
6 Weert 

C.H.). T U BÉE EN S .H.F. SMEETS t 

Specifieke gegelle/ls 

Naam: \'(Ieen, Ween van den Oversten Eynde, Over-
weert, \XlerTa. 
Locatie: topografische kaarten 1:50 000, blad 57 OOSt; 

1:25000, bladen 57 F en 57 H; 1:10000, bladen 57 FZ 
en 57 HN. 
FUI/ctie: lOt 1568 Slcunpum van de graaf van Hom, te
vens heer van \'<'eert; na dat jaar Steu npunt van het 
Overkw3Hier van Gelre. 

Geschiedenis ' 

Algemeen 

Ween is blijkens zijn grondvorm waarsch ijnlijk omstaan 
als eell Frankische landname,) een nederzening met een 
driehoekige vorm. Op 21 september 1062 wordt de 
plaats voor het eersr genoemd in een vermoedelijk verval
ste oorkonde, waarin markgraaf Ono va n Thüringen en 
zijn vrouw Adela hun deel van de villa \Verta geven aan 
het kapittel van Sim Servaas te MaastrichL Oe heer van 
Hom, die eveneens bezittingen te Weert had, en het ka
pittel sloten in 1306 een overeenkomst, waarbij eerstge
noemde :lIs heer van \'\feerr werd erkend. j 
In 1414 werd aan Weert het marktrecht verleend. Om
streeks 1455 bouwde J:lcob I, de eerste graaf van Hom, 
tegen de stadswallen een nieuw kasteel, dat als residentie 
voor hem en zijn opvolgers diende. \'\feert werd zodoende 
het centrum van het graafschap, dat zich uitstrekte van 
Hom tot \'\foensel. 
In 1568 werd I~ ilips de Mononorency, graaf van Hom, 
beschuldigd van hoogverraad en terechtgesteld. Zij n goe
deren werden verbeurd verklaard en vie len vanwege de 
leenband meI de hertog van Gelre, koning Fil ips 11 , wee[ 
aan deze toe. De koning voegde Weert, Nederweert en 
\Vessem bij hel Overkwarrier van Gelre, waardoor er ge
sproken kon worden van een personele unie.' Na de 
Spaanse Successieoorlog (1 702-1 713) bleven Ween, 
Nederweert en \Vessem behoren tot de Zuidelijke 
Nederlanden, d ie voortaan Oostenrijks waren . In 1795 
volgde de annex:ltie van de Zuidelijke Nederlanden door 
Frankrijk en werd Ween deel van het Departement 

Nedermaas. Sedert 1815 behoort \Veen tot de provincie 
Limburg. 
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Wrert omstrreks J 550, zoals ajgebuld op un kiltIrt IJan Jncob 
Vil/I Deventer (RAL. Knarunco/lectie inv. /JT. JO J). f kasteel; 

2 Hoogpoort; 3 Mat/spoort; 4 Langpoort; 5 Mo/el/poort; 
6 Bcekpoort; 7 Morrrgaf>poortje. 
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HistOrisc!u grogmfir 

\'<'een omstOnd op een z.1ndplateau te midden van de 
Peel moerassen. De stad was gelegen aan de handelsroUle 
over land van Keulen via Roermond en Mol naar 
Antwerpen. In 1296 werd een watergang gegraven russen 
Bochoil, in het graafschap Loon, en Weert. Deze water
gang voedde zowel de stads- als de kasteel gracht. 

Krijgsgl'Jchil'dmis' 

In 1486 werd Weert en omgeving geplunderd door troe
pen van Geijs van Canne, die als bondgenoot van 
\'<'illem va n der Mark, streed tegen Lodewijk van 
Bourbon, prins-bisschop van Luik. In 1501 gebeurde dit 
opnieuw, nu door ongeregelde rroepen, die afkomstig 
waren van het kasteel Montfort. In het begin van de 
Tachrigjarige Oorlog werd in hel voorjaar van 1568 door 
Jan Ressen te Weert krijgsvolk ver/A1meld om de prins 
van Oranj e behulpz.1am Ie zijn bij het beleg van 
Roermond. Op 19 september 1568 zond Alva 150 
Luikenaren naar Ween om stad en kasteel te bezenen. 
De magistraat van \Veert weigerde dir en de Luikenaren 
moesten onverrichterzake terugkeren. Toen daarna 5.000 
rui lers, 5.000 man voetvol k en 300 pieken iers met ge
schut naar de stad werden gC"LOnden, bes lom de magi
straar lOt overgave. Op 25 man na, die op het kasteel ble
ven, trokken deze troepen in februari daaraanvolgend 
weer weg. Nadar de prins van Oranje tijdens de veld
IOcht van 1572 op 14 augustus Roermond had ingeno
men, maakte hij zich ook meester van Ween. Omdal 
deze veld tocht mislukte, mOCSI de prins zich lerugtrek
ken en ook Weert opgeven, dat op 6 oktober weer aan de 
koning kwam. Enige jaren later, in november 1578, nam 
Hohenlohe de stad in voor de Staten, maar reeds op 13 
feb ruari 1579 wist Pafma Ween weer in Spaans bezit te 
brengen. De bezetting van het kasteel zou zich te laat 
hebben overgegeven en werd vervolgens opgehangen. Op 
25 november 1593 namen Staatse troepen, afkomstig uit 
Nijmegen, met list Weert voor korte lijd in . Zij namen 
de graaf Van den Bergh, die geld voor Spaanse troepen 
bij zich had, gevangen en brachten hem naar Nij megen . 
In 1601 bezetten muitende Spaanse !Toepen \Veen en 
brandschatten zowel de stad als de omgeving. In 1633 
werd \'<'een weer geplunderd, nu door Staatse troepen 
die in Roermond waren gelegerd. 
Tijdens de Spaanse Successieoorlog (170 1-1713) had de 
stad ernstig te lijden van ingekwartierde en doonrekken
de troepen. Op 18 maan 1701 , nog voor de oorlog was 
verklaard, trokken reeds de eerste Franse troepen, op weg 
naar Roermond , door de stad en vanaf eind april van dat 
jaar was er ook een Frans garni1.Oen aanwezig. 
Het geall ieerde leger, dat van uit de omgeving Nijmegen 
naar het zuiden trok, richne op 30 juli 1702 een bivak in 
op de Leenderheide. Op ISO Zwitsers na, werd het Franse 
garnizoen vervolgens teruggetrokken op Roermond. De 
geallieerde legerleiding besloot Weert in Ie nemen, om 
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geen hinder te hebben van de daar gelegerde Franse mili
tai ren tijdens het komende beleg van Venlo. Op 14 au
gustus 1702 werd de luitenant-generaal Schulz met vier 
bataljons infanterie en 200 man cavalerie naar Weert ge
zonden. Verdediging van de stad bleek niet mogelijk en 
na enige uren trok het garnizoen zich terug op het kasteel. 
Vanaf de stadswal werd vervolgens het kasteel beschoten , 
dat in brand raakte en moest worden overgegeven. Het 
Franse garnizoen kreeg vrije aftocht naar Roermond en 
Weert kreeg nu een geallieerde bezetting van 400 man. 
Her kasteel werd tot op twaalf voet hoogte geslecht en de 
stadswallen voor het hoognodige herSteld. Weert had zijn 
functie als versterkte stad verJoren. 
Tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) 
werd in de omgeving van \Veert niet gevochten, maar wel 
werden er troepen gelegerd en vonden de gebruikelijke 
vorderingen plaats. Op 14 en 15 mei 1748 was het 
hoofdkw;trtier van hel geallieerde leger, dat onder bevel 
van de herlog van Cumberland stond, te Weert gevestigd. 
Op 8 december 1792 trok een Frans infanrerieregimenl 
\Veert binnen, maar na de nederlaag bij Neerwinden was 
in maart 1793 vertrek noodz.1kclijk. In september en ok
tober 1794 was Weert af\ ... isselend in Oostenrijkse en În 
Franse handen, maar in oktober 1794 begon een Franse 
bc-letting, die lOl 1814 zou duren. 
Na de Duitse inval op 10 mei 1940 verschenen in de 
vroege morgen van de volgende dag de eerste Duitse troe
pen in Weert.6 De bezening duurde tot 19 september 
1944, tOen de ~tad werd ingenomen door eenheden van 
de Britse 3e Divisie.7 

Vmi IIgbou wku ndige ontwikkelillg 

De omstreeks 1296 onlStane stad kreeg de vorm van een 
onregelmatige ellips. Niet alleen in de stad, maar ook bui
ten de poorten werden op de duur huizen gebouwd; dit 
laatste in de vo rm van lintbebouwing. Op de Biest was 
deze bebouwing niet mogelijk, omdat daar het kasteel was 
gelegen. De grachten rond de stad werden gevoed door 
een gegraven waterloop, die bij de Beekpoort de gracht 
bereikte en bij het Morregatspoortje verder stroomde. In 
het noorden, bij het kasteel, lag de Hoogpoort. Bij de aan 
de OOStkant gelegen Maaspoort begon de weg naar 
Roermond. In het zuiden lag de Langpoort, die in 1703 
ook Diesterpoort werd genoemd. Tenslotte lag in het wes
ren de Molenpoort, die doorgang naar de buitenmolen 
verschafte. Aan de westzijde lag tussen de Langpoort en 
de 13eekpoorr een dubbele gracht. 
Aan de noord- en oostzijde, vanaf het Morrcgatspoortje 
tot voorbij de Maaspoort, was de stad ommuurd. Voor 
her overige was een aarden wal aanwezig, die was voorzien 
van een paliss.1dering. 
Tussen de Beekpoon en het Morrcgatspoortje waren drie 
muurtorens met een diameter van twee meter. Dit was 
ook zo tussen de Hoogpoorr en de Maaspoort, terwijl aan 
het einde van de muur, zuid vaJl de Maaspoon, ook een 
muurtoren was gebouwd. De poorten waren geplaatst 
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Wt-t'rt omst"t'ks 1643 (Bib/io/huk RUL, Collt'c/it &dt'! Nijt'lllmis P49 N37). 1 kastu/; 2 Hoogpoort; 3 Maaspoort; 4 lAngpoort; 
5 Molmpoort; 6 Bukpoort. 

russen ronde of vierkante torens en waren met uitzonde
ring van de Molenpoorr en de Beekpoon enkelvoudig, 
dar wil zeggen zonder voorpOOrt, uitgevoerd. 
Omstreeks !455 werd În her noorden aan de buitenzijde 
van de gracht het nieuwe kasteel gebouwd. Vermoedelijk 
heeft dit tOt gevolg gehad, dat een muur of wal hier niet 
meer nodig werd geacht. ' 
Nadat het kasteel in augusrus 1702 was verwoest, ver
zocht de commandant van Roermond in november 1703 
aan de Raad van State voorzieningen te treffen om de stad 
eni germate te kunnen verdedigen. Een naar aan leiding 
van dit vcrwck opgemaakt inspecti erapport en voorstel 
tot herstel van de ingenieur Nieuburg gaf aan , dar de ver· 
dedigingswaarde van de stad vrijwel nihil was. De grach
ten waren niet diep genoeg, de nluren waren slechts an 
derhalve tot twee voet dik en tien 11 twaalf voet hoog. De 
aarden wallen zouden van 7.000 pal issaden moeten wor
den voorzien , renvijl er bui ten de gracht nog eens 7.000 
palissaden "-Ouden moeten worden geplaatst. De gracht 
moest worden uitgediept en verbreed, de Maaspoon ver
s!(' rkl en achter de muren en bastions waren borstwerin
gen nodig, terwijl elf aarden bastions zouden moeten 

worden opgeworpen . De voorgestelde wijzigingen waren 
uitgewerkt op een tekening. 
I-Iet voorstel werd behandeld door de Raad van State en 
dit college besloot op 18 december swrmpalen en palissa
den te plaatsen bij de aarden walltlssen de Molenpoon en 
het kasteel. Tevens zouden de kasteel muren moelen WOf

den verlaagd tot een borstwering. Uiteindelijk zijn slechts 
4.000 palissaden geplaalSt. In 1770 schreef men dan ook 
van \'(Ieert: e1/toltrà d'tm rempart Tn lhlt, qlli liN t presqlle 
plus de rh iuallce, non p lus qut' It' [ossl, q /ll I'mviro fl f/ t'.' 
Hiermee was ook het definit ieve verval van het kasteel in
geluid. De adellijke eigenaren li eten hel kasteel vervallen; 
het werd in feite een STeengroeve. De f:1.mili e De 
Carnaran -Chirnay verkocht het' gcheel in 1841 aan oud
burgemeester Louis Beerenbroek van Weert. Deze liet op 
de fundamenten van één van de hoektorens het nu nog 
bestaande herenhuis bouwen, het front aan de Biest werd 
ingericht rot stallingen en het ronde hoektorenrje aan die 
zijde werd opgetrokken . 
Ook de stadsgrachten, stadswallen en pooflen raakten 
steeds verder in verval. In 18 17 besloot de gemeenteraad 
als werkverschaffingsproject de resterende vestingwerken 

65 



~ .. , " "':'~'J.t_,,::,:' I ... 
• f., _~ ,_ • , • 

" I ... .". t /'- I "J ' lt . ... ,," 
'" J .. I ' .... _/ , ,"~, 

.:..: :~', :; ::;~;)! ~;::;'- ;~ir.~~f.i;~.:+;)~~;~=; I .-' ".""" .•. ,.d'_,I,_. " \ ..,<"._" ,.~ .. . d •• 

, ' j' " .,.~~''''-r ····,,,·t-.. \, :",,-,.- -"~'~" 

'" :::. (';: .. ~ . • J;:,~.:. -i. 
_ .. O_r'· -'i"""-~~-

··· · J·_i .. ,.: ... "7' ..... 

I .. ': ~7 .. 'i.:i::f. 
,I, .. " ,'. ','._. 

--""- ---, 
O.H ... 

---" 

, 

Wt-trr omsrruks J 703 //In ingeuh."d d~ l'Oorgesulde /ltrvntringen (ARA. VTHR 4386). I kllsuel; 2 Kaslul- o[I'/oogpoorl; 
3 MIlI/spoort; 4 Dimer· o[ UlIlgpoort; 5 Mo/n/poort; 6 &-ekpoort; 1 vel'r. 

re doen afbreken. In 1824 werd de sloop van de Beek
poon aanbesteed. t('nvijl in deze jaren de grachten tot 
halve breedte werden gedempt en het ontstane terrein als 
bleekvelden werd gebruikt. Ter plaatse va n de wallen kwa
men wandelpaden en in 191 0 werd langs de wallen van 
de Maaspoort tot voorbij de Beekpoon een trambaan van 
de lijn Maaseik-Ween aangelegd. In 1933 en 1934 moes
ten de half gedempte grachten weer plaats maken voor de 
huidige singels. 
In de periode september 1939 tot mei 1940 werd op het 
grondgebied van de gerneeme een groOi aanral kazemat
ten gebouwd. De-re kazematten maakten docl uit van de 
Pecl*Raarnstelling. Zie hiervoor hoofdstuk 24, 

Hllidige loesllllld 

De vroegere omwalling is nog steeds te herkennen in de 
loop van de si ngel s rond de binn enstad. Aan de 
Emmasingel is nog een stuk muur aanwezig, d:H tha ns 
de afscheiding van de kloostertui n der :w sters Bir-

GG 

girrinessen vormr. Onde r het maai veld zijn nog funde
rin gen va n poorten en muurtorellS aa nwezig; deze wer
den bij de aanl eg en de verni euwing van de singel s aan 
getroffen. Va n het kasteel resteren nog de enigszi ns 
versmalde bu iu:ngrad ll en, onderstukken van muren en 
torens, de poon van de voorburcht en de put op de bin
nenplaats. Het geheel is nu een heren huis Illet houtha n
del. 
Van de betonnen werken uit de Pee1. Raamstelling reste
ren nog veertien kazcmanen. 

Noten 

Bij het samenstellc::n van de-le tekst is regelmatig gebruik ge
maakt van: A.J. Mcrte l1 ~ en J. Henkens. SrlJrtsm /lir dl' gf* 
schi,-dO/is 1'dIllJflltIIltll'll1l I\'/urt (\'\Ieert. \ 956). 

2 Onder landname wordt verstaan het in Ix:zit nemen van land 
<Ioor Oud-Germaanse \·o lkcren . Bij de Fr::tnken kwam speci
aal de spits-driehoekige landbouwneder/.cllingworm voor. 
die zichtbaar is op de plattegronden v:tn onder meer \Veen en 
Nceriller. 
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