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BJ:J L.A.GEN_

I.

PRIVILEGIJilN.

N° 1. 1296, 17 Juni (1). Äert graaf tot Loen 8taat water uit de

Bochholterbeek af aan Willem van Home.
Aart, greve tot Loon I saluyt ende ewigen vrede in Goede met
bekenllicheit der waorheiti kenlick sy eynen yegellcken die dese onese
gegenwordige brleve sullen syen ofte horen lesen dat in jegenwordicheit onsser enue oneer ondersaten menniehvoldloheit erschenen
ende komen is der edell ende ons~e getrouwe Goessen van Bonne,
beere tot Elstbelo onse dien re bekennende volr ons geconsenteert ende
gegeven te hehben den edelen ende waillgeboren heren Wlllem heer
tot Hoerne synen lieven ende getruwen neve eyn deill waters eynre
beact loupende by den molen geheitten die Nedermolen in der heerHoheit van Boechout, welke heerlicheit Goeasen volrgenoemt van onss
io' leenscap haldende iss, so voale ende soe breiL 'alls doer eyn vaat
offte duetliek geheitten eyn blecaer loupen mach welke water alsoe
allij voerscr. steit Willyme heer tot Hoerne voirgen. ontfangen sà1l
beneden der nedermolen voirscr. in teieken del' wairheyt ell de ' 00·
schermsell der wa.lrheyt des voirscr. steit hebben wyr Aert Grave
volrg. alls overheit der volreol'. heerlloheyt Boeohout ter beden Goeesens voergen. in teiken der waerheyt ende onss selff's oonsentz ende
belieff onsen siegell bier onder op spacien dess brieft'f> doen hangen.
Int ja.ir ons heren duse~t twee hondert BeS ende negentich uee Sonda.chs voir sint Jan Baptist dach binnen der stad Brussel.
(Volgt viàimu8 door Lodewldk van Bourbon, bi88ckop van Luik,
waarin dit Charter nog eens wordt herhaald, van 1481
28 Sept., bekrachtiging door deken en kapittel der kathedraal
van Luik van denzelfden datum, idem door burgemeester,
gezworenen en raad van Luik op denzelfden datum). (;2)
Everat, Greve van der MlIlck van Arenborch, heer zo Merrwa. zo
...esberch (?) zo Boechout ende Brogell, Erifvoecht zo IJudick, doen kont
(1) Aldus de datum in de cbroniek verbeteren.
d (2) Deze vidilJlussen 'Volgen hierna in 't Latijn uit het privllegiAbo<lk, als zljDde in
eza taal gegeTen. De veI'taling V14n het charter zelf beeft vIIrianten.
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allen deoghene, die onsse tegenwordiga brieve sullen syen oft' horen
leseo wie van onseer volrser, heirlicheit wegen Boechout en Brogel!
approbeert., conftrme~rt eode ratitlcOOl't hebben vair onss, onse erve
ende naecomelingen alss wy ouch overmits (lesen onsen brieven approberen, conn.rmeeren ende ratificeren ende geven ouch ende gonnen
allen dat gheens den boven bescroven stelt met ultgeschei~en,
, In teicken der waerheyt h(3b~n wil' Everat greve voir en, onsa
SOlftA hant onder op spaelen de,~ briefs geaat. Int jaElr ones hooren
dusentvyffhondert ende twelff des vEIerteenten dach in Julio,
(was get,) Evrard v, d, Marek,
(De volgende charter!:! N° 2-11 zijn uit het oudste privileeieboek
op perkament in 4D ontleend,)
ND 2, U81, 28 Sept, Védimus, bekraohtiging en uitbreiding van het
vflrig privilegie tot het drievoudige der hoeveelheid water, d<Jor
LOàewiJk van Bourbon, bt8schop van Luik.
Ludovicus de Bourbon Dei gratia Eplscopus Leodiensia, dur BuIlo,niensis et Lossensis. Notum 1à.cimus omnibus et singulis presentes
litteras audituris seu visuris quatf,nus per amabUem Bupplicationem
ftdelis nostri consanguinei Jacobi Comitis de Hoerne requlslti Bumus,
sibi velle annuere et consentire pro subdltis suis de Weerdt ad
babendum et utendumde rivulo nostro ante molendinum vulganter nuncupatum die nedermolen prope Boechout currente ter ma.ius
quam predecessoribus suia concessum tuit per pias memoriae dominum
Arnoldum comitem LossenSE'm secundum tenorem litterarum earumdem
quarum tenor aequitur de verbo ad verbum, et est talis, UniversiB
praesentes litteras viSU1'is vel audituria .A.rnoldua comes Lossensis Salutem cum Doticia veritatis in Domino sempitemam, Noverint univerSi
quod in nostra praesencia bominumque nostrorum plurium constitutUB
vir nobllis Melis noqter GoeswinuB de Borne dominus de EIstblo fa.mulus recognovit et confessus tuit COl'am nobis se concessisse perpetuo et coutulisse viro oobili domino Wilmhelmo domino de Hoerne
ftdeli nostro dUecto partem aquae cujusdam rivuli juxta molendinum
quod dlcitur Nedermoelen currentiB seu defluentis in jurlsdictiOhéril
de Boeckbout quam a nobiB penitus tenet in feudum dictus Goeswinus tantum videlicet quod ultra quoddam vas quod vulgariter
teutomoe byomr appella.tur sive per medium eius currers possit e.t
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transire. Qua.m aquam vil' nobilis de HoerDe praeJictus reclpere debet
subtua moJendlnum dictum nedermolen praesertim. In cuiue rei testimonium et munlmen tamquam dominus bonorum sive jurisülctlonla
de Boechout praedlctae superior ad petitioDem praedicti Goeswini. in
signum conftrmationis ratificationis et nostri consensus sigillum oostrum
praesentibus duximus appendendum. Datum Anno domini millesimo
duc6ntesimo nonagesimo sexto dominica. ante festum bea.ti JoanDis
Baptistae lp. Bruxella, et quia praedlctus noster consanguineus Jacobus
Cornea de Hoerne a. jUY'tlntute nost9f tuit eommensalis pluraque Dobis
fecit, et adhuc faciet servitia, ita. quod preces suas postergare nequimus, sed sibi et successoribus suis per Jit tera.s nostraa praesentes in
perpetuum 8.nnuimu'S damus et consentinlus pro se et suia et subditis de Weert ad ulendum et habendum de pl'aedicto riv ulo adhue
ter in tantum guam in praedicta. littera concessum et datum est,
omnibus dt10 et fraude seclusis. In signum verita.tis feclmus sigillum
MajElbta.ti~ Episcopatus Doatrl pra.esentibus appendendum, da.tum in
civitate nostra Leodiensi .Anno domini millesimo quadringentesirno
octuagesimo primo, vicesima tertia die mensis Septembris. Intra.
erat scriptum de mandato domini mei metuendissimi superiol'is praesentlbus domino Godenoldo de Slens cllnoollario et magistro Martino
decano Sancti Dionisii et signatum arat Bugchaylt (?) et 61'at appensuro sigillum Majastatis Episcopatus Ltlodiensis in oera rubra expressum et ferro albo inclusum.
1481, 28 Sept. Bekrachtiging door deken en kapittel te Luik
van hetzelfde charter.

Decanus et Capitulum LoocUense, univel'sis praesentes nostras litteras illspecturis Dotum facimus quod nos instantiis et preoibus nobUis
et generaai domioelli Jacobi, comitis de Hosms in litteris Reveren·
dissimi in Ohristo pat ris et domini !lostri Lu do vici de Bourbon Del
et apostolicae Sedit! ~l'atia Episcopl Leodien!lis dueis Bullooensis et
comitis L:lssensis quibus praesentes nostrae titterae transdguotul' nominati domini Episcopi litteras in qllantum in oobÛi est et ad nos
spectat salvo jure llnius euiusque laudamus et appl'obarnus. In quorum fidem E\t testimonium sigillum nostl'um ad cauSM pra.essotibus
duxirnus appendendum, dat.urn anno a nativitate domini milleslmo
quadringeotosimo octuagesimo primo I Y'icesima tertia die mensjs
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SepOOmbris. Intra el'at seriptum "Per venerabiles dominos meos supradictos et de iIlorum mands,fo mihi in Capitulo fat}to signatumerat

Johapym ... (?) et el'at appe;lsum siglllum capituli Leodiensis In cara
viridi expressum et ferro albo inelusum.
1481, 28 Sept. Idem door den Magistraat te

L1~ik.

Nos Burgimagiatri jurati et consules Ilobilis eivitstls Leodiensis.
Notum facimus omnibu& et singulis ad quos litterae presentes pervenel'int, quod nos instantiis nobilia et generoai domicelli Jacobi comitis
de Hoerne in mOOris lteverendissimi domini nostridowini Ludoviei de
Bourbon Episeopi Leodiensis, duels Bullonensis et comitis Lossensis
quibus hae nostrae lltterae transftxae sunt nomioati inclinati, contenta
et in eisdem deacripta quantum in nobie est et ad nos spfietat laudamus
Rpprobamus et ratlftcamus salvo jure cuiuslibet, in qaorum ftdem et
testimonium sigillum civitatil:l nosLrae praesentibus duximus appendendum.. Datum anno a nativltate domini millesimo qU!1.dringentesim~
octuagesimo primo vieesimatertia die mensis Septembl'is et erat intra
acriptum de man dato prineipali Burgimagistrorum, consulum et juratorum praemiasol'um, aignatum erat Go: Groetboir, et erat appenBUll.1 sigillum civitatis Leodiensis in cara vh-idi expres!$um et fel'ro
albo inclusum.
(Pl'ivilegleboek fot 9 en 10.)
Ne 8. 1860, 8 Maart. Privilegk van heer Diederick van Eoerne.

Wij Diedel1ck (1) heer va.n Hoerne, unde van Altenae maeken condt
ende kennelyek allen luyden, dat wij geloitft hebben ende geloeven
in gueden truwen, allen unsen gueden luyden van den dorpen .van
Weert, van den overste Elynde ende van den nedersten eynde, dat
wy hen rechte ende vonnisse doen solen onsen schepen van Weert,
(1) Uit dit charter vernemen wij dat deze Dirk. een oom had die heer van Perwijs
was en eene z1Ister die vrouw was van Dieat; dit kan niet slaan op Dirk. bisschop van
Osna.bruck, zoools wij in de noot der obroniek op 1360 zoiden, maar alleen op Dirk Loef
of Dirk beer van Perwljs diens broeder, wier Z\1ster Elsll met Hondrik va.n Diest was
gehuwd on wÎllr oom Dirk van Pcrwljs kinderloos stierf, waardoor Po.rwys op den
voorgenoemdon Dirk, Idnd ZU08 hal ven broeders Willem overging. Nu beeft Dirk Loeft'
iuderdBlid den tit~l van heer van Weert gevoerd. (Goetha.ls Hist ... de la familie de
HorlH' 11_ 103.) In een oharterblj Goethals p_ 216 aangtlbH.a!d, wordt bIJ verdrag tUIsohen hem en ~ljll I1Gef Willem (kind ZIJU5 bl'Oeuers Willem V 01' VI) bepaald o. a..
n dat 'Willem van HUl'rne h0.utlan ende besitten 5al die hecrseap van Hllerne, Weert
on Wet!5em"_;Dat g08(\hiedde 20 Febr. 1369.
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unde anders en gbeenrehande gbewalt. Ende dat wij hen binnen drien
ja.eren naastvolgende en gheynrehanden beede. noich. sehatttnge aftniemen en eullen, noch laeten niemen nae oneer ma1cht, ten weere
da.t ons lyffs noyt dada om bequamelyken uDde gro~ten dienst dien
sy ons ende onsser suater der Joufl'ouwe va.n Diest gedaen hebben
want fJY ons ende unseti lieven oem den heer van Parwys geloifi't
hebben te geven vym.hfen hondert auder schilde binnen drien jaer&D
voirscr. elles jairs en derdel to betalen tot unsser suster behoift' van
Diest voirscr. In oirkunden des brieft's met onsen zegel open bezegelt
ende om te meere eekernissen E!Oe hebben wy gebeden onesen lieven
oem den heer van Parwys want hy hier over aengeweest heeft,
uode by zynen wUle geschiet is dat hy diesen brieft met ons beZAgeIt, dat hij om onasal' beedeu wille gedaen· heeft. Ghegheven in't
jalr van der geboirten ons heeren doe men Boreet! duysent dryhondert ende deestich des Sonnedaichs als men singht Oculi. ({oZ. 1.)
N° 4. 1414, 5 Mei. "Privilegie van dm Msrchreckt gegevm van keer

Wtlm van Hoerne ",
Wyr Willem, heere tot Hoerne van AltAnae ende van Corthessem
doen te weeten allen luyden die diesJll brieft sullen sien oft hoeren
lesen, dat wer aengesien hebben oirbair ende nutheyt onser landen
t?nde sunderlioghe ooseer stadt van Weert, unde om dat ons onre·
delyck ende tegben Godt dunckt wesen dat men des Soendaechs,
unde op andere h06ge heylige daeghen merckt belt ende coupt ende
vercoupt, alsmen Goide aanroepen ende dienen soude, soo hebben
wel' gegeven unsser stadt van Weert vurscl'. dry jairmerclrden des
jairs datz te weeten eenen up Sinte Bonifacius daechs die es des
vyfdeo daiehs in braemaeot, eenen op Sinte JaDE. da.1ch Baptisten
dat hy onthoifft wairt ende aanen op Sinte Barben dalch der Jonck·
vrouwen alle jalr op el eken van diesen drien daeghen te balden
ende alle weken eenen weeckmerokt te halden op alle Saterdaieh die
int .iair compt, ende gheven allen den gheenen die diese voorsz.
merckden, jair mereken unne weeckmerekden versuecken sullen .off
tot Weert commen sullen op dieRe voirsz. merektdaigbe goot vast
Beker geleyde te commen ende te keeren van alle saeoken Bonder
die weder ons oft' onsser heerlicbheyt gedaan hebben, ende alle Haecken
die ~bevallen sullertdat s,! van schulde~ offte van kive in den merckt
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oft'te op eenen mercktdaich sa! men onvertoeghen richten op dien
mercktdaich oft op eenen anderen merckdaich. Voirt soe gheven wer
VOOl' ons ende onsse naecoemelinghe onsser stadt van Weet't voorscr.
tot ewlghen dalghen erfftyck ende eweliok gbeduerende alle die assyse
die sy geaat hElbben offte setten zullen op alle goit datmen tot
Weert ooupen oft verooupen sa11, dalrmen In anderen steden, ende
dOl'pen assize aft' plecht te gheven in der stadt behoiff die te oirbae·
ren ende te keeren blj raede unzser UQsser Am~tluyde, oneer
Scepen ende I3urghemeisters der VOOl'f:\Z. staat van Weert dair sys
beste toe behoeven sullen om mede die straeten ende bruggen te
halden hoon mede te vesten polrten ende sloete mede te maken ende .
tot anderen saeken die den lande nut weSEln sullen ende dalr aft' sullen
zy dees jaks tot eenre tyt ons· offte ons~ amptluyden rekenlnghe
ende bewys aft doen, walt' die voorsz. assyze acngekeert zullen
weerden oft' zyn ende die vol rsz. assyze te minderen ende te meer·
deren oy raide onsser off onssen amptsluyde onsser Scepen ende
Burgemeistere voirscl'. al150e dicke ende mennichwerff aJet ons ende
hoen nut ende oirbaer sal duneken ende des Jantz protyt wesen sal
beheltlick ons on~ser heerllcheyt ende recht, ende ons~el' naecome·
lInghen. Ende omdat wer w1llon dat diese voarsc!'. saecken vast ende
soodich blijven zullen soa hebben wer onaser groeten zegel onderaan
diesen brieft' doen hanghen. Gogeven int Jair ons heeren gebolrte doe
men acreef duysent vierhondert unde veertheen op den vyffden daioh
in Mey.
(fol. 2.)
N° 5. 1419, 20 Jan. Privilegie van Willem tlan Horne (b08ckrecht).

Wy W1l1em, heere van Buerne van Altenae ende van Montengys
doen kont allen denghenen dyo diesen brieft' sullen zyen aft hoeren
lesen, dat wy van onSdor guedertierenheyt, enne om dienste wiJle
den 011S on::!~1 ghemeyoe ondersaet.en und guede lude van Weert
van beyden banckcn. ten oversten ynde ende ten nedersten ynde
daegelix doen unrie naemaals duren sullen. So,) hebben wy voor ons
ende onsse erven onssen gueden luyden van Weert geseten binnen
den twee beneken voorsor. ten vuersten ende ten nedarst1'ln eynde
dy nu 8yen ende naemaels comtnen hun ende hoeren erven dy bossch
hebben oft crigen rn')6óÎ1en gegolloen hoir eeckir hon te dienen elck
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nae zijnen bossch belanek inne alle der ma.ten dat hoir voerenthyt
by onssen alderen die heeren tot Holrue wa.eren, plaich te dienen
ende nae ruller gewoonte. 01ch hebban wer, voer ODSS ende ODSSe
erven, onsen gueden 'lueden .van Weert gaseten bynnen beyden
beneken ten ovel"Sten eynde ende ten nedersten eynde die nu syn
ende naemaah$ kommen sullen ende hOI)ren erven gegonnen dat
sy alle hOUL eyeken off douffhout elek wider zyn erve op dy ghemeynten poeten maich ende duen poeten, enl!e dat hout eyeken ende
douft'hout saU moeghen houwen ende te g.ebruycken alsomennich werf
als by wlll Bonder te misdoen tegben OOB o:ff onee naecomelinghe
off sonder kalen tieren onseer, onsser naecomelinghe, onssel' amptluyde,
ende onsser naacomelinghen amptluyde. In oll'konden der waerheyt soo
hebben wy Willem, heere van Huerne, van Altenaa ende van' Montengys onssen zegell aan diesen brieft' doen hang hen.
Gegbeven int jaer ons hesren duysent vier honderd ende negbentien op Sinte Sebastianus daich.
(fol. 8.)
11 Previlegie van Lantrecht gegeven ende verleende
van heer. Jaoop, heeren eos Hoerno",

N° 6. 1446, 27 Maart.

Wyr Jacop, hoore zo Boerne zo Altenae zo Corterschem' ind zo
MontangyB doen kondt allen luden ind bekennen mit diesene brieve
voir ons OllBS6 erven ind naecommelinge dat wyr mlt gueden vairberast ind wailbedaiehten sinDen in bywesen unsser frunde her nae
bescreven aengesieD ind besonnen haaven getrouwen dienst un~er
underseesen van Weert, sy onBS6D alderen ind 0088 gedaan haeven
iud noieh aUe daaghen midt gueder wiJlen doin. lOon haeven dairom den·
salvan onssen onderseesen zo Weert vryheyt, privileglen ind rechuln
gegheven. Ind geven mit diesene brieve diese vryheyt ind rechten hyr
nae beschreven del' sy bis noieh voir gbeyn recht dan voir guede gowoente gehalden hasven. Inden irste.n soe en sullen noich en plegen die
watermoeJen tot LeyveJl'Oe' tot Tonghelroe noch tot Hoichten niet te
maaien voir syot Rameys daich ooleh alehter hal:ff Meert dat sy watel'
sullen scutten weert saecke dat sy dair weder deden eode scutten
waetel' als syt, niet scutooo en soulden soe sal oos amptman commen
ende draeghen dat molenyser met hem opdat sy gheynen schaeden en
zullen doen in bosseh ende broick ende aen beenden noieh anderlS aan
dor luyden erve. Weert oich saeke da.t sy water schutten ende der luyde
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beenden ende erve verdroncken nae haJff'meert ende voir sint Remeya daich als voirScr. is ende· der moelener en wol des niet laeten
soe mach een man den dye sehaede ghesehiet eèn scudtbeert optreeken sonder broeken aft mysdoen eDde laeten twater. loupen. Item
soo aal ons moelener maelen op onsl:'er molen een malder roggen om
eenen cop rogghen, ende een vaet roggen om een schotel roggen
der seijS eGnen cop maecken ende niet meer en sal die molener niemen
van recht. Item soo sal die ghene die onsse waeghe beeft weghen
eenen swairs om eyn payements moirken. Item bossch en de broicke
ende die ghemeynte allgemeyn dair moeghen die vurser. onsa onderseesen vaeren ende gaan ende der luydt beesten op ende in te gaan.
It. soe sonen die koeren van den brueken staen soo weymen dair
in vindt houwende op 8eSS buysehen ende die koeren haaven wyr
onsen onderse8en van Weert halft' gegeven tot hulpen tot hoeren
renboumen ende bruggen te ba.lden ende dat lant myt te versten.
Item weert saeke dat unsse rlntmeister gementen uytgeven wolde
die sal hy uytgeven overmitz soepen ende die boede saU die kuulen
steken ende van elcker kulen sal1 die boede haven eynen alden brabants. Item BOe wanneer wyr eenen eynen (ywen?) Scoltit tot Weert set·
ten, die sal zweeren allen mensscben sittende binnen diesen twee bancken
te weten ten oversten ende ten nedersten ende tot Weert recht ende
vonnisse te doen binnen diesen beneken alsoe verre als die luyde
olf ymen bep:boort. Ende weert saeke dat sy niet zweoren en
wolden, soe moeghen die seepen opstaan ende vyt der ban ck gaan
sonder misdoen weder ons tot del' wylen datsy geswoeren sullen
haeven. Item weert saske dat ODese amptluyden eenlghen minssche
a.entasten ende vinghen die geseten weere binnen diesen voorser.
twee beneken van wat saeken dat weere, hedden sy burgers te
setten, soe en sal men den menssche niet stocken noich sluyten
mer op zyn borghen laeten gaen I soo verra hy borghan voir dia
bruaken heeft, dalr om hy aengetast wolrde. Item sal men den niet
stoekan mer int yser setten dry daeghe lanck. Eode oft hy langher
sitten blevA soa maich men den stoeken alf setten dair her vast
weer. Item eyu man die gefangen woird van scholt ende gesat wolrde
te sluten, sal gheven eenen brabants ende te ontslt1yten eenell b.rabants.
Item van senre hoiftvairt tot Wessem sal een drosszt haven Xx.VI
vlooms ende een Scoltit van Weert VIIJ vleams nlick seepen VIiI, vloom~.
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Item der boidt van Weert VIlt. vlaams. Der. Scoltit van Maeslant twee
spint vueders ende een half veerdel wyns. Illiek scepen van Wessem
een quart wyns ende der boidt van Wessem een .quart wyns. IUlm
om eenen commer te slaen sal eyn Seoltit heffen eenen bra.bants
ende den vierden penninek den soepen geven. Item der boidt van
Weert sal heffen voir zyne rent van eynen ploeger eeu gerve op
den a.eker te ouete ende te winter eyn broit ende daerom aal hij
cien ploger daegben wsoe mennioh princepalen als hy begeert ende
tot elcken aan vol getuych, mer wilt hU meel' waerheyt gedaioht
haven soe mach der boede va.n eIken eyn payemons moirken niemen
alsoe menllighen als hy der hem daicht. Item die den boede, gheyn
provande en gheven, die soelen hem gheven van elcken menscbe die
hy hem daicht een payemens moirken. Item soa sall der hoede
oonen kommer kondt doen eynen ploeger oft hye ~lt, alsoe verre
als hij den kommer gerelten kan ende kondt gedoen kan binnen
eynen daeghe ende des aventz wederom thuya zyn mach op zyna
selffs cost. Item soe maich malleck douffhöi1t poeten opren straeten
die gemeyn zyn ende nat houwen tot zynen oirbaar sonder misdoen.
Item soe wanneer ons oft onsen naeoommelinghen onss onderseesen, van
Weert seattinge oft' bede geven off ander ongelt betalen dye somme
va':! dry hondert peDninck des sollen die van den 'oversten inde
gelden hondert penniek ende XCIIII ende die van den nedersten
ende Bollen des beta.elen hondert pinninck inde sesse. Ind des gelycks
alweghe nae beloip der somme Bal ygelick Il.lsoe zyn aandeil gbeven
dlese volrscr. punten semootlich ind ygelick besuoder sy in yr
naecommelinghen van ons ind onssen naecommelioghen vur vry befreien previlegiên ind rechten zo haven ende tzo behalden mit den
onderscheyde off onss off ons(ln frunden off naecomelinghen zo 9y01ghen naecomenden thyden beduchte dat onseer heerlicheyt in deyle
oft' tzomaele hyr in zo kortz geschiet weer of! geschege da.t wyr off
ons naecommelinghen dan maicht sullen haven diese punten voirscr.
~.o voranderen iDd zo vel'setzen, zo oirbaer ODsser ind OOSBer vmacr.
onderseesen behelt1ich onss iDd onSBer naecommelinghen heerlickheyt
iud rechten. Hyr zyn aen ind overgeweest onssa frunde mLt liMmen
Johan van Gholr inder tzyt onsse Drosst, Goirt van Vlodorp heere
zo Leute, Meert Mont onsse rintmeister ind WHm van Kalft ODese
scoltit van Weert. IDd dys zo oll'kunde soe haeven wyr Jscop heer

-

220 -

tzo Hoome vursz. onSSG zegel by unsser wysentheyt aan .diesen brieft'
doen hangen in den jaare ona hae"en duysent vier honderd BeSSendeveertzich .des maendaichs nae den Sondaege Oculi.
(fol. 4.)
Het privilegie van Jacob I~ ~raa.f van Horne, 14.82 28 Febr., (fol. 5)
is uitgegeven ~\ool' den Z. E. Heer JOE'. Habets in de PUQUcations du LimOourg, dl. XII, p. 441-445, naar het oorspronkelUke stuk berustend te
Roermond in het Rijksarchief des overkwartiers en voor de uitgave van
de PubUcat10ns gereed gemaakt door den archivaris J. B. Sivl'é. (De
spelling va.n het Privilegieboek wykt af.) De graaf belooft onder meer
te zorgen dat de beek van Bochbolt, door Bisschop Lodewijk van
Bourbon afgenomen, weer in gebruik van die van Weert zal.gegeven
worden. Hij zal zorgen dat zijne dienstboden geen paarden a.fnemen
van zUne onderdanen, dat z\i vrij bl\lven van geestelijke geboden.
Heide, weide, water, land, broek, bosch en brand tusschen de heerlUk heden van Weert en Nederweert zullen als vroeger gemeen zUn,
voor hen die geen eigen erf te Weert hebben.
Het is althans hoogstwaarsebijnl\jk dat hier Jacob 11 bedoeld is.
Vreemd is bet echter da.t bU van zijne inhuldiging in dit charter van
28 Febr. 1488 spreekt als van een verleden zaak "doen condt ind beo
kennen dat wyr int ierste inkommen onser graefschap ind lan.den van
Hr-erne, mit naamen Weert ind Maeslant, van onsen gemeyDeD ondersa.eteo, hulde, eyde ied onderdanighsehap ontfangen, ied denselven
wed erom me hulde ind geloift'dA gedaan bebben ..... want dan zedert
der voors. huldingen ". Eerst in 1484-, 15 Nov., deed hlj leenhulde te
Curingen wegens Horne, zie bet Brt. van Jo~. BaOOts der Hornsche
leenen in Pt4blications clU Limbourg VTII, p. 62.
N° 8. 1514,12 Sept. Privilegie van Jacob 111 van Horne.

Wy JaC'.op jongreve tzo Horne, heere tzo A1Lenae, tzo Corterschem
doen kondt ende bekennen voir ons onssen erven lnd naecomellnghen,
SGe unsse gheminde ondersaeten onsser lanuen vaD Maeslant Weert
inde Nederweert Bieb in VO"lrleden jaeren bezegelt hebben gehadt borchtochten halvon aen den Maesscheelen (1) aen den geene (2) van Weede
(1) De heer van Me.scberel.
(2) Een schrIJffout voor Greve (graaf),
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inde a.en diversche pel'Soenen in den lande van Gelre, heer Jan Back
inde anderen volr ter lle1fden unsser heeren inde voeralderen da.t
welcke sy in nnsaar tyt ter lieffden va.n onss aoem beta.e1t ende soem
geloifft hebben te betaelen nyet wederstaende sy noichtan van ons
des gued6 soadeloes brieff hadden, dat wyr sullix uyter onssen rinte.o
l~lle jaer sulden doen beta61en buyten hindel inde onsser ondel1l9ten
VUrscl', scaeden dalra1f wyr ODS bedanckJn. Inde Boe unese unrtersaeten vurser. dye sca.edelols brieft' ons te 1yeft' wederommetot onsen
ha.nden gekeert hebben in den welcken wyr hun geloUft hadden a.lIe
pl'evilegiên gherechtigheyden ende des gheens ons voirheeren inde
alderen gegeven hadden te laeten gebruycken uDssen voinscreven lieve
oode/saten dus geloeven wyr in cra.ichten dis brieft's voir ons unssen
erven illd na.ecommelinghen dat wyr ons undersaeten voirscreven in
gheynre manieren en sullen doeo noch laeten verunrechten noich vercorwn in eenigben puncten Jloich previlegiêo inde gel'echticheyden die
hun van onssen voirheeren ende a.lderen gegeven zUn, conflrmeerende
die selve inde willen in maichten inde van weerden geha.lden hebben
fiit diessen onsen brieft' sonder list. Gegeven onder unsser hand inde
Zligell cwelf daaghe in Septembris anno duysent vijft'hondert inde
voortheen.
(foZ. 8 recto.)
Aldus onderteyckont
Jacop tzo Hoirnes.
N° 9. 1581, 23 Oct, P. ivilegie

tl/In

Jan I van Horne.

Wyr Johan Greve tzo Hoerne, heere zO .A.lteoa.e zo Corteschem zo
Avelghem ende zo Weert· etc. Doen kondt ende bekennen voir ons
oossen erven ende naecomme1ingben. Soe ODsse gbemlnde ondersae.ten
onsser landen van Maeae)ant, Weert ende Nedorweert sieb in voir·
le~enen jaeren verziegelt hebben gehadt borchtoichten halven asn den
Mnssarelen asn den greve van Wede inJe aen diversehen persoenen
in den Landen van Gel re, heere Johan Baak inde anderen voir ter
lieffden OIisser b~ren inde voiralderen dat welcke sy in onsser tyt
ter lieft'den van ons sóem betaelt ende soem geloifft hebben te betaelen
nyet wederstaende zij noichtaos van ODS des guede schasdelois brieff
hadden dal wyr sullix uyter ons~ell rin ten alle jair sulden dOOn bataaIen buyten hinder inde onsser ondersaewn voirsz. aehaeden daar

-

222

-

aff wyr ons bedanck.en inde soe onsse ondersa.etenvoirsz. die scha·
leis brieft' ons toe lieft' wederomme tot enssen handen gekeert hebben
inden weleken wyr hun geloitft hadden alle prevUegiên gerechticheiden
ende des gbeens ons veirheeren ende alde!'en gegeven ha.dden te laeten
gebruycken onssen voirscr. lieven ondersaeten. Dus geloeven wyr in
craichten des brleffs voir ons onssen erven ende na.ecommelinghen dat
wyr OJlsse ondersaeten voirsor. in gheynre manieren en sullen do~n,
noich laten veronrechten noich vercorten in eenighen puncten noich
priviligiên inde gherechticheyden die bonne van onssen voirheeren
ende' alderen gegeveLl zUn, confirmerende die selve inde willen in
maichlen inde van weerden gebalden hebben mit di6Sen onssen brieft'
sonder aige1ist. Gegeven onder oneser Met ende siegele den drJeentwintichsten daich in October anno duysent vyfhonder~ ende eenendedertich.
Aldus onderteykent
Johan tzo Hoernes.
(foi. 7 recto.)

N° 10.1514,20 Jan. Privikgie van Anna van Egmont en haar loon
Philips de Montmorency.
Wyr Anna van Egmont, gl'avinne van Roime, vrouwe van Altenae,
van Weert eto .. ende wyr Philips van Mommorancy, heere tot Nevele
en a180e wyr dan huldinghe unde eyde ontfanghen hebben van ons..'IEln
lieven getrouwen ondersaeten van Weert ende Nederweert ende denselven diessgelycken wedergedaeri bebben gelyck den heeren unde
onder-eaeten nae den alden herecommen tBoebehoirt in welcker huldinghe onsse lieve getrouwe ondersaeten voirscr. van ons begeert
hebben ende gebeden hOD'ne siegelen, brieven, previlegiên, lantrechten
van onssen voirheeren verleent gegont ende gegeven te willen conftrmeereo, ratificeren ende te approbeeren ende van summigben al'ticuien hyr nae beschreven dair 8y tot heer toe gheyne brieven noich
siegellen aft' en hebben te willen versien ende te privilegieren. Item
inden irsten soe geloeven wyr .Anna ende Pqilips voorscr, veir ons
onSBen erven ende na.ecommelinghen onssen lieven getr.ouwen
ondersaeten van Weert ende Nederweert allen siegellen 1 brieven,
privilegien ende landtrechten van onssen voirheeren verleent, gegont
ende gegeven in hnnne gansscher maicht onverbroickeliken ende vest-
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licken te ha.lden, dieselve altyt te vermeerdereQ eQde niet te verminderen, dair toe g~vende onssen lieven getrouwen ondersaaten
VUl'sz. da.t sy alle accysen die nu syn om gheordineert mochten
weerden sullen moegben gebl'uycken ende in des lantz nutz· ende
prof)1t keeren sonder wederseggen van ymantz achtervolgende 't geit
bescheyt sy ons te kennen gegeven hebben, dairaff gehadt te hebben
ende noich hebben. Beloevende voir ons onssen erven ende na.ecommelinghen d~nselven onsen lieven getrouwen ondersaeten voirs~. getl'Ollwelicken ende vestelicken dat wyl' zy mit ongewoenllckon SChattingen
oif beden nyet besweeren en sullen het en waire een merckelicke
oirsaeke die ons oft' den ondersaeten dalr thee benoitdichden, ende
den ondersalten profttellck waare oft' mlt onbehoirlicken dieDstbrJeven
dye billJcheyt nyet belasten noich besweren en sullen. Ende dat wyr
oich in dîesen twe dingbencke gheyne ghementen boeven die alde
privilegien dair van zynde eewech sullen gheven oft' Qyemantz uytlendich dak in JMten gebl'uken, die op datum van huyden dair inlle
gheyne gherechticheyt en hebben. Item gheven ende gonnen noich
denselven onssen lieven ondersaeten voirsz. dat aJle sa.ecken twisten
ende geschilde in diesen twe dingbeneken voirscr. heircommende van
schattinghen, accisen ende alle andere saeken del' gheme.uten aangaande
sal men binnenlantz onvertoeghen richten met recht sonder voirder
dair aft' te appelleeren, gelyck die voil'heeren dat gegont ende gegev~n hebben. Item geven ende goonen noich onBser stadt van Weert
dat alle misbruyck: und schaede der geschien mofcht aen poerteo,
roueren, stacketteo, wallen, bruggen olf dat den bouwe aancleeft, dieghane die dalr op befonden woirden, sullen tot aJlen t\jden gefallen zUn
in eene boete van twee goJtgulden halff den heere, ende half tot behoift'
der stadt, eynmael andermael. Ende die boit nyet te geven en hebben sullen altyt staen tot straeffinghe ter werrelycker scanden nae
gelegenbeyt der saeken Dae erkentenis des gerichtsz ende ten derdemaaI oft' stra.effinghe des heeren gerichts nae uytwysen der seepen
ten waere dat mit natcht olf ontyde geschiden. Item geven ende
gunnen noich dat gbeyne uytlE'ndighe luyde in diesen twe onssen
dingbenkoo sullen moeghen comman woenen ende dye gbementen geb! uycken gy en sullen schuldich zijn irst te gheven dry carolusgulden tot behoift' der ghementen. Item geven ende gonoen noch dissen
twee dingbencken volcommen maicht ende auctoriteyt altyt te moeghen
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setten ende te ontsettenmit consent van den scoutit e:~nen off meer
valtscutten, omme dye ghementen daerm!'lde te bat te onderhouden.
Soe dan unsse ondersaeten vofrsz. een waecke op un~er borch ~eda.en
hebben, SOA zyn wy nu tevreden, dat men dye daghelix balden sal
nae gelegenheyt des tytz ende discretie van der heere. Item geven
ende gonnen Doich ende bevelen onssen amptman nu synde oft". hYI'·
m!\els toecomende, dat hy egbeene geboiden en sal doen oft' doen
doen op die ondersaeten boegher dan vyff stuver then sy mit ra.ede
der Burgemeisteren unde des gh3richts. In orkonde ende in getuijch.
nisse der wairheyt a11'e punten ende clausuien ,oirscr. hebben wyr
Anna Gravinne voirscr voir ons oDssen erven ende naGCommblinghen
oossen zegelle aan diesen tegenwoirdigen hryeff doen gehangen ende
wyr Philips va.n Mommorancy hoore t.ot Nl:lv.ele der selven brieft'
gehanteykent int ja.ir ons hooren duysent vyffhondert eyn undveertich
den twinticbsten daich JanuarU.
Aldus onderteykent
Phpes van Montmorancy,
({ol. 8 re~o.)

N° 11. 1462, 4 Juni. De 8tad Einclhoven verleent aan tZie van Weert

vridheid van " weekgeld".
Condt sy allen dengeenen die dese litteren sullen sien ot! hooren
leasen, da.tcomen zijn die schepenen borgemeesteren raet, ende dat
meet!tendel'lle van den goeden mannen de stadt van Eyndoven, ende
hebben geconsenteert ende verleent, cobsenteeren ende verleenen VOOI'
hen ende voor hon na.ecomelioge tot ewigen dagen .4en ingesetenen
van Weert boven ende beneden, los, vrij ende quyt te varen van
wechgelde binnen der .stadt van Endoven voorscr. In den oirconden
der waerheyt bebben wy den ziegel. der stadt vooreer. a.en desen
Iitteren geha.ngen in den jaflr als men screef van de geboert OllS
Beeren dusent vierhondert vyfftich ende twee op ten vierden dach
der maant van Junio. Onder was wthangende aen den selven brieft'
den ziegel van de stadt Eyndhoven gedrukt in groenen WItS. (fol. 11.)
Einde der privilegien.
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N° 12. Oharter van 1486, 80 Juni. (Zie Ohroniek

op

cl6#Bn

clatum.)

Wyr Ott Sehinck rittmeister und voert gemeyne hoetflude ind
ruyteren mit namen ende tuenamen hier naar genoempt tot Maze
Eyeke gelegen van wegen des Wailgeboeren Heren Jacops Greve. zo
Huerne etc. Te wa ten KemphuS6D, Heynriek va.n Best, Baryeb,
Sehonenberg, Phllips Herdir, Phlllps van JucKl'ayd, Winelten van der
Hart, Douft' JOl'ys ind Paerle,' Ridder Ghyse Heythusen, Holtmolen,
Zoers, FrancK van Baersdonck, Franc':r Verkulen,Lievendael, Herman
Koevoit, ind volrt Bruyckman, Scboen Jorlj, Marcelis, Heynrick van
LaensteYD, Coenrardt Cress, Herma.n Boesell, Kummell, Coeol'alrdt
van Struyeh, ind voirt aen Jacop Vedderman, EIerman Planek, Heyuriek van Wiss, Clais van Lymbrig, Claas Rocelder, Cornelis Selbach,
Vullinck va.n Kessell ende ouch Ja.n van Eyll ende Sluper doen alle
sementlich kont oevermits desen brieve dat wyr in bywesen onss
Heren van Hoerne vursz. guetlich ouverkomen lnd eyns wolrden synt,
mit den ondersaten geseten in den lande van Hoerne, te weten
Oeverweert inû Nederweert. Alsoe dat sy ons van soldyen ende
schalden van perden geven ind betalen sullen twee dusent Rynsscbe
gulden nae innehalt eyns besegelden brieft's wir van den selven bebben.
Ind gelaven hier umb alle sementlich dat wir den vursz. ondersaton
van Oeverweert ende Nederweert, nyet mere hayssscben noch tyeD en
sullen va.n geynre soidyen noch scoult die men ons schuldich ~8, ind
wir van wegen des greven van Hoerne vursz. binnen Eycke oft' buten
Eycke verdiendt hebben oft' noch eynigertyt bier nae mails van synre
gena.eden wegen verdyenen mochten aengaande deser lesten veeden
tussen onssen Heren van Hoerne vursz. ind Heren Ropprecht va.n
der Marck bet en were dan mit consent ind weten der van Oeverweert ende Nederweert Beheltlioh den brieft' van de twee dusent
gulden vursz. in synre macbte te blyven blss hy geloist iDd gequeten
is. Zonder arglist.: In creonde der waerheyt hebben wir alle sementlieh
gebeden die eirbaeren iud froemen }1~rederich van Obbendorp heere
tot Schynne ind Heyorick van NuynhAm da.t sy desen brieft' tot
eynre kODden oever ons besegelen willen, dat' wir Ffrederioh ende
Heynrick VUl'sz. omme beden willen der vursz. ruyteren geme ajsoe
gedaen hebben. Gegaven int jair onSd Heren dusent vierhondert sas
15

-

226

-

eudetachtentich den neesten Manendaighz oae sent Pouwelsdach
Conversien.
Met 2 8egels j 'het 1- /Jen schild met klimmenàen, naar
rechts gewenden leeuu), ket schild gekroond. door een helm
mede naar recht8 geleend, waarop de leeuw van het schild
en daarachter een veàerbo8ch en lambrequins; omschrift ..
S - ederici... Obbe. Ret 2' segeZ voorst. een schild met
hertg61.oei " het schild gekroond met 6en naar recht8 gewenden helm, waarop het hertgewei van ket Bchild,. omschrift:
S. Henrici Bollart van NUIl •••
N° 1B. 1806. Oontract tU8schen het kapittel vI1n St. Servaas te Maastricht
en den Heer van Borne, tn betreklting tot parochie en tienden.
(Reg68t.J

1806, .14 Nov., Bea dag na St. Maarten in den wfn~r. Gerard .,SD
Horne en Altena van de eene zijde flD de dekenen het kapittel van Sint
Sel'vaas van de andere zUde stellen als scheidsrechters over de verschillen die bestonden tusschen Gerard/a vader, WiIlelll en den deken en
het ka.pittel: de Heer van zijn kant Eugelbertus proost van Sint Sa.}vator te Utrecht en meest.er Macharius, Luiksch kanon!k: en het
'kapittel van St. Servaas, Robinus de Millen, deken, en Willem de
Juleymont kanonik van het kapittel. Zi1 zullen bij de uitspraak berusten, op boete van 2000 kleine zwarte pon,len Toursch.
15 Dec., twee dagen na Sta Lucie van bet zelfde jaar stelt de
graaf tot zUn procuratoren aan In deze zaak Walter van Brunshorne,
LuikAC'h kanon ik en zijn dienaar Godfried van Werthe.
19 Dec. bad de uitspraak plaa.ts: de tienden des ka.pittels zouden
vrij. zUn van de collecte des heerse en vrU door het kapittel geschuurd en verpacht worden; de cynsmunt aan bet kapittel te betalen
werd vastgesteld op 2 Toursche zwarte grooten minstens voor eeu
Luikschen denariei de heer zou de cijnsplicbtigen noodzaken tot betaling als zij onwillig wal'eni er zou een rentmeester en een boscbwachter
7.ijn, de rentme'ster zou voor S of meer mansionarii of cijnsliedeu
des kapittels in bezit stellen en onterven wat goederen des ka.pittels
betreft; de rentmeester zou ook de cynsen ontvangen en pandschap
nemen bU onmacht van betaling i 's beemn rentmeester zou bem bU-
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staan; de onbebouwde gronden zou de rentmeester deij kap. in bezit
nemen, ook Toor de kormeden en andere rechten bij dood en huwelijk
te heffen kon de rentmeester panden 'Vorderen, zelf of door ·den fores·
tarius; het kapittel mocht een tienden-schuur hebben; het kapittel
mocht ten hoogste 30 bunders aankoopen in Weert, werden meer
dan 5 bunders gekocht die leenplichtig waren, dan moest het kapittel
den Heer daarvoor een vasal stellen; de x:entmeester, forestarius en de
landbouwer dl:lS kapittels waren vrlj van belastingen en heerendiensten,
karrediensten enz.; het koren mocht vrij uitgevoerd worden; de
tijdelijke rechtspraak, hooge en l~e, berustte bij den Heel' van Horne,
daarom kreeg het kapittel ten eeuwigen da.gen 8 Toursche kleine
zwarte ponden jaarlijks; beurtelings zou deken en kl:t.pltlel va.n de
eene zijde en de Hoor van de andere, den pastoor voorstellen i deken
en kapittel mochten voor den geestelUken rechter hun schuldenaren
en beleed.!gera vervolgen. Deze uitspraak werd gedaan in tegenwool'"
dlgheid van 21 kanoniken, de 2 procuratoren des Hesren van Horne,
van WlJlem de "Altera Rips." Ogier vá.n Baren, voogd va.n Maastricht, 4 ridders, 1 schepen van Maastricht, 7 priesteL'S kapellanen, 4
klerken choralen! nog 5 ridders en 7 mannen allen genoemd; de 4
al'bltratores zegelden bet stuk, ook de instrumenteerende notaris, ne
heer va.n Borne, en deken en kapittel alsmede 7 der getUigen - 1808,
11 Juli, feestdag der tra.nslatie van St, Benedictus, keurdo de vrouw
des Heeren van Horne de overeenkomst goed.
Apotheca Sancti Servatii, VI p. 496-502.
N° 14. 1584, 24 Febr, Jan I graat van Weert bekrachtigt de beur-

telingscM voordracht van een pastoor, door den graaf en
het kapittel van Sint Servaas .

1584, 24 Febr, Nos Johannes, comea de Horn, Dominus de Altena,
Wel'dt Cortesschem etc. Nec non Nos vicedecanlls et capitulum Ecclesiae coJlegiatae D. ServatU ,." Notum fa.cimus" .. quod sieut .ex
diversis Utteria et documentis nostrorum hinc inde praedeceasorum
clare pateat et constet, collationem seu praesentationem J3;cclesiaa
Parochialis oppidi de Weerdt Leod. Dioecesis ad Nos comitem et
capitulum praafatos alternative pleno jure patroutus spectal'e et
pertinere, dictamque vicissitudinariam coIJationem seu praesentatioDem
ultra memoriam hominum observatam et inviolabiliter ten tam fuisse;
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verum ne ex dlctorum documentorum. vettistate I aut longo ~mporls
lapau verlta.s praemissorum quovit! modo occultari contfngat; Id circo
nos cupieo.tes praemÎSsa. omnia et slngula. per Nos et successores
Nostros , perpetuis futuris temporibus, firma. et ra.ta observarl et
adimplerl, supra. ta.ctas vicissitudinaria.m collationetn et praesentationem ac longoovam desuper respectivo ut supra, observatam consuetudinem, ex certis nostris sclentiis, ac maturis delibel'ationibus desuper
saepius proohabitis, pro Nobie et successoribus Nostri~ ad perpetuam
rei memoriam renova,'imus, confirmavimusque, et 8.pprobavimus praesentium per tenorem promisso, quod Nos Johannes comes primam
dictiè 'Ecclesiae collationem seu praesentationem, Nos vero vicè-decanus et capitulum secundam ejusdem Ecclesjae collaLionem seu praesentationern ac sic deinceps alterna/.is vicibus perpetuo, omnibus dolo
et fra.ude seclusie et amotis, babebimus.
In cujus etc.
Apotheca Sancti Servatii dl. VI, p. 511.
N° 15. 1648, 17 Aug. Oontract t'/48schen de Stad en à8 Rsgul.iere
kanoniktn over de Latijnsche scholen.
Op heden den 17 Augustus 1648 zijn de Eerw. HEIeren de Heer
Pa.ter Prior van bet klooster ten Hagen ter eene,. en de beer burgelIleester en schepenen der stad Weert bij Interventie va.n den he ere
scboltis ter andere zijde geaccordeerd en vergeleken, in de manier
hierna volgende, en eerstens zoo belooft de voorz, heer pater Prior
aan te vaarden den last van de Latijnsche scholen tot rhetorica. inclusief, en daartoe te houden vlElr of vU f meesters, van welke ook
een den last van het koor zal bebben, zoodat het~elve bediend eo
bezorgd zal zijn, gelijk het van te voren altÜd met den zang is bediend geweest. Hiertegens zal de burgemflf'ster hem, Pater Prior
jaarlijlts betalen de som van honder,l dukatons of de waarde derzelve,
en .daarbij genieten het schoolgeld van diegenen, welke buiten deze
stad hiel' zullen komen studeren ter somma vao twee dukatons jaarlijks, en die van de stad en de buitenien naai' bunne goede affectie
en genegenheid, en hebben de woning in 't gemeenten huis van de
stad gelegen in de schoolstraat hetwelk: men lfln dien einde zal stellen
in behoorlijke reparatie; daarenboven zal men hem doen de byvaryen (?)
van brand of turt, die hU aldaar tot zUne hUishouding zal vandoen
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hebben, en daarenboven Vl'U zijn van alle lasten en impositiên en
dit tot provislo en verzoek va.n eau jaar, zoowel de eene aJsde '800del'a partij aangaande, en was onderschreveo: ita est Sign. Joan Boutmans prior van den Hagen (lager stMà) ter ordonnantie van scholtis
Borgmr en schepenen en was onderteekend M, Pit~n, secretaris (Mg
lager) na gedane collatie door mij on,lerschreven notaris Is deze met
origineel contrnct bevonden to accorderen, quod attestor. getsekenä
J, Bel'naudt, not l rogats (accordeert met de copU auth" geauthentiseerd bU den openbaren notaris J. Bernaudt, quod attester J. H. Barbers, not· pub. rurd u1 •
Cople in een Chroniek Ys. van pastoor van Haetf,
vroeger kapellaan te Weert, in het Rijksarchief te
Maastricht (p. 90-91).
N° 16. 1541, l~ Maart. Regleme?lt vot)?" cU 8 schutterijen door
Philip8 cU MontmortJncy.

Wy Philips van Montmorancy, Grave. van Horn, Beere
tot Nevel, Weerdt, Altena, Burgh, Cortersom, Boukholt
ende Bruogel oorfvocht del:l lante Thoor Nederweerdt etc,
Doen cont ende gestaen als dat wy geordonneert ende gecoosenteert ordonneeren ende consenteel'en met consent ende met wille
onser vrouwe moeder te weten in onse stadt van Weardt te weten
dry schutteryen als nemlich die Alde schutten, die Buschutrou ende
Sinte Catharinen schutten om goede ordonnantie ende gewoonte te
ondel'baJden.
Item ten ierl!ten soo gonnen ende geven wy die Alden schutten
jaerlycx thien gulden brabants, item den Busschutten ja.erlycx VI
gulden brabant!) 5 stuyver.
Item den jongen schutten ja.erlycx VI gulden brabants 5 stuyver.
Eo(lc hevelen onsen scholtjs die alle jaar te betaslen vuyt onse bruecken,
dp,s 600 willen wy. desa naebeschroven puncten I>nderhBldèn hebben,
enue dat die deekens der geenen die sieh misbruycken die brueckao
af Demen sullen, soo velTe sy des niet en doen, 800 bevelen wyr
olJsen schol tie, dat hy die bruecken van onsent wE'gen onttàngen
ende op bouren aal.
Iwm sullen die schutten rotten ma.ecken ende jeder rot saJ thien
sterck syn, ende als jemant van onsent wegen den rotmeester gebiert
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te· trecken soo salden rotmeester tot allen tyden, met syn rötgesellen
willich ende bereYt syn, met rotten ofli met halfve rotten te treck~n
waar ons dat van noode wesen saJ. Ende ofte sy ergens buyten. des
lltDdts Wegen dac sal op onssen oost syn, eride offe hier iemant waygerich in were sonder merckelycke oirsaecke der sal bruecken een
vat biers.
Item sullen allen die schutten hun rustinge hebben met een ~oede
spiess oft' ein goede helbaardt ende met roer ende tuyoh ende ringhoolIer, ende die busBeschutten desgelycx, met ha.ere rl1stlnge ende
met een roer, der des niet en heeft dat hem selfs toe beboort sal
breuoken een vat biers.
Item sullen allen die schutten in eygen persoon inde processie met
haer eygen l1lstingh omgaan het en were merckelycke oirsaeck oft'
aal bruecken een vat biers.
Item als men den vogel schiet soo en sa!. niemant 0, \ den barch
aft onder den vogel comen dan die daar toè verordineert syn of! sal
bruecken V stuyver.
Item niamant en sal buyten schootz die hem geordineert is nae
den vogel sohieten, off hy aal bruecken een ton biers.
Item oir sy iemant affschoot buyten synen schoot sal bruecken
vier \'aeten biers,
Item als die schietdagen verordonneert ayn van de deookens om te
kleeff(l) te schieten met coneent oneer, soa sal een feder roepen voor
den schoot: vast, die des niet en doet sal verbeuren tot eJcker reyse
V stuyvers.
Ende als een heeft geroepen: vast, ende dan liep iemant onder den
schoot oft krege ongeluck; die en sal aan ons ofli aan de partyen
niet misdoen.
Item sullen die schutten haar sehietdagen halden die verordineert
SYD, ende komen schieten, weel' des niett en doet sal brueclcen tot
elcke reyse V stuyvers.
Item niemant AD sal op der schietbaanen vloeckon ofli 8Wel'en by
Godt oft Byn gebodt, oft by !!yne gebenedyde moeder oft. f:lal bruecken
V stuyvers.

(1) SchlJf.
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Oft; iemant hier tegen seggen wolde, soo sal der schutten knecht
gaen ende haelen pact daar voor sonder wederseggen.
Item oft iemant op der selver schietbaenen den duyvel nuempt,
der sal synen rechter schoen op dat Itleeff laeten hangen, ende daer
naer laeten schieten eene hellen offel'schoot oft lossen mflt 6f\nen
hal ven sl:.uyver.
Item oft der schutten knecht dat niet te recht en dede, 800 sal
by selfs synen schoen setten, ende bier in en sal ofte en mach niemant voordeel hebben.
Item ·wa.nneer die s\\hutten by den anderen op haare ga.ffelen eten
oft drincken. soo en sal niemant deu anderen tot syn moeder heyten
gaen, oft ontemmelycker wordt geven, In eroster moed, weer dat
doet sal bruecken vyff stuyver seo dick als dat gebeurt.
Item niemant en sal op der gaffelen in gramme moede sweeren
by Godt oft syn gebodt oft by syoe gebenedyde Moeder, 80 dick ende
menichmael dat gebeurt sullon brucclrsn V stuyvers.
Item op der gaffelen en 83.1 niemant comman oft sich eenic~l dincks
oaderwindenda.n die schutten oft WYtHl de deekens belieft.
Item niemant en sal van der gaffelen gaan hy en sal syn gelaecb
betaelen, oft den knaep vernuegen op 't verbeuren rlry stuyvers.
Item oft noch eenige goede ornonnantiên er vonden of! erdaoht
mochten werden, sullen die deekens met conS6nt onsers off onsers
scholtissen mogen insetten.
Item soo wat bruecken dat op gaffelen vallen behalve bendige
wonöen, dootslacb: dat sullen onder den anderen 80efien ende
slichten.
Item alle die bl'uecken voorsz. sal men op der gaffelen verdrineken,
want die deeckens dat niet en doen sullen sy dobbel betaelen.
Item die deeckens en sul1en nlemant van die schutten af! oft aenBetten Bonner CODseDt onser.
.
Item sullen <lie Alde bchlltten tot allen tyden den voordeel hebben,
ierst mogen aensetten ~nde Claer naar die busschutten
Item dat wy dat al800 gehalden willen hebben !:!oo hebben wy dat
ter oirconden dese voorsz. ol'donnantiên met ons eygen handt onuerteeckent. Gegeven op onser borch Wcerdt den XIT dach in Meert
Anno 1541 ende a.ll tot ons wederseggen.
(Register der bnsschenschutten p 2 -6, der OUdtl schutten
p. 1- 4, der jonge schutten p. 11-14.)
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N° 17. "Copi~ van anderen seeckeren brief geschreven in
pnrquement ondertetlckent by de handt van den Grave van
IJ om ende getrocken m-'yt het aZt schutten bocek in dato
als boven".

Dit is do ordonnantie van den .schuttan van Overwaerdt.
Item alman van den schutten sal in syn Balfs persoon omme
ga~n inde prxessie als men onsa Vrouwen dreght (1) in syn harnas
by soo verre hy tot WeerdL is, ende is hy nlot tot Weerdt sal by
eenen man daer rou setten die daer goet rou is, die des niao- en doet,
aal verbeuren eln vat blers den geselsohap ten sy noetsaecken.
Item niemant en sal den anderen quaede worden geven op der
gaffelen van schelden oft van vloecken, soa deck dat geechuyt sal
der verbeuren 2 stuyvers, dat ~l· der schutteuknaep halen Bonder
wederseggen.
Item men aal alle wegen op St. J!)rlsdach Bchieten den vogel nan
middaege, ende men Bal die mis singen ende mette processie omgaen,
ende oft saeoke were dat der da.ch voorsz. viel onbequamelycke Bul~
len die decken den dach verlingen.
Item wanneer die schietdaegen ordonneert syn van den deeckens
500 sa} alleman syn scbietdaegen balden, die des niet en doet, ende
die sa.l allemael verbeuren eenen braspenninck sonder wederseggen.
Item alle man sal siob stellen van den scbutten dat hy bebben
sal een nieuwe cogel (1) tegens dat men onse Vrouwe dl'aeght, ende
binne I s'jaers silveren, die de kogel niet en heeft sal verbeuren
eenen braspenninek, ende die. dat silveren niet en heeft een vat biers.
Item als die oeekens omgaen rotten vogel sa) elck man geven
IU stuyvers van schueten.
Item niemant en aal van den gaffelen gaen, hyen sal syn gelaegh
betitelen aft den knaep vernuegen op te vel'beuren eenen stuyver.
Item als men den \'ogel schiet soo en sal niamant op den barch
comen dan die schutteil, ende die do scbutten aendienen op te verbeuren ses stuyvers.
Item niemant en aal schieten buyten sChoots, soo dick dat geachie;
(1) Het beeld va.n O. L. Vrouw rOl)ddraa~ in .processie .
. (2) Covel een kap of hoofddeksel.
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te vel'beureneen vat biers, oft hy se afschoot buyten synen schoot
die hem gekavelt Is te verbeuren 4-vaet biers.
Item als mon sohlet te cleve sal een een ieder roepen, boven schoot
staet vast, die dat niet en doet aal bruecken tot elcke reyse sas
stuyvers, ende oft daarenboven eenich ongeluok geschiede, en sal m~n
dael' met eiet bruecken noch misdoen.
ILem soa was onder desa schutten velt te doen op haare gaffelen
va.n bruecken, begeeren sy aen myn genedige heeren da.t· te laeten
slichten by den dekens van d·e sahutterio, soo dat in voor tyden de
schutten g~onsenteert is geweest.
Item begeeren die schutten dat men niemant daagen en .sal op
haere gaffelen want dat soo pJl\.Ch te sye.
Item op de gaffelen en sa.] niemant bewint hebben dan die schutten aft deckens belieft.
Item wen sal· op der gaffelen geen spel bedryven op verbeurte van
VI stuyvera.
Item oft noch voarder ordonnantie vonden worde by 11en gaosschen
geselschap, bidden sy ende begeeren van myne Gen. Heere dat voorts
te willen heteyckeoen ende was ondtrteeekent, in deser ,manieren.
Was onderteeckent de Hornes.
(Reg. der oude schutten p. 4 -5, der jonge schutten p. 16-17).
ca,(~rte van de dry schutteryen
der stadt Weerdt".
Naardemael die deeckens der dry schutteJ-yell dagelycx syn ende
bevinden groote abuysen ende ongeregeltheyt ende. dat prinoipaelyok
van quaede geweer ende ammolliLie daertoe, SOl) heeft op huyden den
iersten dach April Anno 1582, goetgedocht ende oook oirbaerlyck
die dry vaan dragers, die twelf deekens met die ses broermesters der
dry schutteryen goede regal'de ende opsicht te nemen, om alsulcke
gebreecken te remedeeren ende te versien. Bevelen ende ordooneereD
daarom mits desen, eenen iederen, da.t hy sich sal vuogen ende
stellen op alsultlken geweer, daarop by geordinflert is ende men hem
de weete. daervan doen saI, ende voorts alle dese naebeschreven artieuien ende puneten met sicb: syn brengende te obeerveeren. 'verhoopende dat sub: sal wesen tot oirbaer ende proffyet deser gemAynte.
]. Item inden leraten verordineert men, dat dat ülle visltateurs ende
rot meesters die de wacht syn hebbende, sieh met haèren .rotgesellen

N° 18, 1582, 1 .April. "Copie der
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op die wacht sullen vuegen met alsulcken geweer daar sy op veror·
dineert ayo, wel geproviseert met eruyt ende loot, oft sullen bruecken
t'eleke reys vyftbien stuyvers.
2. Item ia noch verordineert dat ieder een sieh voegen ende versehynen sal op den merckt a.ls die tromme omgeslagen wordt, aleer men
die wacht op vuel'en sal, oft sullen bruecken t'elcke reyse vyfthien
stuyvers ieder een.
S. Item den eenen sal den anderen geen geweer leenen int cleyn
oft int groot, ende den geenen die dat geleent heeft sal bruooken
t'elcker reyse vyfthien stuyvers ende den verleend er vyff stuyvers
ende dat staat op vernemen.
4. Item allen den geenen cHe de wacht sullen hebben, die sullen
den verordineerden visitateuren ende hunne rotmeester in alles. gehoor
geven wes die wacht aengaet, op die peene van dertleh stuyvers.
15, Item die rotsgesellen die de wacht hebben, sullen t'eenemael
niet meer dan twee seffens mogen ga.en eeten, ende dat met believe
va.n haeren l'otmeester, ende en sullen maar een uhre mogen vuyt
blyven, ende op die peene van ieder uhre die ey daer buyten gaan
thien stuyvers.
8. Item niemant en sal geen huerlingen inde wacht !:Itellen oft
tensy dat hy cranek oft vuytlendieh sy onde wanneer sulcx geviel
sal hy seDen schut in syn plaatse stellen, met alsulcken geweer als
den craneken oft vuytlendigen verordineert is op die peene van vyftblen stuyvers, ende by alsoo verre hy goenen anderen in ayn plaets
en stelt sal bruecken t'elelce reyse L"'{ V st. ende s~et tot de kentenisae der visitateurs.
7. Item dat alle rot meesters oft hunne gecommitteerden in d~r
porten dasr sy de wacht syn hebbonde t op hunne gestemde ende
verordineerde uhre haer schiltwacht sullen vuyt stellen op pee ne van
XX stuyvers ende de schiltwacbter die looee (1) te recht overgeven,
ende by 800 verre door eenige faut in viele, oft. dat den voorsz.
schiltwachter die 1008e vergaat aal bruecken t'eleke reyse dertich
stuyvers ende de voorsz. schilt,wachter en sal van synder schilt wacht
niet afga.en ot! hy en woorter Ilofgehalt op die paene van dertieh
stuyvers ende by soo verre den schlltwachter een half uhm boven
(1) Bet loswoord, wachtwoord of parool.
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synen tyt moeste blyven Irtaen, da.t den ?eenen· die van clen rotmeester gemandeert wordt hem niet af en haelt op synE'D tyt, die
sal bruecken t'elcke reys6 vyflihien stuyvers, ende den rotmeester
die door gaen regarde op en nempt, wanneer hy den BChiltw:lchter
hoort roepen elie sal bru6l}ken thien stuyvers, ende den rot meester
en aal niemant langer laeten staan als een uhre oftonderhalf setrens
oft hy rotmeester sal bruecken thlen stuyvers.
8. Item en sal den eenen den anderen int afhalen van deof schiltwachten geen Rverechse loose geven op die peene van sas gulden,
ende dat sal Doch staan tot erkenteoisse en correctie der deekens.
9. Item niemant en sal sieh In der wuchte dronckeoo drinken off 10
geender manieren hem on verdoemelyck halden ell sal op peene van
dertich stuyvors, noch oock vuytter wachte gaen speelen, hy sy wat
speel dat het oock waar, dan in die wacht dyen het believen sal,
noch den een en en sa! den anderen geen injurieusa worden geven
int cleyn oft Int groot oft sal bruecken XXXX stuyvers.
10. Item egeen bruecken die inde wacht vervaJlen syn en Sullen
mogen inde wacht verdroneken wurden dan believet den waeckers
eenen pot biers te drincken, die aal een iegelyck vuyt synen bllydel
mogen verdrinckeD, maar alsulcke brueck die s'.lllen die rotmeester
ende rotgesellen des twonts wanneel' haar wacht gedaen is, oft, des
anderen dachs mogen verdrincken tot hunnen believen, ende dat op
pene van thien stuyvers.
11. Item die geene die de wacht hebben op de merckt die sullen
gehalden syn die ronde re gaan BOO wel nes dach!! als oes nachts,
ende alle fouten ende misbruyck deser voorsz. puncten die sy inde
porten ot! wachten mochten vinden, sullen sy die bruecken afnemen,
ende soo sie het selve niet en deden, soo s'l.l men die rOJ;lde die
bruecken afnemen, waer in hon misbruyck mochte wesen op peDe
van dry gulden ende dat tot cOlTectie der deck(ms oft visitatueren
der voorsz. wachten.
hl. Item alle die geene die gepant worden van bruecken der
wachten, ende sy dat selvige wederom ontpinden, die sullen voor die
ontpindlnge gebalden syn te stellen in handen van die deekeDs een
een ton biers off vierden halven gulden daarvoor, ende die bevonden
sal wesen onrecht te hebben die sal daal in vervallen syn.
18. Item niemant van der wacht wesende, en aal sich vervoordereD
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door vryheyt. Vaij. den wacht, iemant te bescha.edigen off andersintIi
eenige moetwiHigcheyt oft' ral)auuerye te doen aen iemants huysen oft
op straetsn met nacht off ontydell, by· soo verre die wacht daer iemant
op vint die sullen brpecken een ton biers oft vierden balyen gulden
daervoor.
14. Item: niemant en .sal sicb vE'rvoorderen die tromme te slaan
Indel' ws.chte buy~n tyts of! ordeningh op de paene van tblen stuyvets.
J6; Ttnm geenen rotmeester oft rotsgesellen die de wacht syn
hebbende .in tou (1) porten oft open, en sullen daar niet vuyt gaeu
,los smorgens vl'oegh voor die clock en heeft acht uhren geslagen,
ende dat met .believen hasren rotmoosteren op die paene van eleker
I'eyse (ieder een die dit doen wiJle bonder consent des rotmeesters
voorsz.) sullen bruecken thien stuyvers.
16, Item niemant en sal sieb vervorderen inde wacht t.e vechten
oft. te kyven, oft ooek geen geweer trecken oft sal brueckeu twee
tonnen bIeTS oft saven gulden daer voor.
17. Item is vel'draegen dat een iede!' op die wacht wesende oft
die wacht is hebbende syn roer oft' moesquetten niet ongelaedèn en
!lal Jaeten sta.en op die paene van vyfthien stuyvers. Ende oft da.el'
iemant op die wacht, die een andermans geweeT, roer oft musquet
in absent wesende afloste ofte afschot die sal brueek@D twintieb
stuyvers. Ende oft 't se)vege iemand (niet van de wacht wesende)
vuyt Bye eygen authoriteyt deda, aal bruecke t'elcke reyse eenen
gulden thien stuyvers.
18. Item dat sieh niemant vervoorderen en sal op die wacht te
treeken met quaet geweer, hetsy moesquet oft roer, ende daar l" y sa!
hy syn wel gesorteert van cruyt en loot, oft die bevonden salwesen,
daervan niet versien te wesen als voornoempt is, die sal bruacken
t wee gulden.
19. Item is noch verordineert dat een ieder syn wacht hal don sal
in alsulcke port oft plaatse als hem int optl"ecken syndel' wacLt
bewesen (2) wort BOuder dill te verlooten oft. te vel'm wangelen (8), of!;
t ensy dat hun alle gader belieft, die rotmeesteren mot die rotsgesellen,
ende sullen haer niet vervoerderen die port met ha)ven rotten te 00(1) gesloten. (2) aangewezen. (3) verwisselen.
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waal'en oft te laeteD op pèDe van vyft;hien
<MD roLmeestei' dobbel dertich

stuyve~

ieder· eeD, ende

8tuyv~rB,

20, Item a.lle die geene die utlendich syo, ·hetsy gehoude oft; ongehaud!:' mannen ofte jongesellen, ofte wenenaars die alhier vier ende
vlam syn ophaldende (I), ofte alhier inde gemeyntte haere traeft'ycken
met laecken ende wolle syn verhanterende, oft; andere coopmanschap
syn doende gelyck andere borgeren en naebueren i die sullen haerf:j
verordineerden con voyen ende wachten dQen, oft eenen anderen hl
hael'o plaetse stellen gelyck als anderen, ende dat met alsulcken
goeden geweer, wel geproviseert van pol ver lonten ende loot, daar
bael' die d~ckens (')p !:lullen ge~ talt hebben op peene van een ton biers,
oft' S3S gulden daer voor tot ellick een, die daer il1 versuymich syn.
21. Item noch ·dunckent die deckenB met believen echoltis, borgemeester ende schepenen raetsaem te wesen dat alle naobueren, die de
wacht syo hebbende op baare wacht sullen comen, als die port clock
heeft geluyt, ende dat ter oirsaecken dat sy haar da.echhuer vol doen
mochten, ende des anderen dachs wederom met het port clock luyden
van den anderen naebueren wedel"om afgelost worden, op de peene
van tbien stuyvers ieder' een dIe hier in versuyrnich waare.
22. Item alle naeburen die wacht syn hebbende ende sieh in eeoige
voorsz. puncten misbruycken, die sullen met gelycke peene gestraefli
worden naer vuyt wysen der puncten deser caerten' voorsz. daar gy
sich in mi&bruyckt mochten hebben.
28. Item want saecke waere da.t die rotmeesteren wanneer sy die
wacht syn hebbellde, eenige articulen oif puncten inde wacht mocht~
vallen, niet en onderhielden ofte st.raefden, gelyck de voorsz. puncten
haar punitie hunnel' peene met sich syn brengende, soo sullen die
VoorSl:. rotmeestel'en in die selvige straaft' aen haere deckens oft' broermeesters vervallen syn, daer hunnen rotgesellen in vervallen mochteo
wesen, ende dat op peene van dry gulden ende dat sta.et op vernemen.
24, Item by BOO verre als daer iemant waete die dese carten· oft
artickel brieft' verdestrueerde oft te niete maeckteo met schueren
oif andersints, die sal staen tot correctie des heelen geselschap.
25. Item is noch verdraegen met ,consent scholtis, . borgemeester,
(1) een haardstee of huis hebbende.
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scbepenen, deckens, broermeesters der dry schutteryen, dat niema.nt
sJeh van der wacht halden sal, (by nachte) sonder vrettelycke oirsaecke, oft hy aal den rot meester ierst te kennen geven, die redenen
waarom. Ende soo hy da.t Diet en dede sal hy bruecken t'elcke reyse
dry gulden thien stuyvers. Ende by soo velTe hy daer dacb ende
nacht afblyft sonder seeckere redenen oft consent synen rotmeester,
soo sal hy bruooken alle reysen seven gulden.
26. Item dat als voor dat niemant op die schiltwacbt slB.epen en
sal, oft hy aal bruecken een en gulden, ende dat sal noch staan tot
correctie der deckens.
27.. Item is noch verdraagen dat den rotmeester met sye rotsgesellen niet vuytter wacht gaan en Bullen daar die porten toeblyven,
oft hy sa! daar ierst eenen Ilchiltwacht stellen, den gebaalen dach
duel'ende, die op die port sal blyven staan schelten, elck een Bynen
gesettan tyt, met alsulck geweer daar by op gestelt is. Ende den
eohlltwachter die dat versyumt aal bruecten van elcke uhre twintich
stuyvel's, aoo hy aynen rotBgesellen den tyt Diet gestimpt en heeft,
die schiltwacht des dachs te verhueden.
28. Item is noch verdraegen soo daer iemant waare schut oft
naabuer, too wel gehoude als ongehoude, wevenaars oft JODge sellen,
ryok oft aerm, die van de deckeDs oft broermeesters Dlet gedwongen
ende gestraeft en wilden sye, naar luyde deeer caerten, die m~t
consent onser magistraat ende der dry schutteryen eendrachtelycken
geslooten ende gemaakt is, die selvige sullen staen tot stra.eftlge onser
scholtis ende schepenen deser stadt Waardt.
29. Item Is noch verdraegen dat alle borgerskinder die noch jonck
syn, ende nochtanS onder die schutterJe als schutt:aengeroepen waeren
voor baere ouders niet en sullen mogen waechten oft sy en aye.
eesthien jaaren out.
,80. Item Is nocb verdraegen, 800 daar deckens oft broermeesters
waaren, die in baars wacht op alle desa a.rtioulen ende puncten niet
en letten, noch en begeerde die selve niet te straaffen, soo in haare
wacht tyt versuymt waare, aoo sullen die deckens oft broermoosters
der toecomende wacht (van andere schuttaryen) die selvige mogec
straetfen, voor die voorsz. brueeken ende peeDe, die de rotmeester
oft rotbgesellen, die deselve wacht versuymt mochten hebben. Dit
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alles wes hier voorsz. gesloten is beloven die -twelf deckebS ende ses'
broermeesters malca.nderen onverbreecko]yck die goede handt te balden.
(Register der jonge schutten p. 18 - 27).
N° 10. Reglement op d8r' wacht gemaeckt à8n 174.. Januar1l 1652.
(~ de 8 schutteryen.)

Wordt geordonneert van scholtis, borgemeesters, schepenen ende
samptelycke deckens.
Dat een jeder gerot (1) synde in persoon op de wacht sal hebben
te compareeren op verbeurte van vief gulden, ende soo iemants cranck
oft vuytlandich was, oft va.n ouderdom niet en coste compareeren
sal staan tot erkentenisse ende discretie van deeckens.
Da.t precise ten seven uhren een ieder tich sal hebben te vervoegen
inde wacht met goet geweer, sonder nocb1;Bns daartoe te mogen
brengen eenige coorengaffelen oft dergelycke lomperyen I op de verbeurte (naar die waerscbouwinge) eenen gulden.
Dat oock ten acht uhren de rotsee1en sullen gelesen worden ende
den geanen alsdan daer niet bevonden sal worden, sal verbeuren eeoen
gulden.
dat prechyse ten seven uhren die scbiltwacht sal worden TUytgestelt.
dat deselve niemant en sal hebben vuyt te lasten sonder consent
van den deecken, oft des last hebbende. Ende oft; de schlltwacht
sonder consent als boven verhaalt dada Bal t'ellicke reyse verbeuren
thien stuyvers.
Ende want iemante tegens der wille van de schIltwacht vuytginge
88.1 t'ellicke reyse verbeuren gelycke amende.
dat die deeckens oock sullen hebben te visiteeren het geweer ende
den selve daeraen gebreeck gevonden sal worden gecorrigeert n~r
eys der saecken.
dat onder jeder roth twee halve spiessen gevonden sullen worden,
waer voor de corporaals sullen hebben sorge te draagen, als haar
geordineert sa] worden op die roteeele.
dat oock het geselschap inde wachte sich sal hebben te draagen,
(1) In rotten ingedeeld.
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in alle modestie sonder groot gerucht te maecken ot\: insolentie te
bedryven.
da.t .iDgeva,1Je sulcx tot misachtinge van hunne deeckene oft aan-·
saggen desselfs geschiede, den corporaal va.n sulck dronckaerts aft
insolentie aal hebben te nemen de hovyen om de sel ve des smorgens
nger discretie van de deeckens te lossen, ende soo den corperaaJ ten
versuecke vaade deeekens daar weygerich in viele, sal deb selven ter
discretie va.n de deeckens gestraeft worden.
dat ooek die patrouillie sal vuytgaen, datelyck naer den negen uhren,
ende de selve continueren alle uhren tot smorgens ten vier uhren
toe.
Dat gbeene deeekens corpera.eJA oft rotgesellen voor de vieren die
waeht en sullen quiteeren op pene by den borgemeester en daer van
arbitraalyeke gestraaft te worden.
da.t ooek van de eorporae18 by de deeckens sal gestelt worden
een en stockmeestel' om den teurf ende kerssen de weleke by den
geselschap onnuttelycke placht veldaell te worden met manieren te
gebruycken.
Aldus gedaan endegeslooten ter presentie van seholtis, borgemeesteren, schepenen, samptelycke deeckens ende corperaals inde
caemer der werokmeesters op buyden den 17deA January 1652 desen
ten airconden dit by onsen secretaris doen teeekenen ende was onderteckent.
M. Pitten, Secret.
(Register .der jonge schutten p. 2'8-80, der bussenschen p. 6-7, der oude Schutten p. 6-7).
N0 20. .14:80. Oprichting van St. Oatha.rina of jonge 8chutten.

Condich sy eenen yegelycks, die· desen brieft' hoorse ende lesen, dat
Q.aar syn eenige goede. mannen die daar hebben een broederschap van
Sta Catharinaende hebben aan sieh genomen een schutterye. om die
broederschap te bat te hal den, 800 hebben sy onderdraegen des jaars
~ns eyn c.ogel te maecken vau. alsulcken verve als sy dat met malcanderen verplegen, voort meer hebben sy onderdraegen des jaars
eenR eenen vogel te maecken ende dat. . . . . • . . . . (1)
(1) Ontbreekt in bet register.
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vogel te schieten, ende aanen eerlycken kost te balden by maloanderen, ende oft saecke waare, dat der gesellen eynen achter bleeff
buyten den oost, die sa1 verboren dobbelen cost half Slo Catharlnen (1),
onde ba,jf den gesellen ; voort meer hebben sy geordonneert, dat sy
sullen kiesen twee deekens, die sullen schietdagen leggen, die daer
niet niet en quaeme die sa! verboren eenen halven stuyver den
geaellon, ende wy syn cogel niet en heeft. als men onse Lieve Vrouwe
dra.eght te Weerdt (2), die sal verboren vyff stuyver dyen da.ch, eride
voort alle sondaegen daer nae eenen stuyver, halft' Sinte Catharina
ende halft' de gesellen.
Oft' dat saeck waar dat jemandt rebel weer als men der vogel
schieten sa1, die niet schieten en wilde, liie sal verboren vyff s~uyver
den geseUen, ende ouch bebben &y onderdraegen dat, sy geynen man
in den geselschap niemen en sullen, ten sy met raade des heele
geselschaps. Voort meer is onderdraegen dat sy geynen man int geselschaap brengen en sullen, dan eens aft" tweewerf te scbincken, die
van der cogelen niet en weer. Oft iemant weer in basren gelaegh die
den anderen vloeckden, ofte tot syne moeder biet gaan, oft biet liegen,
aft genaamde droncken brecht; dan eenen vrintelycken dl'onck, die
sal verberen eynen halven stuyver den gesellel1, ende aft onder die
geseUen eynich waer die syn eogal nederworp van syn gesellen, Bonder
reden aft sa.eck des hooIen geseJschaps die fi8J ver boren dertich stuyver, thien stuyver Sinte Catharine, thien stuyver den heer, ende thien
stuyver den gesaUen, ten weer met consent des heelen geselschaps,
ende gonden hem dat hy die eogal weer droege. Oft iemant weer, die
van die keef (f) onloffelycke wordt sprecken, aft den vyant noemden,
oft diergelyckeD, die sal verboren dat daar op ~teyt, oft hy salt'
verbeteren met eyen halven stuyver, oft iemandt onder die geseUen
weer: die syn gelaagb niet en betaalden, soo sullen die deckens dat
betaelen ende sullent des a.nderen sonda.chs vuyt penden, 0.1800 veer
als sy dat niet on betaelden met con/uys. Als men te banen compt
om te scbieten soo en sa1 geen man spannen, die anderen en hebben
geschoten op te verboren eenen hal ven stuyver den gesellen, oft
saecko weel dat die deeckens iet te doen hadden onder malcanderen,
(1) Om WlUllicht voer haar bèeld te keepen,
Ol) Op Lir.ht.mis (zie rek, 1573-74),
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soo sullen sy die gesellen ontbieden, ende als sy dat geselsehap ontbieden, eDde dat gesel&chap lliet gehoorsaam en weer, dat sy niet· en
quemen die sullen verboren eyneD halven stuyver den gesaUen, ende geen
man en sal geynen anderen bringen int gesel schap om te sitten, hy
en heettoorlot!' van den gesellen, op te verboren eenen hal ven stuy.
ver den geseUen. Als die omgan~k is te Weert op Slnte Catharinen
daoh . . . . . . . . . sy by mllJcanderen syn binnen inden
omgangen die des niet en dOOe, die sai verboren vyftihien stuyver,
half sto Catharine ende balf den gesaUen, ten wa.er saeck, da.t dat
geselschap des te vr~den were ofte consenteerde, oft dat saeck weer
dat eenich man dit voorgenoemde wesen, ende schutterye aennaeme
ende niet balden en wilde, oft gebreeckelyck weer, die sal verbaren
dertich stuyver, thion stuyver Slnte Catharine, thien stuyver den
heer, ende thlen stuyver den gesellen.
Als men schietet naer den voge~ soo is elek ieraten scheut eynec
vlemsch, ende dat sullen bebben die deekens.
Weer eynen van desa gesellen die sieh liet penden als van eenige
broeken, soo van wat broke dat dat syn dia sal verboren vyf'f stuyver, totten anderen braken daer hy om gepant waar, ende die vyff
stuY'ler sal hebben half die hee!', ende half die gesellen.
Ende dit sullen die deekens ende dat geselschap minren ende mesren
altoos nae prot!'yct, ende. oirbaer soo wanneer sy willen, ende alle
desa voorgenoemde sa.ecken ende puneten hebben sy ma.lca.nderen
geloft als saeck ende borge, ende dat gese1sebap aal elck der anderen
tuygen als geboden voorwaerts luyde, ende waer men te onrecht
pent, dat sullen sy terecht richten. Gesehiet. int jaer ons Reeren
duysent vier bondert oode tnchelltich, in w~en ende Bebynen des
geselschaps.
(Rog. der jonge schutten p. 1- S).
N° 21. 1514, 80 Mei. " Bevestiging. der jonge 8chutten door
J(U)ob 111 van Ho'me ".

Wy Jacop Jon~reve tzo Horne, beers tzo Altena, tzo Corlesschom
doen cont ende bekyonen mits dosen .tegenwordigen brieve dat Wy
goordlneert ende lnde gestalt hebben in onser sta.dt va.n Weerdt eyn
schutterye van jongen schutten gena.empt Sinter Catharinescbutten,
tot vyftich persooneo soa aft da.ir omtrent. ongeveerlyck acht ot!' thien

-

248

-

moor oft min, die welcken in unss (?) betonden· inde behoorlyck ortctorstaen in unssen opboyd inde dienst gelyck den alden schutten
UDssen sta,dt Weerdt, dIe men Doemt St. Jorisschutlen, inde sullen
noch die jongh schutten voorsz. hon onderhalden by hounen deckenen
in hon schietdaegen gerust met homen ende bogen in alle opbod
inde verbode, inde in alle saecken op haure gaffelen inde inden waken
daar toe sy geordineert weerden onderhalden gelyck den aldan
schutten, weert aueb saeck dat sy jemant inder geselschap bedden
onbequem ende sieh nict sticbtelyck en ondel'hlel, den mogen sy
met CODsent unsz den decken ende gerichtsluyden afBetten all gelyck
den Alde schutten sonder Iyst ende dasz te vollast sullen unsse
Borgemeesteren tot Weerdt, in der tyt synde hon jaerlycx in hODnen
geselschap besorgen inder tyt van Pinxten decht (?) voorschott. In
ken nies alle desz voornoomde saeeken VIUl we~rden te halden, hebben
wye· Jacob Jongreve voorsz. unsz gewoonelyck hantteycken mlt unsz
handt hy onder opgastelt op het hoochtyt van Pinxten Rnno 15 honc\eru twelf. Was oriderteeckent Jacob tzo Hornes.
(Reg. der jonge schutten p. 8).
N° 22. 1564, 18 Mei. Philîps van Montmorencll schenkt den
jonge 8ohutton jaarliJk8 421:/. OaroZu8gulden.

Wy Philips van Montmorancy, gmive tzo Horn, frybeer tzo Nivel,
heel' tzo Weerdt, Cortershom, .Altenae ende .Admiraal etca doen condt
und geven te kennen eeDen jegelyck voor ons opse erven und naecomeJingen, dat wyl' aenmerekende den grooten dienst und getrouwir,heyt die ons onsa jonge schutten to Weerdt daegelycx doen ende
noch in toecommende tyden doen konnen uDd willieh ayn te doene,
hebben alsoo met rypen mede und voorbedachten moet, opdat sy
alsullcken voorseydl3D dienst und getrouwicheyt te blltt mogen onderhalden, und aan ons onsen erven und naecomellngen, in tyden unde
wylen bewysen hen gegunt und gegeven, gunnen ende geven mi~
desen in aUer manieren alsulcken vryheyt, und jaerlycx onderhalt
van seven en vertieh und eenen halven karolus gulden, als die bussenschutten van ons hebben, und jaerlycx t'zynder tyt aen orden und
plaatsen heften und beuren, bevelende daarom oDsen scholtis borgermeysteren und schepenen onoor stadt Weerdt die nu Bye oft in toeco mende tyden wesen mogen datsy onsen voorsz. jongen schutten
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alsulcken bemEll~ fryheyt ende jaer!. onderhalt, sonder oonige wey·
geringe tlnd hinder genieten, vuytrichten ende volgen lB.e~n, . want
daal' aen ODse ernstel1cke is geschiet. Oircont hebben wyr Philips
voorsz. met ou sen eygen bandt onderteeekent ende met on~n zegel
becraftigen la.eteD.
Gegeven op onsen slot tot Weerdt den derthienden dach van Mye
int ja.er ons Heeren duysent vytf bondert vier und sestich. Ondsrstont
aldus. Ph. de Jrronmorancy ende was gezegelt met synder genaeden
gl'oo~n zegel in rooden wassen.
(Reg. der jonge schutten p. 7.)
N° 28. Privilegie van Buss6schutte der stadt Weert, dpor

Jacob III van Horne, 1512.
Wy Jacop, Jongreve tzo HorD Heers tzo .AI~nae, tzo Cueltsschen
(sic voor Cortesheml, doen condt soa wyr in onsser stadt van Weerdt
geordonnecrt hebben vyftlch bUBschenechutten aft t' flestich tot honDeo believen soo geloven wyr die selve te onderhalden, inde doen
onderhalden op houre gaffelen, inde anders in allen geroohticheyt niet
van vuytgescheyden gelyck unBZ alden schutten van Weert inde
dese sullen die selve honnen behoorlycken dienst vuyt ellde inde vursez.
stadt Weerdt doen, nae advenandt gelyck de alden schutten, inde des
geloven wyr hon jaerlycx te betael~n aft by onssen. ampman vuth
unBSZ broeck.en (1) te doen beta.elen inde hem pas.~eren in syoe reekenioge vyeff bescheyden Philips gulden. inde daar toe onese borgemastere in den tyt tot Weert wesende onderhalden dat sy denselven
busseschutteooft honne deeken auch alle jaer geven inde betaelen
Beven dyar Philips gulden, inde vyftich pont salpetere oft die weerd~
81soo dat sy datt innecoopen moeten. Bondel' Beptenen (sic) onder unssz
hand spitiatich (sic) anno XU. Was onderteeckent
J&lOP tzo Horne,
(Gildeboek der Busschenschutten p. 1.)
~o

24. 1509, 20 Maart. "Privilegie van den -Autaer van St. Hubert,
Patroon van die BUSB8sclzutten Binnen Weerdt".

Lodewyck door de Goddelycke bel'mhel'ticheyt op den tytel van
den H. Marcellus, priester cardina.el aen onse beminde in Christo
'(1) Boeten die de gral).( inde.
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ArnoJdus Goltwert, rector van de. parochiaele kercke van Overweerdt
int bisdom van Luyck, ende aan de parochiaenEm der voorseyde
kercke ende aende medebroeders van bet broederschap der cappelle
oft altaor van den heyligen Christoffel ende Hubrecht gelegen binnen
de paelen van voormelde parochiaele kel'ck Saluyt in den Heere.
De vraege aan ons lestmae1 voor ons deel opgedraegen begreep,
dat ghy lieden ontetecken synde door brant van devotie, versoeckt
inde voorseyde cappelle aft Altaer de welcke noch niet gewydt en
is, te doen celebreren missen ende andere goddolycke diensten door
eygen priester oft andere wereltlycke oft geestelycke van wat ordre
die mogen wesen, hetwelck ghy lieden meynt dat aen u ende aan u
naercomellngen niet en mach toegelaten worden sonder dispensatie
van den Apor:;tolycken Stoel, waer over hebt ghyJieden oetmoedelyck
een supplycke gemaeckt aan ons ende onse naercomelingen om door
de goedertierentbeyt derselven stoel van een bequaem remedie bermhertelyck voorsien te worden, wy dan B.endenckende dat wy int
geene dat stryckt tot de vervoorderinge van Godtsdienst, gonstich
moeten syn ende goedertieren, ende genegen tot de beden aen ODS
io dat cas gedaan, door de macht van den heer Pa.us, wiens last wy
priocipalyck draegen ende door syn bysonder gebodt ende spraecke
acn oos gerlaen, opdat ghy lieden indeselve capelle oft .A.ltaer door
eygene oft eenige andero bequaeme wtlreltlycke oft geestelycke priesters, missen en ander goddelYl.lke diensten met eenen Altaar eteen
oft Altaer die virdraegen can worden ende andere dingen daar toe
oodich ende bequaem sout mogen ende connen doen celebel'eren, ende
dat uwe naarcomelingeo SOU den mogen ende COODen doen, den oorloff
van deo bisschop geellsints versoecht wesende, ende sonder iemants
projuditie aft veroordeelinga, het recht nochtans van parochiaele
kercke, ende alle!:! andere, in alles aJtyt geheel blyvenda, aan U lieden
code u we naecomelingen ende aen de vooreeyde priesters geven wy
verlooff door clen inhout van desen, ton eewigen daege, ende vergunnen vryA macht, ende dispenseren bermhel'telyck mAt U. L. ende
Uwe naercoomelingen ende de voorseyde priesters over dese saacke,
niettegeustaende eenige conatitl1tiên, ordoooantiên, apostolycke, provinciaele, aft noedauich sy souden weseo. Gegeven tot Romen by
Sinte Peeter onder den zegel van don eersten, desen 20 Meert des
Pausdoms van Heer Julius den tweeden van dyeo naam het se8de
jaar dat is 1509.
(Reg. der BUS&enschutten 1. 21-22).
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N° 25. 1515,25 Maart. "Oonfirmatie van den voorgaanden privilegie".

Leonaert door de goedertieren heyt Godts onder den titel van de
H. Sussa.nna, priester cardinael, aen onse beminde in Christo, proviseurs ende medebroeders van de eerwerdige societeyt oit geselschap
onder de aenroepinge van den heyllgen Andries, Huybrecht ende
Christoffel inde parochiaele kercke van Overweeràt int bisdom van
Luyck, saluyt in den Heere, van uwe zijde is ons voorgehouden, dat
ghy lieden door eeDen yver van ]jettle ende devotie ontstecken synde
over ee~en altaer, den welckeD ghy lieden inde voorseyde kercke
onder de aanro~pinge enda ter eeren van voormelde }Ieylige gebout
hebt, oft hebt doen bouwl:m, ende noch niet gowyt en is, BOut begeren door de voorgaende oft andere bequaame wereltlycke oft geestelycke priester miesen ende andere goddelycke diensten te doen
celebreren het weJck ghy lieden twyft'elt aan U. L. geoorlaoft te
woorden sonder bysonderen oorJof van den Apostelycken Stoel, waar
over hebt ghy oitmoedelyck doen bidden om dat aen U. L. ende uwe
naecomelingen door den Apostolycken Stoel van een bequaem remedie
goedertierentlyck soudo versien worden. Wy dun door macht van
den Heer Pa.us, wier last wy voor het ierste draegen ende door syn
bysonder gebodt daervan aan ons gesprocken, opdat ghy op den
voorseyden autaer dool' de voorgaende aft andere bequaeme wereltIycke oft geestelycke priesters, missen ende andere goddelyckediensten met eEmen altaer steen ende andere saecken daartoe nodich en
bequaem vry ende los sout mogen ende connen doen celebreren, ende
uwe naecomelingen BOuden mogen ende eennen doen, den oorloff des
Bisschops oft iemant anders daer toe geens1nts versoecht wesende,
het recht nochtans van de parochiaele kercke ende jeder anders in
alles altyt geheel blyvende, laeten wy toe aan U. L. en uwe naecomelingen ende aen de voorseyde priesters voor eewich, ende geven
vry macht ende oorloff ende dispenseren goedertlerentlyck over. dese
saecke met U. L. ende de naercomelingen ende de voorseyde priesters
niettegenstaande eenige con~titutiên ende ordonnantiên apostelycken,
oft statuyten ende gewoonten soo provinciaale a.ls synodale ende wat
contrarie can wesen. Gegeven tot Roomen by ste Peeter ondor den
segel van bet Ampt van den iorsten, den 25111 Meert, des Pausdombs
van Heer Leo, Paus den thienden, het tweede jaer, dat is 151('\.
Ibidem p. 22 - 28.
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Nt·S6. 1665. Gesch6nk van Jan van der Oroon aan de bU8S8nsckutten.

Ter eeuwigen memorie.
Soo beefe den Wel Edelen booghgeboren Johan vrybeeren van der
Croon, heere van Soufsen, Tashof, Piessen en Solupea, den Roomsen
Keyserlycke Mate werdet Hofs Crieghsraadt Generaal Wachtmees·er
Bestetter Oversten Commandant te Prage en Vice Chrieg-Commao·
dant int Coninckryck Bohemen, ridder des Alderheylichste Graft' Jesu
Cbristy te Jerusalem eta.
Gegeven aan bet broederschap oft bussen schutten onder die protectie ende broederschap va.n St. Hubert opgericht binnen die stadt
Weerdt by hoochloft'elycke memorie onser gena.edige Heere Heere Jacob
grave tot Horne opgericht, een somme van vertigb Ryxdalers maeckende een sommevan hondert sestien gulden Weert, waar voor die,
deckens Symon van der Heyden, Henrich van de Ryth, Hans Pitten
ende Jan Ververs, dienende in den jaare XVIo EInde vyt! en sestich
gehouden Bullen wes(m, daar voor sullen hebben te doen maecken
een nieuw vendelen totter voorsz. schutterie dienende, naer alderbeste forme ende maeniere, als by haer lueden ende de ouderlingen dat
sullen vinden te behooren, onder alsulcke conditie nochtans dat die
voorsz. deckens overmits voorsz. gifte hunlieden by den voors. heere
Bal'On de la Croon gegeven, gepermitteert hebben, syee Ed. swager
Peeter van Thoor, inwoender der etadt, ende met broeder van de voors.
schutterie voor alle syne debvoiren daeromme gedaan van nu aft' te
syn tocht ende wachb vry, E'nde sulcx voor syn ende des huysvrouwen leven.
Reg. der bussenschutten p. 166.

N° 27.

Zilverwerk der bu88en8chutten.

De eeTste overname van het zilverwerk wordt vermeld 14 Juni
1675, met naam wordt het voor 't eerst in Juni 1679 omschreven,
bij de overname door de nieuwe dekenen. !let zilverwerk bestond
toen uit de volgende stukken: 11 den vogel met dry horens ende
silveren kroes, waecht te samen vier pont weiniger dry loot".
Volgens de overgave 12 Juni 1754 was er nog bU een 71 sUveren
plat" het gewicht blijft, N.B., hetzelfde.
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1758, 28 Mei wordt er voor het eerst melding gemaakt van n een~n
silveren St. :aubert" doch het gewicht blijft, N.B., nog u.ltijd, 11 vier
ponden weynlger dry loot".
N° 28. Zilverwerk van de jonge schutters of van Sinte Oatharina
1n 1776.

Op heeden den S juny 1776 syn a.fgegaen de oude deeckens oae·
mentlyk Paulus Groenen, Mattbys Saas en Slmon ScreyckeDB ; JoanneB
Keulen en blyft voor broermeester Peeter van Brussel en is aangestelt voor nuwen broermeester GelTat Giellissen en geeft; aan den
voogel twee guldens.
Daer en booven syn aengestelt voor nuwe deckens Mattys Kroesen,
Jacobus Verstappe, Jan Francis Knaepen ende Andrias Vruens ende
is oovergegeven aan den capiteyn Mattys Kroesen, het kistiên met
bet sllverwerck bestaande in eenen sllveren voogel bebbende aan den
bals vast eene zilvere boogb, eene groote silvera plaet waar op ge·
graveert is Sta Catrina, eene dito groote sUvere plaet waar op staat
de dry hoorans met den dobbele caper, alnoch eeoe silvere ront schilt
van Philippus van Mootmerantie waar aen is nog hangende een
klyn schilt waer op staat Sta Catarina, nog eene silvere platte met
een root cruys, nog een 24: Mariêngrosse stuck, noch een stuck va.n
XXX sols, nog eon stuck met en cruys op Spaanse maniere, nog
een clyne plaat met de dobbelen caeper ende de 3 hoorens, nog een
form van Spaans waepen benefffns eenen Weerter blamuyser, nog
een klyn gulde stuckjen, nog eene klyne gulde stuckxken alles te
saemen vaSL weesende aen eene silvere kettinghe, alnoch twee silvere
kroesen. De derde dewelcke dacr is geweest 1s gebruyckt, tot een
schilt van Sle Catrina op de tromme zulckx geschiet met consent
der cap1eteyna ende alle ouclerlinghe ende de twee kroeeen dier nu
nog syn hebbe alle byde op bet heelt van SI' Oatarina ende by dit
alles is alnoch oovergegeven aen den voorsyde capityn Mattys Kroesen
de som van een hondel't enfte acht en vyftich guldens volgens oe
gepasseerde reckening de dato voorsqhreeven.
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N° 29. Het zilver der 8chutterij van Ste Oatharina in 1791.

Op bede is gacoDssntert dor beel bet korpus kaptyns konik alferls
broermesters eu ouderlinge om die iaerAlykse ton bier int vervolgb
te late blyve die de kapityns plagte te tracke vor bet heela korpus
om dar vor te late make van tyt tot tyt silvere plate om het
silvere werk te vermerdere en da.t vor de 20 iare nae vol~ende gereselvert in ne iare 1791 met dt' vorgJeDde resolusie te· same twe
en twintigh laere.
N° 80. Bet zaver der schutterid van Ste Oatkaril1G in 1798.

Behalve wat nog over 1C(1,8 van het oude .ilver na de uifle aan de
Brabaut80ke patriotten gedaan, (sie on,e ckroniek C1p 1790) het volgende:
n Spec11lcatle en aenteeckenlage van de llberaele giften gedaan aan
de vogel €In syn als volght gedaan den 28 Mey 171:}8 door ten oorsten
by resolutie hi~r nast volgende (1) een silvere schildt van de koninghs
ton, waarop ge~veert is eene silvere toD.
24, eent'! silvere schUdt waarop gegraveert is eene hellebaart gegeven door de capiteyns.
Sol, eene dito silvere plaate, waarop gugravetlrt is eene metsel
trouvel, waterpas en schietloodt gegeven door JoaDnes Mattins Hendrlks den ouden.
44• eene dito silvere plaate waar op gegraveert eeaan kelck veraerdt door Petrus van Bruesael.
5" eens dito silvere plaate waarop gegraveert eeDan metsel troufeJ,
waaterpas en scbiedtloodt, gaoffereert door J OaDnes Mathias Hendricks den jongen.
64' eene dito silvere plaate, waarop gegraveert een en schoenlyste (2)
snymes, werokmes en eelsen, vereert door Ma.rtinur. Ma.ntels.
74• eeneD silvaren penning int jaar 1790 door het congres van
Brllessel aan Mertinus Janssens doenm:~ls Borghor present gedaen
ende als nu aan den vogel vereerdt ia qualiteyt als alfairis.
(1) Dat is de
(2) leest.

reso~utie

hiel' bo"en afgedrukt,
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BIt. twee silvere bandekens aen, de trommelkluppels gegeven door
Arnoldus van der Heyden, tambour.
Nota, Deese voorenst8.ende giften worden echter geda.en onder
restrictie en reserve dat in val dese schutteryen soude comen te
cesseeren en vernietlght te worden dat als dan een ieder syne gifte
intrl'Jkt en om eygen reclameert.
N° 81. Eenige 8chouten van WI'.ert en Nederweert.
1448, 26 Maart, Willem van Kelft., (Privilegiebrief 26 Maart 1446.)
1476, Herman van Lopelhem. (Chroniek op 1476, 20 Oct. aldus te

verbeteren in plaats van Loxelhem.) (1)
1482. Joannes VaD Scb1nvelt, 1n 't privilegie van 1482, 28 Februari
komt hU als getuige voor eD Herm. v. Loepelbem als rentmeester
des lands van Horne.
1521. Jan van Horne, gehuwd met Paschasia van der Gracht,
werd schout bij patent des jaars 1521. (Volgens PatriciuB van Halnmezie GoETHALS, Bist, gin/ral de la maison de Borne p. 148 -was h~
een na.tuurlijke zoon van Jan van Horne, Bisschop van Lujk, vóór
diADS prlesterwUding verwekt).
1588, 11 Dec. Frans Ketelaar, schout van Weert, wordt afgezet
door de koninklijke commissarissen Bisschop Lfndanus en Duboys
gouverneur van Weert. (Publications du Limbou'rg XII, 282 en 288).
1616. Hendrick VI!Jl Bocholt (chroniek anno 1815),
Vóór 1670, 12 Jan. Costenus,
ctlroniek.
1670, 12 Januari. Arnold zUn zoon benoemd.
1711, Arnold Costerilis (chroniek).
1729, 12 Feb. Bernard Costerius. (Chroniek.)
1781, 28 Mei. Ferdlnand Costerus, zoon van den overleden schout
benOemd. (Chroniek).

N0 82. Pr10'1'8 van het kloo8ter àer Reguliere kanonikken te Weert.
1. Joannee Boutmans. 2. Leonardus van den Bergh, geb. te Aken,
die 't klooster bouwde. g, Petrus Beren broek van Leende, bedankte.
(1) In een gichtregister van Maastricht op 5 Aug, 1487 verkrljgen bij ruil "Hennan
van Lupelbem " en ziJne vrouw Catharma een erfcljnl ",n 4, mark op een huis in de
Kleine Gracht te Mau.stricht. Ie deze dezelfde pe"OOD ,
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4. Franciscus de Notere, geboren te Brussel, bedankte. 6..Joannee van
Heithuyeen, geboren te Weert. 6. Martinus Ververs, geboren te Weert.
7. Anthonus Michaal La Sire "Floracensis ". 8. Arnoldus van Bree,
geb. te Weert (1). 9. Michaêl van Asten, geb. te NedElrweert, overleed
J8113, 28 Dec. H~ was tot prior verkozen 6 Jan. 1782. HU was gedurende SI jaar plior, beminnelijk voor een ieder, geliefd door allen, vooral
door de knapen en kinderen; hU die de kinderen beminde scheidde
op den feestdag der Onnoozele kinderen (28 Dec.r uit dit leven. Onder
hem werd déze kanonie 13 April 1784 met andere kanooiên der
Reguliere kanoniken opgehevAn, maar 22 Juli van dat jaar in den
vorigen staat hersteld, op een suppliek der gemeente Weert, cn
gunstig ad vies VBO den Heer J. B. St u ers, fiscaal en raadsheer te
Hoermond. Onder dezen zelfden prior werden de kanoniken door het
Fransch gouvernement uitgejaagd, bet klooster en de goederen verkocht in bet jaal' 1197.
" Uit het register des kloosters pag. S8 en 34" afgeschl'even door Pastoor van Haeff p. 90 van zijn Ms. over
Weert op het Rijksarchief, door ons vertaald uit het LatOn.
N° 83. Beroemde ui' bekende per80nen te Weert geboren of die daar

woonachtig geweest zijn.
Over Jan van Weert en Jan van der Oroon schreef de
ZEerw. Heer Habets ~en werk door ons in onze Ohroniek op het
jaar 1610-1683 aangehaald In de noot In dit werk vindt men de
bronnen in overvloed beschreven.
Jan I van Horne, geboren op het kasteel te Weert in 1458,
gekozen tot bisschop van Luik 1482, overleden 16 Januari· 1505 te
Maastricht. Zijn leven vindt men o. a. bU CHAPEAUVILLE, Gesta pontificum .L~od. t. m, 208 - 284 passim en GOm'HALS, Mai80n de Horn~
p. 123 -143. Hij werd begraven in het klooster der Minderbroeders
te Slavante bU MaastrichL (2).
(1) ~n 1773 komt voor ab prior in. het Jlrotocollum decanatus Werthenais op de
pastorlO bewurd, I'etrus Hael. In dIt zelfde prntollollllm komt Le Sire in 17:19
voor. Zie J. L. FRISCIIE ... Het kloostel' Maria-ten-Hagen der regulier!! kanoniken
te Wee!'! ", Maalgou1O 1888 p. 98·99.
(2) Over Rlavante zie Jas. HABETS I 'Gesch. van het bisdom R.eermond In,
". ti97 t'n 742.
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A I' nol d van.H 0 r n e, bisschop van Utrecht van 1364 tot 1890
en priosbisscbop vap Luik 1878-1890. (C1U.PEATJVILLE III, 40-1'\7).
Laurens en Jan va::! Weert schild~rs, wien men het prachtig
schilderstuk der wonderen van St. Albert in de Karmelitenkerk te
Luik toeschreef. Zie W011rERS p. 198.
Jacobus Marin of Marinup., te Weert geboren bestuurde in
1526 het Latijnsch college te 's Hertogenbosch. Hij is omtrent het
jaar 1MO overleden.
Hij schreef een werk over de Latijnsche syntaxis met verzen vermengd, dat voor de eerste ruaal uitkwam onder den titel "Didascalicon". Antverpiaa, Michael Billanius 1526, 40. Vervolgens <lnder
die van nSyntaxis Iinguae Latinae". Sylvaeducis 154:2,4°.- Hieronymus van Oerle opvolger van Mario, werkte dit boek om en gaf h0t
uit na Marin's dood onder den titel "Jacobi Marini, Weerteni viri
undecunque doctissimi, syntaxis, prloribus illis et limatior et compendiosior. Quod quidem ad usus attinet, jam tertio in lucem edita ...
Graacis nonnullis, pra.esertim cum Latina constructione facientibus,
passim insertls". Sylvaeducls, Joannea ~choefferus, 1515, 4° 104 ongecijferde bladz.
(Zie PAQUOT, Mémoiros pour servlr à l'histoire littéralre des dix-sept
provinees des Pays-Bas, de la prlncipauté de Liége, et de quelques
contrées voisines. Louvain 1765 -1770 in fol. dl. I, p. 545. Valerius
Andreas, Bibliotheca BeJgica p. 4~0. Foppens Bibliotheca Belgica I, 525.
CoPPBNS, Nieuwe beschrijving van het bisdom van 's HertogeDbosch,
TI,220.

Joannes Knaepen of Servilius. 11 umanist. der 16e eeuw, geboren te Weert. Hij bracht het grootste deel van zijn leven te Antwerpen
door. Een groot beschermer had bU In Ladlslau6 van UrBane, oon
edelman die de letteren liefhad en dertien maal burgemeester van
AntwerpAn was. Hij bloeide 1536 -1545. ZUn devies was "supit qui
I:lOrti sapit". Zijne werken zijn bij Paquot I, 76 en Foppens n, 728
vermeld.
Vwral bekend is zijn n Dictionarium triglotton, hoc est, tribus
linguïs, Latina, GraecI!. et ea qua tota haec Inferior Germania utitur"
gedrukt bij Mil:haêl Hillenius te Antwerpen in 1548. Dit is hel eerste
ei~eDl!jke groot Latijnsch woordenboek dat in de Nederlanden ~i1!-
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kwam, hoewel gel~k de scbr~ver zelf in z~n v~orrede beken~ er al
6enlge waren onder den naam van" Gemmulaa" of n gemooae ", maar
die volgens bem geen zuiver Latijn gaven.
Gau den ti us va n Loe mei, regulier kanonik, profes van het
klooster Mariahagen bU Eindhoven, was zielsbestierdel' der kanonikessen
reglllior te Weert. Hij gaf uit een bundel V1aamsche gedichten onder
den titel: Den geestelycken Orpheus. Leuven 1660.
Den wechwyser tot de saven Ween én (?) der Moeder Godts, met
eenige Godtvruchtige Liedekens tot bewegioge des Lydens Christi.
Roermond 1662.
Den toetsteen der Tongen. Roermond, 1662 In verzen.
Een drukker te Roermond Jn 1662 is ons niet bekend. fIat is
jammer dat Paquot (lI, 4-61), aan wion wij deze aanteekening ont-.
leenen, dezen niet noemt.
Over Peter Langeniu~ en Ewald Frans~en of Gallus
bobben wij in onZtm chronlek gehandeld (1).
Joannes ImpenR geboren te Leuven, bekend dichter en regulier-·
kanon ik, was omstreeks 1689 te Weert aan de Lat~nsche scbool als
leermeester verbonden. (Analectes de l'histoire ecclésiastique de Belgique XII, .p. 468.)
Servatius Neranus predikant te Dordrecht, gaf een vertaling
des Nieuwe Testaments uit en stierf 24- Dec. 1608 aldaar.
Johannes Hubertus Schaeken componist, geboren 2 Januari
1832 te Weert, die van zijn va.der het eerste muziekonderricht ontving.
Bij wag acht~reenvolgens organist der Mozes- en Aaronskerk te Amsterdam, te Samarang (in 1861), waar hij les gaf in de beide gouvernementsweeshuizen, sinds 1868 kapelme,!!tet' der Koninklijke pal'ochie van
St. Jacques-sur-Caudeberg te Brussel. ZUn leven en werken zUn in
Melchior's woordenboek der toonkunst, Schiedam, H. A. M. Roelants
1890, goed en vrij volledig beschreven. Zijn laatste werk is, de opera
"Jean de Weert ". Het zU voldoende voor zijn roem bier aan te
halen wat de groote Fétis schreef in zijne aanbeveling aan den directeur der Baagsche muziekschool Lubeek : "Si vous pouvez admettre
(1) Curiositatis eaU8& zij nog vjlrmeld dat iJl de rekening van 1573-14 voorkomt
Grieten Meester EWlloldea ende Bebelken Verbal'ch ab • \vyszvronwe" die
ieder voor hun gagie 5 gulden kregen.
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M, Schaeken dans votre conservatoire comme . professeu!' d/harmonie
et de composition, vous n'aurez qu'à vous féliciter de cette acquisition, tant pour Ie savoil' que pour la bonne conduite ", Zijn broeder
is leeraar in de muziek aan het Collegia te Weert en is mede een
goed muziek kenner en ook in het teskenen en ~cbi](~eren niet onbekwaam, Den ander broeder is sclulder te Brussel.
Hun moeder dicMte niet onaardige versjes die wel waard zUn te
worden uitgegeven j daaronder is een "de Meisjes van Weert," dat
op muziek is gezet.
Wilhelmus Schaeken io 1754 t~ Weert geboren, i~ een lid dier
zelfde thmille j hU was een leerling van den laodschapschildel' Jan
Borrekens te Antwerpen en de le~rmeeBter V8.Q M. J. van Bree. Eon
H. Maagd en het Lichaam van Christus in eene grot liggende, zijn
met roem bekend. In 1778-1774: was Schaeken te ltaliê om zich
op de groote meesters toe te leggen, na. 12 jaar te Antwerpen, be·
paaldelijk aan de Akademie zich tt:l hebben geoefend, bij welke
instelling hij verschillende medailles behaalde en als 2' professor
werkzaam was VÓÓ1' zUn vertrek naar Italiê. Na zUn terugkomst was
hij tot ztn dood, 28 Dec. 1880 te Antwerpen werkzaam. HÜ is 21S
jaren lang professor aan de aka.demie geweest. Zie lltr.l:IliRZEBL, de
levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders,
beeldhouwers, gtaveurs en bouwmeesters ..... In, p. M.
J. J. F. Janssen beoefende te Weert mede de schilderkunst; de
Hannibalseed wordt ten .stadhulze aldaar van hem bewaard. Aan
anderen bet oordeel over dit stuk. Hij teekende vrU goede schetsen
van Limburg voor Poel's Beschrijving van het Hertogdom Limburg.
Antw. J. P. van Duereo eD Cl., die door J. M. H. Smeets te Weert
zeer net gegraveerd werden.

Gepromoveerden te L~ven in de faculteit der kunsten
uit Weert en Borne.
1528. Márinus Hoevelmans uit Woort en Joannes Dirk's
ZOOD uit Horne.
1581. Hendrik KypBn uit Weert.
1585, 18 Feb. Petrus Boelen uit Bres; zijn examinator was
JO&DDeS Royneri uit Weert. Deze was in 1508 de vierde in de paeda-
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gogie de Burchten doceerde de wijsbegeerte in deze paedagogie, daarna
werd hij president van hat collegia der drie talen of van Busleide tot
154-0. 1 Maart 1644 werd h~ kanonik der kerk van St. Donatianus te
Brugge, vervolgens in 1559 deken der collegiale kerk van St. Jan te
's Hertogenbosch ; nog werd hU in 1544 president van het collogie
van Burcht; was hU 1 Feb. tot 2 Juni 1547 licentiaat in de Theologie Z\jllde, deken der faculteit voor de kunsten en wederom van
80 Sept. 1557 tot 1 Feb. 1558. HU stierf 1560, 14 October en iA
stichter van studiebeurzen o. a. voor inboorlingen van Weert, Nederweert, graafschap Horne en vorstendom .Thorn. (Zie het art. van P.
DOPPLEB, Maa8{lOUW 1890, p. 68 en 79 en Jos. HAJ3ETS, Studiebeur,en
in Limburg p. 88).

Omstreeks 11S17 wordt door Valerius Andreas FaaM aca.demicl p. 41
als 220· rector der Universiteit vermeld, Cornelius de Weerdt S. Theol.
licentiaat, regent van de Paedagogie de burcht en omstreeks 1689,
Luc a a Dille n u s van Weert als deken van het collegie ·der baccalareüssen p. 212. Hij werd later deken der Kathedraal van 's Hertogenboach.
Jan d e V i II ers, pastoor te Nederweel't en kanonik van bet kap.
van O. L. Vrouwe te Maastricht sinds 28 Nov. 1588, stichtte een
beurs in het collegie der Preekheeren te Leuven en een ander In de
paedagogie de Lelie aldaar, voor één student in de wetenschappen
en al de overige faculti:llten. (Zie MlUJ8{lOUW 1890, p. 72, art. van
P.

DoPPLEB..)

N° 84.
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Weertsche Genealogiën.

DE HORNE'S (1) (zie

GOETHALS,

Maison de Hornes p. 148.

Jan, Bissohop van Luik
--::J-a"n----/'

Een docht~;'

die

die N. de

1521 schout

. Hompesoh

wordt
X

huwt.

paechina
van der Gra.oht.

I

Jan, schout van 't graafsoh. Horne (?) in 1571

X
Constantia van der Herden,
d. van Michel ridder
en burgem. v. Antwerpen
in 1546 (+ 4 April 1549)
en van Marga.refa Salomon

(+ 8 Aug. 1556).
--------.~--------------------------------Jan Werner, grondheer in Aartselaer
Jan

>< Marie van der Meiren d. van Frans heer van Beveren

><

N. de Herlwegen.

en Cath. van der Straten.

I

Lucretia X Adriaan Herman VA.n den Branden,
____

~A~.

_________________

Const&ncia

X Jea.n·Bapt.
van den Bmnden.

Anna·Cath.
verloofd aan
Marl.in de

I

Hornes

Adriaan Herma.n
X met zijn nicht
Lucretia van Horne

daarna X
Jan Albert
graaf van

Achellael't.
(1) Natuurlijke kinderen en hlln afsta.mmeUngen.

[ha~r

neef.
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In het boek del' o~de .scbutten vond ik nog de volgende namen
uit het oude boek van 1688 overgenomen. Flips, Jan, Frans. Tonis
en Barrel van Born (p. 117 -118).

Uittreksels der geneal. aa7lteekeningen van den Z. E. lIeer Haoets
'Uit de Actl). EpiBCopcUia àBs Bisdoms te Roermond:
1. FamiU,; de Borne en Ooste-rius.
1691>, 4 Maart. Vergunning om biecht te hooren van Care} Albert
de Bornes, capucijn te Mechelen.

1728, 29 Sept. Getonsureerd door den Bisschop van Roermond
Joos Franc.i.~us de Bornes, zoon van uen Zeer Edelen Heer Amandus
Adrianus de Hornes en Maria Anna Costerius. - 17S1, 17 Febr. kreeg
hij van denzslfden de d;;milisoriales voor de kleinere. orden, hij verbleef toen te Parijs. - l788, 18 Febr. verkreeg bij de demissoriales
voor het diaconaat, h\1 was toen leerling van het Seminarie SalntSulpioo te Par~js en kanonik van het Roermondsch kapittel. - 1784,
10 April werd hij priester gew(jd, hij was toen J. U. L. en gegradueerd kanonik te Roermond.
(Ct. J. Babets, Gesch. v. h. blsd .. Roermond lU, 117.)
1727, 22 Jan. geeft de bis.~hop demissariales voor de te tonsuur
aan Arnold Philip Lodewijk de Hornes uit Weert, scholier van het
diocees Roermond.
1704-, 16 November, de BiSbChop d'Ognie!! verbindt te Brussel in de
kerk der Capucijn en den Heer Augustlnus de Horne van Geldrop en
Antoinetta Roosen van Roermond in den echt.

2. FamiUe van Halen

(1)

en aanverwante (amUim.

1695,8 Juli. Dispensatio in de 8 .buwelijksafkondigingen van Petrus
van Winkel en Barbara van Halen uit Weert.
(1) 1656, 25 Aprjl, Hendrik van Balen, burgemeester van Weert.
komt voor op een apostil van een rekwest der jonge schutten in
dato 24: April 1656.
(Register der jonge SChutten).
1696, 18 Juni wordt een Dieuwe alferis der bussenachutten gekozen
na den dood van burgemeester Jan van Halen.
(Reg. der bussenschutten).
1548-',(9 komt in de rek. voor Gerrit van Halen.
17

-

258 --.

1728, 19 Februari. Getonsureerd Petrus Li vinUH van Halèh, 1.oon
van Heerleus en Anna C&tharina Frenken. Bij werd 1726, 21 Dec.,
subdiaken, 10 Aug. 1728 werd hij priester en 1788 kapellaa.n te
Weert.
1780, 4 Oet. Franc. Ludov:icU8 Sangues!!B., bisschop van Roermond
geeft getuigenis omtrent de wettige geboorte van Jan Antoon van
Halen, zoon van Hendrik van Halen, burgemeester van Weert en
keizerlijk olltvanger aldaar en van Catbarina Frencken j de familie
van Halen en haar voorouders waren roomach-kathoUek en in den
tUd der gOdsdiensttroebelen Uvervolle verdedigers geweest "an het
katholiek geloof.
1788, 21 Oet. gaf de bisschop van Roermond getuigenis van wettige
geboorte en rechtgeloovigheid aan Frans Gerard van Halen, die
naar SplUlje vertrok.
1789, 10 April. Dispensatis in de 8 huwelijksafkondigingen van
Jacobus Bernardus van Balen, advocaat bij het Hoog Brabantsch
gerecht, paroohle van Ste Gudulle te Brussel en Joanna Sophla Cox
uit Roermond. Zij huwden te Roermond in de bisschoppelijke kapel
voor kapellaan Petrus LivinuB van Halen.

S. FamiUe van Breugel en Beerenbroek.
1676, 19 Oct. Dispen!!B.tie van de 8 huwolijksafkondigingen voor den

Heer Gerard van Zoutelande en Mej. Malie. van Breugel uit Roermond en Weert.
1688, 21 Sept. Dispensatie in de S huwelijksafkondigingen van
Judocus van Beerenbroeck van Eindhoven en Maria van Breugel uit
Weert.
4. Familie De Bria8 en andere familiu.
1725, 10 April. Dispensatie in de S huwelijksafkondIgingen voor
den Zeer Edelen Heer Claudius de Brias, heer van Hoogendoorne en
HeleDa. Joanna van der Schaeren, beiden uit Weert.
1788, 16 Feb. Dispensatie in den 2"11 graad van aanverwa.ntschap
en den 2111 en 8-sl graad van bloedverwantschap van Claudius Em.manuel de Brias en Maria Helena va.n Bree, beiden uit Weert en
ann en behoeftig.
1767, 16 Dec. Hun zoon Jan Bapt. Joseph getonsureerd.
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i 749, 20 Jan. Dispensatie in de S huwelijksafkondigingen voor deli
Zeer Edelen Heer Ernest Anton de Linsingen, kapitein van den plins
van Baden·Durlach in Hollandsehen dienst en Juffrouw Maria Anna
de Briae, uit Weert.
1781, 21 Nov. Getonsureerd Claudius Emmanuel van Linsingen
uit Weert, zoon van Ernst A.lbert Anton en Maria. Anna. de Brias.
1784, 9 Aug. werden getonsureerd Wynants en LudovicUB
Ca r is uit Weert.
1759, 9 Maart. Frater Gaugericus Joseph Suringar ZOOD van
Gerard en Catharina Maria Pauwels, van de orde der reguliere kanonik6n van Marlênhagen te Weert ontvangt de I" tonsuur en de wUding
van subdiaken, 1759, 21 Dec. wordt hU diaken, 1761, 14 Feb. priester.
1759, 21 Dec. wordt Joannes Pa.ulus, zoon van Gerard Sibrand
S u rin g a r en Catharina. Margaretha Pou wels, scholier van hetzelfde
convent subdiaken; 1761, 19 Sept. priester.

5. Familie Ha6X.
1785, 8 Oèt. Walter Ha.eckx, zoon van Petrus en Joanna. van
Elven uit Weert, getonsw'eerd 1787, 10 Aug. subdiaken; 1738,
22 Mei priester.
1749, 24 Jan. Dispensatie in de 8 huwelijksafkondigingen van
Joannes Mathias Haex en Gertrudis van der Eynden .

.Aant. uit de (amili6papieren va.n Mr HMX te Maa8tricht oller àeu
t;gne familie.
1749, 25 Aug. Johan Matthijs Haex, koopman ta Weert, komt
voor als kooper van een deel der oude korentiende in de heerlijkheid
Bree, ambt van Kessel z\)nde 1'4 van een 1/3 dezer tiende, welk derde
een "bundigh" leen was ter Cu~ckschen rechte. Hij koopt deze van
de kinderen van Aerdt Camp en Lysbeth van den Monnickhoff te
Horst.
Deze Johan Matbljs was gehuwd met Anna. Catbarina Schinekeis,
die als. weduwe, 8 Oct. 1161, haar testament maakte. Over hare
2 minderjarige kinderen benoemt zij den pastoor van Weert· Joseph
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Janssens en den Eerw. Heer J'oannes Krats a.ls voogden. Bt~kens
opening van dit testament, ~oor schepenen Gera.rd va.n Breugel en
Jacobus van Elven op 2.a Febr. 1762, was zij toen al overleden. De
opening geschiedde in tegenwoordigheid van den ~)Ud-burgemeester
Wilholmus Kessels, Joannes Eickholt en Wilhelmus Cogels als naaste
vrienden (bloedverwanten) van de overledene. Pater HerensiB, min-'
derbroeder, gaf hun het testa.m.ent over.
·.TuBtfne Olive Ha.eck huwde " Etienne Hugo, colone! et. brigadier
au service du roi d'Espagne à r..ouva.ln ".
N° 135. KunetvOO1'wet'pBn tB WBffl.

1. In de parochiekerk: een zilveren emmertje met de drie horens
er op, dienende tot Wijwa.teremmer, was vroeger op het stadhuis en
is bet model van eene oude Weerter maat. Het emmertje werd aan
het kerkbestuur verkocht.
2. De verguld zilveren kelk door de vereeniging van oproerige
Spaan!lche solda.ten "de geaJtereerden genoemd, ten geschenke gegeven met opschrift "Opera et impensls unionls militiae Werthensis
ti

1601.

8. De doopvont mot het beeld van Sint MartlnuB te paard In geel
koper, met BlarlUk hekwerk. in renaissance, waarop wapen van Jan
van der Oroon.
Deze bal1ustr8.de, niet de doopvont in gothieken BtW, die veel ouèer
is, gaf Ja.n VA.D der Oroon ten geSchenke. Het opschrift, zl,1n titels
vermeldende, zie men in de aangehaalde biograpbie van den Z. E.
Hèer Ha.bets, p. 170.
4. Tegenover de doopvont, dat is in de andere beuk der kerk, ziet
men een triptiek, waarop in bet midden de verrijzenis van Ohristus
wordt voorgesteld; op een der vleugeldeuren de versch~ning aan
Magdalena. Het stuk is wellicht van Bloemaert. Verder is de schilderIJ van Ohristus' geboorte op het altaar der H. Maagd zeer schoon
en bezienenswaardig.
5. De altaren zUn sierlijk gesneden in renaissance-st\)l en vèrdle·
nen de aa.ndacht. Jammer dat het altaar door de familie vall Halen
gesticht is verk'Xlht en thans in een kerk in Balgisch Limb~rg wordt
bewaard.

-

261

-

Voor den ingang der sacristie, op het oude kerkhof, bevindt zich
een zet:lr eigenaardige grafsteen hoog 1.41 M., breed 1.44 M., die
naar men zegt, een graf der familie Heythtlysen bedekt. In het midden ziet men een hertenkop mt:lt gewei, daaronder links van hem die
er voorstaat, een wapenschill1 waarin een wild-zwIJnskop naar rechts
gewend, (heraldiek rechts is links van den toeschouwer) boven en onder
den kop een balk j' onder den hertenkop rechts een ruitensehild, doorsneden: rechts? en links de letters TR aan een; boven den hertenkop
weer een zwijns;op in dezelfde lichting als die van het schild en
daarboven oen monschengez!cht. Onder de twee schilden in het midden
weer een hertenkop, maar zonder hoornen en aan weerszijden een
dolfijn met de staarten naar elkaar toe, op eiken dolfijn een mensch
(ma.n?) met uitgestrekte armen en in de linkerhand een knots; aan
weerszijden van den boven sten hertenkop eGn hoorn van overvloed,
de uiteinden naar boven, en de openingen gekeerd naar den hertenkop,
ter weerszijden van die hoorens ziet men een menschen- of engelenfiguur, die met hun beiden over het geheel een draperie of banderol
houden; onder die twee ftguren ornamentwerk, dat aan weel'8Z\Jd~n
in een 1Ieer met bladeren eindigt.
(Naar teeken!ng en beschrijving van den H' H. Th ies8en te Weert.)
Op het Raaàhui8.

Het zegelstempel voorstellende een gothiek kasteel, waarin wa},Jenschild der graven van Horoe, zijnde drie horens 2 -1, is In koper
zeer fraai gestoken.

Bid de

Minàerbro~ckr8.

Het kasuifel van Jacob I graaf van Horne.
Eene prachtige schilderU, van Quintin Metzys, naar men zegt, voorstellende Christus' lichaam in den schoot zijner H. Moeder, geschonken
dOOL' den Heer de Bnan (die later als broeder der ol'de onder den
naam Nepomucenus te Maastricht overleed).
In de kerk eene fraaie copie van Rubens' afbeming van het Kruis,
door Pater Petrus van den Bero;, te Weert geboren (pater Gonzales).
Verder vind!. men er een schilder~ met feiten ult het leven van

St. Antonius.
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Bij particulieren.

Bij do familie Wagemans in de Beekstraat, eene schilderij van
Jan Adriaan van der Drift, den bekendt3n kunstschilder bij Kramm
en Immerzeel gunstig vermeld, geboren 1808 te 's Gravenhage, overledon 28 Maalt 1888 te Weert, medestichtel' der Haagsche etsschool,
die in 1851 zich te Roermond vestigde en verschillende stadsgezichten schilderde, later naar Weert ging en ook daar fraaie stadsgezicbten
afmaa.lde. HU woonde bU de familie WagemaDf:l vOGrnoemd.
De schilderij stelt voor de parochiekerk met toren, de markt, het
gestloht der broeders (pensionaat St. Louis) en de korenmarkt. Het
is een groot en fraai stuk.
BU den Heer Matbljssen io de Maasstraat, een vri~nd der schilders,
wordt eeD schilderstuk bewaard, voorstellende een gezicht op het
klooster der Minderbroeders buiten de stad op de Biest en het akkerveld genaamd de Haag, met koren en schoven. Het is een klein
en lief schilderstukje.
De Heer Verleg, thans overleden, bezat een schilderstukje, voorstellende een gezicht op het kasteel van Weert, waarschijnlijk thans
in het bezit zljner moeder.
Over een fraai schildpaddenkastje, afkomstig van het kasteel van
Weert, thans in het bezit van pastoor Leens, geboren te Weert en
pastoor te Oirlo, schroef ik in de Maa8{loUW 1892, p. 9.
Men zie voor het .zilverwerk der schutten Bijlagen 27 - 80.

-

268

-

Liber paralipomenón of eenige in de ck10ntek overgeslagen {e1t8n
met toelichtingen.
Evenals zelf~ in den Bijbel op het hoek der chronieken een boek
der overgeslagen feiten volgt, zij dit ook na onze chroniek het
geval :
1626, 2 Dec. Jacob van Horne, graaf van Horne, heer van Altena,
Weert, Oorteshem en Hanelgyem (?), staat aan zijn onderhoorlgec van
Nederweert too de acc\jnsen jaarlijks te verpflchtec, zonder ze, e"hter
te vermeerderen of te verminderen buiten zijn toestemming. Zij mochten
jaarlijks de Peel openen en sluiten naar gewoonte met verlof des
schouten. Zij moesten jaarlijks 60 gulden aan den graaf daarvan betalen. Maar stierf de graaf en zijn broeder Joaones, de Luiksche
proost, zonder wettige kinderen, dan waren zU vrij van die betaling.
(Allotlleca Sancti Servati, dl. VI, bladz. 1510).
1548 - 49. Er wordt van het luiden der klok bij onweder gewangd.
Dit jaar had men een proces mot de tollenaars van Leuven. Wij
leeren hieruit kennen wat alzoo de honorarium's waren van rechtsgeleerden in dien tUd, wat betMlli werd voor copieerloon, enz. :
De deurwaarder die naar Leu ven reisde om de tollenaars tot restitutIe aan te manen en de kneclJt des procureurs om de acta te
schrijven naar inhoud van heer Johau Gbysen's ceJulen, kregen
samen S gulden. F'rans Karie die naar Brussol reisde met een brief
van procuratie aan den procureur 24 stuivers; een mal1 van Brussel,
die het geld van de tollenaars bracht kreeg 1'/. stuiver; de secretaris
(ick staat er in de rekening) en Aert in der Yseren Crlien reisden
naar Turnhout, 20% I:Ilj.; cie l:iooretarls met burgemeester en Aert over
Turnhout naar Brussel, 7 guMen 10 st. ; bij deze laatste gelegenheid
kreq~ de deurwaarder der rekenkamer aldaar 21 st. De secret!lris
ging met den schout naar Brussel, wat 10 gulden 7 stuiver 1 ort kostte;
de ti dictair " van de rekenkamer die den besloten brief gaf, kreeg
23 st. Maar te voren werd gedronken in den Eenhoeren 1 kwart wijn,
do schout huurde daar ook een paard, alles samen voor 6 V. st. Merten de scbrUver en de secrotaris Morten Berekenbosch (en iek)
reisden over Antwerpen naaI' Brussel en verteerden 11 gUlden 16 st.;
Gerit van Haelen en de soomtaris reisden ook Daar Brussel, en
verteerden 5 ~ulden 11/a stuiver. Toen "Aert der burgemeester ende
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lek" den eersten zegel en briof medebrachten uit Brussel had mEln
15 gulden 2 t /.tstulver verteerd. Meester Jacob Boen kreeg toen een
geschenk van 8 bescheiden Philips gulden, 10 gulden 16 st. i ook
wartl hij tot twee maa.l toe te ga'lt gebeden, men dronk 4: kwart
wijns telkens en verteerde telkens 12 stuiver. Ook gingen n Aert
ende ick" naar Brussel toen de tollenaars dag van oppositie hadden j
zU verwierven wederom 11 bryeff endA zegele ", de procureur kreeg
21 st., de advocaat 23 8t., de knecht des procureurs ó st., die van
den advocaat 4- st., alles samen met zege)· en schr~jfgeld betaalde men.
nu 18 gulden 12 1/, st. De secretaris die den tol brief schreef en ondArtoo~ende kreeg 12 st.., de knecht van meestel' Jacob Boen die hem
copieerd'e 21 st.
11)48-49. Het volgende dat een helUer licht werpt over het feit
van de plechtige ontvangst van broeder Hieronymus van Weert (Mart.
Gorcum) in 1548 - 40 in zijn geboortestad, welk feit in onze chroniek
op dat jaar wordt vermeld, ontleen ik aan een hoogst belangrljkE'D
brief ·van den ZEel'w. Pater J. VAN ROO~N, minderbroeder te Weert.
Ilt heb blj mijne tehuiskomst met onzen Zeer Eerw. pater Nieuwen huizen gesproken over de feestelijke ontvangst van pater Hierorymus, toen hU voor de eel sta maal zijne geboorteplaats, Weert,
bezocht. Volgens het gevoelen van pater Nieuwenhuizen is deze parer
Hieronymus niemand anders dan de H. martelaar, die in 1522 te
Wrert geboren, in 1572 9 Julij te Brielle voor het geloof is ter dood
gebl'!],gt, doch als martelaar van Gorkum met nog 18 andere geloofshelt.len vereerd wordt. De fae~telUke tnhallng tn 1649 door zUne
familie en stadgenooten is hoogst waarschijnlijk geschied ter gelegenheid van zijne terugkomst uit het H. La.nd, alwaar hij eenlgen tljd
1.Ic1l heeft opgehouden. Hoe lang kan met zekerheid niet gezegd
woruen. Estius (uitgaa.f 1608, lib. 2 Cap. 7. pag. 128: "al1quandlu ...
in monasterio sui ordinis moratus fuit". De miuderbr. pater Henricus
Sedulius (Henricus Vroom) in zijn" EIistoria serapbica; Antw. 1618 ...
:diqllot annis Hierosolymis sanc~issimf:' vixit". (Cap, 3, p, 672).
Estins lib. 8, cap, XII p. 194: zegt da.t pater Hieronymus bU zljn
marteldood ongeveer 50· jaren oud WIlS i hU moet dus omstreeks 1522
geboren zijn,' in 11)49 kon hij reeds 4: jaar priester zijn geweest, en
2 à 8· jaar in het H, .Land; in die dagen werd .een pelgrimstocht
fla,&f de heilige plaatsen van Jerusalem, als een daad van christelijke

-

265

-

moed tm godsvrucht beschouwd. Inderdaad, de gevaren op reis waren
groot, de weg vermoeiend en lang, het doel heilig. Daarom werden
zij die zulk een reis ondernamen, bij hun vertrek, volgens ritueele
plechtigheden uitgeleid, en bij htmne wederkomst feestelijk ingehaald.
Dit nu zal in 1549 ook met pater Hieronymus htá gt:!val geweest
zijn; in ons archief wordt daarvan wel geen melding gemaakt, doch
daarvan zijn, wegens de droevige vervolgingsdagen van de kloosterlingen niet weinige merkwaardige stukken ver)0ren geraakt.
Wij lezen bij eenige schrijvers, dat pater Hieronymus van Weert
voo.r .zijn intrede in de orde der Minderbro~ders wereldlijk priester is
geweest, en zij maken van hem zelfs een pastoor in de Kempen. Dit
vinden wij onder anderen in het vertaalde martelaarsboek va.n Petrus
Opmeer, eell Amsterdammer, uitgeg. te Antwerpen 1700 bij Petrus
Pratanus 2- dl. alsmede in bet archief van het Aartsbisdom van
Utrecht,. 1()e dl. bi. 289.
W\1 vonden dit ook nog bij een ander schrijver. B\l Opmeer wordt
uie plaats genoemd Goor in Brabant, in het Utreclltsch archlof Guerchia in Brabantia. Bij den ons ongenoemden schrijver leest men
Guerchic (GuercMre) in Z. Brabant.
Bij later onderzoek is ons gebleken dat pater Hieronymus van
Weert noch wereldlljk priester ·noch pastoor is geweest, maar dat
hij doodet:>n voudig eenigen tijd als assistent de pastoreele bediening
heeft vervult te Over-IJsche io Braba.nt, een aanzienlijk dOl'P nu
ongeveer 4000 zielen tellende; in die gemeente was een stoornis verwekt, doordien twee priesters naar het p8stoorsambt dongen. Door
de kerkelijke overheid werd, met goedkeuring van zUn overste, pater
Hieronymul:! daarheen gezonden, ofSchoon nog niet lang priester zijnde.
Hij is daar maar korten tijd gew~est, want de zaak in luestie had
hij spoedig geregeld en alles naar wensch volbracht. Pater Henricus
Sedulius (EIeIldrik de Vroom) Historia seraph. uitgegeven ADtverplae
1618, C. 8 p. 672, zegt daarom dat hij (patt:f Hieronymus) quasi
sequester egerat j en het blijkt uIt dien ~hrijver dat Hieronymus
niet lang daarna naar het Il. Land is getogen, omdat hij t. a. p. zegt:
" nam postea quam apuc1 Overiischum celeberrimum BrR.bantiae pagum
templi curiooem, duobus inter se sacerdotius litigantibus, quasi 8equoster egerat i in Palaeatlnam profectus aliquot anDis Hierosolymis saDO.
tissime vixit, etc."
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Pater Cornelius Thielmann bist. der Gore. mart. gedr. tot Loven
1628 zegt bI. 109 c. 2 ... "Pater Hieronymus" die oock te Overysch
(Overiischum) Over-Ysche) de pastorye ,bedient hadde (aleer twëe
priesters daer oneenich waren, is daerna in Po.lestyne ghereyst) ende
heeft sommige jaren te Jerul'l8.lem zeer heiughlyckgeleeft. Estius
l'eeds bierboJfen aangebaald, st~!t d~n tijd van Bieronymus verblijf
zeer kort, alLbans zoo heel lang niet. (Zie bier boven) in 1549 kon
pater Hieron)UDus bU zijn feestelij ke inhaling reeds een jAar of vier
priester zijn geweest.
In het bijvoegsel behoorende tot De 'Iijd N° 9553~ Maandag 2 Dec.
1878, lezen wlj:
1° Petrus Opmeer, geb. in 15213 en + in 1595. Zijn werk "Bistaria. martyrum Batavieorum, enz.1/ is door hem wel vervaardigd
maar ni~t uitgegeven; eer bet tot die uitgave (later) kwam, kree~
pater Henricus SeduliuB twee gedeelten ten gebruike, namel~k datgene wat Opmeer l>epaaldelljk OTer de martelaars va.n Alkmaar en
die van Goroum geschreven had. Hij nam heide stukken in zijne
~ historia sera.phica" 1618 over, en alzoo verscheidone jaren na Opmeers dood. Doch voegdo achter ieder stuk zijn eigen (Sedulil,ts)
aanteekeningen, die hij zorgvuldig afgezonderd liet bl\jven van Opmeers tekst, omdat, zooals hij zegt "Opmerus cellsorem necdum habuerat, fuere pauca corrigenda".
2° Wa.t de Alkmaarsche en Gorcumsche martelaars aangaat, moet
men den Latljnscheo tekst van SedulJus raadplegen, omdat Opmeer's
Latijnsche tekst nog al omzichtigheid vordert. (Zie De Tijd.)
8° In 1700 kwam te Antwerpen bU Petrus Pratanus een martelaarsboek uit beschreven door den beer Petrus Opmeer, Amsterdammer,
vertaler en bewerker bleef ongeuoomd en onbekend. Doeh het is niet
te Antwerpen maar te Leiden gedrukt, bij den bekenden Leidschen
drukker Pi eter van der Met\rsche, (het Latijnsche pratum, Hollandscb:
veld, weide; Vlaamseh: meersch). Er is een kerkelljke goedkeuriDg
bijgevoegd in 1607 aan het handschrift van Opmeers Latljnschen
tekst verleend, en dat do.al'enboven op v. d. Meol'sche's Holl. heiligen
levens in het gebeel niet behoorde. BAt is curieus om het bijvoegsel
van De 7V,1d hierboven vermelu, in te zien.
Eenige jaron geledeo heeft; men een nieuwe editie willen uitgeven
VIl.1l Opmet3rs martelaarsboek, doch slechts een deeltje daarvan ~ag
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het licht, wellicht ten gevolge van de opmerkingen destijds door
De Tijd gedaan in 1878, N° 9558.
Summa summarum heeft. de Weertsche rekening betrekking op de
feestelijke inhaling van pater Hieronymus die in 1572 9 Julij, den
marteldood is gestorven te Brielle, zijnde hij toen vicaris van bet
Minderbr. klooster te Gorcum, vroeger was hij gardiaan te Bergenop-7.oom. In 1522 is hij te Weert geboren, in 1545 of 46 priester
gewijd, heeft. slechts eenige maanden te Over-ijsche als minderbr. de
parochiale zorg waargenomen, en is kort daarna naar het H. Land
gegnan, van waar hij in 154:9 voor het eerst z~n yaderstad terugzag,
waar hem die welkomseer zoowel van den kant der burgers als van
zijne familie en medebroeders te beurt viel".
Zoover de Z. E. Pater van Rooyen, wien wij onzen hartelljken dank
betuigen voor zijn nasporingen en moeite.
155ft Omstreeks dezen tijd vervaardigde de beroemde keizerlijke
cartograaf Jacob van Devellter, Ol' lW:3t van PllUips n bet plan der
&tad Weert.
Een minuut van het plan, afkomstig uit de nalatenschap van
François Va.n Aerssen, heer V!ltn Sommelsdljk, afgezant der StatenGeneraal in Frankrijk enz., werd 11 April 1859 te 's Gravenhage
verkocht met meerdere kaarten, N° 81 van den Cataloog aldus
vermeld: "Fragments d'anciennes cartes des p.\rties de la. Zélande
et de la Flandre, ains! que de la Hollande et de la Frise, plans de
villes de CeS pa.ys, etc. tous dessinés et coloriés au X VI' siOOle".
Doze kaarten 162 in getal worden gekooht door Frederik MuUer, den
hoogstverdienstelijken antiquaar te Amsterdam, on door hem aan
W. Eekbof, archivaris Vln· Friesland afgestaan; deze stond cHt plan
met andere die op Limburg betrekking hadden af aan het toenmalig
Provinciaal Archief te Maastricht. (Zie de steendruk naar die kaart
vervaardigd in deze b~drage).
1578-1574. Jan Keteler, Cornelis Pompers en Peter van Winkel,
worden als burgemeester genoemd.
Dit jaar wordt nog vermeld Reynder in de Croon als; herbergier.
14 November 1578 verèaderden burgemeester en schepenen met
kapelJaan van Boven, om te bel'aadsla~en wie om verlichting tot den
hertog van Alva zou reizen.
De secretaris van den grooten raad van Brussel kwam met soldaten
te Weert.
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Ten tQde van den tocht va.n graaf Lodewijk werden zelfs tot in
Gul!k en Gulpen toe boden uitgezonden om te vernemen waar de
vergadering was van zUn leger en naar het land van Valkenburg.
Mon zond verder boden naar "coronel" Montesdoca. (Montesz doke)
te. Maastricht op 80 Maart 1574. Op Beloken Paschen 18 April werd
"coronel Mondragon" naar Diost geleid; ook wordt vermeld de "castelein" van Antwerpen die vnn Mook kwam i dit geschiedde 18 April
1574, toen werden bIÎeven van wege den gouverneur te Antwerpen
bezorgd.
De commissaris Cam ergo werd mede geleid toen de groote tocht
door Weert kwam. Sancio d' Avila, het legerhoOfd zelf, kwam 20 April
van Mook.
De burgemeester Keteler bood~.;lf een rekwest namens de gemeente aan Z~n Excellentie te Antwerpen aan.
Er had ook e~D oproer plaats bU Hein Ketelboeters, waar, gelijk
uit een andere post blUkt,soldaten ingekwartierd waren; burgemeester Comelis Pompers ging naar Antwerpen en Aalst, waarschijnlijk
wUI Alva daar was, om rapport te doen. Vermeld wordt nog kaptein
Camely de Mont en de secretaris ,,'van der Ae" die door ruiters
werd geleld.
Er werd aan den hofmeester Castelien met advies van eanigen van
het gerecht een Spaansch vel getJchonken tot een "collen"?
Behalve Jorzy was Christoffel de Beyssen luitenant van het regiment van Toledo.
De koster Willem kreeg eene extra toelage van Hl gulden wUI hU
ten tljde der pest naar veel plaatsen het H. Sacrament tot de zieken
moest brengen.
Nog wordt vermeld een }f' Leenardt, rector, die voor zijn salaris
100 gulden kreeg.
1603, 3 Dec. De noot bij dit. jaar eischt nadere verklaring. Op het
eind~ of in het begin der vorige eeuw, zoo vertelde mij de secretarii:l
van Weert " veneranda canitle Sl3nex " in den volsten zin des woords,
week de tamilie Hugo uit Weert, zonder dat men weet, waarheen.
De secretaris schreef Mnlge jtl.ren geleden aan een Fraoschen geleerde,
wiens naam bem ontgaan was en die, blijkens de dagbladen, zich
met eeu onderzoek naar de afstamming des l!"ranschen dichters bezig
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hield, en die afl3ta.mmiog niet "erlier in FrankrUk kon nagaan, z\)n
vermoeden over de mogeUdkkeid, moor niet, dat er verwa.ntschap
tusdchen den dichter en de Weertsche tamilie bestond, maar kree3
geen ar;,twoord.
Uit de genealogische bijlagen, art. van Halen, blijkt dat el' een
Bugo kolonel in Spaanschen dienst was. De va.der van den dichter
Victor Eugo was kr\jgsoverste in Franscben dienst., o. a. te Na.ncy;
nu is in bet algemeen eene verwisseling van verschi1lende, ja zelfi:!
van dezelfrle leden van een familie op bet punt van krijgsdienst
in vroegere dagen geeu zeldzaamheid; (er <'lienden zelts geboren
Franschen als krUgsoversten bU dG Pruisen); toen nu oon kleinzoon
van Louis XIV, deo Spaanl:!Chen troon beklom zijn tusschen Spanje
eo Frankrijk de betrekkingen veelvuldiger en vriendschappelijker geworden en geeft eene verwisseling van den Spaanschen met den
Fraoschen dienst geen reden tot verwondering.
Het blOtli echter een veronderstelling, moor niet, da.t Victor Hugo
verwant zou zijn aan de Weertsche familie van dien naam. Maar
hoogstwaarschijnlijk waren de voorváàers van Hugo van Dietschen
bloed, 't Z\1 dan Elzassers, Duitschers of Nederlanders, Belgen of verfranschte Belgen uit Noord-FrankrIJk; immers de nllam duidt zulk een
oorsprong aan. Hugues (men denke aan 010 vis Hugues), Hueon,
Hugonet, zou de Fransche naam z\jn.
1745, 15 Mei. Beleeniog van de burg, stad en heerlIJkheid van
Weert en Nederweert met aIJa hun rechten en toebehooren, aan
den licentiaat en scholtis Bernard Jozef' OosLerius, uit kracht van
volmacht hem gegeven door Vrouwe Gabriêlle FranQoise de Beauvea.uOraon, princesse van Ohimay etc. in qualiteit als garde nobele van
bare minderjarige kinderen.
114,5, 15 Mei. Beleening aan denzelfden der stad Wessem met het
hoog en laag gerecht en alle andere toebehooren.
1760. De schout Oosterius kreeg voor het bijwonen der generale
jacht en van een wolfjacht op verzoek van die van Buel en Maarheze bijgewoond, 26 guld. 5 stuivers.
Voor het abonnement des beuls te Roermonn werd 32 gulden 18
stuiv. wegens de buytenie aan den scholtis Raemaeckers te Roermond betaald.
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De hofbode die een besloten brief overbracht, meldende een victorie
der Oostenrijkers op de Pruisen, waarvoor een Mis met Te Deum
geschiedde, kreeg 4 gulden.

Voor 8 witte tlambou wen voor de " kersbruyten " en de processie
op kermis en H. Sacramentsdag, werd 8 gulden betaald.
De bisschop van Roermond komt te Weert.

~-
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Erra.ta. et addenda..

De 2' noot bij 1860, 8 'Maart vervalt j onder de bijlagen in de
noot bij het charter op dien datum is deEe vraag opgelost.
Op 1476, 20 Oct. 2" regel va.n onderen staat Loxelhem lees:
Lopelhem.
" 1510, 11 Nov. De proost is waarschijnlijker Jan I van Horne
toen proost van St. Lambert te Luik.
" 1540, 1 Mei 4° regel van boven staat aan Herman lees: van
Herman.
" 1548 vond ik nog vermeld een " begenckenisse" met Halfvasten;
ook wordt dit jaar vermeld een her Jan Ghysen die "nae inhalt
eendor cedulen aan der tol! brieft' te copleren ende van z y n der
schoeien te bewaeren ende andere aaken" 2 gulden 10Va stuiver
kreeg. "Heer" voor een naam beteekent dat die persoon priester
was. Zouden met do "schoeien" die bij bewaarde de Latijnsche
scholen bedoeld zijn?
" 1572, 2- regel van onderen lees: des gouverneurs.
" 1573, 2-"
"boven staat lood lees: lonten.
» 1578, 7 en 10 Nov. S' re6el van boven staat Str~ken lees:
Screykens.
»
10 Dec. IS' regel van boven staat Koermen ? loos: KoemlD.
"" " zonder datum, 10· regel van onderen staat 68 lees: 46.
1574, 22 April 7' rogel van onderen staat 72 lees: 12. (Deze vergoeding gold het verlies van den besten mantel des burgemeesters).
157S -74. De kosten zijn vrij laag opgegeven en bij benadering
berekend. De compagnie van Toledo veroorzaakte wel 1588 schade
aan geid; de ruiters van Hans Walhal'd kostten der stad wel 8484
gulden. Eene juiste berekening zou zeer moeielijk zijn, daar eerst na
lang zoeken bl~kt hoe die oude stadsrekeningen in elkaar zitten.
1674, 25 Aug. 48 regel van onderen en 6 Nov. 8' regel van boven
leos: Jorsy de Musaca.
1615. 1 Sept. 86 r. v. o. lees: huwde met Anna Cael van Rees.
1760, 7 Aug. 5' regel van onderen staat gewuzen lees: geuzen.
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1761, zonder datum, staat Mombil'o lees: Momboir.
1774,,,
"Jees: Aa.n dit altaar was in 1778 nog een
versiersel aangebracbt voor 17 gulden 5 stuivers.
1886, 16 April. Dat pater Lynen te Weert kloosterling was is eene
onjuistheid, verschuldigd aan mijn zegsman den redacteur van .het
Luiksche Journa& hi8toriqu8 1886; hU was echter in een ander
klooster der orde, vóór de opheffing, pater geweest.
.Bijlage N° 17, noot 2, lees: Covel een kap of boofddeksel, of
schoudel'kleed. Zie A. Matthaeus Anal. (Ed. 1788) I, 420, Killaen
editie van Hasselt in voce LambertuB Hortensius, liber 7, bist.
in 11ne.
Bijlage N°~81. De rekening 1548-1..549 is geteekend door den schout
GilUs Schellardt, die dos bij de schouten moet gevoegd worden.
In 1543 - 44, 1656 - 66 wordt er van broitsusteren gesproken die
8 gulden krUgen, in 1586-87 wordt van zwarte zusters gewaagd;
wij hebben de meening [!eopperd dat hier de zasterR vaD den Broodboomgaard te Roermond bedoeld worden, die ook zwarte zusters
heetten; nu vinden w~ in de rekening van 1578-74 vermeld dat
de zusters bulten Weert voor bun gag ie 8 gulden kregen; dat jaar
heerschte de pest te Weert, gelijk blijkt uit de vermelding van het
feit dat de koster voor het brengen van het H. Sacrament naar de
zieken eene toelage kreeg. Zouden nu die zusters buiten Weert niet
de brood zusters zljn gcwoost, die daar de pestzieken verpleegden,
gelijk meer geSChiedde buiten de Rteden ?
Op het jaar 1548 vermeldde ik dat de stads privilegiên met doosjes
en al zijn verdwenen; slechts één dat van 1514, 12 Sept. is nog
over In origineel i maar "en revanohe" zUn andere hoogst belangrote stukken uit bet archief :'. bij ongeluk" in handen van particulieren ieraakt, bijv. het testamtlnt van een der graven van Horne
(van Ja.n I wellicht).
B~1lage 38. "Een andel broeder 1s schilder te Brussel" vervalt.

------_.~
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van ~lage 84, N° 4.

WU ontvingen nog van den Zeer Eerw. Heet J. HABEo'TS, wien wt1
daarvoor onzen hartelijken dank zeggen, de volgende door hem samengestelde genealogiên der aan elkaar verwante fa.:niliên de Brias,
vuo Linsingen eu de Sma.ckers.
1. De Bria8.

Franciscus de Brias de Hogendoorn, majoor van een regiment
dragonders in Keurpfa.1tzlschen dienst, stierf g Maart 1706, zoon van
HoratÎlls en C8.tharina. Damas.
H'U had tot huisVrouw Anna Mechtildis de ao~becker, weduwe van
Frans de Corswarem en van Ferdioand de Sma.ckel·~ Hun kinderen:
Claudius Emmanuel, geb. op het kasteel te Horne, huwt 1° Helena
vat der Schaeren, waarvan 2 dochters a) Maria Anna '1dechtildis, die
huwde met den baron Ernest Albrecht Antoon Willem van Linsingen, majool' in Holl. dienst, en b) Joanna Agnes Florentina, die in
1e huwelijk zich verbond met den ridder de Ribaux, kapitein Ül 't
regiment van Horion in Franschen dienst, en in 2- huwelljk met
Micbael Kare) Janssens, kapitein der grenadiers in 't regiment de
Los-Rios.
Claud. Emmanuel huwde 2· met Claude Emmanuele Helena de
Bree, voerende 1n een veld van sabel drie gulden adelaars.
Kinderen uit dit huwelijk zijn:
1° Jan Frans Baptiste, prieRter op zijn kasteel te Baexem.
2° Maria Alberdna de Brl81:1 huwde Constantinus Wagemans, advocaat te Weert.
De rlddermatige thmilie de Brias stamt uit Belglê en voert een
gedeeld schild, oo\'en va.n sinopel beladen met drie gulden vederen,
onder van goud beladen met een reohtsgaanden leeuw.
Een tak der familie de Brl88 werd bij open brieven van Keizer
Joseph lI, gedateerd Weenen 21 Febr. 1787, tot graaf verheven In
den persoon van Jean Fl'édéric Joseph de Brlas, heer te Bollenfeld (1)
etc.., lid van den adelstand van Luxemburg, luitenant-kolonel in het
(1) De Briu d. Hollenîeltz voeren: D'or à la. fa&Cé de sable accompa.gnée de troil
cormorans du même becquéa et membrtls de gneules, rangtIs en chef. Casque couroooé,
cimier uo corrnoran de J'dcu _ot el elllOrant dans l'att.itude de l'aigle b4raldJque.
lambrequinB d'or, de sabl" et de gueulea.
18
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KeizerlUk leger, zoon van Jan Ba.pt. Dominique heer te Hollenfeld, la
Rochette etc. en van Anna de Bayer.
(Titres de Noblesse p. 280.)
2. Van Lt'nsingen.

Een zeer vertakt en uitgebreid adellijk geslacht uit Duit8chland,
da.t zUne stamzetels heeft te Agnesdorf, Birkenfeld , BurgwaJd I
Hescheau, Remstedt, Mönchhof, RiDgelrode, Sittendorf, Udra, Tilleda
etc. en in een veld van keel 8 balken voert van azuur, beladen met
7 bezanen van zilver S- S- 1.
Erol3t Frederik Hartmao uit de linie Birkenteld, Keur-lIJaintzschen
officier eD commandant te Starkenberg overleden te Hippenheim in
April 1756, zoon van Hans Albrecllt, Keurmainzschen officier en gerechts-assessor, t 9 Jan. 1718 en Anne WUhelmine Marie von Zerzen
von RiDkl:lln. Hij huwde te Roermond den 17 Maart 1709 ''cheresia
van Maroyeo, . voereode io een veld van azuur eene witte lelie en
won b~ haar de volgende kinderen.
1. Anna Helena
Mal"

1

2, Willem Mathias
geb. te Venlo

geb. te Luik

3.

AM~ Sophia
X .Jan Frans

250ct. 1711.

Bruaaelael'!!.

31 Jan. 1710 •.

I

•. Ernest Albrecht
Antoon Marcus
Willem'
geb. te Walhausen
211 Sept. 1'719
geat. 4 Juni 1768
als Holland.eh

maJoor te Weert,

huwde Joanna
Marie Anne de Bria.
-de Hogendoorn
den 21 Jan. 1749

__________________ , __
~

1. Claudlul Emmanuel
geb. 'te Yperen
8 Jan. 17150,
kanonik van
Ste Gertrude te
Leuven in 1770,
verliet die abdij
wegens ziekte.

2.

te Weert.
--------~--------~.A~---

Belena

.Josephina
geb. te Weert
14 Nov. 1751
Stiftsdame te
Xanten,
ord~ van CiteauJ:,
28 Sept. 1771l
X te Leend

10 Dec. 1804.

I

3. Joanna Theresia
geb. te Weert
6 April 17158,
stierf te Weert
6 Nov. 1809.
Zij was gehuwd
t~

Weert

(\ Febr. 1785
met
Adriaan Frans
van Moorsel,
med. doctor,
geb. te Helmond
1742.

I

•.

Joseph
Frederik
Christophe
Albreoht
geb. te Ween
1760

t

te Weert

13 Sept. 1779.

Zie over deze {8.Dlilie .. Gelchlechtl.{olge der Uralte.. Ritter· und Stiftambige {unilie
.:Lin.ingen", door A. E. von Linsingen, K, Preulilche Obri.t.Waéhtm,iater,

VOZl

EJturt, 1714, in 4°.
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De tamUie tk Smacker8 te

W~t.

B~ diploma van den 12 Feb. 1706 en geregistreerd in de katnet
heraldiek: te Luik in 1707, schonk Keizer Joseph I voor de diensten
die de familie de Smackers den Koning van Spanje steeds bad bew&:,
zen, aan Godftied de Sma.ckers· raad en admodio.teur te Limburg, heer
te Mirwart en Montigny en ziJne broeders Ferdinand en Michaêl en
hunne respectieve nakomelingen den titel van adel en tot wapenschild: in een veld van sabel een schip van goud met zilveren
vlaggen, gekroond met een kroon van 9 perlen in goud en 2 gouden
luipaarden tot sclrlldhouders. In - 1728, is Nov. werd de adel beo
vestigd van Nicolaus Edmond de Smackers "écuyer seigneur de Mirwart et de Yontigny. (Liste et titres de noblesse p. 116).
Ferdinand, broeder van Godfrled en Michaêl, admodiateur te Horne
huwde Anne Mechtilde de Holzbeoker weduwe va.n Andreas de
Corswal'em.
Onder hunne kinderen:
1) Hendrik Godfried, kapitein in bet regiment van Louis de Wolfenbüttel in keizerlijken dienst, sterft 17H te Luxembourg.
2) Jan de Smackers, admodlateur te Home t 24 Nov. 1752 te
Weert; hIJ huwde 12 April 1705 te Thuin Maria. Antoinetta Marchot. Hunne kinderen:
a) Godfried Ferdinand geb. op het kasteel te Horne 10 Sept. 1706,
geestelijke rector van het beneficium van het H. Kruis te Roermond,
stierf 26 Aug. 1755.
b) Jan Willem, luitenant in het regiment Wolfenbüttel, geb. 7 Jan.
1708 te Home t 1787 te Luxemburg.
c) Anna Josepha, geb. 10 Juli 1710 t 81 Maart 1778, te Thiel
begraven in de Prot. ke.rk.
dj Anna WDhelmina., geb. 12 Dec. 1712, huwt te Caulille Jan

Chris~iaan

Lenou·.

Malia Helena, geb. 8 Dec. 17U.
() Clara. Gertrudis, geb. 10 Feb. 1717 t I) Nov. 1782 te Weelt,
huwde Pieter Marcel Scheenarts, secretaris der stad. Deze 8 laatste
geb. op het kasteel Goor en gedoopt te Nederweert.
g) Emmanuel Joseph, geb. te Weert den 28 Maart 1721, raad van
e)
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Hare Konlnk1. Hoogheid Cunigonde van &ksen princes-abclls van
Thorn en Essen .en baar lijfmedicus ,. volgens patent, dateerenda
Ehrenbreitstein 22 Maart 1778, overleed te Weert 26 Feb. 1798. HU
huwde Maria Francisca de Borman, geboren te Maeseyck en t te
Weerti 28 Maart 1797.
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