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Afsluiting van het Seizoen.
Op 13 juli jl. werd het seizoen afgesloten met
een barbecue bij Jo en Door Gijpmans.
Het eten en drinken was voortreffelijk
geregeld en verzorgd door ons lid Igna Janssen
en haar beide zussen, ondersteund door de
man van Igna, Huub.
Het bezoek aan het museum van Jo en Door
was interessant én indrukwekkend. Eigenlijk
zijn het meerdere museumverzamelingen
bijeen: heiligenbeelden; gebruiksvoorwerpen;
blikken en trommels en landbouwwerktuigen!
Een middag/avond om aan terug te denken.
Aan de organisatoren en gastechtpaar
complimenten en dank voor de goede
verzorging!
Presentatie 50ste Sprokkeling.
Op zondag 20 oktober zal de 50ste Sprokkeling
worden gepresenteerd in Zaal Habets.
We hebben ons lid Piet Schinck bereid
gevonden deze uitgave te verzorgen in het
kader van 800 jaar Baarlo.
Deze Sprokkeling behandelt de periode waarin
de naam Baarlo (Baerle) voor het eerst
voorkomt.

In het boek getiteld: “800 jaar Baarlo. Het
buurtschap Baerle in 1219 en het ontstaan van
een Kerspel in het Ambt Kessel 1369-1402”
wordt een beeld geschetst hoe Baarlo er in die
tijd uitzag, hoe de verhoudingen lagen.
De feestelijke bijeenkomst begint om 14:00
uur en wordt georganiseerd in samenwerking
met Baarlo Leeft.
Over de voorintekening en het bestellen van
het boek krijgt U nog bericht evenals,
uiteraard de uitnodiging voor de bijeenkomst.
Baarlo 75 jaar bevrijd.
Dit najaar herdenken we, dat 75 jaar geleden
Baarlo werd bevrijd. Twee weekenden in
november staan we daar uitgebreid bij stil.
Zaterdag 16 november vindt de opening van
de tentoonstelling over de bevrijding van
Baarlo plaats.
Een gastspreker zal dan een inleiding
verzorgen over de bevrijding van Baarlo.
Zondag 17 november vindt in de ochtend een
bevrijdings-mis plaats in de Parochiekerk.
’s Middags is de officiële Baarlose herdenking
van de bevrijding in de Parochiekerk die
muzikaal wordt omlijst door Fanfare
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Eendracht en ondersteund wordt met beeld
en geluid.
Op 24 november wordt een “Vera Lynn”
liedjesmiddag gehouden in het MFC de
Engelbewaarder.
Over deze evenementen zullen we nog
uitgebreid informeren op onze website,
facebookpagina en in “Hallo Peel en Maas”.
Noteer alvast de data in uw agenda!
Verdere activiteiten in 2019:
We willen de lezer alvast op attenderen, dat
HWG de Borcht in het najaar nog enkele
lezingen organiseert
Op dinsdag 15 oktober vindt een lezing plaats
in MFC de Engelbewaarder over 'Sportpark de
Berckt, de NACO en de Stockcarraces'. De
gastspreker is Robert Wilms.
Verder staat er nog een lezing op het
programma over de belevenissen van de
Baarlose soldaat Petran Görtz die dienst nam
in het leger van Napoleon. De datum voor
deze lezing wordt nog bekend gemaakt in de
media.
We sluiten met de beide presentaties de
lezingenreeks in het kader van 800 jaar Baarlo
af.
Een Baarlose Pastoor, een Venloos orgel, een
kerk en een klooster.
Wat moet een pastoor uit Baarlo met een
orgel uit Venlo? En de verkoop van dat orgel
aan een parochie in Walbeck?
Dat is in het kort de vraag die we
binnenkregen via de mail van de Historische
Werkgroep De Borcht.
Een puzzel om eens even lekker in te duiken,
vooral ook omdat er zoveel raakvlakken zijn
met de geschiedenis van Baarlo, Venlo, de
Franse tijd en… niet in de laatste plaats, de
historie van de orde van de Kruisheren.
Het tijdframe beloopt zo ongeveer de jaren
1790 tot en met 1860.
In het voorjaar van 2019 kregen we een
verzoek van Ine Lodewijk, of we iets meer
wisten over de inhoud van een door haar
gedigitaliseerde akte. Ine is als vrijwilliger
werkzaam bij de Gemeente Peel en Maas en
onder meer actief met het digitaliseren van

stukken van het archief van de voormalige
gemeente Maasbree.
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Met dank aan Jacques Cuypers

De transcriptie van de akte luidt als volgt1:

Wij Onderschrevenen Bevolmaghtigen hier
mede aen onsen kirckmeester Jacobus Cox,
dat denotura aen den Eerw Heer Pastor
Geusen tot Barloo, als verkooper van den
Orgel met sijn toebehoor, gelijck denselven in
de kerk der Cruijs-Heeren binnen Venlo in
gebruijck is geweest en gestaen,
Voor den eersten Termin sal hebben te
betaelen: Een duysent gulde Cleefs, op
kortinge van den aenkoop van voorseyden
Orgel, te weten voor de summe van de twe
duysent vijfhondert gulde Cleefs: den tweden
Termin van duuysent gulde sal met S. Andries2
1803 betaelt worden._ en den laesten en
derden Termin van vijfhondert Gulde Cleefs
met S Andries 1804. Verschenen en betaelt
worden in oirconde der
Waerheyd onderteckent tot Walbeeck
Den 24 Martii 1803.____

De feestdag van Sint Andries (Andreas) valt op 30
november
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A.J. Vander Plassen Pastor
H.L. Velmans sacellanus ibidem
Jac: Coools vic: Keijssers maire
Bartholomeus Hermans Jacobus Cox
Meede kerck meister
kerckmester
Bekragtighet (?) D.L. Van Lomm
(schuin) de Somma van 1500 guld Cleefs
De vraag is: wat moet de eerwaarde heer
Pastoor Geusen in Baarlo met de ontvangst
van gelden van de verkoop van een orgel uit
Venlo? Waarom geven de Pastoor en de
Kapelaan van Walbeck opdracht juist aan hem
dit geld uit te betalen?
Wie is die pastoor?
Omdat uit de akte bleek, dat de verkoop heeft
plaatsgevonden in 1803 werd snel een lijst van
Baarlose Pastoors geraadpleegd.
Een schot in de roos!
Er zijn zelfs twee pastoors Geusen in die tijd
werkzaam in Baarlo.
Eén pastoor: Petrus Geusen, wordt vermeld
met zijn sterfdatum, 6 mei 1800; hij stierf aan
waterpokken, hij kan het dus niet zijn
geweest.
Zijn neef (en opvolger, pastoor sinds 17 mei
1800) staat vermeld in de lijst van Henri de
l’Escaille3 (Hoofdstuk III, paragraaf 4) als “G.J.
Geusen o.s.c.”. En dat o.s.c. is precies de
afkorting voor de Ordo Santae Crucis, de orde
van het Heilig Kruis, de Kruisheren dus. Die
bevinding sluit heel goed aan, bij de
vermelding in de akte, dat het orgel destijds,
zo rond 1800, heeft gestaan in de “kerk der
Cruijs-Heeren” in Venlo.
Deze tweede pastoor G.J. Geusen, geboren te
Roosteren op 24 juni 1759, blijkt niet alleen
betrokken te zijn geweest bij de verkoop van
het orgel aan de Sint Nicolaasparochie in
Walbeck, maar ook bij de schenking van een
kerk en een klooster in Venlo aan de Sint
Martinusparochie. Deze schenking is
overigens zelfs nog onderwerp geweest van
een procedure in het kader van het canoniek
(kerkelijk) recht in Rome. Ook heeft hij als
bewoner van de toenmalige pastorie (De
Weem aan ’t Cruuts bij Scheres) in 1816 het

veld moeten ruimen in verband met de aanleg
van de Napoleonsbaan. Daarnaast heeft hij in
de dertig jaar dat hij zielenherder in Baarlo
was, ook nog de eerste aanzet gegeven tot de
Sint Odilia-devotie, die later uitgroeide tot
veelvuldige bedevaarten naar Baarlo. Hij
overleed, na zijn emeritaat in 1830, in Baarlo
op 14 mei 1840
Overigens staan zijn initialen foutief in de lijst
van De l’Escaille, zijn geboortenamen zijn
Petrus Joannes!
Kortom, een Pastoor waar we best eens even
naar mogen kijken!
De wederwaardigheden van het
Kruisherenklooster
Uit verdere naspeuring weten we, dat de
Kruisheren in Venlo, hun klooster hadden in
de stratenvierhoek: Begijnengang, Klaasstraat,
Vleesstraat en Gasthuisstraat. De kerk die zij
sinds 1399 bedienden was de kerk van de
Heilige Nicolaas, gelegen aan de (huidige)
Klaasstraat, met de ingang, via een poort, in
de Vleesstraat. Deze kerk werd tijdens de
Tweede Wereldoorlog op 5 november 1944 bij
een bombardement zodanig beschadigd, dat
sloop (1 maart 1945) onvermijdelijk was. De
poort werd behouden, afgebroken en
opnieuw opgebouwd. Op 21 juni 1974 werd
de poort (heropgebouwd en nu gelegen aan
de Martinusstraat) officieel overgedragen aan
het Goltziusmuseum.
Maar hoe komt het, dat een Baarlose pastoor,
weliswaar een Kruisheer, een orgel verkoopt
uit Venlo, uit de Klaaskerk dus, aan een
parochie in Walbeck?
Daarvoor moeten we terug naar het jaar 1794.
Venlo wordt, net als heel Limburg, bezet door
Franse troepen. En vanaf dat moment geldt
ook in Venlo het Franse revolutionaire regime.
Dat regime had niet zo heel veel op met
godsdienst, immers de ideeën van de revolutie
kwamen voort uit de Verlichting. Daarin was
niet heel veel plaats voor religie. De ratio, de
reden, was immers de bron van alle denken en
“burgers” moesten “vrij” zijn en niet hoeven
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Henri de l’Escaille: “La Seigneurie de Baarloo” in: Publications
de la Societé Historique et de Archéologique dans le Duché de
Limbourg (PSHAL) 1896-97 (Tome XXXIII) pagina 215 e.v..
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te gehoorzamen aan iets als een leer, kerk of
religie of gehouden aan religieuze geloften.
De kloosters werden ontbonden, de
gebouwen en overige bezittingen vervielen
aan de (Franse) staat, met name aan de Dienst
Domeinen. De gebouwen, inventaris en
bezittingen werden getaxeerd en als
tegemoetkoming ontving elk der bewoners
van het klooster “bons” waardepapieren. De
religieuzen werden “vrij” verklaard (ontslagen
van hun geloften), mochten hun habijt niet
meer dragen en werden uit het klooster
verdreven. Vanaf dat moment werden ze
geacht als “burgers” (citoyens) te gaan leven.
Alle kloosterbezittingen werden door de
Franse overheid geïnventariseerd en
getaxeerd. Deze inventarisatie en taxatie
vonden voor wat betreft het
Kruisherenklooster in Venlo plaats in
november/december 1796 door commissaris
P.J.A. Leonis. Daarna werd aan de Kruisheren
op 16 januari 1797 door Citoyen Cousturier
hun “bons” (tegoedbewijs, waardepapier)
aangeboden. Zij weigerden echter deze
“bons“ te aanvaarden. Zij waren, evenals het
merendeel van alle religieuzen, van mening,
dat door aanvaarding van de bons de Franse
staat kon uitdragen, dat zij met de verdrijving
uit het klooster hadden ingestemd.
Hen werd, desondanks, aangezegd, dat zij
binnen tien dagen het klooster moesten
verlaten. Eventueel zou bij weigering geweld
worden gebruikt.
Daaraanvolgend werden op 21 februari 1797
door commissaris Pointe de Kruisheren en hun
personeel uit hun klooster verdreven. Er werd
door hem gewezen op de wetgeving terzake
van de vervallenverklaring van de goederen
aan de Franse staat en de inventarislijsten
werden ondertekend. Een dag later verlieten
zij in stilte hun klooster.
Kruisheer Geusen, evenals zijn 12 medereligieuzen, bewoners van het
Kruisherenklooster, moest elders onderdak
zien te vinden. Hij ging naar Baarlo, waar zijn
oom pastoor was en werd daar in 1797
deservitor (assistent). In Baarlo, vallend onder
het departement Roer gold toen nog een iets
milder regime ten aanzien van priesters, dan

in Venlo dat behoorde tot het departement
Nedermaas.
Op 25 februari 1797 wordt de inventaris van
het klooster, welke inmiddels was
overgebracht naar het Stadhuis, publiekelijk
verkocht. De meeste bezittingen worden
aangekocht door de Kruisheren zelf en enkele
bevriende partijen. Meestal voor slechts één
stuiver boven de getaxeerde waarde. Daaruit
valt af te leiden, dat anderen (Venlonaren)
zich niet met de aankoop van de goederen
hebben bemoeid. Er is door enkele Fransen
nog wel een poging gedaan mee te bieden op
de goederen, later op middag van de dag van
de verkoop en zo de opbrengst voor de Franse
staat te verhogen. Maar omdat de
veilingmeester weigerde de afroepen in het
Frans te doen, was er voor de Fransen weinig
te halen. Zo kwamen de meeste inventarisgoederen toch weer in handen van de
Kruisheren.
Later waren inmiddels andere inzichten
ontstaan met betrekking tot het accepteren
van de “bons”; Rome (de commissie voor
Franse aangelegenheden) had aan de
religieuzen permissie gegeven zulks te doen.
De opvatting vatte meer en meer post, dat als
de vergoedingen uit de bons werden gebruikt
om de kloostergoederen aan te kopen en zo
mogelijk later de kloostergemeenschappen
weer te herstellen, het dan wel aanvaardbaar
was.
De kloostergebouwen en de Sint Nicolaaskerk
werden getaxeerd op een waarde van 8000
livres. Notaris F.L.N. op den Oordt uit Venlo
stelde op 16 maart 1797 een verklaring op,
waarin werd bevestigd, dat Pierre Seijben,
voormalig Kruisheer van Venlo, notaris E.J. Le
Febvre te Maastricht aanstelde om zijn “bon”
op te vragen en aan te nemen bij de centrale
administratie in Maastricht en daarna met de
opbrengst het Kruisherenklooster, de kerk en
de daarbij behorende huizen, te kopen.
Tijdens de afmijning en toewijzing op 17
respectievelijk 23 maart 1787, kocht
Emmanuel Joseph Le Febvre te Maastricht de
gebouwen namens Pierre Seijben, voormalig
kruisheer, voor de som van 6000 livres, dus
voor ¾ van de geschatte waarde.
4

Baarloos Verleden nr.: 43, zomer 2019

De Baarlose Pastoor en het Venlose orgel.

Seijben was al behoorlijk op leeftijd en had
zich, na de verdrijving uit het klooster
teruggetrokken bij familie in Brüggen. Tijdens
een bijeenkomst op 28 maart 1797, in
aanwezigheid van notaris en een tweetal
getuigen, verklaarde hij de Kloostergebouwen
en de Sint Nicolaaskerk over te dragen aan de
voormalige Kruisheren Janssen, Hermans en
Geusen. Als tegenprestatie zouden deze drie
hem levenslang een lijfrente doen toekomen
van 300 gulden per jaar. Hiervan werd een
akte opgemaakt.
Toen Seijben in april 1797 plotseling stierf (de
21e, binnen een maand na de overdracht van
kerk en klooster), werd door zijn neef nog
eens, opnieuw in een notariële akte, bevestigd
wat er op die dag in maart was
overeengekomen en waren de drie
voormalige kruisheren Janssen, Hermans en
Geusen formeel eigenaar van klooster en
Kerk.

van de priesters en de katholieke religie weer
iets vriendelijker geworden. Dat had zeker ook
te maken met het gesloten concordaat tussen
Keizer Napoleon en de Paus.

De verkoop van het orgel
Zo kon het een paar jaar later (in 1803) heel
goed gebeuren, dat Pastoor Geusen
(ongetwijfeld mede namens zijn twee medeeigenaren) het orgel kon verkopen. De kerk
had al die tijd sinds 1797 slechts dienstgedaan
als magazijn en opslagplaats voor het Franse
garnizoen. Brood en bloem, maar ook voer
voor paarden, werden in het gebouw
opgeslagen.
In 1798 vestigde de voormalige prior Janssens
zich samen met lekenbroeder Dunichy in de
kloostergebouwen. Prior Janssens stierf daar
uiteindelijk op 30 augustus 1808.
Dat het orgel ooit nog gebruikt zou worden,
daar was ongetwijfeld weinig zicht op.

De schenking van Klooster en Kerk aan de
Sint Martinusparochie
In 1830 zijn er nog vier overlevenden van het
vroegere Venlose klooster in leven. Juridisch
zijn zij de eigenaren van klooster en kerk: W.
Kanters, die achtereenvolgens in het
Kruisherenklooster in Brüggen en vanaf 1
september 1803 in het Kruisherenklooster Sint
Agatha is opgenomen, G. Hermans, F.A.
Vermeulen en P.J. Geusen, die elk een
pastoorsfunctie bekleden in respectievelijk
Weurt, Lottum en Baarlo. Deze heren hebben
gezien hun leeftijd er weinig hoop op, dat het
klooster en de kerk in Venlo nog ooit gebruikt
zullen kunnen worden door een Convent van
Kruisheren.
Er bestond een verbod op het aannemen van
novicen door de kloosters; het zogenaamde
“uitstervingsdecreet” was nog steeds van
kracht.
Met deken Schrijnen van de Sint Martinusparochie in Venlo onderhandelen zij over de
schenking van klooster en kerk aan deze
parochie.
Op 1 juli 1830 wordt bij notariële
schenkingsakte kerk en klooster bij wijze van
gift onder levenden overgedragen door
Hermans, Geusen en Vermeulen aan het
kerkbestuur van de parochie Sint Martinus te
Venlo. Nergens uit de toen opgemaakte akte
5

Het door P.J. Geusen verkochte orgel werd in
1751 in de Sint Nicolaaskerk in Venlo gebouwd
door Henricus Titz, sinds 1751 orgelbouwer in
Korschenbroich bij Mönchengladbach.
In 1770 werd door orgelbouwer Joan Theodor
Gilman uit Kornelimünster bij Aken, het orgel
volledig omgebouwd.
Na de verdrijving in 1797 van de kruisheren uit
hun Klooster werd het orgel in 1803 te koop
aangeboden aan Katholische Pfarrkirche Sankt
Nikolaus te Walbeck. Inmiddels was de
houding van de Franse overheid ten opzichte

Het orgel werd gekocht door pastoor
Alexander van der Plassen en zijn kapelaan
H.L. Velmans. Van der Plassen was pastoor te
Walbeck tussen 1791 en 1829.
De verhuizing van het orgel naar Walbeck
vond plaats door Schrijnwerker Berkulaer en
Johann Henricus Titz uit Grefrath. In 1820
werd aan het orgel in Walbeck een grote
reparatie uitgevoerd door Orgelbouwer van
Dinter uit Tegelen.
Tenslotte werd door de firma Muhleisen uit
Straatsburg daar een nieuw orgel gebouwd in
1993, waarbij nog enige oude elementen (de
behuizing) uit het oorspronkelijke orgel
konden worden behouden.
Tot zover de gebeurtenissen rond het orgel.
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blijkt, dat Rome toestemming had gegeven
voor deze schenking die, voor de geldigheid
ervan in canoniek(kerk)-rechterlijke zin, wel
noodzakelijk was.
In de acte wordt verder bepaald, dat het
kerkbestuur uit de verkregen inkomsten, die
bij de overdacht van kerk en klooster hoorden,
jaarlijks aan W. Kanters en de drie schenkers
ƒ 260,- moest betalen. Ook werden er
afspraken gemaakt over het aantal te lezen H.
Missen en Jaargetijden en de aanstelling van
een vierde kapelaan in de parochie om
voldoende H. Missen in de Nicolaaskerk te
kunnen opdragen.
Nadat in een buitengewone vergadering van
het kerkbestuur (op 21 juli 1830) de akte van 1
juli wordt voorgelezen wordt besloten een
machtiging van de Koning te vragen om de
schenking in ontvangst te kunnen nemen. In
de vergadering van 14 januari 1832 wordt het
goedkeurende Koninklijk Besluit van 10
december 1831 meegedeeld en besloten de
schenking te aanvaarden.
Achteraf blijkt de schenkingsakte ongeldig;
één van de getuigen bij het passeren van de
akte, Ferdinand Schaffers is namelijk verwant
met G. Hermans. Op 5 mei 1836 wordt de
schenkingsakte vernieuwd en de machtiging
tot aanvaarding wordt verkregen met het
Koninklijk Besluit van 12 juli 1836 (!). De kerk
wordt daarna gebruikt als hulpkerk door de
Sint Martinusparochie. Het klooster wordt aan
verschillende partijen verhuurd als
opslagruimte of als werkplaats.
Onderhandelingen over de teruggave van
kerk en klooster aan de Kruisheren 18441854
Vervolgens wordt, in verband met de
inmiddels gewijzigde opvatting over het
toestaan van kloosters en het mogen
uitbreiden van het aantal kloosterlingen in het
Koninkrijk der Nederlanden, vanaf 1844
onderhandeld over de teruggave van kerk en
klooster aan de Orde van de Kruisheren.
Deze onderhandelingen vinden plaats tussen
Deken C.Th. Schrijnen, pastoor deken van de
St. Martinusparochie en de Orde. De orde
wordt vertegenwoordigd door S.W. Gielen,
prior van het klooster Sint Agatha en W.M.
Kanters, subprior te St. Agatha, aldaar

opgenomen in 1803 en voormalig conventuaal
van het Kruisherenklooster van Venlo.
Deken Schrijnen lijkt aanvankelijk zeer
welwillend te staan tegenover een teruggave
van kerk en klooster aan de Orde, zo blijkt uit
verschillende bronnen. In 1851 neemt
Schrijnen echter het initiatief om te komen tot
de oprichting van een nieuw hospitaal, het St.
Josephs-hospitaal, bestemd voor zieken van
welke gezindte dan ook. Dit hospitaal zou
worden bediend door de Zusters van Liefde en
worden ondergebracht in een gedeelte van
het voormalige kruisherenklooster. Met deze
plannen waren zeer hoge kosten gemoeid. Op
13 november 1854 schrijft hij aan de
Kruisheren (i.c. van der Wijmelenberg) over de
plannen en lijken daarmee de aanvankelijk
voor de Kruisheren gunstige voorstellen door
deze plannen en hoge kosten te zijn
achterhaald. (Het zou overigens nog tot 1861
duren eer Schrijnen het gebouw van het
hospitaal kon inzegenen.
Tweede ronde onderhandelingen 1870-1877
In 1870 worden de onderhandelingen tussen
de parochie en orde hervat. Deken C.
Schrijnen was intussen op 5 april 1870
overleden en zijn opvolger, Godefridus
Raetsen werd per 5 mei 1870 door Mgr. A.
Paredis, bisschop van Roermond, benoemd.
De parochie wordt nadrukkelijk
vertegenwoordigd door deken G. Raetsen, het
kerkbestuur lijkt nauwelijks een rol te spelen.
De orde wordt vertegenwoordigd door H. van
der Wijmelenberg, Magister-generaal van de
orde.
Tot 1876 vinden gesprekken en wisseling van
brieven plaats, maar de partijen vinden elkaar
niet. Met name deken Raetsen lijkt vanaf de
aanvang niet bereid om kerk en klooster terug
te geven of een schadeloosstelling te
overwegen. De kloostergebouwen waren
daarnaast door de ingebruikname van het
hospitaal aanmerkelijk minder in omvang
geworden.
Raetsen beroept zich in de onderhandelingen
op de schenkingsakte van 1830, van der
Wijmelenberg bestrijdt de geldigheid van deze
en de later (in 1836) aangepaste akte. Zijn
redenering is: de toestemming uit Rome is er
nooit geweest en de vier schenkers,
kloosterlingen immers, waren gebonden aan
6
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hun gelofte van armoede en konden daarmee
geen schenkingen verrichten. Samenvattend:
Raetsen beroept zich op de burgerlijk
juridische gift onder levenden van 1830 resp.
1836, (daarnaast is mogelijk ook nog sprake
van verjaring); van der Wijmelenberg beroept
zich op het kerkelijk recht: kloosterlingen
hebben plechtige geloften afgelegd en kunnen
zonder toestemming van Rome een dergelijk
schenking niet doen. “Zij kunnen noch geven,
noch een testament maken.”
Er volgt een enigszins escalerende wisseling
van brieven en standpunten tussen partijen.
Uiteindelijk beschrijven beide partijen in
uitvoerige brieven hun standpunten en vragen
in Rome om uitsluitsel. Kardinaal-prefect van
de Propaganda Fide, kardinaal Alexander
Franchi krijgt de kwestie voorgelegd en wordt
gevraagd naar een uitsluitsel. Er wordt een
onderzoek ingesteld naar de gehele zaak door
consultor Père Henri Brichet van het Frans
seminarie te Rome. Na het door hem
uitgebracht advies aan de kardinaal laat Rome
weten, dat van het Bisdom i.c. Mgr. A. Paredis
wordt verwacht, dat beide partijen kunnen
worden bewogen tot een compromis, wellicht
middels een vergoeding door de parochie aan
de orde.
Het zal er nooit van komen!

De Odiliaverering in Baarlo.
De Kruisheren waren in het bezit van twee
belangrijke relikwieën. Eén relikwie van het
Heilig Kruis en één relikwie van de Heilig Odilia
van Keulen.
Volgens overlevering heeft Petrus Joannes
Geusen beide relikwieën meegenomen naar
Baarlo. Al snel komt de Odilia-bedevaart naar
Baarlo op gang. Tijdens deze bedevaart wordt
vooral bescherming gezocht tegen oogkwalen,
de beschermheilige hiertoe is echter de heilige
Odilia van Hohenburg (Odilia van de Elzas) en
niet de heilige Odilia van Keulen! Kennelijk zijn
beide Odilia’s op enige moment verwisseld of
gecombineerd.
Halverwege de 19e eeuw groeide de
Odiliaverering in Baarlo uit tot iets groots.
Toenmalige Pastoor Cremers (van 1850-1869
Pastoor te Baarlo) wist te bewerkstelligen, dat
aan de bedevaart in Baarlo een volle aflaat
werd toegekend op de feestdag en het octaaf
van de Heilige Odilia (derde en vierde zondag
in juli).
Vanaf het veer (oversteek van de Maas vanuit
Steyl) tot aan de kerk stond menig kraampje
opgesteld met allerlei koopwaar, etenswaar
en devotionalia. Er werden zelfs extra
tramdiensten ingelegd tussen Venlo en Steyl
om de bedevaartgangers te kunnen bedienen.

De Sint Nicolaaskerk blijft in gebruik als
hulpkerk voor de Sint Martinusparochie,
totdat bij een bombardement door de
geallieerden, in een poging om de
Maasbruggen te verwoesten, op 5 november
1944 de kerk wordt geraakt en door de daarna
ontstane brand geheel wordt verwoest. Sloop
is het enige wat nog rest.

Pastoor P.J. Geusen overlijdt op 14 mei 1840
in Baarlo.

Later wordt in Venlo Noord een kerk gebouwd
welke door de Sint Nicolaasparochie gebruikt
gaat worden. Er is dan weer sprake van een
Sint Nicolaaskerk in Venlo. Er worden
pogingen ondernomen om de door architect
van der Grinten op de Monumentenlijst te
laten plaatsen. Medio 2019 volgt dan het
bericht, dat de Sint Nicolaaskerk aan de
eredienst onttrokken zal worden. Een andere
bestemming wordt gezocht.
Het definitieve einde van de Sint-Nicolaas
kerken in Venlo?

Geboren op 24 juni 1759 in Roosteren.
Zijn vader was Walter Geusen, zijn moeder
Henrica Schoolmeesters. Gedoopt in
Roosteren op 29 juni 1759.
Ingetreden in de Order der Kruisheren in
1783. Geprofest, waarschijnlijk op 10 februari
1784, Priester gewijd op 17 juni 1785.
Verdreven uit het klooster op 21 februari
1797. Vanaf maart van dat jaar deservitor in
Baarlo bij zijn oom Petrus Geusen. Na zijn
ooms overlijden wordt hij pastoor benoemd in
Baarlo op 17 mei 1800.
Op 20 september 1830 gaat hij met emeritaat,
maar blijft in Baarlo wonen, waar hij op 14
mei 1840 overlijdt.
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Zijn gedachtenisprentje geeft, onterecht, aan
dat hij een Predikheer was.
Daarmee zijn naar mijn idee alle gestelde
vragen bij het begin van dit artikel voldoende
beantwoord.
Ton van Daelen.

De Ingangspoort van de Sint Nicolaaskerk in de
Vleesstraat.

De schade aan kerk en Klaasstraat na het bombardement en brand van 5 november 1944
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De ingangspoort van de kerk aan de
Vleesstraat.

De kerk met de oorlogsschade.
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De Hoofdrolspelers4:
Bewoners van het Kruisherenklooster op het moment van de supprimering (21 februari 1797).
P.J. (Petrus Joannes) Geusen,
Kruisheer. Postulant op 24 januari
Gaat met emeritaat op 20 september 1830
geboren 24 juni 1759 in
1783, zijn dos bedroeg 1500 guldens
en overlijdt op 14 mei 1840.
Roosteren en gedoopt op 29 juni
Cleefs. Geprofest, waarschijnlijk op 10 In de periode 1830-1836 onderhandelt hij,
1759. Op 14 mei 1840 overleden
februari 1784. Priester gewijd 17 juni
samen met mede-kruisheren Gerard
(80 jaar oud) in Baarlo
1785
Hermans en Frans Anton Vermeulen over
Procurator (tijdelijk) vanaf 8 juli 1789, de overdracht van de Sint Nicolaaskerk en
als G. Neerhoven zijn taken moet
de kloostergebouwen aan de St.
neerleggen.
Martinusparochie in Venlo.
Na de uitdrijving uit het klooster op 21
januari 1797, gaat hij wonen bij zijn
Grondlegger van de Odilia-devotie in
oom, de pastoor van Baarlo. Vanaf
Baarlo. Bracht een relikwie van het Heilig
maart 1797 als deservitor.
Kruis en een relikwie van Sint Odilia van
Pastoor in Baarlo vanaf 17 mei 1800,
Keulen uit het Kruisherenklooster mee
na het overlijden van zijn oom op 6
naar Baarlo.
mei 1800
Martinus Janssens, geboren te
In 1770 trad hij op als procurator, in
Hij stierf 77 jaar oud, op 30 augustus 1808
Maastricht 11 maart 1732, Prior.
1783 wordt hij vermeld als leraar aan
in het Kruisherenklooster, waarvan hij
de Latijnse school. In 1794 werd hij als intussen mede-eigenaar was geworden. Hij
Prior gekozen.
werd op 1 september 1808 begraven.
Melchior Esser, geboren rond
Tussen 1778 en 1783 wordt hij
Hij overleed, 72 jaar oud, op 6 december
1725. Sub prior.
vermeld al leraar aan de Latijnse
1797 in Venlo.
school (syntaxis en grammatica).
Vanaf 1789 bekleedde hij de functie
van subprior.
Godefridus Neerhoven.
Was procurator tot 8-7-1789, toen hij
Gestorven in St. Agatha en aldaar begraven
werd gedwongen deze functie neer te op 4 februari 1808.
leggen “wegens zijn uitgaven en zijn
schulden” had men geen vertrouwen
meer in hem.
Joannes Franciscus Richardt.
Hij ontvluchtte tweemaal het klooster Verbleef na de uitdrijving uit het klooster
Gedoopt op 13 augustus 1741.
en keerde tweemaal hiernaar terug.
in Venlo, waar hij, 69 jaar oud, op 6 juni
1811 overleed.
Petrus Theodorus Willemsen.
Hij was procurator van het klooster.
Stierf onverwacht op 27 januari 1796 (51
Geboren in Venlo op 23 oktober
jaar oud), men trof hem dood aan op zijn
1744
kamer
Joannes Godefridus Keuller.
Hij had verscheidene perioden waarin Overleed, 66 jaar oud op 10 juni 1810, ten
Geboren in Venlo op 25
zijn geestelijke gezondheid niet in
huize van zijn broer.
november 1744.
orde was.
Zijn broer, Joannes Franciscus Keuller trad
na de uitdrijving op als zijn voogd.
Gerardus Hermans. Geboren te
Na de dood van P.Th. Willemsen is hij
Na de uitdrijving gaat hij wonen bij de
Venlo op 23 november 1764.
tevens procurator van het klooster.
pastoor in Leuth en wordt vervolgens (12Hij is het, die op 20 februari 1797 (de
8-1798) rector van de Latijnse School in
avond voor de uitdrijving) met de
Grave en in 1801 Pastoor in Weurt. Hij
Franse commissaris de laatste
bekleedt nog een aantal hoge functies:
afrekeningen doet.
Vicaris-Generaal Apostoliek bij het Bisdom
Hij zou degene zijn, die enkele
Roermond en (1839-1841) Commissariskostbare stukken uit de inventaris (de Generaal van de orde der Kruisheren.
Zwarte Lieve-Vrouw en de monstrans) Hij overleed op 23 augustus 1841 te Grave.
in veiligheid brengt.

4

Deze lijst van hoofdrolspelers is vooral gebaseerd op het werk van M. Colson O.S.C.: “De Kruisheren van Venlo tijdens de Franse
Revolitie”, Gemeentearchief Venlo / Lichtland Diest, 1956
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Wilhelmus Mattheus Kanters.
Geboren in Venlo, 8 maart 1759.

Petrus Seijben, bewoner van het
klooster sinds 1769, overleed
plotseling op 21 april 1797 te
Brüggen, zijn geboorteplaats, bij
zijn familie.

Lambertus Franciscus Thijm,
geboren op 26 december 1769 te
Vught. Scholasticus
Franciscus Antonius Vermeulen,
geboren 21 januari 1776 te
Venray. Scholasticus.
Martinus van Thienen, geboren 7
februari 1732 in Beers,
lekenbroeder
Theodorus Dunichy, geboren rond
1747 in Kleve, lekenbroeder

Naast bovengenoemde
religieuzen verblijven in het
klooster op het moment van de
uitdrijving:
Henricus Petersen, kok
Henricus Jacobs, knecht,
Mathias Jansen, knecht, Helena
Rulkens, meid.
De Pastoor-Dekens van Venlo
Pastoor Joannes Chrysostomus
van Postel, Norbertijn, afkomstig
uit Antwerpen, schrijver van de
bekende Kroniek van Venlo
Carolus Theodorus Schrijnen,
geboren te Venlo 4 mei 1797,
overleden Venlo 5 april 1870.

Godefridus Raetsen, geboren 16
januari 1817 te Heythuysen,
overleden 30 maart 1884

Na de uitdrijving vertrekt hij naar
Brüggen en wordt daar in het
Kruisherenklooster opgenomen. In
1802 wordt ook dat klooster
opgeheven en maakt W.A. Kanters
een tweede uitdrijving mee. Op 1
september 1803 wordt hij opgenomen
in het klooster Sint Agatha om ook
daar weer de opheffing in 1812 te
ervaren. Tot een uitdrijving komt het
toen echter niet.
Ondertekende bij de uitdrijving
verschillende documenten als
“senior”.
Verwierf door gebruik te maken van
zijn “bons” door koop het Klooster en
Kerk. Die hij vervolgens vermaakte
aan Prior Janssens, Hermans en
Geusen.
Overleden als kapelaan te Geysteren,
19 februari 1803, 33 jaar oud.

Onderhandelt samen met H. van der
Wijmelenberg, de magister-generaal van
de orde OSC, met Deken G. Raetsen
namens de Sint Martinusparochie over de
teruggave van kerk en klooster aan de
Orde van de Kruisheren.
Hij is overleden 19 januari 1850, 91 jaar
oud in St. Agatha.

In 1799 wordt hij in Emmerich priester
gewijd en werd in 1800 assistent, in
1802 kapelaan en in 1816 pastoor te
Lottum.
Stierf net voor de uitdrijving op 31
december 1796, 65 jaar oud.

In 1842 gaat hij met emeritaat in Venray,
waar hij 15 februari 1858 overleed (82 jaar
oud).

Sterft in Venlo op 11 januari 1814, 67
jaar oud.

Na de uitdrijving woont hij op een gegeven
moment samen met Prior Janssens in het
voormalige kloostergebouw. Hij is in elk
geval aanwezig bij het overlijden van
Janssens.

Vanaf 1788 Pastoor in Venlo,
afkomstig van de Abdij van Averbode,
die het recht op voorstel tot
benoeming aan de St Martinuskerk in
Venlo had. (Patronaatsrecht)
Op 20 juli 1829 benoemd tot PastoorDeken te Venlo.

Hij wordt op 23 januari 1798 met zijn
kapelaans door de Franse overheid uit de
pastorie gezet, omdat hij geen eed wenste
af te leggen. Overleden op 5 juni 1800, 57
jaar oud.
Onderhandelt over de verkrijging van
Klooster en Kerk vanaf 1829.
Later (vanaf 1844) onderhandelt hij met
Prior Gielen over de teruggave van de kerk
en het klooster aan de kruisheren
Onderhandelt over de teruggave van
Klooster en Kerk aan de Orde in de periode
1870-1877.

Deken van Venlo (vanaf 5 mei 1870)

Zijn schoonbroer (?) W. Görtz bevestigde,
(24-4-1797) in een notariële akte, dat de
vermaking van de Kerk en Klooster
inderdaad op 28 maart 1797 had
plaatsgevonden.
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Andere geestelijken
Simon Wilhelmus Gielen, geboren
3 mei 1781 te Ohé en Laak, treedt
in 1804 in bij de Kruisheren in Sint
Agatha. Overleden 13 februari
1855.
Henricus van der Wijmelenberg,
geboren 21 november 1800 te
Uden. Overleden 25 maart 1881.
Trad in bij de Kruisheren in 1840
Petrus Geusen, wereldheer,
geboren in Roosteren. Deservitor
in Baarlo vanaf 1779, wordt
pastoor in Baarlo in 1780.
De “Franse”overheid in Venlo.
Rémy Petit, geboren te Bouillon in
1762, onderluitenant van 17821795. Gewond bij de slag bij
Fleurus

Prior van Sint Agatha (vanaf 7 mei
1806)

Onderhandelt (vanaf 1844) bijgestaan door
W.M. Kanters, met Deken Schrijnen over
de teruggave van de kerk en het klooster
aan de kruisheren

Magister-Generaal van de orde van de
kruisheren (1853) en vanaf 1855 ook
prior van Sint Agatha.

Onderhandelt over de teruggave van
Klooster en Kerk aan de Orde in de periode
1870-1877.

Overleed op 6 mei 1800 aan
waterpokken.
Oom van P.J. Geusen, nam deze op na
zijn uitdrijving (1797) uit het
Kruisherenklooster te Venlo.

Hij woonde in de pastorie aan het “Cruutz”
bij Hoeve Scheres.

Commissaris van het directoire
exécutief in Venlo. (Directoire
exécutief près de l’administration
municipale de canton Venlo (24 juli
1796- 10 november 1799) Daarna
werd hij Commissaire de
Gouvernement, een functie die per 8
maart 1800 werd opgeheven.

24 november 1799 werd Petit benoemd
tot controleur der directe belastingen te
Maastricht

De Tijdlijn5:
1399

De Kruisheren vestigen zich vanuit Sint
Agatha in Venlo.

1432

Aanvang bouw nieuwe Kloosterkerk,
gereed in 1466
De Sint Nicolaaskerk kwam in het bezit
van de Zwarte Lieve-Vrouw, ook wel
de Onze Lieve-Vrouw der Zeven
Weeën genoemd.
De Beeldenstorm vindt ook plaats in
de Nicolaaskerk
De kerk wordt gebruikt als
paardenstalling door de
stadsbevelhebber Maarten Schenck
De Kerk wordt door Parma weer aan
de Katholieken teruggegeven.
Aanvang bouw klooster en (Latijnse)
school
4 meesters werden aangesteld voor de
vakken: grammatica, syntaxis,
prosodie en retorica.
Begin van de Franse Revolutie

1533

11-november 1578
1586

28 juni 1586
Begin juli 1620
September 1621

14 juli 1789

Ze krijgen de in 1349 gebouwde Sint-Nicolaaskapel toegewezen.
Deze kerk werd gebouwd door het
schippersgilde.

Later (in 1814) kwam dit beeld in de Sint
Martinus-kerk te staan

De stad Venlo gaf aan de inrichting van de school
288 gulden uit.

5

De opstelling van deze tijdlijn berust voor een belangrijk deel op het artikel van Mr. P.L.J.MA. Muller, “Gegevens over het voormalig
Kruisheerenklooster te Venlo” in De Maasgouw 57e jaargang, afl. 3 (mei-juni 1937); bladzijde 28-29.
en op het artikel van J. Scheerder, “De onderhandelingen over de terugkeer van de Kruisheren naar Venlo.” In Clairlieu, jrg. 35, 1975,
Clairlieu-Achel.
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2 november 1789

13 februari 1790

Februari – Maart 1793

27 juli 1794

5 oktober 1794

24 november 1794

8 februari 1795
16 mei 1795
25 mei 1795

1 oktober 1795
27 januari 1796

8 juli 1796
24 juli 1796

1 september 1796

28 september 1796

In Frankrijk worden alle kerkelijke
goederen (ook die van de kloosters)
onteigend
In Frankrijk worden de solemnele
geloften niet langer erkend en de
kloosters worden opgeheven. Wie het
klooster uit eigen beweging verlaat zal
een staatspensioen ontvangen.
1e belegering van Venlo door Franse
Republikeinse troepen.
Op 18 maart leden de Franssen een
gevoelige nederlaag bij Neerwinden en
moesten de Oostenrijkse Nederlanden
en het land van Luik ontruimen.
Val van het schrikbewind van
Robbespierre, de nieuwe regering
wordt gevormd door het Directoire
Exécutif, bestaande uit 5 personen.
Aanvang 2e belegering van Venlo. Na
een belegering van 20 dagen wordt
Venlo op 26 oktober door de Franse
troepen ingenomen.
De Klaaskerk wordt gebruikt als meelen broodmagazijn door het Franse
Garnizoen
De Klaaskerk wordt weer beschikbaar
gesteld voor de (katholieke) eredienst.
Vrede gesloten tussen Frankrijk en de
Bataafse Republiek.
Vaststelling van een decreet, dat
kloosterlingen vrij zijn om het klooster
te verlaten en daarna een
staatspensioen zullen ontvangen
Holland en de Zuidelijke Nederlanden
ingelijfd door Frankrijk
De procurator van het
Kruisherenklooster Willemsen wordt
dood op zijn kamer aangetroffen
Bevel om alle wapenschilden,
riddertekens weg te nemen.
Rémy Petit wordt benoemd tot
Commissaire du Directoire Exécutief te
Venlo
Decreet tot opheffing van de kloosters
in de geannexeerde gebieden door de
Franse Republiek vastgesteld
Het decreet tot opheffing van de
kloosters wordt in Venlo vanaf het
bordes van het Stadhuis bekend
gemaakt.
De opheffing diende voltrokken te
worden in drie fasen:
1. Inventarisatie van roerende
goederen van de kloosters

De solemnele geloften die religieuzen hebben
afgelegd worden beschouwd als strijdig met de
rechten van de mens
.

Op zondag 3 maart werd de Sint Nicolaaskerk
getroffen een “bom”. Hierdoor kwam een stuk
dak en gewelf naar beneden. Ook viel een bom
in de kloosterbibliotheek.

Invoering van het cijnskiesstelsel.

De stad gaf zich vrijwillig over, waarschijnlijk uit
vrees voor een hevige beschieting.
Op 29 oktober kon het Hollandse Garnizoen
gepakt en gezakt vrij vertrekken.

Totdat het op 19 april weer werd opgeëist als
meel- en broodmagazijn.

Dat geldt voor het klooster in Venlo, maar niet
voor de kloosters in Sint Agatha en Uden, die
onder de Bataafse Republiek vallen.
Op 4 oktober namen acht kommandanten der
adelborsten het initiatief tot het opstellen van
een smeekschrift. Onder meer wordt het belang
van de instandhouding van de Latijnse School
aangevoerd als argument om de Kruisheren
ongemoeid te laten.
744 vooraanstaande burgers dienen een adres in
tegen deze opheffing.

13
Baarloos Verleden nr.: 43, zomer 2019

De Baarlose Pastoor en het Venlose orgel.

2.

28 oktober 1796

10 december 1796

27 december 1796
16 januari 1797

4 februari 1797

20 februari 1797

21 februari 1797

22 februari 1797

Het aanbieden van de bons
en bekendmaking van de
datum van ontruiming
3. Op de vastgestelde datum de
uitdrijving, eventuele met
militair geweld.
Een Franse commissaris, Paul Jean
Albert Léonis arriveert in Venlo om de
inventarissen van de kloosters te
inventariseren.
Door de Kruisheren wordt ook nog een
lijst opgemaakt van hun bezittingen
buiten het gebied van de Negen
Verenigde Departementen
(bezittingen in het gebied tussen Maas
en Rijn)
De kloosterlingen ontvangen het bevel
om het habijt af te leggen.
Citoyen Cousturier arriveert in Venlo
om de kloosterlingen van de vier
Venlose kloosters hun “bons” aan te
bieden.

Vanuit Rome komt verlof om de bons
aan te vragen, mits deze worden
gebruikt om gesupprimeerde
kloostergoederen aan te kopen om
daar later weer een
kloostergemeenschap mee op te
richten.
Arriveert een Franse commissaris
Pointe om de kloosterlingen uit te
zetten.
De eerder opgemaakte stukken
worden gecontroleerd, en een aantal
rekeningen worden vereffend.
Opnieuw weer een zitting met alle
Kruisheren, dit keer naast het
eerdergenoemde drietal Franse
vertegenwoordigers ook A. Graven, de
agent municipal.
Om 11 uur ’s ochtends was er weer
een algemene bijeenkomst, A. Graven
werd wederom vervangen.
De commissaris hield hen de wetten
en decreten voor betreffende de
opheffing van het klooster en gaf aan,
hoe zij zich voortaan in de nieuw
aanvaarde loopbaan te gedragen
hadden…
De Kruisheren protesteerden.
Om 17:00 uur verlieten de Kruisheren
het klooster (in alle stilte)

De inventarisatie wordt afgerond op 4
november. De lijst wordt ondertekend door
Leonis, Prior Janssens, subprior Esser en senior
Seijben

Op 19 januari bezoekt Cousturier de Kruisheren.
De Kruisheren weigeren deze bons eenparig met
uitzondering van G. Neerhoven, die de “bon”
aanvaardt.
Over drie weken zal een nieuwe commissaris
zich melden voor de uitdrijving. (Aangetekend
wordt dat deze datum zal zijn 9 februari 1797)
Dit verlof wordt gegeven door de Commissie der
Franse aangelegenheden in Rome.
Het bericht met dit verlof komt pas heel laat
aan, via de pauselijke nuntiatuur in Keulen.

Door Pointe, die wordt vergezeld door J.G.
Heldenbeutel, adjoint municipal en R. Petit,
commissaris van het Directoire worden de
bewoners van het klooster bijeengeroepen.

Opnieuw werden een aantal inventarisgoederen
van de lijsten gecontroleerd, met name de
bibliotheek

Op dat moment bevinden zich in het klooster:
9 priesters
2 scholastieken
2 lekenbroeders en
4 personeelsleden
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26 februari 1797

6 maart 1797

Maart 1797
16 maart 1797

23 maart 1797

28 maart 1797

31 maart 1797
8 april 1797

21 april 1797

24 april 1797

11 juli 1797

27 juli 1797
20 augustus 1797

4 september 1797

30 september 1797

24 december 1797

Worden de kerkornamenten van de
gesupprimeerde kloosters naar het
stadhuis gebracht en getaxeerd.
De openbare verkoop van de
kerkornamenten vindt plaats. Het
meeste wordt teruggekocht door de
Kruisheren zelf (vaak voor slechts een
stuiver boven de getaxeerde waarde)
P.J. Geusen wordt deservitor benoemd
in Baarlo
De prior belegt een vergadering met
de “buiten wonende heren” over het
aanvragen van de “bons”.
Verkrijging van klooster en kerk door
notaris Le Febvre uit Maastricht in op
dracht van ex-kruisheer Pierre Seijben
In Brüggen, waar hij bij familie woont,
vermaakt Pierre Seijben kerk en
klooster aan:
De ex-Kruisheren Prior Janssens
(Venlo), G. Hermans (Leuth) en P.
Geusen (Baarlo)
De kruisheren J.F. Richardt en F.A.
Vermeulen nemen hun bons aan.
Koopt G. Hermans de altaren, de
preekstoel en het orgel in de kerk voor
de somma van 112 Kleefse guldens
P. Seijben, sterft te Brüggen, nadat hij
eerder de St Nicolaaskerk en -klooster
heeft vermaakt aan Prior Janssens, G.
Hermans procurator, en P.J. Geusen.
(Bij akte van 28-3-1797)
W. Görtz laat een akte opmaken,
waarin hij de rechten van de drie
verkrijgende Kruisheren, volgens de
akte van 28 maart 1797 erkent.
Zes Kruisheren vragen via advocaat
Joannes Aegidius Conraetz uit Venlo
hun bons aan.
Lekenbroeder Th. Dunichy neemt zijn
bons aan.
De klokken van de Sint-Nicolaaskerk
worden vervoerd naar Luik en aldaar
verkocht
Mislukte staatsgreep; drie van de vijf
bestuurders in het Directoire grijpen
de macht.
Het bevel wordt gegeven om alle
kruisen en heiligenbeelden van muren
van gebouwen te verwijderen.
De regering wordt vanaf nu gevormd
door het Consulaat; De drie Consuls
zijn: Bonaparte, Cambacérès en Lebrun

De waarde van de Kruisherenkerk wordt geschat
op 8000 livres.

Omdat de prior niet als eerste de bons wil
aannemen, weigeren de andere heren ook.
Alleen P. Seijben wil de bons wel aannemen
De Sint Nicolaaskerk wordt voor 6000 livres
verkocht aan een advocaat, Mr. E.J. Lefevbre uit
Maastricht, in opdracht van een Kruisheer, P.
Seijben.
Hiervan wordt een notariële akte opgemaakt
door notaris J.F. Schmitz en als getuigen J. Math.
Öben en J.M. Buschgens.
De drie ontvangers zullen aan P. Seijben jaarlijks
een som van driehonderd Kleefse Guldens als
lijfrente betalen.

W. Görtz is een schoonbroer (?) van P. Seijben

De betreffende kruisheren zijn:
Janssens, Esser, Kanters, Hermans, Geusen en
Thijm.

Napoleon Bonaparte schuift Paul Barras naar
voren.
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20 februari 1798

28 februari 1798

9 november 1799

17 mei 1800
15 juli 1801

29 april 1802

9 juni 1802

24 maart 1803

30 augustus 1808
10 februari 1809

3 januari 1812

Het bevel wordt gegeven, dat alle
kruisen van de kerken en torens
verwijderd dienen te worden.
J. Richardt, voormalig Kruisheer, legt
de eed af

Staatsgreep. Het Directoire wordt door
Napoleon Bonaparte vervangen door
het Consulaat
P.J. Geusen wordt Pastoor benoemd in
Baarlo
Napoleon Bonaparte sluit het
concordaat met de paus. De R.K.
Religie wordt in Frankrijk hersteld
Verzoening tussen de beëdigde en
niet-beëdigde priesters op het
stadhuis te Venlo
Besluit, dat ook in de vier nieuwe
departementen (net als eerder in de
geannexeerde gebieden) de kloosters
gesupprimeerd dienen te worden.
Akte houdende opdracht aan de
kerkmeester Jacobus Cox tot
uitbetaling van verschuldigde
bedragen aan P.J. Geusen te Baarlo in
verband met de verkoop van het orgel.
Prior M. Janssens sterft in het
voormalig Kruisherenklooster te Venlo
P.J. Geusen viert samen met W.
Kanters en G. Hermans zijn zilveren
professiefeest in Sint Agatha.
Keizer Napoleon vaardigt een decreet
uit, dat bestaande kloosters mogen
blijven bestaan, mits zij zich aan
nuttige zaken als armenzorg en
verpleging wijdden

2 september 1814

Koning Willem I kondigt een verbod
(via een Soeverein Besluit) af om in
kloosters novicen aan te nemen

1 juli 1830

De heren G. Hermans, P.J. Geusen en
F.A. Vermeulen schenken de Sint
Nicolaaskerk en het voormalig
Kruisherenklooster aan de Parochie
Sint Martinus te Venlo bij wijze van gift
onder levenden.
Na dertig jaar, sinds de ontruiming, is
er nog geen enkel zicht, dat de
Kruisheren ooit nog in het klooster
zullen kunnen terugkeren.

20 september 1830

P.J. Geusen gaat met ermeritaat.

Priesters dienen de eed af te leggen om daarna
als “publiek functionaris het priesterambt te
kunnen uitvoeren en een (staats) honorarium te
ontvangen.
Napoleon wordt in feite alleenheerser

Hij volgt zijn oom P. Geusen op, die op 6 mei
1800 is overleden aan waterpokken.
11 april 1802 wordt het concordaat door het
Wetgevend Lichaam goedgekeurd. Op 18 april
1802 wordt dit Concordaat in Venlo ook
afgekondigd.
Deze verzoening werd mogelijk door het
veranderde klimaat binnen Frankrijk ten
opzichte van religieuzen en priesters.
Dit geldt dan met name ook voor het
departement Roer (onder meer voor het
Kruisherenklooster in Brüggen)
Getekend door de pastoor en Kapelaan van
Walbeck.

De zogenaamde contemplatieve kloosters waren
van “geen algemeen nut” en dienden te
verdwijnen. Het werd hen verboden nog novicen
aan te nemen. Dit werd bekend als het
“uitstervingsdecreet”. Kloosterlingen die het
klooster verlaten werden verzekerd van een
pensioen.
Op dat moment waren volgens een gehouden
telling nog maar 180 geregistreerde
kloosterlingen in Nederland (Nominatieve staat
der Kloosters, 1814)
Bepaald wordt, dat de kerk als hulpkerk zal
worden gebruikt door de Martinusparochie.
De akte waarbij deze schenking geschiedt bleek
achteraf ongeldig. Een van de getuigen,
Ferdinand Schaffers, blijkt een familielid te zijn
van Hermans.
Ook blijkt niet uit de akte, dat de vereiste
goedkeuring vanuit Rome is verkregen.
De schenkers en W. Kanters, kruisheer te St.
Agatha zullen jaarlijks een vergoeding
ontvangen. (260 gulden)
Hij blijft in Baarlo wonen.
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5 mei 1836

De voorgaande, ongeldig verklaarde,
schenkingsakte van 1 juli 1830 wordt
vernieuwd.

14 mei 1840
28 november 1840

P.J. Geusen overlijdt te Baarlo.
Koning Willem II matigt het, door zijn
vader uitgevaardigde, verbod om
novicen in kloosters op te nemen

1844-1854

Onderhandelingen over de teruggave
van Kerk en klooster aan de orde der
kruisheren

1870-1876

Tweede ronde onderhandelingen,
conflict, tot aan het verzoek om
uitspraak bij de Congregatie
Propaganda Fide in Rome
De Sint Nicolaaskerk wordt
gebombardeerd en mede door de
navolgende brand zwaar beschadigd.
Start van de sloop van de Sint
Nicolaaskerk
Overdracht van de in de
Martinusstraat herbouwde
toegangspoort van de Sint
Nicolaaskerk (vroeger in de
Vleesstraat) aan het Goltziusmuseum
door het gemeentebestuur van Venlo

5 november 1944

1 maart 1945
21 juni 1974

Bij Koninklijk Besluit van 12 juli 1836 wordt aan
het kerkbestuur van de Sint Martinusparochie
machtiging verleend de schenking te
aanvaarden.
De uitstervingsbesluiten van Napoleon en
Willem I worden bij Koninklijk Besluit ongedaan
gemaakt. Kloosters mochten weer novicen
aannemen en nieuwe stichtingen verrichten.
Deken C Th. Schrijnen van de Sint
Martinusparochie in Venlo enerzijds en S. Gielen,
prior en W. Kanters, subprior van St. Agatha
anderzijds.
Deken G. Raetsen, deken van de Sint
Martinusparochie in Venlo, enerzijds,
H. Van den Wijmelenberg, magister-generaal van
de orde OSC, anderzijds.
Sloop (op 1 maart 1945) is het enige wat nog
rest.
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