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De Minderbroeders te Weert.
In het oud-archief van de gemeente Weert vonden wij in een Registre de Correspondance (1818-1824) kopie van enige brieven aan
den toenmaligen minister van Eredienst met betrekking tot de pater:,
en broeders. die onder de regering van Koning Willem I het oud
klooster te Weert wederom bewoonden. Wij laten de brieven hieL
vol.gen.
P. Marculphus H€ijer.
no. 208.

Weert den 17 Augustus 1820.

De Geestelijke personen die alhier in het oud klooster der Minderbroeders wonen. zijn gelast de kerkelijke diensten, die in de kerk.
aan het zelve klooster gehoorende. en die als auxiliaire kapel is
opgeregt, waartenemen.
Een dezer Geestelijken, de heer Pieter Van Opstal is vikaris in de
Parochie kerk van Weert.
De andere zijn meest al, uit hoofde hunner hoogen ouderdom en
ziekelijkheden, weinig meer bekwaam dan enkel den kerkelijken
dienst in deze hulpkerk uit te oefienen, en verder een eenvoudig en
beschouwend Leven te volgen.
De Groote toeloop die zoo als van ouds tot deze kerk blijft aanhouden, is den ingezetenen zoo van de stad als deszelfs onderhoorige
gehuchten en voornamelijk van de voorstad van het allergrootste
belang.
Wij hebben de eer, Uwe Exc., hier te laten volg.en de naamlijst der
personen die dit oud klooster, welk in den tijd door de Ingez.etenen
is ingekocht geworden, thans bewonlen.
te weten 5 priesners
Isaac Verhoeven, oud 76 Jaren, geboortig van Bergeik
Hendrik Leijnen, oud 71 Jaren, geboortig van Houdhaleru
Andries Willekens, oud 68 Jaren, geboortig van BaaIen
Pieter Baans, oud 59 Jaren, geboortig van Tielt
Pieter van Opstal, oud 51 Jaren. gebortig van Ugtaart
En vier broeders
Antonius Engebert oud 75 Jaren, geboortig van Smeermaas
Joseph Troost oud 54 Jaren, geboortig van Hooggaarden
Jan de Coster oud 61 Jaren, gebortig van Brussel
en Arnold Smits oud 55 Jallen, geboortig van Heeze.
Deze zamenwoning heeft ~leen ander voorwerp dan de gemeentenaren, in allen opzichten te bevorderen en om dezen laatsten, vooral
wat het spil'itueele betreft, veel dienst toe te brengen, dewijl het
zedig en politiek gedrag van deze personen tot hier aan geen aanleiding tot naspeuring heeft opgelevert, en het zelve even zoo eenvoudig als rustig kan beschouwd worden.
Aan Z. Exc.
Burgemeesteren
get. Bloemaerts.
ter ord. Wouters.
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De hk!'r volgende brieven uit het Registre de Correspondancel ( 1818~
'24) - dat zich in het gemeente~archief te Weert bevindt - sluiten
aan bij de eerste, uit datzelfde register gepubliceerde brid in het
Septembe,r~nummer
P. Marculphus.
no. 221.
W'eert den 9 September 1820.
Wij haasten ons te antwoorden op de naardere omschrijving van
U.E. van den 24 Aug,ustus 11. no. 9, betrekkelijk de zamenwoning
der geestelijke personen in het oud klooster der Minderbroeders
buiten de stad Weert.
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op de Ie vraag. Dewijl eenige der voormalige Minderbroeders. die
het even gemeld oud klooster bewonen. reeds voor de nieuwe organisatie der kerken. alswanneer dan ook deze kerk tot hulp kerk geerigeerd is. hunne bijeenkomst aldaar als particulieren gevestigd hadden. zijn de zelve personen vervolglens tot hier aan zonder speciale
authorisatie. maar enkel in aanzien van de kerkelijke diensten die
zij aldaar uitoefenen. gdolereerd geworden.
op de Tweede. Zij zijn alle van de zelve orde. namelijk. vijf Minderbroeders en vier lekebroeders.
Op de Derde. Onder het getal der zelven' zijn er weinig of gene
bekwaam om als deservitors of vikarissen benoemd te worden. dan
enkel Pieter Baans. die meerendeels tot assistent bij de omleggende
plaatsen geroepen wordt. dewijl de andere: namelijk de eerst benoemde Isaac Verhoeven en Hendrik Leenen oud en ziekelijk zijn.
Pieter Joseph van Opstal thans als vikaris in de parochie kerk van
de stad. zedert verschede Jaren fungeerd en aangesteld is.
en Andries Willekens de diensten in de evengemelde auxiliaire
kerk ·waarneemt.
Op de vierde. Zij genieten allen pensioenen belopende te zamen tot
de som van 685 guldens. daar onder begrepen die der leke broeders.
die bij hen inwonen.
Op de vijfde. Het beloop van hunne pensioenen. hunne-Missen en de
vrijwillige giften die hen worden toeHedeeld. hebben tot hier aan.
een geschikt middel voor hun bestaan kunnen uitmaken.
Op de zesde. Zij dra'g.en allen burgerlijke kleederen zoo in hunne
woning als er buiten; zij worden aanzi1en als particulieren en worden
als alzulke met de andere ingezetenen gelijk gesteld.
Wij zullen met de meeste zorg toezien. dat de intentie van Z. M.
gevolgd worde omtrent de vermeerdering dezer, verzameling en Uwe
Exc. bij overtreding van dit bevel dadelijk berigten.
Aan Z. Exc.
Burgemeesteren der stad Weert
den Gouverneur.
get. Bloemaerts.
ter ord. Wouters.
Weert den 22 J unij 1822.
no. 438.
Wij haasten ons te beantwoorden op de meerdere aanschrijving van
Uwe Excellentie van den 29 Mei 11. I:retrekklijk de inkomsten en
middelen van bestaan van de daarbij g,emelte geestefijke associatie.
welke hunne samenwooning hebben in het oud klooster der Minderbroeders buiten de stad gelegen. zijn alle van dat zelve orde en
genieten pensioenen. bij deze bevindt zich Pieter Joseph Opstal. als
vikaris in de parochie kerk van deze stad zedeert v,erscheijde Jaren
fungeerend en aangesteld is. het beloop van hunne pensioenen.
hunne Missen en vrijwillige giften die hun worden toegedeeld. hebben tot hier aan een geschikt middel voor hun bestaan kunnen uitmaken.
Aan Z. Exc.
Burgemeesteren etc.
get. Truijen.
Wouters.
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Weert den 18 Julij 1822.
no. 442.
In beantwoording der depêche Uwer Exc. van 6 dezer no. 9 hebben
wij de eer te berigten. dat de alhier bestaande geestelijke associatie
g.eene vaste inkomstJen heeft. dan het bedrag der pensioenen aan
8 dezer personen die de zelVIe. uitmaken toeg,ekend. te zaam beloopen~
de ter somme van 685 guldens 's jaars; venters. dat het beloop der
intentien! en giften. het welk op gl. 2000 's jaars begroot kan worden.
alle de middelen zijn waar van de zelve tot hier aan bestaan heeft ;
de beheering er van geschiedt onder speciale opzigt van den oversten.
Wij achten het niet onnoodig aan Uwe Exc. op te merken. dat de
kerkelijke diensten. door de geestelijk!en der associati,e in de auxiHaire
kerk. aan het klooster gehoorende. gratis worden uitgeoefend. dewijl
almede de offeranden. waar van menl het bedrag jaarlijks op gl. 300
begoroot. ten behoeve van den grooten Armen dezer stad. door de
Armmeesters. met de schaal worden gecollecteerd.
Aan Z. Exc.
Burgemeesteren voorn.
den Staats Raad. Gouverneur.
signatum J. M. Truijen.
no. 481.
Weert den 24 December 1822.
De nog in deze stad aanwezige Minderbroeders. zijn negen in getal.
als namelijk:
Verhoeven. Isaac. oud 80 Javen. geboortig van Bergeijk
Van Opstal Pieter. oud 56 Jaren. geboortig van Ligtaart
Willekens Andries. oud 71 Jaren. geboortig van Baelen
Baens Pieter. oud 62 Jaren. g,eboortig van Tielt
Leijnen Hendrik. oud 75 Jaren. geboortig van Houthalen.
Troost Joseph. oud 58 Jaren. geboortig van Hougaarde
Smets Arnold. oud 56 Jaren. geboortig van Heeze
De Coster Jan, oud 58 Jaren. geboortig van St. Jan ten Noode
Engelbert Antoon. oud 78 Jaren. geboortig van Lanaken.
Zij hebben zich. geduvende het loopende jaar. altemaal wel en onberispelijk gedragen.
Aan Z. Exc.
Burg.emeesteren
( get.) J. M. Schaeken.
Bloemaerts secret.
no. 597.

Weert den 20 November 1823.
Twee der nog in deze gemeente aanwezige Minderbroeders. in den
loop van dit jaar overleden 1) zijnde. zijn de zelve slechts weer
'zeven in getal. namelijk:
Van Opstal Pieter. oud 57 Jaren. geboren te Ligtaart
Willekens An,dries. oud 72 jaren. 9'eboren te Baelen
Baens Pieter. oud 63 jaren. geboren te Thielt
Leijnen Hendrik. oud 76 jaren. geboren te Houthalen
Smets Arnold. oud 57 jaren. geboren te Heeze
1) Namelijk Isaac Verhoeven en Joseph Troost.

232
De Coster Jan. oud 59 jaren. geboortig van Sint Josse ten Noode
bij Brussel en
Engdbert Antoon. oud 78 jaren. geboren te Lanaken.
Deze personen zich. 9'edurende dit jaar, wel gedragen hebbende.
hebben wij omtrent de zelve geene aanmerking te maken.
Aan Z. Exc.
Burgemeesteren
Bloemaerts.
A. L. W. H. Bloemaerts secret.

