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BET VOORMALIG 

: ~GHOEN:«AKER~GJLnE 
TE WEERT. 

Daar wij vernomen hebben, dat het 
reglement van het smeden ambacht, op
genomfln in ons nummer van 22 De
cember 1894 jl, zoozeer de belangstel
ling onzer lezers beeft gaande gemaakt, 
is het ons een genoegen, huu thans een 
dergt'liik reglement van ht>t 8cboenma
kersgilde te mo~en aanbieden, terwijl Wu 
er niet aan tw~felen of dit zal zich in 
gelijken bijval mogen verheugen 

De akte, waarbij het schoenmnkers
amhacht to Wel'rt werd opgericht, dag
teekent van den 23'· lIfanrt 1633, en is 
met eigen band onderteekend door 1Ilag
dalen a tJali E,qmont, vrouwe van I Weert, 
Nederweert, Wessem enz, die er »tot 
meerder nrzekerhl'ut" ook haar groot 
zegel in rooden was aan b-vestigde 

De oorspronkelijke, perkamenten . oor
konde r groot 72 X 70 c. M.] heeft· door 
vochtigneid veel geleden, doch het is ODS 
mogon gelukken haar, op enkele woor· 
den na, geheel te olltcjiferen. Het uit
hangend zegel in rooden was, hoewel nog 
'olkomen gaaf, is ten gevolge van het 
doorslijten at'r perkamenten strookJ van 

I - het otuk gescheiden. , 
Daar wij geen welenschappelyk werk 

schrijven, hebben I wy tot 'gemak onzer 
lezers de U, in plaats van V gebruikt, ook 
als V doen afdrukken~ Afkortingen als 
insgeL, dergel. mrs, enz. hebben wij 'voluit 
geschreven, doch overigens is het stuk 
met de grootste getrouwhE:id weergege
ven: zelfs hebben wij de blijkbare fou-

'- ten en uitlatingen' niet verbeterd of aan
gevuld. Hier en daar echter hehben wij 
de beteekenis van eenigzins duistere of 
verouderde" woorden tusschen haakjes 
bijgevoegd. 

Ziehier den inhoud van het stuk : 

II'ij ,tI.agdalene d ~ /fg
mOJlt,*J j prm.cesse van, Clti 
mR~r,~· é~~e· ~an 't 'I.eijlBich 

It~I', u"ttVuUle van e-
! a"",ont, Vicomptesse de Grandaeng, 

Barónnesse van J Oommines, Halewin, 
Estroing la Cauchie, Dutseller ende 
Str.~.ten, Vrouwe vall Avesnes, }j]selaibes, 
Croixfontaine, Neufvlile Lauweroncq, 
Marcoing, van de steden ende eerde van 
Weert ende Nederweert ende Wissem, 
Ende meLter gratien Goidts van de vrij 
ende BOu veraine steden ende eerden van 
Fumoy ende HuiD, Alll! die gheene die 
deze onse apene brieven sullen sien aft 
hoiren leasen Saluijt. LJoe ... te welell.e 
dat wij ontvangen hebben die suppli
caLie van on3e béve ende bt'minde die 

\ Dekens ende meesters van het schoon
maeckers ambachte, van onze onder
saeten, borgers ende innewoonderen on
zer stadt van Weerdt, innehoudende hoe 
dat die Remonstranten over veele jaeren 
herwae~ts hen [hun] vuijterate debvoir 
[beat] hebben gedaen, om haer [/I~II] 
schoonmaeckera ambachte te brengen op 
de beste man MB dat haer [hUil] mot"ge
lijck Boude wezen, voer de gemeune wel
vaert .. Ende duesnijettegenstaende dat 
die ltemonstranten over veele jaeren haer 
[!Iun] hebben gecomporteert, mette meeste 
tacultellt van de werelt, volgende die 
statuten ende Reglementen van de an
dere gebeneficieerde ambachten. Ende 
dyen volgende hebben 't geheel ambacht 
vergacdert ende haer gesubwltteert alln 
de onderdekens ende meesters werck
lieden, van het selve ambacht, om by r dool' 1 dijen middele te remedieren die 
frauden, abllBen, achaeden ende interes
ten die daegelijcx doer onze authonteyt 
't vuers.· volck is lijdende, tot groote 
prejudltJe ende mteleste vaû reOlonstrlln------

"') a1&,!dalena van Eimoud was lIellulld met 
Aleuudllf de" l.i~ue, lIeUdaOld Croy, pril&! VdD 
Chiw!y. l1'l overleed (äueurulde voor W'csel) 16 
'Au~. 1b:!9. Z'J 1 Nov. iOb!!. ZIO verder de ,be
lanllrlj~e Chroniek van Weerl door .Ia.. ~I. Fll-
111011$ bI. 8 811 9, . 

ten, die sij daegelijcx zijn verwachtende 
ende dat doer geene andere occasie, dan 
dat die Hemonstranten geinformet'rt zijn· 
de, dat die steden, dorpen ende andere 
plaets~n sijn gebeneficieert bij speciael 
Octroy, dat doer haere dekens t'nde 
meesters, daertoe gecoesen, in alle ahusen 
die daer telcke [f tlL8Bclt6ll?] souden 
connen commen, dieselve naer reden 
I'nde beneficie van het gemeijn volck 
ende van den Heere ter plaetsen, naer 
advenant die meriten [vel'dienRtell] van 
de saecken souden gestraft wordden. En
de doer oirsaecken dat die Remonstran
ten njjet en hebben hetselve Octroij,soe 
geschieden daegelijcx ende connen' ge
schieden, veele inconvenienten aen onse 
gemeiinten. Te weeten dat veele bedol'r
ven leeren, die niet en deugen, die :oiiet 
en behoerde verwerckt, noch ter plaet
sen verwerckt wordden, die selve 'dae
gelijcx versneden ende vE'rwerckt word
den, bij [door J eenigll bedriegers, enlt) 
dat op pelle [a/ra}] van confiscatie van 
deselve bedorven leeren, welck ter plaot
se voers. nliet en behoerde toegelileten 
te ~ord~l:ln, nijettegenslaende tselve f$e
schledt In omhggende landen, in preJu
ditie van de rechten van den Heere, te
gen 't recht van aUe andere I plaetsen, 
ende steden alwaer reglement IS,' ende 
geenè leeren en moegen nocli en behoe
ren verwerckt te wordden, dan die gbeene, 
die topgelaeten wordden bij [dool'] Oura
teurs ende wt'rkmeesters van het voers.' 
ambacht daertoe gecoesen, voer 1 goet, 
enda bii haer [door lum] gesl!g~lt, ende 
dat alle andere, die bewerkon Bullen die 
leeren, bij de [dool' de] voers. Curateurs, 
olf die daer toe gecoesen sijn, nijet ge
admitteert sijndet sullen vPuaHen in 
'sulcke ende soe redelijcke penen rBtl'af· 
fen] ende amenden [boeten], die áaertoe 
sullen bevonden wordden ende doer ons 
oft' onze gedeputeerde Bullen bevinden te 
behoirl'n. 

Ende doer sulcke ordonnantie 80e sul
len die schoonmat'ckers bedwoengen 
(gedwongen] zgn te maeckeu beeter werek, 
tot prouftlit van de gemeijnte, geconsi
dert'ert' oijc)!:, dat die omhg~ende dorpen 
furneren LfOllrneeren 1 onse voers. stadt 
met dllergelgck q uaet wtlrck ende vlllèche 
leeren. Andersinta ist oijck notoir, [be
kendJ dat veele vrempdelingen [ul'eem
delingen], gevlucht UUt hen landt ende 
woonplaetse; sijnde géen meesters van 
hen I.hun] ambacht, comwen binnen on
zer voers. stadt baer I [l1t~n] woonplaetse 
neemen, sonder dat z!Î in de selve ~e
boeren, noch borgers oft vrij en slln, 
ende eoemen exerceeron het selve am
bacht met dijer~elgcke frauden als bo
ven~ in prejud.tie [nadeel]' van onse va
sallen van onse voers. stadt. Ter wel
eker oirsaecke, ende om die groote las
ten die d'ingeboerene inwoonders van de 
selve stadt supporteren, [dragen] ende 
dat die van 't voers. ambacht grootdeel 
derselver moet opbrengen, hllbbende an
dersints geen macht, sonder te hebben 
eenich faveur oft prIVilegie, ende dat die 
Maglstraet onser voers. stadt nijet en 
soeeken keuUls te neem en op 't voers. 
subject, [onderwerp, zaak] Soe nebben 
ons die voers. Remonstranten seer oit
moedellick gebeden, dat Ons gelieven 
Wille hun te vergunnen, octroijeren ende 
engeren, die voers. schoonmaeckerije in 
[totJ een ambacht ende hen tot dijen 
ellnde te verleenen ende gunnen alsulcke 
privilegie u, statuten énde ordonnantiën, 
als slin hebbende die omliggende steden, 
ende tot dgen eunde te doen depe
scheren [zenden, tIerleenen) Octroij in 
forma. 

OeSel& aen.yeu&ercl,t, ende 
ierst hierop gehadt d'advise van ouse 
lieven ende bemlllden, die schouteth ende 

- Magistraet Ollser voers. stadt van Weel dt, 
ende geneûght wesende totte gemeline 
wel vatlrt van sel ve ~tadt ende der sup
plianten, hebben geredigeert, (gelJrigeert) 
gestatueert ende opgericht, geqjck wy 
erigeren, statueren ende oprIChten mlts 
[blij desen, de voers. sehoonwaeckerije 
"au onze voers. stadt van Weerdt, 10 
[tot] eeu ambdcht, octrolÏeren, ouioeven 
end" cou~eDtereu hlJU, [lIllII] VU!)t onser 
sunderhngtlr gratleu t;wlYtl te moegen 
doea, op 81l1cke condItIën ende astClctl6n 
als hier aaer zgn vOigende. 

Ietst dat nye LIllItut lat voers. ambacht 
en ial gea4lllltteerd worddll~ noch ont-

vangenz dan eerelijcke luijden, doende 
profeSSie van het helicb, eatholicq. apos
tolicque, Itoomsche religie, ende dat hij 
ierst ende voeral hebbe die Poirterschap 
der voers. stadt, olf dat hij inwoon der 
zij van de heerlicheijt Weerdt ende Ne
derweert, ende naerd!Îen, dat zij sullen 
gedaen hebben haer ["un] proefstuck, 
ter erkentenisse, Van vier werckml'esters, 
mits dat zij pro rata sullen contribieeren 
in de on cos ten Clp de erectie r oprichting) 
deses ambacht alrt'ede gevallen, ende 
noch te vallen ende dit versuecken ende 
voldoen binnen jaer ende daeh naer de 
erectie des ambachls. Item dat die schoon
maeckers alzot' in den voers. ambachte 
ontfangen synde, met het advijs vac 
onse schouteth ende eenige van onse 
gecomitteerde, present ende toecomende, 
sullen moegen kiesen vier persoon en van 
haer [hulIl ambacht, geq,llaltficeert als 
boven, voer haere ["unneJ dekens ende 
werckmeMters, ende om te gouverneren 
[beatul'en J haer ambacht voer den tijt 
valT eenjaer, volgende (volgell8) den inne
houden van dezen ende die naervolgende 
articulen onder haeren [llllnnen] eedt, die 
sij snllen moeten doen in handen' van 
onzen schouteth olf gecomitteerde, den 
welcken wij tot dijen eunde authori
soren bij dezen. Item dat ziJ, noch zul
len moegen kiosen seven andere eerlijcke 
luijden, om kennisse ende judicature te 
hebben van de zaecken, dependerende 

' aleeDelijcken van 't voers ' 11mbacht, die 
welcke voers. vier ende seven' persoonen, 
ofte partije der sel ven, sullen moegen 
jaerliJcx op St. Chrispijn ende Chris
piaens dach, haare [/lunlle] patroen.n, 
haer [hen) veranderen ende andere 
substitueren [in de plaat. .tell6n] met 
advijs als boven. 

(Wordt vervolgd,) 

BUi tanla,n!. 
Belyie. 

Daar zal wol geen land op den aardbodem 
zijn wnar de kiezen beter worden iugelioht 
dan in Belgil!. Zondng lijn er alleon in bet 
arrondi8sement Tbuin, waar, gelijk: men weet, 
een nieuwe Kamer-afgefaardigde moet "ord~n 
gekolen, tegen de taobtig kics,ergaderillgen 
gehouden. Men kan dus niet zeggen dat hel 
de kiezer8 aao .oorlicbting op ,politiek terr in 
ontbreekt. Anderen zeggen dnl de kiezers er 
totRal in de war worden gemaakt. 
, \ De obb6 Daeos, de ohri,t.l~k-demooratisohe 
afgevanrdigde' voor . .\slat, met eon troep-sociaRI
democralen, ia opgeroep~n als geInige in een 
een8atie-prooGs op a. a. Maandag te Brussel, 
in zake de vertolging ingesteld legen bet blad 
la Ca'ertl~. 

Het blad heeft zioh eene venolging op den 
hals gehaald wegena eeJige Cello artikelen 
waarin opgestookt is geworden tol ongehoor. 
~namheid aBn de wetten in zake dienatplloht. 
De beklaagd~D hebben ala getuigdR op In~en 
toepen 411e socialistisohe afge,aard'gden, en 
de ft zullen 'oor de gezworenen bun anti
mJlilni~e opinies !komen herhal~n. Ook de abbé 
Doens behoort onder hen die rroeger te~en 
de .bloedbelue'ing'; hebben gesproken en is 
dl,uteuge,olge door het blad nla getuige in 
het 'gedlDg betrokken. 

- Voor bet Hof rap Assi8en te Aot~, rpen 
begon Maaudag de openbare behandeling van 
bet praoe3 tegen MaJ. J omaux, die, naar 
loon weet, beaohuldlgd ia vnn dne moorden 
door vergiftiging om zioh meeater te maken 
van de uitkeeringen bij of,rbJden dier alaoht
olIen d )or Levensverzekeringen voor hasr 
vaetgeetelcl. Het eerate ge'al, in Februari 
1892, betrof haar zuster LOOnie Ablay; hel 
tweede in Maart 1898, haar ooln Jacques 
van Kerokhove; het derde, in Maart 1894, 
haar broeder AUre11 Ablay. Iu de zittingszaal 
,un bUitengewone 'lIlnatregeleo genomen voor 
de plaatalOg ran 'I zeer talrijk: opgekomen pu
bliek, wowel al8 voor de peri. 

Er zijn 2 L 7 getuigeu , oharse en 80 à M .. 
obarge. .* . IIbd. Joniaus, outkellue op atle ponten 
sohuld aan den dood harer drie ,ermoedellj~e 
elnchtQll'en on uesohreef kalm eu ruetlg hot 
,erloop hunner zie"ten, mei gevatheid de op
werpiu~en van den preaideo! beautlll'oordend. 

Oole b~ de underrraging betreffende bau! 
fiuanoieelen loesland in de laatste jaren legde 
zij gNole gevatbuHI aan den' dag en bleef 
haaat geelllln\woord ge~n verklaring sohuldlg. 
Z~ W'4e~ haar netelige flnanoie~le pOlitio 1110 
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.' Ie Vervolg. 
Item, dat die dekens ende werckmees

ters van 't voers. ambacht, sullen ver
lI!!>egen van nu aff aeu, met onsen ad
"Use oIJ met het gheene (dat] van on
zen schouteth oIJ gecommitteerde veran
deren, verhoogen oif verminderen die 
amen den, [boeten] die alsnu gestatueert 
L vlUtguteld] ziJn, ofte gestatueert sullen 
wordden, naer advenant zal bevonden 
wo,d~!ln te behoeren [behoorenl voer de 
gemeilne welvaert ende prouflbt van het 
voers. ambacht. 

Item dat in differentiën [g~chillen] 
ende;p.rocesson, commende/op het faict 
van t voors. ambacht, sullen die schoon. 
maeckers moegen getuijchenis gheven 
Daervenant die costuijmeD, gebru~ckt bil 
andere ambachten, alreede opgericht. 

Item van alle amenden, die vallen sul. 
le~ in het vo~rs. ambacht, reserveren 
WlJ voer on~. die twee derden deelen, van 
de welcke su sullen moeten rekeninge 
doen aen onsen schouteth, die daervan 
~~n ons sal moeten v~rantwoerdeu, ge
luck 'fan andere penDIngen van zijnder 
officie; danderderdedeel gereserveert tot 
prouffijt van 't voers. ambacht: aUe 
welcke amenden sullen sijn executabel 
bij [door] den qnaepe (knecht, bode] van 
den Voers. am oacht, die sij sullen moe
gen constitueren, ofte in cas [qeval] van 
opp~sitie ofte resistentie, bij [door] de 
offiCieren van onzen 8chouteth met zijne 
interventie ende kennisse. ' 

Item, die soone [zonenl ,an dé vrij_ 
meesters sullen voertaen nebben het ge
heel ambacht ende die dochters het halve. 
Ende ingevaUe ijemants voertaen nae de 
expiratie des ,oers. jaers geluste, sieh 
voor hem ende zijne naecommelingen int 
voorn. ambacbt in te coepen, [koopen] 
Bal 't 1I.~lve hem vrij staen, mits betae
lende vgIJ galt gulden eens, te emploijeren 
voer den aultaer [altaar] vanhaerenLhun
flen] Patroen, liet anderdeel tot proufIiit 
van ons, ende het derde tot pronff'dt 
van ,de' gemeijndeJ l1lemeents]. Behal ven 
~eene voers. is, sal den incooper ge
houde.~ ,zijli'behoerlijek te ~oen blijcken, 
dat hU t voers. hantwerk In een vrij
stadt, bij eenen vrij meester twee achter
e~nvolgende jaeren lanek geleert ende 
Z\}n~n meester voldaen heeft, dwelek alle 
leerJongens voertoen gehouden sullen eijn 
te volherden ende Daer te coemen [na te 
komen]. Uujjtgenoemen dezes ambachts 
luijden oH vrijmeesters kinderen die sui
len moegen volstaen met eenja~r te lee
ren,. hoewel zij gelij~k vrempde [vreemde] 
lE!e1')ongen, aleer, Zij oen vangen ende be
gInnen moegen t voers. ambacht te lee. 
ren, oijck gehouden sijn ierst ende voer al 
hun behoerJiicke was: (te weten twee 
groet pondt was :) te betaelen aen de 
werckmeesters, ter eeren van onze voers. 
Patroen.en. t Ende wij' [alwie] hier inne 

. contrarie doende énde gebreckelijck sal 
bevonden wordden, sal verbeuren den 
keur van drije golt gnlden, in drijen te 
verdeijlen, tweedeel tot proufl'ijt 'on den 
Beere ende d'ander tot voerdeel van 
d'amb~ht. Bij soe verre . den incoo~er 
een vUlJtlendlge vrempdehng is, sal oiJek 
bescheedt [be8cheid] van den Pastoer oIJ 
overheijdt der plaetsen, daar hij gewoont 
heeft, moeten overbrengen ende thoonen 
v~n :~at staet, leven, Daeme ende fame 
sU slln geweest. 

Boven dijen zal den incooper een 
iegelij'3k, n~emant vuijtgescheijden, ["it
g,zonde,.d] voertaen aleer ziJ wercken 
oft winckel halden moegen, genoetsaeekt 
ende gehalden zijn, tot een proeve drije 
versclieijden i paer "ercx te mapcken 
(waeronder geen leerssen, rlaal'zen] e~ 
sullen begrepen zijn,> dewelcke drije ~aer 
van de "erckmeesters goet geeuert r ge
keurd] ende geapprobeert, ende sullen' 
alsdan int voers. ambacht ontfangen 
wordden, mits aen werekmeestera betae. 
1'lI4e HII8 gulden loop geit eenl, 1011" 

der ijet was meer te moegen beijschen 

~
ei.!chen] oft genieten, onder wat dexel 
vool'wendsel] dattet zij: voer dE' caemer 
ij [doorl die van de voers. hantwerck 

op te ricnten, twelIJ stuijvers, ende voer 
de gerechticheijt van hünneu cnaep sesse 
slulJvers brabants, 

lnsftelijcx die meesters 800nen: (hoe
wel dIe selve geheel totten ambacht ge
rechticht zijn ende daer IOne succederen:) 
Bullen gelijckenwel gehalden zijn de voers. 
proeve voer de werckmpesters te doen, 
ende aen de sel ve alsdan insgelijcx te be
taelen sesse gIJlden eens, voer de voer
noemde caemer twelif stuijvers, ende voer 
den qnaep [knecht, bode] sesse stuijvers 
brabants. Dat nyemanden en is noch en 
mach georIon zyn te-Iotien. ten zij zaecke 
hij int voernoempde ambacht voer vrij
meester ontfangen zij, ende den selven 
naer behoeren voldoen heeft. Dat die we
duwen van de overledene vrij meesters 
sul!~n genie.ten gelijcke gerechticheijt int 
loenen, Llooun] wercken ende winckel 
te halden, al5 hunne mannen gehadt 
hebben. Dat nij'emaudt, tzU Bchoon
mlecker oft schoonmaeckersse, den an
deren Bijnen knecht en sal ontreckeli 
ofte aflloeckeren met sehoone woerdden, 
rwoordell] hÛ en Bal ten ijersten_ des 
knechts meester orloft vraegen, of hem 
lielr is dat hU zijnen knecht te werken 
mach geven. ht dat de knecht geen en 
oirloll' en vercrijght, soe is hij sehuldich, 
vierthien dae~en naer date van d'orIolI' 
vraegen, bij srinen meester noch te wer
cken, ende daer naer gaan daert hem 

. belieft, doch en mach gelijekwAl nijet 
orlolJ neemen tegen een' hooghtijt, bet 
moet aUÜt sess weken te voeren sijn. 
Ende wge [wie] gebrekelück ende ter 
contrarien gedaen te hebben bevonden 
woordt, [wordt] sal verbeuren den keur 
van drije golt gulden, telcken reijse 
[maal] te verdeijlen iu drijen" rd1'ÏeDn] 
gelijck voers. is. 

Item, dat nijemant, tzij schoonmaecker 
oft schoonmaeekersse, eeni~e knechten 
buijten henne huijssen oIJ wlDckelen voer 
hun particulier voertaen te wercken en 
sullen gheven, op gelijcke pene van drije 
goltgulilen, telcker reuse als hier tegen 
gedaen sal wordden te verbeuren, ende 
te verdeijlen als voers. is. Wel ver
staende nochtans, dat een iegelijck bor
ger 011' huijsman een vrijen meester in 
zijn eygen buys sal moegen te "ercke 
stellen, gelijek int regarde [ten opzichtel 
van de snijders gebeurt. 

Dat boven dijen geen vrempde ende 
vuijtlendige persoonen in de weecke. 
011' oijck op vrij "erckdaegen : (vuijtge. 
scheijden [uitgezonderd) jaermerckten:) 
alhier schoenen en sulren moegen ver-
coopen, oiF ter merekt brengen, op de 
pene van drije golt guldens, te ver
beuren ende te verdeijlen als voers. is. 

Dat nijemant van de voers. ambachte 
een den anderen zijn coopluödens van 
Bgnen craem oft winckel en zal all'roopen 
[ajroepen] oft weneken, op pone[3traflvan 
te verbeuren een groodt pondt was, te ap
pliceren ter eeren van onze voers. patroe
neu. Om te remedieren ende te voersien, 
dat in toecomende tijden gheen ongaer, 
quaelijck geloeijt ende onbequaem leer, 
alhier verbrocht - [aangebracht] mach 
wordden, wordt verdraegen [bepaald] dat 
voertaen in onzer voers. stadt ende 
heerlieheijt, gheen leer, tzij lapleer oft 
overleer [bot1enleer] verbrocht en zal 
wordden,' ten sv ZatCkd t.~elve bij [door] 
die werckmeesters ierst ende voeral ge
visiteert zijnde, voer goet gekeurt word. 
de, ende bli [door] die selve, met hun 
signet hierover te doen maecken, getee
kent sij, In welcker gestaIt [einde 1] de 
werckmeestels alle geloeijde [gelooid] 
leer, 800 tapleer als overleer, &en alle 
sijden sullen moegen keuren eude snij. 
den, daer thun belieft, ten minste schaede 
dersalver leeren. 

Dat oversulc.x die werckmeesters ge
halden Bullen zün, ten minsten alle die 
vier hooghtijden te gaan inde schoon
maeckerswinckelen, om te soecken het 
ongesmeert, ongaer alf rouw leer, ende 
voerts op de merckt als in de huijsen, 
800 dickmaels thlln gelieven sal, te moe
gen visiteren alle de winckelen met alle 
die schapen [planken,] die de schoon
maeckers genoetsaeckt zullen sün voerde 
werckmeesters, sonder eenieh. wederzag,'n, rug,,,,pl'aak) opeil te doelle, op Ik 

pene van drije golt guldens, te verbenren 
ende te verdelen als voers. 

Item, in~evalle die werckmeesters be
vinden eemge schoonen, [schoenen] se
maeokt van keurbaer oll onbehoerlbck 
leder, sal elek paer brueeken [verbeuren] 
drije stuijvers eens. 

Aengaende tlel'r van bnijten inneco
mende, en sullen die schoonmaackers 
tsel ve in henne [hunne] huijsen nijet moe
gen inleggen, sonder voorweeten van de 
werckmeesters, maer te vorens bij de 
sel ve te laeten visiteren ende keuren. 
Ende bij sOP velTe tvoernoempde inge
brocht leer nijet keurbaer ende goetbe
vonden en wordt, sal tsel ve mette lettre 
C, beteeckende <luaetteeken, gemerckt 
wordden, ende sal den vercooper tselve 
leer weeder tot hem [zith] moeten nee
men, ende tIeer doen beeteren ter plaet
sen daer tzelve hem believen zal. Ende 
sal den schoonmaecker attestatie bren
gen, dat sulek leder der stadt vuijtge
vuert is. Eude zoe tselve daer over 
daarna] in de stadt gevonden wordt Bal 
'Verbeurt zijn, ende den ophelderverbell' 
ren van iederen [ieder] stuck leeders 
eenen golt gulden, te verdeijlen als boven. 

De werckmeesters van ieder stuck leer 
te keuren, sullen voer hennen loon ge
nieten, te weeten van iederen stuck lap
leer, eenen haIven stuijver, ende van 
jjder' stuck overleer een or~ [OOl't] soe 
binnen dezer heerlicheijt verhanteprt zal 
wordden. Ende ten tijde die keuren enie 
breucken bij de werokmeest&rs ontfan
gen wordden, sullen allo die schoon
moeekers ende schoonmaeckerssen schul • 
dich zijn hen [hunne] keuren ende breu
eken [boeten 1 te topmen betoelen, ter 
plaetse dosl'Ive van de werckmeestera 
doer hunnen qnaep [knecht of bode] ge
citeert sullen wordden, ende wije [wie] 
hierinne gebrekelijck bevonden wordt, 
sal verbeuren den keur vau eenen golt 
gulden, te verdeijlen als voers. is. 

(Wordt ver"olgd.) 

:Buitenla.nd. 
Belgie. 

- Het prooes.m~d. Joniaux brengt, DU 
bet verhoor geilindigd is, niet ~eel aan bet 
hobt. De ondelfragiog~n aan mad. Jouiaux 
door don reobler Mr. Hollevoet gedann. had. 
den veel weg 'an eeo tweegeveoht. Behendig 
en me! soherp doorzicht ~ing de R .. chter hl 
bel elel/en ,an nagen te werk, maar de 
besohuldigde wist met eene ,Iu~heid en een 
doorzicht te antwoorden, welke bewijzen. dat 
lij, niet minder dan hij, baar verdedigings. 
veld overzag, 

De reohter Mr. Hollcvoet i, in allee en 
altijd' slipt beleefd; mallr on,erbiddolijk 
streng, en 80lllmige zijder "oorden zijn leer 
bard ',oor de besoboldigde geweest die zioh 
echter niet uil veld liet elaaa. 

Wa, bij all President nu de Reohtbank 
tegenom mad. JODiaox Diet zoo behendig ge. 
weclt, dan zoo er kane bestaao hebben, dat 
mad. Joniaul had gepreeideerd. 

De Reohter beefl bij het verboor de vrouw 
die b~8obuldigd wordt drie menaohen door 
vergift om bet leven' te hebben gebraobt, 
laten spreken, zij heert moer dan eens sohijn
baar de aanrollen 'an deo Reohter afgeslagen, 
maar in haar verdediging wBlen tegenstrij
dighedeo, die dan ook onmidddiijk: door Mr. 
Hollevoet werden herhaald en aaogawezen. 
opdat de ju,y ze niet meer zou vergelen. 

Hoe hel publiek denkt over dil vergif ti· 
gillgs.prooes bleek eergisteren-avond toen ! 
een rijtuig langs de Begijnenstraat te Ant· I 
werpen reed. waarin eene dame gozeten wae, , 
die de menigte welke ,~or de gevangonia 
a tond, dacht te herkennen ale mad, J ouinux. 
Aao.tond werd het rii tuig omsingeld cm de 
dame werd uitgejou"d ,oor moordenllarster 
en gifmeugster. De koelsier ontkwam met 
groole moeite onder het uitdeeleD van duoh
tige cweepslsgen met zijn rijtuig aan de woede 
van het publek. 

Frankrijk', 
In den naoht van Zondag op Maandag is 

te Parijs eon bom ontploft, die ÎntuBBohan 
nieta dan materieele aohsde verooneakt beeft. 

Om lieD minuten v60r middernaoht werd 
de o3noierge vau een huis in de atraat Mon
eenn göwaollohuwd, dat een v~rdaohta doos 
op bet ~olijn nn etin woning geplalilit WIlS. 
D. 00110111'8 .poedü &!til aaar blll~o, raU. 
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