
Een lofdicht op een Weerter 
molenaar. 
In deel I van 'Molens in het Weerter land', samen
gesteld door Drs. G.C.M. Egelie en uitgegeven door de 
Molenstichting Limburg, geeft de auteur op pagina 26 
e. v. een beschrijving van de lotgevallen van de voorma
lige Clercx'molen, welke tot de jaren 1910/1912 
gestaan heeft in de huidige Stationsstraat, vroeger de 
Dries geheten. Hij toont hierin aan, dat deze molen, 
oorspronkelijk in gebruik als schors-, run- of eekmolen 
doch na 1900 als graanmolen, zeker moet dateren van 
1844, doch dat het stichtingsjaar vermoedelijk veel eer-
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der moet liggen. Het blijkt, dat dit vermoeden inder
daad juist is en dat de molen gebouwd is tussen de ja
ren 1817 en 1820. 
In een bundeltje losse papieren, dat het gemeentear
chief van Weert onlangs van een particulier ten ge
schenke ontving, bevond zich een bij l.I. Titeux te 
Maeseyck gedrukt lofdicht op de run-, graan-, gort- en 
oliemolen van Ioannes I acobus van Aken te Weert. Dit 
lofdicht, dat wij hieronder in zijn geheel weergeven 
(auteur en datum zijn onbekend) is niet alleen interes
sant omdat het een aardig Weerts tijdsgedicht is uit 
het begin der negentiende eeuw maar ook omdat het 
wat meer licht werpt op de ouderdom en de oprichter 
van bovengenoemde molen van Clercx. 
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RUN-GRAEN-GOIl T-

DOOR J. JACOBUS VAN AKEl\. 

TOT GEM .... 1\. EN GERIEF DER ST.\'-' WEERT EN nUEH-GEWESTE:K. 

STAD WEERT O! die voorheen nmbt roemen op uw YeslI."" 1 
Door sterkheid \\yd \'ermaert in oosten cn in weslen, I 

En waer aen \yalHls heyr EY lnrll 'ge neerlacg hrogt 1 

Toen K)' zoo darrcl'lJK "oor land en Gous(licnsl vogt. 

Den helden mood als dan scflecn als u acngl'LoorcJl. 

En elke Weerter Yent gclJk aen cenen loren. 

Die hC\'ig aengclast w,Ykt voor (;ecu slag of slooi, 

Trotseerde onLeschroomt UP. wonden en dl' dood. 

Uw moed alom 'SfTocml heeft naedcr nos geLleKelJ 1 

Toen 'ID"" zoo ollvcl'St'hrikt het M01lster hebt doorsteken. 

Dat onder ~chJn van RoclJ uw çroolmoed batl gerati..l, 

En lJcLt als dan uw flacm Oll!ilt'r\'clyk ~cmackt, 

Ik wil hier g.acn voorLy "cel aIHrre kloeke daeden, 

'''acr mede door~acns uw i:tcrLockcn zyn 11clacJcn, 

Als; een parly Dleu u OIIl"Cf\\:t[.!.l Lcsprollg; 

Macr wiens slolIl Lcstaell nog stuuler &y lJcdwulISI 

Uw Luyster, 'zoo )u·t 5(')1('('11, "as thans gf,llCcl ,,'nlweelll'Il, 

Uw schoon en sterk Kasteel was uiel, als hoopen steenen j 

De Kloosters 1 die voorheen de GuJ~t1icnst IH,d gcsli<.ht, 

V crtooncn nu nid meer o.h ~óuwcl acm 't gezicht: 

Men JmJ u nos ge\'lt')'t, ~('lyk hel !treft g('Llcekcli • 

Met 'I \oonleel vall een Ytlert; ('11 7~\' ",a~ I'('('ds t.('~tc\.;en, 

Laugs waet' ons komen lItoe~t ,kn haring, 'tEllgelsch leer, 

Kaes, slok\'is, alJerJaen ('Il 4.lIHI'I'C zad,I'!l meer, 

Als srm"cu fj"ncn théc '"OOI' k"ul,ls ('11 )H'~.'ïH'Il, 

Die tnsscllcn dezen drank \cr~t'('lcil .tlnlarl' PYJli'll: 

En eaffe , rum, tuh.tk '"OOI' llIallW.'1I \1111 ,'('r~tdllll: 

Die met dit t,)"Ihe,'d,~f ('('ge('n'll 't Y'llh'rblld : 

Jac ,,'EEUT had metter t)-,cl duo I' oycnh)('d \an wa:1ren 

IIct t!'otsig Ams(t'ronm ccns LOlll1el1 neuat'I','n, 

Eu trck~cn tot haar llH'rh.t bugs zoo 1,eJ.."aame )n'oll 

"'at Gon of percJlt met scltce)l(>1l 1.t'IIt!1"1I Lon." 

Daer nu Jit is gcstackt, en Il'unrlog sdl."lJt geh:1lluen, 

Van vesten ook outhlood slcullt Jrl'c'rl sh'g.ts op "ys 'IlWllllcn. 

Door weJkers zorg hOle!' w<ll in ,,:11111(,1 weg ~d;,cert 

Mctboomcll wel LC}lbllt, hacl' illkuul.<.,tllL't"ft \cl'mecl't. 

Dit geeft g('h'g:cllhei,I, om Ilier ~cwa;; te JIl;.H,k{~1l 

Van eeHrll sl,hralltl'rcll lila 11 , iJ.. zt'~ ~ dCIl H('{'r rtlIlAf .. cll. 

Die 'ud ('('11 ~t(llll oll"H'rl" ,'11 C\l'U ab ('Pil )1('1<1, 

Doell lip l'CII :rudcl' "}S kOllit tl'ctkll iu l!l'l Yl'ltl; 

En md gf'cn piek of zwccrd , maer met ,~nl ~olHlc slulkcil 

Doet al wat Jly verzint, naeT wil cn \\ellsch ~clnkkcll ; 

Dc/loelt 't gemeC'uc ,hest, en wilt dat ider l.een, 

En dilt 7:}'1l mede-mcnseh deu kost en kieeren heeft; 

niel zoo \\ic meni'S vrek, die Joof aen alle kJagten 

Den 'Ycrkrnan maendcu lallg uaer arbcids loon doet wagten; 

JIJ is van ander aert, en hy hem., zoo ik merk I 

]:"1\ Yl'ytig amLagh man \'ind, altyd gcM h)" 't wcrk 

Ln tbler vccllyds ecn Vrouw belemmering kan Laercn 

JII 1IH'llig ""ys beslnyt ; liet hy het houwlyk \'aeren, 

'Y .. u~r slap!; cpn Vroolllc man hcncest "OOI' hel gekyf. 

Zyn winst \'Crycldt ziet door een onwillig ,,'yf, 
Den mali 1\aer ouden trant ,gehruikt alleen Zyll schY"en 

Om 1Iyt 7:Y1l Yacler-stad de ledigheid te d'Y"en, 

Een lhon wa cr llJt cloors~,ens ,'loeyl allerhunde kwaed, 

Als nl'moed, llil'\'('ry, (Ic reste van den st~lct .. , 

Den Lc·td1erciders stiel nam toc in ollze strekeJl, 

En .stad 'Vrerl teh, cr meer als ZC,"CIl, zoo ik reken 

Ecu ~Julen \'oor de nrm en Gort WaS ,.err ,'all d'hand , 

Dit baenl,' groole kosl en', geIt! gieng Luylen't land:: 

Om aeH die zwaerigheid \'001' l;ocJ een eind te mackCIl , 

En '1 nCIl~dlacl(le kwacd teil decle ook te staekell , 

r.m Aken heel L('wr(.:t ,'oor 't :rlgem('ell hC'lang. 

Yel~l.illt • lwr<tcllJt, ~l'hic(1t; (Ic Alolen is 'aan~allg" 

HooF', "Îb'lig SlCCllf;CLoIIW, YCI'\\olldcrins der YolkcJl , 

Dat llll'l 7)'11 }<'."CII l.op te raekclI .!Jdlyllt de wolkclI, 

Eli tIno1' 7) IJ H,sti~lt('id gcl.)k .. en Ct'lll' rots, 

HI'U tJtl tlie dl H'r~lilltlt , t:1I "itul en )llixcm trul.sl, 

Een :.tout ,ier \'ou<lig tnyg, dat eeUWCll lang moet duercll 

Eli dal niet "y~cn moet \'001' Tmlens sterke mlleren : 

Een werk dat Îllcr pl)'sl, !!ebou\\l "an hond C'1I ~tecn, 

Tut dit'nst, s('mak en 'winst ,'all aIJen in 't ~cll1ecn , 

Een pronkstuk weergaloo!l 't r:;een zal dell llaem J''an AJ.ell 

Dool' hC'cl het l\edC'rlalld alom noemrugtig maekell' 

En (lat ook slrC'kkcll moet tot glorie ,'all slad Weert 

Die in dil kOllstig "cll Ilaer luyster ziet n'rmeert, 

Geluk O! \\'ecl'h~llaC'I's clic nu nid :lIs nlOr hedcn 

~Ioct hu.\ teil 't Yad('r!an(l uw geld acn loon Lcstedcll 

rflflA!.:~lI zag uit in, Ily leent z~\ 11 zflr~ t'n hanu. 

Yt'd tostl'u sP:H'I'1 R\' Ihalls, {'U "t geld hl., ft in uw land. 

JO.\\_\ES JACOnrS Y_\N AKE.N 
(~od \"t'rlU1t!(' uw ll'\'ens dl"aet, 

Zo tin::; .11" dc('s l\luicil ,!)laet. 
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Wie was deze Joannes Jacobus van Aken? 
Uit de registers van de Burgerlijke Stand van Weert 
blijkt, dat aldaar op 4-11-1820 is overleden de 67-
jarige ongehuwde Joannes Jacobus van Aeken, gebo
ren en getogen te Weert, van beroep leerlooier, wonen
de in de Langstraat en zoon van Andries van Aeken, in 
leven schoenmaker en van Helena Knaepen. Ook de in 
het gedicht genoemde van Aken was ongehuwd, want 
zo lezen wij ... 'En daer veeltyds een Vrouw belem
mering kan baeren In menig wys besluyt; liet hy het 
houwlyk vaeren' .... Dat het ondanks een andere 
schrijfwijze inderdaad om dezelfde persoon gaat, blijkt 
uit de Memorie van Successie' omtrent zijn nalaten
schap, opgemaakt te Weert 10 april 1821 door zijn 
oom-zeggers Servaes Nouwen en Elisabeth Thijssen. 
Na verklaard te hebben, dat Jean Jacques van Aeken 
zonder testament nagelaten te hebben op 4-11-1820 in 
zijn woonhuis in de Langstraat is overleden, geven zij 
een overzicht van de nagelaten activa en passiva. Het 
blijkt, dat hij een zeer bemiddeld iemand was geweest, 
want het totaal van zijn bezittingen bedroeg de voor 
die tijd zeer respectabele som van Fl. 36544,78. Onder 
de aan hem toebehorende onroerende goederen is ook 
vermeld een windmolen, gelegen buiten de z.g. Lang
poort, en de waarde ervan werd getaxeerd op Fl. 
5340,-. Onder de passivá of schulden wordt genoemd 
een bedrag van Fl. 228,37, verschuldigd aan René van 
Driel, molenbouwer te Eindhoven. Omdat de eerder 
genoemde molen van Clercx gelegen was op slechts 150 
m. buiten de Langpoort, volgt dat de door van Aken 
opgerichte molen dezelfde was als de latere Clercx'mo
len. Wanneer is deze molen door van Aken gebouwd? 
In het lofdicht is sprake van ... 'Stad Weert Ol die 
voorheen mogt roemen op Uw vesten, Door sterkheid 
wyd vermaert in oosten en in westen', ... en .... 
'Van vesten ook on tb lood ... '. Welnu tot sloping van 
de vestingwerken van Weert werd overgegaan bij 
raadsbesluit van 7 januari 1817 'teneinde te voorzien in 
werkgelegenheid voor behoeftigen' 2. Waarschijnlijk is 
de molen zelfs opgebouwd met de brikken afkomstig 
van deze vestingwerken. Hiermee stemt dan ook over
een, wat W. Lenaers (die de molen in zijn jeugdjaren 
nog heeft gekend) in 1930 schreef: .. Op de Dries te 
Weert bevond zich Clercx Meule. Het was een steenen 
molen met ongemeen dikke muren, waarschijnlijk op
getrokken met steenen uit de voormalige vestingswer
ken'3. Uit het bovenstaande mag dus geconcludeerd 
worden, dat deze molen is opgerichttussen 1817 en 1820. 
Het gedicht bevat verder nog enkele regels, die interes
sant genoeg zijn om ze er even uit te lichten. Vooreerst 
wordt er een zinspeling gemaakt op de Weertenaren 
als rog stekers , maar ook is er sprake van de 'party 
Bleu'. Deze z.g. 'partie bleu' komt ook voor de in de 

113 

kroniek van Weert, in 1892 door Flament samen
gesteld. 4 Volgens Flament zou het verhaal van de par
tie bleu ontleend zijn aan een oud liedje, doch wat dit 
voorval precies inhield had hij niet kunnen achterhalen 
en ook thans is hierover niets meer bekend dan wat 
Flament er over vertelt. Volgens deze zou een bende 
straatrovers of soldaten, gekleed in wit en blauw, op 7 
augustus 1760 's middags rond 2 uur via de Maaspoort 
onverwachts de stad zijn binnengedrongen om de in
woners 3000 dukaten af te persen onder bedreiging van 
het in brand steken van de stad. Hierop werden de 
schutterijen te weer geroepen, die er na een moedig ge
vecht in slaagden de partisanen gevangen te nemen. 
Verder is er in het gedicht nog sprake van ...' de 
Vaert, die reeds gesteken was ... ', waardoor de stad 
en belangrijke handelsplaats had kunnen worden, 
doch die . . . 'nu is gestaekt ... '. Hiermede is be
doeld de Noordervaart als onderdeel van het Grand 
Canal du Nord, dat keizer Napoleon had willen graven 
als verbinding van de Schelde met de Rijn. Het kanaal 
is er echter niet gekomen doordat de krijgskansen van 
Napoleon keerden. Slechts van 1808-1812 is er aan ge
werkt. Wel was het gedeelte van Loozen langs Weert 
naar Nederweert reeds gereed; de Franse naam Bassin 
voor de Weerter haven herinnert nog steeds aan die 
tijd. Toch is dit initiatief van Napoleon voor Weert niet 
zonder gevolgen gebleven, want toen koning Willem I 
der Nederlanden in 1822 begon met de aanleg van de 
Zuid -Willemsvaart maakte hij in onze omgeving ge
bruik van het reeds aangelegde gedeelte van Napoleons 
kanaal. Anders zou er waarschijnlijk een veel rechtere 
route voor de Zuid-Willemsvaart van Maastricht naar 
's-Hertogenbosch gekozen zijn en zou Weert voor het 
waterverkeer links zijn blijven liggen. 5 

De hoop, waarmede de dichter besloot: God verlenge 
uw levens draet, Zo lang als dees Molen staet' ging niet 
in vervulling, want reeds in 1820 overleed de oprichter. 
De molen zelf heeft het langer uitgehouden n.l. tot de 
jaren 1910/1912. Met de onderdelen ervan werd de 
nog bestaande St. Annamolen op Weert-Keent opge
bouwd. 

') 
Aanwezig in het Rijksarchief Maastricht. 
') 

J. Henkens 
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