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WANSSUM.

In d9 kerk te Wanssum vindt men een beeld van de
**• Dymphna en er tegenover der H . Oda, achter haar
' i gans. (?)
Op den preekstoel staat het jaartal 1724.
In de kerk is eene Romaansche doopvont met de vier
,°Ppen (waarvan een verloren is); tusschen die koppen
in olk vak twee panterkoppen naast elkaar.
In het portaal is een oud beeld van St. Michiel met
draak, een zwaard in de rechterband.
Op het ampullenblad staat geschreven :
Joannes Kuypers pastor et
decanus D. D. 1788.
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WESSEM.

.

kerk van Wessem heeft twee zijbeuken en is in
hersteld, de toren is nog oud. Boven de deur ten
Q

ieesc men

: IOÖU.

* de kerk is een
°°<i (piëta).

oud

,,
, , , „ -„
, . ,,
Moesmarkt 16, Maastricht.

v e r s

beeld van O. L . Vrouw ter

In de kerk links bij

de

Communiebank

het volgend

opschrift •
hier ligben begraven de Achtbar
Reinier Vogels in syner tyt borger
en president schepen deser stadt.
Wessem storf A° Dni 1691 dê 17 Feb,
Elisabeth Byls syn huisvrê starf
A° 1708 de 9 December ênde hunnen
soone JoaDnes starf jonckman
A° 1697 den 13 Jan.
WEERT.

Wat te Weert merkwaardig is, is door mij beschreven
in de Publications de Limbourg dl. X X I X .
W i j voegen er aan toe eenige proeven van Weertsch
dialect.
peddemook = kikvorsch
mokert = een nog niet gevormde kikvorsch
snuffeltel = vlinder
predikant = meikever van boven bruin
mulder = meikever van boven wit
schoenmaker = een kleine meikever die zwart boven de
kop is.
germke = mannetjes schaapje
hongsbeere = zwarte bessen
lievevrouwebeerkes = aalbessen
wichter — kinderen van 7 tot 10 jaren
schreur — kleermaker

-
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sokkerpek = drop
5. Arckenteil (Arger.teau): een kruis beladen met 5
Oelenmartj (Latijn olla = pot) = pottenmarkt (plaats in SI. Jacobsschelpen, vergezeld in de vier armen van &
Weert)
herkruiste kruisen.
burren = branden
6. Orsbeck : een St. Andrieskruis van 4 nenupharbladen.
spaansch weit = turksche tarwe
7. Choenraedt (?): een van twee rijen gedamde rechter
erdbieren = aardbeziën
schuinbalk.
mooren = wortelen
8. von Scheiffart Merode : gepaald van negen stukken.
een pijp aanvinken = aansteken
Rechts van den steen:
een magdje == meisje
1. Flodrop: gevierendeeld: 1 en 4 zes fazen; 2 en 3
seeldreier = touwslager
een lelie ; h s n schild : 3 niet herkenbare figuurtjes in den
kaark = kerk.
vorm van vijzels.
2. Fils (von der Feltz): gevierendeeld : 1 en 4 : een anIn ean der registers van het archief deed de secretaris kerkruis ; 2 en 3 : „une fasce vivrée".
de volgende mislukte poging van een tijdvers en schreef
3. B y l a n t : een kruis.
hij nog een ander vers op den vrede tusschen Spanje en
4. Palant: gefaast van zeven stukken.
Frankrijk in 1598.
5. Hoemen und Odenkiichen: gevierendeeld: 1 en 4 r
E E X F R A N C O H I S P A N V S C U M H E N R I C O REGE P H I L I P P U S
gedamd ; een vrijkwartier van hermelijn ; 2 en 3 gefaast,
P E P E T U O F I D E I A C P A C I S W FOEDEEE J U N G U N T .
6. Quad als het eerste en vierde kwartier van het
vierde wapen aan de andere zijde van den steen.
L E O GAÜDET L I L I O .
7. Virmund alias Choenraedt (?): als het wapen van
Lilia quae pridem turbato exosa Leoni
Choenraedt eveneens aan de andere zijde.
Nee fuerant agris lilia tuta suis
8. Grummel: een ankerkruis.
Jam nunc pacato rident speciosa Leoni
Het juiste grafschrift (onnauwkeurig medegedeeld in doA c jungi aeterno foedere pacis amant
Publications de Limbourg) is aldus:
Rex Schotus Anglorum ac Hispanus duxque Brabantus
Wilhelm Freyherr von den Bongart
Constante necnon aeterna pace piati beati
zu Rickholt, Erbbannerherr des
1604.
Hertzogthum Lützemburg und Graff
Over merkwaardigheden in de parochiekerk, zie Maasgouw jg. 1893, p. 15, en Publications de Limbourg t.
XXIX,

p. 260

en

261.

Op het raadhuis: Publ. ibid. p. 261.
Bij de Minderbr.: Publ.id. p.261; bij particulieren: p. 261.

WIJNANDSRADE.

schafft Cbyni, herr zu Weynantzrodt,
Moerstorff, Viltz, Beffert, Erbkam
merherr des F ü r s t e n t h u m b s Gülich
Jhr. R o m : K a y s : M a y t : und Churf.
D. H . T. in Bayern Cammerern und Be
stellter Obrist uber tausent Cürassier
gestorbe A° 1631 seines alters 37. 17. 7 bris.
Voor het altaar in de kerk ligt een oude steen. In de
4 hoeken de zinnebeelden der 4 evangelisten : aldus:
engel
arend
leeuw
os.
Bovenaan in het midden een wapen: gedamd in 7
rijen. (Mascherell.) Bezijden, links :
„Her ligt be"

Binnen in de kerk te Wijnandsrade, op het priesterchoor aan de epistelzijde (Z. O. in den zijmuur), bevindt
zich een blauwe steen, waarop het levensgroot beeld van
Wilhelm, vrijheer von Bongart, heer van Wijnandsrade ;
rechts van hem of links van den steen (1) de volgende
wapens :
rechts:
„grave Jonke
" (1)
1. Bongart: een keper.
Onderaan in den rand „Winantrode.
2. Speys: een leeuw vergezeld van 5 schelpen, twee
aan elke zijde en een onder.
Links in den rand X V * X I X . Links in het midden
3. Mascherell: gedamd van 6 rijen.
een wapen niet meer te ontcijferen; rechts in het mid4. Quad von Lantzkron, gevierendeeld: 1 ön 4 : twee den een wapen met leeuw en onder in het midden insgekanteelde en tegengekanteeldo fazen ; 2 en 3 : twee van gelijks.
twee rijen gedamde fazen.
(1). Als men er voor staat.

(1) Zie Peters : heerlijkheid Wijnandsrade PI. XXIII p. 416.
het graf van Jonker Johan van Mascherell, heer en drost).
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— 35 Aan den evangeliekant van het altaar is een plaat mett
ket opschrift:
1877
Ludovicus
von Bongart
ö mai obiit
1850
Ferdinand
von Bongart
2 Junii obiit.

Domini temporales.
1783
Sigismund
von Bongart
3 August, ob.
1781
Joh. Hugo
von Bongart
8 Dec. (?) obiit

1714
Phil: Wilh:
von Bongart
9 A u g . obiit
1741.
Jos. Clemens
von Bongart
23 Sept. obiit
1743
Charlotte
de Walbot
6 Jan. obiït.

Rechts van het choor.
1599
1645
Werner I
Werner II
von dem Bongart
von dem Bongart
28 Juniï obiit
1678
Joh. Bernard
helm
von dem Bongart
von dem Bongart
8 A u g . obiit
17 Sept. obiit
Boven het kasteel von Wynandsrade, thans bewoond
'<joor Duitsche Jesuïten, ziet men twee wapens : rechts
uat van Bongart als boven en links een wapen met een
'flier, eenhoorn of paard, naar rechts gewend. Beide wapens msschen twee schildhouders, rechts een leeuw en
«nks een arend of griffoen.
1
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Het kasteel van W e l l .

De uitgebreide catalogus bevat 470 nummers.
Volgens den catalogus, die in do Fransche taal is opgesteld, bracht men het eerste een bezoek aan de galerij
der portretten. Men vindt daaronder verschillende mooie
schilderstukken, - ook op het gebied van landschappen.
Men telt niet minder dau 93 verschillende nummers
van Hollandsche, Vlaamsche, Duitsche, Fransche en zelfs
Italiaansche meesters. Ook zijn er verschillende mooie
portretten bij van kunstenaars, wier naam niét kan
achterhaald worden, uit de jaren van 1600 en 1700.
Zoo o. a. een portret van Henri Comte de Berch ; en „les
cinq sens", de vijf zintuigen, door vijf dames voorgesteld van een Vlaamschen meester uit de zeventiende
eeuw. Ook leek ons van belang een portret der Heilige
Familie, waarop de beelden zeer helder zijn weergegeven.
Men vond verder een heele collectie portretten van bekende personen aan de Oostenrijksche, Fransche en
Zweedsche hoven, van meerdere en mindere kunstwaarde,
van generaals en legerhoofden uit den tijd van Lodewijk
den X I V , zoomede tal van familieportretten, o. a. de
portretten en de stamboom van de bekende Nederlandsche
adellijke familie van Limburg Stirum, en van de eerste
bewoners van het kasteel.
Na het bezoek aan de portretten-galerij namen wij de
vele schoone meubels in oogenschouw. Zes fraaie salonen slaapkamer-ameublementen, meerendeals in stijl Louis
X I V , trekken reeds dadelijk onze volle aandacht. Vele
prachtige meubelstukken als stoelen, fauteuils, kasten,
tafeltjes (mahoniehout ingelegd) van de jaren 1750 of
begin der vorige eeuw; allerhande tafels, stoelen, fauteuils en canapé's, in stijl Louis X V en vooral Louis
X V I , zijn verder ten toon gespreid. E n zeer vermeldenswaardig zijn tevens de verschillende, prachtige, kunstigbewerkte spiegels, die o. a. eene groote waarde moeten
vertegenwoordigen. Op den schoorsteen van bijna ieder
apartement vindt men eene schoone pendule. W i j telden
er in het geheel een elftal, waaronder Oostenrijksch en
Duitsch fabrikaat van de jaren 1750 en 1797. De tentoongestelde uurwerken (klokken) dateeren van de jaren
1557 en 1625, en hebben wellicht veel waarde vooreen
kunstkenner.

W i j lezen in de „Venloosche Courant" van 10 Mei 1905 •
• Een buitengewoon interessante verkoop van den rijken
^boedel, meubels, boekwerken, antiquiteiten, portretten
Q het kasteel van W e l l vond gister, Dinsdag 9 Mej
hedennamiddag 10 Mei plaats.
Wfj waren in de gelegenheid een kijkje te nemen
h al hetgeen op het schoone kasteel was geëxposeerd.
aar kwamen in deze verkoo^dagen en in de voorafsaaode twee „kijkdagen", samen, menschen van heinde
Ook heeft men een rijke collectie kieedingstoffen —
^ verre. Ook verschillende buitenlanders als Duitschers, vooral op het gebied van oud borduurwerk, waaronder
eigen, Franschen, Zweden en natuurlijk de alom te- •zelfs stoffen worden gevonden uit de vijftiende eeuw
lWoordige Engelschen.
,of in stijl Louis X V en Louis X V I . - Ook vonden wij
^ De verkoop geschiedde onder directie van de heeren nog
i
den sleutel, door Napoleon I geschonken aan den
^ederik Muller en Cie. uit Amsterdam, bijgestaan door {graaf de Liedel de W e l l , in zijn hoedanigheid van kamery antiquair V a n Gorkom uit Utrecht en den notaris 1heer, zoomede de decoratiën en verschillende paarlen en
ü n g s uit Gennep.
<diamanten.
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Men begrijpt niet, waarom de familie deze kostbare
kleinoodiën te W e l l achterliet.
De schoonste afdeeling van geheel de tentoonstelling
is evenwel de afdeeling van Chineesch en Japansch
aardewerk, porcelein-, glas- en kristalwerken.] Zestig
verschillende nummers, waaronder een aantal groote en
kleine serviezen zijn in het prospectus
aangegeven.
O. a. een diner-servies van 450 stuks; en een bijzonder
prachtig diner-servies in oud-blauw porcelein met 139
stuks. Ook een klein wit-bruin servies uit de 17de eeuw
wat moet geschat zijD op 600 Marken. Verder een vijftal koffie- en thee-serviezen en een zeer groot servies bestaande uit alle mogelijk kristalwerk, wat volgens het
oordeel van kunstkenners een groote waarde moet vertegenwoordigen, en wat veel bekijks heeft.
Verder alle mogelijke soorten van bordeD, schotels, kannen, karaffen, flesschen en andere kostbare en minder
kostbare huishoudelijke benoodigdheden.
In de afdeeling zilverwerken vonden wij een 32-tal nummers, waaronder groote en complete zilveren stellen, tafelzilver van 24 en 12 lepels en vorken per stel resp. van
2600, 1875, 1230, 2530, 1355, 2520, 1375 en 2100
gram zilver, allerlei kleine en grootere zilveren vazen en
miniatuurtjes, zilveren schotels en comforts, zilveren
kandelaars van 800 gram, dienlepels enz.
Verder vond men een bijzonder groote collectie van
allerlei beelden, beeldjes, postuurtjes e.d., allerhande kleinere luxe-voorwerpen totaal 42 nummers, waaronder
verschillende werken van Vlaamsche en Fransche meesters uit de jaren van 1600 en 1700. Ook een mooi beeld van
Loning Willem II, die eens de gast van het kasteel was.
In de afdeeling oudere ijzerwerken en wapenen vonden
wij niet veel zaaks, en de bibliotheek is (wat sommige
werken betreft) nog al belangrijk. Men zou onder de belangrijke boekdeelen kunnen noemen : Vondel's werken, werken van Cervantes, W . Scot, Schiller, Racine, Montesquieu
Mme Sévigné en als gij 't hebben wilt ook ... vadertje Catz,
verder de „mémoires" van J . J . Rousseau, de werken van
Goethe in twee lijvige boekdeelen, een groot aantal
theologische boekwerken uit de 16e en 19e eeuw (400
vol.), wei ken van Flavius Josephus (Joodsche historiën),
werken van Corneille, Molière, Erasmus, aanteekeningen
nieuw testament e.d.m. Nieuwe werken vindt men er
geene.

-

Sommige bezoekers hadden nog grootschere verwachtingen gekoesterd. Maar in den mond van anderen hoorden wij zeer terecht: ,,'t Lijkt hier wel een klein museum.""
Dat was ook onze indruk.
Jammer intusschen,dat de kijkdagen zoo weinige waren,
en dat de Welsche bevolking — (althans een zeer groot
deel dier fbevolking) — zeer ongesticht is over eene voor
Well minder vleiende uitlating in het prospectus.
Maar .... Schwamm darüber.
De vraag rijst: wat zal er van het schoone kasteel geworden, nu na den verkoop ook dit laatste merkwaardige
er van verdwenen is ? Zal het tot klooster worden ingericht, of voorloopig ledig blijven staan ? W i j denken wel
het laatste.
A l s dan 't schoone kasteel maar niet in staat van verval
geraakt, 't Zoude eeuwig jammer zijn.
Vroeger heeft het wel eens geheeten : H . M . de Koningin,,
die zoo'n voorliefde voor Limburg heeft, zou het koopen.
Dat was zoo iets.
Maar wij zullen de Welsche lui er maar niet lekker op
maken, 't Zal toch niets geven.
W a t er van zij, iedereen in onze omstreken ziet met belangstelling de verdere geschiedenis van het aan droeve
en blijde herinneringen, zoo rijke slot tegemoet.
M E E R L O (L.)
K.

Genealogische aanteekeningen
op de Maasfrichtsche familie LENARTS.
Medegedeeld door d.ZEerw. Heer Eam. van Wintershoven
pastoor te EymaH.

r

(Vervolg).

X . Mathias-Karel Lenarts, licentiaat in de rechten,
gezworen raad van Maastricht in 1772, 1774 en 1788 en
secretaris dier stad, gedoopt aldaar in de kerk van SintCatharina 17 October 1738, gestorven op zijn kasteel
Vlieck 21 September 1800 en begraven op het kerkhof
te Meerssen. Hij werd kanunnik benoemd van SintServaas 4 Mei 1748, doch eerst 8 Maart 1749 toegelaten
en begon zijne eerste residentie 4 Juni 1750, krachtens
eene pauselijke Bulle dd. 9 April 1750. Hij deed afstand
van zijne kanunniksdij in 1763 ten voordeele zijns broeW i j gaven bier slechts een onvolledig overzicht van al ders Michiel Frans Antoon en huwde te Maastricht in
het geëxposeerde op het schoone kasteel; maar er zal de kerk van Sint-Maarten, 28 Augustus 1763, Maria
toch uit gebleken zijn, dat gerust van een kleine ten- Emerentiana de Penninck, geboren in 1743, overleden 1
October 1823 en begraven te Meerssen, dochter van
toonstelling mag gesproken worden.
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Jonkheer Caspar-Lieven de Penninck en Cornelia Magda- de Sint-Catharina-kerk 8 Februari 1742, stierf hij te Haslena Dyonisia Lenarts. (Zie hierboven V I I , 2, b).
selt 7 Juli 1799. Hij huwde te Maastricht in de SintU i t dit huwelijk sproten 9 kinderen, geboren te Maas- Catharina-kerk 17 Mei 1772 Maria-Josephina-Aldegondis
tricht :
Daniels, gedoopt te Luik in St. Servaas 8 December 1734
1° Maria-Cornelia, gedoopt in de kerk van Sint-Maarten gestorven te Bunde, dochter van Laurent-Theodore Da6 October 1765, overleden 10 Januari 1839 en begraven niels, licentiaat in de rechten, advocaat te Luik en
te Meerssen.
raadsheer van den kardinaal-prins-bisschop aldaar, en
2° Maria-Elisabeth-Joanna, gedoopt in de kerk van Aldegondis van der Weijen.
Sint Maarten, overleden 16 Januari 1838 en begiaven te
Drie kinderen werden uit dit huwelijk geboren :
Meerssen.
1° Jhr. Jan-Lambert, die volgt X I .
3° ^aria-Andriana-Elisabetb, gedoopt in de kerk van
2» Maria-Elisabeth-Catharina, gedoopt te Maastricht in
Sint-Catharina 3 Juli 1770, overleden te Maastricht 28 de kerk van Sint-Catharina 3 September 1776 en aldaar
Mei 1884 en begraven te Meerssen. Zij huwde te Maas- ongehuwd overleden 14 Maart 1833.
tricht 5 pluviose jaar X I I (26 Januari 1804) Jan Frans
3° Mathias-Karei, gedoopt te Maastricht in de kerk van
Perreau, luitenant der gendarmerie en vervolgens kapi- Sint-Catharina 24 Augustus 1778, officier bij een korps
tein-kwartiermeester van bet 2de regiment dragonders in Jagers te paard in Frauschen dienst, stierf in den veldFmnschen dienst, ridder van het legioen van eer,geboren te tocht van Rusland 1812.
Patay, departement der Loiret in Frankrijk, 2 September
X I Jhr. Jan Lambert Lenarts werd bij K . B . dd. 26
1762, zoon van Jan Claudius Perreau en Maria Anna April 1816, n° 155, benoemd tot lid der ridderschap van
Coudray.
Limburg en door deze benoeming ingelijfd indenNeder4° Maria Josephina Emerentiana, gedoopt in de Sint- andscuen adel. Hij staat op de eerste lijst der edelen,
Catharina-kerk 6 Februari 1772, gestorven 9 Maart 1813 (Koninklijk besluit, 25 Juli 1825, Staatsblad n° 1825) onder
en begraven te Meerssen.
den naam van Jean Lambert Lenarts d'Ingenop, terwijl
5° Karel-Michaël-Antoon-Frans, kapitein der schutterij hij bij de ridderschap van Limburg stond ingeschreven als
te Maastricht, gedoopt in de Sint-Catharina-kerk 1 Mei de Lénaerts d'Ingenop. Hij was burgemeester van Geul
1774, overleden 22 December 1832 en begraven te en Bunde en lid der provinciale staten van Limburg.
Meerssen.
Gedoopt in de kerk van Sint-Catharina 5 Mei 1773,
6° Gisbert-Frans-Jan-Joseph, gedoopt in de Sint-Catha- overleden aldaar 21 Maart 1828, huwde hij t e ' s Gravenrina-kerk 28 A p r i l 1776. Hij huwde Christina, baronnes voeren, 25 Juli 1810, Maria-Alexandrina Josephina-Ande Flagenck uit Westphalen.
tonia de Schiervel, geboren 23 December 1784, overleden
7° Catharina-Elisabeth-Joanna-Emerentiana, gedoopt in te Bunde 28 A p r i l 1832, dochter van Pieter-Leonard
de Sint-Catharina-kerk 24 Februari 1778, overleden te Joseph de Schiervel, ridder des Roomschen Rijks, lid van
Maastricht 16 September 1781.
de 2 Kamer der Staten-Generaal, ridder der orde van den
8° Anna-Emerentiana-Johanna-Charlotte, gedoopt in de- Belgischen leeuw, en Maria-Clara de Fassin.
zelfde kerk 2 Juni 1779.
(Wordt vervolgd.)
9° Maria-Agatha-Jacoba, gedoopt in dezelfde kerk 19 Juli
1783, overleden 23 September 1862 en begraven te
Meerssen. Zij huwde te Maastricht 5 October 1809 Pe- Enkele bizonderheden over de Wapenindustrie in de
ter-Frans-Karei Roemers, burgemeester van Meerssen,
XVIII' eeuw te Maastricht,
geboren te Maastricht 28 Februari 1780, overleden 16
door Jos. M. H. Evtrsen.
December 1845, begraven naast zijne echtgenoote, zoon
van Karel-Clemens Roemers, lid van het welgevend li
Deze tak van nijverheid, die thans te Maastricht in
chaam en commandeur van het legioen van eer, en Anna verval is, bereikte na de oprichting van de fabriek door
Mat ia Nivar.
wjjlen den heer P. Stevens in het jaar 1847 en onder
d e

X b i s . Lambert-Emmanuel-Joseph Lenarts, heer van
Ingenop, was licentiaat in de rechten, fourier der stad Maastricht en peijmeester aldaar. Later werd hij juge au
ti'ibunal civil du département de la Meuse inférieure en
directeur de jury te Hasselt. Gedoopt te Maastricht in

het beheer derzelve door de zonen van dien industrieel
een grooten blcei.
Toen in Maart 1880 de fabriek overging aan wijlen
den heer E d . de Beaumont, bracht diens uitvinding van
het naar hem genoemde Beaumontgeweer niet weinig

38
er toe bij om de wapenindustrie te Maastricht in ruimer in het namaken van een „snaphane sloot, (IJ conform aen
kring bekend te maken, waardoor de stad zelfs eene het geene de meesters van 't selve lith sullen voortbrengen, ende dat te maacken met syn eygen hant op
Europeesche vermaardheid verkreeg.
Doch reeds in vroeger eeuwen was deze tak van nij- een meesters winckel, ende aengaende de laede te maaken,
verheid niet onaanzienlijk. Dit is ook niet te verwonderen, dat het slot aen de selve wel wort ingeleyt, met soo
wanneer men in aanmerking neemt, dat Maastricht eene veel hout tusschen de veere, als de spake van deselve
der sterkste vestingen van westelijk Europa was met sal permitteren, als oock de stoutel van het selve slot
wel ende net ingeleyt, dat oock de laetstock volghens
een voortdurend groot garnizoen.
caliber der snaphaen raisonnabel dick ende i n gaender
Aan de vervaardiging en de herstelling van wapens
maniere de schrouve raakende met een bajonnet op de
voor dit garnizoen hebben de Maastrichtsche geweermaselve, sonder dat den laetstock hooger sal uytkomen als
kers zeer zeker ruimschoots werk gehad en waren zij
de laede, nogtte de bajonet hooger komen als de loop sal
steeds in de gelegenheid om zich op dat. gebied te be- meugen uytsteeken, welcken loop sal moeten achter aen
kwamen.
ende omtrent de steert schrouven soo wel als doorgaens
Maastricht wordt dan ook in de eerste helft der X V I I I wel slieten, den colff ghecoucheert" (2,.
eeuw op het gebied der wapen-industrie vermeld onder
Geen wonder, dat waar zooveel zorg aan het maken van
die steden van Europa, waar men de beste wapenen kon
het slot en verdere integredienten, door de Maastrichtsche
krijgen ; vooral wat betrtft de vervaardiging van geweergeweermaker werd besteed, een goed stuk werk geleverd
sloten had Maastricht te dien tijde reeds eene Europeesche
werd, dat in den vreemde bewondering wekte.
vermaardheid.
Bij het doorbladeren van het protocol van den MaasIn den eersten jaargang (1879) van dit tijdschrift, trichtschen notaris Brull, 1788 — 1745, berustende in het
vroeg de heer N . , naar aanleiding van het volgende, dat Rijksarchief, vond ik twee contracten voor genoemden
hij gelezen had in het Algemeen Kunstwoordenboek der notaris opgemaakt, betreffende de levering van geweeren
Wetenschavpen door A . H . Westerhoyius uitgegeven te door eenen Maastrichtschen geweermaker.
Leijdenbij Dirk H a a i e n SamuelLuchtmans/op gezag eener
Daar ze mij belangrijk voorkomen voor de geschiedevertaling van den zesden druk van Hubner's Staats- en nis der wapen-industrie, deel ik ze hier letterlijk mede.
Koerantentolk, waarvan de l
uitgave in 1806 plaats
Ce jourdhuy le 3
novembre 1740 comparurent par
had), n. 1. dat Maastricht ééne dier steden was, alwaar men
geweren bij 't stuk, of bij 't gros, honderd of duizend devant nioy notaire publicque residant a Maestricht en
stuks tegelijk voor geheele regimenten levert, alsmede dat présence des Témoins embas denommez le s Louys de
in deze stad de beste sloten voor geweren gemaakt Maleprade, capitaine lieutenant au regiment du collonel,
worden, of soms een of andere lezer van dit tijdschrift Baron de Vilattes, commissaire authorisé par le lieutenantiets omtrent deze industrie bekend was.
collonel, majors et capitaines du susdits regiment, selon
In 1887, jaargang 9, p. 193 van dit tijdschrift deelden procuratiou en date du 26 d'octobre 1740, icy embas
wij eenige bizonderheden mede over Franqois de L a Haye inseré verbotenus d'une parte, et Godefroid Corbeau,
en zijn zoon Engel Michaël, burgers en kooplui te. Maas- maitre armurier de cette ville, d'autre parte, leequelles
tricht, die aangenomen hadden eenige duizende „snap- comparants declarons d'estre convenu selon articles suihanen" ten dienste van de stad te leveren. Ook maakten vantes :
1.
. wij toen melding van zekeren Keunings, die eenige pis6

e

m e

r

Premièrement le deuxième comparant ou entrepreneur
tolen vervaardigd had welke thans op het Provinciaal
museum berusten, waaraan zij door den eigenaar den sera obligé de livrer icy dans Maestricht le premier du
heer Ch. Jelinger ten geschenke waren afgestaan.
mois de février 1741 quatre vingt fusils, avec leurs baDe bussenmakers, zooals de geweermakers oudtijds jonettes et cent trente et cincq épées suivant la forme et
genoemd werden, vormden een deel van het ambacht der les modelles cachettez, qui luy sont remis on mains et
suivant les articles ci-dessoubs.
grofsmeden, een dor 23 ambachten der stad.
Om aangenomen te worden tot meester moest men
een proefstuk vervaardigen om blijken van zijne bekwaamheid te geven.
In 1706 bestond dit proefstuk voor de

bussenmakers

2.
Les canons des fusils seront de la plus fine et de l a
(1) Vuurroer geweer.
(2) De Mg. jg. 1882, p. 6s2.
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nieilleure espèce sans paille, crevasse (1), rouillure (2) ett cas, que le régiment eut besoin de fusils, bajonnettes et
sans aucuns défauts, le calibre doit ettre de dcuze baliee d'épée avant le 25 du moys de mars 1741 de les foura la livré et avant que de les marquer et de les mettre9 nir au même prix que le présent contract et la présente
en oeuvre, les dit canons seront éprouvé en présence dui livrance co fait chaque arme, suivant son espèce bien
commissaire authorisé estant le premier comparant avec3 entendue, que 1'on seras obligé d'avertir l'entrepreneur
une doublé charge et balie.
le premier de février 1741 de la quantitez qu'on pouroit
3.
avoir besoin et il s'engage alors de faire cette seconde
L'entrepreneur fournira les batterie des plat tinnes bien3 livrance le 25 d'avril 1741 et plus tot s'il se peut toute
trempé et bien durcies et les dittes plattines bien polii complete et emballés pour ettre pretté a être envoyés
et bien conditioné, la detante ni trop dure ni trop douce.. au regiment aux premiors ordres.
4.
10.
Les dittes armos seront monté de parfaitement boni
L a ditte livrance de fusils, bajonettes et dépées a été
bois de noyer tres secq, sans aubier, noeuds vicièux oui entieprise par susdit Godefroid Corbeau maitre armurier
autres deffauts, mais d'un bois sain pris et sciez du gros5 et, bourgeois de cette ville suivant la forme et teneur
bout de 1'arbre vers la racine, les baguettes seront aussii des articles ci dessus et suivant les modelles lesquelles
de bois noyé.
juy ont été remie en mains, bien cachetté pour chacque
5.
jusils avec la baionette sans cordon vingt six escalins de
Les fusils et baguettes seront garnis en cuivre bien permission et pour chaque épée six susdittes escalins
entendue, que la cullace seras battu et faqonnée au laisant ensemble la somme de trois cent soixante une
marteau (et pas jetter) de la même épesseur que le mo ecus et vingt sous, argent de Maestricht.
dele et parfaitement bien joint a la crosse, le nom du
Lesquelles predittes conditions le s premier comparant
régiment seras gravé sur le canon et les lettres et nu- avec le dit Godefroid Corbeau deuxième comparant ont
Qiéro des compagnies suivant la liste qui luy seras don- promis d'observer et de suivie punctuellement tout le
oé et de la même manière que le modèle.
contenu du present contract soub obligation dë leurs
6.
personnes hinc inde et biens meubles et immeubles et
L e s é p é e e t bajonnettes seront faite de la même facon en outre comme de droit. Ce stipulant avec clause de
et de la même longeur et largeur de 1'ame que les mo- réalisation en cas de besoing. Ainsi fait, passé, contracté
dèles, les dittes lames doivent être d'Allemagne biej et stipulé a Maestricht au jour, date et ané comme
conditionné et bien polie de bois des fourreaux de bois dessus en présence de Henry Fresart et Joês Livers
de frène, la colle doit être d'Angleterre de la meilleure tout deux borgois et comme témoins a ce requis et
espèce, le cuir doit être de bon et beau veau, et les four- appellé.
eaux parfaitement bien cousu et noircie. Les gardes,
get.: L . De Maleprade
quod attestor
Poignez, crochetz et bouts doivent ettre comme le moGodefroij Corbau
Matth. Brull junior
rele et même mieux.
Henry Fresart
Nots. publ.
7.
Jan Livers.
1740.
L'entrepreneur se cbargeras a ses frais de fournir les
Sensuit la Procuration mentionnée.
Panniers et d'emballer les dittes armes sans que pour
t efïat il puisse rien porter a comte, ni prétendre direc- [ Procuration pour M de Maleprade, cap* lieutenant au
reg de Monsieur le baron de Vilattes etc.
ternent ou indirectement.
' Nous soussignez Lieutenant collonel et capitaines du
8.
Pour faciliter la ditte livrance l'entrepreneur seras regiment des Vilattes presens au dit regiment certifions
P'tyez en deux termines la première le 12 novembre avoir donné plein pouvoir a Monsieur de Maleprade
cette année 1740 de le moitié du montant de la l i - , capit. Lieut. au susdit regiment de contracter avec le,
ance et la seconde lorsque les armes ci-dessus spécifiez nommé Godefroid Corbeau maitre armurier a Maestricht
^ o n t faite, accepté et livré au commissaire authorisé Ipour la livrance d'environ quatre vingt fusils et autant
de bajonettes et cent trente cincq épées, le tout au plus
^°ur les recevoir.
juste prix et inserer dans le contract que la dito livrance
r,
"
doit être fait au premier de février 1741 et qu'au cas
^^entrepreneur s'engage ici bien expressement qu'au d
que le regiment eut besoin de plus de fusils et d'épées
f ) Spleet of barst» ' •; . • ., . '\
Q
<) Roest. "
aavant le mois de Mars prochain le susdit corbeau sera
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tenu de livrer, le nombre que 1'on aura besoing pour le
mesme prix, que Monsieur de Maleprade aura contracté,
lequel contract les sousignés promettent de tenir pour
bon et valable tant pour eux que pour les aosens. Fait
a Tournay le 26 octobre 1740. Estoit signé L'Argentie,
de Villeneuve, Gerbet de Courcelles, de Villemoos, De
Leinareste, A . Swaen.

gunstig gevolg hun examen af voor post- en spoorwegambtenaar.
Alom geacht wegens zijne priesterlijke en kloosterlijke deugden, wist hij zich de vriendschap te verwerven van allen, die met hem in aanraking kwamen.
Het College verliest in hem een der verdienstelijkste leeraren. Hopen wij, dat een waardige opvolger
zijne plaats kome innemen.

Concordantiam. attestor
Matth. Brull junior.
Notanus publicus.

R. L P .

('Wordt vervolgd.)

H . P. A, van Hasselt.
In Memoriam.
Donderdag 11 Mei 11. overleeü in het klooster der
Eerw. Kruisheeren te Maeseyck de zeereerw. heer H .
P. A . van Hasselt. De overledene werd geboren te Rotterdam den Sen October 1861, trad inde orde der
Kruisheeren 1887, en werd priester gewijd te Utrecht
15 Augustus 1893. Sedert 1896 stond hij aan het
hoofd van het college te Maeseyck. De Eerw. heer
Van Hasselt was een man van veelomvattende kennis;
vooral muntte hij uit door uitgebreide kennis der
geschiedenis. Medewerker van verschillende tijdschriften leverde hij verdienstelijke artikelen in dit
tijdschrift „de Maasgouw, orgaan van Limburgsche
geschiedenis, taal- en letterkunde", en r„Ancien Pays
de Looz, tablettes mensuelles illustrées concernant
1'histoire et 1'archéologie du Limbourg". In de „Publications de la société historique et archéologique du
ducbé deLimbourg", jaargang 1903, gaf hij uit de
„Geschiedenis van het klooster der Kruisheeren te
Maastricht (1437-1797).
Vele belangrijke geschiedkundige navorschingen zijn
nog onuitgegeven en liggen voor de pers gereed.
Gedurende de tien jaren, welke de eerw. heer van
Hasselt aan hot hoofd stond van het college, zag hij
het aantal leerlingen verdubbelen, hetwelk voor een
niet gering deel is toe te schrijven aan zijn ijver en
bekwaamheid, alsmede aan de aangename wijze
waarop hij den studenten de moeielijkste zaken wist
duidelijk te maken.
Verscheidene leerlingen vormde hij tot bekwame
studenten der Universiteit ; anderen legden met

VARIA.
In Gostumen en Bankrechten der Heerlijkheid Meerlo,
door M. J . Janssen, (zie ook Publications de Limbourg,
32 jaarg. 1895), wordt op blz. 9 melding gemaakt van
Johan van Winckelhuysen, heer tho Meerloe 1570, die
gehuwd was met Anna von Ketteler.
Deze Anna van Ketteler schreef in een poëziealbum,
(album amicorum), de volgende niet onaardige dichtregelen :
Sidt zu anfang nicht tho gesuinde,
betracht alziit zuvor dasz ende.
se dich wal vor und haldt dich slecht
He nicht. Zufor bedenkk dich rechdt
einjder maler entwerpet et eh
und sidt dan we sen belde ste
es ist besser thue mal gemessen
Alsz eines und dasz beste vergesszen.
A N N A KETTELER.

Wees in den beginne niet te vlug.
Overweeg altijd van te voren het einde.
Doe u wel voor, doch houd u eenvoudig
Haa-st u niet, te voren bedenk u goed
Ieder schilder maakt eerst een ontwerp
En ziet dan hoe zijn beeld staat.
Het is beter tweemaal gemeten
Dan een keer en het beste vergeten.
A N N A VON KETTELER.
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