AAVaria
De Aldenborgh te Weert
Situatie en omvang
\ian het terrein van het Minderbroedersklooster
Sinds jaar en dag hangt in het kloosterpand op de Biest te Weert een
fraai getekende en nauwkeurig uitgevoerde locale kadasterkaart, vervaardigd door de landmeter 1ste klas W_ 1- van Campen in 1842. Voor een
beschouwing over de situatie en omvang van het kloosterterrein in het
verleden en het heden kan deze kadasterkaart geschikt als uitgalIgspunt
genomen worden van ons onderzoek.
Wel is ook "het minuutplan" van de kadastrale gemeente Weert,
Sectie E, waaronder zowel het kasteel als het klooster ressorteerde, door
ons vergeleken; deze oudste kadasterkaart. vervaardigd bij de officiële
invoering van het kadaster (1828), voltooid in l832, is wat betreft de
omvang van het kloosterterrein - enkele geringe détails uitgezonderd .
identiek met de locale kadasterkaart van 1842.
Deze locale kaart heeft de voorkeur bij ons onderzoek, omdat de grensafscheiding van het terrein door middel van grachten en vijvers daarop
meer markant wordt aangegeven. En ditzelfde geldt ook van de binnenvijver, eindigend tegen de Portiunculakapel, en ook van het driehoekige
stukje grond gelegen over de gracht of beek aan de achterzijde van de
tuin. Later wordt over dit in 1629 bedisputeerde driehoeksterrein nog
uitvoerig gesproken. De binnenvijver is omstreeks 1852 verdwenen, waarschijnlijk bij gelegenheid van de uitbreiding van het kloosterterrein aan
de achterzijde van de tuin; ook de gracht of beek aan die zijde is toen
verlegd. De latere bijkaarten en hulpkaarten van het kadaster zijn wel
dienstig voor de situatie van na 1852, doch heLben voor het onderzoek
naar de oorspronkelijke omvang van het terrein geen directe waarde_
Naast deze documentaire kadasterkaart en de gegevens in de kadastrale
legger staan voor de bepaling van de omvang van het terrein twee notariele acten ten dienste, die betrekking hebben op de overdracht van het
gehele terrein.
Tijdens de franse overheersing met als gevolg de suppressie van het
klooster in 1797 is het kloosterterrein verkocht.
Drie burgers van Weert, namelijk Adriaan Huijsmans, Pieter Verstappen
en Martin Wagemans hebben bij acte van 13 juli 1797 verleden voor
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J(J1Rl~7 t'a~1 het Klooster cler C.G. P.P. minderbroeders 'Recollectetl.
[;eslicilt iJl del! J;" e 1-+6/ door Jacob .s Sraaf van Hortte gelegen in het
IlerLogdo/ll-Liwbllry. 5<'lIwC'lIte\Y)eert.
Op,/('IIOIII('JI el! [1ewrleerd en de Juiste &lteidin9 vall dit [.;gelldolll door
eeJle groene c,.ulelll" (lfge~1!t in /842 door den Landmeter der / sle Klasse
valt llet KcuLtster .
(ondertekend) W. 1. Van Campen.

--- -~-~

..

notaris LefeLre te Maastricht, het gehele terrein gekocht voor 6000
franken I).
I1 17 Juli vt'rhu ren de;lt' 3 Lurgers aan de geestt'lijke moeder Gertrudis van
Hu ~ hh:n .,Iwi wasc hhuij. en IlUijs \'oor desen bewoont", m.a.w, de heide
hui~j \':; aan de Bit'~t voor 30 ~ uld t! n s jaarlijks; en omstreeks diezeUde datum
aan dri.· Lu r ~, ' rs: Jacobus Moll'naers, Jost>ph Troost en Adrianus de Bie het
klllo~t t' r voor de SIlIll va n "twintig Croonen" jaarlijks. De eigenaars reser·
v,'ren \ oor hun " gl ~ hruijk de kerk, alle de zolders en torfschuerel\, alsmede de
o
k,·ld, 'rs ', Zit> M Uil . l1'erth . 111 no 108; Registruln Archilli Cvnv. blz. 155·157
(zie voor dit hs. noot 9) ; N eerL. Ser. 9 (1935) 372-374.
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De erfgenamen van wijlen deze personen dragen in de notariele acte
van 28 december 1834, verleden voor notaris Henri Casimir Leijsens te
Weert, het gehele terrein - zij het met bepaalde voorwaarden - over "aan
en ten behoeve der Parochiale kerk van den Heiligen Martinus der stad
Weert". De gezamenlijke omvang van "kerk en andere gebouwen, tuinen,
weide, kerkhof en vijvers, omringende de omvang" wordt met verwijzing
naar het "kadastrale plan" onder de nummers 1097-1101 aangegeven als
bedragend : 1 bunder, 81 roeden en 82 ellen:!).
Een der erfgenamen, namelijk Pieter Wagemans, was afwezig; eerst op
15 december 1857 is door hem voor notaris 1. Bloemarts te Weert de
geldigverklaring van deze overdracht ondertekend a). Aan de hand van
Je nieuwe kadastrale nummers wordt in dit document het terrein me.'r
gespecificeerd omschreven en wel als volgt: Sectie E:
1593: hooiland: 10 roeden elf honderd;
1672: kloostergebouw: 47 roeden;
1673: brouwerij: 1 roede, 5 ellcn;

1841: vijver: 10 roeden, 20 ellen;
1842: tuin: 1 bunder, 4 roeden, 5 dIen;
1843: vijver: ;; roeden, 50 ellen;

De gezamenlijke oppervlakte van de genoemde percelen correspondeert
met die aangegeven in de acte van U 134. Dat hier andere, nieuwe,
kadasternummers genoemd worden houdt verband met de uitbreiding van
het kloosterterrein, welke op het kadaster van het dienstjaar 1856 is geregistreerd. De syndicus J. F. Peters, overleden 10 januari 1854, heeft
einde 1852 een stuk grond aan het klooster afgestaan, gelegen aan de
achterzijde van de tuin. Tengevolge daarvan is de gracht aan die zijde
verlegd eu staat deze in 1856 geregistreerd als no 1839, terwijl het nieuwe
perceel genummerd is 1840 -l) .
Dat de kadastrale gegevens niet per se een eigendomsrecht geven, alhoewel gewoonlijk de geschillen aan de hand er van beslecht worden, is
te illustreren met enige kwesties die in de tijd van na de kadasterinvoering
( 1832) zijn behandeld tussen het klooster en de Gemeente Weert; in
hoofdzaak betrekking hebbend op de waterlossing en het plaatsen van
een sluis in de gracht (of beek), en op het eigendomsrecht van de grond,
gelegen over de sloot of graaf aan de Biestzijde, naar aanleiding van een
put gelegen aan de straat vóór het Illoederhuisje. \ Zie kadasterkaart 1842).
Het plaatsen van een heg aan de overzijde van de gracht langs de Haag
is bij contract geregeld met 1. Beerenbroek, de eigenaar van het naast de
gracht gelegen terrein (1859). Evenzo is in 1922 een regeling getroffen
met de Gemeente voor de verbreding en verfraaiing van de Biest. Over al
deze terrein kwesties wordt later nog even gesproken.
Uit het bovenstaande is in ieder geval reeds duidelijk gebleken dat men
met de formulering van het begrip "oude kasteelsgrachten" voorzichtig
moet zijn; de volgende beschouwing over het oorspronkelijk kloosterterrein toont aan dat in dit opzicht de nodige reserves in acht dienen te
worden genomen.
2) t.z.p.
3) Registrum Archivi CQ/LV. blz. 228-230 (= afschrift) en 201.
4) Het gehele kloostcrterrein is thans op de kadastrale legger geregistreerd onder
Sectie S no 409.
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Het Icloosterterrein vóór 1630
Vall hel kasteel oe Aldenborch, gebouwd door een der Heren van Home
het einde van de dertiende eeuw, bestaat geen ell,kele situatie-tekening
of leb dergelijks. Ditzelfde geldt ook vall het minderbroedersklooster dat
daar ter plaatse in 1461 is begolllleu. Zelfs van de "nieuwe burcht", door
;!raaf Jacob I Olmtreeks 14.')5 gebouwd, is geen andere afbeelding bekend
dali die vall de ruïue van het kasteel, vervaardigd in 1341 door kUilst·
,;ehilder J. 1. F. Jaust'1l te Weert, ell een omstreeks diezelfde tijd door
dool" P. Wulleman getekend ii).
De resterende brobtukkeu vall de nieuwe burcht ell de daaromheen
liggende ka,;Leeigrachten geven betreffende de terreinsituatie van het
ka~ted meer houvast dan dit het geval is voof de Aldenborch. Voor de
tplfeinsituatie van de Aldenborch is men vrijwel uitsluitend aangewezen
op schriftelijke gege\cns, die :;Iechts in sommige punten bevestigd kunnen
worden door plaatselijke aanwijziugeu ;:)a).
lkze schriftelijke gegevens worden ontleend aan de stichtingsoorkonde
lIno\. 1461 I. aan een charter van ;)() lIlei 1462 en eell van 9 maart 1489,
eB verder aan de getuig:ellis~en van roud de jaren 1629, vastgelegd naar
aanleiding van een stuk ~rolld. dat de gouverneur vall het kasteel zich
wilde toeëigenell eH van oudsher behoorde tot het klooster. Juist deze
~etuigellissen bieden enige interessante gegevens over de terreinsituatie
van voorheen. lIet confl;ct rondom deze poging tot ontvreemding van een
deel van het kloosterterrein vormt de afsluiting van het eerste deel van
deze beschouwing, en geeft derhalve de verklaring van de titel: het
kloosterterrein vóór 1630.
0;1

XVde eeuwse gegevens
De ~tiehtings{)orkonde van het minderbroedersklooster te Weert, gedateerd 1 november 1461, waarin opgenomen de pauselijke en bischoppe.
lijke brief, respectievelijk 2 juni ell 30 october 1461, geeft geen gedetailleerde omschrijving van het terrein dat graaf Jacob I ter beschikking
stelde vall (Ie Minderbroeders-Ohservanten. Er is slechts sprake van de
jJlaats .,de Aldenborch", gelegen bij de stad Weerdt. De ratificatie van de
stichtingsoorkonde geschiedde 21 november 1461 op het kasteel van
Afl\oldus de Goer in tegeuwuordigheid van graaf Jacob I. Ook dan is er
"lechts sprake van "rclluntiatio A.nLiqui Castri seu dOlllus antiquae apud
5) Zie: G. POt-lt, Beschrijving vall het Hertogdom Limburg, Den Bosch 1849,
tU.,~ell Llz. 208·209. Voor tie schetstekening van P. Wulleman; zie F. ·V.
Got'thal" Hi.,toire généalogÏlJue Je la Maison de Homes, Brussel 1848, tussen

Lil. 12

~n

13.

5a) Up .Il" kaart \all de ,;tad W.-erl, gelt>kend oll\:;treeks 1560 door Jacob van
lhoveult-r. i. zowel hd kloool'-r al,; ka~lt·el duidt'lijk aangegeven. Voor de loop
,·an d,' BOl'holtt-rhet·k gedt deze kaart gOt"de aanwijzingen, zoals later nog
wordt uiteengezet.
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oppidum de Weerdt Leodiensis dioecesis situatae". Dat dit terrein van de
Aldenborch niet bijzonder groot was, blijkt uit het vervolg.
Immers in een charter van 30 mei 1462 is sprake van het stuk grond,
in november 1461 ter beschikking gesteld van de kloosterlingen, en ge·
legen "infra maiora fossata Antiqui Castri". Dit terrein "infra dicta
fossata .... conc1usum" wordt daar gekenmerkt als zijnde te begrensd
voor een gezonde bestaansmogelijkheid der kloosterlingen. Het is om deze
reden dat graaf Jacob in dit charter een stukje grond afstaat grenzend
aan de genoemde gracht aan de oostzijde. Volgens de olllschrijving strekte
dit stukje grond zich uit vanaf een grote eik tot aan de kleine gracht
\ fossa parva), die de scheiding vormde met de oostelijk gelegen gemeen·
schappelijke weg. Het strekte zich uit tot aan de opgang (of weg) die
vanaf de gemeenschappelijke weg naar het klooster leidde; twee kleine
visvijvers waren in dat stukje grond uitgegraven en dienden voor het
bewaren van vissen.
Terloops zij er op gewezen dat deze terreinvergroting geschiedde op de
cOllsecratiedag van de paterskerk, toegewijd aan de H. Hieronymus Kerk·
leraar. In hoever de kerk van 1462 deel uitmaakte van de Aldenborgh of
het oude kasteel, dat ook genoemd wordt "donftis antiqua", blijkt niet uit
dit charter.
Een tweede uitbreiding van het kloosterterrein geschiedt bij charter van
9 maart 1489. De kloosterlingen hebben gevraagd "om wat plaetsell, die
ligt in der hagen, om hUil kirchoJJ te meerderen". Deze schenking, ondertekend door graaf Jacob 1I en graaf Willem van Nieuwenarde, wordt in
april 1496 bekrachtigd door Vincentius, graaf van Meurs, zwager van
graaf Jacob 1 6 ).
Aangezien in dit charter gesproken wordt van "wat plaetsen die ligt in
der hagen" moet deze terreinvergroting van 1489 gelocaliseerd worden
op het zogenaamde latere bleekveld in de richting van de werkhuizen, het
terrein dat tot 1797 de naam draagt van "coemeterium maius". De nieuwe
burcht, die graaf J acob I heeft gebouwd, is namelijk geplaatst op het
terrein dat hij gekocht heeft van "Catharina quadam vulgo dicta Trien
in die Haeghen woonende opt Leucken 7).
6) In 1487 heeft graaf Jacob II tengevolge van zijn St,hulden het graafschap
Home moetlln verpanden aan de graaf van Meurs; in 1494 heeft graaf Jacob
de graaf van Meun; nog helegerd op het ka,;teel te Weert, daar hij deze vcr·
panding toen zag als ong..Jdig. Kort daarna is door tussenkom,;t van zijn
broer Johan van Home, bisschop van Luik. deze verpanding ingelost. zij het
in beperkte vorm. Zie A. Pompen O.F.M., }acob de Eerste, Graaf van Horne,
in: Publ. de Limburg 40 119(4) 149 en 174, noot 2.
Voor de teksten van de stichtingsoorkonde en de genoemde charters, zie t.z.p.

bh. 197·207, 210·211.
10 bunders grond in het
vierkant. Volgens het getuigenis van pater J udocus Doverensis (629), waar·
over later nog wordt gesproken, blijkt dit uit het testament van graaf Jacob I.
De tekst van dit testament is thans niet meer voor handen. Zie t.z.p. blz. 77
en 168 noot 3.

7) Dit terrein met gebouwen, grachten en akker bt'slot'g
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PLA TTEGROND VAN HET KLOOSTERTERREIN IN 1960.
.H et aanduiding t'an de begrenzing van het terrein volgens het minuutplan van circa
1lJ,JO, //let uitzOlldering l'an de ,'ituat!e aall de Biest (zie kadasterkaart 1842).
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Verklaring:

=

=

1. Kerk en kloostf'r. A
Ni!'uwbouw 1931 (rdt!'r); B
Nieuwbouw 1931
(provincialaat); C
Nieuwbouw 1959/1960 (gastenkwartier en rt'ctoraat)
2. A Werkhuizen enz.
7. Loop van de be,'k of gracht tot cirea
B Ziekenhuis
1852 en oorspronkelijkf' terreingn'ns
C Oud .. gastenkwartit'r 1892
8. Oud kerkhof van het klooster (18363. Missiehuis 1922
1959) en voordien "co,'met!'rium minus"
4. Nit'Uw kerkhof 1959
9. 1\I0edt'rhuis (1649) en washuis naast de
5. Uitbreiding kloosterkrrein 1852
inrijpoort
10. Oude kastedsmuur (vÎlór 1461).
6. Uitbreinding kloosterterrein 1952
Opr.. chlt' dank aan de he,'r Frans Brouw,-n;, opzichter Publiek,' Wt'rken
Gemeente Wet'rt, die deze kaart vervaardigde en in v.. lerlei opzichten hulp hood.

Na de terrein vergroting van 1439 is niet eerder dan in 1852 sprake
van vermeerdering van het kloosterterrein. Uit de boven besproken ge.
gevens valt te besluiten dat dit gebied al sinds 1462 begrensd wordt door
de Biest, en sinds 1489 grenst aan de zijde van het (nieuwe) kasteel in
"die Haeghen". Hoever de strook grond van 1489 zich aan deze zijde in
de lengte uitstrekte is niet nader aan te geven.
De inham van de huidig.. gracht, duidelijk zichtbaar op de kadaslt'rkaart van
1842, kan ,'en aanwijzing zijn voor de aanwezigllt'id van een vroeg .. r bestaande
gracht lopend in de richting van het kloostt'rpand langs de kerk. De instorting
(respectievelijk verzakking) van de pand muur kort ,-oor 1700 wijst in deze
richting. Wel is ht't als vaststaand aan te nemen dat het zogenaamde cOemeterium maius in feite tot aan d .. genoemde inham zich heeft uitgestrekt.
Voor de eer,;te terreinvergroting, namelijk die van 1462 langs de Biestzijde,
heeft het grondwerk bij ge1egenht'id van de nieuwhouw 1959-60 enig" aan·
wijzingen opgeleverd"'). Naast "en muur van ong.'veer twee meter dikte in
de richting hijna noord-zuid is uit de opengegraVl'1l ruimte daarnaast een
nogal bred" gracht afgelezen kunnen worden; op de waterlijn van het maai,-dd had deze een brt'edlt' 'an ongeveer 14 nlt'ter; waarschijnlijk een dwarsdoorsnede zodat de feitelijke breedte minder is en de gracht derhalve /liet
parallel loopt met de Biest.
De "maiora fossata", waarover sprake is in het eharlt·r van 1462, en die d"
grens aangeeft '·an het terrein in 1461 kr beschikking gesteld, is daar t.>
locali .... ren.

Zolang hetzij door bodemonderzoek, hetzij door nieuwe schriftelijke
vondsten, geen andere gegevens worden aangebracht, is het gewettigd de
omvang van het kloosterterrein sinds 1489 te identificeren met die van
de kadasterkaart van 1842. Over het geschil aangaande het driehoekige
!>tukje grond aan de achterzijde, metend 54 voet in de lengte en 36 voet
in de breedte, wordt breedvoerig gesproken, daar het enige nieuwe ele·
menten aanbrengt voor onze kennis over de situatie van het terrein en
de naaste omgeving.
8) I'!eerl. Ser. 30 (1960) 173-174.
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Poging tot ontvreemding van kloosterterrein (16291
Ten lijde van gardiaan Adrianus Huberti (1628-1631) heeft de gouveflleur van het kasteel en de stad Weert, Joannes ~torm, op de manier
van zijn voorgangers recht willen pretenderen en ook actuele rechtsmacht
willen uitoefenen op het driehoekig stukje grond, gelegen achter het
ziekenhuisje en wel over de gracht (fossa) \I).
Door een van zijn voorgangers, gouverneur du Bois, is enige jaren
vroeger op dat stukje grond aarde opgeworpen, waardoor een bergske
was ontstaan op dit terrein. Pater Judocus DovereIlsis, die reeds vanaf
1593 onafgebroken in het Weerter klooster woonde, vertelt dit alles in
zijn in 1629 owesteld getuigenis.
Monsieur du Bois heeft in de tijd dat hij gouverneur was van het Weerter kasteel (en de stad Weert) veel grond verplaatst uit de akker, gelegen
builelI het gebied van het klooster en het kasteel, genaamd "den hoofacker", en de konijnenheuvel (mons cuniculorum) doen slechten 10). Hij
heeft deze grond laten \'ervoeren gedeeltelijk naar het (terrein van het)
kasteel, gedeeltelijk naar het driehoekig stukje grond van het klooster,
gelegen over de gracht, en daar een hergske (monticulum) laten opopwerpen. "En ofschoon - aldus pater Judocus . onze medebroeders iuridist.:h dit hadden kunnen beletten, hebhen zij toch gezwegen en toegelaten
dat dil geschiedde; eu wel vanwege de "reverentia et ohservantia" jegens

9) Op de kadasterkaart van 1842 is dit omstreden stukje grond duidelijk
zichtbaar.
Fundamenten van het in 1615 aan de westzijde van de tuin nabij de gracht
:;ebouwde ziekenhuisje waren in 1764 • onder het gardianaat van Franciscus
Jans.cllS . nog te zien. In 1664 is de eerste steen gelegd van het ziekenhuis
aan de zuidkant van de gracht. De weldoenster: Domicella Maria de Roij,
weduwe van de dro •• aard van Heeze en Leende, Joannis Gerardi (t 9 juni
1652) heeft 'oor hel (nieuwe) ziekenhuis f 1400.- hollandse munt bijgedragen
en wu Ilog nWer hebben bijgedragen, doch zij overleed 19 mei 1664. Beide
Wt·ldul'llers zijn begraven in de door hen gebouwd.> Portiunculakapel (1652);
op de grafsteen aldaar bevindt zich hun wapenschild evenals op de voet van
.I,. gulden monstrans.
Zie: Registrul/1 Archivi Conventus WeTthensis eOTUl1Ique q/Ule speclant Conventus eiusdem jundationem et progressum. Scripsit F. Franciscus Janssens
eiusdem conVl'lltus guardianus. Anno /761. (Ms. Provo Archief O.F.M. Weert)
blz. iS, 82·84. Dit hs. in folio·formaat is enerzijds een resumé van het hs.
Memoriu/e Perpeluum (zie noot U), waarnaar telkens verwezen wordt, en
and.. rzij.ls een voortzetting. Na gardiaan Janssens (1761-1764) is het door zijn
opvolgers voortgezet. In het vervolg wordt dit hs. geciteerd als: Registrum
Arch.
10) De herinnering aan dit terrein leeft voort in de benaming van de bij de
}/ojakkerstraat gdf'gen Kniensprallg; vandaar nu de Sprangstraat.
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de genoemde gouverneur, aan wie de broeders om zijn bijzondere weldaden verplichtingen hadden 1 1 ).
Dat de verhouding met gouverneur Storm niet zo vriendschappelijk
was als met zijn voorganger du Bois blijkt uit het feit dat gouverneur
Storm op 17 september 1629 via de geestelijke vader (syndicus) Jacobus
Jansen, priester, aan pater gardiaan van het klooster de boodschap laat
overbrengen dat hij het bergske achter onze tuin wil (laten) slechten;
wel is hij bereid het hout "tot behoef{ des convents" te laten.
Nog diezelfde dag (feestdag van de Stigmatisatie van de H. Franciscus
van Assisi.1 is de gardiaan met zijn vicarius naar gouverneur Storm ge·
gaan en heeft hem er op attent gemaakt dat het bergske daar destijd.! is
opgeworpen door enige (vroegere) gouverneurs, maar tegen ollze wiL
En de gardiaan is bereid dit ook schriftelijk aan te tonen. Daarom laat
hij de gouverneur bij deze weten, dat, als hij de aarde van het bergske
wil laten wegvoeren, de grond evenwel eigendom van het convent blijft
zoals voorheen. De gouverneur wenst daarover echter niet te disputeren,
waarop de gardiaan hem meedeelt dat als het hout, gegroeid op het bergske, en toekomend aan het convent, morgen geveld zal zijn, hij het dan
aan zich zal trekken.
De vicarius Petrus del Fosse, die bij dit onderhoud tegenwoordig was,
en het relaas daarvan op schrift heeft gesteld, voegt er laconiek aan toe
dat de gouverneur zeide tevreden te zijn en dat verder over dit deel van
de zaak niet meer gepraat is.
Daags daarna . 18 september . heeft de gouverneur toch het hout laten
vellen. De gardiaan stelt daarom nu zijn "ondersaeten" in kennis van de
kwestie en geeft hun verlof het hout hinnen het klooster te trekken. Onder·
tussen heeft echter de rentmeester van de prinses de Chimay (Magdalena
van Egmond, de feitelijke eigenares van de Heerlijkheid Weert, en dus
ook van het kasteel) een verbod gegeven om dit hout binnen te halen.
Dit verbod was aan de gardiaan niet bekend; dit wordt duidelijk ge·
zegd in het op 20 september opgestelde getuigenis, ondertekend door
broeder Michael Wijnants (waarschijnlijk de tuinman) en de wereldpriester Norbertus Beelder. Waarschijnlijk zal dit wel zo verstaan moeten
worden, dat de gardiaan geen "officiële" mededeling van de rentmeester
heeft ontvangen en dat de rentmeester dit ter plaatse aan iemand heeft
gezegd.
11) Zie: Memoriale Perpetuu/II .. , Patris Guanliani COllVclltus Fratru/II Mi·
norum prope Ir eerdt (1\18 Provo Archief O.F.M. Weert). Dit handschrift,
bt'gonnen in 1644 door patt'r Antonius van den Stt'en, O.a. te Weert gardiaan
van 1619 tot 1622, bevat ondt'r nwt'r de diverse gt'tuigcnissen die pakr gardiaan
Adrianus Huberti heeft bijt'engdJracht naar aanleiding van ht't geschil over
het eigendom van het driehoekig stukje grond. Voor het getuigenis van pater
Judocus Doverensis zie bh. 274-276; of deze pater ht'rkoll1stig is van Engeland
(Dover) of uit het land van Heusden (Doeveren ) doet hier weinig ter zake.
Judocus Doverensis overleed te Weert 5 november 1638, kort na zijn gouden
priesterjubileum.
In het vervolg wordt dit hs. geciteerd als: Memoriale Perp.
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In ieder geval is het hout door de gardiaan en zijn kloosterlingen
binnengehaald. En zovulgde prompt daarop een bezoek van de rentmeester iu gezelschap van gouverneur Storm "enre hebben den pater
guard iaen llIet ~traffe woorden aangevallen". De gouverneur zeide o.a .
.. dat hij ons niet eu hadde geconseuteert het houdt wech te halen, ende de
Hentmeci-ter duende protest voor alle die tegenwoordich waren van iniurie, omdat de Minderbroeders het voorschreven houdt tot hun convent
namen, heeft persollelijck !:tet 't selve verhoden".
De gardiaan protesteerde op zijn beurt. Zijn needzaam bezit is door
hen .,geturbiert", en hij verbiedt de rentmeester het hout aan te raken
uf weg te Ilatelll voeren. En zo zijn de partijen minder vriendelijk van
elkander gescheiden - zoals het opgestelde rapport meedeelt.
End .. Jen pater guaruiaen hePit niet toegelaten van ui.'r uren uat ijemallut
\'au zijnen'tw.'ght'1l l'en taxken houdt souoe roeren, oft tot het convent trt'eken.
:\la..r dit ni.,t ll'gen"taende is l ...t houot evenWt'! van dl' plat'ts wl't'hgt'\oert oft
lIJt'! consent vall dl' voorschrl'wll h,'er Gou\'l'rlleur end" Rentmeester, oft
au<kr,ins dat en welen wij nid.
Al'lullJ in Olb Com'ent t1,~r ",lillderhroeoers buijtell Weert
20 ~eplt'lllht'r a 0 1629,
Br. Michael Wijnants
Laicus Milloritll
Ita est
Norhertus Becloer Preshyter

De ondertekening van dit rapport door een wereld priester en een lekebroeder, twee dagelI na de woorden wisseling tussen de beide partijen,
wijst er op dat meI! van de zijde van het klooster niet verantwoordelijk
lI'en~te gesteld te worden voor het verdwenen hout. Doch de eigenlijke
kwe8Lie ging om hel eigeJldolllsrecht van de grond; voor de gouverneur
~\as het middel daartoe het slechten van het Lergske en het dempen van
de gracht, die de scheiding vormde lussen de open akker van het kasteel
en het driehoeksterrein van het klooster, aan de achterzijde over een
gracht gelegen

a

Gouverneur Storm heeft inderdaad dit plan uitgevoerd en wel met de
aarde van het bergske. Van de zijde van het klooster is deze poging tot
ontvreemding van terrein echter kort daarna verijdeld. In 1630 heeft de
provinciaal Franciscus Paludanus aan de gardiaan opdracht gegeven er
voor te zorgeJl dat de door gouverneur Storm op eigen gezag gedempte
graeht wederom zou worden uitgegraven opdat het klooster in zijn oud
bezit gehandhaafd zou blijven.
Inmiddels zijn zowel de gardiaan Adriallus Huberti en de vicarius
Petrus del Fosse na het provinciaal kapittel van 1631 ten gevolge van de
driejaarlijkse verplaatsing van het Weerter strijdtoneel verdwenen, terwijl
de senior van het eonveIlt, pater 1 udocus Doverensis, discreet is gebleven.
Dit blijkt uit de ondertekening van het getuigenis van 21 september 1632,
waarin verklaard wordt dat de prinses van Chimay - na persoonlijk het
terrein iJl kwestie in ogenschouw genomen te hebben· het vreedzaam bezit
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l~rvan

ten gunste van het klooster erkend heeft. En om in de toekomst
nieuwe moeilijkheden omtrent dit driehoeksterrein te voorkomen is de
gracht daar opnieuw uitgegraven. Gardiaan Joannes Partoen, vicarius
Guilelmw; Camen en ]udocus Doverensis als discreet en senior van het
convent treden hier op als de getuigen voor het nageslacht. En zo is na
drie jaar deze poging tol ontvreemding van kloosterlerrein geheel van de
baan en laat de l<adasterkaart van 1842 nog duidelijk zien dat het later
zo is g~Llevcll.

Nota over het bestuur van de Heer'ijkheid Weert
De verhouding tussen het klooster· een stichting van de vroegere erf·
genamen· en de grote buurman op het kasteel wordt in de 17de eeuw
in feile bepaald door de gouvemeur van de stad en het kasteel als ver·
tegenwoordiger van het Spaanse gezag (de Aartshertogen).
De rentmeester van het kasteel \ recepteur I is zoveel als de zaak·
behartiger van de erfgenamen van de heerlijkheid Weert; in 1631 is
Reynier Bierens rentmeester en deze zal wel de persoon zijn waarvan
sprake is tijdens het conflict I!! I.
111 verband m'" de lIaam: Prins( es' de Chimay als b('stuurder van de heerlükW....rt, N .. derweert en Wessem is h ..t dienstig op t .. merken dat "die borell,
"lat en he ..rlicheyt van Weert md allen sijnen rechten en thoebehoert:ll, ten
a.ld.·ren üie stadt van Wisë' lil en ten derden de vo~gd;je van Thoren" als leen
van Gelder door Koning Philips H, hertog van Gelder, geconfisqnl'e.ra zijn
als gevolg van de ter dood veroordeling van PhiJips de Montmorency (5 juni
1568'. Bij het vredestractaat, 9 april 1609, tussen de Aartshertogen en de
Stah~n G,·n .. raal is deze verheurdverklaring vervallen. In deze tussentijd is
de w.'duw:' v~n fl,ilips de Montmorellcy. l1am.. lijk Walhurgis van Nieuenar,
- bij gt'mi» van erfgenamen in d.. mannelijk., Iün - in feite toch weer erf·
g.. naam gt'wordel1 van de heerlijkheid Weert, Nederweert tn Wessem door
haar (2del huwelijk met Adolt van Nit'uwenar, een achterneef. Zij ov,'rleed te
Utreehl 21 mei 1600.
In 1598 h.. eft zij de hl"erlijkllt'id venllaakt aan haar neef Gt'orge Everard van
SoI1l1s-Lich, dil' gehuwd was met ~abina van EgnlOnd, 10de kind van Lamoraai \'an Eglllond, everWens t .. Bruss.. 1 onthoofd in 1568. Sahina sterft in 1614
en Jan treedt haar oudere broer Kan'] in de rechten op de heerlijkheid Wet'rl.
Nederweert en Wessem. Na zij.l dood in 1620 wordt hij opgevolgd door 'ûjn
schoonzoon Alexandre de Ligne, genaamd Croy, prins vlin Chimay, di!' gehuwd was lJlet Magdalena van Egmond, dochter van Kart'!. Na de dood van
haar echtgenoot (gt'snt'u\dd Ie Wes..! in 1629, trt'edt Magdalenll al. b.'stuur·
ster op en is in deze periode bekend als de prinsf'S de Ch imay. Zij overleed
in 1663 la),

12) MemoriaJe Perp. blz. 285.
13' Zie o.a. Publ. de Limbaurg 29 (892) 133-137; Pompen., Jacob de Eerste t.z.p.
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Gouverneurs te, Weert
De eerste gouverneur, Joannes de Monte Sayas, wordt in het Liber
Recol1llllelulatiollis als grote weldoener vermeld. Zowel op eigen kosten
als op die van de stad heeft hij het klooster "per haereticos totaliter
destructus" in 1572 opnieuw laten herstellen ..
TijdeIIs het gardiallaat van Godefridus van Mierlo (lSS4- ?; en 15931.">99 j is de italiaan N. Corradino gouverneur. Over zijn verhouding tot
hel klooster spreekt pater J udocus Doverensis niet al te waarderend.
Zijn dochter, Dame Lucretia Briumy diet Corradini, Espouse de Jeall
,"Iieo/as du Boys, S(eigneur) de Droogenboseh, Bouhan, Moursel, Mamber et Steel/, is te Weert overleden 18 augustus 1631 en (als Derde Ordelid) begraven in het koor van de kloosterkerk vóór het presbyterium,
Haar echtgenoot was toen "ConseiL de Guerre de Sa Majesté, Capitaine
tI'une CompaplÎe Bas Allemans, Gouverneur Superinterulent el Chatlaill
de la ViLLe el Pars de Weert" 14 J, Cit het Liber Reeommerulationi.s, waar
zij lIlet ere vermeld wordt, blijkt dat niet alleen haar echtgenoot, doch ook
haar vader en schoonvader gouverneur zijn geweest. Haar schoonvader
is MOIl,; du Bois, die als gouverneur het bergske heeft laten opwerpen op
het driehoekige stuk grond. Deze komt in 1586 reeds voor als gom'erneur 1;; I,
Dat deze gouverneur - ondanks zijn verdiensten voor het convent volgens het getuigenis van pater Judocus . niet in het Liber Reeommerulalio/lis vermeld wordt, kan zijn verklaring vinden in de onrustige tijd.situatie.
I wordt vervolgd)

D.v.W.

I .. 1 Aldu, ht'l g,rafsdlrift. \f'nneld in het Memoriale Perpetuum blz. 311, Jean
Ni.'ola" Ju Bois lt'f'ft nog in 1632, In 1633 wordt Jan vaD Bourternburg door
de Koning aange.teld tot gouverneur. Zie: Publ. de Limb. 29 (1892) 177.
151 t.z.p, 170, 172.
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Varia
De Aldenborgh te Weert
Situatie en omvang
\lan het terrein van het Minderbroedersklooster
(venol;.! van hlz. 31:5·32.1.)

De terreinomvang van het Weerter Minderbroedersklooster is in het
voorafgaande artikel vrij nauwkeurig afgebakend kunnen worden. DI'
poging tot ontvreemding van hel driehopkig stuk j!rond aan de achterzijde
van de tuin, door ons genoemd het confliet van 1629, heeft zijn lwstaansgrond in de eigenaardige situatie van de waterloop of beek in deze omgeving. Vandaar is het gewenst dit belangrijk onderdeel iets nader te
hezien, daar de waterloop voor een groot deel de begrenzing van het
terrein bepaalde.
Deze waterloop is de voortzetting van de Weerter- of Bocholterbeek,
die een aftakking is van de Aabeek. Reeds in 1296 heeft Heer Willem
van Horne verlof gekregen deze aftakking te maken naar Weert en
Nederweert. Bij de Beekpoort kwam deze heek in dit Weerterstadsdeel pn
liep dan rechtstreeks via het Morregat (dus tel-!enwoorciig ± Verlengde
Beekstraat en Jan van de Croonstraat I in westelijke richting naar cl<>
achterzijde van de Aldenborgh en vervolgens in de richting van de Doolhof; bij de bouw van het nieuwe kasteel (circa 14.'15) is deze heek ook
geleid rondom het kasteel en kwam vervolgens weer uit hij het Morre;!at
ongeveer aan de achterzijde van de Hoge Slt'enweg (thans Kastee\swall.
Dit wordt heel duidelijk aangetoond op de kaart vall de stad Weert van
]acob van Deventer. Over dit documentair gegeH'n van olllsll't't'k". 1560
wordt aan het einde van deze heschouwing. halldt~lelld over de Illt'dedelingen van de eigentijdse getuigen hetreffende het lerreillconflict van
1629, iets nader uitgeweid.

Eigentijdse getuigen
De belangrijkste getuige omtrent het terreinconflict van 162() is pater

Judocus Doverensis, die in 1629 reeds meer dan 36 j aar onafgebroken
woont in het Weerter klooster. Hij is dan de senior van het convent en
mag wel gequalificeerd worden als iemand die op de hoogte kon zijn van
de situatie van het terrein in de voorafgaande periode. Naar aanleiding
van het voor het klooster aanmatigend optreden van gouverneur Storm
heeft de gardiaan in het bijzijn van de vicarius van het klooster de oude
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pater ondervraagd. Door de genoemde personen is hiervan een rapport
opgl'stdd en door heli ondertekcnd. De wetenswaardigheden van pater
Juducu~ zijn in eell negelltal punten geformuleerd. Behalve voor de
tel rl'in~ituatie \all dc Aldenborgh bevatten zij ook enige gegevens over
de nieuwe burcht. die tot op heden - voor zover ons bekend - niet gekend
l.ijn. lIeL llegt'nLal puntcll wurdt hier getrouw weergegeven, ofschoon niet
altijd woordelijk 1).

Getuigenis \lan pater Judocus Doverensis
1 0 Dl' plaalo, waar ons kloost.'r is, wordt en werd genoemd: "antiqua Arx
g'eerlcll,.,is·'.

2° Ik burcht dil' nu Iwstaat I dus m.a.w. het nieuwe kasteel], waarvan het eerste
gt'dt"'Il<' door bralul is Vt'fWOl'8t, is in dezelfde tijd gebouwd als onze kerk
"prout hal",t traditio maiorum" ~ I.
:~ J at'oh I, graaf \ an Hornt', Iwdt het terrl'În waar de "Arx nova" en het vroeger
afgt·brand.· gt·dt, .. lte \an de ni"uwe burcht is gf'legen, gekocht van een zekere
"Catharina. gt·woonlijk geno"md Tri!'" iJl die lJlleghen woonellde opt Leuckl'll".
IJ .. Olll\ang: van dat tt'rrein, gd)OUWell, grachten en akker, beslaat tien bunders
g;rund in hel \i.'rkant. "Hat'c patent ex testamento Comitis" :1).
4" Onder het bewind van de eerste gouverneur van Weert, dominus Joannes de
l\Ionk Sayas, aangesteld in de Lijd van de hertog van Alva, zijn langs de
grPnslijn \an I..,t gehele kas/ee/terrein allemaal d,'zelfde bomen geplant: "ulmi
,;iv.' olm boomen". ROllllom het gehele kloosterterrein zijn eikenbomen ge·
plant, ti i., ook te zien zijn op het stuk grond gelegen over de gracht achter
I... t zi,'kt'nhui" I dus m.a.w. op hel betwiste driehoekig stuk grond}. Deze
hOllWII "dlijnl'll \all Ct'lIzelftlt' olld"rdolll te zijn.
0

1) Pa ... r _\ntoniu, van d.'n Steen, reeds "enIer zelf vicarius en daarna gardiaan

tt' W.. ,:.. t, hedt dl' \olgonk van Iwt rapport I zie Man. lP erth. I no 33) in
zijn tran,,'cripti,' 10pg,t'nonwlI in het Memorill/e Perp. blz. 274·276) doelliewust
!,,'wijzigd; 110 9 \an het origineel is door lwlll als n° 4 geplaatst, klaarhlijkt'lijk \'allwegt' d"~ chronologi:>che volgorde. Ook heeft hij hv. de naalll van
ol" gouverneur Sa ij \'olkdiger neergeschreven als Joannes de ~Ionte Sayas.
\' t'fllt'[ i. geen wezenlijk ver,;chil tussen het origineel en de transscriptie ; de
\ olgordl' van tlt'z .. laat,;te wordt hier aangehouden.
2) Pakr Judocu. maakt geen onderscheid tussen de kerk van 1461 en de lakre
uitbn-iding I tll,.-cn 1512 en 15261. De bouw \-an het nieuwe kasteel datet'rt
lllt'll olllstreek, 1455. De kaart van Jacob van Deventer (circa 1560) laat hd
kastt',·1 zien als een dubhel gt'bouw, waaruit kan wOfllen besloten dat het
\oor .. lt· de"1 \an llt't kastt'l'! is afgebrand na 1560. . Zie ht't om!t'rsehrift hij
d .. tekening op blz. 350.
31 Zie blz. 317, noot 7.

5 ° Monsieur du Bois heeft in dt' lijd dat hij gouverneur wa~ van hel W t'l'rlt'rkasteel ve.'l grond laten oVf'rbrengen uit de "hoofacker", wdk.~ gdl'gcn was
buiten het gebied van het klooster en het kaslt'eL Ook liedl hij Jaar dl'
konijnenheuvel geslecht '"lllons euniculorum" J- Deze grond hedt hij lakn
vervoeren g .. deeltdijk naar het krrein van IIt·t kasteel en gnt...·It ..lijk !laar
ons terrt'În in Je buurt van lipt zit'kenhuis; op dit lerft'in, geil' gen oVl'r .1"
gracht, hedt hij een Lergsk,' I "monticulum") laten opwerpl'n. Ofschoon onz.'
medebroeders iuridisch dit hadden kunnen hdettcn, ht'bLen zij tod. 1-("Zw"g"1\
ell toegelaten dat dit gebeurde; en wd vanwege de "n'v.'n·ntia et ohsl'l'valltia"
jegens de genoemde gouverneur, die door zijn bijzon(kre wehladen d .. bro .. ders aan zich verplicht had.
6 Reeds meer dan 36 jaar is daar een gracht, die de hovenverm .. ldl' I'laal~ in
de buurt van het ziekenhuis ,dH·iut vall de akker van het kasteel; d .. ze gracht
was zo diep en breed, dat karpers en kreeften ("carpiollt,,, et eallcri") tlaari n
werden gekweekt,
7° Gardiaan Godefridus van Mierlo ~) heeft meegemaakt dat Je italiaan dominus
N. CarraJin, gouveflwur van het ka.tl-el ä l, een grok eikenhoom hedt latelI
omhakken, waarvan hij zich een wagen hedt laten maken; d.·zp boom stund
vlak hij het bergske naast de be .. koewr; u,' gardiaan heeft toen "cu ram Deo
et mundu" tegenover de arudders die de hoom omkapten luide geproll'.lt'enl
dat het klooster oDIedlt werd aangedaan; doch het haaue nipts.
8° Onder het gardianaat van Everardus ab Aqua [1616·1619] heeft gOUV('l"l1l'Ur
Storm met nadeel voor het convent getracht de gracht te laten dempen di"
hel driehoekig stuk grond scheidt van de akker van het kasteel; dt' gardiaan
heeft dit toen kunnen verhinderen, zodat de gracht zoals nu [in 1629] nog
te zien is, slechts ten dele is gedempt.
9° Op 18 september 1619 heeft dezelfde gouverneur Storm hij het slechten van
het bergskI'. waarover boven sprake i" lzie 5°l,met dezp aarde tevens de oud ..
brraeht laten opvullen, welke de scheiding is van het kloosterterrein (met het
bag.ke) 1'11 ook nu nog 116291 gehed en al open grond is.
Q

Uit het bovenstaande getuifrellis van pater J udocus blijkt dat dezelfde
gouverneur Storm, die in 1629 de poging deed om het driehoekig stuk
grond te accapareren, ook reeds op de dag af tien jaar eerder een der·

4) Gardiaan Ie W ..ert 1584-1591 en 1593-1599. Hij owrle .. d h' Maastri"ht 3 juli

1614. " ... in saceo Online jubilarius, ali(\uaIHlo guardianus et vical'ius al'
lUonialiulll S. C1arae conie,;oariu., vir atlmollullI pal:ificus et pius". Zie;
D. van Heel O.F.M., N('erologiullI van cl .. Milld .. rbroc<ler,klooster. te Maastricht en te Lichtcnberg (Slavantd, in Publ. de Limb. 86·87 11950·1951) 296.
5} Zijn dochter, te Weert OVl'fledell in 1631, was gehuwd lIl"t Jean Nicola:; du
Boys, gouverneur te W('ert; zie het grafsdlrift blz. 324, waar de naam
Corradini gelezen wordt; in het Liber Recommendatiollis (foL 29 v-l staat
te lezen: Coradino.
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t-clijkt, i,(t~illt-l heeft gedaan (i I. Waarom tuen het beoogde doel niet bereikt
Î-, \IorIlt \ t'rUaard wals blijkt uit het getuigenis van brueder Jan van
:-il. Vijl. duor tie afwezigheid van de guuverneur.

Getuigenis van broeder Jan van St. Vijt
Al,. LIITI'de g:etuigl' in het conflict van 1629 fuugeert broeder Jan van
Vijl. die gedurende at:ht en een half jaar te Weert gewoond heeft.
l iL eigell bt'Il'\'t'lli,. weet hij te \ertellen dat gouverneur StoflIl in 16lB
ah ort'l"" Ilaal" Urusse! af te reizell aan zijn plaatsvervanger I Locum knenti
,= lui lt'1I Uil t 1 de opdracht heeft achter gelaten om de berg grond, die op
hd Lerrein I area I van het kasteel lag, over te brengen lIaar de gracht,
di .. het terrein van hel klootiter st:heidde van dat van het kasteel. Tuen men
dl'Loe IInkzaalllhedell begon te verril'hteu heeft de gardiaan zich verzet;
dt' \\('ri-clil'di'lI, door dl' gou\'erueul' gehuurd, hebben toen die hoop aarde
!2-~'dep()IIt't'rd naast het columbarium, gelegen bij de boomgaard van het
ka,.teel.
:-it.

Brl",.!.'r jan H'flt'lt \f·rd .. r Jat hij zelf g..r .. gdd heeft meeg.. holpen de op·
br"H;!,t \all ht'l gt'IHlt'Jnd., "luk gronJ binllen te halen. Hij spreekt OVer groell
\oor J,' \C'l':;i"rin;\ \an Je kt'rk eH ov .. r bomen en anJer hout voor de werk·
plaat,; enz., en dit alle, g.. ~chi .. tlde zolHIt'r enige tegenspraak. Ook is hij per,oonlijk ''''l'kzaam gl'wc'c',t bij hel omhakken van zes oude eikenbomen, die
alll'Il in 1624 gebruikt zijn voor Je bouw (het hcr~ld) van hel klooster; in
1624 is namelijk een nieuw dormitorium opgebouwd en het dakgewelf io
Il<'t schip van dl' k .. rk gemaakt').

6) Broed .. r lan van St. VUt plaatst dit feit in 1618.

~I
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:\Ic'rkwaardig is dat hl'ide keren dt'ze poging gedaan worJt daags na hel fee,t
\all ti" H. Lamllt'rtu:; I l Î st'pu. til:' patroon van Ill't Luikse diocees. Op sellte
Llllllveris ,Il/ch Wc'!',, pa(-ht bt'laald aan het Kapittel van Xanten. Zie: De
,\ eder!. reel/W 77 11%0) kol. 2ï9_
juann.',- Sturm is d.. rhalv.· gouvefllc'ur in (1618) 1619 en in 1629 (in het
origin",'l ,.taat hij \"'TIlwIJ als JoalllH'S Slonnius en Joanne, dc Storm).
1Je- \ ulgurd., \ all dt' \V n-rt .. r gUU\'I'r1Il'ur. . zOIlI" .Iie uit Jiverse gegevens
hlijkl . b:
J oanll('s d,. .\Ionl., ~ayas I ón,a 1572);
Mous, du Boi,. tie Op\H'rper ,an h.. t bl'rg.kt' 1151:16);
N, Carra,lin. italiaan lomstre.. ks 159:{ en ook nog In 1614);
Joallllt',; ~turlU 11613, 1619 en 1(29);
J ..all Nit:olll" du Boy:;, :WOII ,all 1\1011•. Ju Bois ell :;cboonzoon van
!\. Carradin 11631);
J all \ all llourll'mhurg (1633).
,\nlullius \all dell ~teell Ilokert in 1644: ,,!'od"1Il anno aedifieatum est novum
tlol'lllilLlriulll cum seX c,'lIîs t't hYl'ol'austo et dOlllUS clivituiaris (quae priuo
t'rat ,. rq;iCllll' la\ acri iuxta culinlllll) tUlle posita l'st sub novo dormitorio
iuxla lIo\am >acri~talll, quat' priu, ooldml essc sub oxali versus pOlflarium".
~ .I1el/loriule Pcrp, blz. 268).

En wat hl't hekwerk bl'lrpft dat gt'woolllijk aan llt't "inti" \all de dan, hij ,J..
beek aanwezig is, zt'gt hij, dal dit vroeger g.'plaabt i, om k \'('rhi"dl'l"l'n dat
de konijnen in onze hoomgaard zoudell komen. Evellzo is het Ilt'kwl'd•. "U
nog te zien aan de damzijde bij de boomgaard van hl'! LOllVent . daar g"lIlaakt
0111 te beletten dat d.' koeien, die in de boomgaard geweid wordl'lI, d" da"l
vernielen.

Dat de lekebroeder Jan van St. Vijt al~ getuige is opgeroepell heeft ziill
verklaring niet alleen in datgene wat hij uit eigell ervarillg weet te ver·
tellen, doch vooral ook omdat hij kan getuigelI nalllellS een vrO('iè,'r,·
gardiaan van Weert, namelijk AfllOldus ab Elderell, die daar gardiaan wa~
van 1599·1606. Later na door de Geuzen uit het klooster te Lichll'n],erg
bij Maastricht verjaagd te zijn is de oude pater Arnoklus wederom te
Weert teruggekeerd, waar hij als jubilarius in Online 23 december 16lB
is overleden. Broeder Jan heeft derhalve te Weert met deze paLer samen·
gewoond en beiden hebben in 1618 de eerste poging van gOUVt'l'neur
Storm tot ontvreemding meegemaakt. Op zijn oude dag heeft pater AfIloJdus ab Elderen - aldus broeder Jan - dikwijls gezegd dat het terreill llIet
het bergske er op altijd tot het klooster heeft behoord cn altijd ill vreedzaam bezit van het klooster is geweest. En nooit heeft iemand daar enige
aanspraak op gemaakt H J •
Het is met dit getuigenis dat broeder Jan van St. Vijt zijll bijdrage
levert aan gardiaan Adrianus Huberti die in 1629 tegellover gouveilieur
J oannes Storm verklaard had bereid te zijn schriftelijk aan te tonen dat
het betwiste stuk grond altijd tot het klooster behoord heeft \1). De gardiaans van de voorafgaande jaren moeten beschouwd worden als de
officiële personen die hieromtrent kunnen getuigen.

In 1764 noteert gardiaan F. Jan,,;ens: "Hot: UllUm aetlificium ex \t'tni COIIventu adhuc hodiedwn extat". (Regi~trum Arch. blz. 75; zi .. VOOf dit ib.
blz. 320 noot 9). In 1867 is dl'zt' "oude houw van Olb kloo~lt-r gan, .. !. vefnieuwd; vanaf de fundamenten geheel opnieuw ol'g"buuwd; l"'gOIlI"'1I in
Febr. 1867, onder dak in J uly van hctzelfJe jaar" (t.z.p. 2-l2). Da,· pandvleugel is die aan de noord·zijJe, namelijk waar tegenwoordig f rall'r,kaIlWf en
sacristie is.
8) Mon. TI' erth. I no 31; Memoriale Perp. blz. 276-277.
111 welke jaren broeder Jan van St. Vijt tI' W""rl h .. dl gl'woond i, nid
precies aan te geven. Uit de nw,I"u,'!ing hetrdf .. nd,· de in 162·1 gl'IJruiktl'
bomen volgt niet dat hij tocn in Weert woonde. In 1620 is hij tI' Maastrieht
ingeschreven als lid van Jc OnZ<' Lieve V rouwe Broed,nehal' (= later di ..
van de Sterre der Zee). De Maasgouw 37 (1915) -l.
9) Zie blz. 321.
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Getuigenis van gardiaans
Dat "l\l"trc('k~ !;")BCl het lJt'rg.~ke is upgewoq,elJ L'n wel d~)t)r gouvemeur
l\jol\". du Ijlli" i" bij 1H'l\aderill~ al;; d<llum te aalJ\'aanlen. Dil is dan
è,,>~(:hied lljtkn,; het "ardiallaal van Godefridu" a Mierlo (153·1·151J11,
di!' kurt daarop opnieuw Ic Weert ~ardiaal1 t~ (1.')1)3·!:'i'NI. In deze
II\Tl'dp IwrÎot!e is pakr Ju(lucus ilovert'lI"is zijn ollderdaall en kan ruim
:îOjaar laler 100" O\l'l" dezt~ !,t'rsuon !le-tuigl'l1.
(h n d,' 0l,\olrer Hili t!ardiaan Goddridus. namelijk AnlU ldu:" ab
Eltlnt'lJ (L)(Y)·l(;Uü J. \\l'd broeder j all \an St. Vijl eCII verklaring te
,~e\ 1'11. doch dakrl'lld vall zij II laablt' levclIsj arelI.
E, (.wls dl' ~ ;telltwmde gardiaan~ Zijll ill 16:ztJ ook de 2 Y()I~t'll,le
illllli{ldd" O\l'r1edl'l1, lIalllelijk l\. N, Hallc"dlot (1606-16U ') I en Judocu,;
Ha~t' ( 160!)·lül.31 ~'a I.
I)" )!<lrdiaan \'<lll 161:t Hie-ronylllus rle Crelull. opcnt de rij van het
:J-lal ;.!ar.[!aal1~. dal g,~zalllt'n\ijk l'l'n \erklarillg aflegt I door ieder 111'1'~,,,itd:Jl ulIlkrtekl'nd I dat in (k Lijd \all hun hestuur zij nouit alld!')",;
hd.lll'l1 ~,,\\tlell dan lbt hel ~lul ~rûlld. gdegell in de huurt \all het
zi,·kenhui,.. u\a ti .. !!T<lI'hL tot het klooster behoorde ell ook altijd daartoe
I",hoort! hl'dt. Zij !JeblJl'1\ .fl uuk verllOlllen vall hun voorgangers, die
dit ook verklaard hebhel1 tcgcIIO\t'l' \TOegl'rc )!I)UVenICUfs en al degellen,
die daarop enig recht hebbell \\ illl~ll doen gelden 10).

d ..

Bundl'lt lIlClI de argulll!'nten die van de kant van het klooster bijeen.
gehradll zij 11. dali moet men wel zeg~ell oat het gehele betoog zich COI1celllrccrt rundom het feil van het vreedzaam bczit van het tcrrein. Voor

hel aanlonl'lI "all het eigelll\olll,;rechl is dc afhakening van het eigcn
krl'L'ill met eemwHde "uort honH'1I (eikellbomell voor het klooster en
Ohllboll1l'1I \ our het ka~leell in feilt' hel meest doorslaggevende argument.
l':igl'naardig is echter dal in de verklaring van eell meer oll!Jartijdige en
llli.l1dl:r gc·ilJtct'e",.endl' ;:l'luige hi,'ru\er met geen \\oord wordt gerept.

Getuigenis van de oud-luitenant Albertus Martinez
!lo"r hel Ill'''luur I di"ndoriullli Viln het klo()skr is op 31 october 162()
dl' uud-luilt'lIallt van hd ka,.ll'd olldenraa~rl over hetgeen hij wist hetreffellde het eig"lH\olll vall hel bch\ isll' swk grond.
'Ja I J/ellwri"lf! I'ap, lol/.. :\:,6.
1111 1/"11. Irath. [ nu ;-12: Mf!/lwriale I'el/I. lill. 273lJ.' ontlnlt-k"Ilart'1l zijn: HinUII\IlIU' d" Crl'lo!J 1 161;-I-ll>t6). E,,·nudus ah
.\'lua Ilhlh-161'.lI, c\ntouiu,. \au .teil ~lt'('u 11619-1fJ221. Juannl'~ HITm-,."1I
llü2.ï-lt,2i\ I "1\ :\driunu, HulJl'rI i tl62!:1-16i111. lk gardiaan Joanlles Snlit,
i 11l22·1I,2:;, onll'rl,,'kt iu dez.' r... ·k,; waar eu v.anlll',-r O\akcll'1I i, oul... kend.
()"k iwt ,tt-rfjuar 'au 1\. :\. Ran">'l"h"t cu Judo,'u," dl' Ra", is llid hekend ;
,,,·lli.hl i,. J l"tOI'U; '" \('r(Tllz.,hi!!('ll \liet hidoru,. dl' [{av •." o",rled,·n 11'
.\I\I\"·r\,('JI 10 UU!!U-lus ló-!O.

"Over sestich jaren gheleden ende meer" heeft luitenant Albertus
Martinez in deze functie op het kasteel "gheresideert". Hij vt'rklaart
niets te kunnen getuigen over het eigendom van de "grondt van die crw
ghelegen over de grachte deses convents al waer Mons. du Bois aldl gou'
verneur in sijne tijt een bergske heeft docn maken teghen den danck der
oversten vant selven convent". Hij weet alleen dat hij door MOlls. du Bois
en Jan Storm "gheimploijeert is gheweest om dat v()orschreven berg",ke
te maken, ende te vermeerderen met aerde tot woonplaetse van eenigh,'
conijnen" 11 ).
Het conflict tussen de gouverneur en rentmeester enerzijds en het
klooster anderzijds is niet aanstonds beëindigd. Dit blijkt uit de opdracht
van provinciaal Franciscus Paludanus aan gardiaan Adrianus Huberti,
gedateerd 2 october 1630, om er voor te zorgen dat de door gouverneur
Storm op eigen gezag gedempte gracht wederom zou worden uitgegraven
opdat het klooster in zijn oud bezit gehandhaafd zou blijven 1:!).
De prinses de Chimay, Magdalena van Egmond, heeft het conflict
beslecht in 1632. Na persoonlijk het terrein in ogenschouw te hehhen
genomen op 21 september "ipso sancti Matthei Apostoli et Evange1istae
festo" heeft zij de definitieve sententie uitgesproken ten gunste van het
klooster, en goedgekeurd dat de nieuwe gracht werd gegraven [dus opnieuw werd uitgegraven] 13).
En zo kon de samensteller van het Memoriale Perpetuum, Antonius van
den Steen, in 1644 noteren dat in 1636 de gracht van het klooster geheel
en al gezuiverd is. Hij vertelt erbij hoe dit is geschied.
Via de kleine gracht achter het driehoekig stuk grond, beplant met
eikenbomen, is de gracht van het convent geheel gezuiverd (geveegd) en
wel met vrij weinig moeite wat betreft het overbrengen van het waLer
door middel van enige hulpmiddelen; maar met meer moeite wat hetreft
het overvloedige slik, dat gedeeltelijk met karren in de boomgaard is
overgebracht en gedeeltelijk met behulp van boen~n is uitgeworpen .in de
weide van de gouverneur 14).

Nabeschouwing
De indruk, die het boven besproken conflict achterlaat, is die van ecn
onwelwillende gezindheid van gouverneur Storm en van een eigenaardige
handelwijze van gouvérneur Mons. du Bois, die een stuk klooslerterrein
gebruikt om konijnen te herbergen. Hun aanspraak op het driehoeksterrein, aan de achterzijde van het klooster over de gracht of beek gelegen, wordt echter heel begrijpelijk als men de situatie bekijkt, zoals
deze op de kaart van de stad Weert van Jacob van Deventer (circa 1560)
wordt aangegeven.
11) t.z.p. no 34; en t.z.p.
12) t.z.p. no 35; cn t.z.p.
13) t.z.p. no 38; en t.z.p.
14) Memoriale Perp. blz.

blz. 277-278.
blz. 279.
blz. 290. Zie ook Neer!. Ser. blz. 322-323.
293.
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1Iaar de kaart

Illlrl

}acob

IYIn

Deventer (:t: 1560)

aan ,k hen Frans Grouwl'r, hoofdopzichter Publieke Werken
W('l'rt, di,' aan de hand van dl' skendruk van d,'ze kaart (zie Publ. de
Umf,. 29 (H1921 tu,,,pn hlz. 26ti·2óÎ) uo\"enslaanM tekening vervaardigde. Het pijltje
~~) op dl'zt' It'l. .. ning wij,t naar het oll1,;treoen driehoekig ~tuk grond aan dl'
.I .. a"htlnijd,' \an Iwt kloo,.tntt·rn,in; ook de doodlopellde gracht aan de zuidzijde
Î,_ dUÎ1t.'lijk waarnl"'lllhaar. Een \"rbinding,;gracht tuseen kasteel en klooster aan de
ili.',lûjtl., j, op d., kaart van Jacoh van D",'enter nit,t aanwezig; deze dateert eerst
\UIl lil:;\' Ikz.' t .. l.l'ning ,ef,.dlilt ,krhahl' in ~nigt' detailpunten (o,a. de waterloop
.'tl ook d.' I'laal,; \'an ti .. toq:;ang,;poorl lot hel nieuw!' kaste.'l) met die van de platte;;rund \all \\t'I'rI, ,I i .. rond 19;~ó i" wnaardigd 1'11 overgt'nomen is in het verdien_",lijk wnk \an A. Mert,'lIs en J. H"/lkt'lls, Schetsen uit de geschiedenis van ket
/.1/11// U/II U:t'NI, W",'rt 1lJ';6 , blz, ·14.
1)l'l'l'rll'" dauk
CI'II\I','Ul,'

'J::n

Oe kaart van Jacob van Deventer
Dat de kaart vall de stad \Veert olllstr,'ek,; 1:)60 op last vall kOllillt.\
Philips Il getekt'nd duor de cartograaf Ju('ob van DC\l'ntt'r geen lIauw·
keurig heeld geeft vall tIe Lerreillsituatie oer .,Millores" l)(~hol'ft gel'l\
ven\ondering te wekken gelet op het karakter vall deze kaart. Doch dal
de waterloofl van de Weerter heek wel flreci('s wordt aallgt'Cluid is voor dl'
halld lig!!t'l\(l, en zo is dit doeunwnt vall l.'')60 Cl'n intl'fl'sl'>ant gl'tuigelli,;
ovcr de situatie. voumfgaande aan het clJnfliet \' an 16;2IJ. I nlll\t~r~ het
l,etwiste driehoekig stuk grond is daar duidelijk LI' ollders('hcid"II. ter\\' i,il
de \ latere) \'erbindingsgracht olltbreekt; na l.'ll,() \ de kaart vall Jacol)
van Uevellh'r) ell vóór l.'iB6 (het opwerpelI vall het ht'rg:,.l,.e) moet d('z!'
zijn gegraven. Het doel t~r van moet \'olgells onze berekl'lIing dali zij 11
ge\~t'est um de \\ieerterbeek, die daar in de waterlool> juist CI'II I,.lIik VCI'·
tOl)nt, iets meer water te latelI afgeven aall de duodloJll'nde gradll lal\g~
de zuidzijde van het kloosterterrein I,.).
Het omstredl'n stukje gracht zal gegraven zijn tUSSl'1I dl' jaren l.')()(l 1'11
1.')B6. daar het ontbreekt op de kaart van Ja('o!J van l)!'\enler ,'11 tt," \ijdl~
van gouverneur MOlls. c\u Buis aanwezig is. En hel is jui~t in deze ['('riodl'
dat het klooster en dus ook het kluosterterrein cen \'erwarr('\ule tijd heeft
beleefd.
Eerst in 1566: "Geuzii seu iconoclastae ;2a Augusti in festo S. Au·
gustini lIostrum COllveutum illvaserullt, spoliarunt, devastavcrullt t·t fraln's
exulare coegerunt". In de lIlaand augustus 1567 zijn de kloosterlillgl~ll
15. De gracht aan dl' Bi"stzijtl" al~ Vl'rhinding tussen hd (nieuw... ka"t",·1 "n
Iwt kloo.t,-r I d.. :\JdenLorgh. dall"'rt ",·r.t uit d,' zom"r van 1651.
Volgen • .I,. lIl"lh'deling in h,'! Memoriale l'er""//l/lIIl Iblz. 321n IH'eft d,'
prin;;.·s d,' èhimay 1== :-'Iaw lalena van Egmond. in dl.' wlII"r van dal jaar
"en nieuw!' gracht lall'll gran'll \anaf Ilt't ka,t,·,·1 naar IlI't kJoo,t,·r. llil ol ..
",k.l blijkt duid"lijk ,lal ht'l dod \an d.·z,· ni .. uw .. gradlt was om .k Idood·
IOPI·nd..) gracht aan d,' zuidzij,k van h,·t kJlJo~lt·rlt'IT,·in 11' VOOI'Zl"1l van
.tromend wal,'r; ,'r wordt z,-Ifs bij v'.'l1n..ttl dal in d~ IH· .. k ,·,'n oh"tak,'1 i,
g"plaat,;t om Iwt zWt'rvt'n ,·an .I .. ,·i""t'1l lt· ,'oorkonll'll 1,,11" pist"" hinc indo'
d.-fluant". en tlat hd ond"l'houd \<ln ti,· Ini,'uw'" gral'ht i,n van hl'l oh,lak,'J
1"luis. h'n last.·. i. ,'all ti" gt'not'nllk Domina 1'11 haar Illl\'olg"r>;. D,·z,' "luis of
dit ol,l"tak,·1 mol'! g,·lo .. ali •••.. nl worden hij het uilt·ind .. van ol,' lO"11 dood·
10pI'nd,' gradJt, dus aan d" Bit'slziju,· naa.t hpt t:O"IIIt'It'l"iulll l\Iaill~ ofw"1 ht't
lalt'r genol·md.· hl",·k",·ld.
DI' weg lu~""n IlI't kloo~l .. r en dr' .Iaol wordl iu 16,):~ at. ,1t"'IIW"g ,.pt'rft·I:la
l'l confirmala" gl'nol'ul<\ 1t.Z,I'. bil, 3301. (11 E(,l l.,'~1 !!Ilnliaall F, Jall~~"I1~
1Regislrum Af/'h, IJlz, 112. ti al van d"Zl' slt"'IIWI'g w"illig; 1I"'''f 11' 1t1'>P"UI""1I i~,
,.1Il0do \'ix .. iu" Vl'sligiulII appart'l'·.
U" PorliUlll'ulakap..l i. g"bouwt! in 16.12 I zi., blz. 320, 1I00t 9), Aang,·zil.'l1 Ik
zog.. naamd" hilllWII\'ij\t'f doodloopl Iq;m d,'z,' kap,·1 Il':i,' kada"to'rkaarl l!H2
op hlz, 3141. kan m"\. .. uig'· waar,;chijnlijkllt'id gl'l':q;t! wordl:t\ dal dl'zl' binnell'
,ijn!r \'1111 OUtlt'l" dalum "11 ""11 Ollll .. ka~le .. l:;gra('.hl is.
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/laar hel kloostt'r teruggeroepell ,.prupter ad\'cntullI Dueis AlLani (Due
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Vl'n'ol~I'1/8 il/ 1.571: "COII\'l'lItus

!lIJster totaliter de~truitur per !cO))o·
De eerste gouH'meur vall Weert, Joalmes de 'Mollte ~ayas. heeft
op k""tt'll "all (Ir- ",tad en "l' eigcll kosten er voor gezorgd dat hl't kloo~ter
0llllit'u\\ /!t'n'",taurl't'rcl wen!. zodat 22 augustus 1:173 de herstelde altarcll
lall ollze kl'l'k gel'lIl1seereerd kOlldell worden door de eerste hisseho}J vall
ilol'rtllolld. Wilh('[1I1U;; Lilldunu,;,
T('lIsluWe in ].:'i'::: ,.tertia dades eOl\ventus omnium funcstissima, qua
, Ol1\ "lItU'" pro tertia viel' ah haeretici:; i 11\ usus, "'polialus cl flamlllis
",J'i"us. tWC allte all/lUIll l,')H6 restaurarie(lejJtu~" I 'i"
~vld d .. ze \('n\lJl'~tilll!\all 17>711 lOOI' (Jgl~n ,'11 het herstel eer"t in 15~6
i" hd Iwcl goed \l'rklaarhaar dat de hetwi"te waterloup zijn ontslaan
dankt aan Iwl hl'l'slt'1 'Uil LjB6.
lIl<leho,''',

n.v.w.

\ \\unlt \IT\'ul;.td)

1(.1

.I/ell/oria/I! Pal'. hIt, 2.\1, 2lï. 2-1.9;
(: (I

Regi~/ru/ll

Ar('h. hlz, 6!)·Îû,

r r,' (' l i (' :

Jaar \UIl uitga",· \all 1,,'1 wl'l'k \an G, 1'01'11. Besl'hrijl'illg nlll het Hertogdoll/
UW/Jllrg i, UI,')] I zit' hll. 316. 1I00t Sj,
0l' hlz, ;'H9, r"lft' I 1-1. \'all h"IWd .. tI af. ]"l" men ill plaats van dwar~doorsn .. d,>:
,,,'hu/1/e duo,s""de zodat d" f,'it,.] ijk" hl'l,.. dt., min,l"f is ('ti ,J,' gmdlt ,Io-rhalw
1111/1"1'1"'( I'al'all,') loopt 1l1t'l d .. Bi .. ,,\. j\U;! in juli 1960 i~ ,":\1 wal" hij 111'1
makl'll \ all t'('11 'ÜI'U"'C lOt·g.an~!'"wl·g:.

l'ialaal, daar

kl"

plaat", "eli hah.. ,

loodn'cht op dl'

1110>1,,1'

in

.1 .. 1',1"01\,1

ill~an~ \an

g,'zakt.

Ilt't Pru\ in·

De 41denborgh te Weert
Situatie en omvang
\ion het terrein van het Minderbi'oedersklooster
IVt'nolg; \an hlz. 313·324, 34:3·3521

Het conflict van 1629, in het voorafgaande vrij uil\ocrig be~prokf'l\,
heeft tot resultaat gehad dat het VoOl" het nar-::t'~L:·.ht wel duidelijk is dat
de waterloop de begrenzing van het terrein is. Toch is iu later Lijd opnieuw
enige twijfel ontstaan, doch nu over de vraag: \ au wie is de gracht?

Is de gracht ,.gcmcellsdlal'pcJijk" eigendom '!
Deze vraag is gerezen tengt'\olge vall de nalatiglwid en lof I d(' zuillig.
heid of kurtzichtigheid van enir-::e oversten. Deze zijn J1alllelijk niet voldoeude bedacht geweest op het feit dat eigenaar:; \'an omliggende akkers
zich een recht kondell verwerven op de oever vall cle gl'achtzijde dnur
aanplanting van homen. En zij hebben de verwcrdn).! van dit rccht zelf
nog in de hand gewerkt, daar - na vermaand te zijn geweest door de
schout - zij de verplichting OBI de beek te vegen hebbell afgeschovell althans voor de helft - op de eigenaars van de aan cle I'!'racht of beek
grenzende akkers. En daarmede hebben zij hun recht op de oewrzijde
aan de overkant van de gracht prijs gegeven.
Met uitzondering van de t doodlopende) gracht aan cle Biestzijde is
\'olgens de gardiaan van 1762 de gehele gracht rond het klooster "gemet'lJschappelijk" eigendom geworden; ofschoon het voor hem ontwijfelbaar
\'aststaat, dat in de 17de eeuw df' gehele gracht behoorcl heeft tot het
kloosterterrein 1 ). Door oogluikend toe te zien en door niet te reclameren
zijn enige zijner voorgangers onder dit opzicht in het ambt van kloosteroverste tekort geschoten. De eigenaars van de akkers aan de overzijde
hebben langs de grachtzijde homen geplant ell aldus handelend zich recht
verworven op de oeverzijde langs de gracht. En de hetreffemle gardiaans
hebben door hun zwijgen èn door het afschuiven van hun verplichting
de heek te vegen te kennen gegeven geen enkel recht te helJlwn 011 eell
strook grond aan de overzijde \'all de gracht.
Het is aldus dat gardiaan Franeiscus Jansscns in 1762 de situatie zipt.
Naar zijn mening wordt in zijn tijd geen kwestie meer gemaakt over het
eigendom van de gracht en over het rt:'cht van aallp[antiug aan dl' oeverzijde. De buren zijn hun ucedzaam bezit he/IonllL'll, terwijl de gardiaans
hebben geweigerd de gracht te vegen. Hij zelf staat voor dit - volgells
hem . voldongen feit. Om voor het nageslacht ('chter vast te le~gen dat
~tichting; of althall8 rond 1629 ab zodanig;
door onze patt'rs wt'rd beschouwd. H ' " in SUil prima fundaliont' ad fundum
comeutus p"rtinut'rit aut saltt'm tune tt'mporis a patrihus nostris ut tale 111"
prt'hensuru" (Registrul/l Arch. hlz. 42-43).

1) En wd vanaf hel begin van d ..
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ht't kluo"ler nug l I d ht'l recht heeft uit deze "gelllt'enschappelijke" gracht
\\'al('[' af lt' h'idcll naar de zullenaamde biullellvij\'er I fossa interiorl
Ill('lIIt hij in zijn RepJslrum Archivi COllvelllus Werlhellsis:! 1 de tekst
(Ji' van dl' i'ujlpIÎ(·k dit' ht'l klooster up 12 juli 16:3:1 heèft ingediend hij
dl' land~hl'l'r IUIl Weert, dt' prin~ I'all Chimay. In dit verzoekschrift wordt
gel raagt! \ Pb walt'r tt' Illogen afleiden "vall tie beke passerende den
,~::rllf!,ltl CUli 'I

Casleel, dal hel mugh [oopen 1'/1 pussere/l ltll/gs den kallt
de sl/"llel ill hU1I/l1'1l {!,rap:hl rail dit CO/lL't'III, lIe/lifesieli duer door
11 ielllU 11 I is gci/lwlIlIllodeerl, lIog cClIii'-C prejudicie lijdt".
Daags daartla wordt iu een apostille 0V dit document "in den lIaem
/'(//1 011.1,'/1 sen Ce-eerde1l Heer ende Mali" door de prinses I"all Chimay
i lel lerzoek ingt'II illigd .,op cUl/dilie 11 O{!:1tlll/lS, dat dit gecll schuede bijbre/lg/ al/II 'I Casteel ilO,!':" aen de Studt, en dal sij dit geseijt wa/er moeten
IIf'11WII alle"11 el ijl. ill de1l lijl dal er gelloegh is ill de geseijde rlae/sen,
hl'l ,I.!,I'Jle sij w!l('1/ te kellllf'1l geren aen ul/scn oijicier VUil de geseij1le
Stadi;; I.
HIJI

De katlastel"kaart \'au IS .... 2
De be,;('houwing"" ijze lau gardiaan JalH;,;ens iJl 1762 is wat betreft
hel ,.~ellleell"chapfJelijk'· eigendolll zijn van de grat:ht rondom het kloosler lIid in o\"l:'l'ecnstemmÎng met hetgeen is vastgelegd op de reeds meermalen genoemde katlasterkaart van 1&1.2. Op deze kaart is de juiste scheiding \eall het eigendolll door "eene groelle co/ûeur afgezet in lJ:J4:! door
(/ell LaJ/{/meter der lste Klasse vall het Kadaster" -1). Heel duidelijk is
daarop aangeduid dat ook de oe\'erzijde aan de overzijde van de gracht
is opgenomen als behorend tot het eigendom van het klooster.
Voor w\er in de tijd ,all gardiaan Janssells al enig recht daarop is
prijs gegel en, i" dit in later tijd weer herkregt'n. Immers in de koopakte
\ all 1,97 eH evenzo in de akte \an overdracht I"all 1834 worden ook de
\ijver,; I =-= de grachten rondom het terrein J uitdrukkelijk vermeld onder
l wee aparte kada~lt'l'lIUllllllt'r,..
Doch al i,; het klou"ter ~inds dien de onbetwiste eigenaar ,'all de gracht
+ de ot'I'erzijde aan d,' olt'rzijde. daarmede heeft het klooster nog niet het
recht d,. 1\ akrloup h- regelen en ook lIiet de Hije beschikking over de
;..:"und \ an de ot'\erzijdl'_ Dit is dl' bt'lreffellde overste ,'all lB-l2 en \ all
W,)!) 11 el 1!t'blt'kt'll, doch d ie I an 192U slechts teil dele.
21 Zi.,
;j)

\UOr dit h-. blz, 3:20. Iluut IJ.
,11111/. Ir,,-th, I1 Ilu .:;3 '"11 ,),1.

H.,.'r 'all \\.'.-rt \\a_ lan 16C,;j·1(,1ló ,\I,'xan.J,·r llomini<)u.· van _-\r'·III,..r/-:-.J ..
en" Cltima\'. ",'11 J,.l.,illlOOIl 'au \\a;,:dalena \'all Egmond, prin.,,~ d.- Cllima)"
,';' 11>&:-11. Zijn lad.'r Philip, lau -\n·nl.wrg 'T 17 .I ..... 1(71) \\a, d,' 2d,> won
\all \Ia;.;.\alt-ua: hij \\"a,. :;..tlUwd
Ga\t'rl'lI. cUIIlIt-,.,,· d,' Fr,:.ill.

lil'"

Tllt'o.tof<' \JaxÎmili,·IlIl .. Ju.sènl' vall

I" .k tijd lau 168:-1 I\a,,\rllold C,»lt'riu,. ""hout \all W ....·rt ,'n ontlang.'r

'n'lItUlI'.. -Io'rl. iZi'·/'/lbl. tie LimL.
11 Zit' hlL :11,1,

2IJ '11l,}2) 13ï,)

Belemmering van de waterloop in 1842
In de periode van 1797-1336_ dus tijdens de suppressie van het kloostt'r,
zal de materiële toestand van het kloo"terterrein niet erg rooskleurig zijn
geweest, ook al is in feite het klooster steeds door enige paters en broeden;
bewoond geble\'en. Na het officiële herstel van het kloosterleven te Weert
16 april lS36) wordt er \laar gestreefd ook de materiële toestalId vall
kerk en klooster te verbeterelI.
Johan\les Wilhelmus Verschure, prae,;e,; te W t'crt sinds 1841, heeft in
1~2 zorg besteed aan de gracht en op een of andere wijze getracht het
water "op zekere hoogte te houden". In peil schrijven van burgt'llIeesIPr
en schepenen wordt hij althans verzocht om .. a/u'at tot beleT/!luerill{; t'an
den geregelden loop van hel u'ater in de::.elve is geplaatst te duen Ollt·
ruimen, en tevens de slik voortko/l!l'ntle van de reinil:4ing VUil de voormelde gracht, welke op den gemeenteweg is geplaatst te doen u'eplellll'n;
terwijl het ons aangenaam zal we;:;PIl dat door U Eeru'. li'ortle ::.urg gedragen, dat al wat ten deze ill legenstrijdi;:,heid met de rcgten der ge·
meente en de bestaande verurdenill{;ell is verricht, door cene on verwijlde
hersteLLing worde gevolgd. Aanvaart, Eerw. Heer, de ver::.ekerinf!,' uII;er
bijzondere achting" 5) .
Op welke wijze praeses Verschure de waterloop helellllllerd heeft. \\ordt
daar niet gezegd, doch 3 weken later richt hij tot burgemeester en schepenen van Weert het verzoek om de beek aan de noordzijde enigszill:l te
verleggen en te verbreden. Hij heeft nogal haast met het verzoek, dat hij
op zaterdag 17 september indient, daar hij vraagt om op maandag 19
september met het werk te mogen beginnen, "dewijl de beek lopende zulks
niet gevoeglijk kan geschieden" ti).
Zondag 18 september antwoordt de burgemeester dat de praeses zal
moeten wachten tot de vergadering van dinsdag, "daar de vergZU/lIi/lg,
waartoe is strekkende UwE's verzoek in dato van gisteren, behoort lot

=

5) J/oll. W' erth, 111 no 137 t
COl'it' de ualo 25 aug. 18421,
6) MOIl. Ir erth. IJl no 138:
"Vermits er dringende noudzakelijkheid bestaal tut slIoeijing ,'/I be/lUlld der
heg lU/lgs de beek in drIl tuill /luordwllards va/l het klooster, dat er e<'11
voetpad /vopdt tusschen de beek en de gemelde h,'g, 1'11 wij t'(J1I de eig"/laf/'II
der belendende gronde/l verloJ hebb"n bekollll'lI om Je ua/lgespodde specie
oj grond Ulln Je /lndere zijde lut dllerstel/illg !all d .. 11 pad, Ul'er te brel//{"II,
en get:algeliik de beek op die plautze/l ee/ligs:in!> te ,'erlegg"n ('/I te verbredel1.
Zoo is ons ,'erzoek dat het L'Ea moge behage OIIS te I'ergullnen, om aUI1·
staallde maandag JIJ Sept.: delL'ijl de beek Iupende zulks /liet gevoeglijk kan
geschieden:
lIIet gezegd werk enl begin te mak:'I/'
/n het vertroUWt'n dat deoe ullze aa/llraag goedgunstig door UEa zal word .. /!
geaccordeerd hebbel/ wii de ca met rerschuldigde eerbied te zijn
VEil Die/war
J. If'. Verschure Presidmt pan het klooster
17 Sept. 1842.
te Weert.
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de allributen vall den Gemeenteraad". Het resultaat van de beraadslaging
zal hij dan onllliddellijk laten weten;,.
[n de klousterarchi\alia is over de uitvuering van het werk verder niets
uj;)!dekeud. De noluien van cic \t>rgadering van de Geineenteraad, ge·
houden op dinsdag 2U ,.;epleIlILer. bevestigen de inwilliging van het ver·
zOl'k. "echler oll/fn !loorlt'aarde dal de langs dezelfde beek lopende voel·
Imd of! des:.elj8 tegenu:oordige breedte blijl'e bestaan". Dit .. kerkpad"
, taal duidelijk aangegt'\'en up de kadasterkaart van 18-12. Gelet op de
CIJIlt'l'ete afbakl'llillg der diverse percelen op deze kaart is wel als zeker
aan te neJllen dat daar de situatie wordt aangegeven van na deze ver·
Lreding der gracht SI.

[lithn'idill:,!; 'mil de tuin aan tie adltel'zijde (lH52-1853)
[Jl' verbreding, an de gracht aan de nuurdzijde in 1a-12 had tut doel
,ie \\ att>r[oup beter te doen \'t·r\"]Jen eH dour onl\\isseling van heg en
kl'rkrad het kluw-tcrlt'rrein te be,.;cherlllen en dus het ,.k[ousterslot" beter
tqt zijn recht k ducn komen.
\an d(~ achli'l'zijde \'an de tuin. aan de west· cn nuurd.westzijde, wordt
!I: i ::,")2 et'n helangrijke terreinwinst geLoekt dOOI" de goede zorgen van de
,:('",tdijke \ader Johanlle~ Frauci",cu:- Pete.rs. sedert W36 syndicus van
!Jet \Veerter·klooster!l I.
Een belangrijk deel \'all het nieuwe terrein was ,'erdeeld eigendom van
.te familie Peters. De syndieus heeft zijn eigen aandeel afgestaan aan het
klooster en er voor gezorgd dat ook twee andere familieleden I mul.
J oanne,; J acoLus Peters, pastoor te Genk \ B.) eu heerbroer Petrus Peters)
hun aandeel "erkuchten voor dezelfde prijs, waarvoor zij het onder de
familie ,'erdeeld hadden. namelijk ieder 95 kleine roeden voor de prijs
vall 4(11 frallcs, 26 centiIlH:'s. Verder deed A. Feijeu afstand van zijn
daarnaast gelt'gell hoL ter waarde \'all 2,')0 francs, en werd aan de andere
zijde door afstand en ruil een regeling getroffen met T. BOOllen voor
100 francs 10,.

71 .110/1, frer/h. 111 110 139,
81 Dil blijkt ook uit dt, \l'k~t in noot 6. Daar wordt gezq.;d dat lwt kerkpad
loopl /I/S,"'II .I,' I",,'k t'JI dt' hq,;, Op ,J,. kada,;lt'rkaart vall 1842 \onnt de heg
.I,' lt'n,'in~n'lb t'JI i, 1... 1 pad da/JT/I/J/Jst. 01ll,;lr.... k" d,' jaren 1920 is dit pad
in unbruik ;.'('j'aakl lof af;.','"lolt'n) eJl than,; gdled \','nlwent'n.
'}J ';- It' \\",,'rt, 71 jaar oud, 10 januari 1854.
Zi,' op b!z, 3Hl-:H'} dt' kaart van dt, plattegrond van 11<'1 kloo.krkrrt'in 11\
]'JóO, ah,aar dt' I,'rn'inuillm'iding \'an 1852 nwt ti .. ni .. uwe gradll duidelijk
j, aaJl;!q:t'\t'J1, Up .I .. katla,terkaarl \all 1842 io lt' zien uil w.. lk,' pern'lell
Idour ,clll'nking t'l\ ruiling) hd nieuw gt'dt't'lte kloo,;taluin t'n gradll i"
~allH'llgt'~1 t·)d.

101 Zo i, aan Juannt'> Jacubu. Peters, l'a,loor lt· Genk (B.), \'Oor het sluk grond
1,}5 kl,'in,' ru,'den
2016 m~) f 227 ..w betaald; hO\t'lItiien aall pachter
.\, ~inlUr al" "'had,']oo,,,it'J1ing voor lid braak laten lit,:gen I ,,\oor '1 mi.!"' 'all
\ al\ d,' grond I vanaf 11 no\"t'mlJt'r 18;')2 dl' .om van 65 frallc. 1
j 31.20).
(;lIon. lint/I. Hl I~O 151 eH 152). J, J. Peter;, gt'boren Ic Wet'rI 1798, priester

=

=
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Verlegging van de gracht en demping van de hinnellvijver
Behalve de ko~tell van de grond-aankoop en de overdrachtskosteu, die
tezamen het bedrag beliepen van 875 franes, bracht deze terreinwinst de
noodzakelijkheid van het verleggen van de gracht met zich mede. Dit
karwei is uitgevoerd onder leiding van A. Korsten in de periode van
II december 1852 tot ongeveer 19 februari H\53. Voor dit graafwerk is
uitbetaald ollge\'eer 346 francs. De 6 arbeiders verdienden per dag ieder
40 cent. terwijl de uitvoerder of ploegbaas A. Korsten per dag 50 cent
verdiende \ 1 franc = 48 cent I I I ,.
Aangezien er over de demping vall de binnellvijveL die op de kadasterkaart van 1842 staat aangegeven, verder in de kloosterarchivalia niets
staat opgetekend, is het JlIeest voor de hand liggend dat bij gelegeIlheid
van deze terreinuitbreiding deze binnenvijver is gedempt.

Het planten van een beg in de Hagbe
langs de vijver van bet Millderhroedersklooster in 1859
Ongetwijfeld wederom ter bescherming vau het kloosterlijk slot en ter
verhindering vall een vrije doorkijk op de werkhuizeIl en de tuin vall het
klooster is omstreeks 1859 het plan opgevat aan de overzijde van de
gracht in de Haghe een heg te plaatsen. Hiervoor was echter vergunning
nodig van Louis François Hubert Beerenbroeck, grondeigenaar wonende
te Roermond 11 a ) .
Op 2 januari 1859 is er tussen hem en "het Kerkfabriek van de Parochiale Kerk van de H. Martinus te Weert" dienaangaande een overeenkomst gesloten. Een heg van "Cornoelie doornen of beuken plantsoen"
lUocht geplant worden op de afstand van 0.7 el van de bovenkant van
de oever. Hij mocht niet hoger opgroeien dan één el vijftig duim boven
de grond en niet dikker zijn dan 15 duim genomen van de stam der
planten, Tweemaal per jaar moest door het klooster de heg gesnoeid
worden ell van onkruid gezuiverd worden. Mocht na verloop van tijd
blijkeu dat de heg nadeel of ongerief toebrengt aan de eigenaar van de
gewijd 1821, pa:;toor te (;mk 1835·1856 I t 31 aug.) is l'en lI~d vall de
'yndicu:; ell 'an 1-'~tcu, Pet ..rs.
Petrus P<'I,.r" h""rbro"r van Johann.,s Fralll'i.l"Ub Peten;, is overleden k
W.'ert 28 maart 1862 (gt"boren I april 177ï) l'll was oUtl-vicaris vall de parodü.. Ned,'cw ..ert, ell Hoeger g..llu'HI. Op hrt doodsprclltjp staat dan ook
n-rn ... ld Jat hij tijden, zijn Ie, en alle HH. Saeramellten h ..eft ontvangen.
llJ De totale onkosten van d,·ze terreinuitbreiding hebben ruim 1200 francs (=
± f 576.-) hedragen, doch zijn h.. taald met giften die klaarblijkelijk voor
dit doel Joor de syndit:us en anderen bijeengebracht zijn in Je periode van
maart 1852 - eind januari 1853. (Zie de rekening van inkomsten en uitgaven:
Mon. Werth. III 110 150).
Op de data \all 12 april en 15 juli 1853, 9 en II october 1854 is teil overstaan
van de W.. ertt'r notaris Blot'mart, deze gron(]overdraeht beschreven.
Ua) Geboren te Weert lB05; hurgemecstt-r te WeNt van 1828-1839 ell te Ro.'cmon,]
van 1856-1876; t te Roermond 1884.
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Haghe, dan hehoudt deze zich uitdrukkelijk de bevoegdheid voor hij
;\"t'i~el'illg deze up kosten van het klooster te laten wegruimen I ~).
De \Trderr' lutgevallen van deze heg, die zijn dienst heeft he wezen tot
;.aJl dl' \erka\ ding \ an dit terrein en de bouw vau de huizen in de huidige
Oh"ervalJtell:;traat. hlijven hier buitcll beschouwing. Bij gelegenheid van
,Ie bouw \all hel huis vall :\driaens op de hoek vall de gracht aan de
Biestzijlil' i" l!oor OIIS verlof gegeven in de plaats vall de heg een muur
"p te trekken. doch zonder raam (1934-1935).

De situatie aan de BiestzUde
De (doodlopende) gracht

A I,; gard iaan Franeiscus Janssens in 1ï62 de gracht rondom het kloost, r zid al" .. genwf"lI,;ehappelijk" eigendom - boven is dit uiteengezet -

liluakt hij uitdrukkelijk uitzunderillg voor de gracht aan de Biestzijde.
\Vant - zo H:ltrijft hij - de lWlllen daar langs de wegzijde worden door ons
~1~"lllleiti t:1! uJllgehakt: eH vooral, wat het gewichtigste argument is, wij
alln'lI hl'bbt'1l de verplichting die gracht te vegen l:{j.
Wallllt'er deze gracht is gegraven is niet met zekerheid te zeggen. Op
de kaart \' all JaeoL van Deventer ontbreekt hij; een rechtstreekse verbiudillg van deze met de gracht aan de Biestzijde, komen.de vanaf het
uieuwe kasteel. schijllt er nooit geweest te zijn en dit is ook geheel voor de
hand liggend. daar in 1649 het lIloederhuisje is gebouwd en in 1651 de
gracht is gegraven vanaf het kasteel uaar de kloostergracht aan de zuidzijde 1-1,. Het enige doel van de in de lMe eeuw bestaande doodlopende
graeh~ is ongetwijfeld geweest de bescherming van het kloosterterrein eu
al~ zoaanig heeft hij dienst gedaan tot 1923, toen hij in verband met de
verbrediug en verfraaiing vau de "Biesterlaan " gedempt is eu ter plaatse
riolering is aangelegd. Voor de som van f 10-- per roede is bij contract
vuu .') juni 1923 aan de Gemeente verkocht: "het gedeelte der beek met
bourd lallgs de Biest". Verder is toen op kosten van de Gemeente het
ijzacli rasterwerk geplaubt. dat tot op heden nog de grens aangeeft van
het klouslerterrein aan de Biestzijde ; een muurtje bij het tuintje van het
lllOederhuis afgebroken ell de vrijgekomen gevel behoorlijk gevoegd 15),
121 ,HulI_ /rath. III no 168 1= coViel; in no 169 1,= copie) getuigt gardiaan
Conll'IiLJ~ :I.drianLJ'; \all Werkho\'en dat hij de lasten, voorhloeiend uit de
o\t'It·enkOlll.t op LÎch Ileemt. Ht'I eigendom van het klooster stond op naam
lall dl' KerkfaLriek Illll St. ~lartinus. )ld de regeling vau de ~uederen in
dod,' hand i1\ 1935 is dit eigendom OIergeSèhreven op de St. Frallciscus·
,ti"hting tt' ~Iaaslricht.
131 Regi.>trufIl Areh_ hlL. 44 en 95_ In 1761 heeft de gardiaan langs de weg aan
dl' Bie.-tzij,lt· <) r-ikeLolliell gt'plant; en ook achter in Je tuin op het hergske.
U) Zit- hlz. 351, 1\oot 15.
15) Lk ,kul' ,au lid mo .. derhuisjc, aan de kant van de Biest uitgang ge\'end op
llt'l Linncuvlaatsjt', dat IlU wordt opengelegd, zal worden dichtgemetseld.
1Liûer discretorii: 11 juni 1922).
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terwijl tussen het rasterwerk en de betonplatenl1luur lindebomen ziju ge·
plant; tenslotte is in het contract ook nog vastgelegd dat de put, gelegeu
in de nabijheid van de genoemde gevel (dus m.a.w. op de straat vóór het
moederhuisje ) ter beschikking blijft van het klooster.

De put (en sinds 1884 de pomp) vóór het moederhuisje
Een blik op de kadasterkaart van 1842 laat geen twijfel over dat de
daar duidelijk afgetekeude put eigendom van het klooster was. Toch
hebben zich zo nu cn dan enige moeilijkheden voorgedaan betreffende
het eigendomsrecht van de put en wel in verband met het behoud van het
kloosterterrein langs de weg.
Dit blijkt o.a. uit de mededeling van gardiaan Cornelius Adrianus van
Werkhoven in 1854. Een van de leden van de magistraat van Weert had
namelijk een kleine reparatie laten verrichten aan deze put. Door een
bewoner van de Biest werd de gardiaan hierop attent gemaakt. Door het
klooster werd de put practisch uiet (meerl gebruikt, doch wel door de
buurtbewoners ("suburbani" I. Ofschoon de put voor het klooster van
minder belang was, achtte de gardiaan het toch raadzaam tegen het
eigenmachtig optreden van het raadslid te protesteren om de rechten op
de grond vóór het klooster te behouden.
Gevraagd naar een bewijsstuk kon de gardiaan daarvan echter niets
vinden 1 H) en heeft dus klaarblijkelijk de kadasterkaart van 1842 niet
gekend; of zou hij hebben geweten dat een kadasterkaart geen strikt
iuridische bewijskracht bezit? Gelukkig echter stelde de burgemeester

16) Registrum Arch. LIz. 183-184.

423

_,Bics/erll/lIlt met Klooster"

(Prentbriefkaart c_ 1920)

I "consul") hem gerust met de mededeling dat hij wel eens een document
had gezien dat bevestiging gaf van het betreffende eigendom 11).
Over de onwetendheid van de gardiaan in deze zaak - aldus hij zelf werd geheel gezwegen en in het vervolg geen hinder daaromtrent ondervonden. Deze profetische uitspraak van de gardiaan in 1854 is 30 jaar
later bevestigd. In 1884 wordt aangeteketid dat de magistraat van Weert
het bovenste gedeelte van de put heeft laten afbreken en overwelven en
er CI~ll pomp op hef'ft laten plaatsen. Toen echter burgemeester Coenen l~)
van pater provinciaal Joannes Trix te horen kreeg dat het klooster de
eigcnaar ,-all de put was, heeft hij aallstonds verklaard dat de magistraat
hiervan unkundig was, en dat de rechten van het klooster, ondanks de
aallgebrachte vernieuwing aall de put, ten volle gewaarborgd bleven 19).
En zoals boven gezegd is, werd in het contract van de Gemeente, de dato
.S juni 11)23, nog apart vermeld dat de put ter beschikking blijft van het
kluoster :!II I. De pomp is kort nadien verdwenen; een afbeelding er van
is ons tot op heden niet bekend.
17) Venllol'd .. lijk de act .. van oH'nlra(-ht van het kloosterterrt'În, verleden voor

lIotari. Henri Casimir Leysens op 28 dec. 1834 (zie blz. 315). Burgemeester
IJloo-lIlarts was tevens notaris.
Hl) Ant. Jos. Coenen was burgelllt'esler van Weert van 1877-1890 en werd op'
gevolgd door ûjn broer Fran<;ois J. P. M. Coenen (1891·1893). Hun \-ader,
Wynand D. J. Coenen, vervulde dit ambt ,-all 1863-1877. Zijn voorganger was
de W .. ert er-notaris: A. L. W. H. Blol'marts, burgemeester vanaf 1840.
19) Registruln Arc/I. blz. 26ï. Op blz. 236 wordt vermeld dat het klooster in 1864
dOOl" .1.- timlllerman P elt'r Vreijs een nieuwe paal aan de put heeft laten zetten.
20) En dit was niet zonder reden, want van groot belang voor drinkwater van het
klooster. In het verslag van het discretorium van 15 september 1920 staat
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De (betonplaten) munr langs de Biest
De onderhoudsplicht van de gracht als gevolg van het eigendomsrecht
is ten laste van het klooster. Dit is in 1919 opnieuw gebleken toen de
Gemeente de kasteelsgracht geheel gezuiverd heeft en bij die gelegenheid
ook onze gracht door de Gemeente is geveegd. Op 10 april 1920 is voor
deze verr:chte werkzaamheden door het klooster aan de Gemeente de som
b~taald van f 210.-. De (doodlopende) gracht aan de Biest is toen echter
niet geveegd, daar de Raadsvergadering van 18 juni 1919 in princiep
had aangenomen "een muur te bouwen op de Biest, ter plaatse waar nu
die d/"Gop;gelopen gracht is, tot afsluiting van onze tuin". Door het klooster zou aan de Gemecnte als contraprestatie grond langs de Biest worden
afgestaan - de bomen al of niet inbegrepen. Vanwege de te hoge prijs
el er stencn is dit plan toen niet in die vorm verwezenlijkt. Na gemeenterke vergunning de dato 4 juni 1920 heeft het klooster zelf ter vervanging
vau de minder veilige heg over een lengte van 100 meter de betonplatenmuur laten zetten, welke een geschenk is van de familie van pater Ewald
Geldens (t 1933) :!l).
Om veror;treiniging en beschrijving van de muur te voorkomen besloot
het discretorium van het klooster op 8 juni 1920 de muur niet op of over
de gracht te plaatsen, maar binnen de gracht; "toch zal de muur zo dicht
mogelijk bij de gracht komen om de eventueel aan de muur aan te bren-

gen leibomen licht en lucht te laten, hetgeen anders onmogelijk zou zijn
door de vruchtbomen langs het pad". Op de oeverzijde van de gracht
langs de Biest zijn in datzelfde jaar door het klooster ,,35 sierlijke tuia's
geplant, terwijl aan het einde van de muur een stukje grond bestemd werd
voor een op te richten kruis met Calvarieberg". Dit stenen kruis is in
1921 geplaatst; de onkosten werden bestreden door de Weertenaren 22).
De gracht is eerst in 1923 gedempt.

aldus te lezen: "Na vt'le pogingen ook op andere plaatsen van het klooster
hlijkt de wel van het moederhuis het heste water te geven. Deze put is gezuiverd en nieuw gemetseld en een verhinding gemaakt met de keuken. Wordt
nu hesloten ook een verhinding naar het lavacrum aan te brengen, opdat ook
daar goed drinkwater te bekomen zij".
De pomp in de keuken was reeds eerder aangesloten op de put van het
"poorthuis" of "moederhuis" (o.a. aanwezig in 1917).
21) De wal aan de tuinzijde langs de Biest, waarop een beukenheg stond, is toen
afgegraven en de grond in de engelse tuin als Calvarieberg opgeworpen. Zie
het kloosterverslag over 1920 en 1021 (= ms. Provo Archief O.F.M.).
22) Zie blz. 181 noot 4.

425

De sluis naast het washuis hij de kloosterpoort

Na al het voorafgaande, waar meermalen gesproken is over het ijveren
\'001'

de clausuur of bescherming van het kloosterterrein, zal het op het

enste horen ietwat bevreemdend klinken dat in de maanden juni-october
1<)20 er l'en kwestie is gerezen tus~en het klooster en de Gemeente Weert

vanwege een ingestelde clausuur van de gracht Het gaat hier echter over
eell clausuur illgestt'ld up het vanuit Je kasteelsgracht naast het washuis

hij de kloustcfj.JOurt binllenkomende water,
De correspundelltie over deze kwestie is van de zijde van het klooster gevoerd door gardiaan RUlllUaldus Peeters, die "met behulp van deskundig
at/vies tfe:;e kwestie uit de voelell heeft gemaakt".
1\aar aaull'idilll!, ,all ,'eU bij d,' (;emt'ent" Weert binnengekomen rapport dat in
d .. gracht I van hel klou,!t'r) t'en "luis is gt'plaabt dit' bdt'lIInwrend werkl op de
geregdd,' walt-r1oop dt'r grachlen in en om de .tad, vraagt d .. G"llleenle een af"chrift
11' lIlug,'n unh'ang,'n van d .. ,,,rgunning tot hel plaal,;en der ht'doeld .. sluis. In deze
brid van 18 juni 1920 wordt verdlT gezegd dal het klooster gewt'igt'rd had deze
.lui, dour d., gl'lIlt'I'ukopzichlt'r It' lalen trekken.
Op .')0 juni antwoordt dl' :.oardiaall dat de .luis aan dl' ingang van ons krrein in
til' graeht IIlillSkllS lOO-jaar oud i". Allt'en dl' sluisdeur, tijden~ h.·t schoollmaken dt'c
gracht Vt'rwijdt'rtl, is dezer dagen weder door ons aangebracht, en wel juist als
lt','oren, zonder enige verandering. OVt'r een belemmerend werktm op de geregelde
walt-rlooJl dt'c grachlen is nooil ('en enkele klacht vernomen. De buren zijn juist
verheugd, nudt' sluisdeur weer is aangebracht, dal de gelegenheid tot waterscheppen
,'n spoden is herslt'ld.
Ook omtrent dl' weigering is het rapport niet geheel juist. Aan een jongen die
de sleutel van d.' sluisdeur kwam vragen is' deze geweigerd. Doch aan de gemeenteoJlzichkr i~ op I:; juni op zijn wrzut'k toegl'zt'gd beft·id te zijn tw .. emaal per week
.I .. sluisdt'ur opcn te zetten \en ,·ind., het water te laten door~tromen.
Terz.. lf,"'r gt'legcnlH'id is door on;, aan de opzichta ver.locht zorg te willen dragen,
dat in de gracht lallgs de Biestzijde van onz,' tuin het water w,'der op behoorlijk
ptil )!i'brachl worde als ,rol'gl'r èll voor de 't'ilight'id van onze tuin, èn ten gerie\'e
d,'r hurell. T"\en~ H'rzot'kt d,' gardiaan nu hd houten "takd't·l, in onze gracht
zonrl"r ollze (oeSf"III/11lng (jangebracht tt'geno\'t'r llt~t huis van den lle~r P. Beden, te
, .. rwijdl'fen kn "inde "en ophoping van vuil in onze gracht Ie voorkomen.
'1.'",,,1011,· H'rwij,;1 hij naar artik..! i+5 en 2000 van het Burgt'rlijk \\'etbock.
W""r Jlrel'il'~ 10 dagen la .... r, op 10 juli 1920, antwoordt de Gemeente. Het berot'P
,,1' hd Burgprlijk Wl'Iho .. k io hier nit'! ter zake daar het een publiekrechterlijke
zaak llI'lCl·ft. \ertl.'r blijkt uit de h'gg"f B dlT Watcrlo,;singell dat de Gemeente
Ik onderhoudspliehtigt' is van het h'gen de scheidingsmuur aan de Zuidzijde geplaabl hOlile1l ,lui:;j ... :\1:; vau de kant van het klooster g"en bl'zwaar bestaat tegen
IlI'l UPI'U <'n dicht zeik" "('za ,lui" van genlt'entewt'ge op on, It'rrein, dan kan
tegen 0' ergavt' van d" .Ieut..! d,'zt' gdlandhaafd blijven; en anders zal de sluis \'al1
!!'·"lI'entew"g., wederom op dl' in den leggt'r aangewezen plaats, nI. aan de Zuid·
zijdt' ".'r Illuur teruggeplaatst word",\.
Opnit'lIw 10 ,IageIl lakr antwoordt dl' gardiaan:
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1 0 voor zover die sluis geen publiekrechtelijke zaak is, is zijn beroep op ht't Burgerlijk Wetboek zeer zeker voor onze slui. van waarde; hierop wrder in te gaan, i,
thllns niet nodig;
2 0 uit het door de Gemeente ingesteld onderzoek blijkt dat Ilt't rapport aangaand"
de oorsprong van de sluis, waarover in de bripf de dato 18 juni sprakt' was,
onjuist is;
3 0 het verdient de voorkeur de sluis op de in de It'gger aangewe:tell plaats terug tt'
brengen, aangezien de G"lllt'ente de onderhoudsplichtige is;
4 0 dringend wordt verzocht de ijzeren rooster, die voor dl' sluis is aangebracht Il'
laten zakken, opdat het vuil der gracht bij het openen der sluis, zich niet g"hed
en al in de kloostergracht uitstorte. En vervolgens hl'! houten stakptst'l aan d ..
andere zijde van de gracht te verwijderen; en tenslotte zorg lt' willen dragcn.
dat het water aan de Biestzijde op behoorlijk peil blijVt'. (Brid 20 juli 1920_'

Uit de hierboven vermelde correspondentie blijkt dat de gardiaan de
sleutel van de sluisdeur, die op ons terrein lag, niet zo maar afstond.
De Gemeente heeft de sluis ook niet op haar terrein teruggeplaatst. Dit
blijkt uit het verslag van de Raadsvergadering van 16 october 1920, waar
gesproken is over de opnieuw dreigende vervuiling van de kasteelsgracht,
die pas een jaar geleden geheel gezuiverd was. Als men de riolen welke
in de stadsgracht uitmonden niet verbetert - aldus de heer Van Aubel zal de kasteelsgracht spoedig weer vervuilen. Het gaat toch niet aan, dat
iedereen maar allerlei vuil en afval in die riolen werpt.
De voorzitter, burgemeester W. Kolkman, gaf hierop als antwoord dat
de eerste oorzaak van de vervuiling was het sluisje in de Patersgracht
waarvan de Paters beweren eigenaars te zijn, en dat dus niet door de
gemeente Weert op tijd kan getrokken worden. De tweede oorzaak is, dat
de riolen vervuild worden. En nu is reeds menig ontwerp te verbetering
gemaakt; maar men schrikt voor de hoge kosten. De heer Van Aubel
interrumpeert, dat het sluisje aan de Patersgracht eigendo'm" der gemeente
is. Vroeger stond daar een ijzeren hekken, dat het vuil tegen hield. Eerst
later, onder burgemeester François Coenen, is daar een sluis geplaatst.
De voorzitter vervolgt, dat men in zake het sluisje in de Patersgracht
een officieel schrijven zal richten aan de Paters, en dat den Raad binnenkort plannen en bestekken zullen bereiken tot verbetering der riolen:!3).
Dat niet alles, wat in de gemeenteraad beweerd werd, juist was, blijkt
uit de voorafgaande briefwisseling en bovendien uit het getuigenis van
broeder Hilarius Verheijden, die vanaf 1882 tot 1920 de tuinman was

23) Zie: Het Kanton Weert 220ct. 1920.
In het verslag van De Nieuwe Koerier 21 oct. 1920 staat:
"Wanneer de Raad de voorzitter opdracht geeft de sluis in dienst der gemeente te stellen, zal hij dat doen na officieel elm brief aan de Paters te
hebben geschreven, want het gaat toch niet aan, dat de gemeente afhankelijk
is van het willekeurig regelen van de waterafvoer door de Paters",
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van het Weerterkloöster en als z0danig zich voor de waterloop heeft moeten interesseren:H ).
Over deze clau~uurkwestie is verder niets anders o(lgetekend dan dat op

2; al d 1923 de loco.burgemeester Hupperctz bij de gardiaan kwam met
het jlan de B;est t~ verbreden en te verfraait'lI. Hij wilde daarvoor het
:1!~('boulVde hofje voor het moederhuis alsook de sloot vanaf het moederruis tot aan van de Bergh doen vervallen. Bij contract van 5 juni 1923 is
dele zaak i!ere~t'ld en de sloot aan de Biest verdwenen. De verbindings;.:-raeht tUSU"1t kasteel en klooster is omstreeks diezelfde tijd gedempt en
\'rvan~ell dOGr riokring. Deze riolering I te onderscheiden van de riolen
.. oor at\o~>r van vul water) Olltvahgt het water uit de Zuid-Willensvaart
(iJo~' IlI:Jdel van el'\} duiker i zie noot 24), die door de Gemeente Weert
': milt verzorgd. Via de kasteelsgrarht komt dit water in de gracht rondom
bel klODskr en loopt vamlaar onder de weg door naar Leuken.
D.v.W.

24) In october 1920 heeft de gardiaan uit de mond van broeder Hilarius Verheijdeu (t 1928, geboren te Tungelroy 1853, ing,'kleed 1878 te Maastricht,
en te Weert van 1882 tot in zijn laatste levensjaren tuinman) het volgende
opgetekend, dat van belang is voor de kennis van de waterloop.
De duiker waardoor wat .. r uit het kanaal (de Zuid Willemsvaart) in de gracht
wt'rd afgevol'rd lag a~ht .. r aan de tuin. waar nu de Lourdesgrot staat. Vóór
aan ons tern'in, was wel eel! sluisdeur, di.. nooit geopend werd, maar
"r was geen rooster. Burgemeester François Coenen (= 1891-1893) heeft
de duiker verlegd naar Brinkmans (dus naar de richting van de slad), zodat
hd kanaalwater ook door de kasteel.gracht liep; en een rooster bij ons aangebraLht, en een hf'fboom aan de sluisdeur laten maken om die van tijd tot
tijd te opelWIl, met go .. dvindell van pater gardiaan van Werkhoven (o.a.
gardiaan tI' Weert van 1888·1891). De sluis werd nu en dan over ons terrein
met permissie geopend.
Aan de andere zijde van ons terrein had men vroeger een rooster geplaatst
bij d.. sluis naar Laar, niet bij die naar Leuken. Onder burgemeester F. Jans'ells (1893·1911) is die op ons verzoek verwijderd. En nu staat er enkele jaren
l'en houten staketsel voor beide sluizen, en dwingt men ons alle vuil op te
nemen, zodat het niet meer weg kan. - Aldus broeder Hilarius' verklaring.
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