Onuitgegeven stukken betreffende
de Minderbroeders te Weert.
De stukken omtrent het Weerter Minderbroedersklooster. welke wij
hier doen volgen. zijn voor het merendeel ongenummerde stukken
uit het Weerter stadsarchief: stadsrekeningen. verzoekschriften.
een proces. vrijgeleide enz.
Alle tezamen geven ze wel een aardig beeld van het dagelijkse leven
van onze vroegere Weerter konfraters. hun verhouding tot het
Weerter stadsbestuur en die van de Weerter mensen tot de paters
van de Biest.
Men vergelijke hierbij de reeds vroeger uitgegeven rekeningen door
fr. Aurelius Pompen. ingelast in zijn beschrijving van Jacob de
Eerste. graaf van Horne (Publications de Limbourg).
Onder de titel Arbeidsloon publiceerden wij reeds enkele stukken.
die in deze verzameling thuis horen in NeerIandia Seraphica Jg. 8.

1934. bI. 434.
Item had brueder lambertus senders observant bij sillen berckenbos
tijden gereden inden veden (?) gerart moeren peert van Neder~
weert I ende had dat verderfft I gelijck dat ...... Joannes Huben
ende naebueren kondich iss ende en heefft gerart voirs. dair van
nye vergeldinge gehat biss op desen daich sijn hom dairomme
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vanden gerichte van beiden bencken toegevuecht x gIn swaer geld
ain lichten
XX gIn.
Weerter stadsrekening 1489.
Stadsarchief Weert - Ongenummerd.

hem bekin ich Anna rochussen ontfanghen te hebben van den
Borghemeister thilman van Winckel vierentwintig gulden brabo en~
(de) thien stuivers van vijffendertig kanne wijns die tot den minne~
broers gebracht is tot misse wijn waervan ich Anna rochussen mich
bedanck vanden Borghemeister goeder en ( de) voller betalinge vande
voorschreven vierentwintig gulden brabo en (de) thien stuivers In
een teycken der waerheijt dat ich Anna rochussen bekenn dit waer
te sijn soe heb ich deese quitancie gegheven en ( de) oick met mijn
eijghen merck onderteijkent ieder kan gereckent ad~14 st.
yech Anna rochussen.
Op de achterzijde staat geschreven: quitansie van anna rochussen
van 35 potten wiens die tot den minnebroers gebracht seijn 24
g. 10 st.
Stadsarchief Weert -

Junius

Ongenummerd.

Den 24 dito is tot Weert gekomen den minister generaele
van allen den provincien der minnebroders ende soe hij
niet binnen porten en moegt comen om deser ghemutineer~
den wil soe hem gaen beschinckeIi met den borgtneister
frans gielkens / ghecocht van herman vinck vier pottelt-'Wijns
ten huijse van heylen van eersel den pot 11 st. facit.
2 gIn 4 st.

Junius Den 26 dito betaelt aen Jacob Meisen alsulcken cos ten alser
gedaen sijn -int minnebroders cloester als sij den voirs.
minister willecom hebben gheheijten te weten twee borge~
meisters den stadtshelder gherit van heijthijsen gijsbert
froenen ende reynder gielkens als schepens meester jacop
de Villiers onsen secretaris met oock met ons genomen den
rekenmeester mijn heer doublet ende den rintmeister heeft
gecost in alles aen cost ende dranck elf gulden 6st. 2 oert.
Octob. Den 4 dito op Sint Franciscus dach in het minnebroders
cloester gesant soe het hunnen patroen dach was voer
scholtis rintmeisters schepens ende secretarius in alles soe
aen bier en cost en dranck voer sestie~ gulden vijf stuivers.
Weerter stadsrekening 1600~1601.
Stadsarchief Weert - Ongenummerd.

Uit de "Rekening des burgemeesters Jan Paeps (van Nederweert)
be,ginnende aO 1600 en eijndende aO 1602" :
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1602 ~ 21 Nov.
Noch betaelt aan Jan Mieken vaes soon van een vet schaep geschonken den soon van Conradino als hij tot Weert int Minrebroedersclooster was met ...... hand na quitantie
iiij gin 5 st.
Rijksarchief Maastricht -

Nederweert Burgemeestersrekening 29/7. A o. 1600.

Wijr Borgemren Schepenen ende Raidt der Stadt Weert
Doen te weten ende attesteren dat broeder Eueraert vanden bossche
Minnebroeder binnen het minnebroeders Conuent genaampt J eronijmus bossche alhier buijten dese voors. Stadt geleghen. Is wonende. den welcken wij hal den medebegrepen onder de neutraliteijt
ende sauuegarde ende den vrijdommen der seluer den borg ren ende
Inwoonderen der voors. Stadt soo geestelijcke als weerlijcke verleent. versueckende derhalven allen Gouuerneurs ouersten Colonellen ritmeesters capiteijnen Heutenanten officieren ende gemeijne
soldaeten te peerde ende te voete. dat sij den gemelten broeder
Eueraerdt vanden bossche de voors. neutraliteijt ende sauuegarde
metten vrijdommen van dijen als dese voors. Stadt ende heerlijckheijt Weert metten borgeren ende Inwoonderen soo binnen als
buijten tsij geestelijcke oft weerlijcke is hebbende peijselijck ende
vredelijck laeten genijeten ende gebruijcken. Des allen t'oirconden
hebben Wije borgemeesteren schepenen ende Raidt voors. desen bij
onsen gesworen Secretaris doen schrijven ende onderteeckenen.
Gedaen inder Stadt Weert den lesten maij sesthienhondert ende
vijer.
. L. Greel Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Erentfesten Wijse ende seer Discreten Heeren den Magistraet.
Scholtis. Borgemeesters. Schepenen Zalichijtghesondtheijt ende
voorspoet.'
Bemerckt dat ons aerm clooster tot dienst van u.I. gemeijnte van
U. L. Heer (Zaliger Memorien) is opgericht, tgene in desen miserabilen tijen veruallen ende verdestrueert is geweest ende eensdeels
door die neerstichijt van die Eerw. Paters Guardiaenen onse voorsaeten wederom opgericht, wa er inne sij betoont hebben alle aelmisse wel bestedt te hebben, om hun neerstichijt ende iuer te achteruolgen do er het versoeck van mijn medebroers heb int eerste iaer
mijnder comste (in Godt betrouwende) die handt aent werck gestelt,
ende ons sieck huijs tgene seer nootelijck was inde fundamenten
opgericht, ende deur faute van aelmisse het tweede iaer soo laeten
staen. Nu hopten wij deur diuerse goede vrinden tselfsten te volbrengen; Maar hebben genootsaeckt geweest, heelen ende allen
ons brouhuijs ende torffhuijs te uersien, wa er wij anders groote
schaeden inne soudengehadt hebben, soo dat wij hier deur in ons
aelmissen tecoertcoemen, ende want wij tot dienst van U. L. gemeijn-
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ten hier sijn ingestelt, ende dat ons cIoester doer uwen Heere,
aelmissen van U. L. voerouderen met groote deuotie is opaelriCJ
Zoo is ons ootmoedich bidden sonderlinghe tot die velrmleeI'deringhl
van Godts eere ende glorie, die Zielen salichijt, memorie van
godtvruchtighen Heer ende vorouders, de heel gemeijnte eer
weIwaert ons als U. L. lietmaeten eenighe caritate te betoonen
het te moeghen volbrengen tgene wij be go st hebben, mede oock
een behulp van een belt tot onsen aultaer,
Dit doende seer Discrete ende voersichtige heeren sal u.1.
altoos bereet vinden gelijck wij oock altoos geweest sijn om in
achtervolgen van onsen staet nacht ende dach U, L. met u Ut::JW<CJlIUten te dienen. 13 Julij Anno Domini 1615,
U. L. ootmoedighen Dienaer wat
staet vermach
F. Hieronymus
Guardiaen.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Den 24 Junij betaelt met Aduijs Scholtis ende Schepenen
minrebroeders tot Weert tot een Almoesse om haer
repareren na quitantie
Den 30 Junij betaelt aende Minrebroeders voors. van tgene
thonis vanden Steijen Rentmeester des capittels vanden H.
Servaes wegen het gene hij sustineerden te hebben wegen de
loosde Rente hem bij h. pelgrim ouergegeuen na quitantie
Burgemeestersrekening Nederweert 1624-1625.
Rijksarchief Maastricht,

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betalen den
borgemeester peter Smusers (?) de somme van ses en dertich gIn
elff stuivers, Hij Insgelijcke somme oock betaelt heeft den
meester Jan linssen hercomende van loon ende oncosten gedaen
vijff vourluijdens met vijff peerden na er ende int wederkeeren vati
Kevelaer, ende dat alsoo de minnerbroeders alhier Ingestelthädden
een processie van devohe derwarts te gaen van weIcke vijff 1-/0:::0:::",""'':'
twee peerden Ingespannen waren geweest Inden karos van
Heer Gouverneur Gonzales, een geladen met d'ornamenten van den
autaer vande minnerbroeders, het vierde Ingespannen Inde kerre.,
van den H. Scholtis alhier ende het vijffde peerdt met enlDl,IlIIIlen,';
voor die geene die op den wech niet en konsten
en, Inbe",
grepen thijen vaet havers gekocht van Jan van kan, ende die selvighe,
tot dien einde met gegeven voor die voors. vijff peerden, mits nog i
diemael vereert aen onsen Heer Gouverneur Gonzales een vet schaap"
om het selffste op den wech te eten, soo voor hem, zijn huisvrouw
ende dienaers, als oock noch een franschen croon met eenen
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betaelt om alle het volck tot Venlo over de maes te varen,
voors. 36 gIn 11 stuivers den borgemeester voors. in zijn
e sullen gevalideert woorden. den 14 octob. 1647.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

des Magt. woort geordonneert te betalen den
henrick op de groes voor zijn helft de somme van
n gIn thijen stuivers, Hij Insgelijcke somme oock betaelt
Borgemeester Sieverijn Smeets hercomende van een vrij~
e Godts aelmoesse gegeven aende Eerw : patres van de minne~
alhier tot visch werck ende provisie des vastens, Welcke
19 - lOden Borgemeester voors. in zijn rekeninghe sullen
..
worden. Actum den 12 Martij 1648
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten secret.
M. van Bocholt sindicus.

des Magt. woort geordonneert te betaelen den
henrick op de groes de somme van drije ennegentich
stuivers twee oert, Hij Insgelijcke somme oock betaelt
borgemeester Sieverijn Smeets hercomende van enz ....
tot de minderbroeders gesonden thijen potten wijns voor
die aldaer op het speel waren ...
den 15 Augustij 1648
T er ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

!'l1e'~tE:r

des Magt. woort geordonneert te betalen .den Bor~
halen de somme van negenthijn gIn thijen stuivers,
!lSCle1l11C~~e somme oock betaelt heeft den Borgem. Jan W age~
Ut::l'\:UW~;U\.JU:: van een vrijwillig he Godts aelmoes te geven aen
. patres vande minderbroeders alhier,1 suIx tot visch maelen
provisie des vastens.
voorsschr. 19 gIn 10 st. den Borgemr. voorschr. In zijn
sullen geualideert worden den 22 Martij 1650.
Ter ordtie vande selue
M. Pitten Secret .
......... 19 gl. 10 st.
te zijn. Anna van Abroek.
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Bekenne Ick Onderschreven ontfanghen te hebben van de Borgemr.
peter Siettens dije somme van Achtendertich gul. Ach stuij. Hij
Insgelijcke somme den Borgemr. Jacob perbooms oock betaelt heeft
hercomende van hondert eenentwijntijch potten wijns dije gehaelt
sijn tot de mijndebroeders dij gebruijckt is tot dijenst der miss II is
In sijn Regerent Jaer gebruijckt 1652 de po tt aen 16 st.. .... eender
een voer sijn helft als Boven. '
Item noch ontfanghen ...
Bedanck mij hijer van goeder betalijnghe dijtt met eijghen handt
ondertekent
Bij mij Frans Lueten
~tadsarchief

Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betaelen den
Borgemr. peter Suttens de somme van negenthijen gul. thijen stuij~
vers Hij Insgelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Jacob
perbooms hercomende van sekere reg te bij dij pater Guardiaen
vande minnerbroeders alhier gepresenteert aen ( de) Magt. tot assis~
tentie en (de) provisie van eenich, Vischwerck voor dij vasten te
gebruijcken met zijne mede conventuaelen Welcke voors. 19 - 10 den borgemr. voors. in zijn rekeninghe sulle gevalideert woorden.
dij 9 Martij 1652.
Ter ordtie vandeselve
M. Pitten secret.
Tis betaelt aen on se Gheest : Moeder Anna van
Abroeck den 29 Meert 1652.
Fr. Arn. a Castart
Guard.
Stadsarchief Weert' -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betaelen den
Borgemr. Peter Suttens de somme van Vijftich gul. Hij Insgelijcke
somme oock betaelt heeft den Borgemr. Jacob peerebooms herco~
mende van sekere regte bij de Eerw. pater Guardiaen vande Min~
nerbroeders alhier gepresenteert aen ( de) Magt. sulx tot assistentie,
om de brouerije mettet turfthuijs van het convent der vgors. minner~
broeders te vernieuwen, welcke voors. 50 gul. den Borgemr. in zijn
rekeninghe sullen gevalideert worden. Actum 29 Martij 1652
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten secret.
Ick onderschreven bekenne dat onse Gheest:
Moeder Anna van Abroeck dese boven ghemelde
somme van ~50 gul. heeft ontfangen.
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Fr. Arn. a Castart
Guardiaen
Desen 6 April 1652.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ick onderschreven Geert vliegen bekenne wel en ( de) ... ontfanghen
te hebben uit handen vanden Borgemr. peter Suttens de som me van
vijff gul. hercomende dat Ick tot Maeseijck gevaren ben geweest
voor den pater gardiaen vande minnebroeders alhier en ( de) aldaer
geladen een kar c100ster waer tegens die van nederweert oock een
vaert hebben gedaen ende bedancke mij van de vrs. 5 gul. goeder
betalinghe ...... dese met mijn eijghen handtmerck onderteeckent
den 26 maijo 1652.
Geert I vliegen
0_

merck
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betae1en den
Borgemr. Jan Henrix aenden Eerw: pater Guardiaen der minder~
broeders alhier de somme van negenthijen gIn thijen st. Hij insge~
lijcke somme ook betaelt heeft den Borgemr. Cornielis Ketelers
hercomende vanden voors. pater Guardiaen ende zijne medeconven~
tuaelen, weIcke voors 19 - 10 st. den voors. borgemr. in zijn
rekeninge zullen gevalideert woorden. den 7 Martij 1654.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
soMt
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magistraet woort geordonneert te betaelen
den Borgemr. Henrick van halen de somme van sevenendertich gIn.
seven stuivers drije oort, Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft
den buijten borgemr....... hercomende van een Oxooft( 1) fran~
schen wijn gekocht ende betaelt voor den Eerw: pater Guardiaen
van het convent der minderbroeders alhier om den selven te gebruij~
cken met zijne medeconventualen tot het h. sacrificie der missen in
des Borgemr. regerent Jaer 1656. WeIcke voors. 37 gIn. 7~ st. den
Borgemr. voors. in zijn rekening he sullen gevalideert woorden.
Actum den 7 februarij 1656.
Ter ordonnantie van de selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.
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Ter ordonnantie des Magistraet geordonneert te betaelen den Borgemr. Henrick van halen aenden Eerw: pater Guardiaen der minderbroeders alhier de somme van' negenthijen gIn thijen stuivers, Hij
Insgelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Jan Monen,
hercomende van vischwerck voor den vasten ende dat In ende tot
behoeft vanden voors. pater Guardiaen ende zijne medeconventualen, Weleke voors. 19 gIn lOst. den borgemr. voors. in zijn
rekeninge zullen gevalideert woorden. Actum den 16 Martij 1656.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betaelen den
borgemr. Jacob Heelen d~ somme van eenendertig gl. derthijen stuivers. Hij Insgelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Lins
Inden Graef hercomende van twee en dertig potten wijns laeten
draeghen int convent vande minderbroeders alhier, en (de) dat alsoo
den Eerw. pater Guardiaen de borgemr. vöorschr. met de samptelijcke Magistraet ten middach genoijt hadde om den vasten visch
te proeven met zijne medeconventuaelen. Inbegrepen ... potten
wijns laeten draeghen buten de maesport ten huijse van Jacob
donners en( de) dat voor die heeren gedeputeerde en ( de) boi'gemrs
von Collen alhier gepleijstert en ( de) gereijst na er ... als oock
noch vercheijde reijsen wijnen la eten draeghen op den stadthuijs
alhier en ( de) dat alsoo die heeren scholtis Borgemr. en ( de) schepenen inde gemeente saecken hebben gebesoigneert weleke voorschr. 31 gIn 13 st. die borgemr. voorschr. in zijn rekeninghe sullen
geualideert worden. Actum de 27 Martij 1657.
Ter ordonnantie vandeselue
M. Pitten secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Jan Wagemans de somme van twee en
twintich guld. Hije Insgelijcke somme oock betaelt heeft den buijten
borgemr. Jan Coppen hercomende van gehaelden wijn_ ten hUijse
van frans crijns inde croon alhier ende dat alsoo den pater Guardiaen vande minderbroeders alhier genoijt hadde Schpltis Borgemrs
Schepenen ende secretaris sulex na er ouder gewoonte.· Weleke
voors. 22 guld. den borgemr. voors. in zijn rekeninghe sullen geualideert woorden. desen 16 Januarij 1660.
Ter ordonnantie vandeselve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.
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Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
den Borgemr. Joost schauen te leeueren oft te betaelen anden
Eerw: pater Guardiaen vande minderbroeders alhier drije mal der
gerst sulx voor een goetwillighe aelmoesse gelijck alle voorgaende
Borgmrs altijt voor desen jaerlicx geleeuert hebben. Welcke voors.
drije malder gerst den voors. Borgemr. in zijn rekeninghe sullen
geualideert woorden. Actum den 21 februarij 1660.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Bekenne vanden Burgerm. Joost schaven drije
malder se er schoone' gerst ontfanghen to hebbe
1660 martij 24
Fr. Franciscus Bisschops
Guardiaen.
Met nog een kanttekening over de prijs van de gerst.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende Schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Merten Truijen aen Henrick van brie de
somme van twee en twintich gIn thijen stuivers. Hije insgelijcke
somme oock betaelt heeft den: borgemr. Claes peerbooms hercomende
van sekeren wijn laeten dragen int convent vande minderbroeders
alhier. Ende dat alsoo Scholtis borgemrs schepenen ende secretaris
aldaer te gast waren genoot. Welcke voors. 22 gIn 10 st. den
borgemr. voors. in sijn requeninghe sullen gevalideert woorden. den
31 december 1660.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Merten Truijen de somme van negenthijen
gIn thijen stuivers. Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den
borgemr. claes peerbooms hercomende van vischwerck te gebruij~
cken inden vasten voor de minderbroeders alhier. welcke voorS.
19 - 10 st. den borgemr. voors. in zijn requeninghe zullen geva~
lid eert woorden. den 2 April 1661.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Merten 'Truijen de somme van ses ende
viertich gIn. Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr.
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claes peerbooms. hercomende van sekeren wijn gelievert aende
pa tres vande minderbroeders alhier om te gebruijcken tot het heij~
lich sacrificie der missen. welcke voors. 46 gIn den borgemr. voors.
in zijn rekening he sullen gevalideert woorden. Actum den 2 Aprilis
1661.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

•

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Merten Truijen aen Henrick van brie de
somme van acht ende seventich gIn vijffthijen stuivers. hercomende
sekere verteeringhe alse op het Stadthuijs gedaen. soo van Wijn.
als oock van bier. ende dat in Landtssaecken bij veele ende diverse
vergaederinghe van Scholtis. borgemren ende schepenen. Inbegre~
pen den wijn. die gedraegen is geweest ten minderbroeders alsoo
de Magistraet aldaer genoijt was geweest. welcke voors. 78 gIn 15
suivers den borgemr. voors. in zijn rekening he sullen gevalideert
woorden. den 17 Maij 1661.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betaelen den borgemr. Merten truijen de somme van twee ende
veertich gIn thijen stuivers. Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft
den borgemr. claes peerbooms. hercomende van drije kerren die
inde processie van on se L. Vrouwe van scherpenheuvel gevaren
hebben de ornamenten vanden altaer vande minderbroeders alhier
alsoock een kerre voor de schepenen ende een voor degeenighe
die den weg niet en costen volghen Inbegrepen een Wasse~eerse
opgeoffert voor onse L. Vrouwe daervoor betaelt 42 gIn. Welcke
voors. 42 gIn 10 st den borgemr. voors. in zijn r~eckeninghe sullen
gevalideert woorden. den 24 september 1661.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ende schepenen woort geordonneert
te betalen den buten borgemr. Jan Gielis de ~omme van ses ende
viertich gIn thijen stuuers Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft
den binnen borgemr. Gerardt van halen hercomende van een
toxaen (?) franschen wijn vereert aenden Eerw: pater Guardiaen
van het convent vande minderbroeders alhier om den seluen met
sijne m~depaters te gebruijcken tot het H. sacrificie der missen.
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welcke voors. 46 gIn 10 st. den borgemr. voors in zijn rekeninghe
zullen geualideert woorden. den 12 Januarij 1663.
Ter ordonnantie vande se1ue
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie van Scholtis ............... woort geordonneert te
betae1en den borgemr. Jan Gie1is de somme van negenthijen gIn
thijen stuiuers Hije derge1ijcke somme oock betae1t heeft den bor~
gemr. Gerardt van halen hercomende van een Godtsaelmoesse van
vischwerck tot behoeft vanden Eerw: pater Guardiaen alhier omt
selue te ,gebruijcken met zijne medeconventuae1en welcke voors. 19
gIn lOst. den borgemr. voors. in zijn rekeninghe sullen geualideert
woorden. Actum den 15 meert 1663.
Ter ordonnantie van de se1ve
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

.................. in
Judicio dij 30 meij
1663 :

Aenclachte voor
F. Matheus van Bockholt in qualiteijt
als Geestelicken vader van de Eerweer~
dige p. p. minnebroeders Observanten
bij dese Stadt weert. cleger

Int boeck ......... .
............... 4~19.

Tegen
Den Borgemr. Judocus Schauen
Beclaegde ende Gedaegde.

§
Omme dese aenclacht in te stellen ende die conclusie daer
onder genomen te funderen seght den voorschreven cleger
onder alle noodige diene1icke ende gewoonlicke protestatien.
Imploratien. presentatien ende andere beneficien van reghten
't gene volght
Aenfenkelick ende ten eersten wa er te wesen, dat den voor~
schreven Beclaegde den 17 Juni lestleden. in de werckmeesters
caemer alhier. met eene groote temerairiteijt valschelick heeft
derven uijtgieten als datter eenen schelm. oock schender in
dit seijnde omtrent het weerter bosch waere geweest. die een
simpel meisken. leuende van den armen. ende aldaer hoedende
de koijen. hadde willen vercrachten. hebbende een mes in den
mont. ende ......... 't selve alsoo dreijgende. hadde willen den
gemelden bosch met d'armen insleijpen.
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2
Voegende tot meerdere verseeckeringhe van sulcx (als
ten tweeden) dat dijen schelm op die daet was betrapt

3
Ten derden wa er dat hij soedaenig groofheijt versonde
geseijt heeft van den Eerweerdigen pater Joannes
minnebroeder van het convent alhier,
-4
So wa er ten vierden, dat hij 't selve op den 20e dito
oepentlick aen den heer Scholtis ende Licentiaet
heeft derven uijtbraecken voegende sulcx oock geseijt
ben tussen vier ooghen aenden procureur Donekers DrIJt:u,t:1
van den voorschreven Eerweerdigen pater geinsinueerde,

5
Ende wiste dese atrocissime Iniurien met soedaenighe
stantien voor te doen, dat den voorschreven heer
(wie waer ten vij fden) daer aen volcommen geloof
eerde,

6
Hebbende sulcx ten selven daghe oock andermael voor
wel gemelden Heer Scholtis ende den Schepen ende ....l'~t:l],~lao
in de Medecijnen Andreas Bormans (als waer ten
derven vernieuwen,
7
Ende voegen (gelijck waer ten sevende) dat hij sulcx
procureur Donekers in de werckmeesters caemer, om
willen, tussen vier oog hen hadde gewaerschouwt, datter
mentlick leelicke dingen werden geseijt
die sijn broeder niet ongelijek en waere,

8
Ende om sijn valsch uijtbroeisel soo veel te meer schijns
waerheijt aen te strijcken, addeerde, quasi vero met eene
vigheid (als wanneer hem geantwordt wierde, dat den
weerdighen pater Guardiaen besig was om daer van ll1JlUL,Wa
te doen nemen) dat het beter ende nutter soude wesen,
den voorschreven pater Guardiaen (als waer ten agsten )
dingen liete berusten, ten kennen gevende dat het feijt
mede soo veel te meer tot des Orden confusie ende
voor den dagh soude commen,
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9
negende is waer dat hem sijn gemoet van om 't selve
ruchtbaer te maecken ... vol is geweest, dat hij
vOlors:chre\ren 20 dito smorgens vroech in sijn schuere tot
sich niet en heeft connen onthouden sulcx voor
werckluijdens aldaer oock al ten propooste te brengen.
daermede met genoegen. soo het scheen. sijnen tijt te

.."'.... 1111'<:.1'.

10

'gemerckt den voorschreven Eerw : pater Donekers van
gemelde feijt allerdinghs is onnosel.
11

dat vervolgens het uijtgestroeijde van den voorschreven
de is eene atrocissime Jniurie waer door niet alleen
voorschreven eerweerdigen pater. maer oock die geheele
~n haere eere ende reputatie. iae oock die geheele Clere~
ten hoogsten is geledeert,
12

dat daerom het selve. sonder behoorlicke reparatie niet
mach. noch en cangeleden worden maer anderen ten
condignelick gestraft.
13
~'".'-l~J""',ll'-"" daer al sulcke venijnicheijt is uijtgegoten op de
on'tielren van de ketters. tot een over groot schandael ende

§
concludeert. ende contendeert daeromme den voorschre~
deger qualitate qua overmits dese ende meer andere
middelen ende motijven bij een Edel Gericht van
ofte rechts wegen naerder te suppleren. ten eijnde den
Beclaegde mit vonnis sal verdambt worden
. 'ende bervoets. mit een wit lijne cleedt omgegort.
brandende wassche keertse in de handen in .t volle
t te compareren. ende in presentie van: de Eerweerdighe
p: minnebroeders op sijne bloote knijen te verclaeren dat
qualick gedaen heeft soedaenighe valschheijt van den
pater Donekers uijt te stroijen. ende ruchtbaer
·....,><:.'-"' ... "1. ende dat hem 't selve uijtter herten leedt is. ende
gedaen hebbende. noit doen en soude. biddende Godt. die
ende die voorschreven Eerw. pp: om vergiffenisse
dat hij van den voorschreven pater Donekers niet anders
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en weet. noch en can seggen als eere ende deugt.
neren de hem tot dijen in eene amende van hondert
souvereijnen ad pios usus. mitsgaders in de costen van
processe.
Ofte den selven andersints te condemneren tot alsulcke
condigne eerreparatie. als den Ed: Gericht naer de
van die saecken. tot die meeste satisfactie van dieselve
in recht ende Justitie het bequaemste ende dienelickste
vinden te behooren.
Implorerende in ende op alle ..... .
. Aenclachte voor
F. Mattheus van Boecholt in
als Geestelicken vader van de
pp : minnebroeders observanten bij
stadt Weert cleger
Tegens
Den Borgemr. Judocus Schaven
Beclaegde ende Gedaegde.
Ter ordonnantie vande Magistraet woort geordonneert te n ..t,,," .. I ...
den borgemr. Jan Claes aenden Eerw: pater Guardiaen
minnerbroeders alhier de somme van negenthijen gin thijen
Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Jan
Acker hercomende van vischwerck voor den vasten en ( de) dat
ende tot behoeft vanden voors. pater Guardiaen en ( de) zijne
conventuaelen welcke voors. 19 gin lOst. den borgemr. in zijn reke~
ninghe zullen geualideert woorden. den 5 Martij 1655.
Ter ordonnantie vande selve .
M. Pitten Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magt. woort geordonneert te betaelen
,
borgemr. Jan Aerts de somme van negenthijen gin thijen stuivers
Hij dergelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Cornielis
Ketelers hercomende van een Godts aelmoesse vereert aenden
Eerw: pater Guardiaen vande Minderbroeders alhier om daervoor
te coopen vischwerck met sijn medeconventuaelen te gebruijcken
desen vasten welcke voors. 19 gin lOst. den borgemr. voors. in.
zijn requeninghe sullen gevalideert worden. Actum desen 26 febru~
arij 1667.
Ter ordonnantie vande selve
19 gin - 10 M. Pitten secret.
Op de rand staat geschreven:
ick onderschrevene bekenne dese somme ontfangen
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van de minderbroeders Aldegondis van Roosmaelen
Moeder.

des Magt. woort geordonnert te betaelen den
Jan Arits de somme van sesentwintich gIn vijffthijen stui~
e dergelijcke somme oock betaelt heeft den borgemr. Cor~
hercomende van drije ende vijfftich ende eenen
potten wijns gesonden in het convent vande minderbroeders
ende dat alsoo den Eerw: pater Guardiaen ten middach
hadde de gantsche Magistraet. sulx na er alde gewoonte.
paters van andere conventen aldaer gecomen waeren.
voors. 26 gIn 15 stuivers den borgemr. voors. in zijn reque~
zullen gevalideert woorden. Actum den 26 februarij 1667.
Ter ord ( onnan ) tie van de selve
M. Pitten secret.

des Magistraet woort geordonneert te betaelen
Jacob daniels aende Geestelijcke moeder vande min~
alhier de somme van negenthijen gIn thijen stuivers. Hije
somme oock betaelt heeft den borgemr. peter Loijen.
assistentie ende provisie van vischwerck voor de.n Eerw:
met zijne medeconventuaelen te gebruijcken inden
Welcke voors. 19 gIn 10 st. den voors. borgemr. in zijn
he zullen gevalideert woorden. den 22 februarij 1668.
Ter ordonnantie 'vande selve
M. Pitten secret.

Borgemeesters soo binnen. als buijten. ende Schepenen der
ende Heerlijckheijt weert gesien hebbende beijde de missiven
seer Eerw. pater provinciael guilielmus Herinx. door de
sijn eerw : ons liberaelijck. sonder daer toe eenige tijdelijcke
te verwachten. ma er alleenlijck uijt liefde tot godt. ende
van sijn even naesten. toeseijt ende belooft. dat sijn eerw.
van de haestige. oft besmettelijcke sieckte (daer ons den
en Godt afgelieft te bewaeren) door sijn religieusen sal
ende bijstaen. ende alsoo wij fundamentelijck oordeelen. dat
deservitie in tijde van haestige sieckte staet tot lasten van
Eerw. Heer pastoor. die welcke oock door sichselven ende
cappellanen. ofte-. wel door andere geestelijcke persoonen van
sijnen last verobligeert is. om ons in soodanigen noot te
ende bij te staen. ende tot dijen eijnde geniet die profijten
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vande pastorie. ende onsen Eedt ons daerenboven oock verbint dat
wij niet en sullen toelaeten dat onse gemeijnte met eenige nieuwe~
lasten sal beswaert worden.
Soo ist dat wij den seer Eerw. pater provinciael Herinx. voor sijn'
goede gunste. ende groote genegentheijdt. die sijn Eerw. in dit cas;1
tot ons ende onse gemeijnte van Weert is toonende. door dese actel
ten hooghsten comen bedancken. ende altijt oock danckbaerlijck~1
naer ons vermogen sullen thoonen : willende ende eenpaerlijck gere.:,
solveert sijnde. dat onsen Eerw. Heer pastoor met sijne Cappellanen,;~
hun quijten sullen van hunne obligatie. ende ons ten tijde vande;~'1
haestige sieckte (gelijck boven geseijt is) door hun selven. ofte weIl
door andere geestelijckheijt. daer toe van hun. ende op hun eijgen~
cos ten aengenomen sullen dienen. de welcke in actieve dienst vande ::1
geinfecteerde wesende. versoecken wij vanden seer Eerw. pater"
provinciael. dat de gesonde ende alle die gene die met natuerlijcke
sieckte van Godt almachtich besocht mochten worden. alsdan vande
Eerw. paters minderbroeders van Weert mogen worden geassisteert.
ende oft geschiede (dat Godt almachtig gelieft te verhoeden) dat i
onsen Eerw. Heer pastoor ende sijn cappellanen selfs van der haes-,I
tige sieckte besmet werden. oft daer quaemen te sterven. dat wijry
alsdan vande Eerw. paters minderbroeders inden tijdt vander be-."
smettelijcke siecktegedient sullen worden. Belovende dat wij di~,i
rede~ijc~e ende .seer.... '.:' conditien ons. vanden seer Eerw:. pate~~
provmclael Hermx m SIJnen eersten BrIeff vanden 28 malJ 1669 J
voorgestelt. promptelijck ende met danckbaerheijdt sullen achter- :i;
~~.

.~

In oirconde van t' gene voors. is. Soo hebben wij Borgemeesters ende,jl
Schepenen voors. onsen gemeijnen schepenamptszegele op t'spatiumi
deses opgedruckt. ende bij onsen Secretaris doen onderteeckenen. '0'
actum den 9 augusti 1669. onder stont Ter ordonnantie van de selve.
ende was onderteeckent M. Pitten secret. ende in margo besegelt
met den voors. schepenamptszegele,
Accordeert met sijn origineel
quod attestor
B. Henckens secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Mag. woort geordonneert te betaelen den
borgemr. Gerardt van Halen de somme van twee en twintich guld.
Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den buijten borgemr. Jan
Mosert hercomende van gehaelden wijn ten huijse van Trineken
Keteleers, gedroncken int convent vande minderbroeders alhier.
ende dat alsoo den Eerw : pater Guardiaen Scholtis borgemrs Schepenen ende secretaris genoijt hadde ten middagh inden Advent
sulcx naer alder gewoonte. Welcke voors. 22 guld. den borgemr.
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in zijn reeckeninghe zullen geualideert woorden. Actum den
1670.
Ter ordonnantie vandeselve
M. Pitten Secret.

des Magistraet wo ort geordonneert te betalen den
Jan van halen de somme van ses ende dertich gIn. seven~
§tuivers. Hije dregelijcke somme oock betaelt heeft den buij~
.
. Jan Monen. hercomende van een Godts aelmoesse
aenden Eerw: pater Guardiaen vanden minderbroeders
daer voor te coopen wijn. den seluighen te gebruijcken
heijligh sacrificie der missen welcke voors. 36 gIn. 17 stuivers
. voors. in zijn reeckeninghe sullen geualideert woorden.
23 december 1670.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

,rololl.nèlUllle

van Scholtis ende Schepenen woart geordonneert
den borgemr. Jan van halen de somme van eenensestich
stuiver. Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den
hn'.'"''' ...... Jan monen hercomende van sekere oncosten ge~
int henen gaen naer ScherpenheuueI. als oock
:1eI'cOlllle:n. soo bij sess paters van het convent vande minder~
alhier. als oock bij onsen Here pastoor ende sijne bijheb~
priesters ende andere vanden Choor. inbegrepen vier kerren
eijnde metgenommen. ende twee pattacons ter eeren Godts
voor den miswijn. ende alle personen die aldaer hebben
welcke costen bij Scholtis en (de) schepenen ver~
sijn beuonden te bedrag hen de sommen als voor en (de)
. die voors. 61 gIn 1 stro den borgemr. voors. in zijn reecke~
geualideert woorden. Actum den 14 september 1671.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

mijn Heeren Scholtis Borgemeesters ende Schepenen deser
Weert
met behoirlijke Eerbiedinge fr. Hermannus Daems Guar~
van het convent der Minderbroeders tot bij Weerdt als dat
Scholtis Borgemeesters ende Schepenen vande Stadt
ouer veel iaeren vergunt hebben aen het voorseijde convent
liberaele ende vrijwillige almoesse van drij malder gers~
dat voorden onfatigabelen dienst den wekken de religieu~
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sen soo bij nacht als bij daege aen de gemeente deser
doende.
Daerom soo is den voorseijden suppliant biddende dat de voors.
Heeren van gelijken almoesse gelieue te vergunnen aen het voor ge ;
naemt convent voor dit loopende iaer 1671 welck doende. sal den;.
voors. suppliant met sijne conventuaelengereet wesen om meei~;
ende meer dienst te bewijsen aen de gemeente ende verobligeert~
om te bidden voor de welvaert vande voors. Heeren ende ingese..i'

tenen vande

VOO<5.

,tadt.

3~:!d,~::::~Daem,

I

,{1

:1

Op de rand van dit verzoekschrift is bijgeschreven
Die Heeren Scholtis ende Schepenen gesien hebbende dese regter~
ende de redene daerinne gealligeert geconsidereert accorderen den".!,',.', ·'i,. '
Eerw: pater Guardien sijn versoeck ende dijen volgende ordon~ .:i
neren aenden borgemr. Jan van halen de drije malder gersten in i,
desen gementioneert aenden Eerw.: pater Guardiaen te leeueren :1
ende sullen de voors. drije mal der gersten den borgemr. voors. in l
zijn rekeninghe geualideert woorden Actum den 7 october 1671.
M. Pitten Secret.
Met nog een aantekening over de prijs van de gerst.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

:j

>~l

1

Te.r ordonnantie des Magistraet woort geordonneert te betalen den:l:t:
borgemr. Jan van halen de somme van negenthijen gIn thijen stuuers7
Hije dergelijcke somme oock betaelt heeft den buijten borgemr. JanlÎ#!
monen hercomende van een Godtsaelmoesse gegeuen om te coopen:~~
vischwerck voor den vasten in ende tot behoef vanden Eerw : pater"
Guardiaender minderbroeders alhier ende sijne medeconventuaelerrl
welcke voors. 19 gIn 10 st. den borgemr. voors. in zijn rekeninghe;il
sullengeualideert woorden. desen 28 october 1671.;j~~
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.
~l

I

Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

~

Ter ordonnantie des Magistraet woort geordonneert te betaelen den~
borgemr. Jan van halen de somme van thijen gIn seven stuivers twee"
oort / Hije dergelijcke soomme oock betaelt heeft den borgemr. Jan:;n
monen hercomende van thijen toortsen vande sodaliteijt van de min..:1
derbroeders die de gemeijnte gebrl,1ijckt heeft in de Inccimpstel
van Conte Notre 1) sul x door ordre zijn Excellentie den prins

t

'~

1) Op de rekening staat duidelijk: conte Motre. hetgeen een schrijffout zal wezen. .~
tenzij men moet lezen: Conte Montmorency.
•

,I

~I
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2) van welcke thijen toortsen drije achtergebleven zijn.
sullen die voors. 10 gIn 7Yz st. den borgemr. voors. in zijn
geualideert woorden. Actum den 17 Nouember 1671.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

bij Scholtis ende schepenen geordonneert te betaelen den
. Jan van halen de somme van vijfenvijftich gIn seuen
twee oort. Hije insgelijcke somme oock betaelt heeft den
borgemr. Jan monen procederende soo vande denominatie
als wijn in twee distinctie reijsen totte patres min~
Iroled~~rs doen draeghen. als de Magistraet aldaer genoijt was.
~ar1~oe~n vier potten wijns metten secretaris vanden bossche ge~
als oock sess potten wijns opt Stadthuijs van binnen ende
gedroncken als sij vergadert waren om middelen van ac~
te ramen. welcke voors. in zijn rekeninghe sullen geualideert
Actum den 20 Januarij 1672.
Ter ordonnantie vande selve
M. Pitten Secret.

Aende Heeren Schepenen deser stadt ende
heerlijckheijt Weerdt.
reverentelijck den seer Eerw. pater Guardiaen der Minne~
Recollecten alhier hoe dat u Ed. endew. altijt gedient sijn
van den Sup. jaerlijcx tot eene almoesse te geven drij
gersten den wijn totte Missen ende den vastenkost gelijck
u Ed. endew. voors. is bekent ende breder bij deselve uijt
gedaene Borgemeesters Reeckeningen can worden gesien want
op het medegaende billet is te vinden dat die genoemde gerste
anno 1673 niet en is gegeven. Daerenboven al~noch dat inden
vande Borgemeester Martin van Sittart noch te van het een
van het ander aen hem Sup. is toegestaen gelijck oock dat
den regerenden jaere van Borgemeester Jacob Schinckels totten
nH'~UJ"U:Sl niet en is gecontribueert. Redenen waarom keert hij Sup~
tot u Ed. endew. voors. vertrouwende dat de selve haere oude
almoesse niet sullen willen verminderen maer in tegen~
in de selve sullen gelieuen te continueren.
biddende ten eijnde de selue gedient gelieuen te

Over Philippe Balthazar de Gand de Vilain. graaf d' Isinghien zie J. Habets,
Gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre, Pub!. de Limb. XIV
bI. 207.
.
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wesen, van aende Borgemeesters van voorn. jaeren t'UJ:I.1UIIU1;:
ten eijnde sij hem Suppliant van deselue sullen hebben te
gelijck oock aenden tijdelijeken van alsulcken insgelijckx
commen 't welck doende ..... .
In anno 1677 is alles ( 1) dan is niet gecontribueert voor dieg
In anno 1679 is noch te van het een noch te van het ander
staen.
In anno 1680 voor die gerst gegeven ende den Missenwijn.
Stadsarchief Weert. -

Ongenummerd.

Ter ordonnantie des magistraets deser Stadt ende
weerdt sal den Borgemr. Servaes Frencken betae1en aenden
pater Guardiaen der Minderbroeders alhier de somme van
thien guldens, thien stuivers voor eene aelmoesse omme
coopen tot provisie inden tegenwoordigen vasten voort' voors.
vent, wie dergelijcke somme oock betaelt den Borgemr. der
Jan Cnoops ende sal dese onder quittantie in reekeninge ten
ven valideren. Actum 4a : Martij 1684 door 't samete Schepenen.
Ter ordonnantie van deselve
B. F ren eken secr.
dico xjx gul. x st.
Bekenne hier van voldaen te sijn
f. d. v. mortel Guard.
Stadsarchief Weertl- Ongenummerd.

Ter ordonnantie des Magistraets deser Stadt ende
Weerdt sal den Borgemr. Servaes Frenken betae1en aeIloe:n
pater Guardiaen der pp. mindeJ;'broederen alhier de
Sesendertich guldens, seventhien stuiuers, wie oock betaelt
Borgemr. der Buijtingen Jan Cnoops voor eene aelmoesse
wijn te coopen ende te gebruijcken int doen va nt H. Sacrificie
Misse, ende sal in te doene reeckeninge onder quittantie ten
uen valideren. Actum la Martij 1689 door 't samen te Schepenen.
Ter ordonnantie van deselve
B. Frenckell secr.
dico xxxvi gul. xvii st.
Bekenne hier van voldaen te sijn
f. d. v. Mortel Guard. 1).

1) In het "Memoriale Conventus Fr. Min. propc Weerdt", 1644, bI. 357 heet'

hij; fr. Daniel vanden Mortel.
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Aén de Heeren Schoutet, Borgemeesters, soo
binnen als Buijten, ende Schepenen der stadt
ende Heerlijckheijt Weert.
seer ootmoedelijck den Guardiaen van het convent der
buijten ende aende voorschreve stadt Weert de
ende verscheide diensten, die hij met sijne religi~
aende Borgers ende Inwoonders derselve Stadt ende Buij~
soo lange jaeren gedaen heeft ende noch bereijt is ten doen,
. ten tweeden den slechten, ende armen staet van sijn
besonderlijck met desen quaeden tijt,
ten derden hoe dat eenige andere Religieusen als capu~
andere (die nochtans geen statie en hebben ende geen
en doen) inde voorseijde stadt ende Buijtinge omgaen om
boter, om koren, ende soo voorts: ende gemerckt dat dit
tot sijnder clooster groot achterdeel. soo ist dat den V er~
sijnen toevlucht is nemende tot de voorschreve Heeren,
Jtmloedeliic:k biddende, dat sij aen geen andere t'sij Capucijnen
, die het soude mogen sijn, geen statie willen toestaen,
hun laeten omgaen inde voorseijde Stadt offte Buijtinghe
om boter, om koren. oft andersins, onder wat pretext het
mogen wesen, hetwelck doende etc.
De voorschreve Heeren ootmoedigen dienaer in Christo,
onderteekent fr. nicolaus de Bertenschamps guardiaen

e'rr.lrOI~dl·r~

was: Die Heeren Scholtis, Borgemeesteren, soo van
Buijtingen, ende t'saemente Schepenen des er stadt ende
"",,'.'~I.,U' W eerdt Gesien dese requeste, mitsgaders de Ma~~
acte van den negenden Augusti 1669 door den remonstrant
ende alsnu wederom ingetrocken; Ende geconsidereert
dair inne vermeldt, verclaeren dat geene religieusen,
van wat ordene die soude mogen wesen, binnen dese
Stadt ende Heerlijckheijdt sullen mogen omgaen t' sij om
, coren oft "anderssins, onder wat pretext het soude
sijn, oft eenige statie te nemen, d'welck wel expresselijck
verboden midts desen; mede aen allen ende aen yeder daer
assistentie te doen, op pene van een en goltgulden ij eder
verbeuren, ten profijte der gemeijne Huijsarmen alhier,
ten werte van t' gene voors., dat dese sal worden
Actum den 18: maij: 1697. ende was onderteeckent
Accordeert met sijn origineel
quod attestor,
B. Henckens secret.
vanden stadtshuijse
19 maij 1697 ende was
J. B. frencken secret.
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copia copiae.
Copie van d'ordonnantie verleent bij
opde requeste vanden Eerw: pater
ende conventuaelen cappucijnen tot lU,i:U:;"t:;lJ\;J
supplianten
Tegens

Depost.
t'Hoff gesien de rescriptie, verclaer;t dat d'ordonnantie ende verboth,
vanden 18 meij 1697 vande Magistraet van weerdt sal
ende effect sorteren, ten effecte van dijen opheffende d mter(11C1Cll
opde requeste vande supplianten den 19 Junij desselve jaers
leent de voors. supplianten geheel de permissie in hunne rt>rll."·"t,,,
vermeIt den Hove over te geven duncket hun goet om Christo
actum ruremonde 17 Junij 1700. was geparapheert ."". onr1'P'r.~.ton
Ter ordonnantie van den Hove, onderteekent T winckel. leger
accordeert bij mij. was onderteekent T: Winckel.
Accordeert met de copije
bij mij.
B. Henckens Secret.
Gupubliceert vanden stadthuijse opden
20: junij 1700.. present geauthoriseer~
den des Heere Scholtis ende schepenen,
per me
B. Henckens secret.
Stadsarchief Weert -
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Die Borgemeesteren ende Schepenen der Stadt ende
Weerdt heden gesien de neffens gaende voldoeninge door
Eerw. pater guardiaen ende conventuaelen capucijnen tot Maeseijck
inden Ed. Hove van gelderlandt overgegeven ende geapostilleert
met communicatie aen dese Stadt Weert den 15 deser maendt
october 1700: ende geconsidereert d'ordres van sijne majesteit de.
dato 25 augusti 1700 tot die voors. voldoeninge ""'" ende hun
daer aen conformerende, Verclaeren geen gedencken te hebben hun
dese saecke aen te draegen noch partije te formen, vele min eenige
oncosten te lijden .. Alsoo consisteert bij d'acten dat den geestelijcken
vader vander p : p : minderbroeders alhier, daer voor heeft geinter~
venieert ende oock de saecke ten sijnen laste tot hier aen vervolght.
actum Weerdt den 27 october 1700.
B. Henckens Secret.
Stadsarchief Weert -

Ongenummerd.

397
Aende Eersaeme Heeren Borgemeester
en gekoorens der Regeeringe vande
Buijtenie der Stadt Weert.
oetmoedelijck te kennen den P. Guardiaen vant Minder~
Clooster alhier hoe dat den Pand langs de kercke door
van tijt is overhoop gevallen sulckx dat 't gene door de
van goede voorouderen gestight is, nootsaekelijck be~
onderhouden te worden, soo heeft den se er Eerw. P. Provin~
met den Guardia~n goet gevonden reparatie te doen, ende
de Religieusen soude eerlijcke wooningen hebben ende de
vande kercke moght beter ende nootsake1ijcker ondersteunsel
Soo is het soovee1 hogher cipgetrocken, ende alsoo dit is
extraordinaris, ende effenwel in dese quaede tijden het
ck kan onderhouden ende oversulckx geen middelen
weet om sulcken onkosten te voldoen, soo bidt hij otmoe~
dat de Heeren in dese extraordinarisse sacke geliven te
onderhouden ende tot sulck eijnde hem mede te deijlen een
almoesse als haeren iv er ende devotie tot den dienst Godts
Considereerende de diensten, int frequenteeren vande HH .
. . ..<Ju ....,........ nu meer, als oijt van te vooren tot troost van hunder
",.. "", ..,rpn saligheijt betoont, oock considereerende dat de almoes~
noijt weijniger geweest hebben als nu, ende het getal der Reli~
moet vermeerdert worden omde groote diensten. in welcke
sijne ondersaeten sal persevereeren, ende Godt almachtigh
en nachten bidden voor de Regeringe der Buijtenie, ende
respective Familien. dit doende etc.
tot weert den 28 10ber 1700.
F. Bonav. ververs
Guardiaen
hoek staat geschreven: pattacons '"
vergaan. Aende Eersamen Heeren
Borgemeester en Gekoo~
rens der Regeringe vande
BUijtenie der Stadt Weert
1(\S~lrctlÏet

Weert -

Ong enummerd.

Omtrent de verbouwing, waarvan in de suppliek sprake is, vind ik in het
Memoriaelboek van het klooster genoteerd:
Anno Domini 1700 factus est novus ambitus aparte occidentali Ecclesiae,
dum vetus minabatur ruinam. eodernque tempore posita vel appensa sunt
insignia ad fenestras primo loco ad ingressum ex portaria ad ambitum
appensa sunt insignia Civitatis wertensis, 2do Prenobilium DD. Spijart
fratrum, 3. D. Polen, 4. D. Henrici van Halen syndici nostri. 5. Confrater~
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nitatis chorde. 6. D. vander Biest. 7. D. Danielis Buscops. 8. D. Christ:ianf
Jochums. 9. R. D. Herm. Ververs vice Pastoris civitatis wertensis,
ratione illius dederunt bonam elemosijnam.
Memoriale Conventus FF. Min propre Weerdt 1644.
hs. bI. 366.

Aen Mijne Heeren Borghemeester en
penen der Buijtenie deser Stadt ende Heerlijck~.
heijdt Weerdt.
Geeft oodtmoedelijck te kennen den Pater Guardiaen van het
Clooster der PP. Minderbroeders geleghen in de buijtenie der selve
Stadt Weerdt, hoe dat hij ghesien hebbende dat sijne kercke door
het Stoff se er besmeurt en vuijl gheworden was, en considerende.
dat men altijdt besondere sorghe moet draeghen voor de suijverheijdt
van den Tempel ende het huijs des Heeren, gheoordeelt heeft dat
het wel noetsaeckelijck was het selve te doen suijveren en (de)
Witten: ghelijck hetinder daedt nu voor 't meesten deel ghesuijvert
en (de) ghewit is, ende vanden anderen kant siende datter soo in
het voorgaende opbouwen van het selve Convent als in het Reste~
rende perfectioneren van het selve vele oncosten sijn gheresen ende
nogh staen te komen, Soo ist : dat hij seer oodtmoedelijck de Hee~
ren Borghemeester en ( de) Schepenen der buitenije voornoemt komt
te versoecken ende te bidden dat Sijde goedheijdt gelieven te
hebben, van, naer de Loffelijcke Eexempelen van hunne Praede~
cesseuren (de welcke hij tot Eeuwighe Memorie nogh vindt aghter~
ghelaeten in de Schrifften van sijn Convent) hem te willen helpen
ende . alsulcke Aelmoesse mede te deijlen, als haeren iever ende
Devotie tot de Kercke ende den Dienst Godts (tot de welcke de
Inwoonders soo van binnen als van buijten deser Stadt Weerdt·
met grooten' iever komen om de heijlighe Sacramenten te ontfanghen
ende de Goddelijcke Diensten te hooren:) haer sal in het Herte
Stueren. Het welck hem P. Guardiaen ende sijne Religieusen sal
obligeren van met grooten iever voorts te gaen in hunnen even~naes~
ten door hunne Diensten en besonderlijck de Siecken bij daghen en
bij naghten te helpen en bij te staen, en Godt den Heere te loven
en te dancken, hem biddende dat hij de Heeren Borghemeester
en ( de) Schepenen voor (noemt) met hunne familiën ende hede
Ghemeijnte van allen onheijl ende quaedt ghelieve te bewaeren
en (de) met allen Geestelijcken en tijdelijcken Zeghen en Benedictie
te vervullen. Gegheven in ons Convent der PP. Minderbroeders
voorschreven den vijffden dagh Meij 1715.
F. W. Van Oosten
Guardiaen onweirdigh.
(sigillum) .
Stadsarchief Weert -
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hreven kent ontf: te hebbe de somme van 2 guld van
gilelmus kessels voor het preeken van de meditasie

raE~mE~eS[er

moeder van de eerw : p : p :

minderbroe~

attesteert hiermede commissie gegeven te heb~
Reijnder Smeets om een Schaep te schlachten voor ons
op den 1 7bris 1773.
P. Reinerus Schoolmeesters
Guardiaen der Minder Broeders Tot
Weert.

Petrus de la faille residerende desen tijt int convent der
tot Weerdt bekenne ende certifîcere onder mijne
signa tu re dat ick .t voerl ede Jaer alhier binnen W eerd t
geassisteert hebbe in sijnen lesten eijnde Hanssen Jaspers
sijnde met de coorde 1) ende dat ick wt redenen mij
met de Heeren pastoren ende andere geijstelijcken bijde
Schepenen geintercedeert ende gebeden hebbe om eijn
sententie als dat hij niet anders oft swaerders en behoer~
te worden als tot der peene vande swaerde. ouermitz
ten van brandstichtinge gedaen en hadde. ende dat
oock vanden wille vanden brande niet en was
maer alleijn brantbrieven geschreeven ..... .

de rand staat bijgeschreven: ick te vuerens sijne bi echte gehoQrt hebbe.

