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De Abeek Levensader van beide Limburgen

Water in huis is voor de moderne mens een vanzelfsprekendheid. 
Even de kraan opendraaien en het water stroomt in de wastafel.  
Enkele decennia geleden kwam het water via leidingen niet naar de 
verbruiker, maar moest de mens er naar op zoek gaan. Waterputten 
werden uitgegraven, maar soms lukte zelfs dat niet. Stromend water 
van beekjes en riviertjes was dan ook vaak noodzakelijk om te drin-
ken en te wassen, land te irrigeren, molens aan te drijven, te vissen en 
zich tegen indringers te verdedigen.

Een beek die van oudsher zo’n aantrekkingskracht op de Limbur-
gers heeft uitgeoefend, was de Abeek. Zij ontspringt op het Kempens 
plateau en vloeit in noordoostelijke richting naar de Maas, waar zij 
op drie verschillende plaatsen uitmondt. De gemeenten Meeuwen-
Gruitrode (Wijshagen, Meeuwen en Ellikom), Peer (Grote-Brogel), 
Bocholt (Reppel en Bocholt), Bree (Gerdingen en Beek), Kinrooi 
(Molenbeersel en Ophoven), Weert (Stramproy en Weert), Leudal 
(Hunsel, Grathem, Baexem, Haelen, Nunhem en Neer) en Maas-
gouw (Thorn, Panheel en Wessem) situeren zich in haar stroom-
gebied. Onderlinge afspraken over de afwatering, de opstuwing, het 
onderhoud en de molendwang waren vereist. Uiteraard heeft dat 
vooral vroeger tot vele twisten tussen molenaars, plaatselijke heren 
en dorpelingen geleid, maar meer nog was de Abeek een bindmiddel, 
een levensader. Op de beek lagen er liefst een vijfentwintig water-
molens, een aantal schansen en waterkastelen die instonden voor de 
bescherming. Dorpen en zelfs de stad Weert kwamen tot ontwikke-
ling mede dank zij de Abeek. De nodige aandacht zal in het boek dan 
ook worden besteed aan het water als verdediging, vestigingsfactor, 
energiebron, scheiding en bron van conflicten.

Voor het eerst krijgt de lezer een volledig geïntegreerd beeld van de 
relatie tussen mens en natuur, in dit geval de Abeek, in het verleden, 
nu en in de toekomst. Eveneens verdiepten de auteurs zich in het 
natuurlijk aspect, de rijke flora en fauna die van de Abeek één van de 
waardevolste beken in de Lage Landen maakt. Deze grensoverschrij-
dende natuur- en cultuurhistorische studie is absoluut een aanrader.
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de strijd werd gevoerd tussen dorpen en steden, maar ook tussen individuen, 
die hun eigen belangen behartigden. In het stroomgebied van de Abeek wer-
den vooral de ban- en stuwrechten van de moleneigenaars betwist. Molens le-
verden energie op, noodzakelijk voor de verwerking van granen, koolzaad en 
laken, maar door de molendwang en het opstuwen van water werden andere 
molenaars, omwonenden of onderdanen benadeeld. Het spel werd vaak hoog 
gespeeld. Bovendien ontbraken tijdens het ancien régime vaak duidelijke, 
allesomvattende en grensoverschrijdende afspraken wegens de territoriale 
versnippering in het stroomgebied van de Abeek. 

Zelfs indien er schriftelijke overeenkomsten tussen dorpen en steden waren 
afgesloten, was de naleving ervan dikwijls problematisch. dat overkwam de 
Weertenaren die voor hun watertoevoer afhankelijk waren van de kunstma-
tige Bocholterbeek. deze beek ontnam water uit de Abeek, tot ongenoegen 
van de Bocholtenaren en andere belanghebbenden, wat resulteerde in een 
eeuwenlang geschil. ook onrechtstreeks vormde de Abeek met haar vele 
broeken de inzet van een bikkelharde strijd. Zo waren de gemeenschappelijke 
gronden van het Urlobroek al in het begin van de 15de eeuw betwist  
gebied tussen Bree en de drie Eygen Thorn, kessenich en neeritter omdat 
deze gronden niet strikt waren afgebakend. Beide partijen claimden het  
eigendomsrecht.

Van een heel andere orde was het conflict in verband met de Luysen, een 
moerassig gebied in de omgeving van de Abeek te Bree. Enkele decennia 
geleden werd er een illegaal recreatiegebied met camping en zwemvijver 
gecreëerd, maar inmiddels is het weer na heel wat gepalaver in zijn oorspron-
kelijke staat hersteld. Als natuurgebied is het nu een paradijs van vogels. 
Een ander voorbeeld van ongewenst menselijk ingrijpen was het graven van 
een afvoerkanaal, de Lossing of Emissaire, rond 1870 van het stramproyer-
broek via kinrooi naar de Maas te ophoven. opzet was de moerassen aan de 
grens met nederland droog te leggen en in cultuur te brengen, maar neder-
land weigerde iedere samenwerking. noch financieel, noch waterbouwtech-
nisch leverde de ingreep de verhoopte resultaten op. Moet het nog worden 
gezegd: water is een bron van conflict.
 

>>

Het onherbergzaam gebied van vennen en broeken tussen 
Bocholt en Weert verhinderde een nauwere toenadering. Met 
de aanleg van de weg Bocholt-Weert, die grotendeels de loop 
van de gedempte Bocholterbeek volgt zou hierin uiteindelijk 
verandering komen. Bij de plechtige inhuldiging op dinsdag  
24 september 1957 werd in dit verband in het nieuwe douane-
kantoor een plaquette met de veelzeggende woorden: Het 
nieuwe hereen’ge wat ’t oude verdeelde 1296 onthuld. Waarom 
heeft gedurende vele eeuwen een schijnbaar banaal waterpro-
bleem de relaties van twee naburige gemeenten verziekt?

Eeuwenlang hebben de Bocholtenaren en de Weertenaren 
op zeer gespannen voet met elkaar geleefd. de inzet van 
het conflict was water uit de Abeek, dat via de Bocholter- of 
Weerterbeek naar Weert stroomde. Pas na het graven van de 
Zuid-Willemsvaart in de jaren 20 van de 19de eeuw bereikte 
voldoende stromend water Weert en omgeving. Hoewel 
sedertdien beide gemeenten in vreedzame coëxistentie hebben ge-
leefd, slaagde haar bevolking er nooit in op natuurlijke wijze naar 
mekaar toe te groeien, vermeldde Het Belang van Limburg op 
25 september 1957. 

De Bocholter- of Weerterbeek, navelstreng van 
Weert  J. Corstjens 6.1

|  De plaquette 
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Geen stromend water te Weert
Aangezien Weert is gelegen op een hogere rug omringd door plassen kon 
het water van de nabij gelegen Tungelroyse beek onmogelijk de nederzet-
ting bereiken. Voor het dagelijks gebruik van de Weertenaren kon water 
worden geput, maar stromend water was noodzakelijk voor de beveiliging, 
een efficiëntere brandbestrijding en de ontplooiing van een nijverheid 
zoals de bereiding van bier en de bewerking van textiel. De plaatselijke 
heer, Willem ii van Horn en Altena was vastbesloten het probleem aan te 
pakken. Blijkbaar had hij in het laatste kwart van de 13de eeuw ten koste 
van het kapittel van St.-Servaas te Maastricht (1) het gezag over het dorp 
Werthe, Weert naar zich toegetrokken. 

Deze machtsconcentratie werd door het kapittel betwist en juridisch 
aangevochten, maar Willem legde het eindvonnis op basis waarvan hij zou 
moeten afzien van Weert met bijbehoren naast zich neer. uit de aanklacht 
blijkt dat de Heer van Horn en Altena toen al liet gebruik maken van een 
windmolen in de buurt van Weert en een watermolen in Tungelroy (2) 
om energie op te wekken. Nochtans claimde het kapittel het eigendoms-
recht. Bovendien zou de heer grachten hebben laten graven in een poging 
om stromend water naar Weert te brengen, maar dat bleek een hopeloze 
zaak te zijn. Alleen de hoger gelegen Abeek kwam hiervoor in aanmerking, 
maar deze beek was ruim 10 km van Weert verwijderd en ze maakte deel 
uit van de heerlijkheid Bocholt.

Een waterovereenkomst
om de levensvatbaarheid van Weert te verhogen en allicht de inwo-
ners in het conflict met het kapittel op zijn hand te krijgen, zette Willem 
door ondanks de technische moeilijkheden om water van de Abeek af te 
tappen. Met zijn “neef ” Gosewijn van Born, Heer van Elsloo en Bocholt 
bereikte hij op 17 juni 1296 een akkoord om eyn deill waters eynre beeck 
loupende by den molen geheitten die Nedermolen in der heerlicheit van 
Boechout te bekomen (3). Merkwaardig is dat hieraan geen compensaties 
verbonden waren. Gosewijn zelf zag in deze deal geen graten vermits op 
deze wijze de banden nauwer werden aangehaald en Weert voortaan zou 
afhankelijk zijn van de nodige watertoevoer vanuit Bocholt. Het leek wel 
een geschikt drukkingsmiddel te zijn. Bovendien werd de Heer van Bocholt 
niet benadeeld aangezien het water net achter zijn banmolen, de huidige 
Cloots molen zou worden afgetapt. 

De hoeveelheid water werd trouwens nauwkeurig bepaald so voele ende 
soe breit alls doer eyn vaet offte duetlick geheitten eyn biecaer loupen macht. 
Er mocht zo veel water worden weggenomen als door een houten vat, 
in het Diets caer kon stromen. Het project mocht dan al wel zijn goed-
gekeurd, de aanleg van een artificiële waterloop, de Weerter- of Bochol-
terbeek genaamd, was geen sinecure. in het Wijffelterbroek moest het 
“kanaal” via een trog, een soort beek over een lager gelegen beek worden 
geleid. Een technisch hoogstandje! 

Charter van 17 juni 1296

Aert, greve tot Loen, saluyt ende ewigen vrede in Goede met beken-
licheit der waerheit; kenlick sy eynen yegelicken die dese onsse gegen-
wordige brieve sullen syen ofte horen lesen dat in jegenwordicheit ons-
ser ende onser ondersaten mennichvoldicheit erschenen ende komen is 
der edell ende onsse getrouwe Goessen van Bonne, heere tot Elsthelo 
onse dienre bekennende voir ons geconsenteert ende gegeven te heb-
ben den edelen ende waillgeboren heren Willem heer tot Hoerne synen 
lieven ende getruwen neve eyn deill waters eynre beeck loupende by 
den molen geheitten die Nedermolen in der heerlicheit van Boechout, 
welke heerlicheit Goessen voirgenoemt van onss in leenscap haldende 
iss, so voele ende soe breit alls doer eyn vaet offte duetlick geheitten 
eyn biecaer loupen mach welke water alsoe alls voerscr. steit Willyme 
heer tot Hoerne voirgen. ontfangen sall beneden der nedermolen voirscr. 
in teicken der wairheyt ende beschermsell der wairheyt des voirscr. 
steit hebben wyr Aert Greve voirg. alls overheit der voirscr. heerlicheyt 
Boechout ter beden Goessens voergen. in teiken der waerheyt ende 
onss selffs consentz ende belieff onsen siegell hier onder op spacien 
dess brieffs doen hangen. 

Int jair ons heren dusent twee hondert ses ende negentich des Sondachs 
voir sint Jan Baptist dach binnen der stad Brussel.

|  De achterste trog in 1903: het water uit de Lichter Rietbeek liep onder de Bochol-
   terbeek (GAW, N.A.W., nr. 1361) 

veel water nodig. Een volmolen, bekend onder de naam Quetzmolen werd 
aan het broek op de Bocholterbeek gebouwd (9). Wegens het geringe 
verval moest een sluis het waterpeil kunstmatig verhogen, zodat minder 
stromend water de “stad” bereikte. Het was dan ook niet verwonderlijk 
dat deze molen al rond 1580 in verval geraakte. 

Een experiment met twee windvolmolens mislukte volledig. Eveneens 
werd overwogen om een unieke rosvolmolen te construeren op basis 
waarvan een ronddraaiend paard water uit een put naar boven zou 
brengen, maar het gedurfde project werd vermoedelijk niet uitgevoerd. Als 
gevolg hiervan waren de lakenkooplieden uit Weert sinds de 17de eeuw 
aangewezen op volmolens in de verdere omgeving, hetgeen uiteraard hun 
concurrentiepositie verzwakte. Dat was zeker niet hun enige bekommer-
nis: na het vollen moesten de lakens worden gewassen om de volaarde te 
verwijderen, nadien moesten zij door een droogscheerder worden ver-
werkt en tenslotte werden zij geverfd. Voor het spoelen werd dwars door 
Weert van oost naar west en langs de zuidzijde van de St.-Martinuskerk de 
Speelhuysgrave gegraven (10).  Aangezien ook voor het (blauw)verven van de 
stoffen een grote hoeveelheid water noodzakelijk was, streefde het machtige 
wolambacht ernaar de waterhoeveelheid in de Weerterbeek te controleren. 

Te weinig watertoevoer
over de uitvoering en de werkelijke motieven zijn er geen archivalia be-
waard gebleven, maar wellicht diende het stromend water vooral om de 
gracht rondom de woonkern te vullen. in die tijd had de bouw van wallen 
en de aanleg van grachten bij gebrek aan zwaar geschut wel degelijk een 
militaire betekenis. ook vereiste de strategische ligging van Weert een 
voldoende beveiliging. De nederzetting lag aan een kruispunt van handels-
wegen vanuit Keulen via Roermond naar Antwerpen en vanuit Den 
Bosch naar het zuiden. Door de gebeurtenissen kon de Heer van Horn 
zijn greep op Weert consolideren en verder verstevigen. Met het St.-Ser-
vaaskapittel bereikte hij een compromis, zodat op 19 december 1306 zijn 
gezag in feite werd erkend. Niets stond schijnbaar de verdere uitbouw van 
Weert in de weg. De nederzetting groeide weliswaar uit tot een vrijheid, 
een plaats met privileges maar wellicht werden er geen stadsrechten toe-
gekend en legden het vaak beperkte debiet en het geringe verval van de 
Weerterbeek een hypotheek op een verregaande “industriële” ontwikke-
ling. Vanaf het caer tot aan de Beekpoort, waar het “kanaal” de gracht van 
Weert bereikte was het niveauverschil nauwelijks 6,5 meter. Gevolg was 
dat het verval gemiddeld nog geen 60 cm per km bedroeg (4). De zwakke 
stroming en het geringe debiet maakten de constructie van een water-
molen quasi onmogelijk. De Swartbroekerwatermolen, gelegen op de 
Molenbeek en eigendom van de Heer van Weert vormde geen vol  waardig 
alternatief want om het latente overstromingsgevaar, veroorzaakt door de 
opstuwing van het water te beperken mocht de molen alleen vanaf  
1 oktober tot half maart in gebruik worden genomen (5). Deze strikte 
regel, bepaald door Jacob, Heer van Horn in 1446 was eveneens van toe-
passing op de andere watermolens, die van Tungelroy en Leveroy.

Het sterk wisselende waterpeil van de Bocholter- of Weerterbeek baarde 
de autoriteiten uit Weert grote zorgen. De weersomstandigheden bepaal-
den het debiet. Bij droogte waren de Weertenaren noodgedwongen nog 
zuiniger op hun water dan anders. De natuurwetten moesten de vroede 
vaderen uiteraard ondergaan, maar een goed onderhoud van de Bochol-
terbeek kon al veel verhelpen. opstoppingen door vervuiling of aftappen 
uit eigen profijt moesten ten stelligste worden voorkomen.

Beeckhoeders, verantwoordelijk voor het opsporen van ongeregeldheden 
en voor het vegen van de beek (6) en landmeters, die het waterpeil aan 
de hand van pegels nauwlettend in het oog hielden, stonden hiervoor 
garant. Een ingenieus waterbeheerssysteem in grachten en stadsbeken om 
het water op peil te houden kwam in Weert tot stand (7). Vanzelfsprekend 
bevorderde zo’n systeem ook de brandbestrijding en de visserij. Hoewel 
het visbestand toenam en het visrecht op de stadsgrachten werd verpacht 
bleef het vissen echter een eerder marginale economische activiteit.

de moeizame uitbouw 
van de textielnijverheid te Weert
Een belangrijke inkomstenbron vormde zeker vanaf het laatste kwart van 
de 14de eeuw de productie en de verhandeling van wollen lakens (8). 
Nochtans lag de ontwikkeling en het succes van het wolambacht niet voor 
de hand. Voor het reinigen, vollen en kleuren van de stoffen was immers 

|  Taken van de Beeckhoeder van Weert (GAW, O.A.W., nr. 314) 
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op grond waarvan zij tot in het begin van de vorige eeuw het eigendoms-
recht over het “kanaal” zou claimen. Dat de prins-bisschop de ambities 
van de graaf niet afremde, had te maken met de relaties en de dienstbaar-
heid van Jacob ii. Bovendien was Jacob de schoonzoon van Lodewijk van 
Brugge, de schatrijke en machtige Heer van Gruuthuse (16), vertrouweling 
van de Bourgondische hertog. Een diplomatiek incident kon Lodewijk van 
Bourbon, die zelf met de hulp van de Bourgondiërs aan de macht was 
gekomen, missen als kiespijn.

Ruzie met de Bocholtenaren 
Het “Diktat” van Jacob ii zette uiteraard kwaad bloed bij de Bocholtenaren 
omdat het geringere debiet van de Abeek voorbij het caer in hun nadeel 
was. Allicht zullen de “vazallen” van de graaf, die stroomafwaarts langs de 
Abeek in het graafschap Horn een waterkasteel bewoonden of een wa-
termolen uitbaatten eveneens protest hebben aangetekend. De druk op 
Jacob ii nam nog verder toe nadat het conflict met Bocholt escaleerde. 

uit protest werd de watertoevoer in de Weerterbeek afgesloten. Het lijkt 
erop dat de graaf op zijn beslissing is moeten terugkomen want op 23 
februari 1482 werd bepaald dat de Weertenaren weer mochten gebruik 
maken van het beekwater, behalve voor het vullen van hun grachten 
en visvijvers (17). in hoeverre zij zich hieraan hebben gehouden is niet 
geweten. overigens werd deze overeenkomst in geen enkele officiële 
akte opgenomen en zou het grafelijk besluit van 23 september 1481 voor 
beroering blijven zorgen. Al na enkele decennia kwam er een einde aan 
de “gewapende” vrede tussen de buren uit Bocholt en Weert. Rond 1512 
verweten de wantrouwige Weertenaren de Bocholtenaren zich niet te 
houden aan de eerder gemaakte afspraken inzake de aftapping van water 
uit de Abeek. Een politieke oplossing voor het aanslepende conflict leek 
verder weg dan ooit nadat in 1504 de dynastieke band tussen Weert en 
Bocholt definitief werd doorgeknipt. Na zijn huwelijk met Margaretha, zus 
van graaf Jacob ii van Horn, Heer van Weert had Everard van der Marck 
de dorpen Grote-Brogel en Bocholt als bruidsschat verworven (18). Beide 
zwagers kwamen op voor de belangen van hun onderdanen, die tegenge-
steld aan elkaar waren. Meer water voor Bocholt en andere nederzettin-
gen stroomafwaarts van de Abeek betekende minder water voor Weert 
en vice versa. uit de correspondentie tussen Everard en het Weerter 
stadsbestuur bleek dat de spanningen hoog oplaaiden. Margaretha bemid-
delde in de kwestie uit angst dat de al vertroebelde relaties tussen haar 
broer en haar echtgenoot een dieptepunt zouden bereiken. uiteindelijk 
kon ze Everard op 14 juli 1512 ervan overtuigen de oude overeenkom-
sten na te leven (19). Voor haar tussenkomst betuigden de Weertenaren 
haar hun oprechte dankbaarheid. Zij beseften maar al te goed dat de na-
velstreng, die stromend water uit de Abeek aanvoerde, onontbeerlijk was. 

Het grote belang van deze beek blijkt uit een charter waarbij de nieuwe 
graaf en gravin van Horn op 27 januari 1541 expliciet erkennen dat de 
Weertenaren en Nederweertenaren die beke coemende uyter lande van 
Loen zullen moegen gebruycken in bossch ende broeke als dat van noeden zijn 
ende weesen sall bij raede onsser borgermeisteren unde gerichts (20).

Haar belangen stonden evenwel lijnrecht tegenover die van de bierbrou-
wers. Het sterk vervuilde beekwater kon niet meer worden gebruikt om 
bier te brouwen (11). De talrijke brouwers werden voor een voldongen 
feit geplaatst. Er werd dan ook in 1617 duidelijk gestipuleerd dat niet het 
wolambacht, maar de Weerter magistraat bevoegd was voor het vervoer 
van verifwater en vuylicheyt afkomstig van de wolververijen langs de beek 
(12). 

Behoefte aan meer water
Naarmate de tijd vorderde en de Weerter populatie aangroeide nam  
de behoefte aan stromend water nog verder toe. Bovendien steeg de 
vraag naar lakens uit Weert wegens hun gunstige verhouding tussen prijs 
en kwaliteit.  Alleen een verbreding van het caer, dat de hoeveelheid 

afgetapt water uit de Abeek regelde kon hierbij soelaas bieden, maar 
dat was blijkbaar buiten de waard van de Bocholtenaren gerekend. Ze 
zouden zelfs een tijdlang het caer hebben afgesloten uit onvrede over 
een grensbetwisting met Weert (13). Werd water als pasmunt voor 
gebiedsuitbreiding gebruikt? Het was een ongunstig voorteken, maar deze 
keer hielp het toeval een handje. Aangezien Jacob i van Horn, Heer van 
Weert vanaf 1458 eveneens de plak in Bocholt voerde (14), kon hij beter 
de waterbelangen van Weert behartigen. Enkele jaren voordien was zijn 
vorstendom tot graafschap verheven en had hij zijn intrek genomen in de 
Nyeborg, een nieuw waterkasteel net buiten de wallen van Weert. in die 
omstandigheden had de graaf er zelf alle belang bij de watertoevoer te 
verhogen zodat de “industriële” expansie en de militair-strategische functie 
van zijn “hoofdstad” zich verder konden ontwikkelen. uiteindelijk zou zijn  
zoon en opvolger Jacob ii op 23 september 1481, met goedvinden van 
de landsheer, prins-bisschop Lodewijk van Bourbon van Luik beslissen dat 
de Weertenaren voortaan drie keer zoveel water uit de Bocholterbeek 
mochten betrekken als overeenkomstig de akte van 1296 werd vergund 
(15). De Weerter overheid verkreeg aldus een stevigere juridische basis 

|  Het caer in 1903 (GAW, N.A.W., nr. 1361) 

het is goed mogelijk dat het caer met opzet werd verplaatst. Wegens hun 
geringe betrokkenheid konden de schepenen van Bree o.l.v. de schout zo 
nodig een objectievere gerechtelijke beslissing nemen. Dat laatste lag voor 
de schepenen van Weert en van Bocholt moeilijker. Zo werd een zekere 
Symoen Symoensz uit Bocholt, rond 1555 verdacht van het afdammen 
van de beek door de schepenbank van Bocholt vrijgesproken, terwijl hij 
door het Weerter gerecht voor hetzelfde vergrijp werd veroordeeld (23). 
ondanks alle maatregelen bleef het wederzijdse wantrouwen tussen de 
betrokken partijen erg groot. Tussen de schouten en schepenen van Weert 

Voortaan moest de Breese schout vonnissen
Een gunstige evolutie was het feit dat voortaan betwistingen bij voorkeur 
werden overgelaten aan het “wijze” oordeel van magistraten. Wel kwam 
er een nieuwe juridische scheidsrechter in de persoon van de schout 
van Bree op de proppen. Het houten caer, dat in 1532 door een stenen 
versie werd vervangen (21), verhinderde de manipulatie van de water-
doorlaat. Bovendien bevond het zich net binnen het rechtsgebied van de 
schepenbank van Bree (22). in hoeverre deze locatie van de oorspron-
kelijke plaats afweek, kunnen we wellicht nooit meer achterhalen, maar 

|  Uit dit kaartje blijkt dat het caer was gelegen in het rechtsgebied van Bree (GAW, N.A.W., nr. 1361) 
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Schout Costerius van Weert liet hem wellicht in juli 1661 weten dat de 
toelating om water af te tappen de concessie van de volledige Bochol-
terbeek impliceerde. Aangezien zandophopingen vóór het caer sinds 
enige tijd een behoorlijke doorstroming van water verhinderden, wilden 
de Weertenaren ingrijpen. op 19 juli van dat jaar kwam het verlossende 
bericht uit Luik dat de aanspraken van Weert gewettigd waren: Et comme 
le droit et la raison veut que la ditte eau étant accordeé, par conséquence le 
moyen de la pouvoir recevoyr et l’authorité d’oster ce qui la peut empescher 
s’entend d’estre aussi donné (32). 

en Bree werd in 1556 afgesproken dat er zonder hun toestemming niets 
aan het caer mocht worden veranderd (24). Voor de zekerheid werden 
vier ijzeren maten van de grootte van het caer gemaakt, waarvan er twee 
in het stadhuis van Weert en de overige twee door de Breese schepe-
nen zouden worden bewaard (25). Alsof dat nog niet volstond, werd het 
toezicht verscherpt. De opzichter van het Wijffelterbroek controleerde 
op regelmatige basis de doorlaat, maar ook het onderhoud van de beek 
vóór het caer door de Bocholtenaren werd geïnspecteerd (26). Zelfs de 
schout van Weert en de vertegenwoordigers van de vollers en brouwers 
uit Weert visiteerden soms het caer. Hieruit blijkt de bezorgdheid van 
deze ambachten. Door de verdere stijging van de vraag naar wollen stof-
fen en bier was namelijk de behoefte aan stromend water rechtevenredig 
toegenomen (27). De druk werd blijkbaar zo groot dat de watertoevoer 
in de Weerterbeek rond 1576 met één derde was gestegen zonder de 
expliciete toelating van de Breese schepenen. Er werd vermoed dat Weert 
achter deze overtreding zat. Het weerhield het belangrijkste wolambacht 
uit Weert niet om cavalier seul te spelen en rechtstreeks met de schout 
van Bree over de waterkwestie te onderhandelen (28). Tevergeefs, want 
zoals we reeds eerder stelden zou het vollen noodgedwongen worden 
uitbesteed. Een uitbreiding van de watertoevoer was voor de Bocholtena-
ren totaal onbespreekbaar. Het waterprobleem van Weert zou zich later 
gedeeltelijk zelf oplossen. De lakenproductie nam geleidelijk af tengevolge 
van de toenemende concurrentie, terwijl de Tachtigjarige oorlog (1568-
1648) de economische bedrijvigheid ontwrichtte (29). Voor zover bekend, 
hebben vijandige troepen nooit overwogen Weert door het afsluiten van 
de watertoevoer “droog te leggen”. Het resultaat zou immers pas op 
langere termijn zichtbaar zijn geweest.

Het eigendomsrecht werd geclaimd
Na een zeker herstel veranderde Weert klaarblijkelijk van strategie. in het 
verleden had de Bocholterbeek tot vele spanningen en conflicten geleid 
en waren de kosten van onderhoud, toezicht en gerechtelijke procedures 
hoog opgelopen, maar tot wat had dat alles geleid? De aftapping van beek-
water was nog steeds een probleem en bleef voor een stuk afhankelijk van 
de goodwill van de overheid te Bocholt. Hoogste tijd voor de Weertena-
ren om op basis van de eerder verleende charters het eigendomsrecht 
over de Bocholterbeek op te eisen. Als “eigenaars” trachtten ze naar eigen 
goeddunken door het doorbreken van dammen, dijken en het verdiepen 
van de bodem de loop van het “kanaal” te veranderen. op 19 oktober 
1634 protesteerden de Bocholtenaren heftig tegen deze inbreuken. Door 
de ingrepen werd er blijkbaar behoorlijk wat schade aan de aangelanden, 
ook deze van Bocholt berokkend (30).

De Bocholtenaren betwistten het vermeende eigendomsrecht van Weert 
en zij eisten schriftelijke bewijzen en een schadeloosstelling. Grensinci-
denten dreven de spanning nog verder op. Het conflict bereikte in 1652 
een hoogtepunt toen Bocholt als een soort represaillemaatregel eenzijdig 
een dijk liet aanleggen, waardoor de watertoevoer naar Weert via het 
caer tot stilstand kwam (31). De Weerter magistraat en Magdalena van 
Egmont, Dame van Weert zochten weer noodgedwongen toenadering tot 
hun landsheer, de Luikse prins-bisschop Maximiliaan-Hendrik van Beieren. 

dE “sCHURk VAn BoCHoLT”

Bocholtenaar Leenaerdt Bousen had vanaf 1681 een kwalijke repu-
tatie als schelm opgebouwd. Hoewel hij een medewerker van de 
schout was, maakte hij zich schuldig aan misdrijven en pesterijen. in 
Bocholt werd gefluisterd dat hij op aandringen van de schout vooral 
het leven van pastoor Scheelen had zuur gemaakt. Leenaerdt ver-
nielde ooit de bonen en kolen in de hof van de pastorie en hij zou 
er zelfs twee keer door de vensters met hagel hebben geschoten. 
De ruzie tussen de schout en de pastoor zou zijn veroorzaakt door 
de weigering van de dorpsherder als bevoorrechte bij te dragen 
in de onkosten van de dorpsschans. De toestand escaleerde en uit 
verklaringen blijkt dat Bousen den Heer Christiaen Scheelen noch eens 
het gaet vol haegel most schieten. Zo ver is het niet gekomen, want 
de “schurk van Bocholt” had in 1685 zijn biezen gepakt nadat hij was 
verdacht van een vermetele diefstal. Volgens getuigen had hij in mei 
van dat jaar de koperen platen van het caer geroofd en aan helers in 
Achel en Peer voor een flinke som geld verkocht. Leenaerdt stelde 
later dat hij uijt grootse aermode dit misdrijf had gepleegd. 

Naar eigen zeggen verdiende hij als smid te weinig om zijn kroost-
rijke gezin te onderhouden. De Heer van Bocholt, graaf van Lannoy 
had daar geen oren naar en hij eiste de doodstraf. De voortvluchtige 
werd echter pas jaren later, begin 1690 opgespoord en in de bossen 
van Beverbeek tussen Bocholt en Hamont gevangen genomen. De 
beul hoefde geen gebruik van de pijnbank te maken want Bousen 
bekende vrijwillig en onmiddellijk het plegen van de diefstal en 
andere misdrijven. Toch ontsnapte hij aan de galg alhoewel de graaf 
een voorbeeld wilde stellen. Allicht heeft de schout, zijn vermoede-
lijke opdrachtgever, hierbij een rol gespeeld zodat de “schurk van 
Bocholt” uiteindelijk op vrije voeten werd gesteld. En het caer? Dat 
had natuurlijk zware schade opgelopen. Pas eind augustus 1690 werd 
het caer op kosten van Weert, de buytingen en Nederweert hersteld. 
ieder van de drie betrokken partijen moest volgens een oude finan-
ciële regeling voor één derde van de 435 gulden herstellingskosten 
opdraaien.

Bronnen: GAW, O.A.W., nr. 631; RAH, Bocholt, Schepenbank, nr. 30 en A. Remans en 
F. vanwinkel, Bijdrage tot de genealogie <<a Lapide>> 3de deel, in: Limburg, jg. 47, 1968,  
nr. 9 en 10, p. 215-220

water uit de Bocholterbeek moesten hun bewijsstukken op tafel leggen, 
maar er volgde een coup-de-théâtre: niemand kwam opdagen! Alweer 
werden de nodige vaststellingen gedaan, maar concrete maatregelen ble-
ven blijkbaar uit. Wel zouden voortaan de Bocholter en Weerter schepen-
banken meer overleg plegen. Zo werden de aangebrachte pegels, die de 
hoogte van het waterpeil bepaalden, nauwlettend door beide partijen in 
het oog gehouden. Nadat een Weertenaar tijdens de grote brand van 23 
oktober 1723 wellicht opzettelijk de pegel aan de Beekpoort van Weert 
had verwijderd om de watertoevoer naar de stadsgracht te vergroten, 
werd de pegel in het bijzijn van de schout van Bocholt teruggeplaatst (37). 
Het systeem van wederzijdse controle functioneerde vrij goed. Probleem 
bleef echter het feit dat de magistraten van Bree, Bocholt en Weert niet 
wilden of konden optreden tegen overtreders bij gebrek aan een straf-
rechtelijke grondslag. Het lijkt er op dat de inwoners van de buitenie van 
Weert hun kans schoon zagen om zelf water uit de beek af te tappen. 
ook verweet burgemeester Reijners van Weert in 1725 hen en de inwo-
ners van Nederweert de beek niet te vegen (38). Gevolg was dat door 
het dichtgroeien van de beek de watervoorziening voor de stad nog maar 
eens in gevaar kwam.

Een juridische strijd
Voor de Weertenaren was de maat vol. Hun aanspraken op de Bocholter-
beek moesten definitief juridisch worden geregeld. Aan de “lakse” houding 
van de schepenen van Bree en Bocholt moest een einde komen, maar 
zowel beide vermelde gemeenten, als hun inwoners hadden hierbij geen 
enkel belang. Toch verordende barones Maria van Wittenhorst, Dame van 
Bocholt op verzoek van de Weerter overheid op 8 juli 1733 dat voort-
aan haar onderdanen een fikse boete van 40 florijnen riskeerden wanneer 
zij de vrije doorstroming van water in de Bocholterbeek zouden (ver)
hinderen. Gesterkt door deze toegeving claimden de Weertenaren in 
een suppliek, gericht aan de prins-bisschop in oktober 1733 het volledige 
eigendomsrecht over het “kanaal”: Qu’en vertu de la dite concession, et 
donation, et depuis le dit an 1296, ou autant des siècles, les Seigneurs et les 
subjets de la ville et pays de Weerdt ont, à de grandissimes frais et dépens 
et à la distance d’environ quattre lieux de chemin fait les digues aux deux 
costé’s mesme au travers de beaucoup de marais… (39). De eigendom van 
de beek vloeide overeenkomstig het aloude standpunt van Weert voort 
uit de toegekende concessie om water af te tappen. Bovendien beweer-
den de Weertenaren dat zij eeuwenlang voor de kosten van het “kanaal” 
hebben moeten opdraaien. Het ultieme bewijs dat zij ruim 400 jaar eerder 
de Bocholterbeek hebben laten graven, kon natuurlijk niet meer worden 
geleverd. Tenslotte voerden zij in hun verzoekschrift nog een nieuw argu-
ment aan: votre Altesse est mesme très humblement suppliée de considérer 
la déclaration…car Elle y trouvera prouvé la disette des eaux, et la misère que 
les inhabitants de Weerdt en souffrent pour les hommes et leurs bestiaux, si 
avant mesme, que les fossez du chasteau et de la ville sont enthièrement taris 
qu’on les peut passer à pied sec, que l’eau y manque pour pouvoir brasser de 
la bièrre, laver les leinges, faire la cuisine, et abbruver leurs bestiaux. Door de 
waterschaarste waren heel wat activiteiten zoals brouwen, wassen en ko-
ken niet meer mogelijk, konden de dieren zich niet meer laven en stonden 
de stadsgrachten droog, hetgeen de brandveiligheid niet ten goede kwam. 

Wel berustten de verantwoordelijkheid en de supervisie bij de schout van 
Bree. of deze laatste gelukkig was met de demarche van de prins-bisschop 
mag worden betwijfeld. De kwestie van het caer had hem al heel wat 
kopzorgen bezorgd. ook voor de Weertenaren moet het antwoord niet 
bevredigend zijn geweest want zij mochten niet eigenmachtig optreden. 
Hebben de schout van Bree en de burgerlijke overheid van Weert het 
nadien op een akkoordje gegooid? Buiten het meeweten van de schepe-
nen van Bocholt zou de Breese schout in 1681 aan de Weertenaren het 
voorrecht hebben toegekend om de beek tot drie treden boven het caer 
te vegen met de bedoeling die enghde en die breyde der beecke ende de 
cours derselve in staet te halden (33). 

de toestand escaleert
Het regende klachten van molenaars en omwonenden, stroomafwaarts 
van de Abeek, die het met te weinig water moesten stellen. De reactie 
bleef niet lang uit. Zand werd voor het caer in het water gestort en een 
dijk werd opgeworpen, zodat Weert van stromend water verstoken 
bleef. Volgens een rapport van een zekere Gillis Boonen aan het Weerter 
gemeentebestuur, gedateerd 12 oktober 1689 zouden bij die dijk zelfs 
gewapende mannen de wacht hebben gehouden (34), het absolute diep-
tepunt in de relaties tussen Bocholt en Weert. Hoe moest het nu verder? 
De justitie kon niet langer afzijdig blijven. Het ontbrak echter aan duidelijke 
spelregels op basis waarvan de rechters hun besluit konden motiveren. 
Alleen waren er eeuwen geleden, in 1296 vage afspraken op perkament 
gezet. De rechters van Bree en Weert spraken wel af om elkaar regel-
matig aan het caer te ontmoeten om er de toestand te evalueren. Bij die 
gelegenheden zoals in juli en september 1713 werd hen een uitgebreide 
maaltijd aangeboden. De scheiding tussen gastvrijheid en beïnvloeding 
bleek flinterdun te zijn. in die zin schonk de stad Weert in augustus 1723 
een schilderij aan de secretaris van Bree voor zijn bewezen diensten 
inzake het caer (35).

Een “gewapende” vrede
De “wateroorlog” tussen Weert en Bocholt kwam in een nieuwe fase 
terecht. Wederzijdse pesterijen, incidenten en sabotagedaden kwamen 
(voorlopig) niet meer voor en maakten plaats voor een “bestand”. 
inmiddels hadden zich wel een aantal Bocholtenaren vlak bij het “kanaal” 
gevestigd en zij waren op hun beurt aangewezen op het water van de 
beek. in 1719 bleek dat zij op meerdere plaatsen de dijk voor persoonlijk 
gebruik hadden doorbroken. De burgerlijke en juridische overheden van 
Bocholt en Weert hadden onder het caer ende vandaer de beecke gevisien-
teert tot cloets ende aldaer bevonden menighvuldighen dijcken en dammen …
als andere beletsselen. Weert trok aan de alarmbel: alsoo de stadtsgraghten 
de welche haer waeteren, becomen uyt onse beecke van bockholdt, gansch 
droogh ende sonder water waeren, ter oorsaecke de selve beecke, ten alle  
canten woordt door gestecken ende afgetrocken soo door wateren van bem-
den, …, als vivers (36).

Gravin van Lanoy, Dame van Bocholt wilde de “goede” verstandhou-
ding met Weert niet hypothekeren. op haar verzoek riep de schout van 
Bocholt alle betrokkenen op 27 juli 1719 bijeen.  Alle rechthebbenden op 
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stroomde om zich in de Kalverpeel te ontlasten. uit een brief, gericht aan 
de prefect van het arrondissement Roermond uit begin augustus 1801 
blijkt dat de houten Grote Trog wellicht wegens slijtage moest worden 
heropgebouwd (45). Weert en Nederweert drongen aan op een nieuwe 
vorm, maar dat zagen de Bocholtenaren dan weer niet zitten. Een commis-
saris werd aangesteld om in het conflict tot een snelle oplossing te komen. 
De tijd drong want Weert en Nederweert ontvingen voor de zoveelste 
keer weer geen stromend water, terwijl Bocholt juist met overstromingen 
werd geconfronteerd. Blijkbaar trokken de Weertenaren aan het langste 
eind want er zou een nieuwe ijzeren trog tot stand komen. Deze werd 
weer in 1900 door een cementen koker vervangen. 

Aan de prins-bisschop werd dan ook expliciet de toelating gevraagd om 
alle obstakels in de beek, in het bijzonder de twee opgeworpen dijken 
van ressen te mogen verwijderen. op 19 oktober 1733 reageerde deze 
laatste positief voulant maintenir cez anciens droits, et privilèges, accordés à la 
ville, et pays de Weerdt, maar hij liet toch zijn vertegenwoordiger, luitenant-
drossaard Tinners van het ambt Stokkem ter plaatse de nodige vaststel-
lingen doen. Nadat zijn onderzoek had uitgewezen dat de vrije loop van 
het water inderdaad werd gehinderd, kreeg het Weerter bestuur op 26 
oktober 1733 groen licht d’oter ces digues et de remettre le dit canal dans 
l’estat qu’il doit être suivant l’octroy ou privilège. De Weertenaren mochten 
tevreden zijn want de prins-bisschop had eindelijk een duidelijk standpunt 
in de beekkwestie ingenomen. in feite erkende hij het eigendomsrecht 
van Weert. Er was een voldoende juridische basis gecreëerd om overtre-
ders strafrechtelijk te vervolgen. Vooral de Weerter schepenen lieten er 
geen twijfel over bestaan dat die geene de welcken sullen bevonden worden 
afleydingen van de bokholterbeek gedaen te hebben naer eenige plaatsen ten 
strengsten vervolgt worden inhoudens de wetten en decreten over de veltpoli-
cie (40). ook was het gebruik van het stromend water voor privédoelein-
den strikt gereglementeerd. Zo verbood de magistraat van Weert in 1796 
de Weertenaren en de plattelandsbewoners uit de omgeving op straffe 
van een boete van drie gulden om in de beek groentjes in te wassen, houd 
in te wateren vlas als hennip daer in te rooten… Het was wel geoorloofd 
putten of kuyltjes zeydelings te maeken en trekken uyt de beeke water in de 
zelve tot het wassen hunne groentjens (41). Met het water van de Bochol-
terbeek moest zuinig worden omgesprongen want de vraag overtrof nog 
steeds het aanbod. Maar de solidariteit van de Weertenaren had wel zijn 
grenzen. Zeker in tijden van droogte werden soms de sluizen dicht gezet 
en dammetjes opgeworpen zodat het water niet verder in de richting 
van de gehuchten en Nederweert kon stromen. Zowel de inwoners van 
het gehucht Hulshoven, als deze van Nederweert tekenden tegen deze 
handelswijze verzet aan en zij startten respectievelijk in 1780 en 1781 
een gerechtelijke procedure op bij het Hof van Gelre te Roermond. De 
uitspraak was in het voordeel van de gedupeerden: de watergeul die vanaf 
de Beekpoort naar Hulshoven liep mocht niet meer worden afgesloten, 
terwijl de sluis in de beek achter het kasteel van Weert moest worden 
opengezet opdat er meer water in de richting van Nederweert zou stro-
men (42). Door de duidelijke afspraken en vonnissen en het opleggen van 
strenge sancties in geval van overtreding verminderden de misbruiken. 

nu technische problemen
Toch zou in het begin van de 19de eeuw weer een nieuwe episode van 
de “wateroorlog” worden geschreven. Dit keer waren geen pesterijen, 
maar blijkbaar technische problemen hiervoor verantwoordelijk. Het caer 
was wel nog in goede staat. Volgens een inspectierapport uit 1733 was 
het een seer oudt en sterck masijff werck, het welck sij oordeelen noch te 
connen staende blijven, hondert en meer jaeren…(43), maar de toestand van 
de Grote Trog of Achterste Trog baarde zorgen. in het drassige Wijffel-
terbroek moest het water van de Bocholterbeek namelijk over een dam 
en via een grote bak van hout, de Grote Trog, over de Lichter Rietbeek 
worden geleid (44). Verderop, in de richting van Weert lag de Kleine Trog 
of Eerste Trog waar het water uit de Kruispeel onder de Bocholterbeek 
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thuis. Niet alleen bleef de beek bestaan, maar ook kregen zij de toelating 
om het leggen van ene buis om het water uit de Zuid-Willemsvaart aan de 
Beekpoort naar de stadsgrachten te trekken. Voortaan konden zij water uit 
het kanaal bij het Geurtsven aftappen (51).  Alleen de noodzakelijke ver-
plaatsing van het caer wegens de aanleg van de Zuid-Willemsvaart zette 
kwaad bloed. Het nieuwe caer zou niet links, maar rechts van het kanaal 
worden gebouwd. Weert en Nederweert, aangespoord door hun eerdere 
successen wezen het voorstel resoluut van de hand. in een rapport, 
gedateerd 15 april 1825 blijkt dat beide gemeenten hun beklag maakten 
over het min verval van die beek tot Weert toe, en  …met het verleggen van 
gezegde kaar, stroomafwaarts af, het verval minderwordende, wij ook minder 
water, of misschien geen zouden te verwachten hebben (52). 

Eindelijk voldoende water na het graven van de Zuid-
Willemsvaart
Water uit de Bocholterbeek bleef voor Weert het “vloeibare goud”, zelfs 
nadat zijn waterprobleem op een duurzame wijze door een kanaalproject 
grotendeels zou worden opgelost. op initiatief van keizer Napoleon zou 
er een Canal du Nord vanaf 1808 worden gegraven met de bedoeling 
Antwerpen met de Maas en de Rijn te verbinden (46). Het tracé met een 
totale lengte van 156 km zou via Weert en Venlo naar de Rijn bij Neuss 
lopen. omdat het kanaal door de Kempen, een streek met waterschaarste 
in de zomermaanden zou lopen, moest het worden gevoed met water, 
dat bij Maastricht aan de Maas werd onttrokken en via een rigole navigable 
naar Lozen bij Bocholt werd geleid (47). Maaswater zou aldus in de on-
middellijke omgeving van het stadscentrum van Weert stromen. Toch was 
het gemeentebestuur van Weert niet onverdeeld gelukkig. De Bocholter-
beek dreigde te verdwijnen daar zij op twee plaatsen door het kanaal zou 
worden doorsneden. ofschoon dit kanaal de rol van de beek kon overne-
men, pleitten de Weerter burgemeester en zijn collega uit Nederweert op 
13 juli 1809 bij een bezoek van de graaf van Montalivet, directeur-generaal 
van Bruggen en Wegen voor het behoud van de Bocholterbeek (48). 
Blijkbaar behartigde vooral de burgervader van Weert de belangen van 
de lakenververs. ondanks het feit dat de productie van de wevers vanaf 
de 17de eeuw was afgenomen, bleven enkele textielververs zoals de 
familie Van den Eijnden actief (49).  Allicht werd de Bocholterbeek door hun 
activiteiten sterk vervuild. in dit verband schreef de schout van Nederweert 
aan ingenieur Conrad van Waterstaat te Helmond op 2 december 1824: het 
weinige water dat zich alhier nog in de Beek bevindt reeds vuil en stinkende is 
en niet meer geschikt tot des ingezetenens gebruik. En welke nadeelige gevolgen 
zouden er uit kunnen voortspruiten bij het ontstaan van brand (50). 

De hogere overheid wilde wat graag het open riool dempen, maar dat 
was buiten de waard van de Weertenaren en de Nederweertenaren 
gerekend! inmiddels waren de werkzaamheden aan het kanaal, die in 1810 
wegens politieke en economische redenen waren gestaakt, weer hervat. 

Het geplande Canal du Nord zou echter nooit worden voltooid. Het 
voedingskanaal, de rigole navigable, dat wel al klaar was, vormde vanaf 1822 
de aanzet voor de aanleg van de Zuid-Willemsvaart. Het tracé zou vanuit 
Maastricht via Weert naar ’s Hertogenbosch lopen. Hierbij kwam het Ne-
derweerter bestuur tot de vaststelling dat bij de uitvoering van dit plan de 
watertoevoer naar de buurtschappen zou stagneren. De plaatselijke schout 
drong er op aan dat de inwoners niet mochten worden beroofd van het 
water van het enige spijzende riviertje komende van Bocholt uit de Aa.

Iedereen tevreden?! Het caer zorgt voor beroering
De Nederweertenaren bestookten koning Willem met verzoekschriften 
die het belang van de Bocholterbeek voor de bewoners van de gehuchten 
ten koste van het nieuwe kanaal moesten onderstrepen. De hogere over-
heid bleef niet doof voor deze verzuchtingen. Bij de kruising op de Biest 
te Weert en bij het huis van molenaar Mathijs Caris in Budschop zouden 
in 1824 duikers worden geplaatst zodat het beekwater zijn eeuwenoude 
loop zou kunnen blijven volgen. ook de Weertenaren haalden hun slag 

sMEEksCHRIFT VAn dE nEdERWEER-
TEnAREn AAn dE konInG, MAART 1824

Aan Zijne Majesteit den Koning

Sire

Met betuiging hunner… dankbaarheid voor de voltooijng der Zuid 
Willemsvaart, in der zelver belang, tegemoet gezien wordende 
voordeelen, geven allernedrigst aan Hoogste de zelve te kennen, 
de ondergeteekende schout, schepenen en leden van den raad der 
gemeente Nederweert, Provincie Limburg, dat zij, na examinatie der 
bestekken van aanbesteding der gemelde vaart, en van de voor de 
legging van bruggen en duikers, afgebakende localiteiten, ontwaard 
hebben dat er geen voornemen bestaat om in deze gemeente ter 
plaatse genaamd in het budschop aan het huis van Mathys Caris 
eenen duiker onder de Zuid Willemsvaart te leggen, waardoor zij zich 
in eene aldergrootste verlegenheid bevinden, aangezien het eenig-
ste, deze gemeente, spijzende riviertje genaamd de Weerter beek, 
komende uit de Aa te Bocholt, te dier plaatse des zelfs loop neemt 
naar omtrent drie vierde gedeelten der, in de verre uit gestrekheid 
der gemeente Nederweert, gelegen gehuchten, welke zonder het 
hun daar door toekomende water, niet alleen ten eene maal zouden 
beroofd wezen, van het voordeel welk het zelve hen, ten zake van 
bewatering hunner weilanden, en sprijzing der in deze gehuchten 
verspreid gelegene huisen, welke bewateringen onbetwistbaar veel 
tot den beloei van den landbouw toebrengt, maar tevens zouden 
blootgesteld zijn van eene, in geval van ontstaande brand, algemeene 
verslinding…

Opgezonden den 6 maart 1824

Bron: gemeentearchief Nederweert, notulen van de gemeenteraad, 6 maart 1824, nr. 150
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dat dezelve thans niet meer zoude kunnen loopen. Dit argument werd door 
hoofdinspecteur Goudriaan van tafel geveegd. Bij controles werd telkens 
het tegendeel vastgesteld. in de volgende weken nam Weert merkwaar-
digerwijs een flinke bocht door de verplaatsing van het caer te eisen op 
voorwaarde dat de nieuwe waterleiding naar Weert kosteloos voor de stad 
worde gemaakt. Tevens wilde Weert regelmatig worden geïnformeerd en 
zelf toezicht uitoefenen op de werken, hetgeen werd goedgekeurd. uitein-
delijk zou er toch een nieuw caer komen, blijkbaar tot tevredenheid, van 
alle partijen (54). De afmetingen werden bepaald in gezamenlijk overleg 
met de gemeentebesturen van Weert en Nederweert en de molenaars 
van de Abeek. 

Zochten zij spijkers op laag water? Hoofdinspecteur Goudriaan van 
Waterstaat trachtte de gemoederen te bedaren door er op te wijzen 
dat het nieuwe caer op dezelfde hoogte als het oorspronkelijke caer zou 
worden gebouwd zoo dat Weert en Nederweert door dit herleggen geen 
minder water en zullen bekomen. Toch waren beide gemeenten er niet 
gerust in en zij eigenden zich het recht toe om in val het anders uitvalt dan 
dien heer hoofdinspecteur het heeft voorgegeven, wij aldan bevoegd zijnde te 
reclameeren (53). De bouw van het caer werd op de lange baan gescho-
ven te meer omdat de molenaars op de Abeek zich eveneens benadeeld 
voelden. Wel plaatste men een duiker onder de Zuid-Willemsvaart die de 
vlotte doorstroming van het water van de Abeek waarborgde. ook nu 
weer legden de burgemeester en schepenen van Weert een schriftelijke 
klacht neer bij de gouverneur van Limburg. Zij verweten de verantwoor-
delijken dat de loop van de waterbeek, ten gevolge van het gebrekkig maken 
eener opening tot het trekken van het water zoude zijn opgehouden, zoodanig 

|  Kaartje met de nieuwe plaats van het caer (GAW) © Paul Capals

dE LooP VAn dE BoCHoLTERBEEk: BRon  VAn dIsCUssIE

Wegens de aanleg van de Zuid-Willemsvaart (1822-26) moest het 
caer, het separatiepunt met de Abeek worden verplaatst. In een 
verslag van de ingenieur van de provinciale Waterstaat, gedateerd  
18 september 1884 wordt in dit verband vermeld: 

De Weerterbeek scheidt zich onder … Bocholt … van de Aabeek, 
waar deze laatste bij kilometerpaal 40 door een grondduiker onder de 
Zuid-Willemsvaart doorloopt. Op 15 M vanaf het separatiepunt met de 
Aabeek, wordt in de Weerterbeek een gemetselden duiker aangetroffen 
“het Kaar” genoemd. Deze duiker is wijd 0,38 M en hoog 0,45 M. 
De capaciteit van den duiker bepaalt de hoeveelheid water die uit de 
Aabeek getrokken wordt om de Weerterbeek te voeden. 

Over de oorspronkelijke locatie van het caer werd met geen 
woord gerept. Volgens het al eerder geciteerde charter van 17 juni 
1296 moest het water uit de Abeek worden afgetapt beneden der 
nedermolen. Het staat vast dat deze molen moet worden geïdentifi-
ceerd als de Clootsmolen, de vroegere banmolen van de Heer van 
Bocholt. Het caer bevond zich logischerwijze net achter de molen 
want anders zou deze mogelijk te weinig water ontvangen. Wellicht 
werd dat caer al in de eerste helft van de 16de eeuw, mogelijk bij 
de bouw van een stenen versie in 1532 stroomopwaarts verplaatst 
zodat het caer zich voortaan in het rechtsgebied van de schout van 
Bree bevond. In ieder geval werd hem toen voor het eerst gevraagd 
de bouw van de stenen doorlaat te bekrachtigen. 

Het ziet er naar uit dat het caer sindsdien tussen de ghen-Aamolen 
en de Abroxmolen, dus op de linkeroever van de latere Zuid- 
Willemsvaart was gelegen. Van hieruit werd het over een korte 
afstand na de aanleg van het kanaal, op 26 juni 1826 verplaatst naar 
de rechteroever. In diezelfde 19de eeuw werd eveneens de loop  
van de Bocholterbeek gewijzigd. In een rapport van rijksveldwach-
ter Petrus koppen, gedateerd 8 oktober 1898 kunnen we lezen dat 
de van oudst bestaande  Weerterbeek ter lengte van circa 700 Meter 
dichtgeworpen en … een nieuwe op een andere plaats gegraven is. De 
schetelbeek, die eertijds tussen de Abroxmolen en de Hendrixmo-
len in de Abeek uitmondde, werd verlengd en voorzag voortaan de 
Bocholterbeek van bijkomend water. Een waterstraatje, op ongeveer 
750 meter boven de Hendrixbrug, zorgde er echter voor dat in 
Oostelijke rigting een gedeelte van het water der Weerterbeek op ± 200 
M van het separatiepunt met de Aabeek weer terug in deze laatste 
beek vloeide. De Bocholterbeek stroomde verder in noordooste-
lijke richting. 

Bij grenspaal 164 werd de Nederlandse grens overschreden en via 
het gehucht Boshoverbeek bereikte het water Weert en verderop 
Nederweert, omdat de Bocholterbeek nabij het gehucht de Biest 
door middel van een duiker met schuif onder de Zuid-Willemsvaart 
in verbinding met de Boshoverbeek stond.

De eerder vermelde ingenieur van de provinciale Waterstaat  
voegde in zijn verslag van 18 september 1884 nog het volgende toe:  
De Weerterbeek is geene natuurlijke waterlossing, maar eene kunstleiding 
gegraven om Weert en Nederweert van drinkwater te voorzien. 
Behoudens de oude bescheiden, toont de hooge ligging der beek tusschen 
kaden door de verschillende broekgronden en peelen, duidelijk den Kunst-
matigen aanleg der beek aen.

Bron: GAW, N.A.W., nr. 1360

|  Verplaatsing van het caer © Paul Capals

|  Omgeving van de trog
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geheel van water te berooven (58). De rollen waren voortaan weer omge-
keerd. De Bestendige Deputatie van Belgisch-Limburg weigerde de irrigatie 
met water uit de Bocholterbeek te verbieden. Weert moest de “droogleg-
ging” van de Bocholterbeek lijdzaam ondergaan, terwijl het eigendoms-
recht van Weert kon worden bewezen. Al eerder had de prins-bisschop 
van Luik de rechten van Weert erkend, maar blijkbaar stonden deze in de 
nieuwe staat België weer op de helling. De ingenieur van de Provinciale 
Waterstaat adviseerde Weert de Bocholterbeek niet te laten opnemen in 
de lijst van de Belgische openbare waterlopen, die zou worden samenge-
steld.  Weert moest kunnen aantonen dat de Bocholterbeek eene aan die 
gemeente als bijzonder eigendom toebehoorende beek (59) was. ingenieur 
Pierrot van Bruggen en Wegen te Maaseik gaf de juridische strijd nieuw 
voedsel door zijn bewering dat de beek artificieel was. in een rapport van 
7 april 1883 vermeldde hij het volgende: Dans le but d’amener à Weert des 
eaux potables on a prolongé le Scheetelbeek vers Weert, et de plus on l’a mis 
en communication avec le Molenbeek: c’est celui-ci qui fournit la plus grande 
partie de son débit. Met deze uitspraak suggereerde hij dat de rechten aan 
Weert toekwamen. 

Gesterkt door deze verklaring ging de stad in beroep tegen de beslissing van 
de Bestendige Deputatie die irrigatie met water uit de Bocholterbeek toeliet. 
Namens koning Leopold ii, tot wie de Weertenaren zich hadden gericht, 
vernietigde de bevoegde minister op 5 juli 1885 het provinciaal besluit après 
une enquête administrative. opmerkelijk was de verantwoording: Ce ruisseau 
est formé par une prise d’eau ou Molenbeek ou Abeek. Il n’est qu’un canal 
d’alimentation à l’usage de la ville de Weert, qui a obtenu cette concession par 
des octrois datant de 1296 et 1481. Les eaux du Weerterbeek ont toujours été 
considérées comme la propriété de la ville de Weert (60).

Het eigendomsrecht werd aan Weert toegekend
Het advies van de Bestendige Deputatie in 1879 aan Bocholt om in geval 
van een conflict over de Bocholterbeek met Weert te overleggen, werd 
door deze laatste stad eveneens geïnterpreteerd als een bevestiging van 
haar rechten. Weert had voldoende argumenten in handen om een erken-
ning door de hogere Belgische overheid af te dwingen. Toen er in 1897 
nog maar eens werd geklaagd over het onttrekken van water uit de Bo-
cholterbeek, trok op 9 juni van dat jaar burgemeester Janssens van Weert 
naar de Limburgse commissaris van de koningin (61). 

De maat was vol! Bij die gelegenheid sprak de burgervader over de pro-
cedure die zijn gemeente zou volgen tot verkrijging van haar goed recht op 
de Weerterbeek. Een onderzoek werd ingesteld en het betreffende dossier 
werd naar de Gedeputeerde Staten verzonden. Deze instelling bevestigde 
de aanspraken van Weert op de beek. Eén en ander werd op 5 april 1898 
op de gemeenteraad van Weert besproken. Nieuw was dat deze keer een 
diplomatieke oplossing werd gezocht. Het betreffende dossier werd door 
de Nederlandse deputés aan hun Belgische collega’s van Limburg bezorgd. 
De tijd drong want het Weerter raadslid Van Aubel had van een paar Bo-
choltenaren vernomen dat de beek zou worden gedempt. Van Aubel wilde 
zelfs in enkele Belgische kranten kenbaar maken dat iedereen die water uit 
de beek zou halen een fikse boete zou riskeren. 

Te veel water en te weinig onderhoud
Er volgde nu een periode van betrekkelijke rust op het “waterfront”. om-
dat hun afhankelijkheid van de Bocholterbeek was afgenomen, verwaar-
loosden de Weertenaren blijkbaar wel het onderhoud. Als gevolg van de 
stijging van het water in de Kruispeel in 1845 nam het peil van de Bochol-
terbeek toe waardoor de lager gelegen landerijen werden overstroomd. 
Het kon verkeren. Eeuwenlang was er een bikkelharde strijd omdat er te 
weinig water was en nu wist men met het vele water geen blijf. Het on-
derzoek dat werd gevoerd door een gemengde commissie verliep moei-
zaam wegens de definitieve scheiding van België en Nederland. Belgen en 
Nederlanders speelden elkaar de zwarte piet toe. Bij een plaatsbezoek 
stelde de Belgische hoofdingenieur het gebrekkig onderhoudden boorden van 
de Weerterbeek vast. op sommige plaatsen bleek dat de beek tot overloop-
ens toe vol was, dat op eenige andere het water derzelve doorzijgde, dat op 
eenige punten duidelijke sporen zigtbaar waren, dat de oevers doorgegraven 
geweest waren (55). Dit feit werd als medeoorzaak van de overstromingen 
beschouwd. ook later werd de beek niet goed schoongemaakt en was er 
nog steeds sprake van vervuiling. in die zin dienden de gehuchten Bos-
hoverbeek en Beekpoort op 4 juni 1872 een klacht in wegens de hinder-
lijkheid, welke door het te weeken leggen van vellen (huiden uit de leerlooi-
erijen) in de beek komende van Bocholt wordt ondervonden (56). Het caer, 
eeuwenlang het zorgenkind van Weert werd al evenmin naar behoren 
onderhouden. Er was hiertoe geen noodzaak zo lang de Weertenaren 
meer water via de Bocholterbeek ontvingen. in een protestbrief, gedateerd 
Bocholt 22 december 1877 beweerden de molenaars van de Abeek dat 
door slijtage het caer bijna dubbel zo groot als overeengekomen was. De 
molenaars werden hierdoor benadeeld want het natuurlijk gevolg daarvan 
is dat de rivier de A, te veel water verliezende, onze molens altijd veel trager 
werken en sommigen daardoor buiten werking worden gesteld. 

ook de eigenaars van de vloeiweiden, die langs de Abeek waren gele-
gen, liepen schade op. Het Weerter bestuur bleef oost-indisch doof. De 
Bestendige Deputatie van Belgisch-Limburg besprak in januari 1879 deze 
heikele kwestie. Eigenlijk nam zij geen standpunt in. Gedeputeerde Menten 
drong er op aan dat de bestuursleden van Bocholt in deze aangelegenheid 
contact zouden opnemen met hun collega’s uit Weert. Blijkbaar werd er 
van de Abeek via het caer weer te veel water afgetapt zodat het gehucht 
Neerkreyel regelmatig overstroomde (57) en de molenaars ’s zomers 
wegens watergebrek niet konden malen. De zaak sleepte aan zonder dat 
er een duurzame oplossing werd bereikt.

de rollen werden omgekeerd
De Bocholtenaren bleven echter niet bij de pakken neerzitten en zij heb-
ben zelf initiatieven genomen. op een aantal plaatsen werd water uit de 
beek voor huishoudelijk gebruik en de bevloeiing van de weiden getrok-
ken. Bovendien werd het Waterstraatje gegraven dat in oostelijke richting 
een deel van het water van de Bocholterbeek op een paar honderd meter 
na de afscheiding weer terug in de Abeek voerde. De ingenieur van de 
Provinciale Waterstaat schreef in dit verband op 18 september 1884 aan 
de Gedeputeerde Staten van Limburg: Deze zijdelingsche afleiding geeft 
gelegenheid om de Weerterbeek-zooals dit bij herhaling schijnt te gebeuren- 

Tongeren, die een vonnis in het voordeel van Weert velde. op 29 novem-
ber 1901 werden Gielkens en Martens veroordeeld tot het betalen van 
een geldboete van 5 frank en het herstel van de beek binnen de maand 
na betekening  van het vonnis (62). De twee Bocholtenaren bleven echter 
in gebreke. op 11 juli 1902 besliste de gemeenteraad van Weert om nog-
maals tegen de overtreders te procederen met de bedoeling de kosten 
voor het herstel van de Bocholterbeek te recupereren. Er werd 417 frank 
van Martens en 92 frank van Gielkens gevorderd. Weert wilde het hard 
spelen en baseerde zich hierbij op een missive van de Minister van Land-
bouw te Brussel, gedateerd 23 december 1901 op  basis waarvan Weert 
het recht had om beschadigingen aan de beek door private beëdigde 
wachters te laten vaststellen. 

Deze taak werd uitgeoefend door Leonard Gorissen uit Kinrooi die mocht 
verbaliseren bij iedere constatering van schending van de beek. Niets werd 
aan het toeval overgelaten. Zelfs een boekje, met alle argumenten en be-
wijzen die tijdens de procesvoering zouden worden gebruikt werd op kos-
ten van Weert bij Jumpertz te Etterbeek in 1903 gedrukt. ook ging een 
vijfkoppige delegatie uit Weert op 7 april van dat jaar bij de Bocholterbeek 
de nodige vaststellingen doen. in het gedetailleerde verslag, opgesteld op 
15 april 1903 door secretaris Jansen werd het volgende genoteerd: In de 
sluis van Martens zaten er nog twee damplanken, de andere lagen er naast, 
de recht gemaakte beek van hem, was voor de helft verzand en de boorden 

Hij achtte de hele kwestie van het grootste belang voor Weert: Wat zal men 
beginnen als het kanaal leeg is of indien het water in het kanaal besmet is. 
Wilde het raadslid de druk opvoeren? inmiddels had de Bestendige Depu-
tatie het dossier aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken overgemaakt, 
dat uiteindelijk in oktober 1898 namens de Belgische Staat de rechten van 
Weert op de beek erkende. Hiermee was het pleit nog niet beslecht.  
Er moest nog worden gezocht naar een vertrouwenspersoon in België die 
eventueel langs juridische weg de Weerter belangen zou kunnen behartigen. 
in die zin had burgemeester Janssens van Weert in maart 1900 een onder-
houd met kamerlid Jan Truyen, welke van gevoelen was dat nu deze zaak langs 
diplomatieke kant haar beslag had gekregen, de Gemeente moest trachten in 
België een persoon te hebben welke hare rechten handhaafde. De noodzaak 
hiervan werd al spoedig duidelijk toen brouwer Jan Martens en landbouwer 
Jan-Mathieu Gielkens, beiden uit Bocholt, op een illegale wijze de beek had-
den rechtgetrokken en er een sluis hadden geplaatst.

Het proces
Er werd een proces-verbaal opgemaakt en ter afschrikking van andere 
potentiële overtreders een gerechtelijke procedure opgestart. Nogal 
onverwacht sprak de politierechter van Bree op 6 september 1901 beide 
Bocholtenaren vrij. Weert tekende onmiddellijk hoger beroep aan te meer 
omdat de kosten voor onderhoud en herstel hoog opliepen. Enige tijd 
later werd de zaak al behandeld door de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

|  Visitatie van de Bocholterbeek op 7 april 1903 (GAW, N.A.W., nr. 1361) 
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Deze vaststelling is niet helemaal correct. De watertoevoer was welis-
waar gedaald, maar ook Weert ging in deze kwestie niet vrijuit. Feit is 
dat de Bocholterbeek zowel in België als in Nederland jarenlang was 
verwaarloosd. Na de oorlog zou de stad Weert nog een krampachtige 
poging doen om door reparaties het debiet te verhogen, maar de dijken, 
waartussen de beek op Nederlands grondgebied stroomde, waren uitge-
droogd en poreus. op basis van een onderzoek door de hoofdopzichter 
op 12 juli 1920 was vastgesteld dat deze beek geheel gemaakt is van een 
soort turfgrond en dezen grond te droog en te los geworden … niet meer 
bestand is voor de waterkeering der beek. 

Het einde
Resultaat was dat de landerijen aan beide zijden van de dijken over-
stroomden. om de beek in haar oorspronkelijke staat te herstellen waren 
zeer hoge kosten nodig. Voor het eerst werd openlijk de vraag gesteld of 
de Bocholterbeek wel moest blijven bestaan. Raadslid Van Aubel argumen-
teerde dat Weert recht had op de beek en er al heel wat proceskosten 
werden betaald, maar het bleek een achterhoedegevecht te zijn. 

Het kwaad was geschied. Steeds meer moest de nostalgie het afleggen en 
werd het nut in vraag gesteld. uiteindelijk werd tijdens de raadszitting van 
vrijdag 3 juni 1938 het “doodvonnis” getekend. op voorstel van raadslid 
Mertens zou de verwaarloosde Bocholterbeek, die geen functie meer had, 
op Weerter grondgebied worden gedempt, terwijl het gedeelte in Bocholt 
zou worden verkocht (67). Na bijna 7 eeuwen kwam er een einde aan 
een beek die het gezicht van Weert had bepaald. Zonder water uit de 
Bocholterbeek zou de stedenbouwkundige ontwikkeling van Weert vrijwel 
onmogelijk zijn geweest!

waren beplant met boomen en slaghout. Tevens was het waterpeil sterk 
gedaald, terwijl het caer kort voordien was verstopt. 
De Weertenaren vermoedden dat het een truc was van de veroordeelde 
om ons te doen gelooven dat dit de schuld van de molenaars was. Brouwer 
Martens zou hiervoor verantwoordelijk zijn. De nodige foto’s werden als 
bewijsstukken genomen. De secretaris voegde nog het volgende aan het 
rapport toe: de weergesteldheid is slecht, gepaard met veel regen en wind, 
dus slecht om afdrukken te nemen, op het laatst weigerde het toestel, anders 
hadden wij meer punten kunnen opnemen. uiteindelijk werd de zaak door 
Weert als eiser aanhangig gemaakt bij het Hof van Beroep te Luik, dat op 
20 december 1905 een definitief arrest velde (63). Martens en Gielkens 
werden beiden veroordeeld tot het betalen van een boete. 

ook moesten zij een schadevergoeding aan Weert betalen voor de her-
stellingswerken die deze stad had laten uitvoeren. Brouwer Martens legde 
zich schoorvoetend bij de uitspraak neer. in een brief aan de burgemees-
ter van Weert, gedateerd 7 september 1907 schreef advocaat Voncken, 
de verdediger van Weert: volgens arrest van het beroephof van Luik is er 
vastgesteld dat gij eigenaar zijt van de Weerterbeek, van haar water, bedding, 
oevers en dijken! Gij hebt dus volgens Wet en arrest uitsluitelijk het recht en de 
plicht van de Weerterbeek te reinigen, volgens gebruiken en bepaalde tijdstip-
pen gelijk gij altijd gedaen hebt…(64).

Verwaarlozing van de beek
Na een eeuwenlange strijd was er eindelijk duidelijkheid: Weert had wel 
degelijk het eigendomsrecht van de Bocholterbeek, maar hieruit vloeiden 
ook onderhoudsplichten voort. Vreemd genoeg werd de beek in de daar-
opvolgende jaren verwaarloosd zodat er spoedig weer klachten waren.  
in mei 1913 had burgemeester Kolkman van Weert zelf vastgesteld dat de 
waterloop vol vuiligheid en slijk zat, maar de schoonmaakkosten konden 
hoog oplopen (65). Een alternatief was er evenwel niet om de watertoe-
voer naar de stad en omgeving te verzekeren. in Altweert zaten immers 
de inwoners in juni 1914 al zonder stromend water. 

Toch was de gemeenteraad van Weert verdeeld. Niet alleen was de reini-
ging duur, maar bovendien zou ze volgens raadslid Van Aubel op de zitting 
van 3 februari 1915 nutteloos zijn zoolang deze zoo erg verontreinigd wordt, 
als thans aan de kazerne aan het kanaal door de soldaten. Alsof dat niet vol-
stond ging er door het graven van een put op Altweert, de iJzeren Man en 
wegens de defecte duikers veel beekwater verloren. Er werd overwogen 
om de Bocholterbeek uit te diepen en te voeden door het verleggen van 
de Weteringbeek tot onder den put. 

Deze ambitieuze plannen werden echter op de lange baan geschoven 
omdat de Duitse bezetters in België geen noodzakelijke onderhouds-  
en herstellingswerken aan de Bocholterbeek door Weert als eigenaar 
toelieten. Een elektrische draadversperring op de grens verhinderde 
iedere vorm van contact. in een rapport van de stad Weert, gedateerd  
30 november 1920 wordt vermeld dat tijdens de Duitse bezetting 
(1914-1918) een lek was ontstaan zoodat gedurende meer dan 4 jaren 
geen water meer op het Hollandsch gedeelte kon doorstroomen (66). 

meermaals blijk van partijdigheid. Enerzijds nam zij op 19 december 1611 
en op 9 maart 1613 maatregelen tegen personen die alderhandt meel op 
andere meulens dan de voors(reven) bannermolen gemaelen in onze stadt 
Maseick mietbrenghen en vercoopen, terwijl zij anderzijds in 1589 aan de 
vooraanstaande burger, Willem Portugaels van Maaseik octrooi verleende 
om in Heppeneert op die Diepbeeck ene molen om koren te malen op te 
richten (3).

Haar financiële belangen primeerden want aan de uitbating van een wa-
termolen was een interessante inkomstenbron verbonden, maar om een 
wildgroei van molens te verhinderen gaf de Chambre toch maar mond-
jesmaat de toelating tot de oprichting. Het was absoluut niet de bedoeling 
dat de onderdanen aan de lucratieve molendwang zouden ontsnappen. 
Prioritair moest de “banaliteit” ten gunste van de plaatselijke heer worden 
gevrijwaard en de Chambre zag daar scrupuleus op toe.

die van Buggenum betwistten de molendwang.
Toen de inwoners van Buggenum in strijd met een octrooi van 11 juni 
1600 aan het banrecht van de molen van Haelen wilden ontkomen, wer-
den zij kordaat teruggefloten. in die zin werden de burgemeester en de 
drossaard van Buggenum begin 1699 door de Chambre schriftelijk op de 
hoogte gebracht: Son Altesse Serenissime ordonne iterement à son Drossard 
du Comté de Horne de faire se devoir de la charge contre les contraventeurs à 
sa bannalité du moulin de Halen, et aux meuniers et manants de Buggenum 
de se conformer aux droits de saditte bannalité…

De snelle en scherpe reactie werd ingegeven door het reële gevaar dat 
ook de manants, nogal denigrerend de boerenkinkels van Horn, Haelen en 
Beegden het voorbeeld van Buggenum zouden volgen: et que les surce-
ans de tous les autres villages à l’exemple de ceux de Buggenum prirent de 
la occasion d’ aller moudre ailleurs (4). Dat konden de raadsleden van de 
Chambre natuurlijk niet laten gebeuren. 

om de druk van de ketel te nemen werd op verzoek van de baron van 
Keverberg, Heer van Haelen, de toelating gegeven voor de bouw van een 
windmolen halverwege Haelen en Horn. op deze molen zou eveneens 
het dwangrecht rusten, zodat de inwoners van bovenvermelde dorpen 
voor het malen de keuze hadden tussen deze windmolen en de water-
molen van Keverberg. Het dorp Buggenum had zijn slag niet thuisgehaald 
en alles bleef bij het oude. Prior Carolus Peusens van het klooster St.-
Elisabethsdal van de reguliere kanunniken van St.-Augustinus had hierbij 
gezichtsverlies geleden omdat hij uit opportunisme openlijk partij had 
gekozen voor de “overtreders”: les inhabitans de Buggenum soutenus par le 
prieur de Ste Elisabeth. Zag hij zijn kans schoon om de dorpelingen uit 

de exploitatie van de natuurkrachten zoals het oprichten van 
wind- en watermolens was oorspronkelijk een koninklijk recht, 
dat door de landsheer werd uitgeoefend. Vermits dit recht een 
regalia minora was, kon hij hiervan afstand doen ten gunste van 
een plaatselijke heer of kloostergemeenschap. 

Van deze mogelijkheid maakte de prins-bisschop van Luik 
gebruik in de graafschappen Loon en Horn, die tot zijn ter-
ritorium behoorden. daar evolueerde het molenrecht gelei-
delijk tot een heerlijk recht. de plaatselijke heer kon dus een 
watermolen laten bouwen zonder de expliciete toelating van 
het landsheerlijk gezag. Hij beschouwde het banrecht als een 
noodzakelijke toevoeging aan het molenrecht. Aangezien de 
bouw van een watermolen een dure aangelegenheid was, wilde 
de lokale heer zich op voorhand van de rentabiliteit verzekeren. 
daarom werd met zijn onderdanen afgesproken dat zij wer-
den gebannen (verplicht) er hun graan te laten malen. dit 
impliceerde eveneens het verbod op handmolens voor eigen 
gebruik, zodat de afhankelijkheid ten aanzien van de heer nog 
werd versterkt. 

Toch waren er ook voordelen voor de onderdanen: het ma-
len met behulp van waterkracht kostte minder moeite, meer 
graan kon worden verwerkt en het meel was vaak van een 
betere kwaliteit dan bij gebruik van een handmaalsteen. 
nadelig was uiteraard het feit dat de concurrentie niet kon 
worden uitgespeeld en de prijzen door de gemeentelijke over-
heid werden bepaald. 

Luikse belangen
ook de hogere overheid kon via het opleggen van een molencijns een 
graantje meepikken. Bij verwaarlozing werd er druk uitgeoefend of een 
schuldkwijtschelding in het vooruitzicht gesteld in geval de molen weer 
maalvaardig werd gemaakt. 

Het kathedraalkapittel van Luik was volgens een akte van 21 juli 1671 
zelfs bereid de erfpacht van vier jaar, 44 malder rogge (4609 kg volgens 
het Maastrichts korenvat) (1) te schrappen wanneer de zusters agneten 
van het gelijknamige klooster te Maaseik hun Molenbeerselse molen 
zouden herstellen. Zo geschiedde, maar op 21 september 1679 lieten de 
zusters weten dat niettegenstaand reparatien, inkoop van een nieuwe steen 
en anderszins.. er niet veel profijt te halen is  (2). Ten einde raad hebben 
de zusters dan maar de erfpacht betaald en hun rechten aan het kapittel 
overgedragen. De Luikse Chambre des Comptes, die namens de prins-
bisschop toezicht hield op de naleving van de molendwang, gaf blijkbaar 

Overtredingen van de molendwang 
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