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Het klooster ..Maria tel' Hagen"
del' rt'f;ullere KtUlIIIlllILcn Ie '\'eert.

(Medcdceling "an J. L. F'IIlSCllE.)
~

Ten jure J1.n 1 \'csligdc zich Ie Eindho\'cn celie afdee
ling dcr rc:,;ulicn ~anllnllik{:n \'an den II. Aug:u,;tinu5 der
Congrcgatic \'an Windcsheim. Toen dit kloosler - hel
huis "an de II. Maagd )Iaria gchcctcn - in ~,')81 door de
geuzcn werd \'crnielt.l, \'luchltcn de kloosterJingen naar
's IIcrtogcnbosch, alwaar i:ij \'('rblel'cn tot nu de reductie
dicr .. tad in IlJ:?!). \'an dut oo;;cnblik aellttf'll zijzich cchter
nid llIeer \'lilig en namen lid bc,;luil hun \'crblijf naar
Weert 0\'(.'1' te pbalsl·n. ,\let tocstcmming der gcbiedt'nde
nouw "an Weerl, Magdalena \'an Ej!'lllond, bouwden zu
in 1(;33 cen kl0051cr in de -'Iolcnslraat, ter plaalse, waar
Lhalls lid Ui""choppdiJk Cullq;c i.:; gc\'cSliKtl. l:c!lige jarcil
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later- in IG4S - openden zij een college \'oor de La·
lijnsehc taal en de Rhelorica. De klooslerkerk, waan'an
de t'Crsle steen werd gelegd in IGG5, wenl \'oltooid in
1G91 Cll ingezegend dool" Rl'ginaldus Cools, Bissehop van
Roermond.

Oilltrcnt de geschicdcnis van dit klooslrr is weinig tol
het nageslaehl doorgedrongen.

In de cNotiee llislorique sur I'aneien eOlllle de Ilorne
bll. 141» wordell de namen opgfgeven van eenige priors
die van af de stiehting tot 1720 hel klooslcr van Weerl
bcstuUlClen. LId zj,ill:

1. Joannes Boutmans, kart na de aankolllsl ovcrleden,
2, Leonardus vall Bergh,
3. Pelrus Bcercnbroek, uil Eindhoven.
4. Aegidiu5 Franciscus de Notre, uit Brussel.
5. Joanllcs \'Un Heithui~.en, uit Weer!.
G. Martinus Vervcrs, eveneens uiL Weert.
In het cproLoeollulll decanatus WerthensisD worden

nog als prior g('uoemd:
Michael Ie Sire in t 75lJ.
Petrus lIaex in 1773.
Michiel van Asten, uit Nedcrweert in 1796.
~aar het schijnt was het bij de reglllierl' kanunniken

gebruikclijk, l1iet sleehts mondeling, maar ook schriflel(jk
de gcwonc kloostergeloftcn a( le leggen. Ecnigo dier schl'ir
telijke verklal'ingen - deels in hel Latijn, deds in de
moederlaal gesteld - zUn in mijn bezitenluidcn, als voIgt:

«Ego rrater N. premiUo, Deo auxilianle, perpetuam
inclusionem, perpetuam continentiam, cal'entiam proprii
el obcdicnliam Tibi, Paler Prior el successoribus lui ... ,
alloniee instituendis secundum regulalll beali Auguslin!
et secundum conslilutienes capiluli noslri g(,lleralL-.~

clck BrONer N. geloove metle hulfe Godts eeuwige
tUJsche)·t, ver"aecken d($ e)'gens ende gehoorsaemhl·yl U,
pater Prior, en don wettcl)'cken naeheommendc prioren,
nae den Regel Sinte Augustinu;;, ende nae de stalutcn
(Ins geme)'ns eapiUels van Winrl.esheim.~

Eell dergelijke gelorte werd afgelcgd, door:
Wouterus Smolder!>, 1464 onder pnor Ryckw)·ns.
Antonius Hesselt, 1M3 onder prior Wilh. LJubicr.
Hulhgerus van Schijndel, 1550 onder dcnzC'lfdcn.
Godcfridus de Buseo, 15!J40nder prior .l{uthg. v. Schijndel.
Govaerl Andriessen van Crol1lvort, 1632.
Franciscus Somer:;, 1608 oJJdcr prior Joacllim Hemertii.
Joannes Boutmans vun Gestel161S, onder dellzelfden.
Arnoldus Goswini, datum onbekend.
Joanncs de Tongerloe. Item.
Nicolaus van Jen Nievenhuijs. Item.
Tbeodoricus Hanssen, IM.,.
Alexander \'an den Berkenbos, 1652 onder prior Leo-

nardus van Bergh.
}Iarlinus Ververs 1682, onder denzeUden.
De drie laalsten werden te Weerl geprofesL
Door den Bisschop van Roermond wel'd ill 1747 juris

dielie verleend, aan MaUhias Slals, Arnoillus Bree en
LuJovicus Poorlz, allen reguliere kanunniken vall Wecrt.

Krachtens bissehoppelijke laslgeving, wcnlen door de
dckeus van 'Veerl, <lIs l'ectoren doer regulicr(' kanunnikes·
sen van Maria WUngaard geinstalJeerd: 174-7, Michael Ie
Sire, H. Kan. Gcluigcn waren zijne klooslerbroedl·r:;: Wil·
helmus van Breugel en Christianus Dispa.

li5::!. Theodorus Slals, H. Kan. Getuigen: Wilhelmus
fan Ureugel en Arnoldus Van Bree, beiden uiL hetzelCde
klooster.

1759. Ludovieus Portz. Geluigcn: ~Iichaclle Sir!', prior,
en Ludovicus ~loorel1, kanunnik regulil're.

1772. Joanlles, Paulus, Suringar. R~. Kan. Getuigen
waren: Petrus Franci:::cus van Gauhergen, bn. reg. Ie
W('ert en Joseph Surinllar, rl'Clor te Vonray.

179G. P('trus Dams. Getuigen Gulirlmus Aspers sup
prior en Guliclmus Boogaarl<:, allen reguliere kanunnikell.

In een k~olli('k gctiteld: cEen kort vet'hael of BcschrU
ringen ten lijden van keizer Joseph [11'11 vall de Brabanse
putrioltcll, hetzch'e bt'schrev('n door Llunbl>rtus Goo(crs,)
vind ik ad aUllum 178·j: «I)en key:;er Joseph hU begint
de kloosters llijt le jag-en, tol hierloe ~.ijn de Canon ike
Regulieren ge"paerl door \oorsprak van het gcmeyn volk
en zij mogen wedel' hlijven.))

Nadal de Frallsche revollltie-mannen zich \'an Jeze
slreken hadden mecster gemaakl, ol1l1..rging het AUKuS
tijnenkloostcr hel lot \'an aile godsdicnstigc instellingon
uit dien tijd.

«Den % October Ill.''; jaars 1796 - zoo leest men in de
c. Wei \'an het Bo...,!er-cboor t£' Weert)) - de Commi:;sa
ris"l'n der Fransch. Bcpllblique zUllllezonden geworden
om den ill\'L1ltaris It· maken in de \'icr klooslers alhier tot
Wccrt, aan wclk· If; Januarii des jaars 1797 de Bons zUn
gcprcsenlcerd t"e\\'oI'Jt'n .... en op dell 20 Maarl 's mor
gens ten 10 lIl'en Z(J11 de eanoniken reg'lJieren uitgejaagd
gewordcn.»)

De bezittillgen del' klooslers werden door de repulJliek
ingl'palmd en als domclIl Ol\d('r den hal11cr !!ebrachL lJe
kooper kou e"e!lwel aan zijll verplicillingen slcehts tell
declo voldoen, weshalve ~chkl'boulV en tuin eigendom
ble\'en van den Staal. De kerk, alsm<'de de gebouwen
langs de slraat gelegcn, werden gl'sloopl en de afbraak te
gehle gemaakt. terwijl de ondergron I aan ele !:'lad werd
verkocht. De achtel"bollW l'n de luin werden door wijlen
Willenl II in brlliklccll afg-cslaan It.'n behoeve \'an hel
onderwijs, en laler, ond('r het minislerie Thorbecke, voor
een billijken prijs aan dl' gemeentc in eigl'ndolO o\'erge
dragcn.

t-Iet portret van een ,Ier koorheeren wordl in een Z3111
\'an het Bisschoppelijk collegl' lH'w3ard. Ilet(lagteekrnl
uil 1644. Het danrop \'oorkol11l'nde waren is gedeelll. hi
hel bovenste gcdcelte cell ruih'ormig hlok van goud op
keel, in bet onderste \'ijf nan I' bcnecll'll hangende k\\':lsljes
\'an keel op goud; w,ljlc/Jspl'euk: P"OjJf/'f1IllIlS iN'Imlllll.

LUSl der ReIl~leUtu."lI In • ,-96.

Van Asten (-'liehiel) prior.
Jaspers (Willelll Hubert) Hcligil'us.
Tilh:man,; (llendrik) »
Bogers (\Villem) ))
Meeds (Nicolaa::::) ))
Van Breugel (Jacobus) »
L};lems (Piell'r) D
Van den EtjJlde (AnI. Jacob) )
Beugems (Joanne!:') Lcckl'broedl'r.
Varindes (Arlriaan) )
Van rle Broeck pl<ltthieu) )

Tl'n slolle moebm \\'u bl'lllerkcll rial dch over hel kloos·
ler MarWnhage eene lwlangrijke lIlonographir. be\'i~dt in
hel werkje van ~'. N. Slilits, BcknorleG~schle?elll!i ~an

EijnJhovell,Decll p.I:iS·149; aan dilwerkJc eelllge ~Iellle
loevoegsels le brengell is het doel V,\Il deze opteekeillngen,
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