TweB jaar levens in de achttiBnde eellW.
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ijden van duurte en bongersDood, gelijk onze
voorvaderen die gakend hebben, bebooren gelukkig tot het verleden. Door ODze vele goede en goedkoope
middelen van verkeer staan de verschillende deelen van
ODze aarc1e met elkaar iJ;l gemakkeluke verbinding. Gemakkeluk kan dan bet land, dat gebrek lijdt, geholpen
worden door den overvloed van elders. Daarvoor zorgt
de handel.
Door gebrek aan verkeerswegen was in vroeger tijden
de handel gering, voornamel:ijk de bandel in levensmiddelen. Elk land, elke streek moest vaal' zich zelf zorgen.
En wa er miswas in 't land, dan was duurte daarvan beL
noodzakelijk gevolg. En dan kwam hongersnood als Doodlottige nasleep achterna voor de breede volksklasse.
Bet was dan een moeilijke tijd voor de magistraat.
Ztjn .vaderlijke zorg nitte zich dan in allerlei voorschriften,
waarcloor van den eenen kant woekerwinst bElstreden
werd en van clen anderen kant gezorgd werd in bet land
te hO\lden wat voor het levensonderhoud der burgers
noodzakelijk was.
Zulk een moeilij ke tijd waren de jaren 1771 en 1772.
Bet jaar zette in met een ziekte onder het vee. Een
miswas van het graan volgde.
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Ann de hand van het Magilstraats.resolutie·boek zullen
we de maatregelen !Jagaan, die de magistraat def stadt
ende heerJijkheid Weert in dien benarden tijd nam.
31 Januari 1771. De Magistraat der stadt eude
heerlijkheid Weert interdiceert eenige gestorven one
gedoode beesten. 't zij peerdeo, koyeD, schaepeo,
honden eude al de andere, van wat ziekte het oak
zoude mage wazen, meer in de open tachte ta bren·
gell ofte te laete liggen, maar deselve aanstonds
diep genoeg in de aarde te delven op pene van
drije goltguldens.
G. BLO"MAR1'S, secretaris.
Dienzelfden dag werd aan dit besluit toegevoegd, dal
de penen en amenden zullen worden verdeeld LUsschen
den heera ende de armemeeslers.
We mogl:\ll hieruit besluiten, dat zich de armoede
reeds de~d gevoelen. 1mmers, dat aan de armemeesters
eeo deel dp.r amenden werd toegekend is cen ongewoon
verschijnsel. Gewoonlijk werden de boeten in drieen verdeeld: :l VOOl' den heer, 1 voor de stud! } voor den aanbrenger.
Met bet begin del' lente was de vlf:eschnood "de stadt
ende de heerlijkheid :Weert" binnengedrongen. De Magis·
traat stelt vel'bod op den uitvoer.
30 April 1771. De Magistraat vcrbiodt miLs deze
aall aIle inwoonders van aan eenige vreemde ofte
uitlandscbe cooplieden in vee eeoige hoornbeesten
ofte ealvel'en te verkoopen op pene van vier dueatoos vool' elke contraventie.
Nu komt er ook al spoedig gebrek aan brood, naar
het sehijnt. Want op 13 Mei komt de vo]gende resolutie:
IS Mey 1771. De Magistraut verbiedt aan aile
backers dazel' heerlijkheid van aan vreemdelingen
ofte uitlandsche personen eenige brooden te vcr·
koopen, en aan aile inwoners van voor vreemde of
uitJandsche person en eenige brooden te coopen one

,
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aao hun over te taleo op pene van tien pattacons
voor jeder brood.
We zien: llhet zorg voar u zeJr' is de stad en daheer]\jkheid binnengedrongen; de barmhart.igheid is over de grenzen gevlucht. Over het algemeen is de barmharLigheid beter
gelogeerd bij de weelde dan bij de armoede; immers: een
gevulde bems gceft graag. Al is hat nog zoo waar, dat oak
de anne graag zijn broodkQrst dealt met den ongelukkige,
in tijd van nood heerscht egoisme. En eigenbaat en eigen
belang \Vordt dan gerechtvaardigd door den slrijd om het
leven. Oak: Dood breekt wel, oak zelfs dikwijls de wet der
christe1uke barmhartigheid. ~
Den 6dcn JUDi 1772 werd daze resolutie vernieuwd.
Tot oozen spijt vonden we getJn ~allteekening omtrent
den prijs van het brood. 'l Is te veronderstellen, dat deze
prijs door de magistraat zal z[jn vastgesteld, evenals dat
DU DOg gebeurt. Het zal de mag'istraat evenwel niet
mogelijk zijn geweest den prijs van het graan va.<;t te
stellcu. Of, als ZEl dat kon, dan zal het wei moeielijk zijn
geweest de boeren te dw!ngen tot verkoop. 't Een en aDder
in aanmerking genomen, zal deze tijd voor de bakkers nag
geen gulden winstf<n bebben afgeworpen. Enkele \Veertsche
bakkers scheidden zelfs uit met hun bedrijf. Dat gat aanleiding tot oploopen van het hongerige volk, oat brood
wilde hebben en er gE::en kon bekomen,
Daarin had de lllagistraat te voorzien. Ze deed dit
als voIgt:
21 Januari 1772. Op menigvuldige clachten van de
inwoonders, oat de broodbakkers albier geen broodt
willen \'erkoopen one backen, heert de MagisLraat
doen citeeren en aan hun voorgehouden orLe zij
brood wilde backen orte niet.
Peter Woutf>rs ende Peter Thijssen habben verklaard al800 niet te willen bakken.
Geordonneert, am verdere clachten en oploop te
voorkomen, te verbiaden aan voorseyde Peter Wouters
en Peter 'l'hijssen van binnen een jaar en zes weken
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hunol} stijl van broodbakken niet meer te exerceeren
op pene van drie ducatous voor iedere caotraventie.
Of te wei te betalen tot behoef van de huisar·
men de som van 50 gulden.
In dure tijden, in tijden vall Dood en eHende raakt het
Yolk gewoonlijk van de wijs. Hoe het st.adsbestuur zich ook
inspant om den Dood minder knellend te makeo, men acht

bet niet, indien bet niet in staat is den Dood gelIeel te
eloen ophouden. Integendeel, de genomen maatregelen worden
verkeerd begrepen, verkeerd uitgelegd, ze worden bespottelijk

gemaakt en de magistraat zelf wordt over den he-kel gehaald.
Bij mag blij zijn, als hij ongemolesteerd over de straat
mag gaan, als men hem niet openlUk uitjOllWt.
Bet moest a1 erg Zijll in vfoeger tijden, eel' het zoover
kwam ; het ontzag zat er weI in. Immers, de magistraat
had den strengen heer sehout naast zieh met zijn gerechts·
boden en veldboden. En als je met die in aanraking kwam,
kostte het je goede geld. Ofwei de beul mel zijn rakkers
stond om een hoekje te loeren, of men zijn diensten niet
noodig had.
Maar met vastenavond, dan was er een ongezochte
gelegenheid om hekelzllcht bot te vieren, vooral door gebruik te maken van den omroeper. Men betaalde den man
om op straten en pleinen nit te gal men wat hem opge
dragen werd. Dat schijnt te \''Veert al meer te zijn voorge·
vallen. Nu was het in erge mate te vreezen. De magistraat
had te waken.
28 Febrnari 1772. Alsoo bijna jaerlijks inconve·
nifinten zijn voorgevallen ten tijde del' vastenavond·
dagen door dien de omelopper in dien tijd omklopt
hetgeen hem van de dertele jonkheid wordt. opge·
geven, waarinn8 te voorzien heeft de magistraat
der stadtende heel'lijkheidt Weert, verbieden, gelijk
sij verbieden mits deze aan clen oll1elopper Arnold
van den Broeck ende alle andere van in 't toekolllende ell tijde van den vastenavond eenige uitroepinge
maer te doen ap poene van eenen dueaton amende
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voor iedeTe contl'aventie, welke dllenton bij gehouden
sal wesen binnen de vier en twintig

UUT

te voldoen

naal' dat hem sulks V;lD \Vegen den heere Scholtis
sal wesen aangekt.oidigt, ende foute dier sal aan
voornoemden IleeTa Scholtis gepermitteerd wezen de

solven omclopper te stollen in de civile gevangenis
alhier ten tUde van acht dagan te water eode te

braot.
Eode tot een ieder8 kennisse sal dotlbel dezes
worden gepubliceert code geafticheert.
Actum Weert i::8 Februari 1779.
Tel' ol'dODnantie van 'I; seiva

G. BWEMARTS.

Men ziet, de arm8 omklopper onderging oak al de
nadeelige gevolgen vaD de dure lijden; de gelegenheid van
met vastenavond een extraatje te verdieu6ll, werd hem belel.
Deomklopperuitde 18dc ee'.lW heette in de 19de eeuw
de numbe:der," omdat hij toen een bel gebruikte am de
aandacht des volks te trekken. In de 18dc eeuw sloeg hij
tot dat dod op een bekkE'n. De uitdrukking: iets bij bek·
kenslng bekend maken, is nag gangbaar in 't Nederlandsch.
In de lente van 1772 schiinen de akkers een goaden
oogst beloofd to hebben. Reeds in April daaide de prijs vau
't koren, zeer tot nadeel der bakkers, clie aan hoogen prijs
hadden ingekocbt. Daar de bakkers in den duren tijd bet
vol.k den mond hadden opcngehouden, dikwijls tot zeer
gering profijt, (zie resolutie 21 Jan. 1772), was het niet
meer dan billijk, dat de magistraat zich nu oak bet lot
der bakkers aantl'ok.
I:) April 1772.
De Magistraat der stadt ende
heerlijkheid ",Veert bebben geconsenteerd den schaedel
welke de bakkers geleden hebben door den afslag
van 't koren, hetgeen zij ingevolge commissie tot
boogeren prijs gekocht hebben als ziJ hebhen kunnen
verbakken, volgens de matricule der heerlijkheid
Weert te vergoeden.
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En de regenten van buyten hehben daarover niet
willen resolveerE'D. Zij ver7.oeken acht dagen uitstel.
We krijgen daar tegenstrijdige belangcn van binnen·
burgers en buitenburgers. De boer immel's kon weinig
voelen VOOI' een schadeloossteUing aan de bakkers. Want
de boer leeft niet met den bakkeI'. Hij bakt zijo eigen
brood van zijo eigen graan. En of de prijs hoag is of laag
gaat, daar trekt de magistraat zicb niets van aan, als het
den boer belreft. En :.IOU dan de boer moeten bijdragen in
de seha die de burger galacten heert!
De anne lui hebben natl1urlijk van den dUTcn tijd het
meest ta lijden. De annen kunnen zich zelf uiet helpen,
zij moeten geholpen worden. Daarom hebben de armmeestel's graan gE:kocht om den armeD brood te kunnen
uitaeelen.
30 Mei 1772. De Magistraat permitteert aan de
armmeesters Josephus de Bruijn, ''Y. '1'. Malingrer,
Cornelis Campers en de Andreas Stultiens tegen den
minsten inl.rest doenlijk op te nemen 2500 gulden
tot yoldoening van den heere rentmeester Co~terius,
hetgeen zij hem wegens gekocht koren verschuld zijn.
Deze Costerius woonde op het kasteel van Weert j hij
was rentmeester van den prins van Chi may, die heer van
Weart was. CostNius bekleedde ook het ambt van schout.
De dure tijd Jlad armoede tot gevolg. Daarmee in ver·
band de volgende resolutios:
9 Juni 1772. De Magistraat verbiedt aan de arm·
meesters eenige almoezen uit te reiken, tenzij de
personen, dewelke almoezen verzoeken, zullen voor:den zijn van een teeken, hetgeen hun door de
:Magistraat sal wezen uitgedeeid.
Van denzelfden datnm het Yolgende besluit:
De Magistraat heert goedgevonden het te kart op
de armenrekening in te vorderen bij een personeele
lijst op alle inwoonders dezer gemeente binnen
ze-keren bekwamen tijd, tenzij middelertijd eeD be·
kwamer middel werde uitgevonden om te suppleeren
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aan de voorenstaande courtresse del' armenpenningen.
We hebben hiervoor gflzien, dat de bakken. weigerden
brood te bakken en te verkoopell. Nu de afsJag gekomen

is, hebhen de boeren weinig lust meer om hun grann te
verkoopen. De magistraat moet oak daaromtrent maatregelen treffen.
27 Juni 1772. De Magistraat veroomen hebbands
dat Willem Gielissen en Andreas Kluyskens llebben
geweigerd aan den bakhr Huysmans eenig koren af
te maten tot consumpUe del' inwoonders dezer
gemeiijnde, - belast dezelvo af te matell Willem
Gielissen vier malders en Andreas Kluyskens drio
malden; volgens dat de merkt daarvan is.
Dure tijden sleepen gewoonlijk an Justen oa. We hebben
dat uit bet voorgaande reeds opgtllllerkt: oploopen van
burgers, die geen brood konden krijgen van de bakkers;
ontevredenheid van de bakkers, die aan den gezetten prijs
geeD brood konden leveren; ontevreJenheid bij de boeren,
die bij den af::;lag geen graan wilden afstaan tegen markt·
prijs. Ontevreden menschen gaau spoedig over de grenzen,
die de wet en de goede gebruiken getrokken hebbcn.
Mogelijk begollnt>n de nieuwe Fransche ideeeD zicb reeds
baan te hreken. In elk geval -- de magistl aat had te
zorgen, dat men bleef binnen de grenzen. Vaoral op de
jeugd dient gelet Le worden, als die tracht nit den band
te springen. Daarom vaardigde ze het volgende beslnit nit:
22 Aug. 1772. Alsoo daar clachten voorgekomen
zijn datter eenige studenten van tijd tot tijd zouden
herbergen frequenteeren, hetgeen nieL aUeen ~oude
dienen om het geld te verkwisten hetgeen hun van
hunne ouders voor hunne noodzakelijkheid gegeven
wordt, -- maar daarenboven strekken zOllde tot
verderf van de jonkheid en Olll hun van de studie
af te trekken;
de Magistraat heeft daarom goedgevonden te inlerdiceeren aan aIle tappers en herbergiers
deser stad eo buitfloie in 't toekomende aan eeni~e
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studenten in hunne huijzen te gedoogen buiten die
dewelke etrecLievelijk hunne costen alduar sijn

coopende, op

peene

\"[1.11

twee ducatons amende

voor iedEiTe contravelltie;
ende opdat deso orclonnuntie lot een ieders
kenllisse soude cOGmen, sal deselve worden gepnbli-

ceert cnde geaffigeert.
De armoede was groat geworden. Aan bedelaars geen
gabrck. Maar daar kwamen ook weI bedelcn, wie het zoo
hard niet noodig hadden j bedelen \-onden ze zoo a1 geen
fatsoenlijke dan toch cen gemakkelijke manier om aan den
kost Le komen. Dit geschiedde tot nadeel van de wezen·
lijke anneD. Bet schiep cen imllloreelen tC'8stancl, waaruit
allerlei kwaad kan voortkomen. In verband meL de resolntie van 9 J uni 1777 besloot de magistraat tot het volgende :
II) November 1772,
Niemand mag bcdelen dan die van wege
de magistraat dragen: van rood laken eene \\' op
den linkeral'm ellde eene plaat.
'sMaandags mogen ze bedelen op Boshoven, HU3hoven, Laar ell Leuken.
's Donderdags op Altweert, Keeut, Tungel·
rool, Swurtbroek.
's Zaterdags in de stad en yoorpoorten.
GeeD bedelen zal toegelaten zijn op
and~re dugen en nooit zu1 het gepermitteerd zijn
's avonds te bedelen.
En ingeval andere per~onen dom' de 1'oode
1"oede zuBen bevonden worden als die met voorseid
teeken, die zullen worden aangebracht en gestraft.
Dmlr trefl"en we ook nog nun de ouderwetsche naam
voor de {laHUe. We weten, waaraan de naam ontleend is.
Wanneer in vroeger tijden een misdadigcr tot de lijfstraf
veroordeeld was, dan werd deze ter strafplaats geleid door
den beul. De stoet werd geopend door den gcrechtsbode,
die een roodgeverfd doornstokjc in de hand droeg. Dat
stokje was de roode roedo, het zinnebeeld der justitie. Op

218

de slrafplaats aangekomen werd het stokje aan den schout
o'i'ergegeven, die het recllu.laand in de rccbterhand bield.
De griffier der schepenbank las het voonis voor. En wan·
IlCCf nu de sehoul de rooele roede neerwanrts boog, began
lie benl zUn droevig werk. .Als de misdadiger bijvoorbeeld
tot de galg veroonJeeld was, stond hiJ gedurende de voor·
lezing vaJl het vonni!; met den strop om den hals ap de

laclder. Op het tee-ken dat de sehout met do roade roede
gar, schopte do benl de ladder omver en de misdndigor
hing lus.<>chen hemel en aar<le.

De gerecbtsbode dracg dus de roade roade ap den
weg nailT de strafplaats. Ell bier in de resolutie vall 19
Nov. lTi:1 zien we de mode nJale. gebrllikt in de bcteekenis
vall politic.
Op het rijksarchief te Maastricht bewaart meD nog
een roode roecle. Ze is in gebruik geweest bU bet gerccht
der hcerlukheid Nuth. 'I'oen in den Franscben tijd de
heerlUkheden met de schepenbanken en de ouderwetsche
recht:o:pleging werden nfgeschnft, daalde de 1·oode 1'oed~
zoodanig in aanzien, rlat ze in een hock versmeten werd.
Dual' vond ze wulen de arcbivaris l-[aiJets, door wions
zorgen ze in het archief terecht kwam.
In 't einde is het de magi:,traat niet mogelijk met de
gewone ll1idd~len de armen te houdcn buiten broodsgobrek.
Daarvan geeft. blijk de resolutie van 20 Januari 1773.
20 Januari 1773. De Magistf3.3t der stad ende
hcertijkheid Weert, gezi~n het getal anne en be·
hoeftige inwoonders dazer gemeynte niet in staatweseode hunnen kost ta winnen;
eode dat aHe geoomen hulpmiddelen niel suffisant
zUn in dozen duren eHendigen tijd,
hebben medo opgeroepen MathUs Cenlen en Hendrik van Jell Bergh, capelmcesters van de capelle
van St. Antonius 01' .Mweel't.
Gornelde capel meesters geven aun de annmees·
ters dazer gemeynto oell ranlenbrief van 935 gulden

9 stuivers staande tell laste dezer buitenie.
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De Magistraat belooft ende oecmt aan ten allen

tude voorzeide capelle in geval van ongeluk ofte
eenige andere onverhoopte noodzakelijkheid te zullen
behulpzaam wezen.
Op de buitenie, dat zijn de gebuchten buiten de stud,

kreeg men last van bedelvolk. Dat maukte aldanr verster·
king van de politie noodzukeUjk.

Aan den buitenburgemeeslel' Laurens Coppen
wordt last gegeven te besorgen en aan te coopen
voor de rooyroede arte bedeljaeger een st13phaan,
cen sackpistool ende sijdgeweer of sabel;
de bedeljaeger is gehouden de7.c wapenen in aile
su)'verheid ta dragen en als hij komt te bedanken
voar zijn ambt, beboorlijk terug te besorghen bij

den burgemeester.
Bij een volgende resolutie wordt den buitenburgemeester
opgedragen, Vaal' clen bedelvoogd am de twee jaren te doen
maken een paul' sievels en aile jaren een paal' nieuwe
sehoenen. Oak zal hij Vaal' hem koopen cen nieuwen hoed.
Nog later wol'dt vastgesteld clat de buitenburgemeester
den bedelvoogl1 lIal betalen 10 schellingen en een pistool,
samen uitmakende Yijf pattaeol1s buiten zijn gewone gagie,
OOK zal hij hem doen maken een nieuwen rok, camisool
eode broek.
Of de magistraat met strenge straffen Oil met versterking del' politie eindelijk de rust en den vrede heert doen
wederkeeren in de stad enele hcerlijkheid Weert, weten we
niet maar we betwijfelen het zeer. Immers, kleine oproertjes
en opschuddingen plegen als voorloopers den grooten beroeringen vooraf te gaan. Nog een vijftien jal'cn en de Brabantsche revolutie breekt los, onmiddelJijk gevolgd door de
groote Franscl.:le omwenteling op bet eind del' aeht.tiende eeuw.
Doenrade.

J.

A. SOENS.

