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Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965 Afd:  3 OCSW 

Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014  

 
 
Bijlagen: 
 
1. Notitie conditie Kasteelpoort Biest d.d. 08-03-2012 commissie Cultuurhistorie 
 
2. De Weerter martelaren van Gorkum, een voorbeeld van het gebruik van de Erfgoedruimte  
    in Weert 
 
3. Enkele voorbeelden welke zich lenen voor uitwerking in het erfgoedspoor:  

a. de oudste kerststal van Europa, resp. de grootste kerststal van Nederland; 
b. de binnen het huis van Nicolaas passende rol van Sinterklaas in het licht van het 

contemplatieve spoor; 
c. de verbinding van contemplatieve elementen met ruimtelijk fysieke elementen, 

passend in de disciplines rust-ruimte-groen. 
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Aan: College-adviescommissie Cultuurhistorie 

        (met verwerkt de opmerkingen  

          d.d. 08-03-2012) 

Informatie: 0495 575467  

Van: Wim Truyen Afd: 3/OCSW 

Onderwerp: Kasteelpoort Biest 1  Datum: 29 februari 2012 

Ter bespreking: cie. Cultuurhistorie 08-03-2012  

 
Kasteelcomplex Biest 1 Weert 
 
Korte voorgeschiedenis 
Aldenborgh 
Sinds de middeleeuwen heersten de Heren van Horn in Weert. Als Heren van Weert hadden 
zij het recht op de opbrengst van de gronden in Weert.  

� vanaf ongeveer 1250 woonden zij eerst op de plaats waar nu het klooster op de Biest 
is. Dat eerste versterkt stenen huis wordt de Aldenborgh genoemd (de oude burcht); 

� tussen 1264 en 1304 legde Willem III van Horn de grachten en wallen rond de stad 
aan; 

� in 1296 werd ten behoeve van de stadsgrachten en de gracht rond de Aldenborgh 
een beek gegraven vanuit Bocholt (B) (de Bocholter- of Weerterbeek); 

� op 17 juni 1296 is door Goossen van Born, heer van Elsloo en Bocholt aan zijn neef 
Willem III van Horn het recht geschonken om vanuit de Aabeek, ter hoogte van de 
Nedermolen in Bocholt, water af te tappen en een beek te graven tot in het Land van 
Weert. 

Op het voormalige Aldenborghcomplex herbergt nog de historische Minderbroederskerk en 
het -klooster. De Bocholterbeek omzoomt deels het terrein. 
 
Nijenborgh 
In 1455 kocht Jacob I, graaf van Horn, een perceel grond in de onmiddellijke nabijheid van de 
noordelijke stadspoort (de Hoogpoort). Daar bouwde hij een nieuw kasteel. Met de bouw van 
het nieuwe kasteel (de Nijenborgh) op 10 bunder land werd in 1455 gestart. Omstreeks 1460-
1461 is het kasteel klaar en neemt graaf Jacob I van Horn er met zijn gezin intrek in. De 
Bocholterbeek wordt deels omgeleid en de grachten rond het kasteel worden van water 
voorzien vanuit de Bocholterbeek. 
 
Er zijn vele gevechten en plunderingen geweest rond Weert. Zo ook in de Tachtigjarige 
Oorlog (1568 – 1648) en in de Spaanse Successieoorlog (1701-1714). Tijdens deze laatst 
genoemde oorlog werd in augustus 1702 het kasteel met succes belegerd en vrijwel geheel 
verwoest. De ruïne bleef eigendom van de heren van Weert, prinsen van Chimay. De 
Nijenborgh werd na de verwoesting in 1702 afgebroken tot een hoogte van  
12 voet (ruim 3 meter). Daarmee verloor Weert zijn betekenis als vestingstad. De fundering 
van de ommuring, twee ronde hoektorens en een zware vierkante centrale toren, alsook de 
restanten van de poort naar de voorburcht en de tiendschuur, zijn bewaard gebleven. 
 
In 1841 werd het kasteelterrein verkocht aan Louis Beerenbrouck (burgemeester van Weert 
1828-1839 en Roermond 1857-1875). Hij knapte de ruïne zo goed als mogelijk op en bouwde 
boven de nog intact zijnde kanonkelder van de zuidelijke hoektoren een herenhuis in een 
classicistische bouwstijl. Dit is het herenhuis zoals wij nu nog kennen. Na diverse eigenaren 
kwam het kasteelcomplex in 1923 in het bezit van de familie Scheijmans-Thijssen. Deze 
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familie vestigde op het kasteeleiland een houthandel, welke tot op heden nog op het terrein 
gevestigd is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over het kasteelcomplex 
 

 
 
De werkelijke historische situatie rond het kasteel is deels uit archiefonderzoek te 
achterhalen. De (tot nog toe) enige bekende bron waarop het kasteel is afgebeeld is de 
Memorietafel (ofwel de gedachtenistafel) van Johanna van Meurs.  
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(Memorietafel, olieverf op paneel, niet gedateerd [1467-1470]. Gemaakt ter nagedachtenis 
van Johanna van Meurs door een anonieme meester. In de inscriptie op de lijst staat haar 
overlijden vermeld: Int iair ons heren MCCCLXI des anderen daighs inden aprill starff toe 
Woirichem hem de hoigebaren vrouwe Johanna dochter greve[s] Frederychs van Moirse irste 
grevynne toe Hoirne vrouwe toe Altena toe Montegys toe Cortershem ende toe Cranendonck 
hier begrave wes siele moet ruhen in vreden ame[n]).  
 
De memorietafel nader verklaard: 
Jacob van Horn liet een gedenktafel maken voor het klooster Sint-Elisabethsdal in Nunhem. 
Op deze gedenktafel staat dat Johanna van Meurs op 2 april 1461 in Woudrichem, hier 
geschreven als Woirichem was overleden. Zij werd eerste gravin van Horn, en vrouwe van 
Altena, Montigny, Kortessem en Cranendonck genoemd. Deze gedenk- of memorietafel werd 
na de opheffing van het klooster in de Franse Tijd uit Nunhem verwijderd. Uiteindelijk kwam 
deze terecht in het Kaiser Friedrich Museum in Berlijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ging 
het paneel waarschijnlijk door brand verloren. Andere historici zijn echter van mening dat de 
gedenktafel zich mogelijk nog in Rusland bevindt. 
 
Op de memorietafel is centraal moeder Maria afgebeeld met het kind Jezus. Links naast haar 
knielt graaf Jacob I, gehuld in harnas, rechts zien we gravin Johanna van Meurs. Tussen hen 
in is het wapen van het geslacht Horn, inclusief helmtekens, groot afgebeeld. Links van graaf 
Jacob treffen we vijf zonen aan, waarvan er drie een wapenschild voor zich hebben. Als 
eerste links Johan van Horn, gekleed als kanunnik, vervolgens Jacob II van Horn met het 
gedeelde wapenschild van zijn eerste vrouw en daarnaast Frederik van Horn, eveneens met 
het gedeelde wapenschild van zijn vrouw. De twee jonggestorven zonen van graaf Jacob I 
zijn in zwart gekleed. Rechts van Johanna van Meurs zijn in volgorde van ouderdom de drie 
dochters afgebeeld. Johanna van Horn, Walburga van Horn en Margaretha van Horn, allen 
met gedeelde wapenschilden van hun echtgenoten aan wie zij uitgehuwelijkt waren. 
Achter graaf Jacob I is de Heilige Hiëronymus afgebeeld, die verwijst naar de stichting van 
het minderbroedersklooster Sint-Hiëronymus in Weert. Achter Johanna van Meurs staat de 
Heilige Elisabeth, die verwijst naar het klooster Sint-Elisabethsdal in Nunhem. Kasteel Horn 
is afgebeeld linksboven in het schilderij aan de zijde van graaf Jacob I. Het kasteel van Weert 
is aan de andere zijde, achter gravin Johanna van Meurs afgebeeld. De voorburcht van het 
kasteel is eveneens te herkennen. Het kleine gebouw rechts daarvan is de Aldenborgh, die 
niet ver van het kasteel lag. In de Aldenborgh was het minderbroedersklooster gevestigd. De 
ouderdom van de gedenktafel is weliswaar niet precies bekend, maar werd gemaakt nadat 
alle kinderen uitgehuwelijkt waren, en voordat Jacob I minderbroeder werd. Dat wil zeggen 
tussen 1467 en 14701. 
 
Huidige situatie 
Het royale herenhuis op het kasteeleiland is in 1841 gebouwd op de onaangetaste 
middeleeuwse kazemat (kanonkelder), met een grondvlak van 12,5 m in het vierkant. Deze 
kanonkelder is opgetrokken uit muren van 3,7 m dik bakstenen metselwerk met schietgaten. 
De oorspronkelijke oostelijke toren is in de 19de eeuw verhoogd met een verdieping, waarin 
nu de kantoren van de houthandel zijn gevestigd. 
De muren op de begane grondlaag zijn 2,3 meter dik met verschillende kanongaten. In deze 
toren is een hardstenen wapensteen ingemetseld met de drie Kepers van Weert, deze 
wapensteen is van elders afkomstig. 
 
De oorspronkelijke hoofdburcht is in zijn omtrek nog te herkennen aan de “nieuw” 
opgetrokken muren, die gefundeerd zijn op de grondslag van de voormalige weermuur. Van 
de twee andere hoektorens resten nog enkele muurgedeelten, die overwegend verwerkt zijn 
in de huidige muren. De archeologische resten van het kasteelcomplex zijn nog in de bodem 
bewaard gebleven. 

                                            
1 zie: J. Coenen 2007, Op de keper beschouwd. Een geschiedenis van Weert, deel 1 prehistorie-1568, p. 161 
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Van de oorspronkelijke bovengrondse burchtresten op het kasteelterrein zijn voorts nog 
bewaard gebleven: de middeleeuwse waterput en de restanten van de voorpoort. Deze 
laatste vormt momenteel, evenals in het verleden, de enige toegang tot het complex. 

De Tiendschuur is het gebouw waarin de belasting van de pachters aan de kasteelheer werd 
opgeslagen. De boeren stonden “een Tiende” van hun oogst af als belasting in natura. Dit 
gebeurde tijdens de periode van het Ancien Regime, ca. 1450 tot ca. 1800. De Tiendschuur 
is gerestaureerd en thans in gebruik als museum. 

 
 
 
Cultuurhistorische criteria 

1. Rijksmonument 
Het kasteelcomplex is rijksmonument nr. 1867 128 (ingeschreven op 1967-07-19). 
Het objectnummer is: 38455. 

 
2. Beschermd stadsgezicht 

Het kasteelcomplex is als beschermd stadsgezicht opgenomen in de nota 
beschermde stads- en dorpsgezichten van de gemeente Weert. Het behoort tot het 
beschermd stadsgezicht binnenstad met uitlopers2. 

 
3. Archeologische waarde 

Op de archeologische monumenten kaart van de rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed (RCE) maakt het kasteelcomplex onderdeel uit van AMK-nummer 16653. 
Het kasteelcomplex kent op de archeologische beleidskaart van de gemeente 
Weert3 een zeer hoge archeologische waarde (categorie 2). Dit betekent dat er bij 
bodemverstorende activiteiten, dieper dan 40 cm, een ondergrens voor 
archeologisch (voor)onderzoek geldt van 50 m². 

 
      4.   Educatie 

      Voor de Open Monumenten klassendag is het educatief project “Kasteel de  
      Nijenborgh Weert” gemaakt4. 

                                            
2 Nota Aanwijzing gemeentelijke stads- en dorpsgezichten, vastgesteld 1 juli 2008, § I-1 
3 Archeologiebeleid Weert 2010 
4 Educatief project Kasteel de Nijenborgh Weert, 10 september 2010. Verkrijgbaar bij Gemeentemuseum Weert. 
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Notitie situatie toegangspoort    Joke Jongeling 25-01-2012 
 
Verantwoordelijkheid eigenaar 
Aantekeningen naar aanleiding van overleg met de heer Scheijmans sr. 
De familie Scheijmans is goed op de hoogte van de status als rijksmonument en ook trots op 
dit laatste stukje oud Weert. De poort is ook het visitekaartje van zijn timmerbedrijf. De heer 
Scheijmans woont zelf al zijn hele leven in het kasteel. De verantwoordelijkheid voor het 
kasteel neemt de heer Scheijmans volledig op zich en pleegt ook regelmatig onderhoud. Het 
is zeker aan te bevelen om hierbij deskundig advies in te winnen (m.n. over de te gebruiken 
stenen en mortel). 
De eigenaar is overigens van mening dat eerder schade aan de poort ontstaat door spelende 
kinderen die, met name in het weekend, op de poort klimmen dan door vrachtwagens van het 
timmerbedrijf.  
Enkele foto’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slechte staat muurwerk (rechter hoek  Sporen van afboerend muurwerk (op een 
recent hersteld) plaats waar geen vrachtwagen langs komt) 
 
Schade door vrachtauto’s 
Te constateren is dat op de grond rond de poort sporen van baksteen liggen. Deze sporen 
liggen rondom (dus niet alleen in de doorgang). 
Vanwege de functie houthandel gebruiken vrachtauto’s regelmatig de (enige) doorgang tot 
het bedrijfsterrein. Er is geen trend dat vrachtwagens hoger of breder worden (vanwege 
eisen van weggebruik), wel langer. 
Schade aan de poort geeft ook schade aan de 
auto. Chauffeurs zijn behendig en voorzichtig. 
Bij visuele inspectie is door mij nauwelijks 
schade aan het historische muurwerk 
geconstateerd dat (zeker) door vrachtwagens 
veroorzaakt kan zijn. 
De poort is op zich (net) groot genoeg voor het 
verkeer dat er door moet. 
NB.: aan de poort is te zien dat het niveau van 
de doorgang vroeger ruim 1 m hoger lag. Op 
enig moment is de doorgang op een lager 
niveau gebracht, waardoor de hoogte – ook voor 
het hedendaags vrachtverkeer – ruim volstaat. 
 Situatie 21-3-2006 
 
Begroeiing 
In verband met het bezoek van de Koningin aan Weert op 30 april 2011, is de klimop Hedera 
Helix op de poort flink gesnoeid. Hiermee zijn diverse onderdelen voor het eerst sinds tijden 
weer te zien. Deze klimop groeit volgens de heer Scheijmans inmiddels al ruim 70 jaar over 
de poort. 
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Advies van Werner Mentens (RB/beleidsadviseur groen) leert dat deze klimop zich op het 
muurwerk vastzet met luchtwortels en niet het muurwerk binnendringt.  
De begroeiing beschermt z.i. het muurwerk tegen vocht. Werner adviseert de klimop weer te 
laten aangroeien en dan regelmatig te snoeien als bedekkende laag om de poort. 
 
Bouwkundige conditie poort 

 
Situatie 21-3-2006 Situatie 24-1-2012 met recent inboetwerk 
 
Veel stenen van het poortgebouw zijn poreus en in slechte conditie. Door inwerking van 
water en door temperatuurverschillen (vorst) hebben de stenen veel te lijden en boeren de 
stenen af. Dit geldt voor het hele muurwerk. Dit baart grote zorgen. 
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Notitie beschadiging     Cees van Rooijen 
        Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
        bericht aan Wim Truyen 19-01-2012 
 
Beschadiging 
Bij beschadigingen is naar we aannemen de veroorzaker en/of eigenaar verantwoordelijk 
voor het herstel. Maar voorkomen is natuurlijk beter. 
Het beste zou zijn als er een andere routing voor de vrachtwagens mogelijk is, dat lost het 
probleem permanent op. 
Wanneer dat niet mogelijk is zouden bijvoorbeeld betonnen paaltjes/drempels, om de rit door 
de doorgang te geleiden, uitkomst kunnen bieden. Dat voorkomt dat je de poort zelf moet 
bekleden met materialen, waarmee je de aanblik verpest. Het beste lijkt me om in gesprek 
met betrokken partijen (de houthandel, de eigenaar van de poort en de afdeling wegen) een 
oplossing te zoeken voor dit probleem. 
 
Groen 
Het weghouden van het groen kun je het beste doen door jaarlijks onderhoud te plegen. 
Maar als jaarlijks de klimop van onder-af-aan wordt weggesnoeid, zal dat erg meevallen. 
Feitelijk zou je dat gewoon in groenonderhoud moeten meenemen. Misschien zijn er 
struiken/bomen te bedenken die wel aankleden, maar minder woeker veroorzaken. Dat zou 
je met de eigenaar en/of gemeentelijk groen kunnen bekijken. 
 
Cees van Rooijen 

 
 
 
Notitie situatie muurwerk    Cees van Rooijen 
        Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
        bericht aan Wim Truyen 26-01-2012 
 

Muurwerk 
Als het muurwerk slecht is kan het geconsolideerd worden. Het is noodzakelijk daar het 
advies van een technisch bouwkundige over in te winnen. 
De wortels van Hedera Helix - in de grond - kunnen schadelijk zijn door uiteendrukken (net 
als andere bomen/struiken). De Hedere Helix hecht zich wel sterk met baarden aan 
muurwerk, maar groeit er niet in en haalt er geen vocht of voeding uit en is dus niet schadelijk 
op die manier. Het bladerdek geeft wat beschutting. 
 
BRIM-regeling 
Voor de BRIM-regeling is het wel nodig dat die poort een wettelijk beschermd Rijksmonument 
is. Echter groenonderhoud voor een gebouwd monument valt niet onder de Brim. 
Als de poort een wettelijk beschermd Rijksmonument is kan voor het onderhoud van 
metselwerk de BRIM mogelijk uitkomst bieden voor een deel van de kosten. 
 
Van dit soort functie veranderingen op andere plaatsen heb ik geen weet. Herbestemming 
van een gebouw wel, maar niet omdat een doorrij-route problemen geeft.  
Ik denk dat de beste praktische oplossing dan is: afspraken over de omvang van de wagens 
en bijvoorbeeld stoepranden om de doorrit van de wagens goed in het midden te houden. 
 
Ik zal het rapport aan een bouwkundig collega doorgeven. Die kan mogelijk iets meer 
aangeven.  
 
Cees van Rooijen 
 
------------------------------------------- 
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Conclusie 
1. De conditie van de stenen en het muurwerk baart zorgen. Advies bij technisch 

bouwkundige inwinnen welke oplossingen mogelijk zijn; 
2. Klimop heeft een beschermende werking, deze in stand houden. Zo mogelijk kiezen voor 

andere struiken/bomen die minder woeker veroorzaken. Hier eveneens advies inwinnen 
bij technisch bouwkundige/expert groen;  

3. Verkleinen van risico’s door: 
a) beschermende maatregelen in de doorgang, opdat vernieling door vrachtwagens 

zoveel als mogelijk wordt vermeden 
b) andere functie (op termijn) 
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Bijlage 
 
Foto’s kasteelcomplex 
 
  

 

 

 

 

 

 

       toegangspoort                         reconstructietekening kasteelcomplex 

 

            

 

           vooraanzicht kasteelcomplex, zijde Biest 
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                                    ommuurde kasteeltuin met waterput 
 

                                    
                                                                                                       
                                   herenhuis XIX eeuw 
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                                     stadsgracht vanaf toegangsbrug 
 
 

                                     
                                    tiendschuur, zijde Recollectenstraat 
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                                     oostelijke toren met schietgat 
 

                                      
                                     westelijke toren 
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                                   waterput interieur 
 
 
 
 

                                                  
 
                                                  beschermd stadsgezicht binnenstad met uitlopers 
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Bijlage 2 
 
De Weerter martelaren van Gorkum, een voorbeeld van het gebruik van de 
Erfgoedruimte in Weert 
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De Weerter martelaren van Gorkum 

Een voorbeeld van het gebruik van de Erfgoedruimte Weert. 

Een rumoerige tijd 

Het is het jaar 1566: een storm van vernieling trekt door de Nederlanden die als 

de Beeldenstorm de geschiedenisboeken in zal gaan. Boze, ontevreden groepen 

burgers verwoesten of beschadigen vele kerken en kloosters. De inboedel wordt 

kort en klein geslagen. Vooral minderbroeders hebben veel te lijden.  

De Spaanse koning Philips II stuurt daarop de Hertog van Alva naar de 

Nederlanden om het oproer te onderdrukken. Deze legeraanvoerder (berucht 

geworden als de ‘ijzeren’ hertog) neemt harde maatregelen. Hij voert extra 

belastingen in en vormt de Raad van Beroerten, die velen ter dood veroordeelt.  

De rooms-katholieke graven Van Egmont en Van Horne, medestanders van prins 

Willem van Oranje, worden op 5 juni 1568 in Brussel (B) als verraders ter dood 

gebracht. 

 

 

Onthoofding van Egmond en Horne in Brussel, 1568. 

Gravure door Hogenberg, 16e eeuw. Exemplaren aanwezig in gemeentearchief 

Weert. 
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Philips van Montmorency, de graaf van Horn. (portret in Gemeentemuseum De 

Tiendschuur) 
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Alva’s terreur zorgt voor grote woede onder de (lagere) Nederlandse adel. De 

Nederlandse Opstand tegen de Spaanse overheersing begint. 

Watergeuzen 

Door het schrikbewind van de Hertog van Alva lijken de Spaanse overheersers in 

de Nederlanden oppermachtig. Maar op 1 april 1572 veroveren de Watergeuzen 

Den Briel, het huidige Brielle. Dit is het sein voor meer steden om zich achter 

deze protestantse opstandelingen te scharen. 

Onder leiding van bevelhebber de heer Van Lumey en kapitein Marinus Brandt 

worden andere steden ingenomen. De Watergeuzen ontpoppen zich als brute 

veroveraars: diverse rooms-katholieke geestelijken worden gedood. In Alkmaar 

hangen ze op 25 juni 1572 vijf minderbroeders op. Die worden bekend als de 

Martelaren van Alkmaar. Op 25 juni 1572 is Gorcum aan de beurt. Een vloot van 

veertien schepen arriveert om de stad in te nemen. Een dag later is de stad in 

handen van de Watergeuzen.  

De Martelaren 

Wanneer de Watergeuzen Gorcum naderen verschuilen de geestelijken van 

Gorcum zich in kasteel De Blauwe Toren bij de rivier. Vier van hen zijn 

parochiepriesters zoals Leonardus van Veghel en Nicolaes Poppel. De anderen 

zijn lid van kloosterorden. Elf van hen behoren tot de orde der franciscanen. Zij 

wonen in het daar gevestigde Minderbroederklooster. Nicolaas Pieck is de 

Gardiaan (overste), Hieronymus van Weert de Vicarius (vice-overste). De 

geestelijken worden op 27 juni 1572 gevangen genomen. 

De Martelaren worden mede zo bekend omdat de Gorcumse schilder Jan Dirksz. 

Tibout al rond 1573/74, uit zijn geheugen, de portretten schildert van vijftien 

martelaren. 

Hieronymus en Antonius van Weert 

Naast Nicolaas Pieck en Leonardus van Veghel zijn de twee Weerter 

minderbroeders Hieronymus en Antonius het meest vereerd. 

Over Antonius is weinig bekend. Hij werd volgens lokale legenden geboren in het 

buurtschap Kampershoek, op de grens van Weert en Nederweert. 

Hieronymus wordt in 1522 geboren in Weert, volgens de overlevering in een huis 

in de Langstraat, dat geruime tijd geleden is afgebroken. Hij is werkzaam als 

assistent-pastoor in Over-IJssche (bij Brussel) en maakt een pelgrimsreis naar 

het Heilige Land. In 1549 keert hij daarvan terug. Het moet een opmerkelijke 

gebeurtenis zijn geweest: voor hem wordt door de stad Weert een ontvangst 

bereid in het klooster. Daarna wordt Hieronymus Gardiaan van het klooster in 

Bergen op Zoom en vanaf 1570 Vicarius in Gorcum. 

De laatste tocht 
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De geestelijken worden na hun gevangenneming in de kerkers van het kasteel 

De Blauwe Toren dagenlang mishandeld. Kloosteroverste Nicolaes Pieck wordt 

bijna gewurgd en vervolgens in zijn gezicht verbrand met een kaars. Bij pastoor 

Nicolaes Poppel zetten de Watergeuzen een pistool tegen zijn mond, alsof zij 

willen schieten. 

Tot het doden komt het echter niet. De Watergeuzen vrezen problemen als ze de 

negentien geestelijken in Gorcum zelf zouden berechten. Daarom vervoeren ze 

hen naar Den Briel. Daar worden nog enkele andere geestelijken aan het 

gezelschap toegevoegd. Ze worden voortdurend onder druk gezet hun geloof op 

te geven. Uiteindelijk bezwijken vier van hen. 

Op 9 juli 1572 worden de overgebleven negentien geestelijken opgehangen aan 

de balken van een turfschuur, even buiten Den Briel. Ze hadden zich kunnen 

redden door hun geloof te verloochenen maar kiezen voor het martelaarschap. 

Nog bij leven worden velen op brute wijze verminkt. Na hun dood worden de 

lichamen verminkt: neuzen, oren en geslachtsdelen worden afgesneden. Vet 

verwijderd. De lijken worden begraven in de turfschuur waar ze zijn vermoord. 

Zalig en heilig 

De Martelaren van Gorcum worden niet vergeten. Al in 1602 is er sprake van 

geheime bedevaarten naar Den Briel, omdat de verering van de Martelaren door 

de protestantsgezinde overheid wordt verboden. In 1603 publiceert de Gorcumse 

theoloog Willem Estius een standaardwerk met hun geschiedenis. 

Snel na hun dood doen vele wonderverhalen de ronde die toegeschreven worden 

aan de Martelaren van Gorcum. Volgens één verhaal groeiden er witte 

wonderbloemen op de graven van de Martelaren. De Utrechtse pastoor Adriaan 

van Oirschot kreeg hier omstreeks 1614 een takje van en bewaarde het in een 

doosje. Enkele jaren later opende hij het doosje weer; het takje stond in bloei en 

droeg negentien witte bloempjes, voor elke martelaar één. 

Na een zorgvuldige procedure worden de negentien Martelaren van Gorcum in 

1675 zalig verklaard. De heiligverklaring volgt bijna twee eeuwen later, in 1867. 

Verering van Hieronymus en Antonius in Weert 

De heiligverklaring van de Martelaren in 1867 wordt ook in Weert met veel 

feestelijkheden gevierd. Zo wordt een reliek in processie naar de St. 

Martinuskerk gebracht. In 1885 wordt in diezelfde kerk een nis in het rechter 

zijschip ingericht als devotiekapel voor de Weerter Martelaren van Gorcum. Hier 

wordt op feestdagen de reliek van de Martelaren ter verering uitgestald. De plek 

groeit snel uit tot een regionaal bedevaartsoord. 

De viering van het 50-jarig jubileum van de heiligverklaring van de Martelaren 

van Gorcum in juli 1917 wordt in Weert met groots vertoon gevierd. Er is een 

triduüm, (drie daagse periode van gebed en bezinning) in de paterskerk, een 
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grote optocht door de stad, een plechtig lof met feestpredicatie en een 

openluchtmeeting. De paters geven ter gelegenheid hiervan een grote 

kleurenlitho uit met afbeeldingen van de Martelaren van Weert. 

In 1922 wordt in de paterskerk een cultusplaats ingericht, een altaar met twee 

grote beelden en een reliekhouder, het laatste ontwerp van architect Pierre 

Cuypers uit Roermond. Ook deze plek groeit uit tot een regionaal 

bedevaartsoord. Vele zilveren ex voto’s (geloftegiften) worden achtergelaten na 

verhoorde gebeden.  

Na de Tweede Wereldoorlog komt de bedevaart naar beide plaatsen in Weert niet 

meer op gang. Deze heeft zich verplaats naar Gorcum. 
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Hoek Langstraat/ van Berlostraat, volgens de lokale traditie het geboortehuis van Jeroen van Weert 

(afgebroken.)  

 

Huidige situatie. 
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Verdwenen gevelbeeld op het nieuwe pand hoek van Berlostraat/Langstraat. 

St. Martinuskerk 
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Martelarenaltaar in de St. Martinuskerk. 

 

 

Gebrandschilderd glas-in-loodraam in de Martelarenkapel van de St. Martinuskerk 
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Beelden van Hieronymus en Antonius in de absis  van de St. Martinuskerk 19
e
 eeuw 
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Gemeentemuseum Jacob van Horne/ Voormalige stadhuis 

 

 

Burgemeestersrekening 1549, waarin vermeldt de kosten die de stad heeft gemaakt aan eten en 

drank  bij het feestelijk onthaal van broeder Jeroen in het klooster te Weert. 
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Jacob van Horne/ Museum 

 

Ciborie met op de voet afbeeldingen van de franciscaanse martelaren van Alkmaar en Gorkum. 

Zilver, deels verguld, Ebbekin (Haarlem 1620) en atelier Hubert Esser Weert, 19
e
 eeuw. 

 

Martelaren van Gorkum, hout, Zuidelijke Nederlanden 17
e
-18

e
 eeuw. Jacob van Hornemuseum. 
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Reliekbuste, Mechelen (?), circa 1613. Jacob van Hornemuseum 

 

Processievaandel van de franciscanen te Weert, rond 1900. Jacob van Hornemuseum 
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Detail van een gouden koorkap, eind 19
e
 eeuw, afkomstig uit Den Haag. Jacob van Hornemuseum 

 

Leonardus van Veghel, olieverf op linnen, 18
e
-19

e
 eeuw, afkomstig uit Gorkum.  

Jacob van Hornemuseum. 
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Nicolaas Piek, olieverf op linnen, 18
e
 - 19

e
 eeuw, afkomstig uit Gorkum. Jacob van Hornemuseum 

 

Ontwerp voor een reliëf van Th. Van der Eem, messing, eind 19
e
 eeuw. Jacob van Hornemuseum 
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Reliëf van Th. Van der Eem, zilver, 19
e
 eeuw, afkomstig uit Amersfoort. Jacob van Hornemuseum 

 

Johannes van Keulen, gipsen gietmodel uit het atelier Esser Weert. Jacob van Hornemuseum 
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Portret van Antonius van Weert, olieverf op paneel, 17
e
 eeuw, afkomstig uit het klooster te Weert. 

 

Koorkapschild, eerste helft 20
e
 eeuw, afkomstig uit het franciscanerklooster te Maastricht. 
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Franciscanerkerk (“Paterskerk”) op de Biest  

 

 

Jeroen en Antonius van Weert, olieverf op linnen, Windhausen Roermond, eind 19
e
 eeuw. Afkomstig 

uit de refter van het Weerter franciscanerklooster 
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Martelarenaltaar 

       

Ontwerp voor het martelaren monument en oude foto (19
de

 eeuw) van het Franciscanerklooster. 
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Ontwerp voor een grote schildering naast het martelarenaltaar (Windhausen, Roermond) eerste helft 

20
e
 eeuw. 

 

Zilveren ex voto’s van het martelarenaltaar in de paterskerk, zilver, Henri Esser Weert, begin 20
e
 

eeuw. 
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Reliekmonstrans, verguld koper, Camille Esser 19
e
 eeuw, afkomstig van het martelarenmonument. 

Feest 1917 

 

Foto van de feestelijke optocht in 1917, bij gelegenheid van het 50 ste jubileum heiligverklaring. 
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Affiche voor de feestelijkheden in 1917. 

 

Prent uitgegeven in 1917, gedrukt bij Smeets te Weert. Ook het ontwerp en voorbeelden van de 13 

verschillende drukstaten bleven bewaard. 

 

Antonius en Brigittakapel Kampershoek,  
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Foto van de voormalige kapel op Kampershoek. 

 

Interieur van de voormalige kapel, met links het beeld van Antonius van Weert. 
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Nieuwe kapel net na de voltooing Kampershoek-Zuid. 

 

 

Café Overmans, De halve maan (afgebroken), basis van de Kruisboogvereniging Ons Genoegen, 

toegewijd aan de twee Weerter martelaren. 
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Vlag van de kruisboogvereniging Ons genoegen, gevestigd in het café Overmans, 1920. 

Kerk te Laar, gewijd aan de Weerter martelaren van Gorcum. 

 

Exterieur 
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Interieur 

Relaties binnen de erfgoedruimte van Weert: 

Nijenborgh (kasteelensemble) – Aldenborgh (franciscanerklooster) 

Franciscaner klooster Biest – Birgitinessenklooster Maasstraat 

Huize der derde orde van Franciscus (Biest) 

De Lichtenberg (relatie voormalig Bisschoppelijk College) 

 

Relaties euregionaal: 

St. Truiden, museum de Mindere 

Brielle, Bedevaartkerk 

Brielle, Museum 

Gorinchem, Gorkums Museum 

 

 

 



 

b
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Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965 Afd:  3 OCSW 

Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014  

 
 
Bijlage 3: 
 
Enkele voorbeelden welke zich lenen voor uitwerking in het erfgoedspoor:  

a. de oudste kerststal van Europa, resp. de grootste kerststal van 
Nederland; 

b. de binnen het huis van Nicolaas passende rol van Sinterklaas in het 
licht van het contemplatieve spoor; 

c. de verbinding van contemplatieve elementen met ruimtelijk fysieke 
elementen, passend in de disciplines rust-ruimte-groen. 
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B&W-advies: BW 6731 Afd:  3 OCSW 

Van: Wim Truyen Datum: 3 december 2013  

 
 
bijlage 3 

 
 
Enkele voorbeelden van projecten welke passen in uitwerking binnen het 
erfgoedspoor:  
 

� de oudste kerststal van Europa, resp. de grootste kerststal van 
Nederland. Deze past binnen het Franciscaanse ideaal om de 
boodschap van menslievendheid op een laagdrempelige manier uit 
te dragen. Dit element uit de Biblia Paupera kan verbonden worden 
met economisch/toeristische elementen, zoals kerstmarkt, een 
lichtjesroute langs de erfgoedelementen en een spirituele route 
door het groene buitengebied en de Boshoverheide.  

 
� de binnen het huis van Nicolaas passende rol van Sinterklaas in het 

licht van het contemplatieve spoor. Vanuit het franciscaans 
spiritueel gedachtengoed past hier de relativering van het 
materieel bezit. Vanuit de moderne spiritualiteit en in de context 
van de huidige mondiale economische crisis: de ars contemplatio 
en het bewustzijn dat geluk (contemplatie) niet te verkrijgen zijn 
uit zaken die buiten ons zelf liggen, maar juist uit hetgeen dat in 
het individu zelf ligt. 

 
� de verbinding van contempatieve elementen met ruimtelijk fysieke 

elementen, passend in de disciplines rust-ruimte-groen: 
a. de Lichtenberg in het licht van de oorspronkelijk bedoelde 

contemplatieve ruimte in relatie tot educatie en cognitie; 
b. de Lichtenberg als toegangspoort tot hét rust- en 

ruimtegebied Kempenbroek; 
c. de kloosterlocatie Birgitinessen in relatie to de 

franciscaanse contemplatieve opvattingen van 
huisvesting; 

d. de relatie die de Weerter kloosterlocaties door de eeuwen 
kenden; 

e. de contemplatieve relatie tussen de voormalige 
gasthuislocaties in Weert; 

f. de relatie tussen de Boshoverheide, het element rust-
ruimte-natuur en de bewoningsgeschiedenis in de regio. 

 
 


