
Weert in 1702. 
Militaire acties en de verwoesting van het Kasteel 

Nadat de Spaanse Koning Karel 11 op 1 november 
1700 overleed zonder kinderen achter te laten, was 
zijn universele erfgenaam een kleinzoon van Lode
wijk XIV van Frankrijk, Philips van Anjou, de latere 
Koning Philips V van Spanje. De geldigheid van het 
testament werd betwist door Keizer Leopold, ten 
behoeve van zijn zoon Aartshertog Karel. Dit voor
namelijk op grond van geheime verdelingstractaten, 
betreffende de Spaanse successie, tussen de Repu
bliek der 7 provinciën, Frankrijk en de Oostenrijks
Habsburgse troon. Na de inhuldiging van Philips tot 
Koning van Spanje, overrompelden Franse troepen in 
de nacht van 5 op 6 februari 1701 de door Hollandse 
troepen, ingevolge de vrede van Rijswijk bezette, bar
rièresteden in zuid België. Daarna bezetten de 
Franse troepen, met niet geringe medewerking van 
de Spaanse landvoogdij en legerleiding, de zuidelijke 
Nederlanden, een favoriet object van al verscheidene 
Franse expansie-oorlogen. Middels Franse invloed op 
de Raad van Vlaanderen te Madrid werden de 
Spaanse Nederlanden naar believen van Lodewijk XIV 
bestuurd. In de Spaanse koloniën werd aan Franse 
kooplieden een duidelijke voorkeursbehandeling ge
geven ten nadele van Engelsen en Hollanders; de uit
dagende uitdrukkelijke erkenning door Lodewijk XIV 
van de rechten van de Stuarts op de Engelse troon 
tégen Koning-Stadhouder Willem lIl, de weigering 
van Louis XIV om Philips van Anjou uit te sluiten 
van erfopvolging op de Franse troon, al het boven
genoemde was voldoende reden voor de Oostenrijkse 
Keizer, Engeland en de Republiek om een geallieerd 
verbond te sluiten tegen de Fransen in september 
1701. In mei 1702 volgt dan de geallieerde oorlogs
verklaring aan de Fransen en Spanjaarden.1 

Op 18 maart 1701 arriveren de eerste Fransen in 
\'Yeert, onder bevel van Coigny, echter zijn zij op 
doortocht naar Roermond waar zij de 22e aanko
men.2 Vanaf eind april schijnt er een geregeld Frans 
garnizoen in Weert te liggen. Vanaf deze tijd treffen 
we regelmatig ordonnanties van de Graaf van Horne, 
stadhouder van Spaans Gelderland3, aan, gericht aan 
de regeerders van Weert, Nederweert en Wessem, 
om onder andere '160 bedden met hunne noodighe 
fourniture' te verzorgen op het kasteel 4 , faciliteiten 
voor het stallen van 60 paarden aan te brengen, 6000 
pallisaden van 10 voet lang en 18 duim omtrek te 
kappen 5, enz. Na de vorming van het geallieerde 
bondgenootschap in september 1701, prepareren de 
partijen zich op de dreigende oorlog. De verdere ef-

19 

fecten van de internationale situatie zijn dan te 
Weert ondermeer een opgelegde repartitie voor oor
logskosten van 700 gulden volgens besluit van het 
Hof van Gelderland te Roermond van 12 juni. 6 

Onder protest van Weerter burgers worden 'bijnaer 
alle fruijtboomen in bascour en garde en fruijthof 
van 't cas teel' gekapt 7, verder vinden herstelwerk
zaamheden plaats aan poorten en schietgaten en is 
men druk doende met het 'setten van pallisaden 
rondomme veste en aent casteel'.8 Dat aan Franse 
zijde Weert nog op 28 juli 1702 wordt versterkt met 
600 ruiters onder commando van Souternon, ge
schiedde meer met het oog op dekking van de 
Franse terugtocht van de Maas naar de Demervallei, 
dan ter verdediging van Weert alleen.9 De opmars 
van het geallieerde leger, na onder andere Nijmegen 
van de Fransen teruggenomen te hebben, liep in zui
delijke richting over Uden, Geldrop en via Valkens
waard naar Achel, waar tussen Hamont en Leender
strijp op 30 juli een kamp wordt opgeslagen. Het 
opperbevel van de geallieerden bestaat uit John 
Churchill, Hertog van Marlborough, als Kapitein
Generaal van de Engelse troepen en Godard Baron 
van Reede en Aeghrim, Graaf van Athlone, bevel
hebber der Hollandse troepen. Het bij het leger in 
de buurt liggende kasteel Grevenbroek wordt op 31 
juli onder vuur genomen en de 80 man sterke be
zetting, merendeels Zwitserse huurlingen, geeft zich 
over terwijl de meesten aanstonds dienst nemen on
der de geallieerde troepen.10 Hierover schrijft Marl
borough aan de Franse opperbevelhebber De Bouff
Iers op 2 aug.: 'Je viens de renvoyer à Weert ceux 
de la garnison de Grevenbroeck qui l'ont souhaité ... 

Kaartje van vesting en kasteel Weert in 1643. Collectie Bodel 
Nyenhuis, port. 49 no. 37, kaartenzaal U.B. Leiden. 

Weergave van de toestand zoals die rond 1700 nog geweest 
moet zijn, afgezien van enkele herstelwerkzaamheden die in 
de 17e eeuw verricht zijn. Opmerkelijk is dat van de stads
wal tussen Molenpoort en Beekpoort het gedeelte tussen het 
noordelijkste bastion en de Beekpoort niet rood gekleurd is. 
Evenzo het deel van de stadswal tussen de Hoogpoort en 
het punt noordelijk daarvan waar de walgang weer begint. 
Zouden dit gedeelten zijn waar geen stadsmuur geweest is? 
Dan is het begrijpelijk dat Von Scholten aan de kasteelzijde 
van de stad binnen de wallen of erop zijn geschut in stelling 
heeft gebracht. Gedeeltelijk tegen deze theorie pleiten de 
kaarten van Van Deventer (± 1550) en van Ferraris 
(± 1772), althans voor het gedeelte van de wallen bij het 
kasteel, omdat beiden daar een muur tekenen. Echter de 
meest gedetailleerde kaart, uit 1703, die we kennen, blijkt 
onze vermoedens te staven: Geen stadsmuur tussen het kas
teel en de stad. Vergelijking van de tekening van de vesting 
op de kaart van 1703 op andere plaatsen waar geen stads
muur is geweest maar een aarden wal, met de boven be
sproken plaats bij het kasteel, roept de vraag op of er wel 
een dergelijke wal geweest is, waarschijnlijk niet. Zie voor 
de kaart van 1703: De Maasgouw, 87 (1968), kol. 112. 
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Si vous avez aucun de nos gens chez vous, vous 
m'obligerez de les renvoyer .. .'l1 De Graaf van 
Athlone bericht aan de Staten Generaal vanuit Achel 
twee weken later: 'Het Casteel van Grevenbroek 
heeft men eijndelijck geresolveert te doen springen 
en raseeren, geconsidereert, dat de besettinge kosten 

. voor het landt sou den sijn, en oot het den vijant 
lightelijk soude konnen wederneemen, wanneer wij 
met ons leger van hier wegh waeren.' 12 Hierna wor
den de wallen van Peer en Bree geslecht, om even
eens daar later niet genoodzaakt te zijn er een gar
nizoen achter te laten.13 

Een waarschijnlijk door een spion opgemaakt ver
slagje beschrijft de toestand van Weert begin augus
tus als volgt: 'Estat de Verte auquel je lay veu et 
trouvée Ie troisiesme de ce mois. 11 ny avoit dans la 
ville et chateau dudit Verte pour toutes garnisons 
que un battaillon du regiment Suisse de Courthe 
dont il y avoit un detachement dudit battaillon qui 
estoit au chateau de Grevenbroucque. Je n'y ay pas 
resté assés longtemps pour scavoir lestat de l'artille
rie ny des magasins qui sont dans laditte ville.' 14 

Maarschalk De Boufflers schrijft op 6 augustus aan 
de Franse Koning dat hij het bataillon van Courten 
uit Weert heeft teruggestuurd naar Roermond, want 
Weert ligt achter de linies der vijanden, bezit geen 
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enkele fortificatie en is daarom onhoudbaar. Sieur 
de Champfort blijft als commandant achter, met 
slechts honderd Zwitsers 1;, ter verdediging van het 
kasteel.16 Bij het geallieerd leger luidt het in het 
kampbulletin op 7 aug. te Peer: 'We shall likewise 
(i.e. Peer en Bree) attack Weert, another walled 
town, lying between this place and Venloo, and 
wherein they have constantly had a considerable gar
rison. ' 17 In het geallieerde kamp is men van oordeel 
dat Weert nu eindelijk genomen moet worden omdat 
door Weert het grote leger, dat tot dekking moet 
dienen van de op handen zijnde belegering van Venlo, 
'seer soude geïncommodeert worden.' Generaal 
Athlone wil voor de aanval van Weert een gedeelte 
van de 'groot artillerie die te Mastrigt in voorraet is' 
gebruiken. IS 

De magistraten van Weert zorgen tijdig voor sauve
gardes. Op 9 augustus staat geboekt: ... 'twee pis
tolen offe dartigh guldens Weerts door de rendant 
tot Peer betaelt voor twee schriftelijcke so Engelsche 
als Hollandtse Sauvegardes tot conservativ deser 
stedt ende derselver inwoonderen .. .' 19 De 10e aug. 
komen versterkingen uit Maastricht bij het veldleger 
te Peer aan met kanonnen en mortieren, nodig voor 
de aanval op Weert.20 Enige details geeft hierover 
Adriaan van Borsselen van Geldermalsen, gecommit-
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teerde te velde vanwege de raad van State in zijn 
rapport van 10 aug.: 'Het garnisoen van Maastrigt, 
bestaande uit tien bataillons en seven esquadrons is 
he eden met ons leger geconjugeert, zijnde hetselve 
seer schoon volk, en met sig gebragt hebbende 2 
stukken à 24 ponds, 4 à 12 ponds en 4 mortieren à 
50 ponds steens.' 21 Nog meer transporten, met leef
tocht, uit Maastricht en 's-Hertogenbosch vertragen 
de aanval enkele dagen. Terwijl volgens het kamp
bulletin van 10 augustus te Peer de volgende dag 
troepen zouden vertrekken 22, is pas op 14 augustus 
de Luitenant-Generaal Jobst von Scholten, een in 
Denemarken genaturaliseerde burgemeesterszoon uit 
Amsterdam 23, naar Weert gezonden met 4 bataillons 
infanterie en 200 cavaleristen.24 Hij bericht hierover 
zelf 25 aan de Koning van Denemarken: 'Vor einigen 
tagen bin ich mit ein detachement von 200026 pfer
den und zwischen 3 a 4000 mann zu füsse, neb st 
einigen schweren Canonen und 4 schwer: Mörser mit 
allen zugehör, nach der Stadt Weert so in Spa
nische Gelderland geliegen, commendiert gewesen, 
umb selbige Stadt und CastelI zu attaquiren: Da ich 
dan des Abends vor solchen Ohrt mich postiert; '27 
De stad bleek nauwelijks verdedigbaar. De lezingen 
hierover verschillen weinig: 'De Gouverneur verde
digde de Poorten omtrent een uur; waarna het Gar
nisoen, omtrent honderd vyftig man sterk, op het 
kasteel retireerde.' 28 Carl Rudolf zu Würtemberg, 
bevelhebber der Denen, rapporteerde dat het garni
soen 'sich bey des Herr General Lt. Schol ten An
kunfts aufs Schloss retirierte.' 29 Schol ten zelf ver
meldt: 'des anderen Morgens ab er selbige Stadt ohne 
grosse resistence im nacht, selbige mit einer guten 
Maure und Graben umgeben, eingenomen und mich 
darinnen pos tiert habe.' 30 
Dat de inname van de stad rustig verliep blijkt ook 
nog uit de Weerter archieven: 'Alsoo de Heere gene
rael Lieutenant Scholts in het incommen binnen de se 
stadt ten tijde van de bombarderinge van het cas teel 
alhier, goede ordre hadde gehouden, ende alle des
ordres met het setten van waegens op de hoecken der 
straeten als anderssints hadde geprevenieerd, soo 
heeft den Scholts daer voor gepretendeert eene re
cognitie, gelijck: soo hij seide: dat in sulcke voor
vallen de manie re was welken volgens het magistraet 
door den Borgm. Segris Ketelers dair overgesiteert 
ende vergaedert sijnde, heeft omme alle inconvenien
ten wijders te voorkomen ende den meesten met den 
minsten seggende te vergoeden. 100 pattacons, actim 
den 18 aug 1702.'31 
Ten laste van de stad komt ook het werk van 
'Jaspar de Coch ende Claes Reyckers tot het bijvae
nacht tot maecken van de batterijen omme het 
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Casteel te bombarderen.'32 De batterijen worden bin
nen de stad opgesteld 33, en wel op de wallen 34, een 
onvoorzien kwetsbare zijde van het kasteel. Dit is 
ook de reden dat ingenieur van Nieuburg bij zijn 
voorstellen aan de Raad van State in 1703 om de 
vesting te herstellen, een bastion projecteert binnen 
de stadsmuren tegenover het kasteel. 35 
Scholten vervolgt zijn relaas over de gebeurtenissen 
in Weert aldus: 'Den Morgen aber darauf mit cano
ni ren und bombardiren angefangen, und mit einem 
Aprochen biss an den Graben des Castels avanciert, 
und eine batterie an der Brücken des Castels gelegt; 
Wie auch durch das starke canoniren und bombar
diren so viel effectuirt, dass das ganze Castell die 
folgende Nacht darauf in vollen Feuer gestanden; 
Vnd da leh die andere Nacht, ungeacht der Grabe 
sehr weit und tief gewesen, dass Wasser in den 
Graben ziemlich abgesnitten; auch da die Maure so 
stark, dass sie durch dass canoniren, sobald nicht 
könte gebrochen werden, auf das tohr eine Sturm 
vornehmen wolte, indehm ich mit der angelegten 
batterie vor der Brücken, dass thor ruiniren und er
öfnen wolte: Der Feind aber wegen des Feuers in 
dem Cas teIl sehr incommodiert, hat solches nicht ab
warten wollen, sondern hat den Ohrt übergegeben; 
Welche Ohrt ich dan gleich besetset, und die Garni
son, welche durch einen Spanischen Obristen als 
commandent, und eine Französischen Obristen, so 
die troupen commandierte, bestehende, in 200 
Schweizer36, aus marchiren lassen, nachdehm sie un
terschiedene leute darinnen verlohren, selbige nach 
Ruremonde convoyiert. Gestern Abend bin ich mit 
meinem untergebenden detachement alhier in Lager 
wiederumb angelangt, und sind auf meiner seite 
nicht mehr, als 3 Officier davon blessiert, und 8 a 9 
Mann todt geblieben und etwa 20 Mann blessiert. 
Man hat sonsten vermutet dass dieser Castell sich 
länger hätte defendiren sollen indehm es sehr stark 
ist.'37 Zonder verdere details en slechts summierlijk 
geven de generaals Athlone en Marlborough hun ver
slag.38 De tegenstanders geven hun visie op het ge
beurde als volgt: 'Le chateau de Wert a été attaqué 
vivement avec du canon et des bombes, et a été 
obligé de se rendre Ie 17, ..... ; des prisonniers et 
des déserteurs de l'armée ennemie nous ont assuré 
que Ie Sr. de Chamfort qui y commandait s'y est tres 
bien deffendu, que Ie chateau a été entièrement brulé 
par les bombes, et que ledit Sr. de Chamfort a eu 
une composition honorable étant sorty avec tout son 
monde, tambourbattant et conduit a ruremonde.' 
Maarschalk De Boufflers vervolgt zijn relaas aan de 
Franse Koning: 'Ledit Sr. de Chamfort ne m'a point 
donné de ses nouvelles; il avait cent vingt quatre 
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Suisses39, du regiment de Courten.40 

De Graaf van Athlone schrijft aan de griffier Fagel 
van de Staten Generaal dat de in het kasteel aan
wezige voorraad hooi en koren nagenoeg bedorven is: 
'het eerste door den vijandt verbrandt eer het cas teel 
overging, en het laetste door onze bomben geruineert, 

. soodat Van der Ka niets meer als 2S sacken coorn 
daer uijt heeft trecken connen; wij laten de stadt nog 
met 400 man bezet, dog het cas teel is gants ver
brandt en het garnisoen, bestaende uit 130 à 140 
man volgens krijgsgebruyk en capitulatie naer Roer
mond gesonden.' 41 

De Europische Mercurius vermeldt als einde van 
deze krijgsepisode: 'zo haast als men meester van de 
Plaats was, liet men er de wallen af springen, gelyk 
ook het Kasteel Grevenbroeck, ten einde niet ge
noodzaakt te weezen Garnisoen aldaar te houden.' 42 

Volgens Athlone gebeurde dat dus toch.43 

In een missive van 12 october 1703 beschrijft 
collonel Caris de toestand van het kasteel: 'Het cas
teel is gesepareert van de stadt met een watergraft 
omtrent 40 voet breet, bestaet maer in vier muiren, 
die seer hoogh bennen, soo wanneer deur een ren
contre hetselve wiert met canon beschoten, so soude 
deur de hoogte de muire den gracht vullen, weshalve 
de muiren dienen voor een gedeelte afgenomen te 
worden: 44 Na resolutie van de Raad van State van 
18 december 1703 worden de muren van het kasteel 
afgebroken tot op hoogte van de borstwering, vol
gens het plan van Van Nieuburg omstreeks 3.80 m., 
thans ongeveer de hoogte van de ruineuse achter
torens. 45 De Stadswallen worden slechts voor het 
hoognodige hersteld, maar als vesting is Weert nu 
nagenoeg uitgeteld. In de Franse tijd wordt de stad 
definitief ontmanteld. 
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