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Kaartje van de. Zuid~Willemsvaart en de daarmede
samenhangende verkeersplannen.
Getekend door J. H. M. van Dijk bij
het artikel van Dr. C. Wiskerke over
De Aanleg van de Zuid-Willemsvaart
in Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootsehar 1944 blz. 6.

medaille met zijn plan tot kanalisatie
van de Dommel tot Kleine Breugel,
het graven van een kanaal vandaar
naar Tong"erén,' vanwaar men over de
J"eker Maastricht en verder Luik zou
Iwnnen bereiken. Dit plan is niet uitCliché welwillend ter beschikking
gevoerd door de internationale Q)TIgesteld.
standilgheden
en door de
foutieve
hoogteschattingen.
Gestip~\eld ziet men hierop twee
De enige verkeersverbetering in de
oudere kanaalplannen. Dat van 1620
lBc eeuw was er ene te land. In 1741
was afkomstig van de kwartierschout
kreeg den Bosch van de Staten Genevan Peelland Van Gerwen, die de Aa
raal in overleg met de Prins-Bisschqp
van den Bosch tót Asten wilde kanavan Luik octrooi tot aanie; van" een
liseren en vandaar onge, eer
over
'kasseien straatweg over Eindhoven
Ospel en Kelpen een kanaal graven
naar de Luikse grenzen. Om finannaar Maeseiik. Hiervan is alleen de
ciële redenen werd dit werk aanvankanalisatie
van de Aa tussen
den
kelijk slechts tot Best uitgevoerd en
Bosch en Helmond uitgevoerd.
eerst in 1791 (door de Staten van HolHet plan van 1787 was het gevolg' land) voortgezet. De· aansluiting aan
van een uvijsvraag van het Bataafsch .het Luiker straatwegennet werd eerst
Genootschap der proefondervindelijke
in 1818 door het Rijk tot stand geWijsbegeerte te Rotterdam. De landbracht. Men ziet deze weg met een
streepjeslijn op de kaart afgebeeld.
meter Verhees "erwierf de gouden

Gezicht op Weert in 1850.

Naar een lithografie van J. J. F.
Jansen te Weert, 'voorkomende in:
G. M. PoeH, Beschrijving van h'et
Hertogdom
Limburg,
Weert
1851,
bldz. 294.
Gezien van over de Zuid-Willemsvaart tegenover de Molenpoort (midden). Links ziet men de kerkhofmuur, waarachter de huizen van de
Beekstraat, In hét midden de St. -Maar-

tenskerk, rechts de Binnenmolen (hoek
Wilhelminasingel-van Berlostraat) en
de Looirnolen (hoek Willem I-straatCoenraad Abelsstraat).
-x-

Het vignet op de
Cor van' Gcleuken.

omslag is van
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Inleiding.
Al' brengt het begin der ige eeuw
voqr Weert geen bloeitijd zoals de late
middeleeuwen, toch is het de moeite
waard dit tijdvak aan een beschouwing te ondErwerpen.
Wanneer 't er immers over gaat
de geschiedenis te beoefenen, niet al~
wetenschap om haar zelfs wil noch
als middel to't het oproepen van
droombeelden uit een schoon verleden
maar Oril er less~n uit' te putten "oor
heden ep toekomst, dan geloof ik dat
het onmiddellijk verleden ons nog
meer te leren geeft dan een lang vergane bloeitijd, die geheel andere verhoudingen en weinig aanknopingspunten. toont. Welnu, in de lessen die het
verleden biedt zie ik het grote nut van
de popularisering der geschiedenis.
Wie zich aan het verleden spiegelt
spiegelt zich zacht.
'
Ik zal beginnen met een beeld op
te hangen van Weert zoals het was
oms~reeks 1780 met in 't kort de oorzaken van de toestand waarin onze
stad gekomen was. Daarna zullen we .
,achtereenvolgens !nagaan haar lotgevallen in de patriottentijd vlak voor
de Franse revolutie; dan in de Franse
tijd toen Weert met de overige Zuidelijke Nederlanden twintig jaren lang
tot Frankrijk behoorde n.l. van 1794
tot 1814; hierna de groot-Nederlandse
tijd tot 1830 en tenslotte de Beltgische
tijd die voor tegenwoordig Nederlands
Limburg, tot 1839 duurde en in laatstgenoemd jaar de definitieve vereniging met de Noordelijke Nederlanden.
Vooraf zij opgemerkt dat ik niet
geput heb uit archiefonderzoek hetgeen niet of bezwaarlijk doenlijk is
zolang de ordening en beschrijving
v'an ons stadsarchief niet is, voltooid.
V.oor insiders zal ik dan ook weinig
meuws brengen. Zij zullen mij veeleer op menig punt nog kunnen aanvullen, waarvoor ik mij gaarne aan.:bevolen houdt. Het was slechts mijn
bedoeling een overzicht te geven over
een bepaalde periOde uit de Weerter geschiedenis en daaraan in ruimere kring bekendheid te geven.
De pOlitieke indeling.
Beginnen we met een duik in het
grijze verleden onder het ancien régime. Wat nu Limburg heet was toen
6

een lappendeken van talloze politieke
gebiedjes, deels onafhankelijk deels
, behon;nc;le. tot of onderworpen aan
nabunge staten en staatjes. Tussen
Weert en de Maas had men alleen al'
het graafschap Horl'ie, het stift, d.i:
g~estelijk vorstendom, Thorn, de heerliJkheden Weert·Nederweert-Wessem
Kessenich, Heel, Pol en Panheel e~
Meijel.
Wat Weert betreft, in de late mid~
deleeuwen waren de graven van Horne tevens' heer van Weert-Nederweert
en Wessem p'eweest, zij hadden Weert
omwald en stadsrechten gegeven en
er achtereenvolgens twee
kastelen
gebouwd, waarvan het laatste hun re-'
sidentie werd in plaats van hun stam·
slot in l(o,rn. Hierdoor is het verklaarbaar dat· Weert hoofdstad van het
GraafschaD Horne, 'genoemd
werd.
hoewel het niet tot het
eigenlijke
graafschap behoorde maar enkel dezelfde heer had; een soort personele
unie dus.
Deze unie werd verbroken bij de
onthoofding van de laatste graaf van
Horn<!, F'hilips van Montmorency in
1568. De Prins-Bisschop van' Luik: als
graaf van Loon leenheer zijnde van
het graafschap Horne, trok toen dit
g:aafsc~aD aan zich zonder het opmeuw In leen te geven. Sedertdien
vormde het de Noordelijke uithoek
van het Prins-Bisdom Luik.
Weert, Nederweert en Wessem daarentegen raakten met het overkw.rtier van Gelder en de overige Zuidelijke Nederlanden in de Spaanse sfeer.
Zij werden door het Spaanse bestuur'
aan dit Overkwartier toegevoegd en '
toen dit bij het Barrière tractaat in
1704 tussen de Staten,
Pruisen
en
Oostenrijk verdeeld werd aan dit
laatste rijk.
Dit had tot gevolg, dat het opperbestuur en de rechtspraak in hoger
beroep ,over Weert kwam te berusten
bij het Souvereine Hof' van Oostenrijks Opper Gelder te Roermond 'en
daarboven bij de Oostenrijkse ,Regerinl(.
der Zuidelijke Nederlanden te Brussel
Daar Weert beweerde als vrije Rljks~
heerlijkheid niet te behoren tot Gelder en dus niet onder de Spaanse Ko':'
ning. later de keizer "an Oostenrijk,
als hertog van Gelder te staan doch
enkel het onbetekende keizerlijke gezag boven zich te hebben, heeft het

niet aan protesten en processen tegen
deze onre'chtmatig gevoelde annexatie ontbroken. maar dit haalde niets
uit nademaal Oostenrijk metl':ijn bondgenoten Weert veroverd had en het
zich hier als heer en meester gedroeg. In de patriottentijd is het echter tot een uitbarsting tegen OostenTijk gekomen zoals we t.z.t. zullen
zien.

"

-De Kerkelijke indeling.
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Paralel met de politieke scheiding
liep de kerkelij~e scheiding die Weert
en Horne ondergingen. Vóór de oprichting der nieuwe bisdommen
in
'1559 hadden
beide in het Bisdom Luik' tot het aa.rtsdiàconaat
Eyck
Maeseyck)
alias
van
de
Kempen behoord. Horne bleef daartoe behoren hoewel
het door
den
Paus aan het nieuwe bisdom Roermond toebedacht was. De opperheer
van Horn. de Prins-Bisschop van
Luik, wist Horn zowel wereldlijk als
kerkelijk te behouden. Weert, Nederweert en Wessem daarentegen kwamen met Meijel als het landdekenaat
Weert aan het ,bisdom Roermond,
claarv.an gescheiden door Luiks gebied.
De waardigheid van landdeken werd
bekleed door een der pastoors, dus
'niet noodzakelijk door de pastoor van
Weert, een verschijnsel dat ook thans
in landelijke dekenaten nog veel voorkomt.
Middeleeuwse bloei.
Onder de Hornes was Weert een
bloeiende stad geweest, dank zij zijn
nijvere gilden en dank' zij ook de bescherming van zijn machtige heren.
Alle straten en straatjes der binnenstad waren toen dicht bebouwd en de
bebouwing strekte zich tot- ver buiten de poorten uit in de wijken die
thans nog naar gie poorten genoemd
zij. Deze bebouwing wijst er op dat
bij voorgezette bloei een tweede omwalling zoals gebruikelijk spoedig gevolgd zou zijn.
Met dat al was Weert nog altijd
een klein stadje. Rondom het centrum
van Markt met kerk en stadhuIs één
strook van huizenblokken en daarom-

1)

Onder'jijzer in de

héen de wallen. De mededeling van
Poel! 1) in zj;n" Beschrijving van het
Hertogdom Limburg (1851) dat Weert
toen 20.000 inwnoers telde kan dan
ook niet op waa.rheid }Jerusten en behoort tot de 19-eeuwse romantiek. Veel
groter steden als Maastricht en den
Bosch hadden
in de Middeleeuwen
nauwelijks dat inwonertal.
Niemand
die dat ook beter kunnen beoordelen
dan wij die zien. dat om de tegenwoordige 20.000 Weertenaren te herbergen een hele reeks toen niet bebouwde singels en buitenwijken verrezen is terwlil ook d'e buitenwijken
dichter bevolkt en in oppervlakte zeer
toegenomen zijn.
Weert behoorde anderzijds ook weer
niet tot de kleinste en minst welvarende type steden. Onze majesteuze
St. Maartenskerk en onze Munt zijn
d,Hlrvan nog een sprekend bewijs alsmede ook de vergelijking. met plaatsen als Bree, Echt, Wessem. Nieuwstad, Susteren. Hamont. Peer en Beringen. die eveneens het stadsrecht
del' lachtig werden.
Ook het aantal kloosters, een goede
graadmeter destijds van geestelijke
en stoffellike bloei, was heel behoor'lijk n.l. twee vrouwenkloosÎers en een
mannenklooster: Het waren 't Augustinessenklooster Maria-Wijngaard ter'
pHlatse der zu.sters Birgitinessen met
een kerk waar nu de binnenspeelplaat~ van pensionaat St. Lcuis ligt,
een klooster van Franciscanessen er.((ens op de Biest en het nog bestaande
Franç}scanenklooster aldaar. Vele andere s.oortgelijke steden zijn in de
Middeleeuwen niet aan dit getal kloosters toegekomen.
We doen dus goed bij de beschouwing 'van het verleden onzer stad niet
naar' boven noch naar beneden te
overdrijven.
Verval.
Aan de bloei van Wèert was een
"roegtijdig einde gekomen door de
80-jarige oorlog. Wij hadden dat niet
verdiend want juist de heer van Weert
was zozeer een der kopstukken van
het verzet geweest, dat zijn onthoofding met die van Egmont het sein gaf

Stadsburger;;ehool te Weert.
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tot de opstand en juist in deze streken
hadden de eerste wapenfeiten van de
oorlog plaats. Het waren echter de
zeegewesten die door hun strategische
ligging achter het water stand konden
houden en daardoor -de Wijkplaats en
springplank der uit alle Nederlanden
gerecruteerde opstandelingen konden
worden. Hier in de Zuidelijke Nederlanden (het traditionele slagveld van
Europa) ging de welvaart ten onder
tengevolge van' de plundering en vernieling door dikwijls wisselende legers, de afsnoering en overvleugeling door de machtige, welvarende- en
tegenover" het Zuiden meedogenloze
Republiek; de machteloosheid en de
indolentie van het Spaans-Oostenrijks bewind, de uitwijking vap welvarende en actieve protestantse koopen ambachtslieden enz.
Toestand einde 18e eeuw.
En zo is het te verklaren dat Weert
met zoveel andere Zuidelijke steden
op het einde der 18e eeuw in groot
verval was "eraakt. Met inbegrip van
al haar buitenijen had de gemeente
nIJg geer 4400 inwoners meer; telt men
hier de gehuchtbewoners af dan komt
men tot de conclusie dat de parochiekerk, die 3800 mensen bevatten kan,
veel te groot geworden was om alle
stacl,cbewoners tot de laatste man te-pelijk ,op te nemen. Met de andere
steden van het tegenwoordige Limburg'
was het niet veel 'beter besteld. Sittard had 2500, Roermond bijna 3800,
Venlo 4100 inwoners, doch deze woonden daar dan ook alle in de stad, die
niet gelijk Weert ook nog buitenijen
'telde. Als stad waren ert zijn zij volkrijker dan Weert.
HE:t kasteel, de grachten en wallen
waren vervallen; over de binnenstad
getuigt nog in 1828 een Hollarids reiziger 1) dat de bouworde ervan getuigde van de (armoede des lands en dat de
straten eer geleken naar slecht onderhouden buitenwegen. Langs die vroeger dichtbebouwde straten waren binnen de wallen vele en grote gapingen
ontstaan met tuinen e.d. Vooral in de
Langstra:J.t, de Beekstraat en de Maasstraat. Talrijk waren binnen de stad

ook de boerderijen. Wat er aan ambacht en handel overgeJjleven was,
was geheel verouderd en vrijwel alleen gericht op zelfverzorging
van
stad en' omgeving.
\
Van verharde wegen van 'de stad
n8,ar elders was er ,geen sprake evenmin als van een waterweg en wanneer men zich een idee wil vormen
hoe men toe~ Weert langs een der
voornaamste foegangswfgen bereiken
of verlaten kon dan m<tet men maar
ee,ns eeu wandeling m ..ken door de
leem en het zand van de Geuzendijk
naar Budel
of van de Diesterbaan
naar Loozen. Honderd jaar later heeIt
een Hasseltenaar de wandeling van.
Hamont naar Weert beschre"en -l!). Van
Hamont tot lh uur voör Weert, dus
llh uur lang, bespeurde hij geen enkele mensen woning en wel nodig was
de vermaning op de nu verdwenen
Castrél's Hut even ten Oosten vari de
boerderij in 't Blaakven:
'
"Alvorens gij den weg betreedt die
door de bergen leidt,
Bidt hier die voor Uw zaligheid '
den bittren kruisdood lijd.t".
Van enig openbaar vervoermiddel,
was nog geen sprake. Wanneer men
zich daarbij nog voor ogen stelt dat
Weert-Neder",eert vàn allE: kanten on),:singeld waren door een kilometersbrede strook van pelen,' heidevelden
en zandvE:rstuivingen, welke nog nergens zoals nu door harde wegen en
ontginningen doorbroken of versmald
was., dan krijgt men enig idee van, het
isolement waarin wij geraakt waren.
Van een opgewekt cultureel leven,
deelnemen'cl" a:m: de grote stromingen
om ons heen, kon dan ook geen sprake
zijn. DE:s te meer teerde
men op
oude gebruiken en tradities, hetgeen
door herinneringen aan ouderi rijkdOm
en door het momentele isolement bevorderd en door geen nieuwe welvaart'
in gevaar gebracht ,werd.

De kloosters.
Wat Weert sedert den hloeitijd WE:I
bijgewonnen had, dat waren twee
kloosters. maar dit was minder een
teken van vooruitgang dan van nood"

1) Ds. C. E. "Van Koetsveld in De Kampioen, 45e jg. blz. 691.
2) In, De Maasgouw, 1879, blz. 55.
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'waar men een deugd van maakte.
Beide stiçhtingen waren n.l. het gevolg
van de vervolging der katholieken in
de naburige Meit:rij, die immers sedert den vrede van Munster in 1648
definitief bij de Republiek werd in.,.
gelijfd. In datzelfde jaar waren de
reguliere ka,nunniken van St. Augus-_.,
tinus 'uit het klooster Mariënhage te
/ Eindhoven hier de exploitatie van een
Latijnse school op zich komen nemen
ter plaatse waar nu de bude vlE:ugel
van het· Bisschoppelijk College en zijn
speelplaats Iillt. De tweede klooster~
stichting WàS die der zusters ·Penitenten-Recollectinnen uit Dommelen, die
- zich aan hat uiteinde der Beekstraat
bij de Beekpoort vestigden en daar in
hun klooster Nazareth o.a. een meisjespensionaat dreven.
Wanneer .ik
hier van nQod spreek, bedoel ik met
alleen die der verdreven kloosterlinl1en maar ook die der ve:rarmde stad
binnen vier wallen overvloedige en
goedkope vestigingsmogelijkheid
te
vinden was. De goedkoopte. van het
leven in Weert, een gevolg van de
inzinking die de stad langen tijd had
meegemaakt, is nog tot in onze dagen
merkbaar door de lage classificatie
van Weert voor ambtenarensalarissen,
arbeidsloneri,
uitkeringen
voor
ouden van dagen e.d., welke een ge'volg zijn van het lage prijspeil en m.n.
van de lage huishuren. In de vorige
eeuw werd Weert cm die reden gezocht door gepensioneerden.
Om op de vervolging der katholieken in de Meierij terug te keren, in
hun nood werd m.n. door de Weerter
Franciscanen voorzien; deze bedienden friet alleen de in deze omgeving
vlak bij de' grens gelegen noodkerkjes,
a.s. in het Hugterbroek en langs de Bolderdijk, waarheen de Meierijse gelovigen van heinde en verre toestroomden. maar ook) bereisden zij de verdere
Meierij, waar zij vandaag den dag nog
op termijn en assistentie gaan; van
Weert uit was het ook dat zij hun
klooster te Venray stichtten. dat deze
taak voor de Noordelijke ME:ierij en
het land van Cuijk en Ravestein overnam.
De godsdienst.
Geen wonder dat in Weert zelf h.et
katholicisme bloeide.' Na den door
Montmorency's echtgenote bevorder-

den beeldenstorm in 1566 had Roermonds eerste Bisschop Lindanus hier
met grote voortvarendheid het geloof
hE:rstelden zij die niet in den schoot
der moederkeTk
wilden terugkeren
moesten onder druk / van het geestelijk en daarmee samenwerkend wereldlijk gezag op den duur uitwijken.
In dit opzicht was men hier' veel riloreUSE:r . tegenover andersdenkena"l>
rian de Staten het tegenover de k:l
tholieken waren. Deze werden daar
getolereerd, zij het dat zij voor hun
geestelijken' en hun godsdienstoefeningen zwaar te betalen hadden.
Dat d.e gedragslijn hier in het Zuiden voor de stOffelijke welvaart niet
onverdeeld gunstig was zagen we
reeds; ook voor het handhaven van
de nodige, doch ons zuiderlingen vaak
ontbrekende, dosis zelfcritiek en zelfbewustzijn bij het beleven, van den
godsdienst en voor het, nu eeuwenlang
onderbroken, geestelijk, contact met
onze landgenoten in het Noorden zou
de aanwezigheid van een protestantse
minderheid in ons midden goed zijn
geweest.
Hoe dit ,ook zij, aan 't élan der door
de Nederlanden varende contra-,t'eformatie -heeft Weert met hart en ziel
en door de gehele l'7e en 18e eeuw
heen deelgenomen. Om mij tot de nu
nog waarneembare uiterlijke dingen
te beperken: geheel ons oude kerkmeubilair en al onze oude kapellen
met inhoud dateren uit ,die twee
eeuwen; voortdurend is E:r sprake van
de bouw ,van een nieuw altaar of van
een nieuwe kapel en .nog in 1790. alR
de Franse revolutie reeds uitgebroken'
is, die 6ns vijf jaar latE:~ zal overspoelen, laat men twee Itallaanse kunstenaars het hoogkoor der St. 'Maartenskerk volgens de nieuwe mode van'
het classicisme inwendig geheel vernieuwen.
In schrille tegenstelling tot de naburige Meier" konden de katholieken
hier op den ouden voet, milar ·door
de contra-reformatie van misbruiken
gezuiverd en van nieuw en gloed voorzien, voortgaan hun godsdienst ongehinderd te beleven met al zijn vroomheid en zijn liturgische pracht en konden z~i voortgaan ook op het openbaar en maatschappelijk leven hun
stemT'el te drukken, hetgeen tot den
dag van heden zo gebleven is. De
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veelvuldige godsdienstige
broederschappen hadden een bloeiend leven
en menigvuldig waren de processies
en bedevaarten; vooral de de.votie tot
O.L.V. van Weert. trok uit Kempen,
Meierij en Rijnland bedevaarten naar
Weert, een verschijnsel dat wij in het
geheel niet meer kennen.
.Jozef 11.
Dit is Weert, zoals wij het aantreffen b~i hE:t begin van ons verhaal,
de patriottentijd. Over hetgeen er in
dien tijd in Weert en in de Weertenaren omging zijn wij uitvoerig en uit
de eerste hand ingelicht door een kronièkje van Lambertus Goofers (1), een
buurman van' de P.P. Minderbroeders.
ME:t hem begin ik mijn relaas in 1784
bij het overl~iden van de wijze en beminde. Maria Theresia en de troonsbestijgiqg van den verlichten despoot
Jozef 11. Kampioen van het rationali~me poogt deze alle niet verstandelijk te verantwoorden factoren terug
te dringen, ook in de godsdienst, en
deze gelijk te schakelen als een instE:lling tot nut van het algemeen,
lees: van de Staat. Zijn verregaand"
bemoeizucht bezorgde hem vanwege
de Koning van Pruisen de spotnaam
van: mijn broeder de koster.
Tekenend is zijn bevel aan de pastoors tot afkondiging der regerings ..
pla.kkaten van den kansel; hij wilde al·dus van het geza/l der kerk miE,bruik
maken om zij'l dikwijls onpopulaire
,plakkaten een kracht bïj te zetten die
zij bii de tot dan toe gebruikelijke afkondiging van de pui van het stadhuis kennelijk. niet hadden. Toen de
Weerter pastoor Jansen 's keizers plakkaat betreffende de seminaries weigerde af te lezen werd hij afgezet en
vervangen door een waarnemer. Op
een petitie Iletekend door alle gezinshoofden op 13 na werd hij echter na
4 maanden hersteld, hetgeen aanleiding gaf om niet. minder dan 9 dagen
feest te vieren.
.
In 's keizers lijn lag ook de ollheffing van in zijn ogen onnuttige kloost.ers. T~ Weert moesten de Reguliere
Kémunniken van Marienhage en de
Witte Nonnen van Maria-Wijngaard
het ontgelden, hoewel de eersten toch

door hun Latijnse, school zeer nuttig
werk deden. Zij mochten echter weer
blijven tengevolge van. een nieuwe
petitie, die wel op dat nut den nadruk zal gelegd hebben. Evenmin populair was een andere maatregel, die
ons, mensen van de 20e eeuw, heel gewoon voorkomt nl. het gebod 'tot
aanleg van begraafplaatsen buiten de
beblluwde kom; tot dan toe had men
hier begraven in de kerk, z.g. kerklijk, of daarnaast op de korenmarkt.
Niet lang geleden was dit voormalige
kerkhof nog niet geplaveid. OveJ;blijfselen v.an het' begraven in de 'kerk
zijn nog te zien in de honderden grafzerken met opschriften .die later, al
of niet overlangs ddorgezaagd, gevormd zijn tot het vormen van paden in de verschillende beuken del
kerk en wier ontcijfering een rijke
oogst van gegevens voor onze' stadsgeschiedenis zou opleveren,
vooral
omdat de doop-, trouw- en begrafenisregisters uit dien tijd, toen er nog
geen burj(erlijke stand was, vaak ontbreken. Ook buiten de kerk ziet men
nog een paar zerken en ingemetselde
kruisjes. Voortaan werd het begraven
in of bij. de kerk verboden; buiten de
Molenpoort werd de tegenwoordige
begraafplaats illfericht - in den volksmond eveneens kerkhof genoemd en slechts daar kon begraven wordeIi.
De.monumentale poort, die enige jaren
geleden daarvoor is geplaatst. wijst het
.iaar aan, waarin deze inrichting plaats
vond.
Twee jaren later later kwam er een
nieuwe maatregel die de Weertenaren niet minder hatelijk wa.s en die
wij ons ook nu nog als. zodanig kunnen indenken: verbod van alle. 'kermissen behalve éen VGor geheel het
hele land 0'1 de 2e Zondag na Pasen,
.de Z.g. Keijserse kermis. Het getuigt
van de vasthoudendheid der Weertenaren aan hun kermis, dat zij zich
maar één keer aan deze maatregel
gehouden hebben. Daarentegen is àe
bC}r{)rking der processics' tot nu toe
in zwang gebleven; er zouden
n.l.'
geen processies zijn dan op de kruisdagen. sacramentsdag en een dag, door
de Bisschop voor elke plaats te bepalen. Voor Weert werd dit gesteld

1) Door Jos. Habets gepubliceerd in de Publications (de la Soc. Hist. et
Arch. d. 1. Limbourg) 25e jrg. (1888) blz. 365-410}.

10

O.L.Vr.-Geboorte. Toen beide feestdagen in de Franse tijd afgezet werden
zullen deze processies op de daaropvolgende Zondagen gesteld zijn en zo
is het gebleven. De wangunst dier
tijden heeft wel de doodsteek toegebracht aan de bedevaarten naar O.
L. Vr. van Weert; hoewel de devotie
bij de Weertenaren zelf vooral de laatste jaren weer aangewakkerd wordt,
heeft dit nog in het geheel niet geleid tot herleving van Weert als bedevaartplaats. Een eigèn kapel evenals in zoveel andere plaatsen zou hier
zeker veel goed aan doen.

houding tussen de adelaar (de Ddtse)'
en de leeuw (de Nederlandse) enig~
zins anders zijn! Ook sommige burgers hadden hun huis met schilderingen van Leeuwen Adelaar versierd.
In de ark op de Oelemarkt hing een
kooi met een levende vogel er in, maar
dat was geen adelaar maar een uil
omdat men ten onrechte Oelemarkt
voor Uilenmarkt hield, zoals ook nog
op de eerste kadastrale kaart van
Weert te lezen is. Nog op een kaartje
\ van 1913 is die fout gemaakt doch sedert de jongste vastenavondsstoet weet
nu wel bijna iedereen dat oelen potten
zijn.
De Patriottenbeweging.
De vreugde in Weert was echter vergeefs geweest want de Keizer ging
Onder invloed van de tijdgeest en
rustig zijn gang en trok zelfs de Blijde
reactie tegen de aantasting door Jo··
Incomste in, hetgeen najaar 1789 tot
zef II van de rechten der kerk en
de z.g. Brabantse revolutie leidde. Jovan de aloude vrijheden, bezworen bij
zef II werd vervallen verklaard en de.
,de Blijde Incomste, waaraan men vanonafhankelijkheid der z.g. Belgische
ouds zeer gehecht was, ontstond er
Staten' uitgeroepen, de eerste keer dat
ook in de Zuidelijke 'Nederlanden een
we
het woord Belgisch ontmoeten in
patriottenbeweging. Om nu te trachde specifieke betekenis van Zuidelijke
ten 's Keizers ogen te openen voor
Nederlanden, die het woord nu nog
de groeiende ontevredenheid, ging in
Te voren, was het de Latijnse
1787 een deputatie van de Staten van. heeft.
naam voor de Nederlanden in hun
Brabant met de Aartsbischop van Megeheel en kon het in het Latijn zowel
chplen naar Wenen. Jozef II wist hen
op de Noordelijke als op de Zuidete sussen met de belofte dat alles bij
lijke Nederlanden betrekking hebben.
het oude zou blijven.
'
Ook Weert leverde aan de revolutie
Weert was opgelucht en vierde feest
wapens en· manschappen en 20 Decem_
onder de leuze: Vivat de Staten van
ber werden de plakkaten der patriotBrabant! Om een idee te geven van
ten vóór de schutte.rs op de Mankt
de toenmalige wijze van feestviering
tot grote blijdschap van iedereen afblijf ik hier even bij stilstaan. Er wer_
gelezen. Men riep:
"Vivela patriot,
den arken opgericht en 50 geoefende
viva
de Staten van Brabant" en iederjongemannEin losten 3 vreugdeschoten
een werd ten teken van verstandhouonder de pleChtige poogmis. 's Midding verp1,ich~ een cocarde te dragen.
dags trokken zij door de stad en exerHierna trok de schutterij naar de post ..
ceerden voor ieder klooster dat zij
meester. blijkbaar een typisch vertegelukwensten en waar zij getracteerd
genwoordiger van
het Oostenrijkse
werden. 's Avonds was er voor hen
gezag; daar werd de Oostenrijkse adeeen feestgelag op het stadhuis. De stad
laar afgetrokken, bespuwd en tenslotwas geillumineerd 'door lampions in de
te verbrand. 's Middags was er een'
arken, iQ de torens der kloosters en
Te 'Deum in de parochiekerk, waarbij
aan sommige huizen en door kaarsen
ook de p.p. Minderbroeders aanwezig
achter alle vensters. De Markt werd
waren.
verlicht door een grote denneboom
met hoepels waaraan lampions en door
Aanslag op Roermond.
een brandende pekton., In de Paterskerk was
een tafereel geschilderd,
Na Kerstmis 1739 krijgen we dan
waarop de Oostenrijkse' adelaar den
de befaamde aanslag op Roermond 1).
rijksbal aan den leeuw (van Brabant)
Daar zételde het souvereine Hof van
aanbood. (150 jaar later zou de verOostenrijks Gelder, in dit gewest dus
00

,

\

.

1) Zie hiervoor behalve Goofers ook: Jos. Habets, "Gevangennemmg
van .... de Stuers .... in 1789" in PUblications, 25e jrg. (1888) blz. 411-418.
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de uitvoerder van de gehate Oostenrijkse maatregelen. Bij de Weertenaren was het Roermondse Hof nog bijzonder impopulair omdat dit a.h.w.
de personificatie vormde van de inlijving bij Oostenrijks Oppergelder,
waartegen Weert zich tevergeefs had
vexzet. Bovendien had het Hof laatstelijk in een proces de heidevelden rond
Weert aan de Heer i.p.v. aan de gemeente toegewezen, hetgeen juist d'.'
burgers die van, deze heidevelden hun
getief hadden. benadeelde.
Geen wonder dat men niet minder
dan 700 Weertenaren,
d.i. ongeveer
1/3 deel der mannelijke bevolking bereid vond mede te doen om de voornaamste heren van het Hof onschddijlijk te maken, nI. de fiscaal of momboii' Jhr. de Stuers, vertegenwoordiger van den Heer, de kanselier Luijtgens en de griffier van der Renne.
Den 28en Decembp.r 's avonds trQkken
deze Weertenaren, elk gewapend met
een geweer en 3 kogelR, over het veer
te Buggenum naar Roermond.
(De
verbinding over Horn is er eerst gekomen toen in het midden der 1ge
eeuw de Maasbrug bij Roermond en
de dijk vandaar naar Horn werd aangelegd.) Ik geef nu verder het woord
aan Goofers die tot de 700 dapperen
behoorde:
.. en doen wy al over waeren do'en
1:i'ocken wy wat voort en wy hadden
den weg gemist en dHer soude eenen
baron (1) uyt de stadt Ruremonde
ons tegen komen
en wy hadden
eenen anderen weg ge ga en en waren
seer bevreest, en men dogt als dat
men bedro~en was. Sommige segden:
Ware men nog in Weert.
En wy
stonden hier met hopen by malkander en den eenen maekte den ander benout. En doen het dag geworden wa,s doen kwam den selven Baron \ die wy gemist hadden. Andere
meenden weeder om ~ trecken en
doen trocken wy voor dè stadt, maer
de poorten die wa eren • gesloten en
sy eh lieten daer nieJYflnd in met
geweer en men sette de wachten aen
de poorten en liet daer ook niemand
uyt. En daer de stadt niet over en
gonk doen trocken wy na er Mae'1niel en begosten appetyd te krygen,
(1)
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Baron de Heerma.

alwaer men eenen' boteram kreeg.
En doen wy daer bésiO' waeren derwyl gonk 'd~ stadt over, en doen
trocken wy daer in; en men sette
aenstondts de wag~en aen de hUy,sen
van de, heeren, alwaer wy ter om
naer toe gegaen zyn en het was
avond en wy bleven die nagt nog in
de stadt. Wy wierden gebilletee",t;
hondert vyftig moesten in het Penitenten kl oester en de' anderen wer-.
den in d'e herbergen gelegd. Maer
des andersdag trockenwy naerWeert
met de gevangen heeren. Dezesaeten in twee koetsen en wy wierden
da,er se er blyden onthaelt.l Men sette het volk in het gelid, vier en vier;
het voetvolk vooruyt, het peerdenvolk voor de koetsen en agter. En
doen wy aen de poort kwamen wier_
den wy van het volk van Weert seer
blydelyk onthaelt met de musicanten; en de dögters van de stad stonden hier met de brandende flambouen. Men trok dan soo in de stadt
en gaf den gevangenen losyes' in "De
Vesper". Des anderdaegs trockeri
wy van hier met naer Brussel.
'
De gevangen genomen heren werden
echter na enigen tijd wegens gebrek
aan schuld vrijgelaten.
In Januari 1790 werden weer Hrabantse patriotten te Weert onthaqld,
die op doortocht waren naar Roer-,
mond om daar de schepenen af te zetten en nieuwe te doen verkiezen.
Om de opstandige staten aan bewapening te helpen bracht Weert voldoende middelen bij elkaar voor ,\, l(\r
kanonnen.
Men offerde niet alleen
geld maar ook het zilver der Jonge
Schutten en zilveren schoengespeIl. In
plaats daarvan zou men' voortaan ?ijn
schoenen met riemen binden, Sommigen dezer offeraars hadden hierover
i.:westie met hun wederhelft, te me=T
toen naderhand bij het verlopen der
revolutie het offer vergeefs geda'lll
bleek.
Het enige wat men",er mee
verdiend heeft is een zilveren medailIp. van erkentelijkheid
d~ Weerter
burgemeester door de Brab:mtsEl patriotten geschonken.,
Om nieuw zilver ·aan te kunnen
schaffen be'sloot men in 1791 enige
jarenlang wat m!p-der bier te drinken.

,

Twee jaar later volgt een lijst van , vry of doodt. En doen kwaemen sy
nieuw zilver; op het eerste schil staat
daer om te dansen, rommetom den
' de bierton gegraveerd.. die men hierboom, alle borgers de welke op den
merkt stonden namen de soldaten
'\i oor onaangeroerd had geaten!
met de handt, en zy moesten ook
Zoals gezegd verliep de revol ut:c;
dansen en sy songen dan:
Sollen
Jozef II stierf en de nieuwe keizer
kermiollen vila som de kanon. En sy
had het vertrouwen zodat de staten
',zich onderwierpen, 17 December 17,;'),
kwamen leuden met de klok en bet
was al victorie. En onder des en boom
dus precies een jaar na de Roermondse
van vryheyd trock alle dagen de
expeditie, kwamen 150 man keizerlijke troep.en te Weert. Het is grappig
wagt <lp. Den selven dag komen een
kempeney dragoenders en een regihoe \ Goofers hierop reageert:
ment volonteeren en de schuttery
"Maer ~àt sal' den borger hier mede
betoont
haer eer en komt se in te
komen te doen? Zal hy ze plechtig
haelen
en men trock de kloek aen."
inhaelen of niet?, En hy en wist niet
wat hy doen sou; maer hy komt se
Als de Weertenaren voorzien hadin te haelen met de schuttery en'de
den wat de Fransen hun nog aan zoumusicanten en den scholtus en het
den doen, zeuden zij wel wat minder
magestraet, de wel$:e riepen: Vivat
enthousiast zijn geweest, Maar nu zaden Keyser! Maer dit en gonk den
gen zij in hen slechts patriotten die
borger niet soo ter herten, als nu
hun evenals de Brabantse patriotten
een jaer geleden is, maer des anderde vrijheid kwamen brengen.
daegs trocken zy weder op."
Deze eerste maal duurde de Franse
bezetting niet lang want begin Maart
Ook de Roermondse fiscaal kwam
1793, dus 3 maanden later, werden zij
een tijd later opzetten en wel met een
weer terug gesla2"en.
Weert kreeg
troep jagers, zodat de Weerter koptoen een 'terugtocht te zien zoals wij
stuk)l:en die, hem hadden laten oplichniet
lang
geleden
van
de
Duitsers
hebten, nl. pas\oor Jansen en dr. Haex,
ben aanschouwd, Goofers zegt er van:
ondanks de afgekondigde amnestie de
"Voor eerst komen de wagens en
schrik te pakken kregen en de benen
kanons-'en haer magesynen van hoy
namen naar Maarheeze
op
veilig
en
haever. den 4 en den 5 komen
Staats gebied'. De fiscaal was het echsy al af. Als het een re gem ent verh~r té doen geweest om een ci',dele
treckt dan is het ander fWeder op de
schadevergoeding. Ook werden de despfaets. Zy spraken eertyds: Keysertijds afgezette oude schepénen weer in
lyk kapot! maer nu spreken sy als dat
hun functie hersteld.
Keyserlyks nog, leeft; zij spreken nu:
Wy syn bedrogen van onze geneEerste Franse bezetting.
raels; Dumoriez is over geloopen by
Nauwelijks was de Brabantse revode keyserleyken en wy kregen ook
lutie een jaar beëindigd of we kwaballen, de welken niet in de kanons
mèn in het zog der Franse terecht.
en gonp'en, en wy konden daer niets
8 December 1792 verschijnt een regimet de kanons aenvangen. En den'
ment Franse infanterie te Weert, Goo_
6 Meert doen kwamt het sodanig
fers schrijft:
van Venlo en van Ruremonde als
"Sy waeren in de stadt zonder dat
dat de selven 'nog niet in de stadt
iemandt het wi:;t. En het was een
en gongen, en de straeten en de huy_
regiment te voet en men riep: Vivat
sen waeren altemael vol.
het Franse Repubelyk! Vivat de NaEn smorgens om vyf uren vertrec_
tie! Vivat de Franse patriotten! En
ken de laetsten en om tien uren kwasy blyven h,ier liggen, maer, es anmen hier hondert keyserse hoesaren.
derdaegs komen zy den boom van
Deze waeren gelyk de leeuwen en zy
vryheyd te planten, den welken sy
kwamen op vele plaetsen te kopen
selven kwamen te haelen op Altsonder geldt. En sy waeren' aenweerdt. Zy ,komen hem op te regstobdts by dè boom van vryheyd, en
ten, het was eenen -dennenboom en
sy spraken tot den borgemeester:.
boven was daer een roode mu.tds in,
Den patriotten duyvel moet
daer
-", het welk
sy noemden Jacobynen
boven uyt syn! En doen dwongen zy
,mutds, en daer stond op geschreven
daer eenen mens van Nederweert,
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den welken op den merkt stont en
den welken hun een ledder brogt en
doen hij op de ledder was, hy sprak:
Ik en kan daer boven niet op! Doen
spraken de hoes aren komt hier af,
en doen moest hy de boom afkappen en doen hy hem af had, doen
moest hy denzelven boom drymael
kussen, En doen' gaven zy hem den
corporaelstok op syn broek voor zyn
devoren, dewelke, hy heeft gcdaen,
daer mede gonk hy naer Nederweerdt."
Verheffender gezicht was het toen
de keurvorst van Hannover, zoon van
de Engelse koning, in April 1793 met
zijn 5000 manschappen op doortocht
was te Weert en persoonlijk bij de ~e
guliere Kanunniken verbleef. Een bezoek van de Engelse Generaal Montgomery een 150 jaar later aan diezelfde plek, nu 13isschoppelijk College,
kan daar als schouwspel niet aan tippen. De Weertenaren vergaapten zich
althans hevig aan de scharlaken rode
garde en de koetsen van. de keurvorst,
elk bespannen met 6 paarden of muilezels en aan de riidende bruggen, kaI nonnen en bomketels, de laatste bespannen met 8 paarden.
Het volgend jaar, nauwkeuriger in
Juni 1794
keerden de krijgskans'm
weer met de slag bij Fleurus en ziet
Weert vluclttende bondgenoten doortrekken. Het begon met 1500 krijgsgevangen Fransen, 600 verstrooide huzaren, wagens met zieken én gewonden. soms 300 tot 400 bijeen en tenslotte een heel leger emigranten uit
Frankrijk en Vlaanderen, hoge geestelijken w.o. de Bisschop van Gent,
adel en regenten met hun gezinnen in
groepen van 5 tot 10 koetsen, vier dagen lang, Allen \Villen naar het Oosten over den Rijn want in de Renubliek voelen zij zich ook niet veilig:·
van daar het gedrang h:er langs de
Zuidgrenzen der republiek.
Tweede Franse bezetting.
Toch duurde. het nog tot midden
September 1794 eer de eerste compagnieën Frans paarden- en voetvolk
hier aankwam. Hun entree was typisch en gelijkt te zeer op latere bezetting om het verhaal daarvan hier
niet op den voet te volgen:
kwamén van
"Zy, de Fransen,
14

Stamproy, alwaer het kertnis was, en
alwaer sy den kermis verstroyt haddi:m; want men zyde als dat sy de
schotelen met qe speysen op de
peerden hadden staen en de vlaeyen
in de bangenetten staeken en
de
miekken langs de ~eerden hadden
hangen. En sommigen hadden buerssen vol croonen en' anderen hadden
en waeren versien met klederen.
En zy hebben aldaer de keyserlyke
hoelanen verdreven met het sweerdt,
want aldaer
dertien keyserlyken
wa eren. En sy hebben daer slag geleverd onder de hC'ogmis en sy n~~
men aldaer twee hoelanen gevangen:
en doen sy het volk het geldt afgenoemen hadden en de klee jers, en de
kermis soa verstrooyt hadder., vertrokken zy van daer op Tungelroy
en sy 'liep.en al weeder de hu} SPl1
af en vroegen al weeder cr·JonEn.
Zy schaaten aldaer eenen :nen,::h
doodt,
de welke by syn sChape!l
was; en men hoordt dat de rede
hiervan was, uls dat sy hem om den
weg vraegden en doen riep hy aen
syn volk, als dat sy b)" de schaepen soude komen: "Ik moet zyde
hy, de hoes aren den weg weysen".
En toen sehooten sy hem doodt; en
van daer trekken zy op naer Weert
en sy loopen weder op Moesel en
Keent' en sy nemen aldaer weeder
geldt en kleeders, al hoe dat sy het
krygen konden, en van daer naer
de Maespoort, alwaer sy het selfste
doen, want sy gaen in de winkels 2n
kopen sonder geldt. De dragoenders
en de hoesaren die houden de, wagt
aen de poorten en laeten geen voetgaengers in de stadt en sy trecken
langs den graef op naer de Moelenpoort, alwaer de menschen niet ervan komen, want sy nemen ldee·ders en geldt hoe schoonder h)e
liever. Maer de hoesaeren en de
draegcenders die in de stadt waeren
en plunderen niet;
en sy quamen
naer de Biest; sle paeters setten haer
poort open maer daer en komt niemandt binnen als den capiteyn; derwyl als hy daer wat in diseoers was,
s~o quarnen de hoesaren en de dragoenders in de herbergen te drinken
bier en brandewyn. En sy vuld~n
'den buyk en de tes, want sy droegen het vat met den genever uyt
den kelder en leyden dat neder in

het huys; die lust hadden die konden drinken en hunne flesken vulJen; en trecken weder naer de stadt
en sy trecken aenstonds
door de
Moelenpoort weeder uyt,
nemen
ha eren weg over Boshoven, alwael
de boeren niet van en komen te
stoeten, want daer sy lang trecken·
en quamen te plunderen. Zy trecken
dan naer
Bochol;, maer op een
quartier uurs tyd S3g men het goud
en silver verbannen, want men sag
geenen mensch meer met een sakhorologie, met' silveren gespen en
geen dogter met gouden en silver
krnyssen, want sy hadden al hor··
logiën uyt de sakken gehaelt, en de
gespen die naemen sy van de schoenen, en de kruyssen naemen sy de
vrouwen uyt den hals."
De volgende dag kwam er' weer een
partij keizerlijken .in de stad en plunderde wat de Fransen gespaard hadden. In October zijn de Fransen (·r
weer en komt het bevel aan Weert en
Nederweert om met karren brood te
halen in Diest en te brengen naar de
16000 Fransen die de vesting Venlo
belegerden en hiermee begint
een
lange tijd van requisitiën van levensmiddelen, vee, paarden enz. En evenals' nu zien wij dat de bezetter door
de aangebleven magistraat zoveel mogelijk om de tuin geleid wordt en dat
velen hun voorraden in stro, turf of
grond verbergen of het vee in de bossen onderbrengen.
Grote duurte en
hong'ersno,od was hiervan het gevolg.
Bovendien betaalden de Fransen in
waardeloze assignaten.
Inlijving bij Frankrijk.

Dit waren intussen nog verschijnselen die men in het licht der' geschiedenis normaal voor ,oorlogstijd kO::1
noemen. De onheilen braken echter
en"t in on.gekende mate los toen \}.;
Zuideli.ike ,Nederlanden en daarmede
ook Weert op 1 October 1795 bij de
Franse republiek werd ingel\ifd. Te
voren reeds was aan de oude verbrokkeling een einde gemaakt door de
vorming van het Departement der Nedermaas, dat geheel
tegenwoordig
Be1.p.j;=:.ch en, l'T0derlands Lhn~:urg· behalve het Noordoosten van dit laatste omvatte. Het departement was ingedeeld in cant ons die !'liet alleer: zo··

als ook nu nog betekenis hadden voor
de rechtspraak als ambtsgebied VOO"
de laagste rechter, den juge de pai"
of vrederechter, onzen kantonrechter
maar aanvankelijk ook voor de almi~
nistratie . als kleinste groepering van
gemeenten en na het concordaat "an
1801 zelfs voor de zielzorg als groeperÏtli< van parochies, onze tegenwoordige dekenaten.
Het eerste k~n'o ..
Weert dat gevormd werd omslo»t ndsr
het Oosten Meijel en Thor'1maar liet
Heijthuijsen, Grathem en Wes;em er
buiten, hetgeen' aanleiding gaf tot e":1
protest van Wessem dat terecht /:1(,toogde eeuwenlang met Weert verenigd te zijn geweest en nu niet alleen
van de gemeente maar ook van het
kanton Weert gescheiden te zijn. Het
was inderdaad
het slaken van een
eeuwenoude band die
beide steden
verbonden had. Toen Weert stadsrechten v.erkregen had, was Wee,sem de
moederstad geweest: dit wil niet zeggen dat Wessem Weert als zodanig
had gesticht of die stadsrechten hRd
verleend, want dat had hun
beider
heer, dé heer van Horne, als 7.Odanig
f'edaan; wel betekende het dat het
Weerter stadsrecht gevormd wC's naa~
het voorbeèld van het Wessernse en
dat in verband daarmee de We8rter
schepenen en justiciabelen. d.i rechtzoekenden, in Z.g. hofvaart of hoger
bere ep naar de '~e~f.emse srhepenb8.nk ging. Daar Weert. en Wessem
riiksheerlijkheià waren. gin" men oudtijds '.'an de WesseIl'se uito,praak in
nog hoger beroen ml.'1r het schepengerecht van de rijksstad Aken,
Bij de annexatie van Weert bij Op'pergelder was hieraan een eind gekomen doordat men voortaan in plaats
van te Wessem bij het Souvereine Hof
te Roermond in beroep moest gaan,
doch men had zich daartegen altijd
lijdelijk verzet.
Geen wonder dAt
men te· We~.sem het verlies der oude
eervolle ~andep met Weert duhbel
smartelijk v oelde, Sedertdien is hel
contact 'tussen 'Weert en Wessem
niet. hechter op .f!eworden. Wessem en
de andere Maas.dorpen behoren thans
onbetwist tot het achterland van Roermond.
Argumenten als de Wessemse maakten cp di' Frzmsen natuurlijk geen indruk. Zij voelden zich juist als de
slopers van het ancien réglme met zijn
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dikwiils verouderde instellingen -en
ziin verbrokkeling in deze streken en
als de brengers van een nieuwe orde.
Nog geen half jaar later kwam er
halverwege Weert en Roermond een
nieuw karlton bij met Heijthuijsen als
hoofdplaats en ongeveh het oude
graafschap Horn. als territoor. Weert
behield alleen Nederweert en strampc
roy .. In 1802 werd het kanton Heythuijsen weer tussen Weert en Roer~
mond verdeeld en 'kregen wij er bij
Meijel. Roggel. Heijthuijsen' en Baexem. Hunsel, lttervoort en Neeritter
behoorden toen nog onder Maeseijck.
Eerst na de àfscheiding van België
zouden deze gemeenten bij het kanton Weert komen.
Ook de gemeentebesturen zelf werden op modernen leest geschoe:d; de
oude magistraten werden afgezet en
aan het hoofd kwam een aeent municipal die met zijn assessoren de gemeente bestuurde, echter in grote afhankelijkheid van de centrale regering. Met rechtspraak hadden de "emeeritebestuurders
in overeenstemming met het beginsel van, de scheiding der machten, de wetgevende. (Ie
rechterlijke en de bestuurlijke, voort2."n niets meer te doen.
Waren dit alles nog verbeteringen c()k al werd het door de tiidgenoten
aanvankelijk niet als zodanig a:ulgevoeld - hét Fran'se régime had ook
en vooral zijn donkere keerzijde. don~
kerder hier en nu dan in Holland. dat
eerst in 1810-18p ingelijfd werd. Toen
was de revolutie allang over haar revolutionaire perfode heen en ,~'as het
welgeordende Franse' keizerrijk
in
volle glorie. In 1796 was. de Franse
revolutie echter nog volop aan den
'gang en ook Weert kreeg er mee te
maken.
Opheffi'ng- der klooste~s.
Eerst waren de kloosters aan de
beurt. In October '96 werd, de inventaris hunner be7.ittirigen opgemaakt
en vooriaar '97 volgde de sluiÜng en
verdriiving der bf'woners: Recollecten,
de toenmalige naam der Minderbroeders van het klooster OP de Biest. 19
paters en 9 brop.ders; Reguliere 1';;:::.nunniken 71 paters
en 3 broeder,:
Penitenten 21 koorzusters en 6 lekezusters;
Witte Nonnen van Maria
Wijngaard 16 koorzusters en 9 leke16

zusters; te samen 90 kloosterlingen.
De commissaris die het eerst voor liit
vuile werk gestuurd was, moest zich
al gauw in Maastricht beklagen, dat
de kinderen hem op straat najouwden.
Hij werd opgevolgd door een ander,
vergezeld van 29 jagers en 9 dragonders.
De Minderbroéders, die het eerst"
aan de beurt kwamen, kregen 4 dagen.
respijt en op 9 Februari 1797, 's middags te 2 uur. eiste de commissaris,
die met zijn 9 . dragonders n.b.dien
middag bii hen gegeten had, in naam
van de Nationale Conven.tie .ontruiming. Het moet leen ontroerend ogenblik zijn geweest toen d~ gardiaan ..
aan de neergeknielde kloosterlingen.
en het toegestroomde volk
op het
voorplein de zegen gaf. De soldaten
spotten hier echter mee en dr~ven de
bewoners met de blanke sabel tot buiten de poort. Zelf-namen zij intrek
In het klooster om dit te bewaken:
De volg€nde dag ontstond er .door hun
stoken schoorsteenbrand, hetgeen: de
kapitein die dit aan het volk toeschreef, zo woedend maakte, dat hij
kwalijk op zijn paard kon en dat hij
het beeld boven de poort er uit liet
stoten. een· ander het hoofd liet afslaan en twee met een stok in d~ h,an.i
op het kerkhof liet zetten Z.g. om de
wacht te houden.
De verdrijving der Witte Nonnten de
volgende dag verliep kalmer. hoewel
de .Maasstraat vol volk stond, dat door
5 ia(1ers te naard in bedwang gehouden
werd. 1% maand later werden ook de
Reguliere K§W.unniken
en de P,~ni
tenten verjá.<J.gd.
De diverse kloostergebouwen en geinventariséerde bezittingen
werden'
verbeurd verklaard tegen een hanclvol bons voor levensonderhoud, die
grotendeels geweigerd werden. De geconfiskeerde goederen werden verkocht; het werden de zg. domeingoe"
'deren, die volgens, dé volksopvatting
hun verwervers slechts ongeluk zouden
brengen.
F" het latere concordaat
tussen de Paus en Napoleon is deze
confiscatie echter gesanctioneerd.,
Het Minderbroedersklooster kwam
in handen van ~.tromannen der Date!'s. hetgeen hun latere terugkeer be.la'wrii1: vergemakkelijkt heeft. VaT)
de roerende have was tussen inventarisatie en confiscatie het een en an-
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de' in veiligheid gebracht, o,a. door' én r,eilige vaten in het geheim in veizg. inbraak waa'rbij heilige vaten geligheid gebracht. Later werden ook de
roofd werden, en door verwisseling, . beste meubelen verbor,gen en de klokb.V. van een grote klok door
een
ken onder de kerkvloer begraven. Te-'
refterklokje.
vens werd op initiatitif der drie dokDe kloosterlingen mochten zich met
ters van Weert in overleg met de
meer in geestelijk kleed vertonen noch
pastoor eèn koortje gevormd dat de
opnieuw gaan samenwonen. De Penileiding der kerkdiensten op Zich zou
tenten vestigden zich buiten het toen'nemen. I.p.v. de Mis zouden psalmen
malige bereik der Fransen te Oirschot,
gezongen worden uit het brevier. Vier
waar hun moederhuis in 1947 dan ook
dagen later' bleek ,echter dàt men zich
zÎjn 150-jarig besta art vierde. De Regu:'
te vroeg ongerust had gemaakt.
;iere Kanunniken en de Witte Vrou·
Alles bleef weer vier maa,nden als
wen verspreidden zich; hun vroeg2r zo
vanouds tot de afkondiging in' Septemberoemde orde' had destijds blijkbaar
ber van de wet die de eed der priesters
weinig levensvutbaarheid mee:-. Het
eiste. Deze iazen nu niet meer in het
zou 150 jaar duren eer de Kanun 11 aln
openbaar de Missen, dienden de H.H.
weer in ons land zouden terugl~<2ren
Sacramenten in het geheim toe. In de
en wel door de stichting van eea .<eparochiekerk deed het zangkoo,l" dienst
minarie te Sluis in 1947. Van
de
tot het 1% maand later, half Novem-'
Min'derbroeders bleven' zich verscl1.lber, h€t indringen van een beëdigd
'lende te Weert schuil houden. In ;:l:ln
priester vreesde en voortaan in partikerk zou met Portiuncula van dat jaar
culiere huizen kerkte. Enkelen scheidden zich echter' af en bleven in de
de stadspastoor de Mis opdragen, hetkerk dienst doen, echter alleen voor,
geen voor de achtergebleven paters
allUleiding gaf dit dàgelijks tot half
de leden van het gemeentebestuur en
September te bHiven doen, maar toen
de Commissaris van het Directoire.
was ook' dat afgelopen.
'
Het volk wilde met deze yotrzoeningSiHet zou 40 iaren duren eer zij hun
partij niets te maken hebben en bleef
klooster weer rechtens betrekken z04-weg. Toen hield men er maar mee
op en ,bleef de kerk twee jaar lang
den; 47 iaar eer er zich weer vrouwelijke kloosterlingen te Weert' zouden
geheel gesloten. Ook de kruisen moesvestigen, en' wel de z.z. Birgitinessen
ten van de toren verwijderd' worden.
in wat er over was van Maria-WijnVeel mensen uit Weert gingen to,"n
gaard. Men stelle zich voor dat wanin Budel en Maarheeze, ter kerke, welneer de Duitsers ih 1940 hetzelfde als
ke plaatsen in staats Brabant en dus
de Fram,en destijds gedaan hadden,
buiten het bereik der Frannm, la "en
wij het tot in de SO-er jaren dezer
en waarheen de Weerter gee"telijker
eeuw zonder onze kloosters hadden
gevlucht waren, veroordeeld tot demoeten stellen.
portatie wegens beweerde v.erstoring
der openbare rust, verzet tegen' de
Priestervervolging.
wet en opruiing van het volk tegen
het
wettig gezag. Ons, die de Duitse
Een'. tweede vlaag van .godsclienstbezetting mee hebben gemaakt, ldinvervolging kwam enkele maanden laken deze termen niet vreemd in de
...ter toen van alle priesters, willoten zij
oren. Merkwáardig is wel, dat de kahun bediening blijven uitoefenen een
tholieken van Weert tegen de ververklaring van getrouwheid a:3.ll de
"olging do.or de zonen van de oudste
republiek geëist werd op straffe van
dochter der kerk hun toevlucht vonsluiting der kerken en' verbod
van
den in h",t gebied der Protestantse Regodsdienstoefeningen. Daar alle
te
publiek en dat de verhoudinl'en nu
Weert aanwezige geestelijken eenpajui~,t het cm~ekeerde waren als
zij
rig weigerden voorzag men de ~lui
150 jaar lang geweest waren.
ting der parochiekerk tegen 30 Mei
Geen der 39 priesters uit het kantun
en hadden de priesters de laatste vijf
dagen voordien de handen vol met het
Weert (Weert, Nederweert en Stràmproy) had zich laten beëdigen. Voor en
toedienen eTer H.R. Sacramenten aan
na werden zij dan ook tot deportatie
het toestromende volk dat zich op de
veroordeeld maar' door vlucht of ontoekomst kwam
voorbereiden.
De
I q atste dag werd,en de kerksieraden
derduiken hadden zij. zich hièraan we17

ten te onttrekken. Ook een razzia in
het Minderbroedersklooster op 10 Juli
1798 's morgens om 4 uur hielp niet
want de paters waren tijdig gewaarschuwd en r-evlucht.
Het duurde tut het einde van het
volgend jaar 1799 en tot 1800 eer men.
in de paterskerk onderscheidenlijk de
parochiekerk weer koordiensten hield.
Deze toestand hield 2 jaar aan
tot
180? toen tengevolge van het c9ncordaat tussen Paus en Napoleon de geestelijken die zich daaraan. onderwierpen
weer dienst mochten doen. Op 15 Augustus 1802 werd de kerk weer met
een plechtige Hoogmis in gebruik genemen. Bijna 5 jaar had de onderbrèIcing geduurd. '
Het Concordaat.

Nog waren niet veilig de priesters
die - gelijk tot diep in de 1ge eeuw de
z.g. Stevenisten of Anticoncordataires
- zich ook aan het concordaat niet
onderwierpen en zo werden nog in
lVI?art 1802 's morgens om 6 uur bij een
r,azzia, gehouden door gendarmes in
bijzijn van' de maire van Weert, in
een particulier huis, waar school gehouden werd, een wereldgeestelijke
en OP de zolder van het Minderbroerlersklooster 4 paters gearresteerd. Een
Be had zich zo goed in een schuilgelegenheid in het klooster verborgen
dat hij niet gevonden werd, Ook de
pastoor van Stramproy, Montforts,
werd gearresteerd doch na enkele dagen behoudens
toezicht der politie
Wf'pr vriigelaten.
Het Concordaat bracht een sterke
hinding van' de kerk aan rle 8·taat. De
Bisschoppen zouden door Napoleon benoemd worden en evenals de nastoors
een eed van getrouwheid aan de Fran_
~e republiek aflep:g·en. Deze zouden in
het cpenbaar bidden voèir de welVQ8rt van het Rijk en van de consul.g; bij overwinninE'en
der
Franse legers moest het Te Deum worden
gezongen enz. Naderhand heeft deze
bepaling hier en daar tot verzet aanleiding gegeven.
'
De oude bisdommen, hier bv. Roermond. werden afgeschaft en nieuwe OP_
gericht, voor de departementen der
Nerlerm~"s en der Ourthe het nieuwe
bisdom Luik. I.p.v. de veelal vrij grote dekenaten kwamen de kleinere kantons met aan het hoofd de kanton18

pastoor.
Alle pastoors werden voortaan door
de Bisschop benoemd. patronaatsrech":
ten, d.w,z. benoemings- of voordrachtrechten van anderen werden
afgeschaft; in Weert
hadden dergelijke
rechten om beurten gehad het St. Servilaskapittel en de heer van Weert.
Ook de Universiteit van Leuven had
dit recht eenmaal in de tien jaren. De
afschaffing was op zich zelf een goed
ding, want deze rechten hadden vroetot veel twisten" lange vacatures) dubbele benoemingen e.a. onregelmatigheden aanleiding gegeven. Anderzijdg'
was er nu geen tegenwicht tegen een
Bisschop die te zeet op het staatsbelang lette.
Een andere nieuwigheid die het conC'erdö.at invoerde was de vermindering
der geboden feestdagen die te voren
sedert Lindanus in de 40 hádden
belopen tot 4: Kerstmis, Allerheiligen. 's Heren-Hemelvaart en Maria Hemelvaart. Deze laatste feestdag lag
Napoleon na aan het hart omdat hij op
dien dag ziin verjaardag en zijn patroonfeest vierde. Deze 4 feestdagen
zijn tot op de dag van heden ,gebleven: de andere heten nu nog: afge-.
zette heiligendagen.
J)~ adel.
Tot zover de houding der Fransèn
tegenover godsdienst' en ke,·~. \" ·1."!
hun houding tegenover de adel wöö'
Weert slechts indirect getuige door de
stroom der voor hen vluchtende émigré's. Weert zelf had sedert de ver~
woesting van het kasteel geen adellijke bewoners meer en tot op heden
is dat niet veranderd. De toenmalige
heren van Weert waren de prinsen
van Chimay. een kasteel in. Henegouwen, zelf van Franse nationaliteit. De
laatste woonde in Parijs en had een
hoge rang in het Franse le~er onder
het ancien régime bekleed. De naam
van de Prins en ziin echtgenote werd
aanvankelijk op de liist der émigré's ge_
plmltst doch later weer daarvan geschrapt. HUIT heerlijke rechten
op
Weert waren hoofdzakeliik van vermogensrechtelijke aard. hetgeen voor
hen naas·t de mogelijkheid tot jagen
ook wel de voornaamste attractie daar"on 7~1 geweest zijn. Het warl;m vnl.
landerj,ien, molens ,en tienden.
De
Fransen waren er als de kippen bij,

de laatste vervallen te verklaren en
om de verkoop der molens, jagerswoning en, stallen bij het kasteel te be'velen. De rentmeester Costerius wist
een en ander echter te behouden. De
kasteelruine zelf bleef in handen der
Chimays tot in 1841 toen Louis Beerenbroeck haar aankocht en op de. fundamenten van de hoektoren aan rle
Hoogpoort het
bekende
herenhu\~
bouwde.
De dienstplicht.
Tegenover de bevolking
was
Je'
meest hatelijke maatregel de Z.g.
conscriptie of dienstplicht voor het .leger van Napoleon. Men bedenke dat
zulks toentertijd niet eens ten opzichte
van de eigen overheid gebruikelijk
was, zodat de invoering ineens ten
bate van de Fransen áie ons land
geannexeerd hadden dubbel' zwaar
trof. De bezetting die wij nu achter
de rug hebben steekt hierdoor althans
gunstig af dat de DlJitsers niet tot
annexatie en diensvolgens ook niet
tot invoering van~de di!;nstplicht zijn
overgegaan. Om de conscriptie door
te voeren werden te Weert op 8 Jan.
1799 jongemannen van 20 tot 25 jaar
gezocht en bij niet-opdagen hun vaders gevankelijk naar Maastricht gevoerd. Enkele dagen later kwamen
deze weer vrij.
De gilden.
'Tot de burgers was ook de afschaffing
der oude g.ilden gericht die ~evoeld
werden als een beperking der vrijheidsgedachte.
Inderdaad waren de
gilden niet met hun t~id meegega:ul. en
waren zij er voornamelijk op uit het
getal der beroepsgenoten beperkt en
bevoorrecht te houden. Het blijft echter jammer( dat men de gilden niet
. gemoderniseerd en aangepast heeft in
plaats van hen weg te vagen; dan
zouden de excessen van het 19-eeuws
economisch liberalisme ons bespaard
zijn gebleven en zouden wij in de /lilden nog talrijke eerbiedwaardige "instituten vol traditie en geschiedenis
maar ook levenskrachtig
door een
nieuwe taak hebben behouden.
Nu
degradeerden zij tot zuivere familiestichtingen wier enige taak bestaat
in 'de geldelijke ondersteuning van de
door traditie er bij betrokken families

'en het op' gezette tijden opmaken van
de pot. In die vorm bestaat o.a. nog
steeds het vroeger zo glorieuse wollen~
ambacht en het St. Josephsgilde alias
de 12 Apostelen. bat deze instelling
niet meer in het openbaar belang ,of
in het beroepsbelang werkzaam zijn,
zoals dat in Engeland het geval is,
blijft een betreurenswaardig gevolg
van de Franse maatregel, ook al beseffen we daarbij dat deze maatregel
inzoverre nog steeds door de betreffenden ongedaan gemaakt kan worden.
IJndustrie en verkeer.
Naast dit alles had de Franse tijd
ook zijn lichtzijden en wel hoofdzakelijk op stoffelijk gebied. Bekend is
de opkomst der industrie tengevolge
van het continentaljll stelsel. Weert
was echter te zeer geisoleerd en ten
achter geraakt om hiervan te kunnen
profiteren. Met het iS91ement werd het
in ,de Franse tijd nog niet veel beter.
Wel werden de eerste halde wegen
aangelegd, be)l:end als NapoYeonswegen,
doch ~eze lieten Weert links liggen en
leidden het verkeer veeleer van ons af.
De weg b.V. van den Bosch en Eindhoven naar Maastricht kwam te ·10pen over Valkenswaard, Hechtel en
Hasselt. Ook de weg langs de Maas
van Venlo naar Maastricht bleef hier
verre vandaan. Deze volgde de route
Horn, Ittervoort, Maeseijck.
Wel zien we in dezen tijd dat Weert
komt te liggen aan een postroute. zij
het dan langs zandwegen, n.l. die van
Antwerpen over Achel, Weert en Roermond naar Rijnland, merkwa:udigerwijs dezelfde die later door onze eerste spoorweg Antwerpen-MuenchenGladhach gevolf,(d zou worden. Weert
was echte'r op deze route niet eens een
eigenlijk p'oststation zoals
Achel en'
Roermond, beide belangrijk als kruispunten met de N-Z gerichte rout~s
langs de genoemde Napoleonswef,(en.
Als men bedenkt dat de rit van' Roermond naar Achel vIer ur,en duurde en
,over de volle lengte langs zand- of
sliikwegen voerde besefte men dat het
reizen ',<,een pretie wa. pn nnn" niet
veel te betekenen kon hebben, Tegen
het einde van' de Franse tijd is er
neg de route Weert-Eindhoven bij gekomen, eveneens vooruitlopend op een
latére spoorweg. Hednneringen aan de
instelling van beide postrouten zijn
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de beid,~ daarlangs in diep tijd 'gel~
, bouwde ,ew nog bestaande posthuizen
en herpergen; langs de route 'na:u
Budel-Hamont de tegenwoordige hoeve
In 't Blaakv,en aan de Geuzendijk,
,thans bewoond door I;'euth, met het
jaartal 1804, en langs de Eindhovenseweg het huis, deel uitmakend van de
z,g, Maarhezer Hutten tegenover café
van de Wildenberg' met het jaartal
1812. De naam Hutten (luidt ook reeds
op deze functie van posthuis, herberg
en wisselplaats voor paarden. Zo b.v.
de Aalster Hut tussen Leende en EindhO\ien.
,
Meer verwachtingen meende Weert
te mogen koeste17en van Napoleons
Grand Canal qu Nord of grote Noordervaart, zo, genaamd omdat zij liep
langs de uiterste Noordgrenzen van
het Franse Keizerrijk, waartoe NoordBrabant destijds nog niet behoorde.
Teneinde Frankrijk onafhankelijk van
de door de Engelsen beheer~te zeeë'l
te maken, zou dit kanaal de haven
'van Antwerpen binnendoor met Maas
en Ri5n v~rbinden als deel van een
kanaleristelsel dat voerde van Marseille tot de Oostzee.
In deze streek liep I het Noordelij ,{
langs Loozen rakelings langs de Zuidgrens van Noord-Brabant Vla ar nu
Dorplein ligt, Noordelijk langs de stad
Weert en vervolgens recht op de fvLws
ten Noorden V'an Venlo aan langs Be"
ringen en Maasbree. Om' de kanaalvai,~
ken hier op' de hooggeleg"aPeclrug, van
water te voorzien zou er ten ZW \ian
Loozen eén groot Bassin-Napoleon met
~tandbeeld van den kfizpr op een ei.landje gegraven worden, welk bassin
op zijn beurt gevoed zou worden door
een toevoerkanaal vanuit de hoger
gelegen Maas bij Maastricht.
Het is duidelijk dat de ligging aan
• dit belangrijke Europese kanaal met
/ rechtstreekse verbinding met de zeehaven Kntwerpen en anderzijds de
Maas, Rijn en Oostzee in dien tijd
toen de waterwegen bij ontstentenis
van spoorwegen en harde wegen relatièf nog belangrijker waren dan nu,
dat deze ligging voor de opluiking
van Weert grote betekenis had kunnen worden.
,
Het kanaal is echter niet gekomen
doordat het na de
annexatie
van
Noord-Br<lbant overbodig werd en nog
meer doordat de krijgskansen van Napoleonkeerden. Slechts van 1808 tot
20

1812 heeft men er aan' gewerkt, hoofdzakelijk met
krijgsgevangenen
en
dwangarbeiders. Tussen Beringen en
Venlo kan men' nog zien ,dat het, toenniet verder gekomen is dan de uitgraving van een ondiepe sleuf. -De
Fnmse naam van onze Weerter haver.
- herinnert mede nog aan dien, tijd
Toch is Napoleons initiatief voor Weert
niet vruchteloos geweest. Toen Willem I immers de Zuid-Willemsvaart
aanlegde van Maastricht naar
den
Bosch volgde hij daartoe het toevoer":
kanaal naar het Bassin Napoleon bij
Loozen, en het stukje Noorden'aartvan Loozen langs Weert naar Nederweert, Had een en ander niet bes~aan
dan was er geen reden geweest om
de grote Z-bocht bij Weert te maken
doch zou waarschijnlijk een veel rechtere route gevolgd
zijn ,waardoor
Weert ook voor het waterverkeer links
was' blijven liggen.
Vergelijking, met de
Duitse bezetting.
Aan 'het einde der Frans~ periode
gekomep, kan ik niet nalaten,de balans
daarover op te maken en haar in het
kort te vergeliJken met de jongste
Duitse bezetting, Ons treft aanstonds
de lange duur van de Franse tijd n.l.
20 jaren; had de Duitse ±o lang geduurd, dan waren wij er nog tot 1960
mee opgescheept geweest. Ook was de
Franse invloed veel intensie.er omdat
hij gepaard ging met
inlijving bij
Frankrijk en radicale afschaffing van
het ancien régime, De Duitsers die
niet tot inlijving zijn overgegaan, lieten ook de bestaande instellingen z.g.
in stand, maar trachtten hun nieuwe
orde ingang te doen vinden door deze
in~tellingen geleidelijk aan uit te hol- (
len, hun een andere inhoud 'te geven
en hen aan' hun willige volgelinge"
tI" vergeven. Men denke aan he~ sC,hoeien van talrijke functies op FUéhll',erleest. Verschil is er ook doordat de
Duitsers voortdurend op voet' van oorlog hebben geleefd, terwijl de Franse'n lange perioden van b,innenlandse
rust en orde hebben gekend.
Inderdaad heeft het Franse bewind
hier in het algemeen heilzaam gewerk;t.
Het maakte een einde aan een hopeloze verbrokkeling van grondgebied en
van gezag binnen hetzelfde gebied. We
hèbben gezien hoe het hier in Midden-

I

Een donkere bladzijde van de FranLimburg daarmee gesteld was. 'Een
se tijd is de strijd tegen godsdienst en
gevolg daarvan was geweest onmacht
kerk. In Weert zijn vijf jaar lang de
om wantoestanden op te lossen en de
){erkelijke diensten onderbroken geeisen des tijds 'het hoofd te bieden.
weest en alle priesters tot vlucht of
Ook het gezag binnen elk gebied was
onderduiken gedoemd geworden. Alle
verbrokkeld en onzeker doordat verkloosters werden uitgeroeid eri het
'schillende instanties elkaar op grond
van eeuwenoude privileges beconcur~
zou jaren duren eer Weert we'er een
Latijnse
schDol zou hebben, 40 jaar
reerden. En deze bevoegdheden wereer de Minderbroeders hun eeuwenden. dan dikwijls niet uitgeoefend ten
oude klooster weer betrokken en bijna
nutte der bevolking door iemand wie
dit ter harte ging, doch door de ver
50 jaar eer er weer een zusterklooster
verwijderde personen zoals de Franse
In Weert kwam. Het behoeft niet g1:!Chimays, die in Weert
slechts een
zegd te worden dat dit vacuum van
plaats konden zien die hun jaarlijks
een 'kwart tot een halve eeuw op het
,zoveel opbracht en waar zij 'ns een
godsdienstig en' geestelijk leven V1l,n
keer ging jagen. En op de van Weenen
de vroeger in dit opzicht zo' verwenui\ bestuurcIe landsregering drukte het ,de stad funeste gevolgen moet g'ehad
odlUm van een vreemde macht die
hebben. En wann€er we naderha'.ld in
de 1ge eeuw zien klagen over de ~tand
nog onlangs impopulaire maatregelen
van het onderwijs dan, geloof ik dat
had trachten in te voeren.
dit mede te wijten' is aan de a'brupte
Tegen heel dit
vermolmdebes\81
dchtte zich de internationale patriotdood van alle, oude' onderwijsin"teltenbeweging en het is geen wonder dat' lingen met hun schat van traditie en
deze de Fransen als vetmeende bondbeginselen en dat men bij het hegin
genoten met open armen ontv'.ngetil. ·van het nieuwe al te plotseling met
Deze vaagden alles weg wat vermolm]
lege handen kwam te staan voor cie
was. Zij schiepen een klare, overzich eisen der opvoeding.
'telijke indeling van gebieden en vn
. Voor Weert is ook funest gew=est
bevoegdhede,n. Er kwam volksinvloed
het einde der openbare verering V:.\'1
'op het bestuur, openbare rech~"ple
O.L.V: va~ Weert, waarvan wij zagen
ging, vrijheid van drukpers en 'me1'\dat zij nog lange niet in de vroegere
stelling van het onderwijs voor ier12':Irate is herleefd.
een. Er kwam een ratiimele, bondige
Dankbaar mogen we <Ionstateren
dat de kerk de Duitse bezetting bF.en modEerne methode van regen'l ln
administreren.
ter doorgekomen is dan de Frau.; ,.
Wat Weert in het bijzonder betreft;
Niet dat we de Duitsers dankbaar
dat de ,prinsen van Chimay en het Sermoeten zijn voor op~ettelijke be: ~'l
stiging der kerken. 't Is enkel een
vaaskapittel hier voortaan niets daar,onderscheid in omstandigheden
en
over meer te zeg1gen en te innen hadden
methode dat het gunstige verschil met
behoefde het zich niet rouwig te made Franse tijd heeft opgeleverd. ,Toen
ken. ,De cantonindeling gaf Weert 'n
was het een jonge revolutie dü! ni~t
groter achterland.
Te
voren was
alleen het ancien régime maar ook al
Stramproy en Ell" Thorns, Baexem,
te zeer daarmede verbonden kerk de
Heijthuijsen en Ro~el Luiks geweest,
oorlog had verklaard, beide en in een
zodat de politieke invloedssfeer niet
slag radicaal meen Ge té kunnen uitverder dan de gemeente Weert'en Neroeien.
derweert reikte. Met het canton kwam
En daarn'a had de absolutistische
ook het dekenaat Weert vergroot uit
Napoleon de Pr,us en vervolgens door
de strijd.
middel van het concordaat de k'erk
Geen vergelijk hier met de Duitse
grotendeels in zijn macht weten te
nieuwe orde; de nazi's en hun vrienden
krijgen.
de NSB-ers hebben, wel eens,gepoogd
De Duitsers daarentegen gebruikten
een .paralel met het Franse beWInd
om de kerk te worgen niet de ijzeen met de patriotten te trekken. In
1940 'hadden we hier echter geen v ('rren handschoen maar de fluwelen; een
openlijke kerkvervolging wUden zij
moJmd ancien régime dat a.h.w. va 1tot eIken prijs vermijden om de mé'SS<
zeif jneenstortte, maar een strij lb""r
der. gelOvigen niet tegen zich ir. 1e
volk met vplkomen. levenskracbt'~~
nemen, maar te trachten hen daarenstaatsinstellingen,
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tep,cn te paaien met
hun beweerie
we 'willende houding en cm de i~el'k
vc·)~ hun systeem bruikbaar' te 'aaken. Daarin zijn zij niet geslaagd mede
doordat zij geen vat hebben kunnen
krijgen op de van hen onafhankelijke
opperleiding der kerk noch op de bisschoppen die zich door. het gehele
volk in zijn geestelijk en nationaal
verzet geschraagd wisten. Men denke
zich eens in dat de bisschoppen de
creaturen van de bezetter zouden geweest zijn zoals zij dat onder Napoleon geweest waren. Hadden we, een
herhaling beleefd van de Franse dictatuur over de kerk en dat 20 jaar
lang, de schade ware menselijkerwijze
niet te overzien geweest.
In zijn houding tegenover het VOlK
is de Duitse bezetting tenslotte veel
en veel zwar'ter
geweest dan de
Franse.
Wat eindelijk de welvaart
onzer
streek betrof, postverkeer en kanaalaanleg der Fransen vormen een prille,
aanzet voor onze herleving; t.o.v. de
Duitsers heb ik mij vergeefs de hersens gepijningd iets in het blijvendE:
voordeel van de welvaart van stad en
streek te on,tdekken.
Ook in het culturele is er een merkwaardig verschil tussen de Franse en
de Duitse tijd. De Franse tijd leidde
tot een sterke verfrànsing, m.n. in de
Zuidelijke Nederlanden, van het openbare leven, van het onderwijs en van
de hogere stan"den, een verfransing
die in Vlaanderen en m.n. in Brussel
nog steeds in haar gevolgen voortleven
en waaraan in Ned. Limburg eerst
defil;litief een einde is gekomen door
de sterke vernederlandsing tijdens de
eerste wereldoorlog.
Maastricht
is
hiervan een duidelijk voorbep.ld, maar
OOk hier in Weert kregen onze ouders
nog middelbaar onderwijs in het frans
met boete op het gebruik hunner moedertaal. De tegenstelling met de Duitse tijd is schril. Als wij nu en dan
ons een uitdrukking in de taal van
onze voormalige bezetter laten ontvallen, wordt dat steevast als Zwitsers verontschuldigd.
De verklaring
moet niet zozeer gezocht worden in de
kortheid der Duitse tegenover
de
lengte der Franse bezetting, als wel
in het feit dat .bezetter en bezetten
destijds. de Franse taal, die toen ook
de internationale taal was, als van
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oudere en hogere
heschaving
beschouwden. De Duitsers daarentegen
hadden wel een theorie van Uebermensch maar in werkelijkheid diende
die· om hun minderwaardigheidsgevoel
te camoufleren tegenover 't meer waardigheidsgevoel der Nederlanders. In
dergelijke omstandigheden wint het de
taal 'en cultuur van de bezette van die
van de bezetter.

Verandering van he~ stadsbeeld,
Realiseren wij ons tenslotte welke
veranderingen het stadsbeeld in die
tijd heeft ondergaan. Te voren straalden vanuit de stad de wegen naar alle
kanten vrij het omgevende land lin.
Wij, -die voor 3 van de 4 windstreken
ingesloten zijn door kanaal en spoor
en daarbij ëangewezen Zijn op 2 bruggen en 3 viaducten moeten dat ~oed
4:>eseffen.
,
Het door de Fransen begonnen kanaal was
de eerste' streep die er
langs de stad getrokken werd en, terwijl de Molenpoort vroeger als haar
achterland Vrakker, Boshoven, Budel
en Hamont tot Diest, Leuven en Antwerpen had gekend (de Leuvense primus Costerius was aan de MOlenpoort ingehaald geworden en de betreffende weg richting Loozen heet
nog Diester baan) die Molenpoort werd
nu afgesneden en voorlopig practisch
een op het kerkhof doodlopende straat,
Boshoven en Vrakker meer dan de
andere geïSOleerde gehuchten.
Wat de Molenpoort verloor, won de
Bèekpoort en nog meer, n.l. de bedrijvigheid van het Bassin, op z'n Frans,
dat vlak buiten de wallen Noordelijk
naast die poort gegraven werd. Doordat de brug niet in de oude weg
naar Hushoven en Eindhoven kwam
te liggen rmar enkele meters ter zjjde
vlak naast het Bassin en het bochtige
eerste gedeelte van deze weg afgesneden werd, daardoor ontstonden er
voor en over het kanaal 2 stukjes
de de straat die ons thans nog enigszins een idee geven hoe het begin van
de Eindhovense weg er 150 jaar geleden uitgezi~n moet hebben. Langs de
drie zijden van het Bassin ontstond
een volkomen' nieuwe bebouwing die
vandaag den dag nog niet voltooid is,
m.n. aan de stadskant waar vroeger de wal gelegen had en geen hui-

zen gestaan hadden.
Een der vele
symptomen dat het sedertdien aan de
groeikracht van Weert toch wel wat
geschart heeft.
Binnen de stad was de grootste v p.randering te wijten aar, het geleidelijk
verdwijnen van verschillende kloostergebouwen nadat deze iristellingen
opgeheven, de gebouwen en goederen
geconfisceerd en de bewoners verdre,ven waren.
\
Van het 17e' eeuwse
Penitentenklooster met pensionaat dat vroeger het gehele achterstuk der BeeKstraat beheerst moet hebben, was er
in 'mijn jeugd niets over dan een stuk
gevel van de kapel met een dichtgemetselde poort en daarboven een nis
met het beeld dat nu nog in ons museum staat. Met het bouwen van de
groentezaak Jongen is ook dat verdwenen zodat er thans boven de grond
geen steen meer over is.
Hetzelfde lot heeft onè.ergaan het
klooster
Marienhage der Reguliere
Kanunniken van St. Augustinus met
kerk err' Latijnse school. Er is enkel
een plattegrond, geen 'aaqzicht, van bekend, maar om zich hier~an een beeld
te geven kunnen we, geloof ik, gerust
te rade gaan bij het nog bestaande aardige 17e eeuwse gebouwencomplex
v"n het College in Bree, dat in de':
zelfde
tiJd
door
dezelfde
orde
met hetzelfde doel gebouwd werd.
De Weerter gebouwen warj;n echter kenneli.l'k vrji vervallen want
wanneer men na de I Franse tijd
een stedelijk College opricht begint men ergens in, de Langstraat en
wil men even daarna het nog leegstaande Minderbroedersklooster daartoe inrichten, Eerst wanneer dit niet
lukt begint men ter plaatse van het
oude Mar'enhage, waarvan de gebouwen echter niet hersteld of in' het
nieuwe College opgenomen doch tenslotte alle gesloopt werden zodat ook
hiervan geen steen over is.
Het meest is er nog binnen de stad
overgebleven van het klooster MariaWijngaard van de Witte Vrouwen of
Augustinessen van Windesheim;
de
gebouwen in de Maasstraat althans zijn
na een tijdlang particuliere huizen te
zijn geweest, naderhand weer ingeri'cht tot slotklooster van de z.z. Birgitinessen, behalve een gedeelte dat
P?,Storie werd. Door de herhaalde verbouwingen en bepleisteringen is het

moeilijk geworden uit te maken wat
oud en wat toegevoegd is en is het
uiterlijk, zeker. het Maassstraatfront,
dat LV.m. de veranderingen wel moest
gesausd worden, er zeker niet beter
op geworden. Toch blijft die kloostergevel als enige oude binnen de stad
de 17-18e eeuwse sfeer oproepen en
zou ik hem niet gaarne missen.
Een groot cnherstelbáar verlies voor
,het stadsbeeld ook is geweest het
ver:dwijnen, van de gothische
ker'k
van dit klooster, haaks op de grote
kerk achter de tegenwoordige hoofdvleugel van het Pensionaat St. Louis,
Het moet éen schoon gezicht zijn. geweest, deze Markt omzoomd met twee
gothische kerken
en het gothische
stadhuis.
Alles en alles overziende aarzel ik
niet het verlies van deze cI,lie kloostercomplexen
de grootste blijvende
slag te noemen die de Fransen Weert
hebben toegebracht. De door hen gesloten kerken zijn' spoedig weer heropend, in plaats van de opgeheven
kloosterinstellingen zijn nieuwe gekomen zij het na lange jaren, talrijker,
groter en bloeiender~ De oude gebouwen echter zijn voor goed verdwenen,
zo goed, dat we er zelfs geen afbeelding meer van hebben. Bestonden ze
nog dan zouden Beekstraat, Molenstraat, Maasstraat en Korenmarkt nu
nog stede bouwkundige schoonheid en
sfeer, van het oude bezitten: Zonder
deze complexen is ons oud bezit teruggebracht tot enkele verspreide monumenten en géveltjes, maar bezitten
we geen straat of plein meer dat de
oude sfeer nog geheel of grotendeels
bewaard heeft en juist dat ?ou de historische sfeer en ochoonheid onzer stad
bewaard' en aantrekkelijk gemaakt
hebben.
In plaats daa,rvan hebben we in de
binnenstad weer nieuwe, zeer uitgebreide gestichtscomplexen
gekregen
maar geen van alle, behalve de nieuwe vleugel van Pensionaat st, Louis,
bezitten zij archite'ctonische schoonheid, en bovendien zijn zij volgens
velen een sta in de weg en een doodse
factor in de winkelstraten. Dat deze
toestand is kunnen ontstaan is een
gevolg van het feit dat onze stad in
de· vorige eeuw, toen de, complexen
van College, St. Louis, Ursulinen en
St. Ja"sgasthuis werden gesticht, binnen haar wallen overvloedige en goed-
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kope ruimte daarvoor bood, zozeer was
zij teruggelopen. Nu de stad echter
over dat dode punt heen is, is er een
-tendens om de binnenstad te verlaten omdat men hier te nauw bekneld
zit en de anderen in de weg staat also~k omdat de moderne eisen van gesbchtsbouw een ruime spreidinp" meebrengen. Ik wijs op de P.P. van de H.
Geest en op het St. Jansgasthuis die
de binnenstad reeds verlaten hebben
en op l?ensio,laat St. Louis en College
die daarbuiten een gedeelte hunner
terreinen hebben liggen.
Het Konirlkrijk der Nederlanden.
Keren we' terug naar het einde van
de F,anse tijd. In, onze vaderlandse
geschiedenisboekjes wordt deze kernachtig gesteld op de verjaging
der
Fransen en de landing van Willem I
te Scheveningen in November 1813
hetgeen leidde tot de Verenigde Ne~
derlanden van 1814. Wij realiseren on'>
echter wellicht niet dat dit voor het
grootste gedeelte van Limburg niet
opgaat want op de eerste plaats werden de Fransen hier eerst begin 1814
verjaagd en op de tweede en voornaamste plaats hadden slechts de generaliteitslanden hier tot de Republiek
der Verenigde Nederlanden behoord,
zodat ook slechts z,ij van de aanvang
af behoorden tot het nieuwe konink'rijk en wel als deel van het ge}Ve3t
Braband. Het merendeel van het tegenwoordige Limburg en daaronder
het land \<an Weert viel echter zoals
wij weten daarbui~en.
Met de vnl.
Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik vormden zij het grote
gebied dat door de· Bondgenoten op
Frankrijk terugveroverd
werd
en
waarover zij te beschikken kregen.
Terwijl Holland zichzelf bevrijd had
werden wij door anderen bevrijd. Me~
voelt wat het gevolg was: er werd
ook over ons beschikt. Holland zou in
d.e zuidelijke Nederlanden een vergrob?g van grondgebied ontvangen en
die vergroting w:aren wij. Het is oo~{
bekend! op w:elke rp.anier er met de
stemmen der zuidelijke notabelen :Jf
liever met de niet-uitgebrachte stemmen der wegblijvers gegoocheld werd
om de nieuwe grondwet ook door het
zuiden aangenomen te verklaren.
Daarbij 'heeft men van de aanvan "
af geheel Limburg bij de zuidelijk~
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gewesten gerekend, omdat men overtuigd was, hier Hollands-gezin~e:ele
menten, afkomstig uit de oude 'generaliteitsgebieden, aan te treffen, waardoor het Noorden in het zuidelijke
kamp, dus in de zuidelijke helft des
·Rijks, een waardevolle
bondgenoot
zou vinden en'- daar qe Zuidelijke
gewesten, hoewel volkrijker, precies
evenveel afgevaardigdell zouden hebben als de Noordelijke - op deze ma-'
nier het Noorden toch het overwicht
zou krijgen.
Wij die gewend zijn, ons gewest Limburg en ons zelf Limburgers te noémen, hebben misschien' moeite om
ons in te denken dat die term in deze
betekenis nog geen anderhalve eeu-1Il
oud is. en dat hij destijds in het geheel met vanzelf sprak dat hij aan de
nieuwenrovincie gegeven werd. Die
nieuwe
provincie omvatte het vm.·
Departement. der
Nedermaas
plus
die stukken van het Departem~nt der
Roer die aan Nederland I.p.v. aan
Pruisen gekomen waren, 'm.a.w. tegenwoordig Nederlands en Belgisch
Limbl1{g. Men had voorgesteld om dèze provincie naar de hoofdstad Maastricht o( naar het Noorden en midden
Oppergelder te noemen. De voorliefde
van Willem I om in de rij zijner 17
provincies zoveel moge!ijk -de namen
der 17 gewesten onder Karel V te zien,
heeft er toe geleid het ter wille dezer
historische voorliefde mello de historische werkelijkheid zo nauw niet te
nemen en - om een illustere naam te
doen herleven - aan onze provincie
een naam te geven van een ander gebied dat er op enkele km2. na in het
geheel niet mee samenviel. Het oude
Hertogdom Limburg genaamd naar de
gelijknamige hoofdstad
LimburgJf
Limbourg aan de Vesdre ligt thans
bijna geheel in je tegenwoordige
provincie Luik. Omgekeerd heeft ook
de provincie Luik vah ons gestolen
n.l. het vvapen van graafschap Horne,
men he,eft er als provinciewapen blijk.
baar mir nichts dir nichts het oude
wapen der Prins-Bisschoppen genomen, die echter veel eri veel mep.r
gebied beheersten dan de tegenw:Jordige provincie Luik bevat, m.n. Loon
en Horne.
'
steden. ,
Wat de organisatie der nieuwe pro-

vincie betreft: het moet een bittere
heel Limburg slechts 12' procent bepil voor Weert geweest zijn dat het
droeg.
Val'\
Roermond
was
de
bij de eerste organisatie' der provintoename slechts 6 'P.Ct. "eWcest (van
ciale staten niet gerekend werd tot
3800 tot 4000) Alleen Venlo was met
d.e stemhebbende steden, steden n.l.
30 p.et. gestegen van 4100 tot 5500, het_
... die als zodanig een aantal leden naar
geen waarsch;;nlijk
samenhing met,
de staten afvaardigden. Als zodanig
.de versteviging van zijn vestingkarakwaren aangewezen
Maastricht met
ter. 'Roermond was daarentegen reeds
6, Roermond met 3, Tongeren, Hasselt
onder Jozef II als vesting ontmanst. Truiden en Venlo elk met 2 én
teld.
.
Sittard en Maeseijck samen met .,3
Waarom Weert zo'n gunstig cijf::'
. leden. 't Plattelandskarakter van onvertoon.de is moeilijk te zeggen. Aan I
ze gemeente, die immers anders dan..
het plattelandsgedeeJte der gemeen~c
'de meeste steden zoveeL gebied buiten
zal het wél niet liggen want in de
,de wallen had en heeft liggen, zai ,zelfde tijd gaat het naburige en wal
daaraan niet vreemd zijn. Gelukkig
dit betreft soortgelijke
Nederweert
kwam men reeds in 1818 tot de conmet meer dan 300 inwonders achterclusie dat het niet aanging de oude.
uit. Misschien dat de I stad toen reeds
hoofdstad ",an het Graafschap Horil'~
mensen aangetrokken heeft i.v.m. 'le
,en ook toen nog .als' gemeente volkkanaalaanleg of met het vestigen va'1
,rUker' dan Roermond en Sittard een
woningen in' of op de terreinen Vln
afvaardiging in de staten te onthouverschillende voorm3lige kloos'ers.
den. Op de<J:lfde overweging ging hét,
nieUwe reglement van 1825 zelfs zover,
Economische toestand.
Weert een, tweede afgevaardigde toe
Ik j{om thans tot de economische
te kennÈm ten koste van Roermónd,
toestand. Men kan Willem I niet nadat nu tot twee teruggebracht werd.
geven dat' hW voor de welvaart • a:1
De verhoudin.!! der beide rivalen was
zijn Rijk niet alles heeft gedaan wat
toen echter blijkbaar zo goed dat m,m
in zijn vermogen lag. 't Is zelfs zo
overeenkwam, de gewezen r!crde afdat hij juist, in het Zuiden de indu'lgeva"lrdigde- van 'Roermond te lé,t.'n
trievestiging
bevorderdé
,en dat de
aanblijven als tweede afgevaal'-1' gdc
industriële voorsprong die België no~
van Weert.
stee"ds op Nederland heeft voor de
Het zijn van st,emhebbende stad uitene. helft hierop terugloopt, voor d0
te zich', Îliet alleen in de Staten maar
andere helft op de klein-Hotlandse
ook in de gemeenteorganisatie op stevoorliefde voor zeevaart en handel.
delijke voet met een burgemeester en
waartegen de Oranjes een tegenwicht
een' door de bevolking zelf gekozen . landinwaarts gevormd' hebben.
raad. Andere voormalige stadjes we:den ,voortaan als plattelandsgemeenDe Zuid-Willemsvaart.
ten beschouwd met een schout en een
doqr gedeputeerde staten benoemdèn
Om die industrie aan de nodige
raad. Zij hielden E.taatsrechtelijk dus
verbindingen' te helpen
wË~rden in
op als' stad te bestaan. Het feit dat
dien tij.d, toen er nog geen spoorwe·-.
Weert evenals de steden St. Truiden,
gen waren, waterwegen aangeleg::l.
Visé en Maesijck een aanzienlijk deel
De Maas hiervoor bevaarbaar maken
van z;ijn inwoners rond de stad had wokon men toen technisch nog niet aan
nen kwam, tot uitdrukking in de been betekende bovendieri een omweg
paling dat 3 van de 9 raadsleden de
vêrgeleken m~t het laterale kanaal dat
bevolking buiten de wallen vertegenmen groef tussen de bovenloop der
woordigden.
Maas bij Maastricht en de beneden-.
loop bij den Bosch, alwaar verder
Groei der bevolking
verbinding met de zeehavens gegeven
werd. -We hebben· reeds gezien dat,
1795-1815.
Willem I hIertoe gebruik maakte van
van M;aastricht
Ik memoreerde het inwonersaantaJ' het voedingskanaal
naar de hooggelegen kanaal. akken
der gemeente Weert; dit was sedert
der Noordervaart in de Peel en van
1795 gestegen v,m 4400 tot 5300 of 20
deze vakkeI\, zelf tussen Loozen en
p.ct., terwijl de toename van
ge-
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Nederweert. 'Vandaar werd het kanaal voortgezet. in het dal van de A
langs Helmond.' Wjlren de belan;~en
van Napoleon West-Oost gericht,} die
van Willem I lagen Zuid-Noord als
rug ge graat van. zijn nog niet stevig
samengegroeid Rijk. Aan' deze eigenaardige kruising van opeenvolgende
waterwegbelangen heeft
Weert zijn
kanaal te danken. Later bij de aanleg
van spoorwegen ,zullen we' eenzelfde
kruising constateren, n.l. eerst een
~elgische lijn West-Oost van Schelde
naar Rijn en later een Nederlandse
lijn Nóord-Zuid van den Bosch naar
Maa'stricht.
Industrieën.
1822, dus 10 jaar nadat de Noordervaart gestaakt was,
werd de eerste
steen voor de Zuid-Willemsvaart gelegd, in Juni 1825 werd zij gedeeltelijk opengesteld en op 's Konings verjaardag 24 Aug. 1826 officieel geopend. Met ere dienen hier genoemd
te worden A. F. , eQ B. H. Goudriaan.
De eerste maakte als Inspecteur-Generaal van de Waterstaat in 1819 het
plan dat later is uitgevoerd. De Zbocht Loozen-Nederweert werd door
hem gelegd wegens de terreingesteldheid, en, de belangen van het Äa-ge-.
bied en de nàbijheid van het P~el
gebied. De protesten van Eindhoven,
dat een recht kanaal langs die stad
wilde, werden daarom afgewezen. De
Z-bocht zou zeker niet duurder zijn
omdat het Canal du Nord er reeds lag.
Ook het protest van Roermond, dat
aandrong op uitdieping van de Maas
hielp niet: Uitdieping zou de stroomsnelheid juist gevaarlijk opgevoerd en
de onbevaarbaarheid vermeerderd hebben. Kanalisatie der Maas als van de
Sambre was toen technisch nog niet
mogelijk. 1)' B. H. Goudriaan de /oon
van A. F., heeft als hoofdi12genieurdirecteur van de werken der ZuidWlillemsvaart
het
project
van
zijn vader' uitgevoerd.
Weert kwam
door de Zuid-Willemsvaart
in
een
voor dien tijd gunstiger verkeerspositie
terwijl
vanouds
gunstig
gelegen Maassteden door de afnemende Maasvaart ongunstiger kwamen te liggen. Al spoedig kwa,m er

dan ook een SCheepswerf, nu nog de
enige van Limburg en van de thans
bestaande Weerter industrieën de oudste op één na. (De oudste is Vermeulens kerkorgelfabriek.) Afgezien van·
dit typische en welhaast onvermijdelijke gevolg van de kan;l,alaanleg, zien
wij in die jaren enkel één andere lndustrie ontstaan, zU het voorlopig nog
op zeer bescheiden voet, n.l. de druhkerij Smeets. Het lijkt wel of wij te
zeer ten achter ger,aakt waren om
vooralsnog de fut te hebben tot het
uitbuiten van de nieuw geboden kansen.
Een opsomming van 1832 noemt be7
hal~ e 4 meelmolens, 4 gortmolens, 2
olie- en 1 looimolen, slechts 3 lakenweverijen, 2 kousen- en 8 hoedenfabrieken. Handel was er destijds in
granen en vee, linnen en garen. Die
opsomming lijkt heel wat maar in
werkelijkheid waren al dIe z.g.' fabriell:en ambachtsmatige kleine industrieëri wat de overgebleven windmolens nog zijn. Aan die molens 'kunnen
we nog het toenmalige peil der andere industrieën afzien. ~lles' bij elkaar zullen zij alleen in de behoefte
van stad en omgeving voorzien hebben. Hun onvatbaarheid om uit te
groeien tot moderne industrieën is
proefonderv indelijk aangetoond door
het feit -dat dit met geen hunner geschied is. Wij zien hier een belangrijk
verschil met de textiel- en leernijverheid van Noord-Brabant.
~
Ik geloof dat dit hi~rdoor te verklaren is: in zijn veel gesmade staat
van generaliteitsland had staats_Brabant zijn nijverheid, die voor Holland
en diens afnemers en dus voor eèn
grote markt werkte, op de hoogte van
de tijd kunnen houden en nierdoor
was deze industrie nu gereed om ten
volle uit te groeien. Weert daarentegen had de lasten en daarmee ook
de lusten van de generaliteit niet gekend. De industrie had de mogelijkheid om voor de Hollandse markt te
werken niet gehad en was daardoor
zo ten achter geraakt dat zij niet meer
mee kon en. dan ook voor en na uitgestorven is voorzover zij zich niet
gelijk bij de meelmolens als am,bacht
handhaven kon. Kentekenend voor het
I

1) Zier hiervoor Dr. C. Wiskerke. De aanleg der Z.W.-v., in Ts. Kon.
Ned. Aardr. Gen. 1944, 4-24.
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gebrek aan expansie der Weerter nijverheid is ook het verschijnsel dat
er toen en later in Weert verschillelfde huiswevers waren die veor Roermondse fabrieken werkten.

De landbotiw.
Ook voor de landbouw in het land
van Weert hield de aanleg van' het
kanaal rijke beloften in. Van ouds
h~dden wij op deze hoge rug in de
Feel te kampen gehad met gebrek
aan water, d.W.Z. niet aan het zure
water van stilstaande moerassen. maar
het lev~nbrengende water van stromende beken. Reeds in de vroege
middeleeuwen hadden wij daartoe de
Bocholterbeek gegraven en was van
dé Graaf van Loon voldoendE' watertoevoer daarlangs bedongen. De gronden langs deze beek m.n. op Laar
gaan vandaag de dag nog door voor
de beste gronden in de omtrek.
Het kanaal opende in dit opzicH
veel weidser pers'pectiev~n en in Wdkelij~heid is het mede daarom aangelegd. De onvruchtbare .~ronden zOl,den
door' bevloeiing kunnen worden 0:ng0'
schapen in vruchtbare wateringen of
weteringen. in dien tijd. vóór de ,uitvindin:g van de kunstmest bijna het
enig2 middel om 't tekort aan stalmest
aan te
vullen. In Weert en Nederweert .heeft men van deze mogelijkheid ruim gebruik gemaakt, naar ik
meen zelfs pIs eersten df'r ueVf'rgemeenten. Verder had het kanaal natuurlijk betekenis voor aan-. eri afvoer van grondstoffen en productl;n
van de landbouw.
Onderwijs.
Na de ~toffelijke de geestelijke welvaar.t. Ik wees er reeds .OP dat het
verlies van verschillende onderwijscongregaties voor hei onderwijs ongetwijfeld een terugslag betekend moet
hebben. Het verlies
der
Latijnse
school van de reguliere' k:munniken
trachtte men goed te ,maken door de
inrichting van een stedelijk College
van stadswege. waarbij. men waar,<chijnHik van de toevallig' aanwezige
krachten m.n. de prielters, die Latijn
e.d. machtig waren, gebruik maakte.
1) Fh. van der Maelen.
Brussel 1835, Blz. ,125,
.

In de eerste jaren zal het wel een
erg geimproviseerd geval
ziin geweest. In 1824 is het nog steeds niet
van regeringswege erkend doch in
1830 pr~i.kt het, met het predicaat Koninklijk College. Niettemin moeten we
er in 1835 1) over lezen dat het
met die van Hasselt en Roermond
in een staat van decad~ntie verkeert;
het heeft sedert jaren niet meer da:1
47 leerlingen met 3 professoren. Daar
de stedelijke financiën niet meer konden doch leidde de inrichting toe.n
nog steeds een wankel bestaan.
De bevolking der lagere scholen
was in datzelfde jaar 596 d.i. 10 p.ct.
der gehele bevolking, een gunstige
verhouding vergeleken met andere
steden. Op het platteland van het arrondissement Roerm"ond was de verhouding echter nog beter. Ook valt
op dat het aantal .iongens op de oc:holen dat der meisjes verre overtreft;
de verhouding was 330 : 260. Voor oe
meisjes achtte men de school in ePI·n"
tijd toen de leerplicht ncq niet bestond blijkbaar minder nodig.
Voor een terugkeer der kloosten
was de tijd nog allesbehalve rijp. In
dit opzicht waren Willem I, Napoleon en Jozef II van het zelfde sop
der verlichting overgoten.
.Het stadsbeeld.
Aan het stadsbeeld wordt naast het
venlal en de afbraak der oude kloostergebouwen een nieuwe slag toegebracht door net totaal met .de grond
gelijk maken van de, poorten' en wallen der stad. De mensen van dien tijd
voelden deze nog slechts aan als beknelling terw"l zij vroeger juist als
moeizaam verwerV.en voorrecht en be~
f.chutting hadden gegolden. De Napoleontische oorlogen met hun grote veldslagen en verder dragend geschut hadden de nutteloo.~heid der middeleeuwBe stedelijke wallen aangetoond en
daarom weg er mee.
Het is\ wederom een onoverkomelijk
verlies voor Weert geweest dat het
behalve zovele andere gebouwen ook
nog zijn poorten volstrekt is kwijtgeraakt. De weinige .steden die ze behouden hebben zijn nu het reisdoel
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van toeristen
en oudheidkundigen(
. Ook de wallen moesten het ontgelden;
de brede grachten werden er voor
een groot gedeelte mee gevuld. Wat.
overbleef ontaardde ~n de open en
vervuilde sloot die wij ons nog .uit
onze jeugd herinne'ren en waarin met·
miskenning van iedere hvgiene ener~
zijds de staçisriolen uitmondden anderzijds de was' gedaan werd
die
daarna op· de bleek er langs te droi1en werd gelegd, ten aanschouwe van
de wandelaars die onder -de aangeplante kastanjebomen
een "welke"
om liepen.
Een ander groot verlies uit die jaren is de verminkinlt van het oude
stadhuis. Een afbeelding ervan is mij
niet bekend; uit de nog aanwezige
muurresten aan de zuidzijde weten
wii dat het fraaie gothische venstertracéringen vertoonde terwijl het op
de kaart 'Van Jacob van Deventer van
een of. twee torens W?S voorzien.
De torens werden afgebroken en
de rest tot het plompe blok verbouwd
waarvan 'zelfs een de Stuers later
niets meer kon maken.

'ten aren om toch te zorgen dat pns
goede oude Weert niet nog meer zijn
karakteristieke schoonheid en sfeef
verliest en verwordt tot een modêrne
plaats - een uit de vele' - die zich
in . niets onderscheidt van de lelijkheid, karakterloosheid en saaiheid van
zovele andere
mc;>derne
plaatsen.,
Sléchts behoud, herstel en ontwikkeling van ons karakteristiek bezit ka:n
ons, naast grote zor" voor nieuwe
schoonheid daarvoor behoeden.

; De Belgische opstand.'
Ik kom thanstClt de Belgische Opstand 1) waaraan ook wij oris deel
hebben gehad. Het is bekend hoezeer
er. een algemene óntevrèdenheid in
den lande onder katholieken en liberalen was over de politiek van Wil- /
lem I. In het Zuiden dat in 1815 niet
uit eigen beweging doch door de beschikking der geallieerden bij
het"
Noorden gevoegd WaS kwam daar n.og
bij de door het verloop van de 80jarige oorlog en. de vrede van Munster
geschapen en door twee eeuwen vanscheiding verdiepte tegenstelling tot
\
het Noorden, ijverig aangehitst door
Monumentenzorg,
Frankrijk" tegen' wie de hereniging der
Nederlanden immers in het bijzonder
Het verledene laat zich niet
onwas gericht. De Parijse Julirevolutie
gedaan maken maar k::m ons wel een
was het· sein voor het uitbreken va:!
les .zijn voor 'de toekomst en wel' de opstand in .Brussel (lP 24. Augusdeze: wezen we zuinig op het weinige
tus 1830 en tenltevolge daarvan in de
oude dat 'we nog bezitten; laten we
gehele vOOTmalige zuidelijke Nederer op uit zijn om niet alleen de monulanden .. Ook Limburg ~ing mee al
menten,maar ook de Qude gevels bespeelde het geen actieve rol in de opheorlijk te restaureren en in stand
~tand. Over Weert is er in de rapporte houden. Terwijl, in Roermond b.V.
ten van' de Limburgse gouverneur 2)
regelmatig particuliere gevels worden
alleen te vinden dat er omstreeks 21
gerestnureerd moet het tot schande
September des nachtR eniie
ruiten.
van Weert gezegd worden dat zulks
aan de huizen van de burgemeester
tot nog' toe slechts eenmaal hier is
Bloemarts, en het statenlid BeerenvoorgE)komen. Daarentegen zijn nog in
broek met stenen en pistoolschot ver..\
de laatste iaren voor den oorlog aardibrijzeld ti;n, hetgeen
toegeschreven
.pe oude gevels, soms m~t gevelsteen, ... werd aan één persoon die daartoe' van
door een lelijke pui volkomen en onde donkere nacht
gebruik maakte.
herstelbaar - ontsierd, of algeheel door
Een week 'later raoporteert de goueen lelijke nieuw1;louw verv;tngen.
verneur dat het gehele Noorden der
Ik doe hier een beroep op het in
provincie rustig is. 4 October stelt
Ihet algemeen zo vlot uitgesproken
hii voor, het provinciaal bestuur over
gevoel van eigenwaarde van alle Weerte brengen naar Roermond, veilig ach"

'e

P. H. van der kemp. De Belgische Omkenteling in Luik en Limburg
tot.... Nov. 1830, 's-Hage 1904.
2) In: Dr. C. Gerretson. Muiterij en Scheuring, Leiden 1936. I blz, 376, 282
en 385.
1)
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ter de Maas en aanleun end tegen het
Rijnland, terwiil Maastricht gevaar
liep de verbinding naar het Noorden
te verliezen zoals het verloop heeft
aangetoond.
De positie van Weert was daarbij
strategisch van belang
omdat
de
Z.W.-vaart de voornaamste communicatie van Maastricht met het Noorden vormde. (Dit poortkarakter van
Weert zien we telkens in de geschiedenis opduiken). Nadat begin October
1830 Sluis 17 te Loozen beschadigd en
,de sluizen en dijken bij Weert bedreigd
'waren geworden, well(ol.en op 7 October
100 dragonders uit Maastricht naa,r
,Maeseijck gezonden om de verbinding
met Roermond open te houden en de
Z.W.-vaart te beveiligen. Tevens verzocht generaal Dibbets de bekende
Nederlandse commandant van Maastricht, de Noord-Brabantse marechaussee haar waakzaamheid langs de Z.W.vaart tot in Limburg te verdubbelen.
Na twee dagen bleek het detachement
te Maeseijck reeds onbetrouwbaar en
'moest door infanterie vervangen worden., Weert kl'e~g toen zelf een brigade marechaussee, die het te Roermond na het vertrek van het garnizoen naar' de vesting Venlo niet meer
had kunnen uithouden en die onderweg naar Weert ook al door desertiè
werd uitgedund: Al met al, was hier
niet "eel overq:ebleven
want een
week later drong generaal Boecop~,
die door Weert gekomen was, er op
aan Weert opnie\lw te bezetten. Twee
dagen later komt er infanterie. versterkt met marechaussee, naar Neeroeteren en Weert. Hier in' Weert kwam
'n hoofdpost voor de bewaJ{ing tussen de Noordbrabantse. grenR en Neerceteren. Dit verhinderde niet dat de
kanaaldijk te Neeroeteren
10 dagen
later over 25, Meter werd doorgegraven. Het kanaal liep leeg en bleef tot
'1839 onbruikbaar. Te Maastricht werd
,er ook geen' water ingelaten omd8.t
men rond die omsingelde stad steeds
'de grachten gevuld moed houden.
, De toestand hier werd met de dag
erJlf:diger. 28 October werd de marechaussee te Bree aangevallen. 29 October ging Maeseijck over. 30, October
dreigden zelfs Eindhoven en Helmond
in Noord-Brabant in opstand te komen. De dragonders te Weertdeserteerden in massa ell het detacheplent

was, zo goed als ontbonden. Dibbets
vreesde dat Weert tot ontruiming
over zou gaan; dagelijks ~wamen pier
muitelingen uit Maeseijck en Sittard
aan. Voor de bezetting van Weert zouden tenminste 300 goede soldaten nodig zijn. De 'diikdoorbraak had reeds
een convooi met 2 levensmiddelenschepen uit den Bosch dat vanuit Maas_
tricht te Weert afgehaald zou worden
verijdeld.
Aan herstel viel niet te
denken; op 6 November was het herstellend personeel door de Belgen gevangen genomen.
.
Begin November was het hier geheel
afgelopen met het Nederlands gezag'.
De overgegane
generaal Daine had
zijn Maasleger georganiseerd en richtte 7 November een proclamatie tot
de Limburgse bevolking om zich van
de Hollanders vrij te maken. Op 8
November trok hij met 1000 man en
4 stuks .geschut van Bree na'lr Maeseijck; Weert Iging gelijktijdig over;
op 9 November werd Roermond zonder slag of stoot bezet en de volgende dag eiste hU de overgave van de
vesting Venlo. Het garnizoen weigerde doch d~, burgerij met de schutterij
kwam in volle opst'llnd. De uitval die
generaal Schepens daarop' liad willen
deen naar Pruisisch gebied werd ver~
ijdeld door desertie van de bewaking
aan de Maas poort.
Met de val van Venlo op St, Maartensdag 1830 was nu geheel Lim]}urg
behalve Maastricht in Belgische 'handen hetgeen zo gebleven is tot H139.
Gevochten is hier niet meer behalve
enkele flankschermutselingen bij .e;e-·'
Jel!enheid van de 14-daags~ veldtocht,
die zich Zuidwestelijker Çlfspeelde.
Eenmaal is Weert toen aangevallen
door een kolonne Hollanders te paard
komende uit Budel, waarschijnlijk om
de flank ,te dekken van de hoofdmacht
ner 4e of rqer~e-afdelinl1 ,die langs
de grcte weg Emdhoven-Hasselt naar
het Zuiden trok. Velen jn Weert sloe.gen óp de vlucht maar 's anderendaags
trok de troep weer af.
Anderzijds
p,i,e;naleerde men in
Maarheeze en
Leende een Belgische troep die .over
Roermond en Weert in beide Meiierijse plaatsen vee en andere goede-'
ren kwam roven 'en tot op één uur van
Eindhoveon dóordrong tot ontsteltenis
der spaarzame verdedigers\ van het

aldaar aanwezige
afdeJing.

leger~ark

der

Het scheidingsverdrag.

4e

ontwikkeling komen.
Ook beantwoordt het aan onze volksaard welke
instaat tussen die van d~ Meierij en
van de Maaskant. Zo zien we dat het
qezelfde geografische factor is waaraan Weert zijn indeling bij Nederland
en - eenmaal bij Nederland - zijn
gunstige verkeersligging
te danken
heeft.
Onze voorouders dachten er anders
over; de uiteindelijke aanneming door
Willem I van het. Londens verdrag en
daarmede de terugkeer' van de hem
toegewezen doch sedert 1830 door België bezette
en bestuurde gebieden,
deed hier een storm opsteken.
De
provinciale staten gingen protesteren
in Brussel en een reg~n van petities
van de betreffende, gemeenten daalde
in de Belgische Kamer neer.

Intussen nam geheel Limburg behalve Maastricht deel äan de constitutie val\! de Belgische staat. In het
Nationaal Congres van 200 leden vaardigde het 17 leden af, waarvan 5 uit
het district Roermond en daarna in
de Senaat van 51 leden 4 w.v.l. uit
district Roermond en in de 'kamer 9
W.v. 3 uit district Roermond.
Inmiddels is er 9 jaar lang onderhandeld over het scheidingsverdrag tussen Nederland en België.
Tenslotte
kwam men in Londen met de mogendheden tot het bekende resultaat.
Speciaal Limburg vormde daarbij een
moeilijkheid. Vóór de vereniging met
België had
Noord-Nederland
hier
I)e petitie van Weert.
slechts v~rspreide enclaves gehad w.v.
Het grootste aantal ondertekenaars
de grootste het ambt Montfort, Staats
telde daarbij de Weerter petitie, n.l.
Valkenburg en de helft van Maasbehalve de elf raadsleden nog 545 intricht. Deze toestand van ouderwetse
woners, waarschijnlijk alle hoofden
versnippering die men in Baarle Nasvan gezinnen. Zij v~el daardoor, later
sau en Baarle-Hertog door .een nazozeer op dat zij het twijfelachtige
latigheid nog kent en die een goed
v'oorrecht kreeg in 1919 als enige in
bestU'tlr onmoe-eliik maakt, wilde men
een Belgisch ;:tnnexionistisch pamflet
hier niet herstellen. Men vond de op(1) in fascimile te worden gereprodulossing door het Waalse gedeelte van
ceerd als blijk van de pro-Belgische
het Groothertogdom Luxemburg aan
België af te staan en de Koning in . mentaliteit der Limburgers. De petitie luidde - in slechte vertaling uit
de plaats daarvan hertog te maken
v<\p een nieuw hertogdom Limburg,
de oorspronkelijke Franse tekst en
dat die gedeelten der oude provincie
in overeenkomstige' termen als alle
petities - als volgt:
'!.
Limbur<1 zou' omvatten waarin
de
vroegere Staatse"
enclaves gelegen
Mijne
Heren,
waren. maar dan afgerond en verbonden met Noord-Brabant en GelderNu ctat de vaderlandsliefde
zich
land. De vroeger niet Staatse gedeeloveral in Limburg
en Luxemburg
ten w.o. ook het -land van Weert zijn
t0\2.nt, dat deze provincies el}~. zo waar":
dus <Jan de Koiling en daarmede aan
dig'e houding innemen en gereed zijn.
Nederland gekomen in ruil voor de in
aar. welk prijs het ook weze, de noodLuxemburg door hem afgestane gelottige ge.olgen van een tractaat tebieden. Dat het land van Weert hierrug te drijven, tractaat opgelegd door
voor uitgekozen werd vond zijn rede 'dwang aan België die het heeft
den in het feit dat het de verbinding
moeten door de omstandigheden aanvormde tussen het afgeronde gebied
vaarden, zijn de inwoners van de
ten Oosten van de Maas en de 'Meiestad Weert, door hetzelfde gevoel berij. Dit verbindende karakter van' onwogen, en ook door de herinm'!ring
ze streek zàl in de latere ontwikkevan hun oud politiek 'bestaan; zij kunling van het verkeer zeer sterk tot
nen aldus riet onverschillig een, zulk
1) Petitie, den 14en Mei 1838 aan' de Kamer der Volksvertegenwoordigers van het Koninkrijk België door de Gemeenteraad, en de bevolking van
Weert. Brussel 1919. En: La Protestation du Limbourg. 13russel-Parijs 1919.;
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belangrijk ogenblik laten voorbijgaan
fout van de annexionistèn' geweest dat
dat over hUn lot zal beslissen, zonder
zij meenden de Limburgers van 1918
een bewijs te leveren van hun verhun woorden van 1838 in ,de mond
kleefdheid aan het land wier lotsbe~
te kunnen leggen.
stemming zij willen delen. Zij grijpen
Het verschil tussen beide data is
deze plechtige gelegepheid met ijvel:
groot. In 1838 had Limburg reeds 8
na, om aan uwe waardevolle vergadejaren deel uitgemaakt van de ,nieuwe
ring uit te drukken, al het belang die
Belgische staat in w:Jrciing; de bewozij hechten aan uw schrijven aan de . ners waren aan die toestand geheel
gewoon geraakt' en vergeleken met
Koning die alleenlijk door vaderlandsliefde bezield is; ,zoals gij, komen zij
het bewind van Wiliem I had deze
op, tegen de verbrokkeling van Belhun m.n. op godsdienstig en democra'gië. Gedurende zeve;:t jaren van betisch gebied een aanmerkelijke voorproeving waren onze
belang,m
en
uitgang gebracht. En dat in 1830 de
onze wensen verenigd met deze van
opstand ook Limburp' meegesleurd had,
is ook al niet zo onbegrijpelijk. Het
onze broeders. Zij hebben 0«Jk geleefd,
g~lukkig deze zeven jaren lan~, 9nder
was Willem I zelf geweest die Limburg bij de Zuidelijke helft van zijn
de milde scepter van Leopold aan wie
zii nog ene ongeschonden verkleefdRijk had ingédeeld en al sedert
de
heid zweren.
'
scheuring in de 17e eeuw had LimDe godsdienstige en sociale sympaburg tot' de zuidelijke gewesten bethie, de overeenkomstigheid van kahoord. M.n. de politiek van Willem
rakter en zeden die zo enge banden
I bracht in het gehele Zuiden, dat sesedert eeuwen gesticht hebben, maken
dert die scheuring een afzonderlijk
hen gelukkig en moeten hen ook onafbestaan had geleid, ook een geliike restheidelijk stellen;
ene gruwelijke
actie te weeg, zii het dan met verscheiding zou dat geluk verniet;gen;
schillen tussen Wallonië en het vermoge het jaar 1838 voor België gefranste Bru3sel enerziids en de Vlaamdenkwaardig blijven.
se gewesten anderzijds.
Gij, Mijne Heren, sterk geworden
In de annexionistische uitdrukking
door de steun van onze wijze Ko-' "Limbourg cédé" steekt dan ook deze
ning, zijt gelast die edele taak te volkern van waarheid dat 'Nederlands
brengen en deze geroemdheid aan ons
Limburg in 1839 niet herenigd is met
land te geven, waakt aldus ten einde
de Noordelijke Nederlanden, maar toen
de inwon~rs van Limburg en Luxemvoor het eerst - behoudens de oude
burg te behouden. Verdedigt hunne
Staatse enclaves ,-- bij het Noorden 'is
belangen.
'
gev:Jegd terwijl het te voren grotenAanvaard, Miine Heren, de hulde
deels tot het Zuiden had behoord. 01\van onze Eerbiedigste' gevoelen o •
juist was ,de uitdrukking in zoverre
Weert, den 14en Mei 1938.
zij hieraan de consequentie hechtte
.dat Limburg tot het Zuiden moest
De leden van de Gemeenteraad;
terugkeren' of daaraan worden toege~
Volgen elf ondertekeningen .. voegd.
De z.g. cessie van Limburg was,
De inwoners der gemeente;
zoals wij gezien hebben, onderdeel
Volgen vijf honderd vijf-envan een door België bewilligde volveertig ondertekeningen.
den gen gebiedsruil, die tevens in beider belang afronding van grenzen ten
Is er nu reden voor ons als goede
doel had. En last but not lbst, evenNederlanders om over de houding onals de Limburgers van 1838 de status
zer voorouders verlegen te worden?
quo wilden handhaven, die van 1918
Of voor anderen om de Weertenaren
wilden dat evenzeer, omdat z~i inmidvan nu daarom als minder goede Nedels loyale Noord-Nederlanders gederlanders te beschouwen of zelfs -worden' waren.
zoals de annexionisten deden
als aspirant-scheurmll.kers?
M.l. is
Tegenwoordige verhouding tot België,
'daar geen enkele reden voor.
Men
Thans' dertig iaar later, na een we, moet de feiten - en daaronder ook
reldoorlog, die wij and,ers dan de eer-,
uitlatingen <ijs deze petitie - naar
ste zij aan zij met B.elgié gestreden
hun d~turn beoordelen. Het was de
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liebben, is, het, gelukkig niet meer nodig ons tegen annexionistische strevingen van zekere Belgische zijde te
verweren en daartegen ons goed Ne- ,
derIanderschap in te roepen. De verhouding tussen de bl/ide buurstaten en
leden van de NederIandse 'stam is
thans beter dan 2;ii ooit vóór 1815 geweest is, de oude geschilpunten worden begraven en er groeit .een drieeenheid die wellicl)t hechter zal zijn
dan de opgelegde eenheid van Willem rs Rijk vóór de tweede scheuring,
hechter ook dan de veelheid van Karel V's 17 gewesten vóór de eerste.
scheuring der Nederlanden.
Verbeteringen in de Belgische tijd.
Terugziende op W.eert~
Belgisché
tijd constateren wij., vooral iJl godsdienstig opzicht verschillende verbebeteringen .. Zo werd in 1833, het instituut der dekenaten hersteld. Uit de
kantons Bree, Hamont, Peer en Weert
werd het zesde dekenaat van het Bisschop Luik gevormd, dat intussen nooit
werkelijkheid is. geworden. Men lette
Op' deze combinatie van kantons waaruit blijkt dat Weert met die andere
plaatsen waarschijnlijk ·het meest contact had.
'
Ook na 1839 is dat nog lang zo gebleven. 'Eerst de oorlog van 1914 heeft
deze oude relaties over de grens sterk
doen afnemen. ,Moge Benelux ons
spo.edig in staat stellen die weer te
herstellen. Het achterland van onze
stad kan aan die 7 1i de een belangrijke
uitbreiding ondergaàn.
,
In 1836 komt de, Bisschop van Luik,
Mgr. van Bommel, te Weert en reCirganiseerthij in overleg met de stede,lijke Raad van Weert het College door
het onderwijs in handen te geven van
jeugdige en geleerde geestelijken en
daarmede de grondslag te
leggen
voor een t:r;aditie vàn 110 jaren juist.
\ De titel erf functie van Bisschoppelijk College zou echter als ik het wel
heb eerst komen in 1852 na de heroprichting vaR het Bisdom Roermond.
'Het voornaamste, godsdienstige feit
van "die jaren is echter ongetwijfeld
de herrijzenis 'van het Mhiderbroedersklooster geweest. Men bedenke ~at
het kloosterrijke Weert 40 jaar zonder enige instelling van dien aa'rd was
geweest, .terwijl in die zelfde tijd ook
denorll).ale zièl?org en eredienst ge32

durende ja;ren onderbroken en bemoeil,ijkt was. Na herstel van een en ander en tegelijk met een versteviging
van, het Middelbaar onderwijS kreeg
• Weert in 1836 nu ook weer ziin grootste klooster teru a met zijn historische
herinneringen aan. de
graven van
Rorne en aan de zielzorg in de Meie"
rij. Reeds ait de' lange 'onderbreking.
die na de verdrijving der Fransen 'nog
meer dan tWintig jaren voortgeduurd,
had. kan men afleiden dat het herstel
niet van een leien dakje' was gegaan.
Onder Willem I was het klimaat zoals gezien nog' in het geheel niet gun.,'
stig geweest en had men er zelfs over
gedacht. de rrebouwen tot College te,
bestemmen. De eigenaars die de ge:'
bouwen hadden opgekocht om ze voor ,
de paters te behouden hebben zich""
echter taai verzet. De vreugde om de
terugkeer der paters in 1836 ,moet groot
geweest zijn. Aanvankelijk behoorde
het klooster onder St. Truiden. Eerst
later werd de Nederlandse provinde
opgericht en werd het daarvan het
moederhuis,

,
Het grerisv'erdrag.·
Nadat de Belgische .troèpen op ~
.Juni 1839 uit de vesting Venlo over
Hoermond en Maeseijèk weggetrokken
waren en ook de Belgische ambtenaren I
hun voorbe~lq hadden gevolgd, bleef er
met België nog te regelen de nauwkeurige grensbepaling. Waar-deze gren;;
samenviel met de toen reeds bestaan'de provinciale gr,ens tussen Limburg
en Luik met Vaals in het Oosten en
ELisden in het Westen, of met de Maas'
gaf dit weinig moeilijkheden. Wel deden deze' zich v'O'lr ter plaatse waar
een geheel nieuwe grens afgebakend
moest worden, n.l. rond de vesting.
JIJ\{lastricht . en van de Maas tot de
Nool'dbrabantse grens.
.Het verdrag van '39 had ·zich wat
dit laatste betreft bepaald tot de vblgende summiere omschrijving: . ,
Te beginnen van de zuidelijkste punt
der Hollandse provincie Noordbrabant, zal er een lijn getro,kken worden;'
welke, 'boven Wessem,
tussen deze
plaats en Stevenswaardt, op de Maas
zal uitlopen, tér plaatse alwaar ziçh
op de linker Maasoever de greIlZen
der tegel).woordige
arrondissemente,n

'ê',

v~n Roermond erl Maastricht aanraderlij~ de kadastrale sectie Q vorken, in dier voege, dat Bergerot,
mende. Maar dit was· een dUidelijke
Stramproij ,N eer-itteren, Itt.ervoQrdt
consequentie van het Scheidingsveren Thorn met' derzèlver gebied, gelijk
drag, dat immers. sprak van de meest
zuidelijke
punt
van Noord-Brabant
mede allEf de andere plaatsen, ten
N oorden ~an deze lijn' gelegen, een. van waaruit de nieuwe grens getrokken moest worden. Hieraan kOil de
dee Ivan het Hollandse grondgebied
grenscommissie dus niet meer tornen.
zullen, uitmaken".
De bijbehorende kaart gaf ook al
Willem 11.
geen nadere precisering van deze vage
,omschrijving, want zij trok een rechte
En zo zijn we dan aangeland in het
lijn tussen. de beicie eindpunten, een ·nieuwbakkep Nederlands
hertogdom
lijn die in de 'werkel~ikheid zeker· niet
Limburg. Wat de pil voor de onwillige
aldjls te trekken was en dus kennenieuwe Nederlanders al aanstonds ver'l~ik slechts de algemene richting wilde
zoette, was de sympathieke houding,
aangeven.
van Willem 11 ten opzichte van de
. Zij gaf dan ook at,nstonds reden ~ot
katholieken.'Zo stond hij toe dat kloos_
misverstand, m.n. omdat. niet r.leek
ters wederom
novicen zouden aanW;1.t onder gebied van een plaats moest
nemen en zich daardoor aan een geworden verstaan. De Nederlanders bewissen ondergang onttrokken. 'Geen
weerden dat hieronder verstaan ,noest
wonder dat de Vorst' bij zijn bezoek
worden het gebied dec gemeente. In
aan het Minderbroedersklooster van
strijd hiermede was,
dat
Betgerot
Weert 'in 1842 door de overste zoals
geen gemee,üe is en dat niet over gehet heet zeer een ol werd toegespromeenten doch over plaatsen gesproken
ken.
'
; wordt. België zei dan ook dat slechts
,de genoemde plaatsen met hun mlaSHet graf van Philips van
te omgeving aan Nederlanden kwamen
Montm!lreucy.
doch niet de andere plaatsen in de
. betreffende gemeenten. Zo b.v. de geEen andere koninklijke geste
die
huchten Groot-Beersd (ged.), van Hun:"
Weert nog van Willem I ondervond
. sel; Groot-Beersel (ged.) en .Winkel
was de .plaatsing van een monumenvan Ittervoort, Molenbeersel, Bomertale steen op het graf van Philips van
straat en Maenlostraat van Neerittc'·,. FhÏlips van Montmorency,
laatste
(practisch % der gemeente) en Horst,
graaf van Horne, vóór het hoogaltaar
Hei en fIeirot van Stramproy.
der St. Maartenskerk alhier. Dit geWekenlang heeft de gemengde Neschiedde niet zonder reden want in'
derlands-Belgische .. grenscommissie
Novembér 1839 had er in de Monihierover gebakkeleid. Door de slappe
teur van Brussel een mededeling- gehouding der Nederlandse cdmmissielestaan van de directeur van het Histoden is het resulta:lt voor Nederland
risch Atheneum, waarin gezegd werd
bijna zo onvoordelig mogelijk gewordat vol«ens sommige kroniekschrijvers
dien zonder compensaties. Hunsèl, Itde graaf begraven zou zijn in de Katervoort en Neeritter ràakten hun gepelkerk te Brussel of in de parochie··
noemde gehuchten kw~it en Strampkerk van Kasteel-Brakel (Brake-lerolj dat de zijne behield verloor het
Chateau).· Hiertegenover werd een beGroot Broek. Het protest van de. afgeroep gedaan (1) op niemand minder
vaardigde Michiels van Verduijnen b'i
dan Strada die zegt dat de lijken werde behandeling van het verdrag mocht
den overgebracht na:u de onr;ler elks
niet baten.
.
jurisdictie vallende stad. hetgeen voor
Morrtmorency alleen Weert kon beAlleen Weert wo!'! er wat bij, n.i. een
tekenen. Ook de betrouwbare kroniek
onbewoond' driehoekig stuk van Bova.n het klooster
Maria-Wijngaard
cholt, thans de gJ.eest we,>telijke pun,t
spreekt uitdr,ukkelijk van 'begrafenis
van Weert uitmakende en nog afzon1) Door: A. Bloemarts. Note sur l'enterrement et Ie tombeau·du Comte
de Horn à Weert. In: Annales d.l. Soc. Hist. et Arch. à Maestricht. I (1851-'55)
blz. 135-139,
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van den Graaf in de Hooghkerk op
schil in samenstellmg der beide ge23 Juni, 19 dagen na zijn overlijden.
meenten.
Weert had een belangrijk
. Om alle twijfel op te lossen had--' deel agrarische bevolking, een b0volden de commissarissen des konings. king die in dien tijd zich nauwelijkq
die de wederinbezitneming van Limkon uitbreiden bij gebrek aan uitbreiburg tot taak hadden, staatsraad Bordingsmogelijkheden van de cultuurret en Jhr. Gerricke van Herwijnen
grond. En de stad Weert was nog alreejs bij hun administratief bezoek
tijd sterk geisole-=rd We zien dat aan
aan Weert in October 1839 aan gede weinige vestigingen van modf!rne
meentebestuur en
kerkfbriek
opindustrieën :Ilelfs na de opening vaa
dracht gegeven het graf op te sporen -de' Z.W.-vaart en aar. de verder, !!3anen er een monument
op te ric!1ten , de te~uggang der oude ambachtsbeonder de formele bélofte van een bijdrijven. Wanneer, Poetl (1) in 1850
drage in de kosten \ ön 's Koningswege.
een opsomming geeft, dan ontbreken
Door opgraving in Noverriber 1839
daar de 3 lakenweverijen van~e jaar
kwam inderdaad de aanwezigheid van
geleden en is het getal hoedenfabriehet stoffeUjk overschot van de Graaf
ken teruggelopen van 8 tot 3.
te Weert ondubbelzinnig vast te staan
Roermond .daarentegen lag de,;tijds
én 9 Juni 1841 werd de monumentale
in een veel gunstiger verkeerspositie
grafsteen, vervaardigd door Baht. uit
aan de nog altijd druk bevaren Maas
Namen, dien wi.i allen kennen plechen aan de moderne harde wegen daartig ingewijd. Het. is te hopen dat hij
langs. De $Ûld was zetelplaats van bedoor doeltreffende restauratie binnen
langrijke ambtelijke instellingen
en
afzien'bare tijd W2-=r in zijn oude glovan een garnizoen. De moderne inrie worde hersteld.
dustriële ontwikkeling was er, profi- .
terend van de centrale ligging aan
Groei der bevolking 1815-,-'40.
drukke verkeerswegen reeds ingez.et.
Naas~ talrijke fabrieken -op textielgeBezien we de uitkomsten der eerste
bied was er m.n. een stoompapie::favolkstelling in het verkleinde Necterbriek Volgens Poell zou m.n. de vesland van 1840 dan zien we dat Weert
tiging van een aantal Pruisische ~a
t.O.V. 1815 vooruit is gegaan van 5312
brikanten omstreeks 1830 hiertoe bijtot 6::135 inwoners d.i. met 18 pCt.. in
eedragen hebben.
.
totaal of gemiddeld -,7 pCt. per jaar.
\ Dit verschil in ontwikkeling is 1'1 .
De voorafgaande periode 1795-1815 was
nog aan het sta::isbecld te zien. in'
dit jaarlijks 1 pct. geweest, een teRoermond verrij.~·m midden en tweeruggang dus, te meer wanneer we zien
de helft der vorige eeuw in de bin,dat het gemidd,"ïde voor de gehele
nenstad en langs de vroegere vJallen - ~
provincie nu 1 pct. was, zodat Weert
talrijke grote moderne buizen.
In
daar beneden lag. De vorige periode
Weert duurt het to~ de 30-er jaren van
had Weert met, zijn 1 pCt. boven het
deze eeuw eer men langs de wallen
provinciaal gemiddelde van -,6 pCt.
op grote schaal gaat bquwen.
gelegen.
Roermond daarentegen had met een
Totaalbeeld.
gemiddelde toename van 1,8 het lage
cijfer van
de voorgaande
periode
Ik ben hiermède gekomen aan het
(-,3 pCt.) ingehaald. Het was gesteeinde der peridde die ik hier begen tot 5937 inwoners, daarmede het
handel. Het totaalbeeld dat wij van
nadelig verschil t.o.v. Weert verkleihet toenmalige WeeJ;t gekregen hebben
nend van' 1275 tot 348 en op het r: unt
i'S verre van,·onverdeeld gunstig en'
staande Weert voorbij te streven, hetin - de eerstvolgende jaren zal dat niet
geen' de eerstvolgende .jaren zou geveel beter worden. Het verkeersiS'olebeuren.
ment en de nog geringe ontwikkeDe oorzaa:k van dit verschil in !'emlingsmogelijd:hE'den van de landbouw
po? M.i. moeten
we twee redenen
hier in de Peel Zij't de twee factorenjaiervoor zoeken. Allereerst het ver-,
die de welvaart van Weert nog zwaar
1)
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remmen: zo sterk zijn deze facto,ren
geweest, dat zij thans nog krachtig nawerken, nu zij in theorie
hier verdwenen moesten zijn (want
onze verkeerspositie is nu hier uitzonderlijk gunstig
en de landbouw
hier kan evengoed yan de moderne
vooruitgang profitereft dan waar dan
ook).
Weert heeft thans een veelzijdige
moderne industrie 'en 't heeft nog een
grotere ontwikkeling I voor de boeg,
. iedereen geeft dat toe. En toch neemt
de Weerter industrieel in de rij der
Limburgsche industrieën en industrielen niet die plaats in qua aanzien en
invloed die hem toekomt. En toch
is er al te veel zelfgenoegzaamheid en
te weinig drang- om zich naar buiten

volwaardig te doen gelden.
En wat de boeren betreft, ik trap
wel een open deur in, wanneer ik
constateer dat én het ontwikkelingspeil
én de bedrijfsvoering én het organisatieleven der Weerter boeren de vergelijking niet doorstaan, niet slechts
met de Maaskanters. die het van ouds
beter hebben gehad, maar ook met de
meer noordelijke Peellanders die het
nog veel zwaarder en armer hebben
gehad dan die van Weert.
Moge ik daarom de spiegel der historie van nu een eeuw geleden niet
vergeefs aan de Weertenaren van nu
hebben voorgehouden.
En moge deze terugblik ons ook voor
de toekomst doen bezinnen op onze
eigen levensomstandigheden.

