Aankoop van het Minderbroedersklooster te Weert.
Door onzen termijnbroeder, br. Jeroen, werden wij attent gemaakt
op enkele stukken betreffende ons Weerter klooster, welke hij
had gezien bij de familie Klerx~Huijsmans, wonende Brugstraat 21
te Roermond. Deze familie, van Weert afkomstig, had bedoelde
stukken sinds jaren in bezit en was genegen. ze aan ons terug
te geven, indien ze door een pater gehaald werden. Hetgeen ge~
schied is.
De stukken bleken te zijn:
1. een antwoord op een verzoekschrift van .. de inwoonders van
het canton van Weert", gericht aan de administratie van het depar~
tement der Nedermaas, gedateerd "den 7 ventose- vijfde jaer van
de republique";
2. een gedeelte van een verzoekschrift van de bewoners van Tun~
gelroy en Swartbroek om openstelling van de kerk der Minder~
broeders te verkrijgen;
3. een afschrift van de notaris~akte, waarbij het klooster c.a. wordt
verkocht aan de parochiale kerk van den H. Martinus te Weert;
4. een .. uittreksel der registers van het verhandelde bij den kerk~
fabriekraad der stad Weert (Limburg)", betrekking hebbende op
voorgaande verkoop ;
5. een vermelding van .. verschotten gedaene ten voordeele van
het klooster der geweesene minnebroeders klooster".
Wij zullen hieronder de stukken in hun geheel doen volgen.
Voornoemde familie wist ons nog te vertellen, dat zij indertijd een
heel pak oude stukken hadden bezeten, die - toen zij in 1914 uit
België gevlucht waren - grotendeels zijn verloren gegaan. Of daar
nog andere stukken betreffende ons klooster bij waren wisten zij
niet meer.
In ieder geval zijn wij de familie Klerx~Huijsmans dankbaar, dat
zij ons boven~genoemde stukken zo welwillend heeft willen afstaan.
Tevens bewijst dit geval hoe een termijnbroeder - al behoort het
dan niet precies tot zijn taak - zich voor de Provincie verdienstelijk
kan maken. (Red.).
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I.

vrijheijt

tweede Bureau
sectie
nasionnale domijne.

gelijkheijt
de inwoonders van het canton va~ Weert

Extract uijt de register der bevel van de administraetie. Contract
van het departement der Nedermaes van den 7 ventose vijfde jaer
van de republique.
De administraesie. contract van het departement der Nedermaes.
gesien de vraegh van de inwoonders der buijtenie onder Weert
door de welke sij vraegen het vrij gebruijk van de Minnebroeders
kerck om ~e oeffenen haeren godsdienst;
considererende dat deesen nationaele eijgendom niet en kan worden
afgestaen aen de schickinge voor de welke sij is gevraeght. aght
genomen dat de petitionaire niet verre van Weert en sijn waer sij
afhangen hunner siger begeven om te oeffenen waer van gehandelt
wort;
gehoort den commissaris van de uijtvoerende maght ;
besluijt als volght :
daer is geen plaets om te delibereren op de vraegh van de inwoon~
ders der buijtenie onder Weert streckende tot de begeerte boven
aengehaelt.
de kerck der Minnebroeders sal worden ten koop gestelt op den
alderkortsten tijdt en soo de inwoonders koper sijn sij gehouden
voor het heropenen van haer van te previreeren munisipaele admi~
nistraetie en van sig te conformeeren aen de wetten per pollicie op
het uijtoeHenen van den godsdienst.
Copie van deese tegenwoordige sal gesonde worden aen de peti~
tionaire als oock aen den commissaris ván de uijtvoerende maght
bij het canton van Weert.
Getekent op de minute presse president ...... Coennegragt chenare
administratuers en Runtens secretaris generael.
Voor expeditie. Conform chenare
Pour Ie president
J. M. Runtens secretaris.
11.
de Minnebroeders komen te ontruijme haer klooster en
haer kerck is gesloten. Dese kerk heeft eenige distantiën van de
stadt sij was de desen waer de petitionaire bij woonde ha eren
godtsdienst en van wa er sij trocken haeren geestelijken bijstandt
in val van siekte.
De inwoonders van Tungelroij en Swartbroek. gehugten van ons
canton. hebben ider in haere capelle een priester om haer te bedie~
nen. de parochiale kerck van de stadt Weert al hoewel sal groodt
moeijte sijn om te kunnen inhouden. deese die niet meer sullen
hebben als een kerck. wij en hebben dan ten minsten niet als uwe
weldadigheijt. onthoudt u niet van ons te accorderen. de vraege
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die wij u doen de die der Minnebroeders om te maeken een paro~
chie. bedient door particuliere priesters. de welke sulle gesalarieert
worden door de petitionaire. het volck van ons canton. altijdt aen~
geheght aen den godtsdienst van sijne vaeders al hoewel goedt
republicainen sal sughten soo gij hun bloot stelt aen een vetus. maer
soo gij waerdigh aght toe te staen sij juste vraege hij sal regener
het replique en sal conserveren een lanck onthouden van uwe danck~
baerheijt ge penetreert van uwe liefde voor het publique welsijn. wij
durven ons beloven borgers admistratuers dat gij sult aght hebben
aen het verlies dat soude toebrengen de meeste part der petitionaire
die naeke de gevraede kerck en die niet meer profiteerende der
voordeelen die sij intrecken van den toeloop die er sigh bevint
soude sijn weergebroght aen den armen. verseekert dat reghtveer~
dgheijt bestiert alle uwe bewerkinge wij hope borgers dat gij sult
neemen onse vraegen in consideratie.
Voor Henri Casimir Leijsens. Notaris. ter residentie en wo~
ninge der stad Weert. Provincie Limburg.
Waren opzettelijk tegenwoordig
.
1° Petrus Huijsmans. voerman en koopman. Anna Maria Huijsmans.
echtgenoot van Hendrik Hendriks en Wilhelmina Huijsmans. echt~
genoot van Willem Keulen. die mannen winkelieren. hier ter bevoe~
ging hunner huisvrouwen tegenwoordig. deze drie eenige nagelate
kinderen van wijlen Adriaan Huijsmans en zamen eigenaren van
een derde deel der naomschrevene. eigendommen
2° Jan Matthijs Verstappen. voerman en Pieter Verstappen. land~
bouwer. in eige namen en tevens hen hoofdelijk en zonder verdeeling
sterkmakende en instaande voor hunne hier afwezende zuster Ger~
trudis Verstappen. welke zij ter goedkeuring dezer zull~n brengen.
deze drie eenige nagelaten kinderen van wijlen Christiaan V erstap~
pen en zamen eigenaren van een zesde deel der navermelde goe~
deren. en Willem Kampers. landbouwer. eenige zoon van wijlen
Lucia Verstappen. ook eigenaar van een zesde deel dier goederen .
. de vermelde Christiaan en Lucia Verstappen. gewezene eenige
kinderen van wijlen Pieter Verstappen
en 3° Catharina Wagemans. huisvrouw van Martin van Lierop.
kurassier in Belgischen dienst. hier ter bevoeging zijner huisvrouw
tegenwoordig en Gertrudis Wagemans. huisvrouw van Theodorus
Esch. veldwachter. hier ook ter bevoeging zijner huisvrouw tegen~
woordig. deze beide in eige namen en tevens hun sterkmakende en
hoofdelijk instaande voor hunnen hier afwezenden broeder Pieter
Wagemans. welken zij ter goedkeuring dezes zullen brengen. deze
vier kinderen en eenige erfgenamen van wijlen Martin Wagemans.
en zamen eigenaren van het laatste derde deel.
De vermelde verschijners allen te Weert woonachtig. ter uitzonde~
ring van vermelden Esch. woonachtig te Bocholt.
De welke. onder waarborg van daad en regt. hebben verkocht
Aan en ten behoeve der Parochiale kerk van den heiligen Martinus
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binnen de stad Weert. voor welke de heeren Andreas Van den
Broek. brouwer en voorzitter. Jan Hangs. landbouwer en lid en Jan
Matthijs Peters. koopman. lid en ontvanger. uitmakende zamen het
bureau der kerkmeesters van dezelve parochie. allen wonende te
Weert. hier tegenwoordig zijn en aannemende
Het voormalig klooster der minderbroeders met al deszelfs aan~
kleven. voordeelige en nadeelige dienstbaarheden. gestaan en gele~
gen in vermeld Weert. ter plaatze gezegd de Biest. niets daar van
uitgezonderd noch voorbehouden. bestaande in kerk en andere ge~
bouwen. tuinen; weide. kerkhof en vijvers. omringende den omvang.
bekleedende eene gezamentlijke oppervlakte van een bunder een
en tachtig roeden twee en tachtig ellen. voorkomende op het kadas~
trale plein onder de nummers duizend zeven en negentig. duizen
acht en negentig. duizend negen en negentig. elf honderd en elf
honderd een. zoo als dit alles is aangekocht door wijlen de boven~
genoemde Adriaan H uijsmans. Pieter Verstappen (grootvader) en
Martin Wagemans. bij akte verleden voor Notaris Lefebre te Maas~
tricht' den dertien den Julij zeventien honderd zeven en negentig.
vier én twintigsten Messidor jaar vijf en na behoren geregistreerd
Deze koop is toegestaan voor en mits de som van zes duizend fran~
ken. welke de verkoopers erkennen ontvangen te hebben. dus zij
deze daarvoor kwijting.
Het vermelde klooster met aankleven is 'aangekocht. bestemd en zal
moeten dienen en gebruikt worden
1° om door de. thans daar wonende Paters en broeders. alsmede
door hunne opvolgers. of door andere religieuzen. zoo lang er zijn
zullen. die zich daar toe opdoen en door hunne wettige geestelijke
overheid bemachtigd worden. te worden bewoond en gebruikt. welke
intusschen daar van alle belastingen zullen moeten betalen. en het~
zelve in eenen goeden staat onderhouden. zoo dat hetzelve op geene
wijs tot last of nadeel zal mogen wezen der parochiale kerk. voor
en aleer dezelve daar van het genot zal hebben.
2° Zoo haast. als zeg. er zich geene religieuzen ter bewoning en
gebruiking. met goedkeuring van de wettige geestelijke overheid.
zullen opdoen. zal de parochiale kerk vermeld in volle genot van
al het vermelde treden. de belastingen daar""van moeten betalen.
de· kerk en het klooster in eenen goeden staat onderhouden en
zorgen. dat er de Godsdienst behoorlijk in uitgeoefend worde. ten
ware de wettige Geestelijke overheid ten dezen opzichte anders
mogte beschikken; terwijl er bij de. in genot treding voor zooveel
gevoeglijk acht zal gegeven worden om bij den kerkraad te kiezen
een inwoner van de gehuchten Leuken of Laar.
Waar van akte aan de verschijnders door ons Notaris is gelezen.
Gedaan te Weert in het vermelde klooster. den acht en twintigsten
December des jaars een duizend acht honderd vier en dertig. in
bijwezen en tegenwoordigheid van Jacobus Scheeven. molenwerker.
en Jan Matthijs Korten. landbouwer. beide wonende te Weert.
welke de minuut dezes hebben genaamteekend met de verschijnders
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en den Notaris. ter uitzondering van Martin van Lierop en Ger~
trudis Wagemans. welke beide verklaarden die wetenschap niet te
bezitten.
geteekend. P. Huijsmans. Joanna Maria Huijsmans. H. Hendriks.
T. Esch. J. M. Verstappen. Wilh. Keulen. W. Kampers. P. Ver~
stappen. Catharina Wagemans. J. M. Korten. J. Scheeven. André
Van den Broek. J. Hangs. J. M. Peters. Wilhelmina Huijsmans.
Leijsens Notaris.
Lager staat: La ...... L'acte qui précède est approuvé par arrêtt
Royal du 11 de ce mois 7e Don. N°. 13780.
Hasselt. Ie 22 Avril 1835.
Les Etats Députés. Signé De Lamberts.
Par les Etats Députés Le Secrétaire général. Signe O. C. Van
Caubergh.
111 margine staat. Ontvangen den 28 April 1835. gekenmerkt. Cs.
En registré avec deux roles et sans renvoi à Weert Ie six Mai dix
huit cent trente cinq volume dix huit folio cinquante six recto case
cinq à verso case quatre. Reçu trois cent soixante francs pour droit
principal. faisant avec les 26 % ad 1 et la sub vent ion de guerre
quatre cent quatre vingt dix huit francs quatre vingt seize centimes.
Signé Daumps.
Voor een eensluidend afschrift
Leijsens Notaris.
(sigillum v. Notaris).
Overgeschreven ten kantore der hypotheken te Roermond den
negentienden Mei 1800 vijf en dertig. deel 71 B. N° 156.
Ontvangen zes en zestig franken twee en tachtig centimen.
De Bewaarder. Get. Petit.
(Op de rand staat de verantwoording van laatstgenoemde 66 fr.
82 cent.).
IV. Uittreksel der Registers van het verhandelde bij den kerk~
fabriekraad der Stad Weert (Limburg).
Zitting van den 5 Julij 1835 na de Vespers. Tegenwoordig de
heeren Hangs. voorzitter; Scheijven. deken; Beerenbroek. Burge~
meester; Janssens. Peters. Van den Broek. Thijsen. Truijens en
Stultiens. leden; Leijsens. lid en secretaris.
Gezien de goedkeuring. op 11 April l.I.. door koninklijk besluit
toegestaan. des aankoops van het voormalig klooster der Paters
minderbroeders alhier ter Stede. bij akte den 28 December 1834.
voor Henri Ca sim ir Leijsens. Notaris te Weert verleden. door de
hoofdkerk alhier gedaan van de vorige eigenaren. en waaromtrent
de raad advies had uitgebragt in de zitting van den 7 februarij 1.1.
Heeft de raad goedgevonden in het belang der vorige eigenaren
en ter dankbetuiging voor derzelver regtvaardige welwillendheid
te verklaren. dat de eerste aankoop. door de voorzaten der tegen~
woordige verkoop ers gedaan. is worden betaald uit eene kollekte
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in de gemeente gedaan en dus daartoe ook geene penningen van
hun zijn gebruikt. als hebbende dezelve enkelijk hunne namen willen
verleen en weshalve de tegenwoordige verkoopers den verkoop
tevens hebben toegestaan. zonder eenig genot van penningen of
eenig hoegenaamd voordeel. zoodat die verkoopers. ofschoon in de
koop?kte vermeld zij. dat er aan hen eene som van zes duizend
franken is uitbetaald. het klooster met deszelfs aankleven. zuiver
en eènvoudig hebben overgegeven zoo als hetzelve bij hunne voorzaten was verkregen.
Gedaan in het parochieel huis te Weert. ten dage vermeld.
Voor eensluidend uittreksel
De secretaris van den kerkfabriekraad der
stad Weert. Leijsens.
V. dient tot memorie.
Verschotten gedaene ten voordeele van het klooster der geweesene
Minrtebroeders klooster ten eersten vier franse croonen gegeven
aen den commesaris dat wij te; kort qaemen aen ons geIt ten tweede
twee franse croone en vier luijkse schellinge aen het gelaegh voor
mijn en Wagemans te Mastright alsnogh voor Wagemans en mijn
voor het naght losies te Meggelen drij qaert croon alsnogh op den
wegh betaelt een qaert croon. Totaal seve croonen en vier schellinge
Luijcks.

