59
II.

Hel volgende stuk is OilS medegedeeld geworden door
den heer A. J. Coenen, burgemeester vall WecrL Het is
cen paspoort gegeven door \V i II e m I va nOra nj e,bijgenaamd de ZwijgCJ', den 28 februari aan de ingezetenen
van Weer-t, om, niettegenslaande hel algemeen verbon,
hunne lakens te kUllllen vervoeren naar Antwerpen, ze
daar te verkoopen en bU terugkomst hel wol en de kanrden, die zij tot vervaardiging van nieuwe lakens weer
noodig hebben, van daar merle le hrengen. Dew vergunning is cell indirect bewijs dat in dien tijd de slad Weert
het met de opstandelingen tegen Spanje hield.
Wilhelm byder graUco Godls Prince van Oracogien,
Grave van Nassau Catzenelnbogen, Vianden, Dietz, Linghen, Bueren, Lecrdam etc., Marquis van der Vere elluc
Vlissinghen, Heere ende Baron van Breda, Diest, Grimbergen, Arlay, Nozeroy elc., Erffburchgrave van Anlwerpen ende van Bcsancon,Gouverncul' van Brabant,Hollandt
Zeelandt, Vrieslandt ende Utrechl, Allen Gouverneurs,
Coroncllen, Capiteyncn, Bevcelhebheren ende gemeyncll
Crychslieden soc te voete als te Jlecrdc til onsen ende den
Heeren gencralcn Staten dicnst wezendc, mitsgadersallen
Magistratcn, Officicren ende Justicieren, die dese eenichsints aengacn mach oft gethoont zal worden, Saluyt. Doen
te wetene dat wy geneghen wezende ter bede ende beghel'te van de InglH:selenen der Heerlicheyt van Weert,
ende om andere redenen ons daertoc IllOverende, bcbbell
denselven gC!gunt elide geaccordecrt, gunnen eode aecorderen mits desen vrij geleide ende Passeport nyettegenstaende hel Placael gcpublicccrl dies acngaende ter contrarien, omme vuyt crachte van dier baere laeckenen te
mogben transp0l'teren vuyten voors. Heerliclteyl van
Weerl binnen der Stadt van Antwerpen, eude in allen
andere:! plael.sen onder ome ende der voorn. Stalen gehoorsamheyt zynde, omme dieselve aldaer te vercoopen,
Ende in plaetse van dien vuyl de voors, Stadt van Ant·
werpen te moghen vaeren ende transporteren naer de
sladt ende Heerlichheyt van Weerl voors. alsuleke wolle
ende kaerden als sy tot het maccken vande voors.laeckenen
zuBen van doene hebben aUes nd,cr ouder gewoenten,Ende
mits betalende de rechten vande Licenten, naervolgende
dordonnanbe ende placaten daerop ghemaeckt oft die hiernamaels noch zouden moghen ghemaect worden, Sander
dat nochtans den voors. Supplianten toegelaten sal syn
eenighe olye, bater art andere eetwael' binnen der voors,
Stadt ende Heerlichheyt te moghen transpoderen. Ontbiedende ende bevelende daeromme u lieden ende een
jeghelick van u besonder wei expresseliek, dat ghy den
jngesetcnen vande voors, Stadt ende Heerlichheyt Weed
doet ende lact dese onse Passeport rustelick ende vredelick genieten ende gebruycken, mitzgaders vryeliek ende
ongemolesteert doen heure vereydinghe ende vollinghe
jnde Muetener binnen der Heerschap Weed ende lande
van Luyek, sander hen te doen offt te laten gesehieden
eenich hinder oft beleth jn tghene des voorseyt is, maer
dezelvc doel cnde bethoont allc hulpc bystandt ende faveur
indyent uoot is,Behoudelick oock dat sy nyet en sullen atlenteren teghen ons oft het welvaeren vande geunierde
landen, Ende salons tzelve zeer acnghenaem wesen. Des
toirconde hebben wy dese met onsen name geteykent
ende met onsen zeghel bevestighcn laten.Gegheven binnen

der Stadt van Odfi den lesten daeh february XV· viercnde tachtClltich.
(GeL) Guillaume de Na!l,;au.
(L. S.)
By bevele van Syne Ex..•.
J. Ylan:ler.

