlajesté. Et comme 
ceulx de' eeste ville et de Nederweert ayantz táit lè sermentde 
fidélité à Sa l\lajesté onL leur appel audicLWissem, il me semble 
quo ce serat ungne cbose assépréjudiciable au service de Uieu et 
de Sa dicte 1'Ilajesté. si tours causes fussent renvoyées par-.<\evant 
les' diets de Wissem, qui (coi1!me diet eM) jusqu~s au présent se 
sont excusés de faire Ie mesme serment, Laissant àpat't que tediet 
Wissem at toUSjOUl'S 'esté fort .Ïnrecté d'hérésie, et que pour Ie 
préscnt ne se tl;euvent aud,ict lieu que seize ou dix-sept pel'sonnes 
pour choisir hors d'icelles uog magistrat, estant bieD à présumer 
que les' meilleures sonL enruiz.Et J. que pis est, pourestrc ung 
nid QrdioaÎl'e ~es frihutel's • persdnne quo peult avoÎl' libpe accès. 
Par quoy me sombie (souhz très-humble COl'I'oction) que .s'H estoit 
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praclicable. seroiL bien eL cxp6diont de l'onvoyer d'ol'es en avanL pOl' 
manièl'e do pI'ovision lesdiets appels nu conseil de Geldre, 9uqucl 
les f1faÏl'es et dilfÓl'ons seroinL mieulx détorminés ot la jurisdiction 

de sa ~I:ljesté augmontóe, A quoy supplIe bicn humblemont Vostl'C 
Seigoeu/'jo vouloÏl' teni,' In bonne moin. (lui sera la' fin. Pl'yant tlll 

CréaLeur, monsieUl', donnCl' à Voslt'C Seigneul'ie en santé longue 
et hcureuse vio. De Woort, on co se de mars 1584. 

De Vostl'O SeigneUl'io TI'ös·humble et très.obéyssont sel'\'Îlnlll', 

J. B. Duboys. 

SVSCJUPTfON: A Monsieur ltfonsieul' Pamele, chiof PI'Ó

sidont dil conseil pl'ivö do Sa rtlajosté., 

Archives du royaume de Bolgiqllo, Plipio/'s d'Eta! cl. de I'Audionco, 
Liasso 232. 

l\léllloi,'e dell dépeschos ft fail'o pOUI' rolToct do In I'ésolutioll de 
Son AUèzo SUl' les ielll'Od lont communes quo pal't.iculièrcs do 
J'évcsquo de RUI'monde, la conscillicl' de GueldOl's Adamu ct Ic 

sr Du nois, gouvCl'neul' de Weel'lit, ~)('iosc au consoil d'E~lat 10 
lila d'aparil XVU 1111 XX lIli. 

4 A pl'il .. !S84 -

Sel'a oBm'ipt ausdicLs ó\'esquo oL Adama quo Son AILèzo a pOUI' 

nggl'éablos les boos offices quo, tant par lour \'apPol't commuo que 
Jo I'cccaul particulier SUl' la fnict do la I'óformation on Ja I'eligion 
ot discipline eeclésiasticquc, ot quc Son AlLèze avoil donné ol'lh'o 
piéchà SUl' I'assignalion ot pnyomonL do lem' salaires et vac3tions • 
a-yant Son AlLèze tl'OUVÓ bion advisé de SUI'COOit' encoit'es la publi
calion et Sel'ment tiu nouvcau magistrat do Wissem. jUSqUCB à cc 
qu'jJ ontond,'3 dlldicL gOtlVOl'ooul' que In matièl'o Y SOl'3 mieulx 
disposöo, Iluquel fil1ssi sOl'a I'ospondu co quo sort do rcsponco sur 
los poinclz dos annotatfons et Illonnoyos touchez pal' la masme 

17 
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leUre; comme Bussi sera escl'Îpt à ceulx du conseil de Gueldrcs , 
affin do fait'e Ie chas~oy de ce calviniste du villaigc do Meyl, qui 
lediel évesque eSCl'ipl avoircmpc8ché à son onfant 10 baptesmo ot 
aultres qui faroient telz scandalz, ayant Son Altèze esté esmel'Voillé 
que desjà Ie dcvoir n'y esLoit faict. 

Item, SOl'a escJ'ipt audict gouvOl'noul' UO Weel't somblablcment 
quo Son AHèze se trouvait satisfaict uo loUl' bcsoigné, mesmes 
aussi do ce que la plIblicaLion oL sel'ment de la nou vollo loy de 
Wissem sE\I'oienL encoil'os dilllioz jusqucs à co qu'i! tt'ouvel'oit la 
matièro à. ce miclIlx disposéc ot do Jlloillcur effoct. Ayant nussi Son 
Altèzo trouvé bicn considérahle, cc qu'i! . osel'ipt pal' sos 10ltl'08 
particulièl'OS, que, veu qu'il n'y [\ SO\l1' accès audict Wissem ot 
que Ie magistrat . n'a (aiot sOI'ment à S.a l\fajesté, los causes d'appel 
do Weert et de Nederweert, qui soloient resol'lil' 31ldiet Wissem, 
soient i'envoyées au conseil do Sn Majesté on Gueldl'es, et qU'j) on 
consultera lesdicts du conseil pour en avoÜ' 10u1' advis. Et .quant 
au surhaulcement des monnoYes. sora I'espondu qu'i\ s'~ydo con
tra icalluy des placcarLz et ol'donnnncos do Sa Majosté, 

Quant aux deux poinclz concol'nanlz les rmnotnliolls, sera requil:! 
Mons' d'Assonleville de la I'esponcc qu'iI oonviondl'a donner pm' In 
mesme leltl'o, 

1110 sera eseripl à ceulx du conseil de Sa Majeslé en Guoldl'es, 
affill qu'i!z nycnt au pluslÖt advol'[jI' Son AILêze do' Io.UI' :iävis slIr 

co qu'il esel'ipt pal' ses lelll'Os au prósident Pamele du ronvoy ou 
lt'anslation dos caUSflS d'appol qui de Weert eL Nederweert souU
rent ressorlir p3\'-devonL 10 magistr~t de Wissem, y adjonctnut 
copie de la Indicte leUre. Et d'ung chomin Bcront ndvortiz de ce 
quo lediet évesque d.o Rurmoude adonnó à cognoistro dudicl cal
viniste de Meyl, offin qu'i\z pl'ocedent contro luy par chnstoy 
exemplaire, sans dissimulcl' ti telz scan!1alos, donnant nussi ol'lll'e 
contre la connivenco trop licenciouso. 

Al'ehivos du I'o)aumo do Bolgique, Papirrs d'Elalet de !'Audionro, 
Liasse ~3!. 
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