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De "Weertse" Aldenborch
Bij het begin van een nieuwe Periode in zijn Geschiedenis

I

ONDER de gebouwen. die in de Meidagen 1940 van het oorlogsgeweld zwaar
geleden hebben, heen oak behoord her aloude en eerbiedwaardige M.inder·

bmcdersklooster te Weert.
AI hcefr de "Aldenborch" de stagen goed weren op tc vangen! Menige nieu\\'.

bouw - aldus de architect - zou onder de granaten bezweken zijn.
Her hersrclwerk van Klooster en Kerk we,rd weldra met grocc voorrvarendheid

reT hand genomen. Reeds 28 Juli 1940 kon de Kerk gercconcilieerd worden en op
2 October was her Klooster in zoverre herbouwd. dar her voor de Communiteit
weder bewoonbaar was.

Deze fciteo waren vocr ons de aanleiding tOt de hicTVolgcnde kane studic.

* *•
Al werd tot heden een volledigc geschiedcnis van het Weerrse Minderbroeders·

klooster nog niet geschreven, ofschoon cr bronnen genocg zijn, die zclfs een dis·
sertatio academica tot cen bijzonderheid zou kunncn makcn, toch is veel bij brok.
stukken gcpubliceerd. Wij vindcn erover verhaald in vele historische periodieken,
terwijl ook tijdschriften voor monumenten van kunst meermalen de aandacht er
op vestigden. 1).

Men verwachte ook van ons hier geen volledig overzicht, maar als wij ons be~

perken tot enige data en facca, is her tach wei ons doe! ruimer aandacht voor dit
klooster te vragen van allen, die belang stelIen in kunst en geschiedenis.

De stichting van het klooster had plaats in her jaar 1461 t). Her was op het
kasteel tc Woudrichem, dar Gravin Johanna van Meurs op 2 April 1461 aan de
liefde van haar gemaal, Jacob I van Horne oneviel en haar kinderen aan anderer
zorg moesr overlaten...Bouw cen klooster voor de Minderbroeders": dar waren
laarstc van haar woordcn gcweest. En dit VTorne verlangen van de boravin, op haar

49

www.showeert.nl


lngang naar klooster en kerk aan de Biest

stcrfbed geuit, werd door Graaf Jacob als een bevel beschouwd en grootmoedig ten
uitvoer gebrachr. Nauwelijks was het stoffelijk overschot van de gravin in de kerk
van Sinr Elisabethsdal tc Nunhem ter aarde besteld, of Jacob zond zijn zaakgelas
tigden naar Rome, om de toestemming van den Paus te bekomen. Pius U, de vroe·
gere Aeneas Sylvio Piccolomini, die zich steeds een warme vriend van de Minder.
broeders had geroond, tekende 2 JUl1.i 1461 de bulle Pia Dco. Door deze bulle gaf
hij aan Lodewijk van Bourbon, Bisschop van Luik de opdracht de zaak te onder~

zoeken en verder naar goedvinden met apostolisch gezag te handeIen. Deze kerk.
vorst, die het religieuze leven al heel bijzonder begunstigde, was zeer ingenomen met
de stichting en verleende 30 October de gevraagde machtiging. En om het werk te
bespoedigen, verleende hij een aflaat van 40 dagen aan ieder, die tot de bouw van
het klooster op enige manier zou bijdragen.

Dan lier - in het bezit van de machtiging door den Bisschop de graaf aan den
toenmaligen Pastoor van Weert, Jan Son d e r I a n r, om medewerking en
goedkeuring verzoeken. Deze verzekerde gaarne zijn bescherming en volle sym·
pathie en zijn belofte werd 31 October door cen notarieJe acte gewaarborgd.

Dar de Minderbroeders zelf het aanbod van de Weertse stichting aanvaarden
behoeft wei geen betoog. Want als de gravin een klooster wenste van een Orde, die
beschouwing en zelfheiIiging niet binnen de muren wilde houden, maar ook gees·
telijke invloed wilde uitoefenen in een wijdse omgeving, dan voelden zij zich onge
twijfeld aangewezen aan een zo eervol en belangrijk verzoek te voldoen. Op 18
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Ocrober 1461 werd te Nijmegen een kapittel gehouden. Daar werd de alom be~

kende Pater Brugman rot Provinciaal gekozen als opvolger van den energieken
Michael de Lyra '). Daar ook werden vier Parers aangewezen om her toekomst.ig
kloosrer plechrig in ontvangsr re nemen.

Het feir van de oveTdracht had plaars in de VToege morgen van Zondag 1 0-

vembeT van heueLfde jaar 1461. Op het oude kasrcel "den AldenboTch", dar de
Graaf als kloosteT afstond, heersre dan cen buitengewone drukte, waar velen zich
veTenigden in de grote zaal van het verlaren gebouw.

Aan her boveneinde van de zaal schitterde de kleurige kledij van Jonker Godard
van Vlodorp. Heer van Leuth en DalenbToek, die met den SecTeraris Jan Schijnevelt
optrad als verregenwoordiger van Graaf Jacob. Bij hen stonden ook cen drietal
priesters. Van dezen oefende de kanunnik van Thorn, Jan Monninck, met pause~

lijk en keizerlijk gezag het ambt van notaris uit. Maar zal de meeste aandachr niet
gevallen zijn op de vier mannen, die daar in grauw gewaad als de gezanten van het
kapittel der Minderbroeders ccn nieuwe ..locus" kwamen aanvaardenl

Een van hen trad weldra naar voreo; met luide stem las hij een drietal officiele
brieven voor, brieven met kunstige letters op starig perkament geschreven; het
waren de brieven van den Paus, den Bisschop en den pastoor van de parochie,
Jan Son d e r I ant. Daarop verklaarde hij op gezag van Paus en Orde de
plaars, waar men zich beyond, te aanvaarden in de naam des Heren tot de bouw
van een MinderbrocdeTskloosrer.

Dan - en wij kunnen her indrukwekkende van her ogenblik gevoelen - deed
hij cen plcchtige belofte, cen gelofte, waarvan de geschiedenis getuigen kan, dat zij
de eeuwen door gehouden werd. Op deze plaats zouden de Minderbroeders leven
naar hun Heilige Regel en naar hun Constitutien, zools goede Minderbroeders
dat verplichr zijn.

Dan sprak RiddeT Godard uir naam van Graaf Jacob van Horne. Hij deed af~

stand van aile rechten en aanspraken op den AldenboTch en gaf hem over aan de
Minderbroeders. Di.e plechrige afsrand werd bekrachtigd door den secretaris van
den Graaf.

Daarna - opdat alles in den Heer zou eindigen -, baden de vieT broeders ter
ere van de HeiIigc Drievuldigheid en van de Heilige Maagd Maria en van aIle Hei~

ligen en hemelse machten, van de profeten en maagden en belijders het Te Deum
Laudnmus en danktcn God, die hun Orde begunstigde.

Op verzoek van de parlijcn werd door bovengenocmden notaris, Jan Mon~

ninck een officicle acte opgemaakt, waarin al het hier medegedeelde nauwkcurig
werd beschreven. Deze acte we.d voorgelegd aan den Graaf, die bij de plechtigheid
nier had kunnen aanwczig zijn. En 20 dagen later deed hij op her kasrcel van zijn
leenman Arnold van Goor in tegenwoordigheid van adellijke gctuigcn door den
notaris zijn gocdkeuring en bekrachtiging op de acte schrijven.

Weldra begonnen nu de werkzaamheden tor herstel van het kasreel en de in~

richting daarvan tot cen kloosrer mer cen kerk van ongetwijfeld zeeT bescheiden af~

meringcn .Want hoe zou anders cen weTk in her midden van de winter in die tijd zo
spoedig kunnen gevorderd zijn, dat reeds op Zondag 30 Mei 1462 de plechtige con~

secratie van de kerk had kunnen geschieden? Deze wijding werd verrichr door Mon~
seigneur Judocus Borre O.P., wijbisschop van Utrecht. De kloosterkeTk met her
kerkhof werden gewijd ter ere Gods en van den Heiligen Hieronymus, tot wien de
Graaf op zijn reizen naar het Heilig Land voorzekcT een grote devotie had opgevat;
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Koorgestoelte en Hoo{dahaar Ingang tnt het kloosterpand

het hoogaltaar ter ere van de Heilige Maagd Maria, her ene zijalraar rer ere van de
H.H. Franciscus, Antonius, Ludovicus, Bernardinus ~n Clara; het andere ter ere van
de H.H. Maagden Catli.arina, Barbara, Caecilia en Agnes.

De plechtigheid werd bijgewoond door den bekenden Pater Joannes Brugman
en de veronderstelling, dat hij ook bij deze gelegenheid de heiligheid van het huis
Gods met zijn grote en vermaarde welsprekendheid heeft geprezen, is wel niet al te
vermetel. Ook Graaf Jacob was aanwezig en verhoogde zeker de blijde feestvreugde
door nog op die dag de tuin van het nieuwe klooster re vergroren mer een sruk grond
en twee vijvers, gelegen buiren de grachren van het oude Kasreel.

Dit was nier zijn laarsre weldaad; en gaarne verrocfde hij steeds onder hen.
Ten slorte besloot hij cen van de hunnen te worden cn zo werd de fundaror in~

clyrus een van de edelste confrarers.
8teunend op de franciscaanse traditie ZOU de stad Hulst zich kunnen beroemen

het eerst Graaf Jacob als Minderbroeder binnen haar vesten re hebben geherbergd.
Het is niet onmogelijk; zeker is in elk geval, dat de machtige gebieder omstreeks
44 jaar oud afstand deed van al zijn bezitringen en zijn kosrbaar kleed verwisselde
mer de arme livrei van den edelen Franciscus. Zijn leeftijd was oak geen beletsel,
dar hij mer priesrerwaardigheid en priesterheerlijkheid werd omkleed. In het door
hem gesrichre klooster leidde hij dan verder zijn heilig en voortreffelijk leven. Wie
onzer beseft nict, dar dit leven op de plaats, waar eens zijn kasteel srond weI is waar

52



cen eigenaardige bekoring kon hcbben, maar toch ook bijzondere ofFcrs in die om~

geving van hem zullcn gevrnagd hebben? Valgcns een aloude traditie zou de Pacer
cell i.t(zunJcrlijkc cd UuilCU hel eigenlijke kJooster bcwoond hebben. Nag heden
wijsc men een gebouwtje op het einde van de wcrkhuizen aan als HGraven~

kamertjcH. En al zal dit gebouwtje wei niet het oorspronkclijke zijn, tach is er wei
waarschijnlijkheid, dar het de juisre plaats aanwijst. og heden ook verhaalc de
volksmond, dat dic kamertje door een ondcraardse gang in verbinding zou gesraan
hebben mec het kasreel, waanran thans nag slechts enige rescen bewaard zijn. Het
zijn spookachtige geschicdenissen, die men ook wei ciders aanrreft; in elk gcval is tot
heden nag geen spoor van cen dergelijke Hschuilkelder" kunnen gcvonden worden.
Maar al hestond dan dcze onderaardse relaric niet, cen band rossen Ween en Patcr
Jacob bleef besraan. Wanneer bij voorbeeld het .,Evertwijn van de Ardennen"
ook Ween bedreigr. staat Jacob de burgerij met raad en daad bij en vervult hij zdfs
geheime zendingen. En het was geen zeldzaamhcid, als de vroede vaderen in her
klooster zelf de bezadigde voorlichting gingen vragen van "den alden PaterH in
allerlei neteligc kwesties. Soms zelfs onderwierp men zich gaarne aan zijn scheids~

rechcerlijke uitspraak.
Zo begrecp door de daad Pater Jacob het devics van xijn Orde. dat hij niet

allcen moest levcn voor zichzeJf, maar oak voor anderen voordelig moest zijn. Na
cen VTUchtbaar leven, naderde voor hem op 2 Mei 148S het einde van dit aardse
bcstaan. Zoals hij geleefd had, stierf hij: met groce godsvrucht. Het necrolagium van
het kloostcr herdcnkt hem met prijzende woorden en nag jaarlijks wordt op zijn
sterfdag de herinnering aan hem hcrnieuwd, zoals dat ook op 2 April wordt gedaan
van zijn echtgenoce. de singularissima benefactrix, de heel bijzonderc wcldoenster.
Volgcns het aangehaald necrologium werd het lichaam van den ovcrleden graaf.
pater bijgezet in het koor voor het Hoogaltaar in de gra.fkclder. Deze plaatsaandui~

ding zou duidelijk genoeg zijn, indien de kerk zich nag in de tocstand bevond
van het jaar 1488. Oat is zij zeker niet meer, maar niet onmogelijk is het, dat deze
grnfkcldcr zich bevonden heeft, waar thans ongeveer het Sint Antonius~

alcaar staat. Velc andere familieleden van de Hornes vonden daar hun laatste
rusrplaats.

Genegcnheid voor de Minderbroeders van het Weertse klooster bleef tr.ldi~

tioncel in de familie van de Homes en men toonde dat door allerlei tijdelijke
gunstcn. Van hun kant hielden de Minderbroeders en houden zij tot de dag van
heden her aandcnken van de grafelijke familie in hoge erc. Bij het naderen van hun
sterfdagen bidden zij nog jaarlijks voor de ziclerust van deze grote wcldoencrs. In de
kerk en in enkele vertrekken van het kJooster zelf spreken de aangcbrachte wapcns
van Horne en Meurs nag van pieuze herinnering, rerwijl de gcschiJderdc portrctren
van de Graaf en Gravin ccn ereplaats innemen. In de oudheidkamer bewaart men
verder nog twee fijne hcnnepkoordjes, die door Pater Jacobus zouden gcdragen zijn.
Bewondcren kan men er oak nag altijd een kazuifel en een albe, die - naar de
overlevering vermcldt - door den Graaf bij het lezen van de Hcilige Mis zouden
gebruikt zijn en voor dat docl door zijn schoondachter Johanna van Brugge eigen·
handig zouden venraardigd zijn. En hoeveel is door de ongunst van de tijden, die
zo menigmaal deze stichting teisterden, verloren gegaan?

Voor de geschiedenis van het klooster in de cerste ecuw zijn wij - be.halve op
summiere aanrekcningen in kronieken en memoriaalboeken - grotendeels aan~

gewezcn op hier cn daar verspreide aantekeningcn. al zal cen systematisch onder~
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zoek van oude archieven nog heel wat rc voorschijo kunncn brengen. Vit acren en
rekeningen is bij voorbceld te halen, dar er ceo uitstckende bctrckking bcstond mer
de burgerij. Dc stad beraalde de Miswijn en rractcerde op bcpaalde dagen. Hcr be
zoek van hogere Overheden aan het klooster werd beschouwd als ceo feit, dat heel
de Gemcente bettof. Menigmaal "verden de raadsvergadcringcn gehouden binnen
de kloosrennuren en niet zcIden werd cen van de Paters belast met eeo of andere
verrrouwelijke zending.

Krachtens her doel van de Orde waren de Paters ttouwe helpers van de ziele
herders. Oat waren xe buiten \Veert in cen wijde omgeving, dat "varen ze ook in
de srad xelf. Op vele clagen in het jaar hadden xij in de parochiekerk hun vaste
preekbeurteo.

Weldra kwamen xij ook to( bevioding, dat hun eigen kerk te klein werd voor
de vele bezoekers. GraafJacob ill en rijn gemalin Margaretha tot Croy gaven daarom
8 September 1512 verlof tot houw en veTgToting van de kerk. Been men dadelijk
van de verlTegen vergunning gebruik gemaakt? In elk geval: het duurde tot 1526,
eer de kerk met haar zes alraren werd geconsacreerd en eeo nieuw gedeelte van het
kerkhof werd ingezegend.

Een gewichtige vraag: was dir de regenwoordige kerk? Voor cen groot gedeelte
waarschijnlijk weI. Maar in hocverre is de oude kerk er in opgenomen; die in tegen
stelling met het huidig gehouw zeker weI georienreerd is gewcest? En in hoeve~e

hebben latere verbouwingen, noodzakelijk geworden door brand en venvoesting,
her oorspronkelijk uiterlijk hervormd, vervonnd en zelf misschien misvonnd?
In elk geval bleef de kerk cen merkwaardigheid, niet aileen om haar in later tijden
aangebracht meubilair, maar speciaa1 wegens haar Heen" zijbeuk. Verschillende
bouwkundigen van naam hebben hiervoor al cen oplos ing trachren te zoeken.
maar zijn daarin neg niet afdoende geslaagd, zoals overigens de litteraruur over twce
beukige kloasterkerken niet absoluur bevestigt, of die bouwwijze cen eigenaardjgheid
was van de Minderbroeders. Welke eigenaardigheid zich dan later aan andere Orden
mooedcelde en ook voar parochiekerken in gebruik kwam 4).

In dez,", kerk bleven de Weerrse Minderbroeders hun heitig dienstwerk uit
oefcnen. rordat ook te Weerr her drama van de hervorming ging gespeeld worden
en cen tweede geschicdkundige periode voor het kloostcr aanbrak.

(Slot voigt). FR. CUNIBERTUS SLOOTS O.F.M.
Chronologus en Archivari$ van de Pmvincie.

1) lie b.y.: 0,. A. K e •• e n. RegiJters op de' dccle'n 1-75 der PubllcCillo"J de: I" Soclclf;! hlst. dpnJ Ie Llm
bou". (Ma;l51rlc.ht 19040). bl%. 120.

1) Voor de ec.nte periodc. van het Minderbroedenkloostcr blljft nOll allijd :ce:r belanilwekkcnd: Fr.
Au r c. II u. Po m pen O. F. M., )pcob cU Ensu, G,PP' "pn Horne', vool'1ll ook om de' uluteltende bronnen.
aanlifte. Het artlkelln: P..b/icp,ions dl. 40 (1904) 3--211. Wij maakeen er "«I Jebrulk van voor de «nee eeuw.
Overile mededeellnlen :ijn voorod oncl«nd aan gege,'en. uit on. Provlndaal Archicf.

1) Aldu. P. Aurellu. Pompen. a.w.,b1=.116.Zie «heer: P. Schlaler O. F. M_. &ir,ii~

t ..r Gachidllt' dn K6Inlscht'n Frpntislwncr-Ordcuproo.int 1m Min..lalfer (Keln. 1904). bl%. 155.

4) De b_v. Ann.alnl dC'S hlJtorix"ht'n Vnrins riO, dC'n Nit'd....,.hrin XXIV (Koln 1872). bl%. 317-319; Frpn_
tislwnUc,,", Su.dkft I (1914) 224-5; 11 (1915) 2);-237. GilddJoC'k. 111 (1920) 61-67.
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De "Weertse" Aldenborch
Bij het begin van een nieuwe Petiode in zijn Geschiedenis

(II Slot).

GEDURENDE 105 jaren hadden de Minderbroeders in vrOOe en rust geleefd.
maar de storm. die in de zestiencle eeuw met woeste l...l3cht haar vemielend

werk deed. zou oak Ween en hun klooster niet onberoerd laten. Her is hier niet
de pJaars te beschrijven. hoe mede vooral door Gravin Walburgis van Nieuenaar.
met wie in 1546 Philips van Montmorency in her huwelijk ttad. oak te Ween de
hervorming haar werk deed. Maar zoals elders in geheel ons land de kloosrcrs van
de Minderbroeders fcUe slagen zouden moeten opvangcn, zo geschieddc her oak
in her katholieke Weert. In her Memoriaalboek van her kloosrcr staat opgerckend:
Op het feest van Siot Augustinus (28 Augustus 1566) werd ons Weerts kloostcr
door de ketters overvallen. beroofd en vernield en werden de broeders gedwongen
in ballingschap te gaan. In haar kroniek van Maria.Wijngaard heett de bcttouw~

bare Maria Luyten ons nadere bijzonderheden medegcdeeld over dit jammerlijk
feit. Te \Veert - zo vcrhaalt zij ons - begon de plundering op 24 Augustus. De
Mindcrbroeders werden uit hun klooster gejaagd met het vriendelijk aanbod nog
wel van wereldse klcderen. Drie dagen later, 27 Augustus werd alles in het klooster
vemield. Dit sombere werk begon des avonds tien uur en duurde tot 28 Augustus
drie uur in de morgen. Toen keerden de verwoesters terug, want zij waren zeer
vennoeid van het slaan en breken, zOOat zelfs hun hamers en instrumenten kapot
en gebroken waren. Die 28 Augustus werd te meer eeo droeve dag, omdat het
gemeen thans zijn hart kon ophaJen. Men haalde er weg. wat van zijn gading was
precies, alsof men het op een jaannarkt gekocht had. Erger nog was de spot en de
laster. Men luidde de klokken en riep: "Komt nu ter missen en sermoen, het is
geluijdt." Bij de komst van Alva konden de kloostcrbcwoners in Augustus 1567
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weder terugkeren, maar dit verblijf was van korte duur. Want in 1572 werd het
klooster geheel verwoest, de kerk werd goeddeels ge paard. Maar de edele Joannes
de Monte Sayas, die to n over Weert be tuurde, zorgde dat dee! op kosten van
de stad, d el op zijn eigen kosten het klooster werd hersteld en het volgend jaar
kwam de Bisschop van Roermond Wilhelmus Lindanus om de nieuwe altaren in de
kerk te consacreren. In 1578 echter zag het gepeupel een derde maal kans voor een
inval en stak het klooster in brand. In 1579 keerden de Minderbroeders echt r
weder terug en begonnen onverdroten aan het herstel te arbeid n, voor zover het
voor het ogenblik nodig was; het eigenlijk herstel werd pas in 1586 ter hand ge,
nomen. Sinds I-lOort men niet meer van verwoestingen, zodat men kan aannemen,
dat het tegenwoordige gebouw - behoudens dan vele aanbouwen en verbouwin'
gen - van die tijd dagtekent. In 1601 wijdde de Bisschop van Roermond opmeuw
kerk en kerkhof in en consacreerde e n nieuw Hoogaltaar en een altaar van Maria
en van Sint Franciscus.

Uit de vele merkwaardigheden, die het klooster uit de zev ntiende eeuw be,
waart 1), kan men wel besluiten, dat het in hoog aanzien stond, want vele personen
wilden medewerken tot verfraaiing. Men kan ook van een gouden eeuw spreken
in ander opzicht. Wie zich verdiepen wil in de historie van de Nederland e Minder,
breeders van de 17e en 18e eeuw, kornt hoe langer, hoe meer tot de overtuiging,
dat mede 2) aan hen het katholiek geloof in ons vaderland onschatbaar veel te danken
heeft; zij moesten in de jaren na 1570 weI hun kloosters op vele plaat en verlaten,
maar verlieten de gelovigen met en zodra het enigszins mogelijk was orgam eerden
zij weer her godsdi nstig levenj het is hier niet de gelegenheid, dat alles nader te
documenteeren. WeI mogen we zeggen: wat de Minderbroeders van de "Staties" zijn
geweest voor het katholicisme in Holland, Friesland, Zeeland, de Achterhaek enelders,
en wat de Megense Minderbroeders deden voor het behoud van het geloaf in "Maas
en Waal", dat deden de Weertse in een groot deel van de Meijerij. De offers die daar
voor moe ten gebracht worden, waren warempel niet geringj maar ze werden met
grote blijmoedigheid gebracht, omdat het de eer van God betrof, het welzijn van vele
zielen en het werk geheel overeenstemde met de aard n het doel van de Orde. 3).

* *
Tot aan de Franse Tijd zouden de Weertse Minderbraeders nog slechts een,

maal gedwongen worden hun klooster te verlaten; het was bij de belegering van de
srad door de Sraatsen en Weert werd toen bezer en verdedigd door de Spanjaarden;
in een huis gelegen aan de Hegstraat zetten zij het kloosterleven voort. Ben belang.
rijk £ it werd ook de stichting van het klooster te Venray, thans uitg groeid tot een
van de belangrijkste huizen van de Provincie. In 1647 werd met de Burgerlijke
Overheid aldaar door den Weertsen Gardiaan een overeenkomst aangegaan tot de
vestiging van een klooster aldaar en in het jaar 1650 werd de eerste steen daar ge1egd.

* *
Aan de grote Franse Revolutie ging het onaangename Josephistische tijdvak

vooraf, dat de Nederlandse Provincie verscheurde in een Brabants en Maaskants
gedeelte. Deze administratieve scheiding leidde uiteindelijk tot de stichting van
een eigen Belgische Provincie van de Minderbroeders in 1842. Zonder nader in te
gaan op de nadelen, die deze periode ook voor het Weertse klooster had, wijden wij
liever de aandacht aan de grote beproeving, die in het jaar 1797 aanving.
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Het was op 16 Januari van dat jaar, dat de Paters het aanbod kregen om tegen
onrvangst van assignaten hun reehten af te staan. Zij weigerden. Dan liet de Franse
Commissaris wctcn, dat zij binnen twinrig dagen het kloostcr hadden te ontruimen.
20 niet, dan zou gewe1d worden gebruil.-r. Ongetwijfcld waren de Patcrs dankbaar
voor deze bijtijdse w33rsehuwing, al begrepen ze goed, dat het er van zou komen.
Maar het was cen praehtgelegenheid om nag tal van kostbaarhede.n aan cen weder
reehteHjkc eonnscatie te onrrrekken. Begin Februari hvam de Franse Commissaris
met 29 jagers en 9 dragonders naar Weert; zij verlcenden uitstel tot 9 Februari. Op
deze dag kwam men indcrdaad tot de werkelijkheid en werd - na cen symboliseh
geweld - de eommuniteit ontbonden. Met de zegen van den Gardiaan zoehten
enigen cen onderdak bij vrieoden en kennissen, tcrwijl andercn op versehillcnde
plaatscn paroehiedicnsten gingcn verrichten. Oat echter het klooster lang onbe
woond blcef, geloven we niet. Zeker, het stond in den beginne onder miliraire be
waking, maar 23 Maart werd het verkoeht en weldra werd het verhuurd aan drie
burgers, die in werkelijkheid drie van de voorhecn verdreven kloosterHngen waren.
Met cen zeker reeht konden zij het kloaster weder bcwonen, al geschiedde het dan
in wereldse klooeren en bleef de kerk gesloten. En mocilijkheden waren er ook in
de volgcnde jaren genocg. 20 bleef de toestand tot 1836. Onder grote belangstelling
van gcestclijkhcid en burgerij werden drie nog overlevenden uit 1797 op 17 April
van dat jaar wooer plechtig met het franciscaanse habijt bekleed: het \varen de bijna
9O-jarigc grijsaard Henricus Lijnen, Arnoldus Smits en Joanncs Coster. De Hoog
eerwaarde deken van Ween vcrrichne na de Hoogmis de plechtigheid. Het klooster·
leven \vas hersteld en cen nieuwe periode brak aan.

* *•
Al was de uiterlijke organisatie hersteld, het duurde toeh wei enige jaren eer

men van cen bloci kon gaan spreken. Daarvoor ombrak het vooreersr aan ceo vol
docnd aamalleden. 20 staat aangetekend, dat pas in 1839 het koorgebed werd hervat.
Dan, hoc voorrreffelijke mannen oversten en onderdanen zich ook metterdaad
toondcn, men kan gerust aannemen, dar de jarenlange vrijheid, aangenomen ge
woonten en het zeer onrustig lcven niet bevorderlijk zijn geweest voar een dadelijk
en volkomen herstcl van de traditionele kloostertucht. Daarbij kwam nog de voUedige
dcsorganisaticj de Minderbroeders vormden een vicariaat, in plaats van cen eigen
Provincie en zij werden bestuurd vanuit de Statics, waar de ovcrigcns zeer hoog~

staande Vicarii Provinciales zich uiteraard slcchts tcn dele kondcn wijden aan hun
vcrantwoordelijke taak. M<l<lr het herstel van de hicrachic was in aantocht cn Rome
achtte ook de tijd daar om de Provincie van de Minderbroeders "in primaeva flore",
in haar oorspronkelijke bloci tc hcrstellen.

Paus Pius IX benoemde den Belgischen Pater Julianus Jacobus van Loo tot
Apostolisch Visitator, die in 1850 zijn gewichtig ambt aanvaardde. Nict naar \Vaarde
is te schattcn, wat deze heilige, edele, hoagsmande en voorzichtig.wijze man voor het
wernjn van de Nedcrlandse Minderbroeders hecft gedaan: hij verdiem cen biografie.

Zijn voorrreffelijke lorgen kwamen vooral tcn goede aan het Wcertse klooster,
waar hij zijn zetd vestigde. Daar benoemde hij in L85L Pater Joannes Dominicus de
Bruin tot Overste, die bij het herstel van de Provincie in 1853 op zeer jcugdige
lceftijd tot Provinciaal werd gekozen. Hij vestigde tc \Veert de zetel van het Pro-
vincialaat. dat daar op enige jaren na sindsdien gevestigd blcef.

Alvorens enke1e bijzonderheden te verhalen, die de vennelding waard njn.
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moeten wij nog eersr een merkwaardig bezoek commemoreren en wel dar van
Koning Willem II op 16 Juni 1842. Her bezoek bettof vooral Parer Nicolaus Petrus
Beckers, wiens broer Burgemeesrer van Tilburg was. Er wordr verhaald, dar na de
officie1e ontvangsr den Koning een glas wijn werd aangehoden en toen volgens het
gebruik de voorproever eerst de wijn wilde keuren, de Koning hem re versraan gaf,
dar zo iers hier nier nodig was!

Na hem is her kloosrer bezochr door ve1e geestelijke en burgerlijke waardig~

heidsbekleders. maar geen bezoek wordt zo gaarne gezien. als dat van den Bisschop
van Rocrmond, die sinds 1900 jaarlijks op Lactare aan talrijke levieten van de Orde
Heilige wijdingen komt toedienen. Vooral deze verheven gebeurtenis schenkt aan
het klooster een eigen sfeer en cen dierbare herinnering van allen. hoever zij ook
over heel de wereld verspreid zijn.

Meermalen werd het klooster bezochr door de Hoogste Overheden van de
Orde. De eerste Nederlandse Ceneraal van de Orde. Pater Bernardinus Klumper,
die door zijn wetenschap en heiHgheid een sieraad is geweest van de Kerk. verhleef
er zeer gaarnc. Zijn stoffeJijk overschot werd in 1934 vanuir Rome naar Weert ovcr~

gebracht en op het kloosterkerkhof plechtig bijgezer. Gestorven, sprcekr hij nog en
aan zijn graf kunnen dagelijks de Weense broeders leren. wat ware geest van Sinr
Franciscus van hen verwachr.

Zonder in nadere bijzonderheden te rreden betreffende de velerlei werkzaam~
heden. die vanuit het oude Aldenborch sinds de jaren van zijn herstelde bloei zijn
ondernomen. willen wij alleen nog wijzen op de krachtig toegenomen devotie tot de
Martelaren van Corcum. Want tcrecht gaat Weert er trots op. dat rwee van haar zancn
de H. Hieronymus en de H. Antonius tot de eer van de altaren werden verheven.

Mogen wij als katholieken het ais een vermetele veronderstelling beschouwen. als
wij ook aan hun bijzondere voorspraak danken. dat~ niettegenstaande de gemaakte
voorbereidingen, die de vrees voor eenalgehe1everwoestingwettigden~menin Weert
zo gespaard bleef in Hjf en goed? En het is zeker ook onder hun bescherming. dat de
¥inderbroeders op 2 October de nieuwe periode van hun geschiedenis hebbengesteld.

* *•
Dir kon overzichr van de geschiedenis van het oude Aldenborch re Weert

kunnen wij thans eindigen. Er zou nog veeI te zeggen zijn over her gebouw zelf, dar
ook architectonisch een sieraad is van de stad. die heIaas nicr al te rijk is aan herin~

neringcn uit haar roemrijk verleden. Al wijdde men vooral de laatste jaren veel zorg
aan her behoud van overgebleven monumenren. ook al door oprichting van een
museum. WeI is het jammer, dat men tot nu toe geen middeIen heeft gevonden
om een algehele ombouwing van kloostcr en kerk verder te voorkomen. Thans is
dit zeldzaam monument uit vervlogen eeuwen - dar gehee1 vrij hehoort te liggen 
helaas bijna geheeI aan het oog ontttokken.

Wij vermelden reeds. dat het klooster ook een oudheidskamer bezit. Daar
werden verzameld at die voorwerpen, die de geschiedenis van her klooster illusrreren
of door oudheid en waarde verdienen bewaard re blijven. Maar - en zeer terecht 
door geheel het gebouw liet men hangen en sraan die vele merkwaardigheden. die
een eigen cachet geven van eerbiedwaardigheid. Zo is het kloosrer zelf een klein
museum gevvorden.

De Karthuizer Jacob Louber deed eens de volgende uitspraak: Een klooster
zonder boeken is een stad zonder rijkdom. een versterking zonder muren, een keu~
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ken zonder hUisraad, een rafel zonder spijzen, een win zonder groen, een wei zonder
bloemen en een boom zonder blaren. In dar juist bcgrip heefr het Weertse klooster
in de loop van de jaren door zorgvuldige aanschaH'ing ... en opruiming zich cen
bibliothcek verworven, die tOt de zeer merkwaardige mag gerekend worden. Naast
cen kleine coUectie handschrifrcn en cen vrij grore verzameling van incunabelen
en postincunabclen, biedt zij de sruderenden een uirgezochre reeks boekwerken.
Ja, aan de hand van deze bibliotheek wandelr de kenner door aile eeuwcn heen mer de
vraagstukken en bewegingcn, dic in de wereJd groeiden en de tijdperken beheersten.

De oude bibliotheek werd in 1931 verlaten en in een nieuw IokaaJ onderge#
brachr, die haar beschermen kan regen onmiddeUijke gevaren; zij bleef in Mei j.I.
volkomen gcspaard, renvijl her lobal van voor die tijd, waar chans de tijdschrihcn.
bibliotheek en de leeszaa1 van her kloosrer is, danig werd beschadigd.

Men heeft zccr juist gemeend, dat ook aan de algemeene wcrcnschapsbeoefening
dezc bibliorheek haar diensren kon bewijzen en daarom wordr haar nieuwe caraloog
die cen van de modernste in Nederland beloofr re worden, opgenomen in de Cen#
trale Caraloog van de Nationale Bibliotheek te 's.Gravenhage.

FR. CUNIBERTUS SLOOTS O.F.M.
Chronologus en Archil1aris van de Provincie.

•) Zie: VOO'r/oopi~ UjJl ckr N..d"wn.ueM Mon..mn"~ ,:"n Gac"i..d~is n> K ..n,lII. Vlll ('..Gra"enhage.
1926), hI:. 537-540. welke lijst «huer niet mrtt "ollnlig is-

I) Wie her undeel b.". '''an de Je:uieeen wi! weten, lee het uiqr",kend hoek: F. van Hoe c k S.J. ScMU ''<In
d,., G"",d..iwn>u dn In''ian.. in N ..dnland (Nijmegen, 1940). Een hoek om afrun1til op ~ ::ijn! De bewering.... «bt"'"
""'n den Khrij"u o"u de primoseniuit op hI:. 39 nooe 3. 119. 128. OZ. 147 ::ijn niet ee: handha,·en. menen wij•

•) Het don mij durom onpre:ttiJ un. wannrtt M r. A. Roo t h a ere. die blijkenl ::Ijn ,'UtellinC "Die
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Tot deraelijke a,·erechue ldeein CC'o'en on. Inzien' de: hinorid o"eric"'" menigmul onnodic nnleidinc.
AI te "ftl wordt dikwijls de nadruk c",lqd op mensc:Jjjke wrijrinaen, dieru_n_s~deonderaet<:hikre
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