
De Gildebrief en het Reglement

van het

Timmerliedenambacht te Weert.

De rijksarchi\'aris A. J. A. Flament, die op het gcbied der Lim
burgschc geschiedenis door zijll verschil1ende en talrijke publicaties
(ecds lang de sporen verdiend heeft, zegt in zijn "Chroniek van de
ltcerJijkheid Weerl" (I) dat in 1464 aldaar door graaf Jacob van
Horne cen lilllll1crliedcnamhacht werd opgericht. Dit was hem be·
kend gewordcll door cen request, da! het ambacht na 1784 den
Magislraa! aanbood. Doeh de gildebrief en het gildeboek waren tot
nil toe 'lan de aandacht der historici ontgaan.

Het archief van het oude Timmerliedenambacht word! door den
sccretaris van het tcgenwoordige "gczelschap" rorgvuldig bewaard
in dric houlen ki.stjes, die in een vierde zijn gcplaatst. Twee dezer
kistjes zi]n merkwilardig am hUll ouderdOtl1. Het een, dat als "schat
kist" heeft gediend, is voorzien van cen versierd dubbci slot, terwijl
hd ander, oak met dubbe! slot, nag gcdeeltelijk bekleed is met
zw::rt leder.

Voor deze publicatie werd gebruik gemaakt van de volgende
stukkcn:

1". Dc gildcbrief, orig. op perkament, 27,9 c.M. X 16,5 c.M., met
aanhangcnd zege! in rood was van Jacob l,graaf van Horne.

1) Publications.... de Limbourg. tom. XXIX (1902) p. Iii.
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2". Het "amptboeck". Oit bevindt zich niet meer in den oor
spronkelijken staat. Na 1712 heeft lTlen "oor het "ooek", in deft
ouden perkamenlen omslag, cell katern van 20 folio geplaatst, zoo
als de overgedrukte letters van den ornslag op de eerste b1<l-dzijde
van het "bock" duidclijk aantoonen. Oat het geschiedt is na. 1712
oewijst de lijst der eedsaflcggingen, die in het bock eindigt op 7 Junj
1712 en in het bijvoegsel begint op 27 Sept. 1712.

Het "amptboeck" bestaat uit 40 folia papier, waarvail ff I en 2.
24-36 en 40 onbeschre\"cn zijfl. Folia 3-18 oe\"aiten 34 artikc!e/I,
f. 19 de copic van den gildcbrief, f. 20r de bevestiging der artikekn
na de herziening van 17 Juni 1611, f. 20v het 35ste ar!., f. 21 het
36ste art. Op f. 37 begint de lijst der eedsaflcggingcn, de cerste op
9 Juni 161l.

Allc artikelen zijn geschreven door dezelfde hand in duidelijk
cursie! schrift, tcrwijl bijna niets wordt afgekort; aileen art. 36 is
van een andere hand en in sierlijk slaand schrift. Het is dus cen
authentieke copie, waarschijnlijk in 1611 gemaakt.

De artikclen staan ,,'olstrekt niet in logische \'olgorde, doch Cell

latere hand hedt in margine de numlllers er bij geschreveJ1, die
wi] volgen. Of de kopii'st cen chronologische orde voor oogen
had? Het is moeilijk Ie zeggen. Alleen art. 14 geefl :tIs datunt van
het statuut: "soendachs nae beloeken Pinxtdach in den
Jaere IS28" ('). Hieruit schijnt lIlen ie moeten besluiten, dat
art. 26: "Item altijt des soendaechs nae bcloeken
Pinxtdach sal vergadcren dat gesclschap en2." in
.het jaar 1528 reeds bestond. Nu staat art. 26 in het boek op f. 6,
terwijl art. 14 gevonden wordt op f. 10, doch dat geeft geen vol
do end en grond \'oor de veronderstelling, dat de kopi'ist de bepalin
gen naar tijdSorde geeft.

3". Het besluit vall 1 Juli 1682 is geschrc\'en op cell los blad
papier in folio-fomlaat.

4°. ECIl losse kat ern in 4°, getiteld: ,,0 pre c h tee 0 p ij c g c
schrevell naerden originelen Bocek \'an het TirnmCjr
a III b a c h t tot Wee r d t, b est a end e j n 3 6 art i CII len con f u
selijck door malkandercn gestelt, ende hiernaer op

1) Ii Juni 1528.

•
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o.rdre clef cijfers geschrt'vc,n... waernacr voight den
Hooftbrieff van dell jare 1464", bcvat op de twee laats~

bladen de bepaling van 5 ]uni 1741 en die van ± I777?, beide van
dezelfdc hand.

5". De overigc bepalingen moet lllen zoeken ill cen boek in
40 met perkamenten omslag, waar zij hier en daar shan tusschcn
ioijsten van werkmcesters, meester.verklar;ngen en "Ieerjan's".

AI's cen bijzondcrheid kan nog gczegd worden, dat het "ambacht"
113 de Fransche r('volulie herleefde en den 9dcn Dec. 1833 wcdef
nieu\ve "Werkll1cesters of Bestierders van het Timmeralilbacht tot
Weert" verkoos.

Ecn woord van dank en lof komi toe aan den secretaris en aan
het geheclc ambacht, die OilS met de grootste bereidvaardigheid
hun archid ten dienstc stelden.

Weer!. fro DONATUS VAN ADRICHEM. O. F. M.

12
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GILDEBRIEF DOOR GRAAF JACOB. I VAN HORNE GEGEVEN

1464, 5 julL

Wir jacop Greve zo Huerne Here zo Althena zo Montagis ind zo
Kranendonck dc, Docn kondt allen lu}'den die desen open brieff
sullen sien off horen lesen dat wir gegeven hcbben ende geven ,'oir
OilS ende ,'oir onsse nakomelingcn Onsen gueden luyden ,'an Weerl
van den Timmerampt, daf die guede mannen die tottell ambacht
gehoren mit Raede onsses gerichtz ,"an Weerl twee guede manncn
off drit' sctten ende kyesen sullen, die ditt ambachi regieren sullen
op haeren eidl off dat werck ,'an den tymmeraempt van wcerden
aff "aloir siJ nae "erdingcnisse der gl.leder luyden den sij werckeol,
Ende die twee mannell offtc drie \'ors. sullen dat tymmerambocht
hal Lien en de rcgieren nae costuymen ende ordil1antien nae horen
bestcn macht van anderctl stedctl. Ende als die gesWOeK'll djll jacr
Jat vurs.•lmbocht regiert hcbben, soc sullen sij mit Raide der gm...'<Icn
mannen van dcn ambochf Cll OIlSS gerichtz vall Weert vurs. twce
off drie andere SCttCll in alle der voegen ende lIlanieren als vurs, is.
Voirt soc lIloelhen die geswoeren ,"oirs. mit Raide ons gerichlz
'1.1rs. aile lair die Coeren meerren ende minnpn ('nde ordineren.
wie lIlan dat ambacht halden sal. Ende wat Coercn die bouclI dat
gle}'kell gaen dair sullen w}'r jacop nus. die twee dcill aff hebben,
ende ditt derde deill sullen die gcswocrcn voirs. hebben ,·oir ho.;-n
arbeJI. Ende is die Coer cijn glcyken den sullen die geswocrm
vurscre\'cn ouck hebben, aile CQerell sch'e tlutpenden. Elide off
Jemanl dair tegen secht soc sail men dic cocren uutpenden doill bij
01l5SC boiden gclijck heerJickell gueden. Iud die geswoeren sullen
rckcnscaft doin vande broeke:l onsscn amptluyden inder tzijt sijndc
als sij affgain off onfset werden. In geluycheniss der waiheyt
IhauCll wir ansen siegell ain diesen brieff doin hangen. lilt jair
onss Herel1 dusent \'ierhonderl ,"ier ende tsestich op Donderdach(?)
nae onsen lic,·"'r Vrouwendaeg Visitatio.

N. Desthinfelt (met paraphel.
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He! zegel van graaf Jacob I van Horne stelt \'oor een helle;:Id
Spaansch sch:Id, waarop drie geojJcnJe en gernonde poslho:1rns,2-1.
bij de opening en mondstnk beslagen mel ccn ring; het schilJ
gedckl door cen naar rechts gekeerden gesloten helm. Hel111t~ekcn:

een bunde! pij!cn door een breeden band samengehouden. Schild
houders: Twee klimmende leeuwen, die ter linkerzijde is aanziendc
en heeft den staart tusschen de becncn. Van het omschrift is Jlog
Ie lezen: S .... j comilis d~ h~me dni .... altena de mnntmoy ~t

de .... ranendfrnck.

HET OllDEBOEK.

Oit is alsulckc ordinantie \'amlen Timmerambacht als hun v~r·

1ccnt is vall machtc mijns Gencdige Heere van Weerde thoe Weedc
bi) consetTt del" aemptluyden mijns gcnedigc Hec,re, c:JJe bij ge
sel~chap des ambachts geordyneert.

Artikel 1.

In de.n lersten cen Mcester van den Timrnerambacht, die wettig.::
Kinder hccil, die mach die Kinder dat ambacht Iccrcn inde vrijen
vander leeringhe. maer als die mcesters Kindercn, die van binnen
gcseten Stjll buyten haers vaders huyse selver meesterije ophalden
willen, soc sullen sij geven twee pont was ende cen proeffstuck
maecken met sijn gerechticheyt, te weten: die achtman sullen hebbeil
elck eenen dubbe!en stuver voc,r haren arbeyt, ende die werck
meester'S oyck twee stuyvers ende daerbij die Kruyck, te weten vier
vaemell biers. Ende der gheenre die sijns vaders llleesierije opheelt
die sal sijn proeffstuck maecken met sijn gerechtichheyt ende anders
en sal hij niet gevcn dan die Kmyck, ende een ontbijt soe groe<
oft soc klcijn als den ghel1cll die de mccsterije aellueelllpi sal be
Iieven oft ses stu}'vers in plactze voer je-der man van de wcrck
meeslers ende achtmanncn.

Artikel 2.

Item noch is gcordineert ende verdraegcn met consent als hoven
soc wye hegccrt meesler te worden van dyt \'oerschreven allibacht

•
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sal eijn proeffsluck maccken tot den werckmecstcrs prijs waerbij
dat men bekennen mach dat hij meester is. Ende als dyt nleTS,

stuck \~erck geprobcerl weert, sullen hebbcn die werckmeesters
elide acht mannen \'an dyt yoers. ambacht jcder twee stuver \"()Cr
haeren loen met een ontbijl in \"lIegen bo\'cn \'('rhaell in den eersten
artieu!.

Artikel 3.

Item Iloch is vcrdracgcn dat cijll schrijnwcrckcr sal maccken
lot cen procHshlCk cell trijnsoer. Ende cell cuyper sal maecken
ccn bier ton met ccn botterstang. Ende eijn raell1eijkcr sal maecken
eijll rat. Elide C('11 lil1\lllCnnan cijn cruys vinstcrbanck met dobbel
angell, buricn cn binnell gerabat am binncn raemcn in te SCttCll.
Endc cijn stocldrcycr sal rnaecken djn scyltelstocJ,

Artikel 4,

Noeh is vcrordrnccrl dat cen jcgelid: die sijn proefstuck gcmaeckt
heeft om Ie probcrcn van die aehtmanncn salt brengen inde stadt
ill cen huys \'an die geswoeren oft daer die geswoercn hem \"t'r
sehcijdcn.

Artikel 5.

Noeh is verord)'nccrl soc wye sijn proeffstuck bcgeert te maecken
die sal COlilell biJ die geswoeren, elide stillllllcn haer den daeil
wannccr hij hestaen sal, op dat hUllder ce,n aliij! bij hem sijn mach
am Ie weten oft hijt seh'er gemaeekt heeft, ende dien sal hebbeTi
twee shivers sdaech3 "ocr sijnen lot'll want hij sijn werck t\'erschuy\'e'l
moct.

Artikei 6,

Noell is verdraegen dat nieman! wijsen offt helpcn en sal met
woerden oft mct wereken ecnigc die sijn proeffstuck' begeert Ie
maecken oft hiJ sal bmeeken een ton biers elide dat stact op vernemen .

•
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Artikel 7

Ilem noch is \'erdruegen met con5ent scholtyt endc schepen",n
!jer stadt Weed dat eijn bU)'len man die dat umbacht hier tot
Weed begeert te roepen, die sal gc\'en sees brab. gulden ende twee
pont wasz. Ende eenre die begcert te leeren, die sal gcycn dryc gulde:l
ende cell pont wasz. Ende wanneer hij meester wecrdcn sal dan
sal hiJ die ander heUt ge\'cn, ende sal sijn proeffstuck maeckcn, ende
ghe\'en die gerechlicheijt Illedt die krnijck.

Artikel 8.

Item noch is geordineert elide vcrdraegen dat eijn borgers so.:'n
die ,'llnhacht leeren wilt, sal ghcven eenen daler ende een pont was,
clIde als hij meester wecrden sal dan sal hij noch eencn daler gevcn
met cen pont wasz, en 1113ecken sijn proeffstuek llIedt allen ge
rechlieheijt. Ende cen IlIccster en sal Ill<lcr eellen leer jonge Jeeren
oft hij saJ broecken sesz gulden.

Artikcl 9.

Item oft sake waere dat een buytens oft reysende Irnecht hier
quaeme wereken in knaepe stede ende had sijn ambacht in anderen
stedell geleert ende verricht het sij wat hantwerck dat hij dede, die
mach ecnen maent sonder misdoen arbeijden maer wertken sij
lallg~r, :SO~ sullen sij gehaldcn siju t~ c<x:pen hct halff ambacht.

Arlikel 10.

Hem <Iat men aile knechtell onder het \·oers. ambt sijnde oft
comende, haerluy.:ler misbruyck den voers. ampl aengacnde, gcbot
cnde verbodt doen mach lIae luy.:le des ambaehiz hocck gelijtk
dCIl mecsters.

ArUkd 11.

NOell is \"erdraegen da~ men aile dachhueren met den werkmees
leren tluytpendcn ,;a! die mcn /liet en belaeli ende di~ Jes pijndens
behoeven die sullen dan iwec stu\"ers verleggen. ElIde die dat gelt
"tinder hueren schuldich is die sal den betaelen.
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Arrikel 12.

Item die cijt] werckmeester sal den anderen tuygen, oft des van
noede waere. Ende niemant en sal dat ambachf regeren dan nae
luyde des hooftbrieffs te weten met advis Scholtis ende Schepcnen.

Artikel 13.

Hem eijn man die cijn werck aengenocmen heeft te maecken elide
gheyt uuyt dat werck ee,r hij dat wercki mlmaeckt heeft, ende die
man die dat werck toekompt coempt tot den werckmeesters endc
daeget hen dat desen man hem niet voldaen cn hceft, gelyck' hij
hem bcloeft heeH, dan sullen die werckmecsters ghacn cnde pijnden
den man voer thien stuvers daer sij den vinden binnen den klocken
slach vall Weert, ende die werckmecsters sullen hem bevelen, dat
hi) 'den man voldoe gelijck hij bcloeft heeft van stonde aen. Ende
oft sacck waere dat hij dat niet en dede oft den man niet en ver
moechden binncn dryc daegen, soc mach die man ghaeu en settell
ander timmerluyden in dat selfste werek, ende wat hij den timmer
luyden meer gevcn mod, dan 'die vorstc man dat werck aengenoe
men had, dat sal die vorste man verrichten, en dat sullen die werck·
meesteren den lTlan uuytpenden het en waer eenighe nod saeek oft
dat hij den man eenige teyeht gcgevcn cost met recht

•
Endc men sal verdinghe loell uuytpenden gelijck dachhueren.

Artikcl 14.

1523, 21 Juni.

Item de,; Soendachs nae bcloeken Pinxtdach inden Jaere 1528 sijn
vergadert dat gantse geselschap vanden ambacht meet consent des
gerichts, ellde hebben eendrachtelick \"erdraegeJl en gesloeten dut
een iegeHck van dat amhacht bynnen desen docken slach sal gaen
in die processie, als lTlen ons lieff Vrouwe draecht unde dat Er·
weerdige heylige Sacrament unde Joseph IlUeren patroen. Unde SOe
wy dat niet en dede sal broecken vijff stuver der broederschappen.
Ende die schut is, die en sal hier niet in gehalden sijn. Ende die van
Neerweert sullen Soendaechs niet omgaen ende sacraments dach niet.
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Artikel 15.

Item dat gc,richt stcyt dat die werckmeesteren' sullen kiesen <lcht
mannen die verstant hcbbcn van dat amhacht die hun dat ambocht
he1pen regicren nae i nhalt haer brieven ende nae iohalt omliggende
sterlen.

Artikcl 16.

Noeh is vcrdraegcn dat men aile jacr kiesen sal tot werckmeestcrs
eenen schrijnwcrcker oft eenen cuyper oft eijn racmeijker oft eijn
timmerman nae luijde des hoofftsbrieffs.

Artikel 17.

flem noell is verdraegen SOl' icmant van dcsen vocrsz. arnbacht
in ecnich werck weer, ende datselvighe !lid op en maeckden ende
dacrbocvcn 1 n eijn andermans \Vcrck bevondcn weerl, densclvigen
sal men sijll wcrck vCThieden cude sal soe duck elIde menichmael
als men denselycn werckcndc bcvint. Dacrenbovcn sal die bruecken
thien st. tot allen reysen, 'Cnde dat tot proffijt des Heeren cnde
dell ambacht Ilae luijde des boecks.

Artikel 18.

Item noch is \'enlraegcn soe wye die werckmeesters ende acht
manncn doet vcrgadere01 Olll des ambacltts wille, die sullen jedcr
inleggcn vijftltien stuvers ende dat op die costen \'an ongelijeken ('tide
te verbeuren bij den ghenen die gecondemneert sal worden cen
pont wasz tot proffijt des altaers.

Artikel 19.

Noell is verordinccrt dat aile llIan sijll eijgen werek mach mae
eken macr gheen wcrek "crcopen en mach lloch \"crdinghen. Maer
soc diekmaels als die geswoercn vememen konnen dat sij llller
werek vercocht !tebben, bruecken sij aen cHick stuck werex thien
stuvers die niet in dat ambaeht en zijn.
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Artikel 20.

Noeh is vcrordineert soc jcmant wacr werckende onder die Heet.
licheijt vall Weert ende dat 'ambacht !Iliet verricht en heeft c:nde die
gc.swocrcn hem viJldell we,rckende, cnde hem dat ambacht verbie
den cnde nae dat verhot 'hem vinden oft \'ernemen werckende,
dan sal hij bruccken t' aller lijt fhiell stuvers. Ende SOl' daCt eenige
ollvrijc quaemen wcrcken indie Herlichcyt van Weert, cnde die gc
sworrell niet en vinden, dat stad op vcrnemen medt die waerheijt,
dan sal hi] brueckI'll soc meenigen dach thien stuver als sij vinden
kunnCIl dat hij geworckt heeft.

Artikel 21.

Noell is vt.'rordyneert soc cen meester CCIl werck verdinght heeft,
cnde gael nut dat werck eert volmacckt is oft en maecken niet op
dell tij! gclijck hij dat bcloeft heeft, afte aeht daegen onbehindert,
endc daer cornen elaechten ae/l die geswoeren, soc sullen die ge
swoeren gaen bij den man, ende seggcn hem dat hij den man voldoe
ende verbieden hem sijll werck, unde want hij dat /liet en doet, soc
sal ·hiJ bruecken nae dat verbat aile daege thien stuver, und die
thien stuver sat men uuytpynde<1, elide dat tot profijt vand~n He~r

cnde die geswocren, te weten twee deijl vo~r den Heer ende eijn
deijl voer die geswoere/l.

Artikel 22.

NOell is verdraegen ende verordyneertt als boven dat niemand die
onder dat handtwcrek nid en gehoirt gheijn speijcken oft kuijp
holt oft cenich klyeven oft brcekcn en sal off te vercoopen, dat den
ambacht lettelijck sijn sal, die sal brueckcn allctijt vijrthien stuvers
ende dit at op vememen.

Artikel 23.

Item /loch is verdraegen met consent des gantsehen geselschap,
dat soe wanfleer dat ambacht teert op haeren gesetden dach, (lat
alsdan gheen onvrijen die onder het timmerampt rliet en zijn en
sullen daerbij comen ut haer cygen authoriteyt, oft sullen bruecken
tot allen tijden een ton biers, unde wanneer den dach van hef teeren
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is, soc en sal oyek niemantL eenige vreemden in sijn plaetsc seyn·
den, daer hij selve nict gecomen en kan oft sal brueckeil als boven
verhaelt ende stat tot correctie der achtmannen.

Artikel 24.

Item soe wye sijn gelt vanden cost lIJiet en betaelt ende hem moet
pendell voer den cost hij sij daer gewcest, oft hij en sij niet dacr
geweest, daer sullen die wcrekmeeskrs ghaen en penden, en dan
en sullen sij gheen profijt hebben van Qat arnbacht, en sullen hacr
gelt geven gelijck verdinght is meet den loen van werckmeesteren
te weten binnen twe stuver, cnde buyren vier shIver. Ende dyt heeH
oyck dal geselschap van dat ambaeht tsaemen belieH.

Artikd 25.

Noeh is verdraegen: wanneer die geswoeren werckmecsters ende
achtmannen een ure gestYlJlpt hebben, om ee:nigcn twyst oft twee·
dracht te middelen en de datt niet en kommen op dieselvige ure
sullen brueeken vijff stuver.

Noeh is verdraegen soe wye dat ambaeht heeft doen vergaderen,
ende die achtmannen hebben die saecke verhoert vall beijden sijden,
ende hebben haer ordeel gegeven (1), ecnige die onbehoerlickw
daerofl spraecke oft smaede sal moge,n alhier voer den gerlchte
lIlet recht aengesproecken worden.

Arlikel 26.

Item altijt des Sondaechs !lae beloeken Pinxtdaeh sal vergadercn
dat gesclschap v<lnden ambaeht jaerlijcx in cen huys daer die ge·
swoeren dat vcrJingen. Ende soe wye op dyen \'oers. daeh niet en
quaeme, die sal gelden gdijck die anderen, die daeT tegenwoirdich
sijn, om den wylie dat men voer han soe weI verdinght heeft .lIs
voer die anderen. Ende soe eenich van dat geselschap sieh mis
bruycken medt woerden oft medt werckcn, sal bruyckeTl een ton
biers gelijek der weerth tapt, ellde dat tot crkcntcnis der achtmanncn
cnde wcrckmcestcrs.

I) Dese drie wOQrdtn hteft dezelfde hand in mar gin e geschreven.
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Artikel 27.

Noeh is verdraegen als dat amhacht vergadcrt is elide hebbcn
met malcandercn te sprcccken dat niemant iemant inbrengen en sa!
bij geselschap die van dat handtwerck fliel en is, oft hij sal brucc
ken vijff stuvers.

Artikel 28.

Item soc wic in cen andcrs mans wcrck gheijl unde die Joers!e
man niet betaeJt en is, soc sal "die icrste man den /estell mall L1at
werck doen verhiedcn met die werckmeesters. Un de werckt hij
daer en boven, soc sal hij den icrsten man sijn gel! gc\'en, oft hij
sal stjn werek laeten. Ende oft sacck wacre dat hij dat niet en dede,
oft niet daen wolde (1), soc sal men den laelslen pijnden \Iocr die
SOl11mc die men den iersten schuldich is.

Artikcl 29.

liem soe waer die werckmcijstcrs en pijndcn moden, daer sullen
sij hebbcll twee sluY\'Cr binnen inde stadt en in de voerstat (2). End~
soe siJ buijten op dic Heerschappen moeten gaen, soe sullen sij
hebben vier stuyver. Ende oft sacck waer dat die geswocren gemo·
flccrt wacrcn om tc pijnden op Leverroe oft op den Millert oft tot
Ncerwecrt oft Swarlbroeek oft Tllngelroe, dan sullen sij hebbcn
sesz stuijvers.

Artikel 30.

Noeh is vcrdracgen dat soc ccnigc parthijcn bclcijdinge oft vjsi
tatic van werekmeeskrs ende aehtmannen sou den begeren te docn
in saeeken den .arnbacht acngaende, dieselvige parthijen seUve sullen
rnoetcn do en binncll een halff J.1er nac Datum dat het voersehrevcn
werek \'olmaeekt sal sijn, op pene van daernae gheen verrichtscl tc
hebben.

1) De:re vier woorden i n mar gin e. doch van dezelfde hand.
2) De:re Vier woorden van dezelfde hand staan In mar gin e.
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Arlikel 31.

Item soc Icmants v:m des ambachls wege gepandt zij:lde binncn
d~ acht dacge nne de pandingc niet en bclacldc lIIacr zijnc panden
liet "crstrijcken, sullen die aeht lTlanncn ten ,"ersuede van partijen
die selve panden moegcn verwijsen om daer aen Ie verhaelcn het
gheene rccht is.

Item dat aile die ghcne SOl' vande werckmeestcni des \'ocrschrcvcn
:uuhachls gepandt worden, het sij van eenigh '"crdinghl wcrck oft van
dach huercn dal die gepandcn sullen gchakten zijn huclle panden
Ie loessen (I).

Artikcl 32.

Und sullen die \'ocrsz. werckmeesters cnde achlmanncn in sulcke
\'isitatie oft belcydinglte Yocr hunnc moeyten hebbcn binnen der
sladt cnde merstedcll cHick twee stuver:; end c buy ten 0 p de
Hcrschappcn vier sf. ('). Endc op Levcrroy, op de Mi1Iert,
Nedcrwcert, Swartbroeek oft Tongelroy sesz stuvcrs,

Artikel 33.

Noell is Hrdraegen daf aile neembden ende anderen die het am
baeht alhier sullen coopen gchalden sullen zijn den cijdt te doen,
dat in eaj sij buyten dese Hcerlicheyt COlllcn te vertrecken altijt
sulleil l.:ompareren daertoe versocht sijnde ende alhier \'oer den am
baeht terecht stacn in saecken den \"OCrsz. ambacht acngaende.

Artikel 34.

1607, 12 Januari.

Noeh is bij advis van mijn Heer Gouverneur, SchoUeten, Rent
mleesteJr, Borgcmleestc)rcn, Schcpel1en ende gcooren dcr stadt Woert
gcrcsolvcert eTlde gcordineert dat vall IIU vortacn ghecl1c werck
lIIeesters van eenige ambachten binnen dcser voersz. stadt in hun

I) Deze alinea is doorgehaald.
2) De gespatittrd gedrukte woorden staan i n mar 9 ! n e, doch ziJn van de

zelfde hand.
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ambaeht ontfangen sullen eenighe persoenen ten sij dilt sij ierst
endc \'Oer al geven eenen leeren eemer tot behocff cler gcmeijn
ten ('), ende LIen sal men leveren op die schepen calTlere al eer
sij int Yoersz, ambaeht 1Il0egen ontfangen worden op pelle \'al\
te verbueren hun voersz. ambaeht. Aetum tot Wcert den XII Ja.
nuarij a" 1607 in prcsentie Rllt Dieriex, Thijs Didden cnde Jan
Laurensen als werckmccsters.

Tcr ordonnantic van de Heeren vocrsz.

Nicol. Heyzcn, seer. Iparaphe) 1Il, s.

Ende sullcn aile die voersz. punden ende articulen gehalden
endc geobsern~ert worden bij provisic cnde ten tijt toe, dat \lICII

lIllyi weUigcn redenCll anders soude mo-egen ordinecren oft daer
inne sal versien worden alles vermag dic brie\'en bijde voer Heeren
gegeven.

1611, 7 Juni.

Und sullen die voersz. Articulen den geheelen arnbaeht daerloe
geroepen ende vergadert sijnde c1aerlijcken voergclcsen worden allen
jaer alst gesclschap vergadcren sal.

Aldus vall nieuws overs)'en ende geslaetcn in presentie seholtis,
schepens, werckmecsters ende achtmanncn den seven dell Junij ao

XVI« elff.

Artikcl 35.

1618, II Juli.

Au 1618 den XI Julil is \'erdraegen met advis scholtis, sehepenefl,
werekmleeste]rs ende achtmannen van den timllleralllhacht dat van
nu yortaen aile meysters die eenigc kneehten nit voen;. ambacht
sullen acnnel1len om tsel"e te leeren oft tsel"c ie exerceren, gehalden
sullen sijn sullx den werekmleestc]rs te kcnnen te gevcn binnen
vicrthisn d<tegen n3 datUIIl dat sij den vors. knecht sullen acnge_
noelllell hebbcn op de peene van ses gulden, voer den Heerc twee

I) Den 19 Oct. 1738 bepaalde de magistraat van Weer!. dat men voortaan 4
gulden zou geven bij het doen van den prod. in plaats van een lederen brand
emmer.
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deijl ende voer tambacht zijn deijl cnde suJlx bij provisie ende
terlijt toe anders daerinnc versicn wordt.

Artikc1 36.

1622, 30 October.

Item noch is geordonneert ende geslooten met advys scholtis,
Rentm[eest<'lr, Borgern!ees1clr ende schepcnen der stadt Wcert dat
als wannecr den ambachtsman in ehcstocl sittende rompt ie ovcr
lyden, dat deseh't:' wecdue blijvende ongehout 't vocrs. goet am

bacht maeg oeffetlen, cxerceren, ende genieten haer leeven gedue
rende, min noehte meer dan oft den ehestoel noyt gebroocken en
wacre geweest ende bij soo seer oft dusdanige wecdue qu:)eme
ie herhouwen, aen enige man die gheen ambachtsman en wacre,
sao vervall <;ij van haer privilegie ende en kan het ambacht niel
exercerell ten,;ij zij en hebbe ierst gceoeht het ambaehtc oft gc·
wonnen het gcmoede. Aetulll den XXXeJl Odober ao XVI' iwe
entwintich. In pres en tie Mr. Matthijs Didden den allden, Sevcrijn
Tulmafls ende Oie1is Laurenscn dye iiji als werckmccstcrs.

Tel' ordtie van Heeren voors.

M. Deckers, secret. [met paraphel D. D. D.

1682, 1 JulL

Anno 1682 den eersten }ulyus, Ais doen is vergaedert gcweest
dat eerlijck tymmer,1mbaeht te Weerth de welcken werckmeijsters,
broermeysters ende achtmannen de welcken desen ordenansy met
belyen is van onsen her scholtijs ondertichkent hebben aItijt te onder
houden gelijck het voleht.

Soo is verordenert eendraehtylijck sao dat van nuy voardaen
geijn werckmeysters en sullen ghein aeht mannen dye verkoescn
sijn, soo sijnde oftc commende, de authorethijet gebruijckcn sullen
gheijn acht mannen af te stelle," ofte uyt den ambacht te sluyten
ofte de selven werckmeijsters sulle,n dat hebben met de aeht man
nen te ondershoeken, ten waere dat den selven man tycht ofte wet.
lijcken redenen het sij van eerlijckheyet oft andcrssYllls naer ynhalt
van het ambachs bock en de onser hoft bryef, verlent van ansen
genaederer lantheer maer met eendracht dat sullen helpen regeren
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tot dat sij sullen komen vnn liste ~at dit heft het gans geselschap.
lalsoo belycft en beloevcn dit achkort naer te volghen alles op
ambachz recht elide hebben d3t ecndrachtelijck ondertheykent.

volgen handteekeningell.

UIT DE "OPRECHTE COPIJE"

p. 22 v.

1741, 5 Juni.

Op heeden 5 junii 1741 is vergaerdert het geheel till1mcr3l11bacht,
hctg~en goet gevonden ende ~ordinccrt heeft op den dagh van
Sint Joseph eenen misse smorgens ten seevcn ueren aen den antacr
van Sint Joseph te lecsen, dewlelke] door de broedermeesters sal
betaclt worden en al l10ch een misse Sondaghs 113 belookcn Sinxen
sl110rgens om serven ueren dienende tot siclenlafcnisse van onsc
afgeslorve. AI de geene die van dit voorschreeve ambacht in deese
missen sullen mankeeren van te hooren, sullen bruckcn ieder kccr
thien styver Luyx. Dit vcrklaeren wij ondergcschrecve altesamcn seer
wei gchoort en vers: ...en te hebhen en in aile punten nae te coomen
waei" "oor wij dit al tc sam en eijgenhandigh onderleckencn. Dele
obligatie sal door den cnap aen het geheel timmerambacht gcadver
teert worden.

volgen handteekeningen.

1769, 19 December.

Op heeden weesendc den 19 Xbris 1769 hcbbe de werckmeesters,
broemleesters ende aghtrnan goel gcvonde cnde geordineert van nu
af ten Euwgien dagell aile naaoomelinge Ie onderhoude de
volgende conditie te weetcn dat in het vcrvolgh als wanneer dat
imant onder ons colegie van de aghtman en werckmcestcrs comt
te sterfve ofte einen die als aghtman gedient sal hebbe, op den
dagh van sijne bcgraHcnisse ten 8 uren aen onsen autaer eene misse
van Requiem sal gelesen worden tot sicle laeffenisse van den over
ledcnc broeder, ell daer in sullen de regeercnde werckmeesters ende
8mann'e bijwonc en bidden tot sielle laeffenis, ende wic daer in te
lad soude comen ofte niet bij soude wonen- sander wettige oor
saecken, sullen aile rysen verbucren thien stuyver ende die wederolll
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te besteede \"oor eenc misse tot siele laeffenis van de afgestorven
van oos broedcr3chap. Die ,"oor gespecifieerdc misse sal aUij!
betaelt worden door den outstc brocrmeester ten laste van het
ambaght. Aldus gedaen ende gclcekent, code sullen geen onder
oos collegie onlfangcn worden ofte sullen dit tegcl1\Voordigh onder
lekenen.

volgen handtcekeningcn.

Daarna staat van dczclfdc hand het volgcnde:

N.B. dal dcseh'c l1Iisse oock sal geschieden voor den knaep
als den selvc knaep sal comen te slerven "oor sijne dc,"oyren "a" de
citatie.

1772, 2 October.

Op heden den 12 Sbris 1772 hcbbe het geheel corpus vall hef
timmer 3mhaght geordinecrt ell gocdt ~\"ondel1 van in het toe
comende anI" jongc acncolllcndc mccsters te docn teckene dele
ordOllllantic in het <lcncomcl1, in gevolgh dell 14 artikel \'an ons
boeck dat srj sullen vo1gen lIlet de COllfreers in de prosescie bij haren
patrooll te wei en op H. Dr)"\"tlldighe)'l dagh en op H. Sacramentsdagh
ten siJ bij gctuygen en kennisse vall wettige o)'rsaecken, ende
sulch op vijff stu)'\"er brabants. Aldus gedaen ende geteekent op
dalo als hoven.

\"olgen handtcckeningen.

1775, IS MeL

Op heeden den IS Maiij 1775 is geordineert en goet gevonden met
het gehed corpus \"HI het timmer'llllbaght clat in ten colllende geene
jonge meester lIleer ontfangen sal worden oHe sal deese ordo:mantie
Olldcrtekenc cnrle sigh onderwerpen op volgende, dat als wanncer
imant het sij lIlall oftI.' vrouw wclcke ambagt ~rcgtighcijt betaelt
hebbe ell als tIleester verelaert sijn ende sdve COlllCIl te sterYcn,
de begraffcnis bij te wonen ende het lijck ter aerdcn helpen be
steden op de pecne van vijf stuyvcr tensij bij merckelijck beletscl.

\'olgen handleekeningen.
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1776, 17 Juni.

Op heede weesende 17 Juniiij 1776 hebbe de gesacmcntlijcke
Confrecrs van bet timmerambaght goet gcvonde den knelcht] te
doC'n in tencornen a ltijdt des Sondaeghs naer den middagh naCT de
vcspcrtijdt indc pI acts van des morgcns naer de mis. Aldus gedaen
en geordincerl op dato als boven.

P. Vcrschuercn.

in name van het gcheel corpus.

Uil de "Oprechte Copije".

p. 21.

± 1777' (').

Ter ITlcmoric dal cenen rncesters soon ten allen tijde VooT sijn
procfsluck sal belaelcn ncgenlhien gulden en twec stu}'ver sander
het werckmeestcrs daghgelt ende de sitatie Ie weelen Vi:;-f gulden
''loor cen half locn bier. Geslolcn in oose ordinayrc carner ler
praesentic vall werckrneesters en achtman.

1778, 20 Juni.

Op hcde weesende den 20 Junius 1778 heeft Pater Deckers gc
compareert voor het geheel ambagt, ende sigh gepresentecrt om
zijn levcn lanck in de processie St. Joseph te dragen voor hct
a111baght, endt· bij aldien hij comparant bclctsel soude hebben, sal
geholldt· sijn van ten sijnen laste een ander in siju plaets stellen,
waer\'oor hij comparant sal proffiteren de kneghts gerechtighijt
om ten aile tijde met ccnen vrijen meester Ie mogen werckctl bij
so verrc dcn comparant hier in sal manqueeren sal sijn geregtigheijt
verliese. Oedaen eurle getekent ill onse ordinayre camer op dagh
en dat1.!m als bovcn.

Peter Deckers, bekent als boven.

P. Vcrschueren, ordinayre schrijver.

I) Volgens het register van de knechts en de meesters betaalde Frands Vel'
schueren den 19 Maart 1777 voor zijn proefstuk 19 gld. en 2 st.
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1848, 20 Maart.

In de vcrga<.lcring van de ondergctekende Leden van het amhacht
van Sint Joseph op 20 Mecrt 1818 goed gevonden en besloten als
voigt: I

Oat alll' Maandcn door ider cler lcdcn hier na volgcndc zal betaald
worden tien centen 1c bcginncll met den eerstcn Zondag van April,
welkers gclden zul1cn dienstig I.ijn voor Jaarlijks op 5int Joseph
dag twee MissclI tc laten Jezen tot het gcestelijk en tijdelijk welzijn
van ondergelekcnJe, alsmede op dien dag een gezamcntlijke verga
dcring tc kUllllen houden en des namiddags ons gez.amcnllijk wilden
\'ermaken or Dezen dag, word '"oor '"crlering bestced ongevecr pef
M.an vijf en SCYCnlig centen en het owrige zal door den secretaris
in bewaring blijven tot wanneer imand ,"an ooze oonfrerie mogt
Kamen te stern~1I of zijn t'chtgcnoot naar haare dood twee miSSCfl
,er lafenis haarcr zicl Ie kunnen lalen leezen. Ook zullen aile onder
getckcndc op boclc van 20 cent gcstraft worden in gcval zij bij de
lijkdraging zullen Illankicrcn in ~val zij nict mcrkclijk liek zijn of
blliten de gCll1ccntc zijn. Gedaan op dag, llIa3nd als Boven.

volgen handtcekcningen.
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