Een verplichte nieuwe begraafplaats voor Weert
Het kcilocrlijk-koninklijke edict \'an 26 juni 1784
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ODe dodcll hegravcll' is en was cell van de ::evcn werken lJan

barmhartigheid. Maar wain moest dot gebel/Ten ell welke
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keliike ol/torifeiten, later oak vall staatswege. He! begrtlllcn ill
kerkell ell op kerkhoven kOIl de lJolksgezondheid bedreigell.
In hel tiidlJcrk van de Verlichtillg llond de overheid het lIodig
ill Ie gri;pcl1. BeIer, praktischer en effidblter lVas het dellies.
Oak ;" \Veerl ruoest de l1;ettwc wetgev;ng worden ;l1gel oerd,
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mel aile twistell en kOS/CI1
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die daor het gevolg vall waren.
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Inlciding
Gedurende zijn regccrperiode van 1780 tot
1790 kondigde de 'verlichre' keizer-koning
Joseph [I in de lanclen van de Habsbllrgse
monarchic rer bevordering van de volksgezondheid tal van wel'1en en verordeningen af. Zo
werel in ieder Oosfenrijks district een door de
regering betaalde arts bellocmd, die to[ taak
had de verbreiding van epidcrnicen regen re
gaan, kwakzalverij omnogelijk re maken, apotheken te comroleren, lllchn'eromreiniging Ie
verhinderen, vocdingsmiddden te keuren en de
arbeiders in de fabricken koste!c)()s Ie behandelen. De keizer l1all1 SOIllS oak overdre\'en l11aalregelen. l\1eisjes die in Oosienrijkse klooslers,
weeshuizen of scnolen opge\'ocd werden,
mochten bijw'M)rbecld gcen rijglijfies dmgen.'
Oak \'oor het OCgf3vcn van de doden
werden in de Oostcnrijkse !anden \'ergaande
\'eranderingen ingc\·oerd. I\lcl het oag op
onhygienische loesranden en om hel vergaan
van stoffelijke resten tc bespoedigen kondigde
de keizer in 1782 een aigelllcen verbod op
begrafenissen ill kerkcll af. In hel najaar van
1783 verordonnccrclc hii de oprichring van
niellwe kcrkhovcn 'i1Il~scr der Linien' van
Wellen. In 1784 verbood hij het begraven in
de bebollwde kom en beval de silliting van de
kerkhoven 'inner der Linien·. Tevens Tl1a~lkre
hij duidelijk dat hel begraven in cryplen behalve de keizerlijke crypte - ook onder hel
verbod van 1782 viet. Overigcns was Joseph II
niet de cersle die dcrgelijke rnaarrcgelell nam.
In 1755 had hel Parijse parlemenr recds het
begraw'n in kerkel1 en ommuurde slcdcll \"crboden. Pruiscll \"olgde eerst in 1794.' In de
Verenigdc ProvinciCI1 kwam het nooir tot cen
verbod; daar voerdell de Fr:l.Ilsen het in, na de
inlij\'ing van de B.uaafsc Republiek.
In \"eel [uropeSt' landen hestand eeuwenlang de gcwoonlC rijke personen in de kerk Ie
begf3\·en. D:1f was cen forse brOil van inkomSlell \'oor de kerk. Hoe dichlcr hel graf bij het
hoogalraar was gclcgen, hoe duurder de
plaacs. Hel 0pCI1CI1 vall het graf door verwijdcring van dc stecn 1cidde lIlenigmaal tOt grote
slank, omdar {'crder bijgezetle doden nag nier
waren vergaan. Het aarHal plaarsen in de kerk
was uiteraard niet onbcperkt. Hel voorrdurend
openbrckcn \"all de kcrkvloer leidde 101 groor
ongerief voor de gclovigen.' De minder hededden en de armen werden buiten de kerk begra-
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Steden en matrikeldorpen
Vrije Heerlijkheden, effectief onder Oostenrijks besluur
Vrije Heerfijkheden Kessenich, in 1184 effectief onder Oostenrijks besluur

vcn, veelal op het kerkhof dat bij de kerk was
gelegen, met andere woorden binnen de
bebouwde korn en vaak midden in de stad.
Ook hier was de ruimte beperkt. De kerkhoven raakten overvol, met aile gevolgcn van
dien. Op kerkhoven trof men in het algemeen
grafkruisen van hour of van sreen voor de
meer bemiddelden a:ltl en geen zerken. Vee!
overledenen kregen overigens geen grafteken.
In de parochiekerk van Ween vondell in het
vierde kwartaal van de achniende eeuw jaarlijks ongeveer achnien begrafenisscn plaats
ofwei een keer per drie weken en werd ge1l1iddeld een keer per week 01' het kerkhof begraven. In de publieke opinie van de :Jchniencle
ceuw began onder invloed v:Jn de Verlichting
langz:Jlllerhand her besef te rijpen dar het
begravell in de kerk en in de sud niet goed
voor de gezondheid kon zijn. Men vreesde epidellliecn.
De keizer gaf in augustus {'n september
1784 voor de OostellTijkse landen precieze
aallwijzingen over de wijze v:Jn begr:Jven.' Ter
besparing van hour moesten de doodskistcn
hergebruikt kllllllen worden. Aldus ontstond
de jozcfijlls{~ kist, in de volksmond 'Klapps:Jrg'
genoemd. Dit W:JS een kist w:J:Jrvan de bodem
uirgeklapt kon wordell, zocbt de dode op
onzachte wiize in het gr,lf bebndde orn daar
zijn eeuwige rust te vinden. l'arochies die de
rraditioncle kist bleven gebruiken, warcn
genoodzaakt de dode bij het open graf \lit de
kist te lichten cn <barna in her graf re leggen.
Dc gestorv{'nen Inochten VOOTtS niet meer in
kledij begraven worden; kleren kOllden beter
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door de levenden gebruikt worden. De doden
werden in zakken genaaid. 1 Doel van dit alles
was. naast spaarzaamheid, bevordering van de
hygiene en vlorrere venering van de lijkel1,
zodat de graven sneller hergebruikr konden
wordcll, Lang hebben deze extreme maarrege!ell niet standgehouden; de keizer was na zeer
hdtige en voor hem totaal ollverwachte protesten al na cell half iaar gedwongen ze weer
ill te rrekken," In de Oostenrijkse Nctlerlanden
heeft de keizer deze extreme vcrordeningen
lliet ingevoerd. \X'e1 kondigde hi; daar op 26
JUIl! J 784 zijn edict inzake de begrafenissen af.

Het edict
Tot de Oostenrijkse Nederlanden bchoorde het
kleine Oostenrijks-Celderland, bestaandc uit
Ween en Roermon<l met hun omgeving. Deze
provincie tdde in 1784 van de negen ZuidNederlandse gewesten het geringste aantal
inwollcrs, namelijk 25.633 op een rata Ie
bevolking van 2.272.000:
Dc besruursinstantie die het edict in
'onze' provincie diende af te kondigen en uit tC
voeren, was het Hof van Gelre te Roerlllond.
Publica tie van het edict yond daar plaats 01'
14 juli 1784. Op 25 juli daaraanvolgend werd
ill Ween in opdracht van hel Hof door de
magistraat het edict afgekondigd.' Met onllliddellijke ingang werd her begraven in bedekte
plaarsen zoals kerken verboden. Na 1 november 1784 mochten er ook geen begrafenissen
meer plaatsvinden 01' kerkhoven die binnen de
steden en dorpen gelegen waren 01' straffe van
opgraving vall het lijk op kosten van de ver-
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anrwoordelijken. Bovcndicn kregen deze nog
cen boete opgelegd van duizend gulden, waM\"oor zii hoofdelijk a:msprakeliik waren. Dc
a:l.Ilgever v:tn her delict zou daarvan als premie
cenderde deel OlHvangen.
Hel edict schreef verder \oor, dar de
plaatselijke magisrraar nier aileen cen nieuwe
bcgraafp1.1:uS buitcn de smd zou aanwijzen.
maar dat deze ook lorg droeg \'oor een bidplaats of lijkkamer. De parochiebcstuurders
draaiden op voor de aankoopkosren van de
grond en de inrichtings- en exploiratiekmrell.
Dc priis voor de grond werd bij minneliikc
overeenkOlllst bepaald of anders op basis van
een t:lx:ltic door experts. Ook moestell de
kerk1l1eesters l1et niellwc kerkhof met CCIl
mUllr ulllringcn, er CCIl kruis op pbatscll, liikwagens aallschaffl~n vour her transport van
liikkamcr Ilaar kerkhof en cell grafm:lkerswoning op of nabij hel kerkhof bouw{"n. Dc grafdeher kon t{"vens roezicht houden. Voorschrift
was dar de £laden aileen 's avonds of's mor·
gens zct'r vroeg \'ervoerd mochren wordell.
Om \ {"nraging bij de uih'oering \an her ediel
re \oorkomen konden minder dr:lagkr'lChtige
parochies bii de Rcligiekas· in Brussel \'oor cen
lening a.lI1kloppcn regen drie procent rente en
tegen inlevering \-an cen begroting. die hel fiar
had \.1n de pla,l1selijke magislraaL Hel oude
kerkhof kon bii opbod in het openbaar \'crkochr worden ten bate van de parochie.
Bebouwing W:1S slcchrs mel toesremllling van
de magisrraat rnogelijk en onder voorwaarde
dar deze de Iichtva[ in de kerk of de vrijc circllbtie van ludH nier belemmerde. Dc lieh,lmen rnoc~rCll zonder meer verteerd ziill.
Kerkhoven die voor openbaar gebruik l1Uttig
konden Zijll, dicnden aan de ll1:lgisrraar ov('r·
gedragen re worden tegen een nader va~t te
stellell taxalieprijs. Dc opbrengsr van het oude
kerkhof diende - <lIs er een lelling vcrsrrekr
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was ~ direct ter aflossing aan de Religiekas
afgedragen re worden. De rcchtcn die "oor een
begrafenis geheven werden. mochren aileen
dienen ,"oor aflossing \'an de lening. betaling
van de rente of \oor het kerkhofonderholld.
Een door de magisrraar re benoemen commis·
saris zou de boekhouding op die pumen connoleren. Op basis \'an cell door de magislf:l::11
in te dienen \"OOrStei 70U hct gOllverncmenr in
Brussel de begrafenisrechren ,'oor de \"erschillende klassen vastsrellell en wei zodanig dar
deze kostendekkend wU{"Il. Daarbij werd
ervan uitgegaan, dat annen kosteloos begral'en
werden. Dc prorestallttn kregcn 01' ieder kerkhof cen afgescheidcll plaats. bchalve als zij licver cen eigcll kerkhof wilden hebben. Deze
pbals zou hen door de l1lagi~tra;H gralis locgcwczen wordell. Ten slonc regeldc het edict de
plaats van grafmonurnenten. Deze W:lren toCgelalen, milS zij tegen de muren geplaarsl werden en wei zadanig dal er geen mimte voor
gra\"en verloren ging. Dc magistraal werd vcr·
pliehl binnen drie weken na pllblicatie vall h{,,1
edict antwoord te geven op ct'll groot :lant.11
\lragen .•\Iet behulp \an de 3lltwoord{"n kon
de regering dan de correcte lllt\'()Cring van het
edict toetsen, De antwoorden \"an \'(leerr
komcn hicronder aan de ordc,
Toepassing en uitvocring van

het edict
De roepassing van het edier liep niet van een
Jeien dakje. Er bestond onduidelijkheid over
war een srad en wat ('en dorp W,IS, Dc provincie Vlaanderell kreeg:ll spoedig bericlH dal er
geen begr:lfelli~scll Illochten plaalsvinden in
die pbalsen die Il:ldrukkclijk als stad o( dorp
gekwalifieeerd wcrden. lo \'(fat I'oor Vlaandercn
misschicn duideliik was, waS dat nog nier voor
Oostenrijks-GeJderiand. Jedere provincie
kend{" imlllers zijn {"igen Wl't- en regelgeving.
'Onze' provincie kende drit' steden, namelijk
Roermond, \'('l'err {"n \Xlessem. In deze laalste
stad, die sleehts enkclc honderden inwoners
telde, is owr het aanl{"ggen \"an cen nieuwe
bcgraafplaats nitts bekend. ~Ien begraaft :mno
2001 incidentcel nog steeds random de kerk.
Oak in het dorp N{"derweerr bled mcn bit de
kerk begraven. In de kerk zelf gebeurde dat
niet meer; d{" laalSte hegrafenis die daar plaatsyond was die \all lIot;lris Ha\"ens op 27 juni
1784." Wei werd het oude kerkhof \"Crgroot
omdar het \01 was,' De Nederweerter magistraat lx:sloot in 17H5 dat de daden op dar
niellwe gedecltc hegr:lven mocsren worden lOtdat dir ook vol 70U 7iin en weI op straffe van
cen dllCaton hoere. De O\Trledcncn kwarnell
naast clkaar tl' liggcll ,,-onder kellzc vall pla:lh.
Conform het edict dicndcn grafmonurnenten
regen de kerkhoflllllur geplaarsr [I' worden.
D{" invoerillgslerlllijn van dri{" :. vier

ma~mden was erg kort, vooml als men beziel
hoenocl werk er n'rzel moeSI worden om tal
een nieuw kerkhof re komen. Tielllallell plaarsen in de Nederlallden haalden de in\'ocrings+
datum \'all I no\'cmber 1784 niet en kregen
voorlopig locslemming op hun oude kerkhoven Ie bcgra\·en." Roermond haalde de ill\'ocringsdalum ook niet. Daar \'ond de eerSle
begrafcnis op de nieuwe begraafpbals bij de
Kapcl in '1 Zand op 1 mei 1785 plans. Hel
bcnof een twee l1la:lI1den oud kind. Omdal het
kerkhof nog niel gewijd was, deed men mel
tocstelllllling V:lIl de bisschop w:tl gewijdc
aarde in d" kist. Op 30 mei [785 werd her
btholick" decl V:lIl her kerkhof gewijd door
de bisschop."
Weert haalde de tcrmijn evenmin.
DaMa:ln lagen meerdere oorz:lken ten grondslag. De door Brussel gevraagde antwoorden
werdell in een verslag verwerkr ell opgeswurd.
Of dar binnell drie wek('n na public:l.lie \'all
het edicr gebeurde, wtlCn we bij gebrek 3~m
eell datum nicl.'· In her \'('rslag komen de volgende 7",kcn aan de orde. De keuze \an de
magislraat voor hel nieuwe kerkhof bleek Ie
zijn gevallcn op een pla:l.lS ewn buiren de srad.
nabij de Molcnpoort. vbkbij de SintRumolduskap('l. Dir p('rceel had \'oldoende
c3pacil{'il \'oor het begr3\'en van aile o\erleden
parochianen. Hel was name1ijk 160 rocden of
naar de hllidige m3al circa 34 are grool. Er
\onden locnrertijd bijn3 honderd begrafellissen per ;aar plaats. Volgens de relling van de
magisrra:u rclde \\:'eerr, bcsta3nde uit ern
parochic, in 1782 circa 5200 inwollt'rs, waarvan 1243 kinderen. Her edict bepcrklc her
a:111r:11 kerkllOvcn tor ll1axill1aal ccn per
parochie. Daarbij lOuden de reetoratCll
Swart brock en Tungelroy binnen af-J.icnb:lre
rild ror parochie \'erheven worden. Oir was
t:lmelijk optirnisrisch gedachT, wanr p:1S in
1932, respccrievelijk in 1933 werd dil ccn feit.
KerkhO\'cn kwamen er in beide gchu('hren
zeUs crrder, namelijk in 1863, Dc magisITaal
deelde \"erder met:, d3r de grondprijs \'oor her
nieuwe \'I;'eerter kerkhof driehonderd gulden
zou g.1:In bedragen en de kosren \'oor de
muren en her kruis werden begroor op drieduizend gulden. Hel onderhoud \'an dt' muren
ZOIl nauwdijks tien gulden per jaar kOSlen. De
Sinr-Rumolduskapel werd besrcmd tor bidpla3rs. Omd31 de afsrand russen bpcl en
kerkhof maar klein was, \'erwachne de magisITaar dispcns:uie re krijgen van de \'crplichring om lijkwagens aan re schaffen. VOOrtS
wool1de er bij her nieuwe kerkhof l~'n man die
had a,lllgeboden lOezichr te houdcn, De plicht
tor her bouwen vall een grafddverswonillg
kon daarom weI vcrvallen, zo daclll dc magisITaa!. I-lei ou(le kcrkhof was val1wt'ge zijn
ongunsrige ligging nier verkoopbaar. Iler per-
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ceel was niel aileen hoekig en billig, maar de
sladsbeek liep er oak nog eens dwars doorheell. Daarnaasl W,IS hel kerkhof gelegen IUSsen de parochickerk ell de kerk van de regulie+
re kanunnikesSCIl. De oude begraafplaalS was
beter geschikl \'oor markr of \'oor \'ergroring
van de openbare ruimle. De magisrraar waS
daarom voorncmcns het aan re kopcn \'oor
zesrig gulden. Verder dLoclde dir besruur mee,
dal de begrafcnisrt:chlen \'oor een volwassenc
in de kerk of cen grOllI 'kerklijk' achl gulden
en lien swiver Weerts bedroeg en voor ccn
kind of klein 'kerklijk' vier gulden. De koslen
voor her begravcn 01' her kerkhof behcpcn
vijfrien swiver. V;lt1;lf Sinr-Andreasdag (30
november) 1773 lOr Sinr-Alldreasdag [783
werden er 144 grore kcrklijken en 44 klcine
kerklijken begravt'll. Her aamal <loden dar op
her kerkhof ter aardc bcsreld werd bedroeg
497. De rot:llc opbrengsl in die rien jaar kwam
derhaf\-e op 176 gulden en vijftien sluiver
Wcens of in Brabanrse wisselguldens 106 gulden en een stuivt'r.'- Maar nier aileen in de
parochiekerk en op hel kerkhof werd begra\·en. Begrafcnissen van parochianell \'onden
ook pla.ars in de kerk en op her kerkhof \an
df> minderbroeders. HCl klooSTer was en~n buiTen de STad op de BleSI gelegen. oJ Her :lama I
volwasst'nen dar men in de palerskerk begroef,
bcdrocg 41 en op her kerkhof 79. Her aamal
kinderen in d{' kerk en op her kerkhof 5..1111{'n
bcdroeg 182. Rechlen werden hiervoor niel
beraald. wei gaf mcn kleine en gcwonf> aalmoezcn voor de di(onst. Over de kerk van de
reguliere kanunnikessen werd door de magistTaar nicrs gcmcld, hoewcl bekend is dar ook
daar burgers bcgraven zijll. Of cr in de kcrkcn
van de atHlere twee kloostcrgcmeenschappcn
in \Veert, te WNen de penirenrcn-recol1ccrincn
en de reguliere kanunnikcll, bl1Tgerbegrafeni~
sen plaarsvonden. WCTen wc niet.
Op bijna aile yr:tgen van hel Brussels
gOllvernemenr ging de magistraat in. Er mocsr
wei nog cen voorSlcl geformuleerd worden
o\'er de hoogle van de rockomsrige begrafcnisrechlen en de opbrengsl d.13rv3n. reneinde tOr
een kosrendekkellde exploirarie Ie kunnen
komen. Voordal daaraan werd begonnell.
TOverde de \,\'eerter magiSlf3ar een geheel
ander idee UiT de hoed, Zij vrocg de keizer, in
dit gc\'al zijn compclente \-ertegenwoordiger,
de Geheime Ra:ld in Brussel, of hel nier vcel
prakrischer was om her nieuwe kerkhof bil de
rninderbrocders re leggen. Door de open buirclltll1n \'3n dc palers hij het daar aanwczige
kerkhof rc rrekken kon dat vergroor wordell.
Oil.' ruin was groot genoeg voor de Wccrtn
parochic; zij was levens omll11turd en bf(~ed
olllgrachr. Daardoor kwamel1 de grore kOSICll
voor her gepla!1dc llicuwe kerkhof a:ll1 de
,'vlolenpoort re vervallen ell de bcgrafcniskos-
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ten werden minder in plaats \'an meer.
Vanzelfsprckend ging de voorkeur \'an de
m3gisrra3t naar dil alrernarief uir, tcmeer
omdat de parochiekcrk volgens hen geen
inkomsten had. waaruir de kosren bestreden
konden worden. De magistraal onderbouwde
zijn stelling mer een berekening. Indien her
kerkhof bij de minderbroeders lOU kamen,
bedroeg het tarief \'oor transport en begrafenis
rwee gulden \'oor her lijk van een volwassene
en een gulden voor een kind. In het gev:l1 dar
her kerkhof bij de Sinr-Rumolduskapel kwam
te liggen, 7:oudcn de begrafeniskosten lIoor cen
volwassene op zes gulden en die voor cen kind
op dric gulden kamen. Een berekening n:lar
klasse werd nier gem:lakt, tenzil de magistr:l:lt
de carcgoriccn volwassene en kind :lIs klassen
aanmerkte, 011er het gratis begraven van arme
lieden werd nier gerep!. Over de kosten van
uirbrciding, onderhoud en tDeziel'lr op her
kerkhof en o\'er cen bidplaats repte de magiStraat in zijn alternatien' "oorstel e\'enmin.
Bowndien 7..weeg men O\'er {'"wll[uele eigendoms-. financiele en comperemiekwesries russen her \'I;/eener kerkbestuur en de minderbrocders, In zijn geheel genomen was het alternatief niet gocd opgezet en niet uirgewerkt op
een wijze zoals het edict dar \·oorschreef. De
directe reaerie van de Geheime Raad op dit
\'erslag is in de archie"en nier rerugge\'ondcn,
De reaerie van de minderbroeders op her alternatie\'e \'oorsrel kennen we daaremegen weI.
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Hef optrcdcn "an de minderbroeders. l'
De visie van dc parers werd door gardiaan
Gabriel Ven'ers bijna cen jaar na daro, op 23
april 1785, uitgebreid vastgelegd in het eonvcmregisrcr. Blijkbaar hechne deze minderbroeder daar grOOt belang aan. Hel is de enige
bron. wam noch in de gemeemelijke archie\'en
van Weert noch in de Brusselse rijksarchien'n
is ook maar cen spoor te vinden Win de OpV:H[ingen van de mindcrbroeders. Volgens de &-lrdiaan wilden de 'buitclingen" - dir zijn de
inwonrrs \'al1 de buirenie of de planelandsbewoners van her uirgesrrekrc Ween - lla het
afkondigen van het edict hun kcrkhof bij de
minderbrocdcrs hnndhavcn. [11 dit specificke
geval worden d:l:lrIl1Ce nllecll de il1woners van
de gehuchren LaM en Leuken en de buunschap de Biesr bcdoeld. Her edict LOU in hun
vlsle voor dit kerkhof nier gelden. De magistraat wilde echter een nieuw kerkhof voor de
hele parochie. ,\bar na discussie besloor deze.
dar het kerkhof bij dt" paters als hel nieuwt"
kerkhof aangewt"zen moest worden mel her
oog op de aanwezige ruimrc en de geringere
kosten. Ad\'ocaat Costerius kreeg opdrachl
een verzoekschrifr op re stellen en dar naar
Brussd te sturen. Hier moer de gardiaan zieh
\'ergist hebben. Er is van de hand van
Alexander Costeritls~ geen \"erzoekschrift in de
archie\"en [eruggc\·onden. En in de rekcning
berrcffende de ;0- en uirgavcn van de inrieh-
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ring van het nieuwe kerkhof is ook niers te
vinden van enige beraling aan advocaar
Cosrerius, maar wei aan advocaat
Ti11l1l1crmans. ,\llet 'verzoekschrifc" heeft de
minderbroeder waarschijnlijk het naar BrusseJ
opgestllllfde \'erslag met antwoorden bedoeld,
w.larin de voorkeur \'an de magistmat \'oor
een kerkhof bij de minderbroeders tot uitdruk·
king was gebracht. De gardiaan schreef \'erder,
d:u de beraadslagingen over de pla:ns vall het
llieuwe kerkhof in het geheim hadden plaats·
ge\'onden, achrer de rug van de minderbroeders om. Hij was hierover door een buunbewOller getipt. De zaak zou behandeld worden
door iemand - waarschijnlijk bedoeJde hij de
be\'oegde ambtenaar in Brussel - die het kloosrer niet gunsrig gezind was. De gardiaan was
wen terstOnd naar Brussel gegaan om de
pater-provineiaal te bewegen aetie te ondernemen. hergecn deze suecesvol zou hebben
gedaan. Ten behoeve van dit beoogde nieuwe
kerkhof kr~ de magisrraat \'an Ween dan
ook geen voer grond van her klooster. Blijkbaar bestond er toen toch een zekere angst bij
Dr

M""~Gou"

I':"

I ':'00':' I 2 I

de Weerter minderbroeders, dat men in BrusseJ
wei iets in her alternatieve voorstel zou zien,
Want kloosters, en dan met name de conternplatieve. W:lrcn in die dagen niet erg geliefd,
Zo werden er in [784 een groor aamal opgehe\'en, omdat zij van geen nut vaar her welzijn
\'an de be\'olking zouden zijn. In Ween ging de
toen geplande suppressie van het klooster van
de reguliere kanunniken na aetie uiteindelijk
niet door. Volgens de gardiaan werd de
Weener magisrraat tot ziin eigen ontsteltenis
door de Geheime Raad \'erplieht om reeds
\'anaf 2 december 1784 de o\'erledenen op het
kerkhof bij de Sint-Rumolduskapel te begra\'en. zelfs zonder ommuring. Nu \'{)flden de
boeren \'an de Wecner gehuchten Laar en
Leuken zieh. in de opinie \'an de gardiaan.
door de magisrraat bedrogen. Blijkbaar had de
magisrraar hen in ecn ecrder stadium en'an
kunnen ovenuigen, dar het gou\'ernement in
Brussel we1wiltend zou staan am her kerkhof
bij de paters te \·estigen. De buirelingen hadden er in de visie van de gardiaan dus nier
goed aan gedaan om met het unalliem aange-

boden n'rzoekschrift aan Brussel in te Stemmen. Het ge\'olg \':m deze aClie was dat de
bocren hun gocdkopt' kerkhof bij de paters IlU
kwijt W3ren en d31 ze \'erplichr werden nau
her nieuwe. \'('rder weg gelegen en duurderc
kerkhof te ga3n, De boeren kloprcn ,"ervofgcns
bij de g.udi33n a3n met de \'r33g of hij in
Brussel een nieuw \erweksehrifr wilde indienen tot bchoud V3n hel kerkhof ten bchocvc
van hen en de paters, In her 1llelllOri33lboek
sehrecf hij; 'hierop heb ik zeer menselijk geal1fwoord d31 ik dit zeer graag ged3an ZOli hel>ben, 31s ze niel zander mijn llledeWelen en
inslelmning. Iller het grootste vooroordecl
jegells het kloo~ler, getracht lOudm hcbbell
Ollle tuin te krijgen en als ze voor het 3anhicden van hel voornoemde verzoekschrift mct
mii s3111engekomen waren, maar dat ik in
Brusscl tegen henl.elf ingespannen heb voor de
verwijdering van het kerkhof uit onze ruin.'j,
Dc zich vrienddijk \'oordoende, maar loch
zeer \ersloorde, gardiaan gaf de bocrcn daarop het advies zelf een \erzoek in Ie dienen am
het kerkhof bij de p;lters te handha\'en. De
minderbrocdcrs hadden geen bezwaar legen
hel gebruik van hun kerkhof, mirs de builelil\gen maar een sehriflelijke locslemming \'.11\
Brussel kandcn tonen. Halfvaslen 1785 ZQUden ze dil \crzoeksehrift hebben ingediend,
maar op de d3g \'an zijn aantekeningen in het
regisler op 23 april 1785 h3dden ze nog geen
antwoord ontv:1.11gen. TO! zo\"er de g.udiaan.

De aanleg van het nieuwc kerkhof
We kunllcn gcvo{'glijk aannemen. d3t de
Geheime Ibad korte merten maakte Illet het
idee het nieuwe kerkhof bij de p<llers te ve~li·
gen. Hel W:IS trOll wens srrijdig met her edicl.
want hel ging om het vesrigen van cen
p3rochiekerkhof. uilgerusr mel een bidplaats.
tijkwagens ell loezidu. besremd voor de
parochianen en re onderhouden en te bct;llen
door het p3rochielx'SllIur. In een taak \oor
klooslerorden was niet voorzien. Op 12 september 178-4 richrte de keizer, lees de Ceheill1e
Raad, zich tal de \'('eerler lllagisrra:n om nadere inform:ltie o\"er de geschaue opbrengsl aan
begrafenisgC'lden.~Deze had de magiStr:lar
immers niel in zijn versbg gezet. De brief vall
de Ceheime R33d is niet meer \'oorh3nden.
m33r het is zeer :l.3nnemelijk dat da3rin de
af-.vijzing V3n het kerkhof bij de p3ter~ Ie vinden is. Imlllers pal d3:UOp, narnelijk op 5
ok rober, ging de m:lgisrr3al akkoord met de
raxalicprijs \'oor cen perceel grond, dat nodig
was \'oor Ite a3111cg \'al1 her kerkhof bij de
lVlolcnpoorr. Eigen:tar was Francis van
HaelCl1." 01' 10 okroher kochten de kerkIlleesrers voor de prijs van 565 gulden Weerts
en derrien SHriver van k3pirein Janssens een
stuk grond 3an r('r groone van 107 rocdcn cn
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92 \·oeren. Vijf dagen kiter werd Jacob
Tercken betaald \'oor her gra\'en \'an een
gracht. De grond \'an V31l Haelen werd op 18
oktober 1784 33ngekochr. In augusrus 1785
kocht men nag t"Cn stuk \an V3n Haden erbij.
Her opvallende v:ln deze la31sre aankoop was
dal da3rbij werd a31lgelekend d31 deze grand
legen hel proteslantcnkerkhof bg!' NicI duidelijk is of dit kerkhof al bcstond of eerSI op
grond vall het edict aan de \X'eener protestanlen werd toegcwC7en. In it'der geval waren
deze \'Qeenenaren voor cell farsocnlijke begrafenis niet meer . wals in de zevenriende eeuw aallgewezcn 01' hel aangrellzende StaatsBrabantse l~lldeL In het aluwoord op de hierboven vermclde brief van 22 september 1784
bcridmc de rnagisrr;lat aan I~russel dat de
gl'rniddclde opbrengst p('r j:lar over de afgc1open tien j3ar, volgcns dc nieuwe voorgestc1dc
taneven 585 gulden Weerts of 351 Brabamse
wisselguldcn geweest .lOU zijn, Voor de rockOnlsr werd nier 3uders \·erwachl.::'· De
Gehcime R33d ging echter niet 3kkoord mer
de \'oorgeslelde I:lrifering. De magiStr3ar had
namelijk \'enuimd een klassenindeling te
rn3ken, Op 20 oklolx'r 1784 ste1de de R33d
andere. Iagere t3rie"en \oor \'(feen \'3SI: een
diensl in de eerste kbs zou zes gulden Wccrfer
koets gaan bedragen, dc o\'crige klassen IWet'
gulden, uirgelOnderd de annm, die uileraard
kosle1oos begr3\'en werden. Dicgenen die een
monument of gr.lfstl'Cll wiktell pbatsell, 7.ou·
dell nog eens zes gulden ga311 bcralen. 1• Ook
\'001 die 133rSH' grocp h:rd Weert geen voorStcl
ingedicnd. Dc Gcheirne Ibad maakre dllS get'n
versehil russen volwassenen en kinderel1. maar
g<lf kwalircirsklassel1 aal1, Vergelrken met de
voorgesrelde t3rieven lIil \'Vrrrt voor een
bcgrafenis aall de rv1olenpoort W3S een twccdc
klas begrafenis rul cen gulden goedkoper dan
de bcgmfenis van cen kind en vier gulden
goedkoper dan die Van een volw:lsscne. De
Raad kwam met zijn tarief van rwee gulden uil
op hel bed rag. dal Weert oorspronkelijk had
\'oorgesleld \'oor een begrafenis \'an een \01wassene op het p3terskerkhof. Kortom de
Raad kwam met lage 13ric\"en \'oor het gewone \"011. en wie iets ('>;lr3's wilde zou daarvoor
fors meer mOClcn Oclalell, Deze begrafenisrechren bleken \'oor de j3ren 1787 en 1788
ruimschoors koslcndekkend te zijn.
In de hoofdstad Rocrmond kende men
zes klassen varicrend \'an drie lot 3chniell gulden. Voor drie gulden fA11 men III Rocrmond in
de vijfde klas. Oat was cen gcwone uirva:lrt
zander orgel, maar mel koorzang. Dc zesdc
klas was de gratis arl1lcnuitvaart. Voor de vierde klas arhr guldcn kreeg l11('n een plechtige
rnis met koorzang. orgel en klokgelui. Bij een
eerste klas hegrafellis:'t achnien gulden kreeg
men een plecluige mis in 'dobbel of vol
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mllzick', 'Dobbel' betekem waarschijnlijk dm
er mel rwee koren werd gezongen en '\'01' dar
men alles uir de bSI haalde wal men had,
Verder kreeg men nog her Libera mer muziek,
hel luiden der grOle klok en gedurende dertig
dagen werden de psalmen t\tiserere en De profundis gezongen.l" In \,(Ieert werden de dienSlen ill hel gehetlnici omschren·lI.
l!cl was inmiddds wei duidelijk, dar dc
termijn van 1 IIm'ember 1784 voor de ingcbruikname van hel nieuwe kerkhof nooil
gehaald kon worden. Daarom bcsiool de
magistraat op 2J oklOher 1784 om Jacob
Snijers naar de GdlCimc Raad in grussel re
srurcn. Hij moest daar met behulp van cell
rekesr her voonbcsraan van zowel het oude
kerkhof ;lchter (Ie $int-Maninuskerk als dOlt
hij de rninderbrocders bcpleiten. l ' Dele resoluric v:ln de Ill;lgisrr:l:ll werd door ;Idvoca:lt
Timmermans nog;ll vrij verl:lald in een vcrzockschrift, W;ll meer kans 01' succes ZOLl moelen bi{'den. ' Over de minderbroeders werd in
her verzockschrift mer geen woord gesprokcn,
wei dar de magistraat zieh onderlusscn veel
moeire gerrOOSI had hel nieuwe kerkhof bij de
Sint-Rumolduskapcl op le riehren. De Wecrtcr
besruurders lancccrden TOen wederom cen
nieuw \'(>orslel, alsof er na de \'3stsrelling \'an
de laric\-cn voor hel niellwe kerkhof nog iers
Ie \'eranderen zou zijn. Er deed zich namclijk
de mogelijkhl'id ,"oor het oude kerkhof door
aankoop \'an ecn slUk luin re \'ergrOlcn. 01'
her oude kerkhof STOnd ook een brei die \'oor
lijkplaars kon dienen. Ter pl;larse lag wei de
kerk of de kal'>c1 van de reguliere kanunnikessen, maar dat feit werd nie[ VCrll1e1d. Iler vazoeksehrifr gaf ver(ter aan dOlt de srad en de
heerlijkhcid Ween slechrs met de allcrgroorsrc
lTlocire de huidige heffingen konden opbrellgen. Daarom was hel Ix-rer en veel j.:Ot'dkoper
her huidige kerkhof re vergroten of anders de
nieuw(' bcgraafpbats zo gocdkoop rnogclijk
uit te voeren. Dal balSte kon door hCI kerkhof
nici mel muren maar met grachren te omringcn. D{' bollw van muren was immers de
groorsl{, kosrenpost, Er kwam geen reactie
mcw uit Brusscl. Dal hocfde ook ni{'r mcer,
want 01' 30 oktobcr 1784 amwoordde de
Geheime Raad al 01' een cerder ingedicnd
Franslalig \erl.oek<>ehrift van het kerkbeslllur,
Dat er iclS mis W.1S mel de communieatie russen kerkhcsllIlIr en magisrraat moge duidelijk
zijn. Blijkbaar waren de kerkmeesters de uilslel- en venragingstactieken van de rnagisnaat
moe gewurden. Zij hadden eenvoudigweg
geconstateerd, dat nu het plan vall het kerkhof
bij de minderhroeders was afgewelcn, her
imniddt'ls wei erg kon dag werd om her nicuwe bij de ,\ltolenpoorr 01' tijd gereed te krijgen.
Zij lagcn geen 1l1ogelijkheid men 0111 vour de
wimer de benodigde materla1cn aan 1(' schaf-
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fen, Hel seizo<'n was reeds Ie \"Crge\'orderd 0111
de muren 01' re rrekken. Daarom \'roegen ze
de bcgrafenisscn 101 de komende leme re taren
\'oongaan 01' de wij7e zoals dat \'oor de dorpen gold. Dar zou betekenen dat er nabij de
kerk begra\en machl worden. Door de ontsrane venragingen waren de kerkmccsters ook
niet in sraal gcwcesr am zieh 01' riid lor de
Religiekas in Brusscl te wenden \'oor her aan·
\'ragen van cell lening ler financiering \'an de
nieuwe begraafplarlls. Zij \"erzochten 0111 alsnog gebruik re mogen maken \'an deze door
her edier aangeboden faciliteit. Jol In het kort en
bondig anrwoorel van de Geheirne Raad 01' e1ir
verzoek van her kerkbestuur werd de Weener
magistraar ll1cel:)cdeeld, dOlt uitstel tot de Ienle
niet mogclijk was. Uirstcl werd slcchrs verleend tot I december 1784. Daarna diendl'
men :tan de Molenpoon re begraven. Dc
opmerkillg van de gardiaall dal er enigc ontslcltenis O\'er dir decreel bij de magistra:t1 was
ontstaan, \'alt gOl'd Ie begrijpcn. Deze wachnc
immers nog op antwoord van het gou\"erncment om hel oude kerkhof Ie magen vergrOlcn
of om het nicuwe mer grachten te mogt'n
omringen. Dil \·crl.ock werd eerSI op 18 okto-ber 1784 in Brusscl gert'J!,islrcerd. Afgezicn van
het feit dOlI de \'oorstellen in strijd waren met
het edicr, was hel wei crg bal am nag \'oor
behandellllg 111 aanmerking te komen. Dc hierbo\'en genoemde hrief van de Geheime Raad
\'an 30 oktoocr was waarschijnlijk 011 gcconeipieerd. Deze ordonnantie kwam 01' 6 no\'emher 111 \'('eert 3311. Dc magisrraat kreeg daarbij
nog de opdracl1t voon te gaan met de inriehting van het kerkhof ell 0111 het in [e Iaten wijden. Als de 11111rCn nicr tijdig opgetrokken konden worden, dan moclu het kerkhof voorlopig
door een gr:lCht omringd worden. De m:lgi.
srraat diende aile bel:rnghcblx-nden, met name
her kerkbestuur. \'an de inhoud van her decreet
op de hoogre Ie brengcn." De inmiddc1s gegraveil gracht blcck als gevolg van deze ordonnamie \'ergroot re moercn worden. Voor del.C
\'ergroring werd Jacob Tercken op 14 december 1784 uilbclaald. 01' 30 november belaal·
den de kerkmccsrers Jacob Tonissen negen gul·
den Weerts en negen stui\'er voor het kerkhof·
kruis. Later werd er nog cen afdakje bo\'en
gemaakr. waanoor de dakdckker cen jaar
1aler - op 3 december 1785 - werd belaald. 'l

Gebruiksrcgcls en wijdingsproblemen
01' het cinde vall nO\'ember 1784 maakte de
magistraat aan de inwoners bekend, dOlt de
Sint-Rumolduskape1 rot lijkkamer of bidplaats
was aangcwezen. Allc inwoners dienden de
overledenen, nad:1t dczc gekisr waren, daarheen te brengcn om d;\t1 's avonds of's 1110rgens \'roeg te be-gravel!. De begrafenisrcchtcn
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rnoesren volgens de vasrgestclde tarieven aan
de kerkrneesters afgedragen worden. 1J Oat
laatste rier moeilijkheden or, want in 1785
zag de magistraat zich genoodzaakt een nieuwe resolutie af te kOlldigen. Niet iedereell
scheen te bera1en. oaar0111 werden aile inwoners, die hun doden wilden begraven, verplicht
gesteld daan'an eerst aangifte te doen bij de
kerkrneesters en dan tevens de rechten te voldoell. Eerst dan kOll de overledene naar het
kerkhof gebracht worden. oit aUes or stLIHe
van onder dwang re beta len. Met nadruk werden oak de annen verplichr om hun doden
aan te geven. Blijkbaar werd er gerom111eld am
onder de rechren uir te komen. Zij die de rechten nog lTloesten betalen, dienden dat per
omgaande te doen, 01' stroHe van beraling van
kostell en schade.)4 Her kerkhof is in december
in gebruik genomen. Want tussell kerstrnis
1784 en niellwjaar [785 stapten de binnen- en
de buitenburgerneester van Ween naar mornboir lB. Stuers van het Hof in Roermond om
hun beklag te doen over het gedrag van pastoor Jos. Janssens. oel.e weigerde de dade
lichamen te zegenen, omdot het niet zijn taak
zou zijn. Ondertussen stond een overledene al
drie dagen in de bidkapcl." De uitslag van dit
Roermondsc bemad is !liet bekcnd.
WeI is een conceptbrief van de magistraat van \Veert bcwaard geblevcn, gericht
aan de bisschop van Rocrrnond, tevens primaat van Gelderland. Hierin wordt het pro-
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bleelTl min of meer uit de doeken gedaan. De
lTlJ.gistraat wos gedwongell een nieuw kerkhof
or te richtell. Oit kerkhof ell de voor biJplaats
besternde Sint-Rurnolduskarcllagen slechrs or
enke1e passen afstand van de MolenpoorT. De
pasroor weigerde echter de overledenen re
zegenen, hoewcl de magisrraat hem had voorgestcld voor deze nieuwe tilak een halve schelling voor icdere zegening te zullell beta len.
Del.e laak stelde eigenlijk niels voor orndat her
kerkhof vlakbrj de stadspoort LIg. Het was echrer altijd gehruik geweest de doden te zegcnen
en dOJ.r01T1 zag de magisrraor niet graag dar er
begrafcnissen zonder inzcgenlllg en zander
priester plaatsvonden. Op grond van een aJ.ntal
kerkelijke regels uit 1599 en de synode van
Chartres van 1526 was inzegening verrlicht en
(barorn had de nugistraat kapelaan Kellten
verzocht de inl.egeningen op het nieuwe kerkhof te verrichten. Ook hij kreeg hiervoor een
hJ.lve schelling per keer. MaJ.r voor het geval
de kapeban wegens ziekre of om J.ndere redenen
verhinderd was, wilde de magistraat dar hii of
de kapelaan geautoriseerd werden een andere
priester aJ.n tc Stel1en."
De pastoor ontpopre zith in die tijd
steeds meer tOt een fervem tcgenstall(ler van
allcrlci maatregelen van de keizer. Hij weigerde
het edict over her algemeen seminJ.ric van
Leuvcn af te kondigcn, waarnJ. hij tijdelijk
door het Hof in Roerrnond J.ls pastoor werd
geschorsL DJ.arna was hij een cmhousiast J.J.n-

hanger ,'an de Brabamse re'<olmie en brachl
dar ook lOr uitdrukking door de bollw van ~n
nieuw - not: STt_'t'ds !>esraand - hoofdalla.lr in
de Sint-Marlinllskerk. dar '<olgens het 3angebrachre chronogram lOt heil \'an het (onafhankelijke) Nederland is opgencht.
He! gcdoogdc kerkhof bij de
mindcrbrocdcrs
Na I december 1784 mochren er dus geen
leken meer l>egravcn wordell op het kerkhof
V3n de minderbroc::ders. Er was imll1ers llla3r
eell p3rochieel kerkhof. AI snel werd hier de
hand mee gclieht. 1~lijkha3r yond gardiaan
Frans Vanhemcldollck het daar01l1 nodig e1it
vast te leggen. Zo mcldde hij, dat er op 7 april
1786 voor het eerst zonder emg probleell1 een
Il'kenbrocder namens Amon Lcmmens op her
kerkhof na~ISt de paterskerk ter a.trde besreld
was. ,- Her j:l:lr daarop werd op 2 juli de zoon
\<an Godfried Vossen uit he! gehuch! Leuken
als eers!e op een nieuw kerkhofje bij de p;HCrs
begra\'en; eveneens probleemloos< \Vaarschijnlijk om zich regen mogelijke vcr\'olging
wcgc.'ns ovcnreding van het edicr in te dckkcll,
beschrc.'t'f de gardiaan uitvoerig waarom hij dit
had rocgelaren. Vader Vossen was bij hem
gekomen Illet de mededeling dar hij zijn zoon
bij de parers wilde begrawn. Mocht dt gardiaan dar nicr rocsraan, da( zou hij en-oor ~or
gen dar hCI kerkhof toch voor zijn zoon opengcstcld wcrd. 'Zie hier wat cen arrog:l1ltie hi;
de bot'rell', zo becollllllem3rieerde de gardiaan
het gedrag van de vader. 'En zozeer drong de
boer 3an, dat hij, als wii zouden weigercll,
evcneens ervoor wilde zorgen dat onzc aall11oezel1 voor altijd geweigerd lOuden worden'.
Volgel1s de boer was het al tweehonderd jaar
gebruik dat 1lll'n bij de paters bcgroef. De gar·
diaan wierp daarop nuchrer regen dar her kei·
zerliik-koninklijk vcrbod \<oor hem duidelijk
vasrslOnd, t1uar een soortgelijke tocsrcllll1ling
niet. Ix)\'cndien had hij de boer gevraagd of hi;
wel wisr dat zowel degene die tocslellllning
verleende ;lls degenc die begroef een boete riskeerde V3n duizend gulden. Op het dreigemenr
''In de boer d3r a31llloezen in de toekoltlst
geweigerd lOuden worden. had hii hem 3an
her verst.lI1d gebrachr dar hij dir zou 1llelden
aan zijn pro\inciaal. die dan ongctwijfeld hel
klOOSler uir \'('een zou weghalen< Hierop krabbelde boer Vossen terug. Hij zei: 'Neen, vcrdomt de munickcn moelen bliiven, wij willensI'
niel quijt Sijll·. Deze uitroep werd door de gardiaan w bclangrijk gevonden, dar hi; die Ielterlijk en daarom in her Ncdcrlands russell de
ovcrige in het Latijn gcsrclde tekstell in her
convent register hceft opgerekend. VoortS wilde
men een h;mdrekcningenacrie 01' tOllW Zetrcn.
Boer Vossen liep daartoe samcn met Johan
Pouwels, tocntcrrijd hllrgemeester van de btl i-
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tenie vall \'('een, de omgeving van hel klooster
- de Biesr - en de gehuchrt"n L13r en Lellken af
om h311dtekeningen 01' Ie halen. De ondenekcnaren verplichtten zieh om de paters schade·
1005 Ie Mellen. ingcval dcze cen boete mochten
oplopen of ander nadeel mochten onden'inden
als ge\'olg van hun wens op het terrein van de
mindcrbrocdcrs bcgra'<ell te willen worden. II
Uiteindelijk waren er 01' I ;uli 1786 op de
Bicsr, war en Leuken in totaal 138 handtekenmgen bijeengehaald." De bcgrafenis van zoon
Vossen werd wen de volgendc dag door de
paters discreet toegcsraan. Risico wilden zii
bli;kbaar zo wcinig lllogelijk 10pen.
Dc ommuring, de kosten en de
fin:l.llcicring
De kerkmcesters zenen vaan achter het
oprrekken V3n de rnuren en de pilasters< Voor
her makcn van cen sreenoven bij cen leemkllil
op her gehucht Hushovcn en het bakken van
de Slenell werd al in j:llluari 1785 een com mer
opgemaakt en afgesloren russen de kerkmees+
ters en Sieur Gilman P.lquer. De steenown
bevane vcerrien of meer manden. ledcrc mond
zou tienduizend srenen prodllceren< De steenbakker krceg 29 gulden \'::'eens per mond. re
bctalen in drie rermijnen. Na rasen Wli her
bakken beginncn. Dc inschaning was dat met
Sint-Jan. ofrewel 21 juni, de sreenoven weillitgebrand zou zijn. De kerkmeesters zollden op
hun bclln zorgen voor rW:l:llf karrcn zand per
mond, cen tafel en een bak, twee emmers. een
kuipje om de 'strikken' in te soppen. drie stcenvorrnen en alle dagell CCIl 'strek', her nodigc
stro, schllivcn, ~taken, ~parden en wissen, Voor
het stokel1 van de ovens zouden zij twee karrcn
turf en tien llllltsaards Icvcrcn. Ten behoc"e
van de persoonlijke vcrzorging moest het kerkbestuur zorgcn voor drie paar beddenlakens.
drie beddendekens cn twee treHen en ten slotte voor iedcre mond cen halve ton klein of lichr
bier." Nier in dir contraCl opgenomen werd de
levering van kolen ,'oor de steenown. Deze
werden \,ia de "a\'ell \'an \'('essem aangele,·erd.
Oat was blijkbaar vanzelfsprckend. Op 5
augustus 1785 "erklaarde de meester-steenbakker volledig ,oldaan te zijn.
Toen de stenen geb3kken waren. werd
het bouwen van de muren in juli 1785 aanbesteed. Volgens deze aanbesreding mocsrell de
muren van bo"en gekapr zijn en zowel a3n de
binnen- ;lIs de buitenk31ll schoon afgcvocgd en
'gespinst' worden. De h;lrde steen diende aan
de buitenkant Ie zinen. De fundamenren dienden op de aangewezen dieple door de aall1lCl11ers gcgravell te wordell, Voor her gcrecdschap diendcn de Illctsebars zelf tc zorgCIl.
Stenen, blk en land levcrden de kerkmeestcrs.
Die kalk kW.l1l1 - locker voor een £led - uit
Smeenn:13S en werd ook weer via \Xlesscm,

Cededle kadaslra!c
ka<-lrt, circa 18/0, /n !Jet
middell ligt de SintM<irtinllsker/..', 1('11 OOSlen
da,m'an de kloosterka-

pel, daMtllssen 1001'1 de
stadshak. Net mule
kerkho( lag ten Zl<idell
eli len OO$fe'l I'all de
ked> ((uto: /'a,,1 Cerras)

naar \X1eert getransponeerd, Dc ccrste steen
zou men - volgens contract - op I augustus
leggen en de metselaars en kalkbouwers kregen dan een drinkpenning. Op overschrijding
van de opleveringsdatulTl van 24 september
1785 stond een boete van tien gulden per dag.
Dc aanbestedcnde partijen behieldell zlCh het
recht voor om te controleren of het kalkgebruik el1 het metselwerk op de juiste wijze
gesclliedde. Follten zoudell op kosten van de
a;:1I111erners door anderell hersteld worden. De
aanncrners ontvingen voor iedere dUlzend
gcmetsclde stenen 4Vz gulden." Op 11 september waren de muren al klaar. Voor deze eerderc oplevering kregen zij een eerder mondcling
afgesproken drinkgeld. Er werden in totaal
109.365 stenen verwerkr.
Om het kerkhof te financieren vroegen
de kerkmeesrers am een lening ten bed rage
van dricduizend Brabantse wisselgulden bij her
Comire van de Religiekas. De \Veener magiStraat had zich achter deze aanvraag gesteld.
Dc kerk vJn deze 'afge1cgenheid' - zoals Ween
werd aJngeduid - beschikre namelijk over te
\veinig inkomsren. find febru<lri 1785 ging de
Geheime Ra<ld <lkkoord met de 1cning en kreeg
de Rcligiekas opdr:lcht drieduizend gulden uit
te lenen regen drie procenr renre en tegen een
<l:lntal andere voorwaarden. Zo diende her
p<lrochiebesluur 311e goederen 31s onderpand
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te srellen. Uit de begrafenisrednell moesten
rente en andere kosten voor het kerkhof
betaald worden. Her kerkbestuur was verplicht om uit overschotten een 31110Tlisariefonds te vormen rer aflossing V3n de sc1mld.
Een kopie V3n de jaarrekening moest - behalve
bij de al eerder ill dit artikel genocmde commiss3ris - ook bij her Religiefonds ingedicnd
worden.'> De \'V'eerter magistraat stcmdc vcrvolgells mel het sluiten V3n dit contract in."
Daarop verrrokken de beide kerkmeeslers
Frans Kistem<lekers en Marhijs Keulcn, vergezcld door de Weener president-schepen
Andries V3n Aekell naar de Illomhoir Stuers in
Roennond, waar zii de obligatie tekendell
voor drieduizelld Brabanrse wisselguldcns
onder de hierboven genoemde voorwaarden.
Dc drie procem rente mocst in de tockomst
afgedragen worden aan de administrateur van
de opgeheven kloosters in Roermond cn wei
vanaf de dag dOlt de overeenkomsr door de
Religiek3s W3S goedgckcurd. Dc administrateur was toen J.B. van <ler Renne", tevens griffier van hel Hof. Ais onderpand werden Iller
name de kerkcijnzen ten bedrage van dertig
gulden genoemd. Dc algcmeen omvallger van
de Religiek3s, baron De Feltz, ging akkoord en
stelde dricdlllzend BrJbJnTse wisselgulden ter
beschikking en vanaf die d3g - zijnde 22 l1la~lrt
1785 - diende er rente bet;lald te worden over
het bcdrag van 3500 BrabJntse couranTe guldens. DOlt laatstc lijkr vrecmd, dodl was normaal, omdJt de wissclgulden slechrs cen rekeneenheid is. De courante gulden d3<lrentegen
was de wenige, 1l1aJr gedevalueerde mutlt. Zes
wissdgulden srund ill die tijd gelijk aJn zevell
courante gulden. Het geld werd door L3urens
Hanx III Antwerpen opgeha<lld. Op 27 september 1785 rnaakre de \X1eerter scholtis en
rentmeester Ferdin3nd Cosrerius een kwiramie
op, dOlt hij her geld voor de kerkmeesters heefr
orngcwisscld voor 5800 gulden Weerts."
Een p:lar wcken later op 18 november
1785 werel al duizend gulden Ikabants courant
aan de Religiekas terugberJald. NJdien vonden
er geen aflossingell meer pbJts." De eerste renteberaling van 95 gulden vone! pl:tats in Roermond en wei 01' 4 april 1786. Met her oog op
de <lflossillg van duizend gulden behocfde niet
llleer de volle rente v3n 105 gulden ber33ld te
worden. De volgende jJren wcrd de rente van
75 BrabJIHse couralHe guldens tot 22 lll:larT
1793 beraald aJn administrateur Van der
Renne." Op 2 december 1795, n3 de inlijving
van de Oostenrijkse Nederl<lnden bij de Franse
Republiek, werd er beslag gelegd 01' de rente.
W<larschijnhjk als gevolg V:1n deze turbulemc
ontwikkelingen is er twee ja<lr gcen rente meer
bera<lld ell op 22 lll<lart 1796 wu dat al tot
drie Jaar opgelopen zljn.

Porlr/'I k/'I~er Josep/' 1/
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I.tell/' Tild RoermOJld)

(OI'/'rg/'JlOnt/'lllIIt,

De apgemaakte eindrekening van de
van het kerkhof dateen van 14 juli
1786. Deze gaf een positief beeld te zien, hocweI de gcmaaktt, kostell de lelling met 332
gulden overschreed. Door verkoop vall averge·
bleven bouwmaterialen bleek er namclijk een
klein overschot van 74Y:! gulden en een oord
\,(/t'ener koers te Zijll. Deze restanten OcstOllden uit hooi, bonenslaken, zand, ollge\'eer
vierduizelld blekc stenen en 52 valen kalk.
Daarnaasl hadden de kerkmeeSlers bij de verkoop van de Braballlse guldens nag 96h gulden aan opgeld \·erdiend.~
aanlt~g

Naslccp

De werking van het ediet \'erallderde, toen keizer joseph II gcdurende de kone periode van
de 'Srabantsc re\'olmie' van zijn SQt'\-erei"itc;t
in aile Nederlalldse provincies (met uirlOlldering van Luxemburg) \'ervallen was \·erklaard.
De confederate RepubJiek der Verenigde
Nederlandse Staten (1789·1790) werd uitge·
rocpen. In de kleinc onafhankelijke Gclderse
Republiek wcrd door de socvereinc Staten vall
Gelderland te Roermond cen aantal edicten
met betTckking tot godstlienstige z<lken ingetrokkell. Het begr.lVen in de kerken bleef eehter verbodcn. Dc heerlijkheden Ween,
Nederween cn Wessem wilden echter niet
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onder het SOt'vcreine gezag van deze Gelderse
Sraren - lees Roermond - vallen. Zij hadden
nooit een \"(:negenwoordiging in die Stalen
gehad en riepen nu zelf de onafhankelijkheid
uit in de hoop spoedig aansluiting bij de provincie Brabant te kunnen vinden." Het "erbod
om in kerken of bedekre plaatscn te begra\'en
leefde men toen in \'('een niel meer na. Zo
begrocf men in 1790 niet aileen een minderbrocder in de gangcn \'an het kloosler, maar
ook de Silll-Marlinuskerk werd weer als
begraafpbats in gebruik genomen. De Wecrter
ehroniqueur LambertllS Goofers schrcef: '~lcn
begraeft weder op den ouden kerkhof en weder
in de kerk en men wilt geen wetten meer
onderhouden V<ltl den keijser.'JO Het Comite
V<ln \'(feert, d<lt <lldaar her socvereine gezag vcrtegenwoordigdc, braeht dit tot uitdrukking
door her sluiten \'an een o\'erecnkomst met
grafmaker jan Mathijs Hendrich op 28 mei
1790. Het comite stclde daarin de mrieven
voar de gr<lfdch'cr vasl. Voor her maken van
cen graf onder grate zerken zal hij al naar
gelang de grootle drie swiver en twee oord per
\'OCI (ongeveer 28,8 em) beuren. Voor zerken
kleiner dan achttien \'oct" kreeg hij drie gulden
en ,'oor kleine zerken, bestemd voor kinderen
die de eersle communie nog niet hadden
gedaan 1h gulden.': Na de restaurat;e van her
Oosrenrijkse gez.1g \'crpliehrte de momboir van
het Roermondse Hof j.8. Stuers - in opdraeht
van de gouverneurs-gcneraal \'an de
Nederlanden - op 13 april 1791 de kerkmeesters, zich voonaan stipt aan de regels \'an het
edict van 1784 te houdcn. Ovenreders dienclen
direct a<ll1gepakt te worden. Dc karakteristieke
all110tatie V<ln deze in felle roon gestelde brief
luidde: 'om wedcrom op het nieuwe kerkhof te
begraeven omdtlt men met het brabantse ptltriorrisme d<ler van was uytgescheydr·.'J
Hel edict van keizcr joseph II bleef
daarna rechtsgetdig wtdat dc Franse Republiek
de Oostenriikse Nederlanden binnellvic1 en
deze ill 1795 als 'les dcp:memems riunis'
3nnexeerde. Her kerkhof aan de ~Iolenpoort is
tot op heden in gebruik en inmiddels \'cle
malen vergrOOI. Grafmonumcmen uit de aehtriende tot het midden \'an de negemiende eeuw
z.al men er vergeefs zocken. De Sim-Rumoldus·
bpel is in de jaren zcstig van de twimigste
ceuw als zijnde cen \'eTlllcend \'erkcersobstakc1
aan sloop door de gemeeme omsnapt, is claarna gerestaureerd en th;1ns cen gedachteniskapel
,"oor de ge\'al1enen uit de Twecde Wereldoorlog
en de da:lrop volgcnde oorlog in het \'oormalige Nederltlnds-lndic.
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