
Van uit onze huizen en instellingen 

Weert Nieuwbouw - I(erkhof verplaatst - Tuin gewijzigd 

Nadat rcc(ls lang In de provincie over de a.S. nieuwbouw veel gesproken 
is. wordt hel lallgzaam aau toch wel tijd dat in de Neer/al/dia Seraphica 
<:CI I ell uJl(ler wordt meegedeeld over de thans gereed gekomen lJicuwe 
n .>çluraals· en gastcu d eugel, welke tevens de officiële inga ng wordt van 
het b"~ t aaJl(le kluoster. 

l('111s de hier gepubliceerde foto's aantOllen is de bouw geheel gereell 
CH zal bij Ih' l \ erschijllCll van JeLe aflevering hel interieur ook wel zover 
gevorderd Z;jll, J .ll Zt)we! dOOf broeder port ier als door rector Lucas 
Bcd' l'1l tm ;;ijn 2 kupd aalls het nieuwe gebouw spoedig hewoond zal gaan 
\\ urJclI. 

Over dl' nog Ie bouwen kerk i~ momen teel l1iet YI..'el mee te delen. De 
maquette laat U z:en hoe het geheel geprojecteerd is door het Ingenieurs· 
1' 11 Architel.:!t·nbureau Ir A. H. j . Swinkels el! Ir B. H. F. L. Salelllans te 
Maastricht. 

De ligging \'an de nieuwe kerk is geprojecteerd links van de inrijpoort 
vall hd uude klooster, en ..... e1 gericht naar het oude gastenkwartier, dal 
. mede vaJmege zijll Lou\\'volligheid . zal worden afgebroken . Voor het 
schep)Jen \'an ruim te \'uor het verkrijgen van een ruim kerkplein werd 
besloten hel "paterskerkhof" op te ru imen en de daarnaast gelegen 
kluosH:rtuin "Upt:' Il Ie goo i/;!n". 

Correspundercud aan de nieuwe kerk, gedacht rechthoekig staand/;! 
uaast de oud/;! kerk. is aan de andere zijde, eveneens rechthoekig Ilaast 
(Ie vude kerk, de nieuwe vleugel gebouwd, die loodrecht aanslu iting geeft 
OIJ hel Provincinlaat, vlak naast de Portiullc ulakal>el. 

De ret;hls ell links ,'an de inrijpoort gelegen huisjes (moederhuisje 
11649) en IrashuisJ blijveil vanwege de kunst·historische betekenis he· 
houdt'Jl en geven ccu passende verbinding met de daa\achterliggcnde oude 
klousterkerk. De I"oning geheel links op de maquette behoort niet tot 
het klooosl/;!rterrein . 
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Vanaf de Biest wordt nu de oude kerk geheel zichtbaar, hetgeen gezien 
van stedebouwkundig sta ndpunt ongetwijfeld ook een vcrboging is vall 
het uitzicht op het geheel. 

Dat er gestreefd wordt Ilaar een harmonisch geheel vall oud en nieuw 
toont de maquelle duidelijk aan. 

Klooster CI1 kerk dateren respecticvelijk van november 1461 en cin;1I 
1526, ter wijl reeds si nds 1462 (zo ndag 30 mei) bij gelegenheid van tk 
consecratie \'an hel in dc iJuid ige kloosterkerk opgcllomo::n t • .'crstc kerkj e 
de H. Bicroll ) mus Kerkleraar de patroon is. En gelet op de rust ige voorl· 
gang van de nieuw te bouwen kerk zal het wcl 1962 worden voordat cr 
naast en rechthoekig op de oude kerk een nieuwe parochie· (of juisltl r 
gelegd rectoraais· , kerk met eell lI ieu"'e kerkpatroon ill gebru ik zal 
worden genomcli . 

Oe nieuw geboul4lde vleugel 

Aanbcstelli,lg en uitvoering. 

De aa/l he~ ted ing van de ,nieu"'e vleugel, bcslenu! a ls gastenkwartier. 
rectoraat en levens nieuwe ingang voor het l.:Ioo,;ler, op hel terrein. 
kadastraal bekelld a ls S~lie 5 110 409 Gemeente \Veert, heeft plaals gehad 
op 16 ju li 195gell is aangenomen door de N. V. I\ au llemi ngs l\'l ij "Wi[l1Ia" 
Ie Wttrt voor de $om van f 117.825.-

Spoedig is men begollllcn met de metingen eu het grond" crk. Vau" ege 
de nodige fu nderingen en de aan te brengen kelderruilllie is er !log vrij 
\'eel graafwerk aan tt' pas gekomcn, Doo r de dragli ne is hierbij (.'Cu 
gedeelte \'8n et!n ollge\'t;.'t!r twee meter dikke muur van het oude kasteel 
\\'cggehapt ; evcll wel zonder veel mOt!i te, daar de stencn vrij los aanccu-
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/!.ezct warcli. Deze muur zit ongeveer 76 cm. ollder het maaiveld, is 90 cm . 
ho"g CJI li gt iJl dc richting b ijna noord·zuid. 

1\lvorcHS het kerkplein Ie be~tnllen huopt mCI! eerst nog ell ige 5h.'ek· 
pfOe\'e ll te kUllllell IlCIlICIl om te ziell hoever dcze oude muur zich in de 
gru nd aldaar nOt; \oortzet. 

Ouk i~ bij dil graah"crk uit de open gegravcll ruimte CC It nogaJ bred e 
I' raeht afgdezcll kUllncJI \\ ohlen; deze liep ol1ge\cer parallel met de 
l3it~~ 1 e l i IHld u p de \\'a tcrlijll van h e l bestaande maaivd(J l"C11 breedte VIlIl 

ungcveer 14 meter. 
Zowd bij J! raah\ crk alsook bij de buuw zelf is alles voorspoedig ge

gaa r!. Ol' unders taa llde futo liet U hoever men reeds mei dc hou\\' ge
\'of(lenl \HI ~ in bcgill J l."ccllIber 1959. 

f'(J/" #'''''''''':/1 lJ<IIlU<I lid l'rvvineiul""I. Uil~r$1 liliI.-s up Je 1010 Jl! olltw:urpe'! 
bibliuth~"krui",(e "/1 "I' de eerste ( .. " ~ nilJä v .. ,diepi'llJ: L·erd.u hel daarlll)aJt IJtle,en 

I"es"",dl/t. recht ICKc/lOttr dt trap buven dt illsan,. 

O{~dlOOIi aanvankdij k geproj .... decrd was dat de hou\\ lIIet Laetare· 
lunJ'lg \ = '!.ï maart' ged.:e ltdijk gcbruikt zou kUIHIt;JI \\'onlclI, is dit 
tvell Jlid hcl gClal geVoeesL IJe boullstaki llg is hi.:r slcchts \'oor ecu klcill 
(! t:(leelt,· aal! ~chuldig; lwt exterieur "as wel klaa r, doch lall hiulIt;1I leek 
het cr uog lIiet up. zual~ d e (o to's genoJllell op Ladarezolldag ook "d 
te zien I)e\'c li. 

• 
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Imleli/4g !IllII lu:1 I'cbQuw. 

~I e t nieu"e ~clJOu\\ . rechthoekig geplaatd up het PrOl ÎlleÎalllut nua~1 
de PoniunculaklilkL mL"t! t ZU11(lu dc Icrbind irlg~i:wllg UllgCI'CIT 26 x 10 .. ; 
meier, hL-efi één I.:: rd iepillg el! is wmler dl' plUlk kup 6 Illder 11Ooj!. 
De begane gruml I'au <Ie nieu ll e eChie l' leugcl ligt e..;hl er 6û 1: 111. laler 
dan 0(' l'loer lan het prolinciulllai. ,'11 el CIiZIJ j ~ uok de L'er"le lenliepillj! 
I'all lie Ilieu"hou'" 8uIIIllerkeiijk Iu;;er dan (Iie lan hel PrOI' Îm;Îalll.aL 
Vanuit het klou"ler'prvlineiullln l is belleclcil cl.' lerbi lldi llësj!lIl1J:( Ilaur d.' 
lIieUIIC ,Ieugcl M: llUin uflUIJCJld . CII "cl vlak Iluust de l'ortiullculukaJwL 
Daanlll:hl Î$ eCIl trapP"'lIhui ~. dut hah l'rwcgc tvq! lIll),! gee ft tü t (Ie eersh" 
,'crdiepinö lun de nicu\\e I'lcugel CII ho),!crop lul dl' ecr~te I'crdicpi llg 11\11 

het Prol incilliaai. Dil trappenhu is ligt lIau~t fl (' prul inciual"kal.lt! l en ).!ecft 
thans duor mid,ld I Uil ce ll ~talcl1 \\l'utdtrllp ""I. I crbiud iuë IIId de (/u :lr· 
bOl'ell geiegcll frllte roëll llg. 

Recht... 1'8n de Îl1gang 1'8U de nieUIIC vleugel l zic de "o lgclIllc fot,, } 
10rlllCli de drie g role raamdakkeIl de grote ga~tcnkarn~r , die aan de 
achterz ijde III L'e rallnll'lakken oolaat izie (Ie grut.: foltul: dèze ga~tell' 
kamer kan door middel lilll CCII hurmullicudcur in t\\eeën !,;e"cheiJcl' 
worden . Hel Jenle raaruvlak aan de aehlcrijuc i" ttll I..cukclII"uimle. die 
door lIliddei lall ec:n loket o f ii(;huif \'erlJiliding hcc ft mct (Ie !!a"tellkamer. 

Links naa~1 de ingau!; lIlet een loket is de jJOrtier~kalHcr; daurl1l1u~1 de 
kamer \'an dc rector (2 rallle .. } ell I'crdcr lI og ecn gastenk amer. De 
telefooncel 111 de galig i~ a{gellollleil IUII de po rt icrskanlCr. 

Aan de achterzijde zijn de I ier laaWe ramen I'icr gll~l e nl..alllcrs, terwij l 
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,I,· muur !Hf'1 ril' hOf"f ëelel,!t:tI 1..1~· il1t! rllampjes duidelijk lIungt..oe h 11<1 1 
daur Ie vimlt:u is, 

De I t'rbjlldill l,!"~;lUg t up de beide fulu'" Illul'i lij!.. I,uar te IICJllt' l l j lu::eft 
""11 de achkrzijd,' g.'hcd in de huek II Ui; cell kleiIIe ingall;; lIaa l" eell 
rui'llte be"tt'llId I'uur C,'II plI(lr ficbclI. • 

1)" \'el"lh·JÎII l-! I all de uor"/ln:/"Jit'jJin(5 i" ëczi"fj ,'(111 de vool'l ijdl! geheel 
fn;ht,,: l,jl,liu tlu'.'l..rui'l l k 15 ralll,'li zu l.d U1II. dl' Iuul"' a]" il.\I1 de lIchler· 
l.ijd'·I: bulCIi d., illgallg t1 filllll'll' i" lid t{(li'Ilt'"llUi,.: ,cnoigcils ,~ 
I..a lllt: r" lunëc\t~r:\ :I. 4 111.: ie.ler 1 rallleu ) o.a. luur .Ie 2: l..u ])Claalls en 
IJl, cen zieke mc.lcbruedcL 

Aun de <tt.:hkrzi jd.,: (Ic bibli .. thed .. ru illllc, daaJ"llua ~t het lecszaahj e. 
:! ~a"tcl lku ln,'r~, . '" I,'nlt-f t.: 'lI r'·~I 'u'ldcrt'"d aH11 de gelt.:g"'ll lcid beneden : 
W. C.'". 

Toe:icht op dc bouw. lVaak.:ame UëCf/. 

Onze s~r\{licu,,_ de heer Fnub lall der Sande, i~ lan ullZt: I..alll de 
v!,zÎt.:h t.'r gel,,'e,. \, die h: lalllct! md pater I iCill"iu~. H uguli lilis Backclundt. 
llt: rhual(lclijk J e be~p!"ekin!;ell bCloerd heelt IIJct de uill'ocrder vaJl de 
,, \V ilma", J e heer J.. urten, 

L:clcl up d o:: !lat) ~ luitiJJ~ ;Jall hel PrOI' ilLónlaat muest!!11 er telkclll> pro, 
1I1cllle ll wUl"lleti upgclu"t. (Jie zidl al ~ hd "are nuodzakelijl.. Illudell ~oor· 
rlOt:u !J ij Ct;1I ],ull ll ll erk al" het Ollde rha\ igc. Broeder ,\de lberl u~ I all de 
" 'UHp, Iwl!l~t mei d,' ,wq~. lour de lochni;,ehc ill~laJlalje~ lalt hel kluu:>"'!" 
]larl hierlJij zijn handelt l UI. Irm litl(ld, i" luUI" hel !..ollll'udc ", tuokj aa r 
t"ë,'lijk Ol el"gc,"cha!..cld up .. ulic~took ,. _ nid aJlccll I uur .Ie It ieu" bou". 
doch lvv .. Iwt gehd e k]uostn, 

I)e I c .. huizillg I illl de HpparlCllleJit eli \ all pat er Re"""etl,l" ell I all de 
lIi,'u\\e :>et:rdar i,. lall ,Ie pnJI' ino.:i.- CII de illridlting lall e<' 11 l'lI nllder 
I"rli"p (Iour .lil cr".., olll"IaIlJiëh..:dell niet zu \ lol al" .. Illen" zich ha.] 
Ivo l"ö~tdd. 
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I'rovi"ciaalû,am er C/I Secretariskumer verwisseld. 

[k I roegèl"e slaapkamer \ au rater PrOl im:iaal iti I all\u'gt' hct trappcn· 
! 'u i~ komcn te vervallen. De ,,;eçretaris bCllou li t nu als "st'c rc tar ie" (Ic 
vrocgcre kamer vall patcr !{cverèllde, eli heeft ~ijll slaarko mcr .,clders" 
op dc prodllciaal~"lIl1 il. 

Pat t' r RCl"erclidc lIedt IIU de H ocë.:rc kamcr I all <Ic secretari ~ to t zijn 
bc;;.chil,.kil1;;. tenl ijl Je Lcfaallldc klllU .. r t U~"cll pater PrOl illc iaal CII paler 
~eae taris is behuuden, <I...Icll illtcrlJ geheel go.: lIlodemiso.>Cf(1 is, "O:III1I\\'OOf· 
do.:lld aan (Ie nicu\\c "L'Cfctaris. De sacristie lan de pro\illeillll l ~kilpel I~ 
iet:. smaller ;!t:\H)I.le li . duel, ht:dt aan dicpte geWCJnllCli. 

Telcjuoll met Ilu~e /ijl/elt. 

Eell grute ,'erl.oe tering. Iegelijk mei (I <.'ze \ erUH<lcrÎIl<:!<.'1l <.'11 IIh)llerniserill i:! 
àlol l\~eLrachL I", dal dc hui~tdduon i~ aango.:slotc li up de PTT .. lij.· di l 
alle,; nu oll<ler zijn .::urë ht!Cft. De djl er~c func t jOllar j ~tiC Ii HilI Prov incia· 
laat. klUlIsIer Cl! rectoraat I,.un tleu nu I' ia brueder portier de l'e"'prekkt:n 
op hun eigell kamer,; OIl1\·UUgCIl . 

De "ophellemle" Illc(lcLroooers zu lJ t·t! binncilkort dele \('r lwll' I" illf! lelf 
I,.UIIII CIl \\aafll<.'lllell in do: Icrkurl iug van {Ic tclduonaan!>luil in); ! De beide 
nutlllllt:n;: 2/14 I'our hel Pro\' illcialaat cn 3 110 \'ou l" Id Oustcr cn rt..-c toraal 
blijven bcltOut!CII. Iloch in (11.' naaste toekom!>l zijn Qllder beidc 1II1111/llers 

alicil te bereiken. \VaIlIleer di t Îngaat, zalIlog \\or<lell ttlt..'"Cgededd . 
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Kerk.hof verplaatst en tuin gewijzigd Nieuw sportterrein 

!'l Id hel OP;! "I' .Ic oulll orl'CII nieull c k.'rk cn (Ic ~c\,eu ",lh ci{1 ccu ruim 
kCI ~plt'iu Ic ~chcJ!J!cH i", bcslokn hel "o u{lc I'il lerskerkh of" van (Ie Bicst 
"I' k r uililell Cl! tc \I.: rplalllsell IHI:lr de achterz ijde \' ar~ het klooster il1 de 
tu in UIl!!I'\\:cr lIaa,,1 hl'l wi!;enuulIHlc ll1 i ",sichui~, Dit ~afl\ e i is inll1iddels 
IUUJl'llCht in {Ic Il uwnJl'1I uctül)t;r-11Ulember 1959 en IH'I dour de 499stc 
L;nl\el1\licll~ t ,COll1palmil' der mil itairl'u. l!elcgerd Ic Oir...chot, cu ressOf· 
"'relltl ollder de l\,'derlan,l",e Terriluriaal UcH'lhebbcr. Ouder de dage· 
lij~~' Ici(lillë lall ~apilcin J. W, H. Ih\efllllill i ... deze militaire oefening 
~curiB B,'"laagd. lid uu(le ~crkhuf i ...... le~ku/l(lig" ol'ergcLrachl naar hel 
llieuI'" kerkho f. w als biÜ:uan.!c fulu Li laai ziel!. !'I len is begonnen mei 

Ii el IH.'Uln' ~erHol iu <Ic I j,i" !all hel kluu.ler .WII Je uçhlcr:ljJe, 
De ",ni" oi/iciiile begru;( nü ge$ChieJde op /6 nOHmber /959. 

(Zie 1\'.,e,l. oS.". 29 (I959 !'H2). 

de ulerLrCllèiinl:! l all het in lY3-1- aldaar bijgc.tette sloffelijk Ol cr..chol \'an 
dc I rüegere :'I l ini"tcr·generaal Bernardinu ... KluIlIper ft Ic HOUle 6 mei 
1!)31 , ,'1\ ,cnolëcl\~ successievelijk naar de linkerzijde van hel kerkhof 
eu lu Ier /laaf (Ic rechterkant. In dete tijd \','as het oude kerkho f angst
lullig "fgeschermd met zcilduck, te rwijl in de reeds pr ijsgcgcI'en klooster· 
Iuin naa~1 het oude kerkhof de militairen I\\ (.'e tenlcn hadden opgeslagen 
C II \ ia cen i]) de oude kcrkhofmuur (dlllen:nd van 1693; gcmaakte door
braak. tocgang hadden lul de .. ocCen plaau". Ook \\ crd allc5 nauwkeurig 
ëcnuh:t rd, _ 

De solJalcn hebbeu zich uiet aUeeu "desKundig" CII " piëtcilvol" \ 'all hun 
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taak gekweten, doch ook "grondig", zodat ook de stoffelijke restcn van het 
I/de eli I&le eeu\'ose I l ekell~kerkho f nog een waardig nUI~5agraf hebben 
gekregell op llL't llieuI\c kerkhof in de kloostert uin, Dat ook ,.kinder
hoofdjes" I.erden opgcgraven behoeft geen ,'cr\'o'omler illg te wekken, als 
mell wcct dat b,', tus;;(:u dt: jan:JI 1740 CII 1755 ruim 200 lekelI hegral'ell 
zijn up het grote en kleine kerkhof van de Paters op de Bi!':st. 

Hel ,.coemctcrillfll IIIlIius" was gelegen achter het zogenaamde washuis. 
Iitler meer bt:keud als "bleá\'eld", Op ccu gedeel te ,'an di t tcrrei ll langs 
de oude klooster' i kasteels. ?)grachl is in 1892 het thaIIS I'erzakkend(' 
gastenkwartier g-ebo uwd I); op het gehele terrein i" de nieuwe reclor(lats· 
kerk geprojectccrd, Dit lerrein is door de militairen niet bewerkt en ter 
zijner tijd behoeft hel gccl! verbazing te \I ekkeu \'o'anlleer ook hier 1100; 

stoffelijke resten te I'oor;;ehijll komen bij het vereiste graaf. cn fUllde rings· 
\I'erk, Ter geruslstellillg zij hier vermeld dallla 1800 duar gccn personelI 
meer begralen zijn , 

1·lel "coeme/eriulII mil/liS" was gelegen achter het zogenaamde lIloeder
of s) lldica-huisje: iu 17SÛ is daur de eerste mindcrbrOt:der begral'en OJJ 
het kerkhof dat lot dan toe begraafplaats was I'an leken. ter wijl ollze 
ei8cIl lIl e{ld)roeder~ Ikgral'cli \I'erdeu in hel kloosterpand teil iu de 
kapi ttelzaal) cu cnigen iu de kloosterkerk, Doch in de kJoûsh;rkerk \I'er
den ook /ekl!lI beg ral ~'n, Zo is het bekend dat ill de per iude 1'1111 1700 lut 
1755 millstens 130 lekc .. begraven zijn in de kloosterkerk ~ I, 

De si tuatie I all het klooster terrein \'811 IHI de Frunse T ijd CII 1'001' het 
officieel herstel I'UII hcl klooster lel en te Weert ( 1/97.1836 ) is ,'aslgelcgd 
op IIl'cc M;hiJder~tukj e~ (34 x 46 cm.), I' c"pt.'Ctiel'elijk de \'oorzij(le en IJe 
achterzijde \I~"o.!rgC\e l ld lall k loo~ ler en kerk, doch Wilder enig IJcrspee· 
tief. De l'en aardiger vall deze pretentieloze doekjes is niet bekend: de 
tijd \'al1 ven8ardiging moel gcplaaLit \I'orden na 1826, daar de Zuid · 
Willemsvuart aan de ~chj]ll er bekelHl was; de ,.ulJCtI" 8ra$\'dden n UII 

beide zijd t: Il 1' lU1 de upgaug naar het klooster met sk"Cht:. een kruis tegell 
de oude kerkhufmuu r tOllcn du idelijk ecn olJafge,.loten kloo"terterrein ::l) ; 

I ) \' olge"~ 11I~t!ct!diul> ,· ~u ,\1".1. C. d" :\IOIHe·11l<:lI lIi.,,'n, .,<: bor~n t881. ~ " 

",ollent! l e ~llo'cr hel lJoo~!er, lllOoc! bij ,Ie bouw .. 11> hel O;hlenlwar!ier in 
1892 re<:t!~ oPI>"",~rkl ~ijn dal lanwco;c de lo~...: onder~ronJ Je bOIl" "iel 
.oldo.,..d~ gdllnde<:,,1 ... u, Op t!~ t.aJ~~!Crkabn 'all 18.,:.1 i~ ,laar !cr ]llaa!",' 
ind~ rdaaJ ~cn in h ~1I\ 'a" .I" grao;h! k li~n, wdke in reeht,- lijn doorioopi 
nllar Je k1oo.kq;anl! ! lant\~ de lerk) .... aan an in 1700 'I'rak" i~ ,·au ""I' 
in~!Or!inj; ili ~ biL 182). 

2) Zie 1), I. W"h. O,F,.\L to;: .:rkhof·k .... ".lie. !(. W~cr! in ol" Jir"l1 17!H·17!17, 

lJe Jluwsouw óH 11')';'1 ) lol. 8'/-94, 

31 Ue ..ehiiJer llt'eh zich .oor zijn ......... rk.luk LUlldcr p"r'l""cl id" oPl:e~!dJ link. 
lan Iw! ... a,hui. naa.! de iurijj)QOr!: .I ... kad~.lerkaan '11.11 11\.12 laai ~i"n Ja! 
Jaar "en Joorl!anl: ... a. naar hd 101"r genoclIIJc "Lleek,dJ" cU hct "-""1>""" 
.. wemderi""1 maiu,", In 1892 i~ het l>'l.lcul ... 'artier .,eplaal.! !e.,. .... J" ,.ij ·~c.d 
lall Iw! û .. lenhlli'Jc .... "aCl'all loen he! lapcllctj (. ""10 aan de .,.rachtzijJ" "b. 
uilgcl.>o" .. d, 1)" molen link. in d" IHt", L",ond zich aan de OI~r~ijJ" lall .1<: 
Zuid·Will"m."II8r1, on"",'"er !U.~II Kamp<! r:!hOt:k .. n IUebl!llllt, 
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I tllldau!" dot deze ~l:hildc r ijtjcs gl:daleenl moelen worden vóór of ± 1836. 
Eell helesligillg JIlUr\' Ull g.:efl de kopcrgra\Ure die P. Wu llelll/l.n heeft 

II!nau rd igd cu opgt'1l01ll1!lt is i u het wcrk van r. -v. Goethals, lI iJloire 
1-""éo!uf!.ique de /(1 "/(liJo" de /lori/es, Brussel 18-18, tu~sen blz. 116-1I i. 

Deze p!"l: lIt geeft eeu gczil:ht op klooster en kerk vanaf de Biest en laa t 
zien hve (Ie ûpgll.lIg lIaac het klooster verrijkt is lJlet ecu "pergola". {I ie 
toch lIIillsleus CC I! grûeiperiu(lc ,'all een tiental jarel! mag \cronderstclJen. 

Behake deze prellt CII de ~elloetJIdc sçhiMerslukjcs. die de oudst-bekcllde 
IIflk.'t!Jdingcli zijn "UII uns klooster "11 {Iaarom a ls historisçhe documenlen 
1I:IIICdc hebhciI, i,. er nog een kUllasterkaarl \lUi 18-1.2. die de plullegronJ' 
.-ituati.· IUII het geilde klouster-tcrrcÎu vrij nau .... ·kcurig heeft \'astgelegd. 
\)at cr lUl 18-12 aan de uchterzijde terrein aan de kloostertuin is toe· 
gelncgd zol lOM de oarl(lachtige bekijl..er 1' 011 deze kadasterkaart niet 
rnucilijk te cOII~ l a/t>r(' 1 1 zijn; momen leel loopt de kloos tert;r~ns ongeveer 
langs het \ tveger (,~ kel1llc .. \ crliddcn laantje", terwijl in de loop der jaren, 
ahhans a{lll <Ic achtcrzij llc. ook dc kloostergrachl verlegd is geworden. 

NieulI"~ moeslu.in over I/e k1oostergrfJcht. - Kerkhof in de ou.de moestuin. 

Van hel t.'en komt men tol het ander. Een kerkhof moest verdwijnen 
\ our een toekomstig kerkplein. Ecn oude uitgepieterde moestuin ..... erd 
um~ezcl in een zogenaamde "engelse" lu in, met een kerkllof als centrum. 
111 de oude .. engelse" tui n zij n dÎ\'erse oude. doch ook inwendig ver-
molmde, bomen gerooid. " 
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Op de in 1920-1922 opgeworpen Calvarieberg~ ) is - mede onder de 
invloed van de gevelde bomen · een beeldenstorm te constateren, terwij l 
de frat ers de beschikking hebbcll gekregen over een modern ,'olle)'- en 
tennico)'t-sporllerrcin, dOOf de \'akkundige handen van broeder Berllar
d inus van de Kerkhof aangelegd aan de achterzijde van het Provincialaat. 

De tuinman, broeder Gijsbertus Bouwman, die met dit alles Hogal grond 
verlore lL heeft. (practisch de gehele voortuin aan de Biestzijde en het 
terrein naast het thans (nog) leegstaande zogenaamde missiehuis + hel 
nieuwe sportterrein aan de achterzijde) heeft nu aan de overzijde van de 
kloostergracht eCIl prachtig afgeL<lkcnd tcrrcill geheel als moestuin tol 

4 1 De Kruisgrocp, "Ul lerra cotla "ClVaardigd bij Afehai" cl Vani"OuJlc Ie Luik 
"oor de 50m van f 150.-, büeengcbrachl door vrienden, ia ge l, laal.1 (Imslreekil 
december 1922. 
De b.: loll'platen muur, over een lengte van 100 meter langs de (vroegC"re) 
geachtzijde aa n de Hi~>$t geplaat,,1 Ier ,ervao"ing een mind.:r .... : ilige J,"I> of 
haal!, dateert "an eind lIugu;;lu~ 1920 en is een i;cochcnk "an tle familie "an 
pater E",ald Celdcns Lg. (f 1933), 
D~ o,'ertollige I;rood i~ hij deu gelegenheid o"ergehracht naar het boomrük" 
gedeelt" "an de achtertuin en opgc"'orpen ab een Cal\'aric,b.: rg. 
Een hoult:n I.:rui~ \date rt:nd .-an 1784-1836) opl;ericht onge\'eer in hel midden 
Van de \"oonuin aan de Hiestzijtl" langli de "graaf' (1;ic kadutcrkaart l8-l2), 
iii in datzelfde jur "crplaa tst naar de noordhoek en "enanl;cn door een krui, 
mei corpus, beide ,'ao kunstsIeen ( tcrraro"'crk) , Hel kruis ii "cr\'aardigd ~'oor 
de WOl ,ao f 190.- door Jo~ de M llnte Ie WC<': rt en hel corpU$ (1.6 m, lanl!) 
door de bo"cllgcnoemde Luikoe Finna voor de som van f 240,-, En dit alles 
voor kosten van Weerter burgers. 
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---_ .... _--
0/1.1$1<' "tI~ b"~.',,,/r: I.IIJII:lI.:rl.uu" t<l" hef J./oo~I""u"Tlcill, ~r"utIlJiBJ in 18-1t, 
.. OI'~.:IWIII, 11 <'I< (." ,IIIU""/ ,11 .I" J U'~I ~ ;)( h"iJmlf lil" JII f:'';<"IIJulli Juor r,'11 IJIO~II~ 

'IJI.I"" "ll!e~d itl IJl·1;! ,I"", ,lu, 1. /IIltlll"'dter .I .. , Ir h lu»" nm hd KuJl4ter." 

loudcrh:lo.e"dl \\ , J. \ au CaUII'CIl, 

ziju lJe~dlik)"illg. Dil krrciu, 1 rHe;:.'r bd'u,clld deels tHIJI oud.lourgemt:csler 
"-ul).. mall eH llc~t" aU11 de f.llllilic lIarr~ Hili do:: Bcr;,;ld~lIller~, is d OOf 
lu.:1 Pru\ illl:î ala:11 : I ato~c).. .. ch l ill 1952. De IJvull1gallrd ~tua llde op het 
lern'ill IUII J acqudi m: 1911 ,Ic B ... q;h· l..cuacrt.. "as echter 1I0g ui verouderd, 
IUlIdtiur {Iu t ,Iel": VlIl;.!cld i~ in lI1uc~tui ll. Oe ~rolldaall \\ in~t lall 1952 is 
. om Ier im lucll \1111 de hu i{li~e I,ijdgin::;cn up hel oude I.lou~tcrtcrrcil! -
IIU luJUjl l<lt zij l! I','eh t ~l'1.01Ul'1I. 1::11 on{lcr de guede :wr~ell 1311 hl'ucdcr 
.. Gijs'·. uJ~ \\aardij!l' opl 01gcr lau oruedcr Drie~ :"1:;., is hd een lu~toord 
"I' zich I"" r dt' lal.lui ill hel tu inl}l.'(l rijL BOlcudiclI hedt broeder .,Gijs'· 
n"'.I~ e<;'11 paar jHlU gdedl'1I i ll de uude tULu .. 'CU .. moderne" d ublJdc !tèrrc 
I. UIlIIt·1I 1..llcJL l,J aat~cll, .tu.Jal ët' '' u~ 1 gelegd tUil::; "UnJen. dat OlldallL..;; he! 
IHti,liëe I cri i"", 111111 krrc iwJ:lroud zijn groJLd er zelr.cr lIict "Iechter op 

ë"l\urdcll i ~, 0." W . 

• 
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