
De heerlijke rechten van Wessem in de
achttiende eeuw
Een aanvulling

door Emile Haallell

[n hel Wcertcr J:wrbock van 1996 vcrschcCIl hel :I ..likel "Dc hcerlijkhcdclI Weer! en
NcdcfwCCrl ell de vcrkoop van 1781", Bchalve cen bcschrijving van de hccrlijke rcch
ten van Weer! en Ncdcrweert schilder! di! artikcl uitvocrig de vcrkoop van de hccrlijk
hcdcn Weer!. Ncdcrwccrt en Wcsscm.
Dc drie heerlijkheden werden in 1781 als cell ccnheid op last van de cigenaar. Philippe
G:lbriel-Mauricc-Joscph d"Alsace d'Henin-Lielard. graaf van Boussu. prins van Chimay
en van hel Hciligc Roomse Rijk. in Brussel bij opbod ell brandende kaars publicI.::
gevcild. De hccrlijke rechlen van Wessem zijn in hel hicrboven genocmdc artike! nie!
opgenomen. Nu willen we dil verzuim herstellen. ZOO:11 cell complect en afgcrond beeld
over rechlen en verkoop ontslaal.
Dc drie heerlijkhcdcn werden OIls cen adminiSITalieve eenheid beschouwd. Dc inkom
Slcn cn uilgaven \'cr:lIltwoordde de renlmceSleer dan ook in een rentmecslcrsrekcning.
Voor de belckenis \'an dc begrippcn hecrlijkheid en hccrlijke rechlen \'erwijzcn we naar
hel eerdcr genocrndc anikc1.
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{Jilll/ell- We...'sem \'o/gelU' oplIlIllle \'lIlI gma! de Ferraris 1'(11/ /777.
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De stad en heerlijkhcid Wessem bestond
enef7ijds uit de stad en haar directe
omgeving. ook wei Binnen-Wesscm
genoemd. Andcnijds bestond hel uit
Builen·Wesscm of de vier kwanieren. te
",eten Katcn. Oler. Kelpcn en Ell.
Geografisch gezien vielen deze kwanie
ren uiteen in Iwee exclaves (afb. I).
Oler. Kelpcn en Ell vormden een exclil
,"c. de andere CXcl:I\'C hestond uit Katen.
Het dorp Ell behoorde maar voor een
klein deel tOt Wessem: het groolste deel
was Thoms. Kerkelijk behoorde Buiten
WeSscll1 (01 de parochie Grathem. De
stlld vormdc cell cigell parochic.

Ten behocvc van de verkoop verscheen
eell Fr:ll1staligc gedrukte brochure. dcn·
ombrcmcnt' genaamd. waarin aile rcchten
en bezitlingcn van de prins van Chima)'
in z.ijn kwaliteit van heer van Ween.
Ncderween en Wesscm zijn opgesollld.
Dc inhoud van dil denombrement mel

bclrekking 101 Wessem wordl hier weergegcven en vo1g1 len dele het lOenmalige laalge·
bruik. lIier cn daar zijn vcrduidclijkingen of aanvullingen ingelasl mede aan de hand
,an cen tweelal ouden: dcnombrememen' en de verkoopvoorwaarden van de veiling.'
Aile inhoudelijke afwijkingen 'an de oorspronkelijke tekst en hel commenlaar z.ijn te
herkennen aan het italic·lellutype.

/)e .I·tad ell de heerli)kheid Wessell/.
III heIIU){)l"lbl"e.fte/l liKI (Ie exc/m'e Kdpell
ell Oler. tell oo~·tell (laanYI/I de exc/tn'e
Kalert ell ill hel :'lIidell (Ie s1(ul Wes.l'em.

WESSEM
Wcssem is een kleine slad gclegen aan de Maas. Dc rivier mankt de gemcne gronden
\'rtIchtbaar alsook aile n:lburige gronden.

Weidcn
Dc heer bezit in deze parochic vier bunder zecr gocdc weilanden. C:llverstal gena:l1l1d.
Om de drie jaar vindt publicke vcrhuring plaats.
Dc ge11liddelde opbrengst over vijf jaar bedraagt in zwaar Brabants geld

81 ~l!lde!J I siUivcr 9 dcnjer. j

Dele opbrengst is valbaar voor vcrhoging.
/)/.' Coll'l!r.l·ta! wos gelegell (lall de omlere kant vall de MlIlIs. llialls gemeell/e M(/(/s
/)r(Ic!Il. Volgnls de rerkoOpl'OO/"lt'(llIrdclI lOll bi) dezc It"eidl'lI ()ok hel III/is Bonerll"l'erl
horen.

Woeste gronden en heidevelden
Dc woeste gronden en hcidevclden op het grondgebied van Wcssem behoren aan de
heer en zijn nooit opgemeten. Zij bcslaan op hel oog ongeveer 300 bunder en vonnen
cen geheeL De grond is van goede kwalileil en vergelijkbaar met de bcste van Weert en
Nederween. Er is slechts cen kleine beek die op hel hoge gedeehe in moeras overgaat.
Dat moeras worth door dijken oOlgcven. voorLover hel hogcr ligt dan de rest van het
lerrein. Niels is eenvoudiger 0111 dit mocras tot gocd weiland te ontginnen cn de rest
van de woeste gronden tot bou" land.
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(Ie 4 percelell

De lie/uk 1'(/11 Buifell~Wessem

- Kntcrt
- hel Becxkell
- Oler
- Kdpen ell £/1

Wnarschijl/lijk worth mel dif moeras Itet I/UIIIS ollfgollllen Wessemerl'ell bedoeld. ge/e
gen fell lllidwestel/ val/ het lIieliwe dorp Kelpell-Oler. De woesfe grunden. hcideve/dell
ell moerasselllagel! voor hel groOlsfe dee! fussell Kclpell ell Oler.

Deze woeste grondcn of heiden vormell een gc'isoleerd deel len opzichtc van hel gecul
tivcerde land van de parochie Wessem. Deze parochie is gcenciaveerd in hel Land van
Luik cn in hCI vrije rijkslalld Thorn. zodal mell een van dClC lwee lallden zal 1ll0etell
passeren 0111 cr te kOlllen en om hel Ie verlmen.

Tiende
De hecr bezit hct ticndrccht op aile soor
tcn prodllctcn in dc vicr kwartieren van
Wcssem of Kalen. Oler. Kelpell en Ell.
III de praktijk were/ er ill BI/ifell- Wessem
n/l(';'1/ gCfie/ll1 op rogge. Zo were/ de
liel/de op lichtc haver ill korell verpachl.
[n het bllitcngcbicd van de stad Wcsscm
heeft de heer aileen het tiendrecht op het
hooi. De hooitiende brachf il/ /769 48
glllde" 18 swiver ell 2 oOl'd Weerl~' op.~

Op staaf / SI(WIl (It~ namell I'an de vier
lie"depercelen van lVesselll. Onder hel perceel Katerf viel 0010. de liellde op de IlOog- of
Pallilee/der/llolen. /Jeze //Io/ell lag Il'OliwellS /lief op IIel grolldgebied Will Wessem.
maar ill de vrije rijksheerlijk/lCiif Pul ell Pail/wei.

De fiel/de wordl gead/llilli~·treerd zoals die I'an Ween ell Nedenl'eerf en 10.(/1/ //leer
opbrellgel/ //lei behu/p Will deze/rde /IIiddelen zunis die eerder ol/der Ween ell
Nn/erweerl verme/d ::ijl/.

D(' gemiddehle opbrellgsf orer vijJjaar bedrangt 105 lIla/der / Wit rogge en in Brabants
geld _, , , , 812 a4 - 6.

Recht vall de bal/lIlolen
De hcer heeJt hel rechl om ill Wen'em eell b(//lIIlOlell te hl!bbe/l. Vall de oude bmllllOlen
resterell Ilog maar ellkele ol'erblijfselell.
Als de heel' cell nieuwe 1II0leil bO//II'I. :.al dif gUl/sfig I'oor hem IIi/val/en, want dall kall
hii gebruikmakell van de reclt/en van de ballalileil. Voor cen Jors bedmg l'n/1 de mole"
dan fe verlwren.
Een balllllolen is CC/l lIlolcft. waar de bevolking verplicht i.l· Iwar grmll/ te Imell //la/clI.
Hef bal/reclu is een dll'allgrecJu.

Cijnzen en renten
De rechten van cijnzen en ren(cn zijn van weinig betekenis in Wcssem. Zij kunnen eeh
tel' meer opbrcngen dan de tiende als de woeste gronden ontgonncn worden cn de heer
deze in cijns uitgecft.
De opbrengst van dezc cijnzcn cn rcntcn is bcgrepen in die van Wecn VOOI" dezclfde
objeeten.

Zie /tiervoor/J(wr bIz. 40 w/It hel Weerter jawboek 1996. Vo/gells (Ie remmee.I'ler.l'reke
/ling Will /769 /everde (Ie cijns vall We.l'.I·em .I'lechl.l· zcs Iwenders ell Iwee kapoel/ell op
oJtewel I gulden ell 7 sillilier Weerls.
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De p(lnheefdermolen (lnllO 2000.

Nuttigc en ererechten
De rechten Vll1l de heer van Wesscm bestaan uil de hoge, midden en lage justitie. Hij
hecft het recht van benocming van de scholtis. secretaris. schepenen enz.. het jllchlrecht.
het recht van lcenverheffing. het recht van boctes en beslllglcgging ell het recht van vis
vangst op de Maas lot zover de jurisdictie - Will Wessem - zich op de ocvcrs uitstrckl.

Dezc visvangsl wordt per drie jaar publiekclijk verpacht.
De gerniddclde opbrengst over de laatsle vijf jaar is in zwaar Brabants geld 58 n. 8 - 6
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III de rell/meester.frekelling QI'er 1769 :;j" geell ;/lkomsle/l Ie 1';//(11'11 /lit de jacht. Dut
k(mook 1IIlH'i1ijk, \I'll/It I'Olgells een denombrett/em lIil 175./ :'011 (Ie jaclll i/l de Ileerlijk
IIeid \Vessem i/l leen gegel'ell :ijll (UIII (Ie graaf 1'(11/ Horioll" De:.e gmaf W(IS IIeer 1'(111
Pol en P(lfIlleeJ I'll :eleJde bij lijd en Il'ljle op :.ijll kasteeJ i/l Heel,
De i/lkolllsiell /lit lenell \I'erdell i/l tie feen/Ulmer nm Weert, Netlenl'eert ell Wessem
opgeleke//(I. De i"komslell lIit hoell'S ell cOIifiscalies I'ielen I'o/gens een tIellombremelll
I'WI rOflll 1760 toe mill de sclwftis Will Wesselll.
Her be"lH'lIIillg~'recht mn de lIeer was dallig uitgellofd. De sclloftis benoellule jaarlij/w
de burgemet'slers en de sellepellen ad I'illllll.' III (Ie rerkooIJl'()()nl'llllrden wordl 11015
geslJrokell {)I'U het plalllrecJll of Itet reelll bomell hmg.f (Ie wegell Ie plamell. In Itet
(Iellnmbremellt kOlllt (iiI "iel \'oor, Hel befallg \'(/1/ (lit recltl was blijkbtwr niel rermel
(Iell,m'twnlig. EI'etwl,f i/l Wee" ell Nedenl'eert was het pllllltrechl eell formed reelll
:'OIuler prakli.fche 1I'1Ianle,

De locvallige balcn worden voor Weert, Nederweerl en Wessc1ll gez:unenlijk opgcgc
vcn. Dell! zijn re \linden 01) bIz, 43 I'{/II her Weerler j(wruo{'k 1996,

Ucsluit
Na de verovering en inlijving van de Oostenrijkse Nederlanden bij Frankrijk schaften
de fr:lIlse aUlOriteiten de heerlijkheden, de heerlijke rechlen, de ticndcn ell de cijnzen
af. Slechts het onroerend gocd blecf in handen van de oorspronkelijke heren. vOQrJ;Over
hel niet geconfisqueerd en verkochl was. In Wessem was dat de Calversta!. De erfgena
men vall de laatste heer Philippe-G:lbriH prins van Chi may. verkochlen in 1841 31 hun
onroerende goederen in de oude heerlijkheden Weert. Nederweert en Wessem aan Louis
Beerenbroek, oud-burgemeester 'all Weert en aan de drie kindcren Smits uil Gestel bij
Eindho\en, De Calversla!. gemeenle M:msbracht seclie F 466 en grOOI 3.44.24 ha. werd
eigcndom van de kinderen Smits, Dc oudst bekende eigenaar van de Cal\'erstal wall
nicmand mindcr dan de in 1568 in Brusscl onthoofde Philips 'an Montmorency. graaf
van Hom cn heer van Weert, Nedern-eert en Wessem.
Noten
I Archl\e~ n:l1l(.male~ PanJs (AN), -ene T ~802Jhasse 8. !>apie:rs ComIc d'AI...ace, pnnc:e d·Hfnin·Lit'lard

condamne. Ikoombremc:nt des drolls & domaj .....~ appane:n:lnt a \1gr. Ie: Pnoce de Chlmay, o;eigneur <k,
'ille, elle:m:s & seigneur1e.'l de Wen, Ne:def\\en & Wessem.
In de Konln~IiJke: Bibliolhc:t:k Ie 8m_sell' ook een e:.\e:mplaar a.angelroffc:n.

2. Gemeemearchief Ween IGAW). Oud·admIIlH.lr.llief archier (OAW), Ill'.nrs. 46 en 158.
3. AN, St'ric: T 5802ltia,se 8. Papier~ ComIc: d'Alsace, prince d'Ht'mn-Lit'lard condamn<'. CondlllOflS SOIl'

le-quellc:~ on lendra publiquemenl ~ 13 Chambre d'Ucde ciC. Juilici 1180Iconcepl.lOOf\loaarden).
4. Bcdoeld lO.ordl hier de Brabamsc of de centrale gulden. Ecn gulden Ween, ,1aal gelijk mel '0.6' gulden

Bnlb:mls of 12 \llliver Brabam"
5, Algcmeen Rijk~al'\:hicf Ie Bru'.cI(ARAIl), Archief Rekenkal11ers, inv.nr. 49236. c1fde remmee,ter,,,,ke·

ning j)I'cr 1769 van Ferdinand Jo~cph Co>!erius,
6. GAW. QAW, inv.nr. 158. Dellombrcmcnl van de ,lad We"elll \'an 16.9.1654 ingevolgc pbkkaal v;.n

20.1 1753.
7, GAW. QAW, iov.nr. 46 (ca, 1760), Gerechlighcdcn, dOllceuren cndc revenucn, compdecrende aan den

Ikere van Weerl, Nederw~rl en W"'WI11.
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