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Dit tweede deel van de Monumentenbeschrijving van Zuid-Limburg omvat
de gemeente Vaals en de gemeente
Wittem met inbegrip van Slenaken. Een
gebied dat rijk is aan voorbeelden van
oude landelijke bouwkunst ; veel gaaf
bewaarde groepen vakwerkbouw in een
van de mooiste landschappen van ons
land. Een gebied ook met interessante
kastelen en kerken. Onder meer de
middeleeuwse burcht waarmee de
heren van Wittem de oude heerbaan
van Maastricht naar Aken beheersten
en die in de Tachtigjarige Oorlog
hoofdkwartier van Willem de Zwijger
was. En kasteel Lemiers waarvan het
laatmiddeleeuwse hoofdgebouw op het
restant staat van een oudere woontoren.
In Lemiers ook een dorpskerkje dat
beschouwd wordt als het beste voorbeeld
in Nederland van een vroegmiddeleeuws
zaalkerkje met rechtgesloten koor, het
kerktype dat Willibrord naar deze
streken had gebracht.
De ingewikkelde staatkundige structuur
van vroeger - toen het gebied van
Vaals bij de Republiek der Verenigde
Nederlanden hoorde en Wittem bij het
Duitse rijk - weerspiegelt zich op
een bijzondere manier in een aantal
gebouwen en in het feit dat hier
architecten optraden uit steden als
Aken, Munster, Brussel, Luik en
Maastricht.
In de 18de eeuw werden de heerlijkheden Wittem, Eys en Slenaken door de
nieuwe landsheer Ferdinand van
Plettenberg verenigd in het rijksgraafschap Wittem: en in zijn opdracht
werden de kerk (en het klooster) in
Wittem en de kerk van Eys gebouwd
naar ontwerp van de bekende Westfaalse
architect Schlaun. Ook de Akense

architect Metferdatis werkte voor
Plettenberg; hij ontwierp het Panhuis in
Mechelen en de herenhoeve Wijnhuis
in Partij.
Vaals was in de Staatse tijd een
toevluchtsoord voor protestanten uit
Aken en Burtscheid. En daaraan
herinneren nog steeds drie kerkgebouwen. Protestanten uit Aken en Burtscheid trokken niet aileen uit godsdienstige maar ook uit zakelijke overwegingen naar Vaals waar het ondernemingsklimaat beter was dan in de oude
rijksstad. Zo vinden wij in Vaals nog
steeds grote door de Akense architect
Moretti ontworpen gebouwencomplexen uit de i Sde-eeuwse bloeitijd van
de textiel- en naaldenindustrie; onder
meer het gemeentehuis dat oorspronkelijk het 'Stammhaus' was van de
Akense lakenfabrikeur Johann Arnold
von Clermont die heer van Vaalsbroek
was geworden.
Naast de vele nieuwe speciaal voor dit
boek vervaardigde foto's, opmetingstekeningen en kaarten zijn oude tekeningen, prenten en foto's van historisch
belang gereproduceerd, en ook een
aantal ontwerptekeningen: van
Schlaun, van de Akense architecten
Couven, Metferdatis en Moretti, van
Wincqs uit Brussel, Dignetfe uit Luik
en Soiron uit Maastricht. De tekst is
gedocumenteerd met litteratuur- en
bronvermeldingen. Verder konden de
tekstgedeelten over rSde-eeuwse
gebouwencomplexen in en bij Vaals
worden 'geillustreerd' met een aantal
uitvoerige citaten uit geschriften van
tijdgenoten die deze gebouwen - met
hun tuinen - nog nieuw hebben gekend.
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Voorbericht

In deze tweede aflevering van de Geïllustreerde Beschrijving van Zuid-Limburg
wordt de alfabetische volgorde van de gemeenten onderbroken voor een meer
uitvoerige behandeling van het half door staatsgrenzen omsloten gebied in de
zuidoosthoek. Namelijk de gemeente Vaals en de uitgestrekte gemeente Wittem,
die als gevolg van de gemeentelijke herindeling in 1982 nog groter is geworden
door toevoeging van het grondgebied van de voormalige gemeente Slenaken.
In de tekst gewijd aan deze gemeenten zijn de dorpen en ook de buurtschap
Wittem in alfabetische volgorde gerangschikt, afgezien van Slenaken, dat achteraan
komt. Daarbij worden de gehuchten behandeld volgens hun ligging die in vrijwel
alle gevallen te vinden is op de genummerde kaarten. Een overzichtskaart hiervan
vindt men op bladzijde 8.
Een reden om het gebied van Vaals, Wittem en Slenaken apart te behandelen is de
grote rijkdom aan monumenten. De talrijke voorbeelden van oude landelijke
bouwkunst juist in deze hoek van Zuid-Limburg — veel gave groepen vakwerkbouw
in een van de mooiste landschappen van Nederland — kregen ruime aandacht.
Evenzo een aantal grotere monumenten die op een bijzondere wijze herinneren
aan vroegere staatkundige omstandigheden toen het gebied van Vaals een deel van
`Staats Limburg' was en dat van Wittem een deel van het Duitse Rijk; een
rijksgraafschap waartoe een tijd lang ook Slenaken behoorde. In Vaals zijn dat de
protestantse kerken en de grote complexen uit de i8de-eeuwse bloeitijd van de
textiel- en naaldenindustrie; op Wittems gebied onder meer twee i 8de-eeuwse
kerken in Westfaalse barokstijl, gebouwd in opdracht van de landsheer.
De eerste aflevering van deze Geïllustreerde Beschrijving, samengesteld door
W. Marres en drs. J. F. van Agt, verscheen in 1962; een jaar na invoering van de
Monumentenwet die tot gevolg had dat de toenmalige afdeling Beschrijving ruim
tien jaar lang vrijwel volledig belast werd met de inventarisatie ten behoeve van
het Monumentenregister. Na onderzoekwerk buiten de provincie is de heer Van
Agt vervolgens in 1976 begonnen met de voorbereiding van deze tweede aflevering.
Het verheugt de Rijkscommissie zeer dat na noeste arbeid de tekst begin 1982
gereed kwam.
Deze aflevering is nog gebaseerd op de in 1969 vastgestelde Leidraad voor de
Geïllustreerde Beschrijving van Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en
Kunst. De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur heeft op 8 februari
1983 de Leidraad herzien tegen de achtergrond van de ontwikkelingen, die zich de
laatste jaren met betrekking tot het begrip monument en het begrip monumentenzorg
hebben voorgedaan. Het oorspronkelijk streven uit 1903 blijft van kracht, waarbij
de toenmalige Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de opdracht kreeg een
geïllustreerde beschrijving samen te stellen van alle in Nederland aanwezige
architectuur en daarmee in relatie staande voorwerpen, die van belang zijn als
uiting van kunst of een daaraan verbonden historische herinnering.
De Geïllustreerde Beschrijving zal daarbij steeds een getrouw beeld moeten geven
van de verbrede aandachtsvelden, die in het geding zijn bij de bescherming van
monumenten. Bij uitstek levert de Geïllustreerde Beschrijving ook een geschikt
instrument tot kennisbundeling en kennisoverdracht. De Rijkscommissie streeft er
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thans naar tot een afronding te komen van de werkzaamheden binnen een
vijftiental jaren. Dit voornemen brengt een beperking van de stof met zich mee ; de
afleveringen zullen minder uitvoerig zijn. Voor wat betreft de delen, die nu in een
tamelijk ver stadium van bewerking zijn, zal dit echter nog niet gelden.
Bij het schrijven van de tekst over Slenaken en omgeving is mede gebruik gemaakt
van de gegevens uit een getypt manuscript van wijlen W. Marres (gemeenten ten
zuiden van Sittard met beginletters tot en met S), dat zich in het archief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist bevindt evenals de meermalen
geraadpleegde oudere aantekeningen voor de `Voorloopige Lijst' van J. H. A.
Mialaret. Gegevens over grensbebakening zijn aangevuld door de heer T. Brouwer.
De algemene inleiding over pre- en protohistorische monumenten van de hand van
dr. W. C. Braat in de eerste aflevering van dit werk heeft betrekking op heel
Zuid-Limburg, zodat ook in deze tweede aflevering een opsomming van vondsten
en opgravingen achterwege is gebleven.
Het kerkelijk kunstbezit is in de laatste jaren al voor een groot deel geïnventariseerd
vanwege het bisdom Roermond. Wat de parochiekerken betreft zijn de inventarislijsten van het Bureau voor Kerkelijk Kunstbezit in Driebergen, samengesteld door
drs. J. Rouwet, van groot nut geweest. Daarbij kwamen gegevens over kunstvoorwerpen van het klooster te Wittem uit een lijst, samengesteld door pater J. van den
Oort en aantekeningen van pater G. Mathot, welwillend ter beschikking gesteld
door drs. L. van der Laar, secretaris van het provincialaat van de Redemptoristen
te Amsterdam. De heer A. J. M. Himmelreich verstrekte gegevens voor de beschrijving van voorwerpen die terecht zijn gekomen in het Bonnefantenmuseum te
Maastricht.
Naast het historische afbeeldingenmateriaal in de vorm van tekeningen, prenten,
oude opmetingen en oude foto's werd ook een groot aantal bouwkundige ontwerptekeningen gereproduceerd. Tekeningen van de Akense architecten Mefferdatis,
Couven en Moretti, van Schlaun uit Munster, Wincqs uit Brussel, Digneffe uit
Luik en Soiron uit Maastricht. Helaas was de directie van het Suermondtmuseum
in Aken niet gemachtigd de Couventekeningen afkomstig uit het bezit van de
familie Klausener te laten zien, zodat behoudens een reproductie volstaan moest
worden met vermelding van deze tekeningen — onder meer kopieën van ontwerptekeningen van Schlaun — op gezag van oudere publikaties. De tekeningen van
Moretti voor het huis Clermont en het huis Blumenthal in Vaals in het bezit van
graaf A. de Clermont te Parijs zijn gereproduceerd naar calques die door de
Provinciale Waterstaat werden gemaakt ten behoeve van de restauratie van het
Clermonthuis.
Voor dit werk is incidenteel gebruik gemaakt van archivalia. Verder konden de
tekstgedeelten over de geschiedenis van de grote i 8de-eeuwse complexen van
Vaals worden `geïllustreerd' met een aantal citaten uit geschriften van mensen die
deze gebouwen nog nieuw hebben gekend.
Het merendeel van de opmetingstekeningen is gemaakt door de heren T. Brouwer,
J. J. Jehee, B. H. J. N. Kooij, H. van der Wal en A. A. M. Warffemius. De meeste
tekeningen zijn van de hand van de heer Van der Wal. Deze zijn na zijn pensionering
in overleg met de auteur door de heren Warffemius en Kooij nauwgezet gecontroleerd
en van arceringen voorzien. Daarnaast kon worden beschikt over enkele opmetingstekeningen van de Stichting Historisch Boerderij-onderzoek te Arnhem.
De heer Brouwer verzorgde ook het kaartmateriaal. Deze kaarten, voor het
merendeel getekend naar kadastrale minuutplans, zijn afgedrukt op schaal i :7500
met uitzondering van een kaart (afb. 184) die tot schaal i :1 o00o is verkleind.
De opmetingen zijn, afgezien van details, kleine plattegrond- en situatieschetsjes,
op schaal i :30o afgedrukt, behoudens een (afb. 462) op schaal I :15o en enkele
andere die in verband met hun grootte moesten worden verkleind tot schaal I :45o
(afb. 254) of schaal I :600 (afb. 44, 1 35, 16o en 323).
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De vele nieuwe foto's zijn merendeels speciaal voor dit boek gemaakt door de heer
L. M. Tangel, oudere door de heren G. Th. Delemarre en G. J. Dukker. Verder
kon onder meer beschikt worden over foto's van de Restauratiestichting Limburg,
foto's van het Bonnefantenmuseum en het Rijksarchief in Maastricht, van het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag, het Algemeen
Staatsarchief in Brussel, het Stadsarchief in Aken, het Landesmuseum in Munster
en de Landesbildstelle in Dusseldorf.
Bij de velen die direct of indirect betrokken waren bij de totstandkoming van dit
boek dienen met name te worden genoemd de heren opperrabbijn E. Berlinger,
E. Boere, W. M. Felder, drs. R. C. Hekker, H. Jongmans (t), O. Postel en
W. G. Zimmerman.
Zonder de welwillende medewerking van vele overheidsfunctionarissen, kerkbesturen, kerkeraden, geestelijken, particulieren, beheerders en medewerkers van
bibliotheken, archieven en musea en van de collectie van de Dienst van het
Kadaster en Openbaar Register in Roermond, zou dit boek niet in zijn huidige
gedaante zijn gerealiseerd.
Aan allen die het beschrijvingsteam tot steun waren past een woord van oprechte
dank.
De Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving

F. TH.

DIJCKMEESTER,vOOrzitter

•

F.J.L. VAN

DULM,secretaris

Zeist, januari 1983
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Inleiding

In deze aflevering van de Monumentenbeschrijving van Zuid-Limburg worden
behandeld de gemeente Vaals en de uitgestrekte gemeente Wittem met inbegrip
van Slenaken. Op i januari 1982 is het gebied van Slenaken namelijk bij Wittem
gevoegd terwijl Wittem zijn deel van het gehucht Baneheide kwijt raakte aan
Simpelveld dat vergroot werd met Bocholtz. Verder zijn in dit zuidoostelijke
gedeelte van Zuid-Limburg de gemeentegrenzen, afgezien van kleine veranderingen,
nog die uit de Franse tijd; historische grenzen van feodale oorsprong, die vroeger
een Staatse enclave en een rijksgraafschap hebben omvat. Het gebied van Vaals
was namelijk in de i fide eeuw generaliteitsland geworden en het gebied van
Wittem in de 18de eeuw een rijksgraafschap. Dat rijksgraafschap omvatte behalve
de vrije rijksheerlijkheden Wittem en Eys een tijdlang ook de vrije rijksheerlijkheid
Slenaken. Het gebied van de heerlijkheid Wittem — met Epen, Mechelen en
Wahlwiller — behoorde aanvankelijk bij het hertogdom Limburg en het gebied van
Vaals maakte deel uit van het Land van 's-Hertogenrade. Het hertogdom Limburg
en het Land van 's-Hertogenrade waren als gevolg van de Limburgse successie-oorlog
op het einde van de 13de eeuw onder bestuur gekomen van de Brabantse hertogen.
De streek, golvend in het noorden, heuvelachtig in het zuiden en daartussen het
brede dal van de Selzerbeek, heeft buiten de verstedelijkte plaats Vaals een
uitgesproken landelijk karakter. Een reden om de gemeenten Vaals en Wittem
samen in deze afzonderlijke aflevering van de monumentenbeschrijving te behandelen is de aanwezigheid van zoveel gaaf bewaarde gehuchten met vakwerkbouw
in het zuidelijke heuvelland, waarvan sommige nog nederzettingsstructuren
vertonen die verder in Limburg niet meer te zien zijn. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat het aspect van die gehuchten in de laatste jaren veranderd is
doordat traditioneel witte gevelvlakken opgesierd werden met hard contrasterende
lijnen van zwart of donkerbruin gemaakt stijl- en regelwerk.
Van veel belang zijn ook de gebouwen uit de 18de-eeuwse bloeitijd van Vaals als
textielcentrum; niet alleen de uitgebreide complexen in Vaals zelf maar ook
gebouwen in de omgeving van deze plaats en niet te vergeten de Volmolen onder
Plaat bij Epen. Verder staan er in Vaals nog kerkgebouwen, gesticht door protestanten
uit Aken en omgeving, als getuigen van godsdienstvrijheid onder Staats bewind.
De middeleeuwse burcht van de heren van Wittem, die in de Tachtigjarige Oorlog
hoofdkwartier van Willem de Zwijger was, is nog ten dele bewaard in het tegenwoordige kasteel Wittem. Deze burcht, gelegen bij de Geul tussen de uitmondingen
van de Eyser- en de Selzerbeek, beheerste de oude heerbaan van Aken naar
Maastricht. Meer stroomopwaarts aan de Selzerbeek bevinden zich kasteel
Nijswiller en kasteel Lemiers. De oudste gedeelten van kasteel Nijswiller gaan niet
verder terug dan de 16de eeuw, maar het laatmiddeleeuwse hoofdgebouw van
kasteel Lemiers staat op het restant van een oudere donjon. De onderbouw van
een dergelijke donjon is vermoedelijk ook nog te vinden bij de Dorpshof in het
gehucht Plaat bij Epen. Van kasteel Einrade bij Holset bleven bijgebouwen
bewaard die nog ten dele uit de 16de eeuw stammen. Kasteel Goedenraad bij
Overeys en kasteel Vaalsbroek hebben de gedaante van 18de-eeuwse landhuizen.
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In Lemiers staat het best bewaarde voorbeeld in Nederland van een vroegmiddeleeuws zaalkerkje met rechtgesloten koor. Andere vroege zaalkerken zijn nog min
of meer herkenbaar in Nijswiller, Wahlwiller en Holset.
In Vaals stammen de voormalige Waalse kerk en de hervormde kerk uit de I fide
eeuw en de voormalige Lutherse uit de 18de. Eveneens I 8de-eeuws zijn de
parochiekerken van Eys en Slenaken en de kerk bij het klooster van Wittem. De
laat- 18de-eeuwse kerk van Slenaken is neoclassicistisch van stijl evenals de vroeg
19de-eeuwse kerk van Epen. De kerk van Mechelen heeft haar neoclassicistisch
karakter te danken aan de vroeg- 19de-eeuwse vernieuwing van een 16de-eeuws
gebouw.
De kerk bij het klooster van Wittem en de parochiekerk van Eys, het Panhuis in
Mechelen en de herenhoeve Wijnhuis in Partij werden gebouwd in opdracht van
de landsheer van Wittem, graaf Ferdinand van Plettenberg. Beide laatbarokke
kerken werden ontworpen door de bekende Westfaalse bouwmeester Johann
Conrad Schlaun; de twee andere gebouwen door Laurenz Mefferdatis uit Aken.
Dat architecten uit Aken in de I 8de eeuw in Vaals en omgeving werkzaam zijn
geweest ligt voor de hand. Johann Joseph Couven ontwierp de kansel in de
Lutherse kerk in Vaals; een kerk, die van buiten de bouwtrant van Mefferdatis
vertoont, hoewel als architect een zekere von Littich genoemd wordt. Mefferdatis
maakte een ontwerp voor het landhuis de Esch bij Vaals en verder ontwierp hij
hoogstwaarschijnlijk voor Leonard Lamberts van Cortenbach kasteel Vaalsbroek,
dat vervolgens voor Johann Arnold (von) Clermont vermoedelijk door Joseph
Moretti of Couven tot zijn tegenwoordige omvang werd vergroot. Een Couven was
vermoedelijk ook betrokken bij een verbouwing van kasteel Lemiers. En Joseph
Moretti ontwierp de grote gebouwencomplexen in Vaals voor de lakenfabrikeur
Clermont en de naaldenfabrikant Jacob Kuhnen. Tegen het einde van de I 8de
eeuw leverden Joseph Moretti uit Aken, Jean D. Digneffe uit Luik en Jean Wincqs
uit Brussel ontwerptekeningen in voor de parochiekerk in Slenaken, die ten slotte
naar ontwerp van Wincqs werd gebouwd.
In de 19de eeuw zijn het architecten uit de eigen provincie die op de voorgrond
treden : in het begin van de eeuw Matthias Soiron uit Maastricht met ontwerpen
voor de kerk van Mechelen en de herenhoeve Laterne in Wahlwiller, wat later
J. H. J. Dumoulin uit dezelfde stad als architect van de kerk in Epen. Tegen het
einde van de eeuw P. J. H. Cuypers (koorpartij kerk Nijswiller), J. Kayser (kerk in
Vaals en klooster Wittem) en J. Jorna (kerk in Lemiers), en ruim dertig jaar eerder
Ch. Weber, ontwerper van de parochiekerk in Vijlen, een neogotisch gebouw dat
door zijn hoge ligging uit de verre omtrek te zien is.
WEGEN EN NEDERZETTINGEN

Van belang voor de streek waren de oude hoofdwegen tussen Maastricht en Aken.
De oude heerbaan, die vermoedelijk al in de Romeinse tijd bestond, liep voorbij
Gulpen via Partij langs Hilleshagen en kruiste bij Lemiers de Selzerbeek. Langs
deze weg, bij Aken Koningsstraat genoemd, lagen in de Middeleeuwen verscheidene
gasthuizen als onderkomens voor reizigers. Daaraan herinnert behalve de naam
van het gehucht Gasthuis bij Bemelen ook die van de vroegere Gas(t)molen op de
Selzerbeek ten zuiden van het Duitse Melaten. Ook in Hilleshagen was zo'n
gasthuis gevestigd. Czaar Peter de Grote trok met zijn gevolg langs deze weg toen
hij in 1717 voor de tweede maal ons land bezocht. Twee aftakkingen van deze weg
liepen over Laurensberg; de ene vanaf Gulpen over Cartils, Baneheide en
Bocholtz; de andere vanaf Partij langs Wahlwiller en Nijswiller.
Verder waren er twee andere aftakkingen die uitmondden in de Akenerstraat in
Vaals ; de `Oude Akerweg' via Harles door de dorpstraat van Vaals (nu Bloemendalstraat, von Clermontplein, Bergstraat); de `Vijlenerweg' via Vijlen, langs
Einrade en Vaalsbroek door de huidige Tentstraat. De laatste was de hoofdroute in
de Franse tijd, maar postkoetsen reden vanaf Vijlen via Harles Vaals binnen door
de dorpstraat. In 1824-25 werd de straatweg tussen Maastricht en Vaals aangelegd.
Dwars op de oostwestverbindingen lag in de Middeleeuwen de zogenaamde
Hertogsweg, die vanaf het stadje Limburg aan de Vesdre over Vaals noordwaarts
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liep om bij Herzogenrath aan te sluiten op de belangrijke handelsroute van
Maastricht naar Keulen. En ten westen van Slenaken liep langs Hoogcruts en
Schilberg de handelsweg van Maastricht naar Trier (`Via Mansuerisca') die
vermoedelijk teruggaat tot de Romeinse tijd. De rechte Wittemer Allee tussen Pa rt ij
en Cartils werd in 1731 aangelegd in opdracht van de landsheer van Wittem,
Ferdinand van Plettenberg.
De oudste nederzettingen, doorgaans gelegen aan of bij wegen parallel met
beekdalen, groeiden uit tot lintdorpen met de kerk op zij van de weg. In de dalen
tussen de kerkdorpen, op hellingen en later ook op de drogere plateaus vormden
zich gehuchten met boerderijgroepen langs de weg. De ontwikkeling van de streek
— ontginning van woeste gronden hervat in de Frankische tijd, verregaande
ontbossing van hellingen in de Middeleeuwen en ontginning van schralere grond
op plateaus vanaf de 14de eeuw — weerspiegelt zich in plaatsnamen. Oudere
namen, waarin de Romaanse taal van de vroege Middeleeuwen voortleeft, herinneren
aan herenhoeven (Vijlen, Nijswiller en Wahlwiller, van villare, bij een landgoed of
herenhoeve behorend), aan vroegere grondeigenaars (Mamelis, van Mamilo;
Harles, van Harilo; Slenaken, van Sleto of Sledo; Beutenaken, van Boto), aan de
aangetroffen begroeiing (Holset, van hulisetum, hulstbos; Bellet, van betuletum,
berkenbos ; Terziet van rausetum, riet) of de situatie van een nederzetting (Schweiberg, van excavatum montem, in de zin van uitgeholde berg, holle weg). Germaanse
namen van nederzettingen uit volgende perioden hebben te maken met rooien en
kaalslag (Rott, Raren) of de gevolgen daarvan (Camerig, van Caudenberg,
kaleberg; Cottessen, van Qoidthusen, kwaadhuizen); die van jongere nederzettingen
herinneren dikwijls aan de heide van de droge plateaus (Heyenrath, Eperheide,
Baneheide).
De kerkdorpen zullen van oorsprong nederzettingen geweest zijn van horigen bij
vroegmiddeleeuwse domeinen. Die nederzettingen lagen meest op enige afstand
van de herenhoeven. Dat is nog steeds te zien aan de ligging buiten de dorpskern
van gebouwen die als opvolgers van vroege herenhoeven kunnen worden beschouwd.
Bij voorbeeld kasteel Lemiers, de Eyserhof bij Eys, de Dorpshof bij Epen, of de
Munnikshof bij Vijlen. In Mechelen is de situatie anders want daar staat de
Herrenhof samen met de kerk in het dorp opzij van de Hoofdstraat. Ook nederzettingen uit volgende perioden lagen op een zekere afstand van de herenhoeven,
onder meer de ontginningsnederzettingen op de hellingen van het Vijlener- en het
Malensbos : Camerig en Cottessen ten opzichte van de hoeve Bellet, en Raren ten
opzichte van Vaalsbroek.
In de dorpen is de lintbebouwing in het algemeen, zij het vrij laat, aaneengegroeid,
maar langs de wegen in de dalen tussen de dorpen, op hellingen en plateaus liggen
nog steeds gehuchten met verspreide boerderijgroepen.
De vrije structuur van het vroege lintdorp is nog terug te vinden op enkele plaatsen
in de gehuchten Raren en Cottessen, ontstaan als nederzettingen bij middeleeuwse
bosontginningen; boerderijen met losse gebouwen in willekeurige hoeken ten
opzichte van elkaar aan mesthoven, waarvan de ligging scheef ten opzichte van de
weg samenhangt met de gesteldheid van het terrein. Maar doorgaans ziet men een
strakkere situering met rechte hoeken op daa rt oe aangepast terrein. De boerderijen,
L- of U-vormig van aanleg, met al dan niet losse bebouwing ; de woonhuizen in
eerste opzet met onderkelderde kamer aan de kopzijde en daarop aansluitend de
grotere woonkeuken; ingangen van de dwarsingedeelde gebouwen in de lange
gevels aan de kant van de mesthof. Het aantal gesloten hoeven is in deze streek
klein gebleven.
In de 18de eeuw is de bebouwing op vele plaatsen dichter geworden als gevolg van
veranderingen in het economisch patroon. Door verarming van de bevolking
moesten vele boerenbedrijven worden opgesplitst in kleinere eenheden en dat ging
gepaard met verbouwingen, met de bouw van nieuwe woon- of bedrijfsgedeelten
en van nieuwe boerderijtjes evenwijdig aan wegen en zijpaden; de nieuwe boerderijtjes, meest met woon- en bedrijfsgedeelte onder één dak, dwarsingedeeld met de
ingangen in de lange voorgevel. Aan de uitbreiding van de veestapel in die tijd ten
koste van de akkerbouw herinneren nog verscheidene dichtgezette dwarsdeelingangen van schuren die tot stallen werden verbouwd. In dit verband moet ook
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gewezen worden op de bouw van schuren met de deel niet overdwars maar
overlangs in een zijbeuk, toegankelijk vanaf de straat via een ingang aan de
kopzijde.
Het dorp Vaals is sinds het einde van de 19de eeuw sterk van karakter veranderd.
Hier vormden het stratenplan en de grote gebouwencomplexen uit de i8de-eeuwse
bloeitijd van de textielnijverheid de aanzetten voor het ontstaan van een stedelijke
bebouwing met gesloten straatwanden in de 19de eeuw. Ingrijpend was ook de
aanleg van de straatweg naar Maastricht in de jaren 1824—'25; buiten de oude kom
van Vaals ontstond aan beide kanten van deze weg een laat I9de-eeuwse bebouwing
in eclectische trant; buiten het oude Lemiers lintbebouwing met een neoromaanse
kerk.
WATERLOPEN, MOLENS EN VROEGE INDUSTRIE

Beken en een aantal kleinere waterlopen leverden voldoende aandrijfkracht om
watermolens aan de gang te houden. In de Middeleeuwen al graanmolens op de
Selzerbeek bij Lemiers en Mamelis; later ook bij Vaalsbroek; verder ook al in de
Middeleeuwen de graanmolens op de Geul bij Mechelen van de heren van Wittem
(Bovenste Molen) en van de Johannieters (Commandeursmolen of Onderste
Molen) en een molen op de Gulp bij Slenaken. In de 19de eeuw worden nog als
graanmolen gebouwd de Wittemermolen op een aftakking van de Selzerbeek en de
Epermolen op de Geul.
De aanwezigheid van waterkracht was gunstig voor de nijverheid van Vaals. Die
nijverheid was te danken aan de nabijheid van Aken waar weverijen waren en
sinds de 14de eeuw ook koperindustrie bestond. Zo wordt op het eind van de 16de
eeuw in Vaals de kopermolen vermeld van Jordan Peltzer uit Aken. En verder
waren er in het begin van de 17de eeuw twee kopermolens in Lemiers en een bij
Vaalsbroek. Toen in de 17de eeuw protestanten uit Aken wegtrokken om met hun
bedrijven een bloeiende koperindustrie tot leven te brengen in Stolberg ging met
de koperindustrie van Aken ook die van Vaals achteruit ondanks maatregelen van
de Staten-Generaal om dat te voorkomen.
Na de neergang van de koperindustrie kwamen er in Vaals andere vormen van
nijverheid tot ontplooiing. De laken- en naaldenfabricage, die opbloeide door
vestiging van bedrijven uit Aken en omgeving. In Aken hadden protestantse
lakenwevers, die voor een deel uit Vlaanderen kwamen, in de 16de eeuw nieuwe
werkmethoden ingevoerd. Dat leidde later tot beperkende overheidsmaatregelen
ter bescherming van kleine inheemse bedrijven, met als gevolg vertrek van grotere
ondernemers naar plaatsen als Burtscheid, Monschau en Vaals.
Van het meeste belang was de komst van de lakenfabrikeur Johann Arnold
Clermont, nakomeling van een van de stichters van de Lutherse gemeente in Vaals.
In 1761 kocht hij de heerlijkheid Vaalsbroek met al haar rechten en in 1 7 6 5
vestigde hij zijn bedrijf in een nieuw gebouwencomplex het `Stammhaus' in Vaals
(het tegenwoordige gemeentehuis). In datzelfde jaar vaardigde de schepenbank
van Vaals, Holset en Vijlen, waarin hij als heer van Vaalsbroek zitting had, een
verordening uit die rechten en plichten van wevers vastlegde. Van de gebouwen die
hij buiten Vaals voor zijn bedrijf liet optrekken bestaat nog ten dele de volmolen
bij Epen. De naaldenfabricage kreeg een impuls toen Jacob Kuhnen, een aanhanger
van de gereformeerde religie uit Burtscheid, hier in 1777 zijn nieuwe Bau in
gebruik nam.
De Statistique du Département de la Meuse Inferieure (An x, d.w.z. 180I—'o2)
vermeldt op blz. 52-53 de laken- en naaldenfabrieken van Vaals als de meest
beroemde bedrijven van het departement. `Ce bourg', zo staat er, `n' existe que
depuis 4o ans. C'est une création du Sr. Clermont qui y établit la I ie manufacture
de draps, possédée aujourd'hui et dirigée par ses enfants. Les draperies de Vaels
sont célèbres. Elles n'employent que des lames d'Espagne; la lame du pays ne sert
que pour les lissières. On y fabrique 49 000 mêtres de draps par an, qui se vendent
depuis 15 jusqu'à 4o Francs le mêtre. La qualité de ces draps ne le cède en rien à
ce qui se fabrique de plus beau dans les autres departements. Ils s'exportent en
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Prusse, en Russie, en Pologne, en Portugal et aux Echelles du Levant. Cette
manufacture occupe actuellement environ 2300 ouvriers, la manufacture d'aiguilles
de Vaels à été établie et est dirigée par Sr. Trosdorf. On y fabrique annuellement
5o milliers d'aiguilles, qui se débitent en France, mais pour la plus grande partie à
l'étranger. Elle emploie 300 ouvriers'.
Clermont gaf de industrie van Vaals een enorme impuls maar met tijdelijk effect.
Door de veranderingen in het economisch patroon kwam er in de Franse tijd een
eind aan de bloei van de Vaalser industrie. De teruggang zette door na 1813, en na
een korte herleving in de Belgische tijd, vooral na 1839 toen Vaals, gelegen in een
uithoek van het koninkrijk, geïsoleerd raakte door douanevoorschriften. Daarin
kon de nieuwe straatweg naar Maastricht uit 1824—'25 niet veel verbetering
brengen.
De Dictionnaire géographique du Limbourg van Ph. van der Maelen (1835) geeft de
toestand weer van omstreeks 183o toen Vaals nog beroemd was om zijn lakenfabrieken, waarvan er toen nog zeven waren met ongeveer 4o à 45 werklieden ; verder
vermeldt deze Dictionnaire in de gemeente Vaals nog een dekenfabriek, een
machinale wolspinnerij (45 arbeiders), twee molens voor het slijpen en polijsten
van naalden, een kaarsenfabriek en ook nog mout-, gort- en graanmolens. Daarna
nam het aantal fabrieken steeds meer af, zodat er in 188o nog maar één lakenfabriek
te vinden was, verder een kunstwolfabriek, een spinnerij en een wolcarboniseerinrichting. Toen de nijverheid van Vaals achteruitging heeft de volmolen, die
Clermont bij Epen had laten bouwen, nog een tijdlang als dekenfabriek dienst
gedaan om ten slotte graanmolen te worden. Verder bleef de nijverheid in het
gebied van Wittem beperkt tot papierfabricage in de eerste helft van de 19de eeuw
in de Bovenste en de Onderste Molen bij Mechelen.
LITTERATUUR De Win. — Von Asten blz. 161 e.v.
— Schweizer. — Meerman. — Hekker 198 1.
:

—

Hardenbergblz. 13o-1 3 I . — Tummers.
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Lijst van Kaa rt en

Kaa rt I. Holset, Einrade en Harles c. 1830—'40, blz. 16
Kaart 2. Lemiers c. 1830—'4o en Lemiers thans, blz. 34
Kaart 3. Vaals c. 1830—'40, blz. 58
Kaart 4. Vaals c. 180o, blz. 61
Kaa rt 5. Vaalsbroek, Raren en Wolfhaag c. i 83o—'4o, blz. 130
Kaa rt 6. Weijerhof, Hondsberg en Molenveld c. 1830—'40, blz. 148
Waterlopen bij Vaals, blz. 150
Kaart 7. Vijlen c. 1830—'40, blz. 156
Kaa rt 8. Cottessen en het zuidelijk deel van Camerig c. 1830—'40, blz. 170
Kaart 9. Mamelis c. 1830—'40, blz. 186
Kaart 10. Epen, Plaat, Terpoorten, Diependal en het noordelijk deel van Terziet
C. 1830—'40, blz. 200
Kaa rt I I. Kuttingen en het zuidelijk deel van Terziet c. 1830- 9 40, blz. 204
Kaa rt 12. Eperheide c. 1830 2 40, blz. 226
Kaa rt 13. Eys C. 183o—'4o, blz. 228
Kaa rt 14. Overeys C. 1830—'40, blz. 242
Kaart 15. Eyserheide c. 1830—'40, blz. 249
Kaa rt 16. Trintelen c. 1830—'40, blz. 250
Kaa rt 17. Baneheide c. 1830—'40, blz. 252
Kaart i8. Mechelen c. 1830—'40, blz. 254
Kaart 19. Hofke, Schweiberg, Den Broek, Dal en het westelijk deel van Hurpesch
C. 1830—'40, blz. 278
Kaa rt 20. Bommerig, Helle, het oostelijk deel van Hurpesch en Kleeberg
C. 183o—'4o, blz. 292
Kaart 2 1. Elzet en Rott c. i830—'40, blz. 300
Kaart 22. Hilleshagen C. 1830—'40, blz. 302
Kaa rt 23. Nijswiller c. 1830—'40, blz. 304
Kaart 24. Wahlwiller c. 1830—'40, bz. 316
Kaart 25. Wittem C. i 840, blz. 328
Kaart 26. Partij c. 1830—'40, blz. 360
Kaart 27. Slenaken c. 1830—'40, blz. 364
Kaart 28. Beutenaken en het noordelijke deel van Slenaken c. 1830—'40, blz. 380
Kaart 29. Heyenrath c. 1830—'40, blz. 384
Kaart 30. Hoogcruts en Schilberg c. 1830—'40, blz. 388

II

Gemeente Vaals

GESCHIEDENIS

Grondgebied

De gemeente Vaals, in het westen grenzend aan de gemeente Wittem en verder
omgeven door buitenland, strekt zich uit van de Selzerbeek (Sinzelbeek) in het
noordoosten tot aan de Geul in het zuidwesten. In het zuiden liggen een deel van
het Geuldal en het hooggelegen gebied van het Vijlener- en het Malensbos langs
de Belgische grens, vanwaar het landschap afhelt naar het noordoosten, waar de
Selzerbeek grotendeels samenvalt met de Duitse grens die ook langs de oostkant
van de gemeente loopt. Een landschap waarvan de glooiing alleen wordt onderbroken
door een heuvelrug die van het Vijlenerbos met een bocht over Vijlen (Vijlenberg)
westwaarts uitloopt tot voorbij Hilleshagen in de gemeente Wittem. Behalve het
dorp Vaals, dat een stads voorkomen heeft gekregen, vindt men hier de dorpen
Holset, Lemiers en Vijlen die nog een landelijk karakter hebben, net als de
gehuchten Harles (bij Holset), Raren en Wolfhaag (ten zuidwesten van Vaals),
Camerig en Cottessen (bij het Vijlenerbos), Mamelis en Rott (bij Vijlen).

Geschiedenis

Vaals en Vijlen worden voor het eerst genoemd in keizerlijke schenkingsakten uit
het jaar I o4 I. Keizer Hendrik III schonk in dat jaar domeingoederen in Vaals,
Gemmenich, Moresnet en Vijlen aan de Sint Adelbertskerk in Aken (Lacomblet I
nr. 174) en andere goederen in Herve, Vaals, Epen en Valkenburg aan zijn nicht
Irmgard (Lacomblet i nr. 1 75).
In I042 begiftigde Hendrik III de Mariakerk in Aken met goederen, gelegen bij
Gemmenich en Herve (Lacomblet 1 nr. 178), een schenking die door keizer
Hendrik Iv in 1059 werd bekrachtigd met speciale vermelding van de kapel op de
Lousberg met domeingoed in Herve en Vaals (Lacomblet I nr. 193). Katelo, de man
van bovengenoemde Irmgard, had hieraan nog toegevoegd een hoeve in Lemiers
(Quix 1830, 6o).
Het Akense Sint-Adelbertstift had in Vaals de hoeve Sint Adelbert, waarvan nog
een gedeelte bestaat (Bloemendalstraat nr. 9-10.
1). Deze hoeve, een laathof, wordt
voor het eerst in 1135 vermeld (Ernst vi, 130). Het Akense Mariastift had de later
Paffenbroich genoemde hoeve in het dal van de Selzerbeek, nu gelegen op Duits
gebied ongeveer twee kilometer ten oosten van Vaals. Deze hoeve van het Akense
Mariastift, in 128o bij arbitrage toegewezen aan Gerard van Aldenfalkenberg
(Reg. Aachen I, nr. 369, 371), werd in 1 286 gekocht door de kanunnik van Sint
Servaas in Maastricht, Garsilius de Aquis, die `curiam suam de Vails sitam in loco
dicitur Broeck' in 1295 teruggaf aan het Mariastift (Reg. Aachen I, nr. 4 1 5, 53 2 ).
Het grondgebied van de tegenwoordige gemeente Vaals lag in het Land van
's-Hertogenrade, dat na de slag bij Woeringen (1288) toeviel aan de hertog van
Brabant. Het Land van Rode, door de Brabantse hertogen vanuit Brussel bestuurd
als een van de drie landen van Overmaze, behield lange tijd een onoverzichtelijke
structuur met ingewikkelde cijns- en heerlijkheidsverhoudingen, ook in het gebied
van Vaals.
Holset, in 1237 vermeld als Limburgs leen, werd in 1626 door de Spaanse koning
als opvolger van de Brabantse hertogen met Vaals samengevoegd tot een nieuwe
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heerlijkheid Vaals-Holset. De schepenbank van deze heerlijkheid hield haar
zittingen in de zogenaamde Hall onder Holset (volgens Vaessen, par. 17, in 1 634
vermeld); daaraan herinnert de benaming van de hoeve `Aggene Banket' (Holset
nr. 2-4-6, bij de Oude Akerweg).
Vijlen wordt in een oorkonde uit 1179 genoemd als allodium van de Benedictijnerabdij van Burtscheid (Lacomblet I nr. 470), die in 1222 betrokken zou worden door
Cisterciënserinnen van het klooster Salvatorberg (op de Lousberg) bij Aken
(Lacomblet i1, nr. 98, vgl. 53-54, n. 4). Nadat hertog Jan II van Brabant de rechten
en vrijheden van het klooster van Burtscheid in 1307 had bekrachtigd, erkende het
Sint Adelbertstift in Aken in 1358 de abdis van Burtscheid als grondvrouwe van de
heerlijkheid Vijlen. Deze heerlijkheid omvatte de zes `rotten' (buurschappen)
Camerig, Cottessen, Ginsterberg, Mamelis, Rott en Vijlen. Als grondvrouwe van de
heerlijkheid Vijlen had de abdis van Burtscheid ook zeggenschap over het beheer
van het Vijlenerbos, dat Arnold van Gemmenich in 1319 als allodium aan de abdij
had geschonken. De collectieve gebruiksrechten van dit bos, in 1539 vastgelegd in
een reglement op een perkamenten `Waldrolle' (Staatsarch. Dusseldorf, Arch.
Reichsabtei Burtscheid nr. 466) bleef tot 1940 verbonden met de hoeven en huizen
in de zes Vijlener `rotten'. De schepenbank van Vijlen, al genoemd in 1323, hield
later haar zittingen in het Panhuis (nu Vijlenstraat nr. 57), gelegen naast de
Munnikshof (nu Vijlenstraat nr. 51), waarvan de naam herinnert aan de vroegere
hoeve van de abdij van Burtscheid.
In 1656 zijn de schepenbanken van Vaals-Holset en Vijlen onder gezag van de
Staten-Generaal samengevoegd tot de schepenbank Vaals-Holset-Vijlen. Deze
nieuwe schepenbank, gevestigd in Vaals, heeft enkele jaren als hoofdbank gefungeerd
totdat zij in 1663 afhankelijk werd van een nieuwe hoofdbank in Gulpen.
Verder waren er nog de heerlijkheden Einrade, Lemiers en Vaalsbroek. Bij de
heerlijkheid Einrade behoorden in 1375 goederen in of bij Oirsbach, Lemiers,
Holset, Einrade, Harles, Vijlen, Vaals, Raren, Gemmenich, Volkerich, Gulpen,
Cartils, de Gastmolen en Iliashoven, goederen dus zowel in als buiten het Land
van 's-Hertogenrade. De schepenbank die hier nog functioneerde in de 15de en
16de eeuw werd na het partagetraktaat van 166i bij die van Vaals-Holset-Vijlen
getrokken, zodat Einrade alleen nog een laatbank overhield.
Vaalsbroek, met het Malensbos leengoed van het graafschap Gronsveld, was een
heerlijkheid met lage jurisdictie en een laathof die afhankelijk was van de bank
van Holset.
Lemiers, voor het eerst vermeld omstreeks 1055 (Quix 1830, 6o), was later een
grondheerlijkheid onder het Brabantse leenhof.
In 1661 moest de koning van Spanje erin berusten dat het rechtsgebied van de
bank Vaals-Holset-Vijlen in handen bleef van de Staten-Generaal, die hier al
sedert bijna dertig jaar de macht uitoefenden. Tot het eind van de i 8de eeuw was
het een Staatse enclave, omgeven door de vrije heerlijkheid (later graafschap)
Wittem, het Rijk van Aken, en het onder Spaans, later Oostenrijks gezag staande
hertogdom Limburg. Deze enclave bevatte de `rotten' Vaals,Wolfhaag, Raren,
Holset, Harles en Lemiers, en de zes Vijlener `rotten' Camerig, Cottessen, Berg,
Mamelis, Rott en Vijlen.
Het kanton Vaals, opgericht in 1794, werd in i 8o i een zelfstandige gemeente. Op
een `Carte figurative et mesure de la commune de Vaels' uit de Franse tijd, `Fait a
Vaels le 25 floreal an xi', dat wil zeggen in 1807, staan in de `Notanda' vermeld:
'Village de Vaels, dont quelques maisons sont situées dans la commune de Berg' ;
de gehuchten Lemiers `dépendant en partie de Vaels', Holseth, Raeren en Wolfhaag;
Einrade, aangeduid als `Ferme située sur la grande route de Vaels à Maestricht';
'Village de Berge et Villen', en de gehuchten Mamelis, Rott, Camerig en Cotthausen
(gemeente-archief Vaals).
Na de vorming van de provincie Limburg in het koninkrijk der Nederlanden zijn
er nog grenscorrecties aangebracht. Dat gebeurde in 1816 aan de Pruisische kant
bij de Akerstraat in Vaals waar het huis van de pastoor, tevoren `située sur la ligne
même' nu helemaal op Nederlands grondgebied kwam te liggen. Na de splitsing
van Limburg in een Nederlandse en een Belgische provincie zijn in 1844 drie
stukken van de gemeente Gemmenich in de Belgische provincie Luik bij Vaals
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getrokken en delen van Vaals bij Gemmenich (P. Limb. 39: 1903, 186, 204, 207).
Nijverheid

Afb. I. Plattegrond van een kopermolen,
tekening van L. Mefferdatis.
Stadsarchief Aken.
Af b. 2. Tuinhuis van de heer Pillera te
Vaals, ontwerptekening van L. Mefferdatis. Stadsarchief Aken.

De ontwikkeling van de nijverheid in het gebied van Vaals is nauw verweven met
de politieke, economische en godsdienstige wisselvalligheden in en rond Aken
waar al heel lang lakennijverheid bestond en sinds de 14de eeuw ook koperindustrie.
In de 16de eeuw was Aken een toevluchtsoord geweest voor protestanten, maar dat
veranderde door wisseling van het stadsbestuur met als gevolg een uittocht in de
17de eeuw. In 1595 wordt de kopermolen van Vaals vermeld als eigendom van
Jordan Peltzer uit Aken en verder zijn er in het begin van de 17de eeuw nog drie
andere kopermolens vermeld: een bij Vaalsbroek in 1614 en twee bij Lemiers in
1606 (Oppenhoff blz. 39). Maar de koperindustrie van Vaals werd in de loop van
de 17de eeuw overvleugeld door die van het Gulikse stadje Stolberg, waar protestantse immigranten uit Aken hun bedrijven tot grote bloei wisten te brengen. In
Vaals hebben de Staten-Generaal geprobeerd de koperindustrie nieuw leven in te
blazen door eveneens protestanten uit Aken aan te trekken. Dat blijkt uit een
Haags octrooi van 1664 toen Franz en Arnold van Wachtendonck en Nicolaas van
Beek een concessie voor de duur van twintig jaar kregen om minstens vier koperovens
in Vaals te `stabileeren' en er binnen anderhalf jaar nog zes bij te bouwen. Daarbij
werd bepaald dat ook andere Akense kooplieden van de `Gereformeerde religie'
en hun nakomelingen van dit octrooi zouden kunnen profiteren wanneer zij zich
voor de koperhandel in Vaals zouden vestigen. Desondanks bleek de koperindustrie
in Vaals, waarin ook de familie Pillera een rol heeft gespeeld, op den duur niet
meer levensvatbaar. Op de plaats van de kopermolen op het stroompje de Gouw
verrees in 1737 de Lutherse kerk ter vervanging van een ruimte in de Koperhof die
de Lutherse gemeente in 1695 had gekocht.
Dertig jaar later begon in Vaals een ongeveer veertigjarige periode van welvaart
die het aanzien van deze plaats ingrijpend zou veranderen. De opleving was te
danken aan de gilden van Aken die kleine bedrijven probeerden te beschermen
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Af b. 3. Grensstenen met adelaar van

Aken in Lemiers (herplaatst) bij de
oude kapel, in Vaals bij de Akenerstraat
en bij grenspaal 193H. Grensstenen in
Vaals bij de Cereshoeve, in Rott en in
Vaals op de protestantse begraafplaats,
respectievelijk met 1775, CG en GV.
Genummerde palen van de rijksgrens
(1824) op het Drielandenpunt en bij
Lemiers. (Zie voor palen uit 1843
afb. 242).

GEMEENTE VAALS

door de ontwikkeling van grotere af te remmen. Dit had tot gevolg dat de Lutherse
lakenfabrikeur Johann Arnold Clermont, sinds 1761 heer van Vaalsbroek, uitweek
naar Vaals waar hij in 1765 zijn nieuwe `Stammhaus' (nu gemeentehuis) betrok om
vandaaruit zijn bedrijf onbelemmerd te kunnen ontplooien. Na hem bracht de
Gereformeerde naaldenfabrikant Jacob Kuhnen, die in Burtscheid failliet was
gegaan, zijn bedrijf over naar het grote complex, de nieuwe Bau uit 1777 in Vaals.
Omstreeks I 800 stond Vaals op het hoogtepunt van zijn bloei, hoewel veranderingen
zich al aankondigden.
Blijkens een lijst uit 1807 (Vaessen, par. 65) waren er toen in de gemeente 394
huizen en 250o inwoners ; in het dorp Vaals 127 huizen en 1154 inwoners. Er waren
toen in de gemeente 10 herbergiers, 67 wevers, 70 lakenscheerders, i o lakenhandelaars, 10 spinsters en I spinner, 10 bakkers, 4 slagers, 6 kleermakers, 3 naaisters,
7 schoenmakers, 7 schrijnwerkers, 2 kuipers, 4 timmerlieden, 3 slotenmakers,
3 hoefsmeden, i ketelmaker, i lakenscheerdersbaas, 2 kruideniers, I brouwer,
3 restauranthouders, i lakenfabrikant, I arts en I ontvanger (Vaessen, par. 66).
Omstreeks 1830 waren er nog zeven lakenfabrieken, een dekenfabriek, een
machinale wolspinnerij, twee molens voor het slijpen en polijsten van naalden, een
kaarsenfabriek, en verder mout-, gort- en graanmolens.
De Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel uit 1841 van het kadaster vermeldt nog
4 lakenfabrieken, waarvan een door stoom bewogen, 2 wolspinnerijen, de `Vaelsbroeker Volmolen', I ververij, 1 naaldenslijpmolen en 2 graanmolens. Opgeheven
waren toen al: in 1830 de naaldenfabriek `in de Vaalserberg', gelegen bij Lemiers
en geïsoleerd geraakt door aanleg van de straatweg naar Maastricht; in 1835 de
lakenfabriek `am Bau' (von Sternbach) en in 1840 de lakenfabriek in het vroegere
Stamhuis Clermont (Slip & Tyrell). Spoedig daarna werden opgeheven : in 1844 de
ketelfabriek van Snook aan de oostkant van de Kerkstraat bij de straatweg naar
Maastricht en in 1850 de lakenfabriek van Keuler aan de Bergstraat. In 1852 waren
er nog maar 3 lakenfabrieken en 3 wolspinnerijen overgebleven, terwijl 300
arbeiders, voornamelijk wevers voor Akense bedrijven werkten. En in ,88o was het
aantal fabrieken in het gebied van Vaals teruggelopen tot I lakenfabriek,
i kunstwolfabriek, I spinnerij en I wolcarboniseerinrichting. Veel mensen uit Vaals
hadden hun baan in Aken. Het belang van Aken voor Vaals in die tijd blijkt ook
uit het feit dat er van 1880 tot 1894 een paardetram tussen beide plaatsen reed en
daarna een elektrische tram.
De Crassier 1935, blz. 324-331. — De Win. — Von Asten, blz. 161 e.v.
Nuyen, blz. 94, 143, 168. — Schweizer. — Janssen de Limpens 1973, blz. 197-222.

LITTERATUUR :
—

Grensbebakening
Hardstenen palen uit 1824 langs de grens met Duitsland van zuid naar noord
genummerd 193 tot en met 20 I A. Paal 193 op het Drielandenpunt in naar boven
toelopende achthoekige vorm, de palen 194 tot en met 20 I A in naar boven toelopende
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vierkante vorm. (De palen 193A tot en met 193M uit 1926 in vierkante vorm). Vanaf
paal 196B aan het einde van de Grensweg te Vaals volgt de grens de
Selzerbeek via de palen 198, 199 en 200 bij Lemiers tot 201 bij Mamelis. De
gemeentegrens van Wittem begint bij paal 201 A.
Grensstenen van hardsteen en van rode zandsteen met adelaar van het Rijk van
Aken (1338) : een tegen de zuidkant van de oude kapel van Lemiers (in 1931
gevonden in de Selzerbeek), de andere bij douanekantoor in de Akenerstraat te
Vaals en naast rijksgrenspaal 193H bij de Wilhelminatoren.
Gietijzeren grenspalen langs de grens met België, vanaf het Drielandenpunt
genummerd I tot en met 8. Achthoekig voetstuk en verder kegelvormig met
peervormige bekroning. Op het kegelvormige gedeelte het jaartal 1843, een
nummer en de wapens van Nederland en België. Op tussenliggende punten
vierkante hardstenen palen. (Zie afb. 242).
Steen met de letters GV (gemeente Vaals) op de protestantse begraafplaats bij de
heg aan de kant van de joodse begraafplaats, die door de gemeente Vaals wordt
onderhouden.
Grenspalen van de voormalige terreinen rond de Cereshoeve te Vaals met de
inscripties WB en daaronder het jaartal 1775 op de binnenplaats van de Cereshoeve
en achter het huis Von Clermontplein 4-6 in Vaals. De palen staan aangegeven op
een kadastrale kaart uit 1872 met de bezittingen van Ruland : in het bezit van de
heer W. Waelen te Vaals.
;

In het gehucht Rott tegenover huis nr. 4o een steen met de inscriptie CG.
Van de Akenerstraat tot bij de Wilhelminatoren loopt langs de rijksgrens een
greppel, de zogenaamde Landgraaf, die de grens aangaf van het Rijk van Aken.
P. Limb., 39: 1903, blz. 186, 204, 207 — T. Brouwer, Grenspalen in
Nederland, Zutphen 1978, blz. 14, i 8, 19, 2 3- 2 5, 94, I 12-1 13.
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Holset

Af b. 4. Kaart 1: Holset, Einrade en
Harles c. 1830—'4o naar het kadastrale
minuutplan.

Het dorp Holset kan ontstaan zijn als een vroegmiddeleeuwse ontginningsnederzetting in bebost gebied. De naam zou afgeleid zijn van Hulisetum, hulstbos
(Tummers, blz. 34,91). In 1237 bezit Willem heer van Stolberg (en Gronsveld?)
goederen bij Holset als leen van hertog Hendrik iv van Limburg. In 1252 krijgt de
abdij van Burtscheid de molen van Holset in onderpand (Reg. Aachen 1, nr. 14). In
1226 verkoopt de koning van Spanje, landsheer van 's-Hertogenrade als opvolger
van de Brabantse hertogen, de nieuw opgerichte heerlijkheid Holset en Vaals aan
Adolf Bertolf van Belven. Onder protest van Adolfs opvolger Johan Wilhelm van
Schwarzenberg komt deze heerlijkheid in 1656 onder bestuur van de Staatse
drossaart van 's-Hertogenrade. De schepenbank hield zitting in de 'Hall' die
volgens Vaessen (par. 17-18) in 1634 voor het eerst wordt vermeld. De herinnering
aan deze schepenbank leeft voort in de aanduiding Aggene Banket van de hoeve
Holset nr. 2-4-6, bij de Oude Akerweg.
Kasteel Einrade, waarvan de voorgebouwen nog bestaan, Holset 51-53, was zetel
van een heerlijkheid met lage jurisdictie en goederen die voor een deel bij het
hertogdom Limburg behoorden en voor een deel bij het land van 's-Hertogenrade.
Aan het bezit van huis Einrade en de Holseterhof waren gebruiksrechten op het
Malensbos verbonden (Oppenhoff, blz. 31).
De oudst betrouwbare plattegrond van het dorp en zijn omgeving geeft Tranchot
(1803 e.v.). In 1807 werden in Holset en Lemiers samen 4o huizen en 240 inwoners
geteld (Vaessen par. 65). De huizen van Holset zijn gegroepeerd langs wegen die
samenkomen bij de kerk.
LITTERATUUR

:

De Crassier 1 935, blz. 324-326. De Win.

KERK

De Rooms-Katholieke kerk van de H. Lambertus staat op een terrein omsloten
door wegen.
Litteratuur

Afbeeldingen

Geschiedenis

Voorl. Lijst blz. 477. — De Crassier, 1935, blz. 325.— Belonje, blz. 109—I 10.— J. J. M.
Timmers, De kunst van het Maasland I, Assen 1971, blz. 31.— Dez., De kerkjes van
Lemiers en Holset, Maastricht 1971.— H. Kubach en A. Verbeek, Romanische
Baukunst an Rhein und Maas, Berlijn 1976, blz. 401-402.-- M. Felder, in De
Natuurgids 17, 1979, blz. 2 74-275.
Twee opmetingstekeningen van P. J. H. Cuypers uit 1870; verblijfplaats onbekend
(afb. 5-6).— De kerk uit het zuiden na restauratie met als inzet het neogotische
beeld van de H. Genoveva, tekening Th. Mayerhofer, bij Andenken vom zw6lfhundertja.hrigen Jubileum der Segnung des hiesigen Dorfbrunnens durch den
hl. Lambertus, Gulpen 1892 (afb. 9).
Verhalen over een tempel `van Bel' op deze plaats en herbouw van de kerk na een
bezoek van keizer Lotharius in 1136 zijn in de wereld gebracht door pastoor
J. S. H. Slenter, die de kerk in de jaren 1884—'87 liet restaureren (`Geschichtliches
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Afb. 5. Kerk en pastorie. Opm. van
P. J. H. Cuypers, 187o.
Af. 6. Kerk en pastorie. Opm. van
P. J. H. Cuypers, 187o.
Af b. 7 en 8. Kerk (opm. 1982).

liber Holset', Andenken vom zwolfhundertjahrigen Jubileum der Segnung des
hiesigen Dorfbrunnens durch den hl. Lambertus, Gulpen 1892. Chronogram boven
de ingang).
In 1266 wordt de kerk van Holset vermeld in een overeenkomst over het recht van
preken tussen het predikherenklooster van Luik en dat van Maastricht (Franquinet,
188o, nr. 5).
Bekend is verder dat de graven van Gronsveld het collatierecht hadden en ook
weten wij dat de kerk in 1 667 erg bouwvallig was (P. Limb., 66: 193o, blz. 45).
In 1 736 is de toren door de aannemer Willem Mertzenich volledig herbouwd
(Felder, o.c., blz. 275). Na herstellingen van de toren in 1841—'42 (jaartallen resp.
aan de buitenkant van de toren en aan de orgelgalerij) volgde een restauratie van
het hele gebouw door architect J. Kayser in 1884—'87.
In 1916 is de kerkingang samen met het chronogram 1887 van de zuidkant van het
schip naar de zuidkant van de toren verplaatst. Tegen de noordkant van de toren
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werd dwars op de lengte-as van de kerk een kapel gebouwd en verder werd de
orgelgalerij toen binnen de toren getrokken.
Wandschilderingen uit 1946 van Griesenbock uit Vaals zijn bij interieurherstel in
1968 verwijderd.
De kerk bestaat uit een westtoren, een schip van gelijke breedte, een smaller koor
en tegen de rechte sluiting daarvan een even brede sacristie (afb. 5—I 1). Tegen de
westkant van de toren staat de pastorie. Haaks ten opzichte van schip en pastorie
staat verder tegen de noordkant van de toren een rondgesloten kapel. De achthoekige
ingesnoerde spits van de toren en de zadeldaken van de kerk zijn met leien gedekt.
Ondanks de ingrijpende restauratie uit de jaren 1884—'87 is er vooral aan de
noordkant (afb. t i) nog veel authentiek metselwerk te zien: aan de noordkant tot
ongeveer halverwege de vensters van het schip zeer onregelmatig breuksteenwerk
van kwartsiet en keien; en ten oosten van een verticale bouwnaad, bij het oostelijke
venster, vrij regelmatige zandsteenblokken in duidelijk horizontaal gelaagd
verband, in de koormuren tot halverwege de vensters. Een dichtgemetselde
kooringang vlak bij het schip heeft een sobere van boven driehoekige latei.
Een vroegmiddeleeuws zaalkerkje zou in de I2de eeuw verlengd kunnen zijn en
tegelijkertijd voorzien van het smallere rechtgesloten koor. In een volgende periode
zijn schip en koor ongeveer 7o tot 8o cm verhoogd in harde mergel wat nog te zien
is aan de noordkant van het schip en aan beide kanten van het koor. Het metselwerk
van kalksteen daarboven is uit de jaren 1884—'87. Toen is ook de 18de-eeuwse
sacristie, met haar gevels van kalksteen op vuurstenen plint, hersteld. De rondboogvensters zijn uit de tijd van deze restauratie met uitzondering van het westelijke
aan de zuidkant van het schip dat uit 1916 dateert. Het westelijke venster aan de
zuidkant van het schip is niet van kalksteen maar van zandsteen ; tevoren zat hier
een vierpasvenster uit de periode 1884—'87 met daaronder de kerkingang.
De huidige gedaante van de toren is het resultaat van volledige herbouw in 1 736
en later herstel. Boven de ingang aan de zuidzijde zit nog het restant van het
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Afb. 9. Kerk uit het zuiden en neogotisch

beeld van de H. Genoveva. Bidprentje
naar een tekening van Th. Mayerhofer,
afgedrukt bij een bedevaartssouvenir
uit 1892.
Afb.
b. io. Kerk uit het zuiden (opn.
C. 1960).
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Afb. ii. Kerk uit het noorden (opn.
C. 1976).

Afb. 12. Kerkinterieur naar het oosten

(opn. 1976).
Afb. 13. Kerk. Sacramentsnis in de
zuidwand van het koor (opn. 1980).
I2

18de-eeuwse ankerjaartal met de cijfers 3 en 6. De ingang is in 1916 van het schip
overgebracht naar zijn tegenwoordige plaats tezamen met het chronogram ` +
LotharlVs III fVnDaVIt + / JosephVs sLenter paroChVs CoMpLeVIt + ' (1887).
Aan weerskanten ervan zijn toen de twee smalle vensters aangebracht. Tevoren zat
in de zuidelijke torengevel een rondboogvenster met links daarvan een segmentboogingang, die oorspronkelijk toegang gaf tot de pastorie en sinds de laat 19de
eeuwse restauratie tot een souvenierwinkeltje voor pelgrims (afb. 9). Dat winkeltje
verdween in 1916. In dat jaar werd de orgelgalerij binnen de toren getrokken en
kwam tegen de noordkant van de toren de bakstenen dwarskapel te staan.
De bovenste torengeleding, waarvan de noordelijke helft van baksteen is, draagt

aan de zuidkant het ankerjaartal 1841. De torenspits is samengesteld uit eiken
onderdelen waarvan een aantal al eerder heeft dienst gedaan, onder meer twee
hoekstijlen van de vorige eveneens achtzijdige spits uit de i8de eeuw. De oostgevel
heeft nog een moet van een ouder schipdak onder het tegenwoordige.
Pastorie, opgetrokken uit kalksteen tegen de westkant van de toren, met voor en
achter ankers met respectievelijk 17 en 55; aan de restauratie herinnert het jaartal
1885 op de zinken afdekking van de westgevel.
In de opmerkingen bij de opmetingstekeningen uit 1870 van P. J. H. Cuypers staat
het volgende over de toestand van het schip voor de laat- 1 9de-eeuwse restauratie:
`De ringmuren zijn nog solied; indien de oude charpente der kerk niet behoeft
afgenomen te worden zijn op dat dak alleen noodig nieuwe planken en leyen. — De
balken waarop gebindten staan zijn 25 X 22 zwaar' ; over het koor wordt opgemerkt:
`het tongewelf is uit houten boogen en riet samengesteld; op het dak zijn noodig
nieuwe leyen' ; over de sacristie: `noodig nieuwe planken en leyen' en over de
toren: `De vloer toren (tegenw. ingang pastorij) kan niet verlaagd worden om rede
de gehele pastorij daarmede waterpas ligt; de oostelijke muur toren waar houten
steunpilaar staat is zwak, de overige ringmuren solied'.
Het interieur is overdekt met een houten plafond uit 1884—'87 met neogotisch
geprofileerde moer- en kinderbalken (afb. 12).
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Afb. 14. Kerk. Paneel met Piëta boven
het hoofdaltaar, iste helft i6de eeuw
(opn. 1938).
Af b. 15. Kerk. St. Rochus, midden
i8de eeuw (opn. 198o).
Af b. 16. Kerk. St. Genoveva, midden
i8de eeuw (opn. 198o).
Af b. 17. Kerk. St. Lambertus, bovengedeelte, midden i8de eeuw
(opn. 198o).

14

Hoofdaltaar

In de zijwanden van het koor zitten twee rechthoekige nisjes van Naamse steen,
xiv; links met gebeeldhouwde omlijsting (afb. 13) elk met een smeedijzeren
rasterdeurtje. Verder zijn er nog twee piscina's van Naamse steen die misschien
nog middeleeuws zijn.
Tot de inventaris behoren:
Neoromaans hoofdaltaar van zandsteen met gebeeldhouwde voorstellingen uit het
leven van de H. Genoveva; tegen de onderbouw als figuranten mgr. Nicolaye,
vic. generaal Vancouver; mgr. Paredis, bisschop van Roermond; paus Leo xiii ;
deken van Oppen en pastoor Jos. Slenter. Vervaardigd door `L. O. R. Opree,
van
Aachen, Bieldha, i 889'. Tabernakel met gegraveerde koperen deuren, c. 1922,
P. Calles, Aachen.
In de neoromaanse aedicula erboven een beschilderd paneel 104 x 68,5 cm, met
afgeschuinde bovenhoeken — Piëta met Johannes als bijfiguur, xviA, omgeving
Quinten Matsijs (afb. 14).

HOLSET

Zijaltaren

Banken
Doopvont

Orgelgalerij

Beelden

Kruiswegstaties
Schilderijen
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Twee neoromaanse zijaltaren van zandsteen, in 1889 vervaardigd door L.O.R.
Opree; het linkeraltaar met gebeeldhouwde voorstellingen van de Verloving van
Maria en Jozef en de Opdracht van Jezus in de Tempel op de retabel, en de dood
van Jozef tegen de onderbouw ; het rechteraltaar heeft een retabel met gebeeldhouwde
voorstellingen van de verdrijving van Servatius uit Holset en van bisschop Fulco
die het beeld van Bel vernielt; de onderbouw van dit altaar met de voorstelling van
Lambertus die de bron zegent.
Twee eikehouten tweezitsbanken in het koor met gesneden wangstukken ; een
gedeeltelijk nieuw; verder samengesteld uit onderdelen van een driezitsbank, xvii.
Doopvont met roodmarmeren kuip op zwart marmeren voet; op de bovenrand van
de kuip de inscriptie `Rdus Dns Michael Vervier Abbas Monasterii Vallis Dei

[Valdieu]' ; deksel van messing met het jaartal 1673.
Orgelgalerij met ajouren neoclassicistische balustrade en onder de balustrade
cartouches met respectievelijk: 18 Philips [Slenter] 1916 Pastor 42. De galerij, die
uit het jaar 1842 stamt, is namelijk in 1916 binnen de toren gebracht.
Houten beeld van de H. Rochus als pelgrim met staf in de rechterhand en hoed,
ontbloot rechterbeen met litteken; links een hondje met een brood in de bek;
rechts een klein figuurtje in wapperende kledij ; hoog 73 cm, midden xv111, nieuwe
polychromie (afb. i5).
Houten beeld van de H. Genoveva met hoed en wapperende kledij, met open boek
in de rechterhand; rechts een lam; hoog 73 cm, midden xv111, nieuwe polychromie
(afb. 16).
Houten beeld van H. Lambertus als bisschop met staf in linkerhand en open boek
in rechterhand, hoog 166 cm, midden xv111, nieuwe polychromie (afb. 17).
Neogotisch beeld van de H. Genoveva, xixd (zie afb. 9).
Beeld van de H. Joannes, hoog c. 8o cm, xixd.
Houten Madonnabeeld, hoog c. 8o cm, xixd.
Veertien gipsen kruiswegstaties, 1857, met voorstellingen in reliëf.
Geschilderd paneel met Piëta; zie blz. 22.
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Afb. 18. Kerk. Kelk, 2de helft i8de
eeuw (opn. 1982).
Afb. 19. Kerk. Kelk, I ste kwart 18de
eeuw (opn. 1982).
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Zilver- en ander metaalwerk

19

Geschilderde Calvarie, doek 143 x 120 cm; met het opschrift Dese taffel heit
gegeven Maria Crummel 1627. Links haar wapenschild.
Vergulde torenmonstrans, hoog 65,5 cm; onder de voet een chronogram (1871) met
de naam Maria Josepha Wersch. — Stralenmonstrans van koper met blankmetalen
lunula-omlijsting en op de voet twee plaketten van blank metaal met voorstellingen
van Jezus aan het Kruis met Magdalena, en Ecce Homo; hoog 51 cm; chronogram
(1821) onder de voet.
Kruisvormige reliekhouder van zilver, hoog 35,5 cm; merken Minervakop en P in
ruit (c.I9oo).
Koperen ciborie, midden xix, hoog 34 cm.
Zilveren kelk, hoog 25,4 cm; merken: bisschopswapen met schild en ruiter, adelaar
1719? E en LF; op voet en nodus gegraveerde evangelistensymbolen; cuppa met
druiventrossen, korenaren, bloemen en cartouches.
Verguld zilveren kelk, hoog 22,8 cm; XVIIIB; merken AE gekroond, adelaar, A (?) en
H; gekartelde voet; voet, nodus en cuppa geribd (afb. 18).
Zilveren kelk, hoog 22,5 cm, xviila; merken ACH (Aken), 2 X een adelaar, R;
gelobde voet (afb. 19).
Verguld zilveren neogotische kelk; geschonken door pastoor E. Slenter.
Verguld zilveren neoromaanse kelk, hoog 21,9 cm, xixd, A. Witte Aachen; met
voorstellingen in medaillons.
Verguld zilveren neogotische kelk, hoog 22,2 cm, xixd, P. Woltz Julich; met
gegraveerde voorstellingen.
Twee zilveren ampullen, xixa; merken ACH (Aken) en CMP; hoog 13 cm.
Twee zilveren ampullen, hoog 17 cm, en ampullenblad, 26,4 x 16 cm, met koperen
handvatten; R. Vasters Aachen 1871; inscriptie : In DeVotlone reCoLltVr
saCrIfICIVM 1871.
Godslamp, hoog 84 cm; inscriptie met chronogram (1872) en naam van de
schenkster (Haenen), zilverkleurig.
Zilveren wierookvat, hoog 28 cm, en wierookscheepje, hoog 12 cm; merken: 13, FT
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en Termonia; op het wierookscheepje de initialen J. G. P. (J. G. Philips i 8 39).
Wierookscheepje van messing, xix, hoog 14 cm, met gedreven acanthuswerk op het
deksel. Neoromaans wierookvat van gegoten brons, xixd, hoog 24,5 cm, met
griffioenen en bladornament.
Vijfzijdig koperen wijwateremmertje, xv, hoog io cm.
Wijwateremmer van messing, midden xix, hoog 28,5 cm.
Altaarkruis, hoog 37 cm, xixA; zilverkleurig, een dergelijk kruis op zolder.
Altaarkruis van messing, midden xix, hoog 5o cm.
Twee processiekruisen van messing, xix, hoog 74 cm.
Twee kandelaars van messing, xv, hoog 21,5 en 21,9 cm.
Drie paar drievoetkandelaars van messing, xvii, respectievelijk 28, 3 I en 33,5 cm
hoog.
Twee drievoetkandelaars van messing, midden xix, met borstbeelden van Jezus,
Maria en Petrus,
Twee ziekenlantaarns van messing, hoog c. 25 cm, XVIII nu in de pastorie als lamp
in gebruik.
Bronzen altaarschel, xixd, hoog 14 cm.
Kazuifel, xviii van olijfgroene zijde met zilvergalon, zilver- en gouddraad en
bloemen in kleur.
Koorkap, XIXA, van witte zijde met bonte bloemen en geel galon; schild met Gods
hand in driehoek, waaromheen stralen.
Driestel, XIXA, van rood damast; schild van koorkap met IHs in stralen.
Eiken paramentenkast, xviii, met bolpoten, afgeschuinde hoeken en pilasters met
Jonische kapitelen.
Ladenkast waarvan de voorkanten van de laden van lindehout, xviiid, in Lodewijk
XVI-stijl.
Eiken hangkast in Lodewijk XV-stijl, xviiic, boven credenstafel.
Twee klokken uit 1 702 en 1710, gegoten door Johan Franssen, zijn tijdens de
tweede wereldoorlog weggehaald.
Uurwerkstoel in de toren ; het uurwerk was door een chronogram `abbat I DeLCoUr
eX hIs sIt ULtIMa feLIX' gedateerd 1785.
Grafkruisen uit 1604, 1634, 1644, 1648, 1656 en 166o op het kerkhof (zie Belonje
blz. 109-1 10).
Gietijzeren missiekruis uit 1885, hoog 7o cm.
,
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Klokken
Uurwerkstoel
Grafkruisen
Missiekruis
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HOEVEN EN HUIZEN

Holset

Holset nr. 2-4-6, ten zuiden van de Oude Akerweg.
Aggene Banket. Vakwerkhuis waarvan de benaming herinnert aan de voormalige
Schepenbank van Holset die haar zittingen hield in de zogenaamde `Hall' (volgens
Vaessen, par. 17-18 als zodanig vermeld in 1634). Het oudste gedeelte, van
vakwerk op een breukstenen sokkel, behoorde bij een L-vormige aanleg, die werd
aangevuld tot een rechthoekig gebouw onder een enkel zadeldak. Het jongere
gedeelte grotendeels van baksteen. Ingrijpend vernieuwd in 1962—'63 (afb. 2o).
Holset nr. i o, ten zuiden van de Oude Akerweg, ten westen van de Banket.
Vakwerkboerderij in L-vorm, xix, deels in baksteen vernieuwd; het woonhuis van
vakwerk aan de oostzijde, schuur aan de noordkant met oostelijke eindgevel van
vakwerk.
Holset nr. 24. Panhuis, gelegen ten noordwesten van de kerk. Losse gebouwen om
een binnenplaats van onregelmatige vorm, XVIII—xix. Woonhuis met stal van
baksteen en vakwerk aan de noordoostkant. Vakwerkschuur aan de westkant met
dakoverstek aan de binnenplaats; breukstenen eindgevel aan de straatzijde met
een bekleding van verticale planken tegen het topgedeelte. Bakstenen gebouwtje
aan de straat (afb. 21).
Holset nr. 2I, tegenover het Panhuis. Boerderij met naar het noordwesten open
mesthof; L-vormig bedrijfsgedeelte van baksteen; woonhuis van vakwerk aan de
zuidwestkant.
Holset nr. 27, ten westen van de kerk. Boerderij met vakwerkschuur.
Holset nr. 48. Vakwerkhuis met zadeldak in de huizenrij ten zuiden van de kerk;
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Afb. 20. Holset 2-4-6. Hoeve Aggene

Banket bij de Oude Akerweg. De naam
herinnert aan de vroegere schepenbank
(opn. c. 196o).
Afb. 21. Holset 24. Hoeve Panhuis uit
het zuiden (opn. c. 196o).
Afb. 22. Holset 96. Hoeve Winnebroek
uit het oosten (opn. c. 1960).
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ingangsomlijsting met op de bovendorpel ANNO 1767. I.W.H.MAR.B; deur met
spijkers beslagen; gepleisterd; westelijke eindgevel met verticale planken bekleed.
Evenwijdig hiermee aan de straat een vakwerkschuur, eveneens met een bekleding
van verticale planken tegen de westelijke eindgevel.
Holset nr. 52-54. Aaneengesloten vakwerkhuizen met zadeldak in de rij ten zuiden
van de kerk, XVIII ; westelijke eindgevel met verticale planken bekleed.
Holset nr. 96. Hoeve Winnebroek, gelegen aan de zuidkant van de Vijlenerweg
wordt in 1735 vermeld als deel van de heerlijkheid Vaalsbroek (Oppenhoff,
blz. 4o). Drie losse gebouwen van vakwerk, xvIII—xix; het woonhuis met zadeldak
tussen eindgevels van baksteen aan de achterkant van de open plaats, aan weerskanten waarvan schuren die zijn afgedekt met schilddaken; breukstenen sokkels en
vullingen van baksteen; tegen de noordelijke eindgevel van het woonhuis een
aanbouw van vakwerk met schilddak; beide schuren met buitenwaartse uitbouw
onder doorgetrokken dakschild (afb. 22).
EINRADE

Beschrijving

Woonhuis

De hoeve Einrade, Holset nr. 51-53, behoorde oorspronkelijk bij een kasteel dat
zetel was van de gelijknamige heerlijkheid, die voor het eerst wordt vermeld in
1375. Eigenaren waren van het begin van de 16de eeuw tot omstreeks 1670
achtereenvolgens de geslachten von Wertheim, van Ghoir, Spies von Sweinheim en
van Hoensbroek.
Daarna werd de heerlijkheid gekocht door Herman de Lamberts, die in 1682 ook
eigenaar zou worden van Cortenbach onder Voerendaal. Aan het bezit van
Einrade waren gebruiksrechten op het Malensbos verbonden (De Crassier 1 935,
blz. 328, 367. — Oppenhoff blz. 31. — De Win, blz. 32-33. — Janssen de Limpens
1974, blz. 47).
Het herenhuis was in het begin van de 19de eeuw al verdwenen, maar er zijn nog
wel sporen van vroegere vijvers aangetroffen in het terrein ten oosten van de
hoeve. Op die plaats staan op de kaart van Tranchot 0803—'13) en ook op het
kadastrale minuutplan (c. 1830-1839) twee vijvers aangegeven en een rond eilandje
midden in de westelijke vijver, de grootste van de twee.
De hoeve bestaat uit een reeks aaneengesloten gebouwen van baksteen en vakwerk
om een binnenplaats die aan de zuidoostkant open is (23-26). Aan de zuidwestkant,
de wegzijde, ziet men van oost naar west: het bakstenen woonhuis, XVIB en later;
een lagere langgerekte stal van baksteen, xvii, aan de binnenplaatskant verhoogd,
xvIII, en een hoekgedeelte van baksteen, xvis, dat vroeger als een vierkante toren
uitstak boven de bedaking. Een korte bakstenen stal, xvili, sluit hier haaks op aan
langs de noordwestkant van de binnenplaats. Een haakvormig gedeelte van
vakwerk langs de noordwest- en noordoostkant bestaat uit een langsdeelschuur,
— XVIII maar ingrijpend gewijzigd — in het verlengde van de bakstenen stal, en een
langwerpige schuur, xvii—xvin—xix, langs de noordoostkant. Rechts van de
voormalige hoektoren was vroeger de inrijpoort naar de binnenplaats. De tegenwoordige inrit bevindt zich aan de zuidzijde tussen de zuidoostelijke eindgevel van
het woonhuis en een los bakhuis.
Het woonhuis (afb. 26) heeft een dak met overstekken op dwarsgeprofileerde
consoles en een dakschild als beëindiging boven de korte zuidoostelijke gevel. Het
oostelijke stuk van het huis is pas omstreeks 1930 tot woning verbouwd maar het
westelijke stuk bezit nog de oude ontlastingsbogen boven de merendeels gewijzigde
vensters in drie traveeën aan de binnenplaatskant en boven de beide benedenvensters
in de tweede en derde travee van links aan de straatkant. Zo'n ontlastingsboog is
ook nog blijven zitten in het oostelijk stuk tussen twee bovenvensters rechts aan de
straatzijde en beneden in de meest linkse travee aan de kant van de binnenplaats.
Daar wordt het muurwerk geschoord door twee lage schuinopgaande steunberen.
Zulke steunberen zijn ook aangebracht bij de hoeken van de zuidoostelijke
eindgevel.
Het woonhuis heeft zolderingen met moer- en kinderbalken. Onder het middengedeelte bevindt zich een kelder met een (oudere?) breukstenen achterwand en
twee putten.
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Afb. 23. Hoeve Einrade (opm. 1978).
Afb. 24. Hoeve Einrade (opm. 1978).
Afb. 25. Hoeve Einrade uit het oosten

(opn. 1982).
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Afb. 26. Hoeve Einrade, woongedeelte
uit het noordoosten (opn. 1977).
Afb. 27. Harles 1-2. De Ploum, schuur
(opm. 1976).
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Hoektoren

Schuren

Het lagere stalgedeelte ten westen van het woonhuis heeft aan de straatzijde slechts
een later aangebracht rechthoekig venstertje en de dichtgemetselde poort naast de
voormalige hoektoren. Aan de binnenplaatskant zitten om en om vensters met
houten tussendorpelkozijnen en ingangen met houten kozijnen, ten dele dichtgemetseld, onder ontlastingsbogen, en helemaal rechts een grote ellipsboogpoort die
correspondeert met de dichtgemetselde poort in de straatgevel. Het bovengedeelte
van de binnenplaatsgevel hoort bij een verhoging van de stalvleugel voor hooiberging; daartoe dienen de grote luiken met houten kozijnen onder ontlastingsbogen.
Het hoekgedeelte aan de westkant heeft een dak in het verlengde van de stalvleugel
langs de straat, met haaks daarop een kort stuk dat aan de noordoostkant wordt
afgesloten door een topgevel. Dit dak, vernieuwd na een brand in 1928, overdekt
ook het restant van een hoektoren waarvan het bovendeel in de 19de eeuw is
afgebroken. In de noordwestelijke buitengevel zitten nog een houten kruiskozijn
en rechts daarvan het restant van een dergelijk kozijn. Verder zijn er aan deze zijde
enkele krulankers te zien. De gevel aan de straatzijde is gesloten met uitzondering
van een klein rechthoekig venstertje dat later is ingebroken. Binnen ziet men aan
deze kant het restant van een schouw in gotische stijl, XVIB. De bakstenen stal aan
de noordwestkant van de binnenplaats heeft ingangen en vensters met bakstenen
segmentbogen.
De langsdeelschuur in het verlengde van de bakstenen stal aan de noordwestkant
van de binnenplaats is aan de veldzijde in baksteen vernieuwd, verlaagd, en
voorzien van lage aanbouwsels die de vakwerkgevel aan de binnenplaatskant aan
het oog onttrekken.
De langwerpige vakwerkschuur met schilddak haaks op dit gedeelte langs de
noordoostkant van de binnenplaats dankt zijn tegenwoordige gedaante aan een
verlenging naar het zuidoosten (dwarsstal), een verbreding onder een doorgetrokken
dakschild aan de veldzijde en een verlenging naar het noordwesten. Door die
uitbreidingen zijn oorspronkelijke vakwerkgevels ingebouwd geraakt. De tegenwoordige buitengevels hebben vullingen van baksteen.
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Harles
Dit gehucht is vermoedelijk ontstaan als nederzetting bij een vroegmiddeleeuws
ontginningsbedrijf. De naam zou via Hariliacus te maken kunnen hebben met een
Romaanstalige eigenaar met de Germaanse naam Harilo (Tummers, blz. 31, 90 die
leefde voor of in de 8ste eeuw. In 1120 is er sprake van een schenking `apud
Harleis sex Jugera cum Curte' aan de abdij van Rolduc (Annales Rodenses,
ed. Ernst 25.— P. C. Boeren in P. Limb. 84: 1948, 15). In 1179 schenkt Wilhelm van
Nijswiller vier huizen in Harles aan de abdij van Burtscheid (Lacomblet i, nr. 47o).
Aan het bezit van de Gulpener en Bellhof te Harles waren van ouds gebruiksrechten
op het Malensbos verbonden (Oppenhoff, blz. 3o, 31). De oudst betrouwbare
plattegrond van het gehucht gee ft Tranchot (1803 e.v.) ; in 1807 werden er in Harles
19 huizen en too inwoners geteld (Vaessen, par. 65).
HOEVEN EN HUIZEN

Harles

Harles nr. 1-2. Hoeve De Ploum, aan de westkant van de Vijlenerweg schuin t.o.
hoeve Einrade, op de kaart van Tranchot (18o3—'13) Plum genoemd. Losse
gebouwen haaks ten opzichte van elkaar aan een open plaats. Aan de achterzijde
het woonhuis van vakwerk, XVIII waarvan de hoofdvleugel een zadeldak heeft, dat
aan de noordkant wordt afgesloten door een topgevel die met verticale planken is
bekleed; de korte dwars staande achtervleugel heeft een schilddak. Aan de
zuidkant, aansluitend in het verlengde van het vakwerkhuis, staat een iets hoger
bakstenen huis met zadeldak; in de voorgevel hiervan een rechthoekige ingangsomlijsting van Naamse steen en ankers met wJ ANN. / ML 1842.— Aan de zuidkant
van de open hof een vakwerkschuur met zadeldak en het inschrift PM 1783 ACW
boven de deuren van de dwarsdeel ; vullingen van vlechtwerk en leem voor een
deel door baksteen vervangen ; op de achterste topgevel resten van een vlas-strobekleding. — Aan de noordkant een voormalig bakhuis van vakwerk (afb. 27-28).
,
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Afb. 28. Harles 1-2. De Ploum, schuur
(opm. 1976).
Afb. 29. Harles 3 uit het noordoosten
(opn. 1976).
Afb. 3o. Harles 4 uit het zuidoosten
(opn. 1976).
Afb. 31. Harles 22. De Htif, inrijpoort
van 1 739 (opn. c. 196o).
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Harles nr. 3. Gesloten hoeve van baksteen aan oostkant van de Vijlenerweg, schuin
t.o. De Ploum (afb. 29). Dwars staande woonvleugel aan de noordkant met houten
vensterkozijnen, en aan de binnenplaats ankers met ANNO 1841 en een rechthoekige
ingangsomlijsting van Naamse steen; topgevel aan de achterkant, dakschild aan de
straatzijde. Rondboogpoort.
Harles nr. 4. Vakwerkhuis aan de oostkant van de Vijlenerweg bij de Holvigerweg;
zadeldak met geschoord overstek aan de oostkant en aan de andere kant een
uitbouw onder een doorgetrokken dakschild, xv111. Iets breder bakstenen stalgedeelte
uit later tijd aan zuidkant (afb. 3o).
Harles nr. 9. Dwars staand huis met zadeldak aan de zuidkant van de Oude
Akerweg, hoek Harliserweg. Van vakwerk; voormalig bedrijfsgedeelte ten dele van
kolenzandsteen met uitbouw aan de oostkant onder doorgetrokken dakschild;
noordelijke deel van baksteen; ingrijpend verbouwd.
Harles nr. 12-13. Voormalige boerderij aan de oostkant van een bocht in de
Harliserweg. Grotendeels van vakwerk en afgedekt met zadeldaken, xv111. Een
dwars staande noordvleugel en een vleugel evenwijdig met de straat daarop
aansluitend aan de zuidkant vormen samen een T-vormige aanleg. De dwars
staande vleugel heeft aan de lange noordkant bij de straat een uitbouw onder een
doorgetrokken dakschild. De andere vleugel, die zuidwaarts is verlengd voorbij de
oorspronkelijke gemetselde eindgevel, heeft aan de oostkant een geschoord
dakoverstek.
Harles nr. 14. Voormalige boerderij aan de zuidkant van de bocht in de Harliserweg,
bestaande uit twee losse gebouwen haaks op elkaar, opgetrokken van vakwerk en
afgedekt met zadeldaken, xv111. Dwars staand huis, vroeger met woongedeelte,
koestal en zijwaarts uitgebouwde schuur; het midden van de lange buitengevel
grotendeels met verticale planken bekleed; aan de andere zijde veel vernieuwingen
in baksteen.
Harles nr. 17. Verbouwd dwars staand vakwerkhuisje met zadeldak aan de
westkant van de bocht in de Harliserweg; oorspronkelijk met dwarsdeel.
Harles nr. 18-19. Hoeve in T-vorm ten oosten van de Keldersweg bij de Harliserweg,
grotendeels van vakwerk met uitbreidingen en vernieuwde gedeelten in baksteen,
xIx. Aan de noordkant een dwarsstaand bedrijfsgedeelte, aan de zuidzijde ongeveer
op het midden daarop aansluitend een lager woongedeelte; ten zuiden daarvan
een jonger huis van baksteen.
Harles nr. 22. De Hof, gesloten hoeve aan de westkant van de Harliserweg bij de
Vijlenerweg. Grotendeels van baksteen en afgedekt met zadeldaken. Op de kaart
van Tranchot (1803 e.v.) Huverhof genoemd. Misschien op de plaats van een der
middeleeuwse hoeven met gebruiksrechten op het Malensbos (vgl. Oppenhoff, blz.
3o, 31). Aan de zuidkant het woonhuis, waarvan de gevel aan de binnenplaats voor
een deel uit kalksteenblokken bestaat, en een lagere stal. Aan de achterkant van de
binnenplaats een schuur met rondboogpoort en het ankerjaartal 1738. De inrijpoort
met ellipsboog wordt aan de straatzijde geflankeerd door twee pilasters die elk een
spitsbogige beeldnis dragen ; de sluitsteen heeft in kapitalen het chronogram
proVIDVs / VsqVeDeVs / ConsplClenDo / IVVat / ANNO 1739 (afb. 31).
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Afb. 32. Kaart 2: Lemiers c. 183o—'4o

naar het kadastrale minuutplan, en naar
het huidige nette plan.
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Lemiers

De naam kan afgeleid zijn van Limarias dat te maken heeft met het Latijnse limus,
modder (Tummers, blz. 40). Omstreeks 1055 schonk graaf Katelo een hof in
Lumirs aan de Mariakerk in Aken (Quix 1830, blz. 6o). Katelo was getrouwd met
Irmgard, nicht van keizer Hendrik 111, die haar in 1041 domeingoederen had
geschonken in Herve, Vaals, Epen en Valkenburg (Lacomblet 1, nr. 175). De oude
nederzetting met voormalige kapel en voormalig wijnhuis ligt aan de zuidkant van
de Selzerbeek op enige afstand van het kasteel dat op de plaats zal staan van een
vroegmiddeleeuwse herenhoeve, opvolgster misschien van de hof van Katelo uit de
I I de eeuw. Aan het bezit van huis Lemiers, het wijnhuis en de Oude Molen waren
vanouds gebruiksrechten op het Malensbos verbonden (Oppenhoff blz. 30,31). Van
de beide kopermolens, gesticht in 1606 (Oppenhoff blz. 39), moet er zeker één in
de buurt van het kasteel hebben gestaan; dat blijkt uit de vermelding `Kupfergast'
bij een weg aan de noordwestkant en van `das Kupfermuhlbendgen' in de legenda

Afb. 33. Dorp en kasteel Lemiers.

Detail van de kaart van landmeter
J. P. Klinckenberg uit 1801, bewaard
op kasteel Lemiers (opn. 1982).

36

LEMIERS

34

Af b. 34. Kapel. Opmeting van
A. Mulder, 1895. Rijksdienst voor de
Monumentenzorg Zeist.
Afb. 35. Kapel (opm. 1982, doorsnede
over het schip naar opm. v. 1921).
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van de kaart van landmeter J. P. Klinckenberg uit 1801 (afb. 33) op het kasteel.
Een betrouwbare plattegrond van de nederzetting geeft ook Tranchot (1803 e.v.).
In 1807 werden er in Lemiers en Holset samen 4o huizen en 240 inwoners geteld
(Vaessen, par. 65). Tegen het einde van de 19de eeuw is er lintbebouwing ontstaan
langs de Rijksweg met daarin de neoromaanse kerk.
KAPEL

De voormalige kapel, later rectoraatskerk van de H.H. Catharina en Lucia staat in
de oude kern van Lemiers.
Litteratuur

C. Rhoon, Schloss and Capelle zu Lemiers, Aken 1895. — Kalf, blz. 530. — M.
Rutten, in Maasgouw 25 : 1908, 86. — W. Sprenger, in Maasgouw 35 : 1920, 76-77;
36: 1921, 75-76. — Nedermaas I : 1922-'23, 158. - Voorl. Lijst 478. — F. A. J.
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Afb. 36. Kapel uit het noorden
(opn. 1896).
Af b. 37. Kapel uit het noordoosten
(opn. 1952).
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Afbeeldingen

Geschiedenis

Vermeulen, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst I, 96.
—H. Jongen, Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Lemiers, Maastricht 1930,
17-26. — De Crassier, 1935, 328. — W. F. H. de Haan, in Heemschut 18: 1941, 70
e.v. — M. D. Ozinga, Romaanse kerkelijke bouwkunst, Amsterdam 1 949, 8 3.
—Belonje, 132, 133. — J. J. M. Timmers, in Limburgs Verleden 1, 370. — Dezelfde,
De kunst van het Maasland, i, Assen 1971, 31. — Dezelfde, De kerkjes van Lemiers
en Holset, 1971. — Vooral : A. van Berkum, in P. Limb. I I i : 1975, 69 e.v. — H. Kubach
en A. Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas, Berlijn 1976, 6 57.
Opmeting van A. Mulder uit i 8 95 (a fb . 34) en drie foto's uit 1896 (zie afb. 37, 39)
in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Volgens een register van fundaties, omstreeks 1700 opgemaakt door rector Johan
Tilman Pangh (rectoraatsarchief), werd de kapel, — aangeduid als `Castralis capella
in Limiers', — in 135o toegewijd aan de Heilige Maagd en Martelares Catharina.
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Afb. 38. Kapel uit het zuidwesten

(opn. 1896).
Afb. 39. Kapel uit het zuidwesten

(opn. 195o).
Afb. 4o. St. Catharina, doek, 18de

eeuw, afkomstig uit de kapel. Bonnefantenmuseum Maastricht.
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Dat zou dan gebeurd moeten zijn na een ingrijpende vernieuwing van het Romaanse
gebouw. Als `fundatrex' staat in het register vermeld `praenobilis Domicella
Gertrudis van Oppen', gestorven in 1358 en begraven voor het Maria-altaar. Deze
jonkvrouw Gertrudis van Oppen (van Ophem of van Groenendaal) had ook de
luiklok geschonken. Dat blijkt uit het opschri ft waarin zij juncfrowe Gertruut van
Grunendail' wordt genoemd.
De kapel, die in 1497 blijkt te ressorteren onder de parochie van Vijlen, wordt in
1658 vermeld als Catharinakapel onder Vijlen met de pastoor van Epen als rector
(Habets 1875, blz. 444). Het collatierecht blijkt in de 17de en 18de eeuw in handen
te zijn van de kasteelheren: het register van fundaties noemt na de wekelijkse Mis,
gesticht door Gertrudis van Ophem, een tweede wekelijkse Mis, gesticht door
Herman van Eys-Beusdaal (gestorven in 1 533).
In 1638 heeft Willem van Eys-Beusdaal een testament opgesteld met daarin de
bepaling dat de opbrengst van een aantal landerijen `zur Reparation, Bau und
andere nothwendigheid derselbe Capelle und der Gottesdienst' moet worden
aangewend; onder meer voor de aanschaf van dwalen voor drie altaren en een
altaarstuk in olieverf.
In 1648 laat zijn erfgenaam Georg von Stacker het koor vernieuwen. Later vindt er
een algehele restauratie plaats op instigatie van Stackers schoonzoon Wilhelm von
Farth; daaraan herinnert het jaartal 1683, aangetroffen op het derde spant.
Ruim een eeuw later, in 1785, werd de kapel opgeknapt en van een nieuwe
vloerbedekking voorzien ; daarbij verdween de 14de-eeuwse grafsteen van Gertruud
van Ophem die bij het Maria-altaar lag.
De kapel werd in 1879 verheven tot rectoraatskerk en in 1896 buiten gebruik
gesteld na bouw van de kerk aan de Rijksstraatweg.
In de jaren 1896—'98 door P. J. H. Cuypers gerestaureerd, raakte zij door verwaarlozing opnieuw in verval, zodat in 1921 voorlopige herstellingen nodig waren.
Daarna volgde in 1928 een nieuwe restauratie onder leiding van W. Sprenger. Het
grootste deel van de inventaris is toen overgebracht naar de kerk aan de Rijksstraatweg. Opnieuw hersteld in de jaren 1976 e.v.
Het gebouw heeft de vorm van een rechthoekig zaalkerkje met een smaller
rechthoekig koor, beide met een zadeldak; de westkant bekroond met een vierkant
houten torentje. De muren van het schip zijn ongeveer 75 cm dik en die van het
koor ongeveer 85 cm; zij zijn opgetrokken uit tertiaire zandsteen, waarvan de
langste stukken onderaan en op de hoeken zijn te vinden. Een groot gedeelte van
het oorspronkelijke muurwerk is aan de noordkant van het schip vervangen door
nogal slordig metselwerk van kalksteen, eén steensoort die ook gebruikt is voor de
bovenzone van de koormuren. Daken en torenspits zijn met leien gedekt; de
verticale zijde van het torentje met eikehouten schaliën bekleed. Aan de zuidkant is
ten behoeve van de galerij binnen aan de westkant van het schip een dakkapel
aangebracht, waarvan de onderkant van het venster is ingelaten in het bovenste
gevelgedeelte.
De noordgevel en de zuidgevel van het schip hebben elk drie kleine rondboogvensters. Verder zijn er sporen van grotere rondboogvensters; en wel twee aan de
noordkant en een aan de zuidkant. Aan de zuidkant van het schip ziet men links
een rondboogingang met een geprofileerde omlijsting van Naamse steen. In de
hoek aan de zuidkant tussen schip en koor een grenssteen met adelaar van het Rijk
van Aken (1338), in 1931 gevonden in de Selzerbeek.
In de zijmuren van het koor zitten drie vensters in Taustenen omlijstingen; die in
de oostelijke helft met keperbogen, het andere in de zuidmuur met een rondboog
en dezelfde profilering als de ingang in de noordgevel van het schip.
In het schip, dat overdekt is met een tongewelf van stuc, bevindt zich aan de
westkant een galerij op twee stenen zuilen en twee muurpilasters met Toscaanse
kapitelen. De galerij heeft een gesloten borstwering met eikehouten panelen. Links
van de ingang zit in de wand een hardstenen wijwaterbak; een dergelijke wijwaterbak
is ook te zien aan de andere kant waar vroeger een ingang was. De doorgang
tussen schip en koor is voorzien van een rondboog. Het koor, overdekt met twee
kruisribgewelven, heeft een nis in de noordwand in de westelijke travee.
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De vloer is samengesteld uit platen van harde mergel. Onder het koor ligt een
kleine, vermoedelijk uit 1648 daterende grafkelder van de heren van Lemiers, sinds
de ontruiming in 1928 afgedekt met een rooster ter vervanging van de stenen
dekplaten die er eerst lagen. In dat jaar zijn de stoffelijke resten overgebracht naar
een nieuwe grafkelder onder de kerk aan de Rijksstraatweg.
Het gebouwtje is het zuiverste voorbeeld in Nederland van een vroege zaalkerk
met smaller rechtgesloten koor. Toch zal het niet ouder zijn dan de 12de, misschien
de tweede helft van de 1 1 de eeuw, afgezien van de mogelijk oudere stenen resten
die in 1921 zouden zijn aangetroffen onder de funderingen van het westelijke deel.
De muren van tertiaire zandsteen ve rtonen namelijk hetzelfde karakter als bijvoorbeeld de Barbarossastadsmuur van Aken. Regelmatig gelaagd metselwerk met
onderaan en op de hoeken grotere stukken en alleen bij de oostgevel van het schip
een plint. Boven die plint zijn de lagen van de schipmuur en de iets zwaardere
koormuur met elkaar in verband gemetseld, wat kan wijzen op een en dezelfde
bouwperiode. De kleine vensters in de zuidgevel van het schip en het meest
oostelijke aan de noordkant ervan moeten nog uit die periode stammen.
De twee andere vensters aan de noordkant van het schip zijn regelmatiger van
vorm terwijl het omgevende metselwerk van kalksteen er juist vrij slordig uitziet.
Een herbouwd gedeelte dat mogelijk tegen het midden van de 14de eeuw tot stand
is gekomen bij een vernieuwing in opdracht van jonkvrouw Gertruut van Ophem,
`fundatrix' van een wekelijkse Mis en schenkster van de luiklok als kroon op het
werk. Uit die tijd dateerden mogelijk ook de schilderingen — figuren van heiligen in
nissen —, in 1922 en nogmaals in 1977 aangetroffen op de westwand en nu niet
meer te zien. De twee oude wijwaterbakken tegenover elkaar in het westelijke
gedeelte van het schip wijzen erop dat de kapel vroeger twee ingangen heeft gehad.
De ingang aan de noordkant kreeg in de eerste helft van de i7 de eeuw de geprofileerde
rondboogomlijsting van Naamse steen, die door Cuypers naar de zuidzijde zou
worden overgebracht.
De bovenzone van de koormuren, opgetrokken uit kalksteen, moet met inbegrip
van de gewelven tot stand zijn gekomen bij de vernieuwing in 1648 in opdracht van
kasteelheer Georg Stiicker; ook de vensters zijn toen vernieuwd. Tevoren was de
toestand namelijk zo dat men kon spreken van `omnino destructus'.
Het schip kreeg een nieuwe kap bij een verbouwing in opdracht van kasteelheer
Johan Wilhelm von Fu rth, en wel in 1683 zoals blijkt uit het jaa rtal gevonden op
een van de spanten. Daarbij behoren het tongewelf van stuc en grotere vensters:
twee aan de noordkant en een aan de zuidkant. De oude venstertjes zijn toen met
uitzondering van het meest rechtse in de noordgevel dichtgemetseld met kalksteen.
De ingang aan de zuidkant werd dichtgemetseld met baksteen, en dat kan gebeurd
zijn in 1785 toen de kapel een nieuwe vloerbedekking kreeg en ook verder werd
hersteld. Toen werd het zijaltaar van O.L. Vrouw verwijderd en ook de 14de-eeuwse
grafsteen van jonkvrouw Gertruut van Ophem, die ervoor lag. Een rechthoekige
opening tussen schip en koor, passend bij de neoclassicistische smaak, kan uit die
tijd hebben gedateerd.
Bij de restauratie door P. J. H. Cuypers in de jaren 1896—'98 zijn oude dichtgemetselde
vensters in ere hersteld en de grotere uit de I7de eeuw dichtgemaakt. De rechthoekige
opening tussen schip en koor werd rondbogig gemaakt, de noordelijke ingang
dichtgemetseld en de omlijsting ervan overgebracht naar de weer geopende
zuidingang. Verder kregen de daken, die grotendeels met pannen waren bedekt,
weer leien terwijl de bekleding met schaliën van het torentje werd vernieuwd.
Het grootste deel van de inventaris werd in 1928 overgebracht naar de kerk aan de
Rijksstraatweg; daarbij behoorden onder meer het schilderij met voorstelling van
de H. Catharina, xvlid of xv11la, in boogvorm 123 x 84 cm, dat zich nu in het
Bonnefantenmuseum te Maastricht bevindt, inv. nr. 599 bm (afb. 40) en een
rouwbord met het wapen van Caspar Joseph von Fi rth (Jongen, o.c., afb. op blz.
67). Zie ook blz. 42.
Tegen de oostwand van het koor staat sinds 1928 de grafzerk opgesteld van
Joannes Tilman Pangh, `Rector Capellae Castralis in Limmiers', gestorven in 1719;
de zerk lag oorspronkelijk voor het altaar (Jongen, o.c., afb. op blz. 61). Tegen de
oostwand van het schip rechts van de triomfboog staat sinds 1928 het fragment van
een grafzerk, xvIII, opgesteld.
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Afb. 41. Kerk, 1895—'96, architect
J. Jorna (opn. 1 979).
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Grafkelder

Schilderingen

Banken
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Onder het koor bevindt zich een voormalige grafkelder, waarvan de toegang in
1928 is afgedekt met een rooster in plaats van de oorspronkelijke dekplaten. De
grafkelder, die uit 1648 of 1651 dateert, is in 1928 ontruimd. De stoffelijke resten
van de kasteelheren Willem van Eys-Beusdaal, gestorven in 1638, Georg von
Sticker, gestorven in 1666, Kaspar Jozef von Fi rth, gestorven in 1783, Anton von
Pelser-Berensberg, gestorven in 1861, en hun echtgenoten werden overgebracht
naar een nieuwe grafkelder onder de kerk aan de Rijksstraatweg.
Op de westwand van het schip onder de galerij zijn in 1922 en nogmaals in 1977
fragmenten van muurschilderingen te zien geweest met voorstellingen van drie
heiligenfiguren in nissen in de kleuren rood, geel en zwart, vermoedelijk xiv. In
1977 is het interieur expressionistisch beschilderd door H. Truijen.
In het gebouw staan sinds de laatste restauratie zeven kerkbanken, xviil, afkomstig
uit het klooster Op de Dries te Schinnen.
Opgesteld onder de galerij een luiklok, xiv, hoog 42 cm, diameter 45 cm, met het
opschrift: `amen vii/duese schelle hait duyn machgen juncfrowe gertruu[t]/van
grunendail o rex glorie veni cum pace'.
KERK

De parochiekerk, oorspronkelijk rectoraatskerk van de H. Catharina en Lucia, ziet
eruit als een miniatuurkathedraaltje in neoromaanse stijl, compleet met twee torens
aan de kant van de Rijksstraatweg, een driebeukig basilicaal schip, dwarspand en
koor (afb. 40. De kerk is in de jaren 1895—'96 gebouwd naar ontwerp van architect
J. Jorna uit Roermond. Het eerste ontwerp had slechts een enkele toren. In gebruik
genomen in 1896 maar pas in 1901 ingewijd. Sinds 1937 parochiekerk. Aan de
westkant bevindt zich in het boogveld van het portaal het gebeeldhouwde wapen
Von Thimus en het opschrift AUXILIIS PII BARONIS VON THIMUS LOCUPLETIBUS
AEDIFICATOR.Het interieur was in 1923 beschilderd door Egidius Emonts uit
Aken. (H. Jongen, Bijdragen tot de kerkgeschiedenis van Lemiers en het vijftigjarig
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bestaan van zijn rectoraat, Maastricht 1930, blz. 44-73). De communiebank,
biechtstoel en klok afkomstig uit de oude kapel werden na een aantal jaren
vervangen door nieuwe, zodat de communiebank en de klok weer naar het
oorspronkelijke gebouw konden worden teruggebracht. Hoofdaltaar, zijaltaren,
communiebank en preekstoel werden in 1904 geleverd door de firma Houterman in
Roermond; de zijaltaren met H. Hartbeeld en het beeld van O.L. Vrouw van het
H. Hart door L. Mennicken te Aken (zie hieronder). In 1915 werd de eiken retabel
van het hoofdaltaar, afkomstig uit de kapel in 't Zand bij Roermond, vervangen
door een neoromaanse vleugelretabel. De banken werden vervaardigd door J.
Schijns in Lemiers; een biechtstoel werd in 1921 geleverd door de firma Jos.
Thissen in Roermond.

Doopvont
Wijwaterbakken
Beelden

Gebrandschilderde ramen
Schilderijen

Rouwbord

Van de inventaris zijn verder te vermelden:
Doopvont van zwart en wit marmer met koperen deksel, geleverd in 1921 door de
firma Kroppenberg in Aken.
Twee stenen wijwaterbakken xviii (oorspr. vijzels?).
Eikehouten madonnabeeld xvia (Voorl. Lijst blz. 478) niet meer aanwezig.
Stenen beeld van de H. Lucia, op brandstapel, xixa, hoog 87 cm, gepolychromeerd.
Beeld van Lam Gods op boek met zeven zegels van gepolychromeerd hout en
metaal, xix, hoog 3o cm.
Houten H. Hartbeeld, hoog 130 cm, gepolychromeerd; op voet: L. Mennicken,
Bildh. Aachen; 1903.
Houten beeld van O.L. Vrouw van het H. Hart, als madonna op wereldbol, hoog
Op de
130 cm, gepolychromeerd; op voet: L. Mennicken, Bildh. Aachen; 1903.
zomen van mantel en onderkleed zijn onder meer de zusters `vom armen Kindlein
Jesu' in Aken vermeld. Op 18 september 1904 in processie van Aken naar Lemiers
gebracht.
Houten neogotische beeldengroep `O.L. Vrouw van Rust', Maria zittend en achter
haar staande Joannes; hoog 130 cm, gepolychromeerd. Op 18 september 1904
samen met het hiervoor vermelde beeld in processie van Aken naar Lemiers
gebracht.
Houten neogotisch beeld van de H. Expeditus als Romeins soldaat, hoog 103 cm;
Jos Sommer, Aachen, 1903.
Houten neogotisch triomfkruis, c. 190o, hoog c. 200 cm, gepolychromeerd.
Eikehouten neogotisch kruisbeeld, c. 190o, hoog 150 cm, corpus hoog 57 cm,
gepolychromeerd.
Drie gebrandschilderde ramen in het koor c. 190o, neogotisch.
Twee schilderijen xviid, respectievelijk met voorstelling van de H. Catharina,
boogvorm 123 x 84 cm, en Jesus aan het kruis, 136 x 93 cm, afkomstig uit de
oude kapel (Voorl. Lijst blz. 478) zijn niet meer aanwezig. Het schilderij met
voorstelling van de H. Catharina bevindt zich sinds 1976 in het Bonnefantenmuseum
te Maastricht (inv. nr. 599 bm) als bruikleen van het Ursulinenklooster te Venray
(afb. 4o). Twee schilderijen, doek 117 x 58 cm, gesigneerd Jh. van Sevendonck
1863, voorstellend respectievelijk de `heilige' Karel de Grote met kerkmodel in de
hand, en een heilige kardinaal met een kruisbeeld in de hand, bevinden zich
tegenwoordig als bruiklenen in het Bonnefantenmuseum in Maastricht (inv. nrs.
47 8-479 bm).
Ruitvormig rouwbord met het wapen van Caspar Joseph von Fiirth, afkomstig uit
de oude kapel (Voorl. Lijst blz. 478.— Jongen, o.c., afb. op blz. 67.— Belonje, blz.
132) niet meer aanwezig. Randschrift A ° 1783 DEN 30 7BRIS STARB DER HOCHWOLGEB
HR : CASPAR JOS FREIJHR VON BREWER GEN : V : FORTH ZU WARDEN UND LIMERS
SEINE CHURFORST DURCHL: ZU PFALZ PAYEREN OBRISTLIEUT : UND TRUCHSES
AUCH KEYS : VOIGT. M : Z : AACH.

Zilver- en ander metaalwerk

Verguld koperen neogotische monstrans, hoog 62,5 cm, Duits werk; onder de voet:
Eulalia praenobilis Domina de Pelser-Berensberg x Lustris in Vico Lemiers
peractis sacello ad St. Catharinam eiusdem loci 4' februarii 1894 in perpetuam
memoriam D.D.
Verguld koperen neogotische reliekhouder in de vorm van een cilindermonstrans,
hoog 41,5 cm; in de foudraal: P. Calles Aachen.
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Verguld koperen neoromaanse reliekhouder in monstransvorm, hoog 38,5 cm; P.
Calles, Aachen.
Neogotische ciborie van verguld koper met verguld zilveren cuppa (gemerkt 13), c.
1900, hoog 43,5 cm. Deksel met zilveren H. Hartbeeldje onder baldakijn.
Verguld koperen neogotische ciborie, c.1900, hoog 34 cm, met symbolen van
geloof, hoop en liefde.
Zilveren kelk, XVIIIA, hoog 25 cm, met pateen; gemerkt: ACH met adelaar op klein
schild (Aken), twee rozetten boven dubbele streep in schild. Op de zeslobbige voet
met gegraveerd golfmotief tevens een kruis en een gevierendeeld wapenschild : 2 x
klimmende leeuw, 2 X strepen boven golven. Nodus met cherubs in reliëf.
Verguld koperen neoromaanse kelk, c.i900, hoog 19 cm.
Verguld koperen neogotische kelk, na 1900, hoog 22,8 cm; onder de voet: P. Calles
Aachen.
Verzilverd koperen neoromaans wierookvat, hoog 24,5 cm met scheepje, hoog 6,8
cm, na 1900.
Processiekruis van messing, hoog 57 cm, corpus hoog 14,5 cm, xixc.
Geprofileerde gotische kandelaar van messing, xvi, hoog 14,9 cm.
Vijf geprofileerde kandelaars van messing, hoog 21 cm, c.I600.
Koperen kandelaar, xixd, hoog 25 cm.
Drie paar neogotische kandelaars van messing, na 1900, respectievelijk 51, 4o en 26
cm hoog.
Neogotische bedieningslantaarn van messing, xixd, hoog 33 cm; gesigneerd S.
Schluper.
KASTEEL LEMIERS

Kasteel Lemiers, ook wel genoemd In gen Hoes of Gen Hoes, ligt ten noordwesten
van de oude dorpskern aan de Selzerbeek, eens grens tussen het land van
's-Hertogenrade en het Rijk van Aken en nu staatsgrens.
Litteratuur

Afbeelding

C. Rhoen, Schloss and Capelle zu Lemiers, Aken 1895. — O. von Pelser-Berensberg,
`Beitrage zur Geschichte des Hochherrenlehngutes Lemiers', in Familienblatt von
Pelser-Berensberg 4: 1914, blz. 52 e.v. — Voorl. Lijst, blz. 479. — H. Jongen, Bijdragen
tot de geschiedenis van Lemiers en het vijftigjarig bestaan van zijn rectoraat.
Maastricht 1930, blz. 9-16. — De Crassier 1935, blz. 329. — Oppenhoff, blz. 31. — G.
Grimme, `Burgen and Schlosser im Aachener Grenzland, III, Haus Lemiers', in
Aachener Leben, Kur- and Verkehrszeitung, 1936, nr. 42. — J. J. M. Timmers, Het
kasteel Genhoes te Lemiers, 1971. — A. van Berkum, in P. Limb., i I 1 : 1975, blz.
109-112.
`Grundriss des Limirschen — von Furth gehorig — genannten Haus sambt Grundstiicken', `1801, Joh. Peter Klinckenberg patentirter Landmesser'; bewaard in het
kasteel (afb. 33).

Geschiedenis

Daar veel kastelen zijn voortgekomen uit vroegmiddeleeuwse herenhoeven is het
denkbaar dat de mansus, die graaf Katelo omstreeks 1055 aan de Mariakerk in
Aken schonk (Quix, i830, 6o) een voorganger van het huidige kasteel is geweest.
Vanaf het begin van de 13de eeuw zijn er heren van Lemiers bekend. Zo treedt
Winandus de Lumirs in 1202 als getuige op wanneer hertog Hendrik iii van

Limburg ontginningen schenkt aan de abdij van Rolduc (Franquinet, i 869, nr. 25).
In de jaren voor i 274 vinden wij als getuige in oorkonden vermeld Gerardus de
Lumiers, die schout en ondervoogd was in Aken (Reg. Aachen i, 161. — Quix 1834,
106). En tussen 1319 en 1325 komt Wilhelmus de Lumeirs als getuige in akten voor
(Reg. Aachen II, 258, 306); onder meer in de schenkingsakte uit 1319 van het
Vijlenerbos aan de abdis van Burtscheid (P. Limb. I I i : 1975, 213). Huis Lemiers
was toen vermoedelijk net als zoveel andere in dit gebied verwoest tijdens de
Limburgse successie-oorlog van de jaren 1283-'88.
In 1330 wordt Johan van Ophem, die het goed Groenendaal bij Gulpen bezat,
vermeld als eigenaar van 36 bunder land in Lemiers. Hij kan de vader geweest zijn
van jonkvrouw Gertruud van Ophem (Oppen) van Groenendaal, die omstreeks
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Afb. 42. Kasteel Lemiers, hoofdgebouw
(opm. 1976).
Afb. 43. Kasteel Lemiers, situatietekening (opm. 1976).

DOORSNEDE A - B
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135o zorgde voor het herstel van de Catharinakapel, waarvan de kasteelheren later
het collatierecht blijken te hebben. In de lijst van beneficianten van deze `Capella
castralis' staat achter Gertruud van Ophem als tweede vermeld Herman van
Eys-Beusdael, overleden in 1533. Het kasteel blijft in handen van het geslacht van
Eys-Beusdael tot in de 17de eeuw. Aan het bezit van huis Lemiers waren gebruiksrechten op het Malensbos verbonden. Na overlijden van Willem van Eys-Beusdael
in 1638 verkoopt André van Eys-Beusdael de heerlijkheid met het kasteel omstreeks
1640 aan Georg von Stiicker gen. Hochstetter, adviseur van de schepenbank in
Aken. Deze liet het herenhuis van het kasteel vernieuwen en ook de Sint Catharinakapel; en verder kwam tijdens zijn bewind een deel van de slothoeve tot stand
(jaarankers in 1667).
De bouw van de hoeve werd voortgezet in opdracht van zijn dochter Adelheid en
haar tweede man Johann Wilhelm Brewer gen. von Fiirth, die de heerlijkheid met
het kasteel erfde toen zij in 1687 kinderloos kwam te overlijden. En bijna honderd
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Beschrijving

jaar later liet Caspar Joseph Brewer baron von Fiirth het gedeelte van de slothoeve
ten zuiden van de poort bouwen met de bedoeling er een brouwerij in te richten,
een onderneming die bij zijn dood in 1 783 niet was voltooid.
In 1807 trouwde Antoinette Brewer gen. von Furth met Anton von Pelser Berensberg.
Na haar overlijden in i851 heeft de familie von Pelser Berensberg het kasteel
nauwelijks meer bewoond. Het kwam na de tweede wereldoorlog als vijandelijk
vermogen aan het Beheersinstituut. Kasteel en hoeve wisselden daarna meerdere
malen van eigenaar. Een van hen, de Amsterdamse kunsthandelaar 0. M. Hofland
Fiirst nam het initiatief om het complex te restaureren. In 1951 en volgende jaren
vonden er gedeeltelijke restauraties plaats, onder meer aan de binnenplaatskant
van het herenhuis en aan de noordvleugel en het poortgedeelte van de slothoeve;
ongeveer twintig jaar later werd ook het gedeelte aan de noordkant van de poort
opgeknapt.
Het herenhuis en de bouwhoeve ten westen daarvan waren vroeger volledig
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Af b. 44. Kasteel Lemiers, hoofdgebouw
en hoeve (opm. 1976).
Afb. 45. Kasteel Lemiers, luchtfoto uit
het noorden (opn. c. 1960).
Toegangspoort

omgracht. Deze omgrachting, nog tamelijk volledig weergegeven op de kaart van
Klinckenberg (18o I) bij Tranchot (1803 e.v.) en op het kadastrale minuutplan,
wordt gevoed door de Selzerbeek. Tegenwoordig zijn grote gedeelten dichtgeslibd
of gedempt : te weten de buitengracht aan de west- en noordkant van de bouwhoeve
en het zuidelijke stuk van de gracht tussen bouwhoeve en herenhuis.
Het herenhuis (afb. 42-46) is niet meer toegankelijk via de poort van de bouwhoeve
maar via een bakstenen brug over de buitengracht aan de zuidkant en een losse
poort (afb. 47). De brug heeft twee gemetselde bogen en sierankers. De poort,
opgemetseld uit baksteen, heeft een ellipsboogdoorgang in een omlijsting van
mergel, geflankeerd door pijlers met bekroningen van mergel die eindigen in

Herenhuis

siervazen, en voluutvormige vleugelstukken van mergel. Aan weerskanten daarvan
bevinden zich in- en uitgezwenkte kademuren, waarop zijpilonen staan met
dezelfde soort bekroningen als de poort. xvIIIb, misschien naar ontwerp van een
van de Couvens uit Aken. Er is baksteen toegepast van het formaat 25 x 6 cm; io
lagen over 72 cm.
Het herenhuis heeft een bijna vierkante hoofdvleugel met een vierkante traptoren
aan de zuidzijde waar deze de noordoosthoek in beslag neemt van een binnenplaats,
die verder omsloten wordt door drie vleugels van een lagere voorbouw.
De hoofdvleugel is opgetrokken uit baksteen op een onderbouw van kwartsiet,
x11?, met schietspleten; het metselwerk van kwartsiet is bij het noordoostelijke deel
van het huis tamelijk onregelmatig, terwijl het ruim een meter hoger reikt bij de
hoek waar aansluitend metselwerk, mogelijk van lage steunberen, kan hebben
gezeten. Het schilddak met zijn opvallend steile zijvlakken aan oost- en westkant,
drie dakkapellen aan de noordkant en een leienbedekking, gaat op boven een
daklijst waarvan de holle profilering XVB lijkt, evenals de kapconstructie. Op de
verdieping zitten nog smalle vensters met kozijnen van Naamse steen, onder
ontlastingsbogen. De vensters boven in de westgevel zijn van hun tussendorpels
beroofd en naar onderen vergroot. Op de plaats van twee andere — links in de
oostgevel en rechts in de noordgevel — bevinden zich nu grote segmentboogvensters
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Afb. 46. Kasteel Lemiers, hoofdgebouw

uit het noordwesten (opn. 1952).
Afb. 47. Kasteel Lemiers, toegangspoort
naar het hoofdgebouw, ede kwart 18de
eeuw (opn. 196o).
Afb. 48. Kasteel Lemiers, binnenplaats
van het hoofdgebouw naar het zuiden
(opn. 1953).
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in omlijstingen van Naamse steen, xviiie. Links van het segmentboogvenster in de
noordgevel geeft een latere vulling van baksteen de plaats aan waar ook een
tussendorpelvenster heeft gezeten. Drie van de smalle bovenvensters — een in de
zuidgevel, een (bovenaan gewijzigd) links in de noordgevel, en een rechts in de
oostgevel — bezitten nog hun tussendorpel, evenals het (dichtgemetselde) venster
rechts onder in de oostgevel. Verder ziet men beneden grote rechthoekige vensters
in omlijstingen van Naamse steen met drie sluitstenen, XVIIIA.
De vierkante traptoren, afgedekt met een leien tentdak, heeft bovenin enkele kleine
rechthoekige venstertjes met kozijnen van Naamse steen onder ontlastingsboogjes.
De drie vleugels van de voorbouw van het herenhuis hebben op elkaar aansluitende
schilddaken met pannen. De gevels aan de binnenplaats zijn gepleisterd. Bij de
buitengevels ziet men beneden metselwerk dat grotendeels is samengesteld uit
(herbezigde?) breuksteen van kwartsiet en verder baksteen (formaat 25 x 6 cm; I o
lagen over 75 cm). De smalle vensters met kozijnen van Naamse steen zijn voor het
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Afb. 49. Kasteel Lemiers, binnenplaats
van het hoofdgebouw naar het noorden
(opn. 1976).
Afb. 50. Kasteel Lemiers, kachelnis in
het hoofdgebouw, ede kwart 18de eeuw
(opn. 1 953).

merendeel gewijzigd en van hun tussendorpels beroofd met uitzondering van een
in de buitengevel aan de oostkant. Aan de zuidzijde zijn de vensters door andere
vervangen of dichtgemetseld. Dat laatste is gebeurd met de vensters schuin boven
en rechts van de uiterst sobere ingang met zijn omlijsting van Naamse steen. In de
westelijke buitengevel zitten nog enkele schietspleten in omlijstingen van Naamse
steen.
De binnenplaatsgevel van de zuidvleugel is voorzien van een open arcade met drie
rondbogen in geprofileerde omlijstingen van Naamse steen op Toscaanse zuilen en
muurpilasters met composietkapitelen (afb. 48). Aan de andere kant van de
binnenplaats ziet men links van de traptoren een houten loggia, xviii, met twee
gedrukte korfbogen op een Toscaanse middenkolom en wandpilasters met
composietkapitelen (afb. 49). Een houten trap rechts onder die loggia leidt
omhoog naar de ingang van de hoofdvleugel. Deze ingang hee ft een segmentboogomlijsting en een deur in late Lodewijk xiv-stijl.
De kelders van de hoofdvleugel zijn overkluisd met mergelstenen tongewelven,
behalve de noordoostelijke die met puin is gevuld. Via een centrale hal tussen twee
kamers bereikt men de zaal in de achterste helft van de hoofdverdieping, waar men
in het midden van de zuidwand rechts van de ingang een kachelnis met stucwerk,
xvlllb, ziet (afb. 5o). Aan het oostelijke uiteinde van deze zaal is een kleine ruimte
afgescheiden die vroeger als kapel zou hebben gefungeerd.
Via de traptoren komt men op de bovenverdieping, waar in een nieuwe schouw
twee gebeeldhouwde kraagstenen, xvii, zijn toegepast die op het kasteelterrein
waren gevonden. In de vleugel ten oosten van de binnenplaats bevindt zich los een
trapleuning met snijwerk in Lodewijk xv-stijl.
De L-vormig aangelegde bouwhoeve (afb. 44, 45, 51-56) bestaat uit een langgerekt
westelijk gedeelte met ongeveer in het midden de poort (afb. 5 I), en een noordvleugel
met een noordelijke uitbouw bij het oostelijke uiteinde; verder twee hoektorens;
een vierkante op de buitenhoek van de west- en noordvleugel, en een ronde op de
zuidelijke buitenhoek van de westvleugel. De muren zijn opgetrokken uit baksteen
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Afb. Sr. Kasteel Lemiers, slothoeve uit

het westen (opn. 1982).

met uitzondering van oudere gedeelten van breuksteen in de benedenzone van de
noordelijke buitengevel en van de westelijke buitengevel links van de poort;
dergelijk breuksteenwerk zit ook nog onder in de binnenmuur rechts van de poort
bij de kelder. De toegepaste baksteen vertoont de volgende formaten: 26/27 x 6
cm, 10 lagen over 78 cm, bij de westvleugel ten noorden van de poort (gemeten aan
de binnenplaatskant) : 26/27/28 x 6,5/7 cm, 10 lagen over 78 cm, staand kruisverband, bij de noordvleugel in de buitengevel tot aan de aanbouw: 27/28 x 7 cm, 12
lagen over 8o cm, bij de ronde hoektoren aan de zuidkant: 25/26 x 6,5/7 cm, i o
lagen over 78 cm, bij de poort (gemeten aan de veldzijde) : 25 x 6 cm, i o lagen
over 78 cm, bij de noordvleugel aan de binnenplaatskant: 25 x 6,5/7 cm, 10 lagen
over 75 cm, kruisverband; bij de uitbouw van de noordvleugel: 26/28 x 6,5/7 cm,
10 lagen over 76 cm, bij de westvleugel ten zuiden van de poort (gemeten aan
buitenkant).
De gebouwen zijn afgedekt met schilddaken ; de dakbedekking bestaat uit pannen.
Het ronde hoektorentje heeft een knobbelspits met leien, terwijl de smeedijzeren
bekroning een windvaantje draagt met het jaartal 1774. De vierkante hoektoren
had vroeger ook een knobbelspits maar deze is bij een bomtreffer in 1941 verdwenen
en nu zien wij een vlakke overdekking, aangebracht bij de herbouw in 1942 (afb.
52 en 53).
Het poortgedeelte heeft aan de veldzijde een pronkgevel met enkele sierende delen
van mergel. Het ankerjaartal 1683 en de wapensteen boven de poort zijn bij de
restauratie in de jaren vijftig aangebracht; tevoren was er wel een anker met het
cijfer 8 maar dat zat op de plaats van de 6. Op oude foto's is te zien dat de
ellipsboogvorm van de poort het resultaat was van een wijziging.
De ronde hoektoren (afb. 54) is versierd met enkele horizontale banden en een
geprofileerde daklijst van mergel, en onder die daklijst een tandlijst. De vierkante
hoektoren heeft bij de herbouw in 1942 ook hoekblokken gekregen.
De overige gevels zijn sober, met omlijstingen van Naamse steen bij ellipsboogingangen, schietspleten en vensters; de vensters in het zuidelijke deel van de
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Afb. 52. Kasteel Lemiers, noordelijke
hoektoren van de slothoeve uit het
zuiden (opn. voor 194 0.
Afb. S3. Kasteel Lemiers, noordelijke
hoektoren van de slothoeve na een
bomtreffer in 1941 (opn. 1942).
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Inwendig

Watermolen

Bakhuis
Bouwgeschiedenis
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westvleugel zijn merendeels vierkant van vorm. Noordelijk deel van de westvleugel
(afb. 55) met ankerjaartal 1667 aan de binnenplaatskant en — sinds kort — ook in de
buitengevel. De ankers met de letters H en F in de oostelijke gevel van de noordvleugel zitten daar pas sinds de restauratie van de jaren vijftig.
In het woongedeelte van de hoeve onmiddellijk ten noorden van de poort bevindt
zich een schouw, XVII. Het bredere zuidelijke gedeelte van de westvleugel, gebouwd
over de Hermensbeek, heeft onderin een langgerekte overkluizing in de vorm van
een gedrukt tongewelf. Deze loopt door tot aan een vierkante ruimte onmiddellijk
naast de poort, waarvan de kruisgewelven met hun schuin geprofileerde ribben
rusten op een vierkante middenpijler.
In deze ruimte bevinden zich restanten van een oven en een schouw (tegen de
noordwand in de noordwestelijke travee) en van een watermolen (in de zuidwestelijke
travee). De maalstenen van die molen zijn in een hoger gelegen ruimte ernaast aan
de zuidkant ondergebracht (afb. 56).
In het veld ten westen van de hoeve staat een voormalig bakhuis van kalksteen.
Het metselwerk van kwartsiet onder in de hoofdvleugel van het herenhuis zou het
restant kunnen zijn van een donjon, x11. Het breuksteenwerk onder het noordoostelijke gedeelte bij de volgestorte kelder is onregelmatiger van karakter dan de rest,
terwijl het bij de hoek tot een hoogte reikt van bijna drie meter boven het talud. Bij
die hoek zijn sporen te zien die zouden kunnen wijzen op verdwenen metselwerk,
dat misschien te maken heeft gehad met lage steunberen. De rest van de hoofdvleugel
van het herenhuis kan gezien de daklijst en kapconstructie XVB zijn.
De voorbouw van het herenhuis zal in substantie xvii zijn, uit de tijd van Georg
von Stiicker, dus na 1640. De traptoren was blijkens gaten in de spil van de trap
oorspronkelijk hoger. De slothoeve is met gebruikmaking van ouder breuksteenmuurwerk herbouwd in de 17de en i 8de eeuw. De herbouw, blijkens het ankerjaartal
1667 begonnen door Georg von Stucker, omvatte in de 1 7de eeuw het noordelijke
gedeelte van de westvleugel, de vierkante hoektoren, de noordelijke buitengevel,
de binnenplaatsgevel en noordelijke uitbouw van de noordvleugel, de poort en ook
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Alb. S4. Kasteel Lemiers, zuidelijke
hoektoren van de slothoeve uit het
westen (opn. 1 953).
Afb. 55. Kasteel Lemiers, binnenplaats
van de slothoeve naar het westen
(opn. 1942).
Afb. 56. Kasteel Lemiers, gedeelte met
watermolen in de westvleugel van de
slothoeve ten oosten van de poort
(opm. 1976).
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Afb. 57. Kasteel Lemiers. Achterwand
van een fontein, 1729 (opn. 1 953).
Afb. 58. Hoeve Rijksweg 120-122
(opm. 1976).
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Park

Fontein

Monument

de ronde hoektoren. De windvaan met het jaartal 1774 zal op dit ronde torentje
geplaatst zijn toen de rest van de westvleugel met gebruikmaking van een oudere
bakstenen terreinafsluiting werd gebouwd; dit gedeelte was nog niet klaar in 1783,
het sterfjaar van de bouwheer Caspar Joseph Brewer baron von Fiirth.
In de 17de en 18de eeuw zijn er nog ingrijpende wijzigingen uitgevoerd aan het
herenhuis: onder meer de benedenvensters, XVIIIA; bovenvensters XVIIIB. Enkele
wijzigingen uit de 19de eeuw zijn in de jaren 1951—'53 weer ongedaan gemaakt;
bijvoorbeeld aan de binnenplaats, waar het muurwerk boven de noordelijke loggia
verwijderd is.
Volgens de oudste kadastrale gegevens hadden de terreinen voor en om het
herenhuis en het terrein langs de Selzerbeek in 1841 de bestemming van siertuin;
aan de andere kant lag bij de Hermensbeek de moestuin.
Voor het herenhuis restanten van een Engels park met links van het toegangspad
een fontein van Naamse steen die vroeger bij een van de bronnen stond (afb. 57).
De fontein heeft een halfronde kom en een gebeeldhouwde achterwand met onder
meer het alliantiewapen Von Fi rth x Pelser Berensberg; op het basement staat de
tekst CASPARUS JOSEPHUS BARO DE FURTH/BERNARDINA DE PELSER DE BERNSBERG/CONIUGES MDCCXXIX ; op de kroonlijstRECTE AGE, TIME NEMINEM, TIME
DEUM, en op het bekronende frontonvAE EBRIIS. Aan weerskanten ervoor twee
pilonen.
Ten noorden van het huis staat aan de Selzerbeek, tegenover een voormalige
watermolen op Duits gebied, een torenvormig monument met twee zijstukken; op
het middengedeelte een cartouche met het wapen van Pelser Berensberg en de
tekst: Munda Redde Tolle Noxia; op het linkerzijstuk de tekst: Freiherr Karl/von
Pelser Berensberg/geb. 20 Jan. 1817 gest. 14 Nov. 1891. (Belonje blz. 1 33).
HOEVEN EN HUIZEN

Deusweg

Deusweg 3. Voormalige boerderij aan de zuidkant van de weg met woongedeelte
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Afb. S9. Hoeve Rijksweg 120-122
(opm. 1976).
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van vakwerk en in het verlengde aan de oostkant het vroegere bedrijfsgedeelte, dat
in baksteen is vernieuwd. Ingangslatei van het vakwerkgedeelte met ANNO 173o. In
het huis een schouw xv11I. Aan de noordkant een voormalig bakhuis.
Deusweg 21. Dwarsstaand vakwerkhuis, xix, met in het verlengde aan de kant van
de straat een lagere vleugel ; zadeldaken; topgevel met verticale planken bekleed
aan de kant van de straat.
Deusweg 23. Vakwerkhuis, xix terugliggend parallel met de weg; onder een
zadeldak.
Deusweg 27-29. Huisjes van kalksteenblokken, onder zadeldaken in elkaars
verlengde. De nummers 21, 23 en 27-29 omsluiten een ongeveer driehoekige open
ruimte ten zuidwesten van de oude kapel.
Deusweg 18-2o. Dubbel woonhuis van mergel met ingangsomlijsting van Naamse
steen, xix, onder een zadeldak. Haaks hierop een L-vormig aangelegd gedeelte met
stal- en schuur van vakwerk, grotendeels met verticale planken bekleed, onder
zadeldaken. Dit complex omsluit drie kanten van een open ruimte aan de noordkant
van de oude kapel.
Deusweg 24. Voormalig Wijnhuis (Wynhus, Wynes). Vakwerkhuis, met zadeldak
evenwijdig aan de noordkant van de weg ten oosten van de oude kapel ; xv1II,
vakwerk van voorgevel vernieuwd. Vgl. de landmeterskaart van huis Lemiers met
zijn terreinen van Joh. Peter Klinckenberg, 18o i, op het kasteel (afb. 33). Aan het
bezit van het Wijnhuis te Lemiers waren gebruiksrechten op het Malensbos
verbonden (Oppenhoff, blz. 3 0.
,

Engerweg
Rijksweg

Engerweg 111. Boerderij aan de oostkant van de straat, met voorgevel van kalksteenblokken.
Rijksweg 120-122. Aan de zuidkant van de weg gelegen hoeve met drie aaneenge-

sloten vleugels onder zadeldaken om een binnenplaats (afb. 58 en 59). Het
vakwerkgedeelte ongeveer parallel met de straat, xv111, oorspronkelijk met dwarsdeel,
nu met twee gedeeltelijk onderkelderde woningen. Dit gedeelte is oostwaarts
vergroot in vakwerk, op een onderbouw van kalksteenblokken met aan de straatkant
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een houten vensterkozijn met segmentboog; tegen de oostelijke eindgevel een
uitbouw van baksteen onder een lessenaardak; topgevel daarboven met verticale
planken bekleed. De stal haaks op de straatvleugel aan de oostkant van de
binnenplaats heeft nog een buitengevel van vakwerk die met verticale planken is
bekleed; dit gedeelte is ouder dan het woonhuis. Aan de achterzijde een schuur
van kalksteenblokken.
OUDE MOLEN

De Oude Molen op de Zieversbeek, Deusweg 28-30, bestaat uit woningen en
stallen van baksteen met gepleisterde gevels en zadeldaken, gelegen om een
gesloten binnenplaats. Toegankelijk via een ellipsboogpoort van baksteen, xix, aan
de westkant. Was volgens Vaessen (par. 72 nr. 18) naaldenfabriek van Trostorff; op
de Gemeente-atlas van Kuyper staat: `een vol- en een graanmolen'. Aanvankelijk
bovenslagmolen. In 1919 turbinemolen; in 1957 was er een steenkoppel, terwijl het
maalwerk toen al verdwenen was (Molens in Limburg, blz. 82 nr. 122). Aan het
bezit van deze molen waren gebruiksrechten op het Malensbos verbonden (Oppenhoff, blz. 31).
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Af b. 6o. Kaart 3: Vaals c. i 83o—'4o naar
het kadastrale minuutplan (vgl. afb. 61
— kaart 4 — voor de toestand c. 1800).
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GESCHIEDENIS

Het dorp Vaals zal in de vroege Middeleeuwen een nederzetting zijn geweest van
horigen bij de herenhoeven van twee kerkelijke instellingen in Aken die hun
grondbezit te danken hadden aan schenkingen van keizerlijk domeingoed in de
jaren 1041 en 1 042 (Lacomblet I nr. 174, 178; vgl. nr. 193).
Het Sint-Adelbertstift te Aken bezat in Vaals de herenhoeve Sint Adelbert of Sint
Albert, gelegen op het terrein dat noordwaarts afhelt naar het dal van de Selzerbeek.
De hoeve van het Akense Mariastift (Paltskapel) stond op de plaats van het latere
Paffenbroich, ongeveer twee kilometer over de tegenwoordige Duitse grens in het
dal van de Selzerbeek. De naam Vaals, in 1041 voor het eerst vermeld als Vals
(Lacomblet I, nr. 174), moet zijn afgeleid van het Latijnse `valles', dalen (Gysseling,
blz. 991.— Tummers, blz. 58-59).
De hoeve Sint Adelbert lag aan de noordkant van de weg van Vijlen over Harles
naar Aken die in het tegenwoordige Vaals samenvalt met de Bloemendalstraat, het
Von Clermontplein, de Bergstraat en de Akenerstraat. Iets ten oosten van deze
hoeve, waarvan restanten bewaard zijn (Bloemendalstraat nr. 9-10, lag het
kruispunt met de zogenaamde Hertogsweg die het stadje Limburg aan de Vesdre
met 's-Hertogenrade verbond. De nederzetting zal aanvankelijk een losse bebouwing
gehad hebben met groepen huizen, schuren en stallen verspreid langs de weg bij de
hoeve Sint Adelbert, het kruispunt en de meer oostelijk gelegen kerk die onder het
patronaat stond van het Akense Mariastift. In de 16de eeuw kwam daarbij een
kopermolen op het stroompje de Gouw die in de I fide eeuw buiten bedrijf werd
gesteld en later afgebroken om plaats te maken voor de Lutherse kerk. Onder
bescherming van de Staten-Generaal beleefde Vaals in de 17de en 18de eeuw op
zondagen een grote toeloop van protestanten uit Aken en omgeving voor het
houden van kerkdiensten die in hun woonplaats verboden waren.
Zo kwamen er in het kleine dorpje niet minder dan vier protestantse bedehuizen.
Op een plattegrond uit het jaar 1663 in het Akense stadsarchief (Inv. Quartiere des
Aachener Reiches, Aktensammlung nr. 929) — een schetsmatige situatietekening —
staat de Akenerstraat aangegeven samen met delen van de tegenwoordige Kerkstraat
en Bergstraat (afb. 62). Behalve enkele losstaande huizen verspreid langs de weg
zijn op deze plattegrond het huis van de pastoor aan de grens van het Rijk van
Aken en de kerk met haar toren getekend. Die kerk werd sinds 1649 om beurten
door katholieken en Hoogduits-gereformeerden gebruikt met de nodige strubbelingen. Ten slotte lieten de gereformeerden in de jaren 1669—'71 hun nieuwe kerk (nu
Hervormd) bouwen tegen de oude toren die zo het gemeenschappelijk element
werd van een haakvormig kerkencomplex. Aan deze merkwaardige toestand is pas
een einde gekomen in 1967 toen de opvolgster van de parochiekerk werd afgebroken.
Achter de zuidelijke huizenrij van de Akenerstraat staat nog steeds de voormalige
Waalse kerk, omstreeks 1667 gebouwd voor de Frans-Gereformeerden en omstreeks
I 800 buiten gebruik gesteld. De Luthersen hielden eerst kerkdiensten in een huis,
genaamd Romer, sinds 1695 in de Koperhof, totdat zij in de jaren 1736—'37 de
achthoekige kerk lieten bouwen die in 1965 als cultureel centrum zou gaan
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fungeren. De Doopsgezinden kwamen eerst samen in een klein vakwerkgebouwtje
en daarna in de zaal van een huis dat in 1761 bekend stond als verfhuis van de
Doopsgezinde gemeente (Gemeente-archief inv. nr. 46).
Tegen het midden van de i 8de eeuw wordt het kleine Vaals in de Tegenwoordige
Staat (blz. 408-409) `een welvaarend Dorp' genoemd. `Men heeft'r niet boven tien
of twaalf Huizen, en dat aanmerkelyk is, daar zyn vier welgebouwde Kerken,
behalven een Huis, van het welk een Kamer door de Doopsgezinden van Aken,
Borchet en Eupen enz. tot eene Godsdienstige Vergadering gebruikt wordt. De
Kerk der Roomschgezinden en die der Hoogduitsche Gereformeerden zyn, tegen
elkanderen aan, op eenen heuvel gestigt, tot welken men, langs omtrent twintig
trappen, opklimt.' ... `De Leden der twee Gereformeerde Gemeentens, die met
malkanderen een getal van omtrent vier honderd uitmaaken, woonen genoegzaam
allen in en om Aken, zo wel als de meeste andere Protestanten, die gewoon zyn te
Vaals ter Kerke te gaan. Zy komen, in grooten getale des Zondags voor den
middag, te voet of met rytuig, naar Vaals, van waar zy, hunne Godsdienst verrigt
hebbende, des nademiddags wederom t'huiswaards keeren. Deze groote toevloed
van Menschen brengt het kleine Dorpje merkelyke welvaart toe. De Protestanten
in en omtrent Aken zyn de voornaamste Koopluiden in deeze Landstreek, en om
die reden, by ieder in agtinge.' Omstreeks 1790 houden in Vaals 'f lint' Gemeinen
(Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Juden und Mennoniten) ruhig ihren
Gottesdienst nebeneinander' (Forster, Ansichten blz. 134).
Die welvaart werd in de laatste veertig jaar van de 18de eeuw vooral gestimuleerd
door de Lutherse lakenfabrikant J. A. von Clermont uit Aken, die heer van
Vaalsbroek was geworden, en de Gereformeerde naaldenfabrikant J. Kuhnen uit
Burtscheid. Het dorpje onderging in korte tijd een ware metamorfose en groeide
uit tot een plaats met monumentale complexen met woon- en bedrijfsvleugels: Het
Stammhaus (nu gemeentehuis) en Blumenthal van J. A. von Clermont, de Bau en
de Cereshoeve van J. Kuhnen, en het huis Kirchfeld van C. Th. A. von Clermont,
dat later bekend werd als het Binterimse huis. Daarbij behoorden aaneengesloten
reeksen tuinen met vijvers en fonteinen, zoals te zien is op de kaart van Tranchot
uit de jaren 1803 e.v. (vgl. afb. 61). Al deze veranderingen impliceerden ook de
aanleg van nieuwe straten en buizenstelsels voor de waterlopen ten behoeve van de
vijvers die fungeerden als spaarbekkens voor waterkracht en spoelwater ten
behoeve van de bedrijven.
In 1799 schreef Johann Arnold Kopstadt dat zijn zwager Clermont behalve het
Stammhaus, de gebouwen voor de weverij en de woningen van de boekhouder, de
opzichter van de ververij en de `Meister' van lakenscheerders en -persers `noch
sehr viele andere Hauser in Vaals' bezat `die er vor und nach gut einrichtete und
alle seine Gebaude und Mauern überhaupt mit einem gefalligen Gelb anstreichen
liess, woran man also die Clermontschen Hauser und Besitzungen dort leicht zu
erkennen imstande war.' Clermont was volgens Kopstadt van plan geweest, Vaals
`ein stadtmássiges Aussehen zu geben. Zu diesem Zwecke hatte er einen Teil seiner
darin gelegenen ansehnlichen Grundstacke, Wiesen und Lándereien bereits in
Strassen eingeteilt, sie mit allem versehen, mit unterirdischen Kanalen durchschnitten und die Grosse der Baustellen bestimmt. Bei dem Verkauf derselben sollte das
Erbstandsystem eingefahrt werden, nach welchem ihm als Grundherrn jahrlich ein
gewisser Erbzins von dem Káufer bezahlt werden musste. Der gróssere Teil dieses
so eingerichteten Grundes freilich sollte nur noch als Land, Wiesen und Gorten
benutzt werden, womit der Erbauer und Grander zugleich das Angenehme durch
Anlagen, schone Alleen, Fischteiche und Wasserfalle zu verbinden gesucht,' en
verder gaf hij opdracht 'fast am Ende dieser ausgedehnten Anlagen ein Monument
zu errichten' (...) `Bei all seinen Anlagen war eine seiner Hauptbestrebungen far
seine Grundbesitzungen, aberall hinreichendes Quellwasser zu haben, weil er das
Wasser mit Recht als Hauptelement des industriellen Reichtums und Wohlstandes
ansah. Daher wáhlte er nicht nur eine Quellenreiche Gegend im Tale zu seinem
eigenen Aufenthalt, sondern auch uberall war er bemaht, das Wasser in grosse
Behálter zu fassen und dies sowohl zu seinen Fabrikanlagen zu benutzen, als auch
sie mit den besten und wohlschmeckendsten Fischarten zu besetzen' (vgl. Liese,
blz. 85-86). Het water werd voornamelijk geleverd door de Gouwsprong (in de
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Afb. 61. Kaart 4: Vaals c. i Boo;
reconstructie naar gegevens van de
Tranchotkaart en plattegrondtekeningen
van het huis Clermont en omgeving van
J. Moretti (vgl. afb. 6o kaart 3 — voor
de toestand c. 183o—'4o).
—

zuidwesthoek van het tegenwoordige Von Clermontplein) die omstreeks 1 930 werd
overkluisd (Vaals in oude ansichten, Zaltbommel 1975, afb. 1o). Door de toegenomen
welvaart was het aantal inwoners van Vaals blijkens een telling uit 1807 toegenomen
tot 1154 en het aantal huizen tot 127 (Vaessen, par. 65). Het stratennet uit die jaren
ligt er uiteraard nog, maar de tuinen zijn behalve bij Blumenthal de een na de
ander verdwenen. Wel bestaan er nog vijvers ten noorden van de latere straatweg
naar Maastricht (Maastrichterlaan) en in een van die vijvers staat nog steeds de
obelisk die Clermont in 1790 bijna aan het einde van zijn `ausgedehnten Anlagen'
liet oprichten.
In de tweede helft van de 19de eeuw groeide de bebouwing steeds meer aaneen
zodat de plaats gesloten straatwanden kreeg en een stedelijk aanzien. Voorbeelden
van die bebouwing, meest uitgevoerd in eclectische trant, zijn onder meer te zien in
de Kerkstraat, de Lindenstraat en langs de Maastrichterlaan, deel van de straatweg
naar Maastricht uit de jaren 1824—'25 en doorgangsroute naar Duitsland. Deze
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Afb. 62. Situatieschets met parochiekerk

en met woning van de pastoor aan de
Akenerstraat bij de grens van het
Akense gebied, 1663.
Stadsarchief Aken.

werd de nieuwe hoofdstraat van Vaals met hotels, restaurants en cafés die veel
Akens publiek trokken. Aan de Lindenstraat verbouwde Schmalbach de voormalige
lakenfabriek van Herman Binterim in 1891 tot woonhuizen. En aan de Kerkstraat
verrees in de jaren 1891—'93 de neogotische Sint Pauluskerk. In 1858 had Vaals
2145 inwoners, waarvan 1 1 o hervormd, 49 luthers, 36 joods en de rest katholiek
(P. Limb. 2: 1865, blz. 32o).
Omstreeks 1900 werd Vaals, dat vanouds een geliefd uitgaansoord voor mensen uit
Aken was geweest, ook een trekpleister voor Hollandse toeristen. Voor hen was
een der bezienswaardigheden Nederlands hoogste punt op de Vaalserberg met
uitzichttoren (1904, herbouwd na de tweede wereldoorlog) bij het vierlandenpunt
(op de grens van Nederland, Duitsland, België en tot 1918 het neutrale gebied van
Moresnet). Na de tweede wereldoorlog is het aspect van Vaals zeer ingrijpend
veranderd door uitbreidingen met veel nieuwe huizenrijen en hoge woonblokken.
KERKTOREN EN HERVORMDE KERK

De middeleeuwse kerktoren, nu eigendom van de burgerlijke gemeente, is lange
tijd het gemeenschappelijke element geweest van een haakvormig complex met een
katholieke en een protestantse kerk (afb. 63). Deze merkwaardige bouwkundige
situatie heeft bestaan tot in 1967 toen het katholieke gedeelte, dat zijn oorspronkelijke
functie sinds lang kwijt was, werd afgebroken. Aan de noordkant van deze
voormalige westtoren staat nog steeds de Hervormde kerk uit de 1 7de eeuw.
Het complex ligt op een hoog terrein aan de noordkant van de Bergstraat, vlak bij
de samenkomst van de oude weg van Vijlen — nu Tentstraat — en die van Harles
naar Aken, nu Bloemendalstraat, Von Clermontplein, Bergstraat, Akenerstraat.
Ten noordoosten van de Hervormde kerk staat de voormalige pastorie. De niet
meer bestaande katholieke pastorie, die al in 1663 te vinden was aan de zuidkant
van de Akerstraat (situatieschets in Stadsarchief Aken, Inv. d. Aach. Reiches,
Aktensammlung 929), vormde in 1816 door haar ligging op Nederlands én
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Pruisisch gebied de aanleiding tot een grenscorrectie ten gunste van Nederland
(afb. 62).
Litteratuur

Afbeeldingen

Geschiedenis

Tegenwoordige Staat, blz. 405-409. — Bachiene, blz. 1975. — Vaessen, par. 2I, 28-29,
33, 38. — L. Aalders, `De drie Kerken der Reformatie te Vaals', in Jaarb. der
Limburgsche Protestanten Vereeniging 1926. — De Crassier, 1935, blz. 124. — Liese,
blz. 115-116. — De Win, blz. 55 - 5 8 . — `Een oude Hervormde gemeente: Vaals'.
Hervormd Limburg, 16 maart 1956. — Belonje, blz. 229-301. — G.I. Quaedvlieg,
Orgels in Limburg, Zutphen 1982, blz. 8i. — Ned. Hervormde kerk Vaals A.D.
I 67 I, overdruk uit Vaalser Weekblad.
Situatieschets in inkt, met afbeelding van de parochiekerk, toont de parochiekerk
met toren, gezien vanuit het zuiden, en de situatie van het huis van de pastoor aan
de zuidkant van de Akerstraat bij de grens van het Rijk van Aken. Stadsarchief
Aken, Inv. Quartiere des Aachener Reiches, Aktensammlung 929 (afb. 62).
— Pentekening van omstreeks 1700 met de opschriften `Franse Kerk' en `Vaals'
(afb. 70) toont rechts op de achtergrond de kerktoren, de oostelijke gevel van de
parochiekerk en een gedeelte van de Hoogduits-Gereformeerde, nu Hervormde
kerk; links vooraan de katholieke pastorie en daarachter de Franse of Waalse kerk.
Maastricht, verzameling van het Limburgs Oudheidkundig Genootschap.
De kerk van Vaals (`Voleest') wordt vermeld in een overeenkomst van 1266 tussen
het Predikherenklooster van Luik en dat van Maastricht over hun recht van preken
(Franquinet 188o, nr. 5). Zij wordt ook genoemd in een akte uit 128o, waarin de
hoeve in Vaals van het Akense Mariastift, het latere Paffenbroich (nu op Duits
gebied) wordt toegewezen aan Gerard van Aldenfalkenburg, die het Mariastift
schadeloos moet stellen met een erfrente; op niet nakomen van deze verplichting
staat excommunicatie, af te kondigen in de kerken van Aken en Vaals. (Reg.
Aachen I, nr. 371, vgl. nr. 532 — vgl. P. Limb. 47: 191 I, 317 n. 2). In 1313 is er een
regeling vastgelegd over het onderhoud van de kerk in Vaals die dan onder het
patronaat blijkt te staan van het Akense Mariastift: de deken en het kapittel van de
Mariakerk moeten zorgen voor het onderhoud van de daken uitgezonderd die van
toren en aanbouwen (turri dicte ecclesie excepto et aliis tectisque a latere descendunt
que vulgariter `afsiden' vocantur) want die komen ten laste van de gemeente die
ook moet zorgen voor de klok (Reg. Aachen II , nr. 126).
In 1648 is de kerktoren ingrijpend hersteld, dat blijkt uit de navolgende notitie van
pastoor Sigerus a Thenen (van Thienen), Anno 1648 den 16 September hab ich
) den newen Kirchtur verdingt an M. Gerath
und sempmentliche nachber (
Croush vor 75 Acher Richsth. und 7 thunen beirs jeder thon vor 12 gl. ex summa
88 1/2 Richsth' (Vaessen, par. 3o). In 1650 wordt eerst het klankbord van de
preekstoel en later een herenbank uit de voormalige gereformeerde kerk van Aken
overgebracht naar Vaals. In de jaren 1669—'71 liet de Hoogduits-Gereformeerde
gemeente tegen de noordkant van de toren een nieuwe kerk bouwen, haaks ten
opzichte van de parochiekerk, die zij sinds 1649 ten koste van veel strubbelingen
samen met de katholieken als simultaankerk gebruikte. Eerste steenlegging
26-9-1669, inwijding 10-4-1672. Na `violante occupation' en beschadiging van het
interieur door de Katholieken van Vaals kon de kerk pas in 1680 opnieuw in
gebruik worden genomen. In 1689 werd het interieur beschadigd door Franse
soldaten die ook de pastorie in brand staken (Vaessen, par. 34). In 1 792 werden
stoelen voor de vrouwen vervangen door banken. Door ruimtegebrek moest toen
de middendeur van de regentenbank vervallen, zodat alleen de zijdeur overbleef.
De parochiekerk, vernieuwd in 1673 tijdens Frans bewind (Vaessen, par. 33), is in
1 75 1 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw gebouw dat in 1754 kon
worden ingewijd (Vaessen, par. 38). Bij een vergroting in 1833 bleven van deze
kerk alleen de twee westelijke traveeën gehandhaafd met een lager tussenlid als
portaal bij de toren. Ten oosten van dit I 8de-eeuwse restant kwam een bredere en
hogere kerk in neoclassicistische stijl met rondbogige spaarvelden als gevelgeleding,
en aan de oostkant een steen met een chronogram: `Praesentibus/Domini Renero
Schmeiz Pastore/Et/Barone/De Pelzer Berensberg/Consule/ hoC qVo parVa
fVit/nUnC haeC spatIosIor aeDes CathoLICIs tURbIs aeDIfICata LoCo' (1833).
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Beschrijving toren

In 1892 na voltooiing van de neogotische parochiekerk door het inbrengen van een
verdieping veranderd in een patronaatsgebouw; afgebroken in 1967.
De Hervormde kerk is in 1956—'57 van binnen ontpleisterd; daarna zijn in de jaren
1963—'64 en 1964—'67 achtereenvolgens toren en kerk onder leiding van ir. F. C. J.
Dingemans gerestaureerd.
De toren (afb. 64) opgetrokken van breuksteen, onder meer kolenzandsteen, x1?,
heeft een hoge achtzijdige met leien gedekte spits van recenter datum. De buitenhuid
van het muurwerk bevat veel mortel wat kan wijzen op een voormalige bepleistering.
De toren wordt bij de zuidoostelijke hoek geschoord door een schuin oplopende
steunbeer van breuksteen, afgedekt met een bakstenen rollaag.
In de oostgevel van de toren zit een dichtgemetselde rondboogdoorgang met
vernieuwde imposten, die vroeger de verbinding vormde met de parochiekerk. Van
de rondbogige galmgaten (afb. 63) is het westelijke in baksteen vernieuwd maar de
twee andere — aan de oostkant en noordkant — hebben nog hun oude omlijsting
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Afb. 63. Plattegrond van de hervormde
kerk en de gemeentetoren, dakenplan
van de voormalige St. Pauluskerk en
details van de toren (opm. 1967—'68).
Afb. 64. Gemeentetoren en voormalige
St. Pauluskerk uit 1833 gezien uit het
zuiden (opn. 1966).
Afb. 65. Gemeentetoren en hervormde
kerk na afbraak in 1967 van de
voormalige St. Pauluskerk; uit het
oosten (opn. 1977).
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Afb. 66. Hervormde kerk, interieur
naar het zuiden met orgel van c. 177o
(opn. 1976).
Afb. 67. Hervormde kerk, herenbank,
Ode kwart 17de eeuw (opn. 1976).
Afb. 68. Hervormde kerk, detail van de
herenbank (opn. 1976).
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van zandsteen met uitgehakte rondboog. Het noordelijke galmgat zit verborgen
onder het dak van de Hervormde kerk. De zuidgevel heeft geen galmgaten, maar
enige rechthoekige venstertjes en onderin een kozijn van Naamse steen, xVIII , met
gekoppelde ingangen, waarvan het linkergedeelte is dichtgemetseld en het
rechtergedeelte toegang geeft tot de toren. In de trap naar deze ingang zaten
fragmenten van grafzerken (vgl. Belonje, blz. 2 99).
De benedenruimte van de toren is overdekt met een tongewelf van kalksteen. De
klok, hoog 96 cm, diameter 92,5 cm, draagt het opschrift + ego vocor S. Paulus
Apostolus et facta su i honore i hu + ano d mccccvi + .
De Hervormde kerk (afb. 65) aan de noordkant van de middeleeuwse toren is
opgetrokken uit baksteen van 26 x 6,5 cm; i o lagen over 78 cm. Het dak is met
leien gedekt. Het is een zaalkerk met een driezijdige sluiting aan de noordzijde en
steunberen. Die steunberen zijn voorzien van zware dekstukken van Naamse steen
in de vorm van barokke voluten. Van Naamse steen zijn ook de plint, de geprofileerde
omlijstingen van de rondboogvensters, de classicistische ingangsomlijstingen en de
kroonlijst van de gevels. Aan de zuidkant is de hoek ten westen van de toren
opgevuld met een portaalaanbouw waarvan de overhoeks geplaatste ingang
bekroond is met een fronton dat voorzien is van het jaartal 1671. Verder is er nog
een ingang rechts in de oostgevel. Op deze ingangsomlijsting en op de plint van de
middelste steunbeer van de oostgevel staat de letter A ingehakt en in de sluiting de
letter H ; vermoedelijk als steenhouwersmerken. Op het baksteenwerk buiten resten
van een rode beschildering met witte voegstrepen.
De binnenruimte (afb. 66) is overdekt met een houten tongewelf. Daaronder zitten
in de hoeken van de sluiting en bij de trekstangen nog houten consoles met een
schematische voluutvorm die rusten op gebeeldhouwde kraagstenen. De binnenwanden zijn bij de laatste restauratie ontpleisterd.
Aan de kant van de toren zit een orgelgalerij met naar voren zwenkende zijkanten.
Deze galerij rust op twee kolommen. Het orgel ca. 1770 van Jacob Engelbert
Teschemacher (1711—'82), is nog grotendeels gaaf afgezien van de windlade; heeft
i klavierwerk, onderwerkfront en bovenwerkfront; de kas is voorzien van snijwerk
in Lodewijk xv-stijl en bekroond met een wijzerplaat (afb. 66).
In de sluiting staat een zeskantige preekstoel opgesteld met rondboogpanelen, xviid.
De herenbank met overhuiving op getorste kolommetjes, xviid, heeft drie met
snijwerk versierde rugpanelen; in het middelste paneel een wapen, voorzien van
een plant met drie vruchten onder de letters FB; boven het wapen een helm met de
drie vruchten als helmteken en een dekkleed uitlopend in bladornament
(afb. 67-68).
Gegroefde panelen, xviiid, verwerkt aan nieuwe kerkbanken. Losse rasterdeuren
(van vroegere regentenbank?).
Rouwkas met het wapen en de kwartieren van Gerard Baron de Meerman `Seig :
de Dalem et Vuuren', `Conseiller du Haut Tribunal de la Venerie de Hollande, et

Westfrise' enz., gestorven in Aken op 15 december 1771, begraven in Vaals op 21
december en op 28 december van dat jaar overgebracht naar Leiden om te worden
bijgezet in het familiegraf in de Sint-Pieterskerk (Belonje blz. 300).
In de kerk liggen grafstenen of fragmenten van grafstenen van Isaac Hanson, gest.
1744 (afb. ZAGV 66-67: 1954 - 55,371); van Bartolomeus en Johanna Maria T(h)ylen,
gest. resp. in 1685 en 1702; van H.T.F., gest. 1789; van Johann Wilhelm Trostorf,
gest. 1737, zijn vrouw Clara Trostorf gen. Theijllen, gest. 1739, en Adam Theylen,
gest. 1741; fragment van een zerk met 16.. (Belonje, blz. 300-30 0.
Zilverwerk, waarvan een aantal stukken met het embleem van de gemeente
Aken—Burtscheid—Vaals (vgl. Wapenheraut 12, 1908, blz. 291-292) :
Schenkkan, hoog 39,5 cm, midden xix, gemerkt ACHEN en WINTZEN.
Gedeeltelijk vergulde avondmaalsbeker, hoog 20,6 cm, xviic; gegraveerde versiering:
in gekroond ovaal veld het drieëenheidsteken van de gemeente Aken—BurtscheidVaals en de spreuk `SPES ANCHORA'; gemerkt adelaar en ACH (Aken), meesterteken
schildje met P boven VR aaneen van P. von Rath (Rheinische Goldschmiedekunst
der Renaissance und Barockzeit, Fuhrer des Landesmuseums Bonn nr. 56, 1 975,
nr. I i o, afb. 130.
Avondmaalsbeker, hoog 20,6 cm, midden xix, kopie van de hiervoor vermelde
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beker; geen verguldsel; gemerkt ACHEN en WINTZEN.
Broodschaal met vergulde bovenzijde, in de vorm van een tablet met ingeschulpte
hoeken, op vier voetjes ; 31,5 X 22 cm, hoog 4,6 cm; gemerkt adelaar in schild en
ACH (Aken), jaarletter Z (1736), meesterteken vermoedelijk van Antonius Emonds;
gegraveerd drieëenheidsteken van de gemeente Aken—Burtscheid—Vaals ; aan de
onderzijde het gegraveerde jaartal 1762 (o.c., nr. 138a, afb. 124).
Twee ronde schaaltjes, diameter 16 cm, midden xix; gemerkt ACHEN en WINTZEN.
Doopbekken met vergulde bovenkant, ovaal met geschulpte randen op vier
voetjes; zelfde merken als op de broodschaal (1736); gegraveerde versiering in
Lodewijk xv-stijl met drieëenheidsteken van de gemeente Aken—Burtscheid—Vaals
en het opschrift `Tauff-Becken/zum Dinst/der sich in der reformirten Kirche/zu
Vaals/versammelnden Gemeinen. 1762' (o.c., nr. 138, afb. 117).
Kist met ijzerbeslag, XVIII.
VOORMALIGE WAALSE KERK

De voormalige Waalse of Franse kerk staat achter de zuidelijke huizenrij van de
Akenerstraat.
Litteratuur

Afbeelding

Geschiedenis

Beschrijving

Windwijzer

L. Aalders, `De drie kerken der Reformatie te Vaals', Jaarb. der Limb. Protestantenvereeniging 1926, blz. 152. — Dez., `L'église éteinte, dite l'Eglise Wallonne
réformée de Vaals', Bull. de la Commission de l'histoire des églises wallonnes, 14
s. 3:1930, blz. 5012. - Liese, blz. I 17. — `Een oude Hervormde Gemeente: Vaals',
Hervormd Limburg 16 maart 1956. — Belonje, blz. 301.
Pentekening van omstreeks 170o met de opschriften `Franse Kerk' en `Vaals' (afb.
7o); toont de kerk uit het noordoosten gedeeltelijk verscholen achter de katholieke
pastorie links op de voorgrond; op de achtergrond rechts de parochiekerk en een
gedeelte van de Hoogduits-Gereformeerde, nu Hervormde kerk. Maastricht,
verzameling van het Limburgs Oudheidkundig Genootschap.
De Frans-Gereformeerde gemeente, die in 1558 in Aken was gesticht, hield in 1649
voor het eerst haar godsdienstige bijeenkomsten in Vaals waar zij samenkwam in
een schuur (Habets 18 75, 443). Ongeveer twintig jaar later kreeg deze gemeente
een eigen kerkgebouw. Daarvoor stelde de classis van Maastricht in 1667 een
bedrag van 30o gulden beschikbaar. En in 1669 ontving de predikant Jacob
Blancheteste als bijdrage voor de bouw van de Franse kerk nog 10 rijksdaalder van
de Hoogduits-Gereformeerde gemeente. Na vertrek van de laatste predikant in
1797 wordt de kerk in 1803 eigendom van de Hoogduits-Gereformeerde gemeente.
Het avondmaalszilver ging naar Grevenbicht en de preekstoel werd in 1824 tegen
een kleine gift voor de armen aan de katholieke kerk van Vijlen geschonken
(brieven van pastoor en kerkbestuur van Vijlen van 1.5.1822 en 15.5.1824 in archief
herv. gemeente ; vr. mededeling van W. Zimmermann). In 1837 wordt het kerkgebouw
gekocht door Pieter Braun die verdiepingen laat aanbrengen en de benedenruimte
als bakkerij in gebruik neemt.
Bakstenen gebouw waarvan de driezijdige sluiting aan de westkant rechtopgaande
steunberen heeft behalve op de hoek bij de noordgevel (afb. 69). Deze noordelijke
gevel heeft hoekblokken en vier pilasters met hoge basementen en lijstkapitelen.
Aan de oostkant waar de hoofdingang was heeft het gebouw een puntgevel (afb.
7 I) met een fronton en geprofileerde lijsten van natuursteen; in deze gevel zit nog
een ovaal venster met een geprofileerde natuurstenen omlijsting.
De windwijzer in de vorm van een bazuinblazende engel (afb. 72) die op de gevel
stond en nu binnen wordt bewaard, bekroonde oorspronkelijk een open koepeltorentje op het oostelijke uiteinde van het dak. In het gebouw liggen nog enkele
grafsteenfragmenten (Belonje, blz. 3o I).
VOORMALIGE LUTHERSE KERK EN KOPERHOF

De voormalige Lutherse kerk en de Koperhof, eertijds pastorie, staan aan weerskanten van een poort bij het oostelijke einde van het Von Clermontplein.
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Afb. 69. Waalse kerk (opm. 1976).
Afb. 7o. Waalse of `Franse' kerk links,
achter het huis van de pastoor. Rechts
op de achtergrond de kerktoren van het
dorp als trait d'union van een katholieke
en een protestantse kerk. Op de
voorgrond grensafscheiding van het
Akense gebied. Anonieme tekening
c. 1700. Verz. Limb. Gesch. en Oudheidk.
Gen., in het Stadsarchief Maastricht.
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Litteratuur

Afbeeldingen

Geschiedenis

Friedrich Wm Bornscheuer, Kurzgefasster Urkundlicher Bericht liber das Entstehen
und Bestehen der evangelisch-Lutherischen Gemeinde zu Vaels (na i 839). Kopie
in Rijksarchief Maastricht. — Buchkremer, blz. 69-70. — Vaessen, par. 31, 32, 38.
— Liese, blz. 12, 28-31,119. - De Win, blz. 61-62. — Schoenen, blz. 15, 20, 119-120.
— Belonje, blz. 301-302. — G.I. Quaedvlieg, Orgels in Limburg, Zutphen '982, blz. 83.
Plattegrond in de verzameling tekeningen van de architect Couven uit het bezit van
de familie Klausener, Aken (vgl. afb. 73 naar Buchkremer, afb. nr. 83).
Ontwerptekening voor preekstoel en altaarnis door Johann Joseph Couven, idem
(afb. 78). Op een plattegrondtekening van J. Moretti als voorontwerp voor het
`Stammhaus' Clermont, 1761, staat ook de Koperhof aangegeven (afb. 95).
De Lutherse gemeente van Vaals, in 1669 op initiatief van Johann Klermondt uit
Burtscheid gesticht, hield eerst kerkdiensten in een gebouw, genaamd Romer; in
een kamer bij Ludwig Gall. In 1695 kocht men de Koperhof, waar een kamer op
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Afb. 71. Vm. Waalse kerk, c. 1670,

oostgevel (opn. c. 1960).
Af b. 72. Vm. Waalse kerk, windwijzer
van de oostgevel, c. 1670 (opn. 1982).

de begane grond onder de vertrekken van de predikant tot kerk werd ingericht.
De Koperhof dankt zijn naam aan een vroegere kopermolen op het stroompje de
Gouw. Waarschijnlijk was dat de molen van Jordan Peltzer die in 1595 wordt
vermeld (H. F. Macco, Geschichte und Genealogie der Familie Peltzer, Aken 1901).
Uit oude plattegronden valt af te leiden dat er een langgerekte binnenplaats was.
De kopermolen kan aan de westkant van de binnenplaats hebben gestaan. Het
voorste gedeelte van deze bebouwing heeft in de jaren 1736—'37 moeten plaatsmaken
voor de veel grotere Lutherse kerk. Wat achter deze kerk stond is in 1966 gesloopt
met uitzondering van de fundering en het onderste muurwerk.
Over het kerkgebouw zijn enkele gegevens te vinden in het gelegenheidsgeschrift
van de predikant Johann Heinrich Schmid, `Zions-Freude liber den Einzug ihres
Ktonigs in seinen Tempel bey Christlicher Einweihung des neuerbauten Evangelischen Kirch-Hauses zu Vaels am isten Advents-Sonntage 1737 aus Math. 21/5
kurzlich betrachtet und darauf etwas ausfiihrlicher erwogen; Nebst einem Vorbericht, wie es sowol bey Legung des Grund-Steins als Einweihung gehalten worden'
(Essen 1 737).
Op 12 april 1736 werd de eerste steen gelegd door rijksgraaf Von Seckendorf die
toen als commandant-generaal van het keizerlijke leger zijn winterkwartier in Aken
had. Het plan (tekeningen? ontwerp?) was gemaakt door zijn ingenieur-majoor
Von Littig. Bij de inwijding op 1 december 1737 waren er onder de toehoorders
niet alleen Luthersen maar ook gereformeerden, doopsgezinden, katholieken, een
joodse man die van elders kwam en de joodse vrouw die in Vaals woonde. De kerk
die van buiten de bouwtrant van Laurenz Mefferdatis vertoont (rechthoekige
vensteromlijstingen met samengestelde sluitstenen) kreeg binnen een preekstoel
met daaronder een altaarnis naar ontwerp van Johann Joseph Couven. De bouw
van het orgel door Johann Baptist Hilgers uit Aken, besteld in 1759 en voltooid in
1765, zal gepaard zijn gegaan met de veranderingen van het interieur van de kerk,
waarbij het Lodewijk xv-stucwerk onder de bogen van de galerij tot stand kwam.
Opschriften in de kerk naar aanleiding van het vierde eeuwfeest van Luthers
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Afb. 73. Vm. Lutherse kerk, doorsnede

naar het zuiden, plattegronden begane
grond en galerij (opm. 1982). Op
kleinere schaal plattegrondtekening met
bankenplan c. 1736 van J. J. Couven
naar Buchkremer.

Beschrijving

geboorte in 1883 zullen zijn aangebracht bij een restauratie van betimmeringen en
meubilair. In 1893 verstrekte de provincie nog een subsidie van Iso gulden als
tegemoetkoming in de kosten voor herstellingen aan het gebouw. In 1937—'38 is de
kerk onder leiding van architect W. Sprenger gerestaureerd. In de jaren 1966—'67
volgde een nieuwe restauratie van het kerkgebouw dat in 1965 de bestemming van
cultureel centrum had gekregen. De Koperhof, eens woning van de predikant,
werd eveneens gerestaureerd. Het achterste gedeelte in 1966—'67 en het voorste
deel in 1971, beide onder leiding van architect E. J. A. Miinzenberg. Kerk en
Koperhof zijn sinds 1979 eigendom van de gemeente Vaals.
De kerk (afb. 73-77) heeft de gedaante van een vierkant blok met afgeschuinde
hoeken onder een tentdak; binnen vormen ronde kolommen een regelmatig
octogoon met daaromheen de omgang en de galerij. Het is een `Kirsh-Haus' met
rechthoekige vensters in plaats van de geijkte boogramen die bij kerken gebruikelijk
waren. Vensters in twee rijen boven elkaar met ellipsbogen binnen in de wanden
van omgang en galerij. De muren zijn opgetrokken uit baksteen met toepassing van
Naamse steen voor plint, hoekblokken en omlijstingen van ingangen en vensters.
Omlijstingen met samengestelde sluitstenen in de stijl van de Akense architect
Laurenz Mefferdatis. De houten kruiskozijnen — ten dele hersteld in 1937 — zijn
gevuld met glas-in-lood.
Voor de hoofdingang aan het Von Clermontplein, de zuidzijde, ligt een trap van
vier treden. Boven de ingang aan de kant van de Koperhof, de oostzijde, zit een
i17n
steen met de volgende teksten: `DEUT xxiix 6 111KYn ihK i1`ln1 ircn
/ beneDlC MI IesV serVo tVo Intrantl aC eXeVntl: IHS [1736]. Daaronder
in fractuurschrift: 'Herr IesV sleh aVf Delne kneChte Wenn sle VerkVnDlgen,
DIe rechte' [ 17351, en helemaal onderaan: `Psalm cxix 124'. Links van deze ingang
ligt, afgedekt door een stenen plaat, de toegang tot een grafkelder onder de kerk.
Een derde ingang aan de kant van het Stammhaus van de familie Clermont, nu
gemeentehuis, is veranderd in een venster. Het met leien bedekte tentdak hee ft vier
getoogde dakkapellen en een windvaan als bekroning.
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Afb. 74. Vm. Lutherse kerk, 1736—'37,
en Koperhof uit het zuiden
(opn. c. 196o).
Afb. 75. Vm. Lutherse kerk, 1736—'37,
en het huis Von Clermontplein 4-6,
gezien uit het noorden vanuit een raam
van het huis Clermont (opn. 1981).

75

Interieur

Kansel

Het binnenoctogoon wordt gevormd door hoge ronde kolommen met geprofileerde
achthoekige basementen en Dorische kapitelen, een geprofileerde architraaf en een
achtdelig stucgewelf (afb. 77). De omgang en de galerij zijn overdekt met eenvoudige
gestucte plafonds, waarbij in de oostelijke en westelijke traveeën van de omgang
nog een lijstenpatroon valt op te merken.
De vlakke bogen onder de galerij zijn versierd met stucwerk in Lodewijk xv-stijl
dat zal zijn aangebracht omstreeks 1765 bij de bouw van het orgel. De galerijleuningen
zijn in hun huidige vorm 19de-eeuws behalve bij de kansel en het orgel. De galerij
is toegankelijk via een trap met uitgezaagde balusters in de zuidoostelijke travee.
Tussen de twee noordelijke kolommen bevindt zich een gebogen nis van houtwerk
met de kansel (afb. 79), uitgevoerd met snijwerk in Régencestijl naar ontwerp van
Johann Joseph Couven (afb. 78). De kansel, met een gesneden druiventros onder
de kuip en een klankbord in de vorm van een troonhemel met lamberkijns, wordt
geflankeerd door hoge galerij-afsluitingen die bovenin voorzien zijn van gesneden
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Afb. 76. Vm. Lutherse kerk, orgel uit

1762—'65 van J. B. Hilgers (opn. 1 977).

76

Altaartafel

Lezenaar

traliewerk in Lodewijk xv-stijl. In de achterwand van de nis is onder de kansel een
rijk omlijst paneel opgenomen, waarin een tekst in vergulde fractuurletters op
zwarte ondergrond begint met de woorden : Wer gottes Wort aVCh saCraMent
beWaret reIn bIs an seIn enD... [ 1738].
In de medaillons van de bekroningen van beide deuren aan weerskanten hiervan
staan latere teksten in verguld fractuurschrift op een blauw fond. Ze zijn aangebracht
in dezelfde tijd als de teksten onder de kroonlijsten boven de deuren; daar staat in
verguld fractuurschrift: Zur Erinnerung an die vierhundertjhrige Jubelfeier des
Geburtstages von Dr. Martin Luther. to Novbr. 1883.
De altaartafel in Régencestijl, vroeger onder de kansel (afb. 77) en nu op de galerij,
is voorzien van een randtekst in verguld fractuurschrift op een zwarte ondergrond
waarin de woorden `herr IesV reChter hirt DV Melne seeLe WohL beWlrth' als
chronogram het jaar 1733 aangeven. Crucifix en twee kandelaars nu op zolder.
Lezenaar tussen hekken in Régence-stijl.
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Afb. 77. Vm. Lutherse kerk, 1736—'37,

interieur naar het noorden voor de
verwijdering van altaartafel en kerkbanken (opn. 1 953).
Afb. 78. Vm. Lutherse kerk. Ontwerptekening voor de kansel van
J. J. Couven.
Afb. 79. Vm. Lutherse kerk, 1736—'37.
Kansel van J. J. Couven
(opn. 1982).
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Afb. 80. Vm. Lutherse kerk. Dwarsdoorsneden van twee herenbanken aan
de oostkant; de linkerbank met ramen
die op en neer kunnen worden geschoven, de rechterbank met ramen die
opzij kunnen worden geschoven (schaal
I::30). — Slotplaatjes, van links naar
rechts : bank van Clermont, banken van
Pastor, de banken links aan de oostzijde,
aan de zuidoostkant, onder het orgel,
aan de westkant naast de Clermontbank
en aan de zuidoostkant op de galerij.
— Monogrammen op de deur van de
bank naast de Clermontbank en in de
de overhuiving van de Pastorbank.
(Opm. 1982).
Afb. 81. Vm. Lutherse kerk, bank van
de familie Clermont, 3de kwart 18de
eeuw (opn. 1982).
Afb. 82. Vm. Lutherse kerk, wapens
van Johann Arnold von Clermont en
Maria Elisabeth Sophie Emminghaus
op de Clermontbank (opn. 1 977).
Afb. 83. Vm. Lutherse kerk, bank van
de familie Pastor, 3de kwart 18de eeuw
(opn. 1980).
Afb. 84. Vm. Lutherse kerk, bekroning
van de bank van de familie Pastor
(opn. 1 977).

8o

Orgel

Herenbanken

Het orgel tussen beide zuidelijke kolommen heeft een front met snijwerk in
Lodewijk xv-stijl, waarbij ook rijkgesneden galerij-afsluitingen met rasterwerk
behoren (afb. 8o). Blijkens processtukken in het Stadsarchief van Aken is het orgel
in 1759 besteld bij de meesterschrijnwerker en orgelbouwer Johann Baptist Hilgers,
die het voor Pinksteren 1763 zou opleveren. Ten slotte is het werk in 1 762 begonnen
en na veel strubbelingen in 1765 afgesloten. In 181 I-2 12 is het speelwerk blijkens
inscripties gerepareerd door (Arnold) Grain d'Orge uit Luik. In 1905 maakten de
gebroeders Muller een nieuw klavier met behoud van het oude. Na herstellingen in
1938 door Georg Stahlhuth uit Aken, is het orgel in 1968 opnieuw gerestaureerd,
ditmaal door Hans Koch. (G.I. Quaedvlieg, in P. Limb. 102: 1966, blz. 161. — Rapport historisch onderzoek uit 1967 van Klaas Bolt, archief Monumentenzorg). Van
de inventaris moeten verder genoemd worden de volgende eikehouten gestoelten:
Gesloten gestoelte in Lodewijk xv-stijl tegen de noordwestkant, links van de
kansel; voorzien van schuifraampjes met glas-in-lood; getoogde kroonlijst en een
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gesneden cartouche met de wapens van Johann Arnold von Clermont en Maria
Elisabeth Sophie Emminghaus (afb. 81, 82).
Overhuifd gestoelte in Lodewijk xv-stijl tegen de noordoostwand, rechts van de
kansel ; versierd met een gesneden cartouche dat het wapen Pastor toont, vastgehouden door twee putti. Met zes stoelen in Lodewijk xv-stijl (afb. 83, 84).
Gesloten gestoelte in Régencestijl links tegen de oostwand; ramen met ruitjes in
houten roeden die op zij kunnen worden geschoven (afb. 8o).
Gesloten gestoelte in Régencestijl rechts tegen de oostwand; met houten rasterwerk
(afb. 8o).
Overhuifd gestoelte in Lodewijk xv-stijl, bekroond met de beeldjes van Jezus
(beschadigd) en twee engelen (afb. 8o, 85, 86).
Gesloten gestoelte in Lodewijk xv-stijl met rasters, getoogde kroonlijst en een
gesneden bekroning tegen het laat i9de-eeuwse tochtportaal aan de zuidkant,
onder het orgel (afb. 87).
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Af b. 85 en 86. Vm. Lutherse kerk,

details van de herenbank aan de
zuidoostkant, 3de kwart i 8de eeuw
(opn. 198o).
Afb. 87. Vm. Lutherse kerk, gestoelte
onder het orgel, 3de kwart i8de eeuw
(opn. 198o).
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Afb. 88. Doopbekken uit de Lutherse

kerk, geschonken in 1698, in 1968
overgedragen aan de Lutherse gemeente
van Heerlen (opn. 1 953).
Afb. 89. Avondmaalskelk uit de
Lutherse kerk, geschonken in 1699, in
1968 overgedragen aan de Lutherse
gemeente van Heerlen (opn. 1 953).
Afb. 90. Hostiedoos, geschonken in
176o door J. C. Pastor, in 1968 overgedragen aan de Lutherse gemeente van
Heerlen (foto 1 953).
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Tekstborden
Rouwbord

Zilverwerk
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Eenvoudige herenbank in Régencestijl tegen de zuidwestwand.
Op de galerij vier gestoelten, XVIII, waarvan een met gesneden sterren aan de
achterzijde, en een met het gesneden inschrift `fur fremde Herren'.
Verder: Vier tekstborden met koperen omlijstingen, in de bekroningen waarvan het
monogram van Clermont en het jaartal 1737 zijn opgenomen.
Ruitvormig rouwbord van Christian Giinter Graf zu Stolberg, gestorven in 1765
(Belonje, blz. 302).
De volgende voorwerpen zijn in 1968 overgedragen aan de Lutherse gemeente in
Heerlen:
Eenvoudig rond zilveren doopbekken, diameter 25 cm, hoog 7 cm; merken: ACH en
adelaar (Aken), meesterteken twee gekruiste takken waartussen vier hartjes (v.
Orsbach?); aan de buitenkant de inscriptie H.V. (?) JOBBEN.C.B.KALCKBERNER.
JACOBVS.PHILIPPVS IOHANNA KALCKBERNER VEREHREN DESES BECKEN AHN DIE
KEIRCH ZV FOLSZ.I687.DER VNGEAND.AVGSP.CONF.

Gelobd rond zilveren doopbekken met gedreven bladornament, op voetje;
diameter 17,5 cm, hoog 4 cm; onleesbaar merk. Buitenop: `Dit werd vereert door
Pieter Calckberner Junior van Amsterdam en Catharina Calckberner van Amsterdam. Pieter Jacobus Calckberner van Breda Aan d'Luiterse kerck tot Vaals Anno
1698 25 Augusti' (afb. 88).
Zilveren avondmaalskan van binnen verguld; hoog 26 cm; geen merken; inscriptie
onder de voetrand: `Dorothea Gráfin von Seckendorf geborne von Hohenwerth
Anno 1736' ; onder de bodem gegraveerd gekroond alliantiewapen.
Zilveren avondmaalskelk met gedreven bladornamenten; buiten gedeeltelijk
verguld, binnen helemaal; hoog 23,4 cm, vergulde pateen diameter 14,5 cm;
merken op kelk ACH en adelaar (Aken), R in rondje (Quirin Riitgers); inscriptie
onder de voetrand : Aegidius Drick.der.alter.verehrt.dieses.an.der Evangelischen.Lutherischen.gemeinde in Vaals.den.29. 7tember. A ° 1699' (afb. 89).
Zilveren avondmaalsbeker, kopie van de vorige; buiten gedeeltelijk, binnen
helemaal verguld; hoog 22,6 cm, vergulde pateen diameter 12,2 Cm; merken op
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Ajb·91. 81. Pauluskerk, 1891-'93,
architect J. Kayser (opn. 1973).
Ajb.92. 81. Pauluskerk, monstrans,
gesehonken in 1759 (opn. 1982).
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kelk ACH en adelaar (Aken), gekroond w.w. in rechthoek.
Gedreven zilveren huiscommuniebekertje met deksel in Lodewijk xv-stijl: hoog 10
em; merken: H, en x onder een vruchten(?)tros.
Ronde zilveren hostiedoos, Lam Godsbeeldje (met nieuw kruis) op deksel; hoog
I I em, diameter 12 em; merken ED in ovaal, granaatappel (?) boven een ring in een
staand ovaal; inseriptie: 'Zum Gott gebe gesegneten gebrauch verehret dieser
Hostienbehaeltnuss. Johann Carl Pastor.der / Evangelisch. Luterischen gemeinde
von Burscheid und Achen versammelet in Vaels. anna 1760'. (afb. 90).
Rand zilveren hostiedoosje, hoog 6,7 ern, diameter 10,5 em; merken AgH, meesterteken twee gekruiste takken waartussen vier hartjes (v. Orsbach?); inseriptie: AN x
DIE X EVANGELISCH X LUTHERISCHE X GEMEINDE X VERSAMLET X IN X VALS X

Koperhof

1704'.
De Koperhof, oorspronkelijk behorend bij een kopermolen, sinds 1695 lange tijd
predikantswoning - met kerkruimte op de begane grond tot 1737 -, staat ten

VAALS

81

oosten van de kerk met de lange grotendeels gesloten achtergevel aan de Koperstraat
en de kopgevel aan het Von Clermontplein (afb. 76). Het langgerekte complex,
xvi?, xvii, gewijzigd xV1iI en later, bestaat uit twee delen van ongelijke hoogte met
verdieping en zadeldak; het dak van het iets lagere noordelijke deel met verlaagde
helling.
Het binnenterrein tussen kerk en Koperhof is van het Von Clermontplein af
toegankelijk via een bakstenen poort onder een leien tentdakje; de rondboogpoort
met omlijsting en geblokte penanten van Naamse steen. Een lagere muur naast de
poort sluit met een rechte hoek aan op het kerkgebouw. De gevels zijn opgetrokken
uit baksteen met toepassing van Naamse steen voor vensters en ingangen : Aan de
kant van het binnenterrein kruis- en tussendorpelkozijnen en twee ingangskozijnen
met bovenlicht, xvii; vensterkruisen en tussendorpel verdwenen bij het zuidelijke
gedeelte; vensterindeling bij het noordelijke gedeelte blijkens de plaats van
ontlastingsboogjes gewijzigd. Tussen de twee meest rechtse vensters in het noordelijke gevelgedeelte bevindt zich een pomp. Ernaast een trog van Naamse steen op
twee voetstukken. In de kopgevel aan het Von Clermontplein zitten segmentboogvensters in omlijstingen van Naamse steen xviiib of c, en een halfrond zolderlicht
met onderdorpel van Naamse steen.
Aan de kant van de Koperstraat bevinden zich drie smalle bovenvensters, waarvan
een in het zuidelijke en twee in het noordelijke deel. Van een in 1966 gesloopt
gedeelte aan de overzijde van het binnenterrein ten noorden van de kerk zijn alleen
funderingen en enkele lagen van de westelijke buitengevel bewaard. Aan de
noordzijde van het binnenterrein markeren twee hardstenen paaltjes met verdiepte
panelen, xviii, een achteringang; zo'n paaltje heeft men ook geplaatst midden in de
poort aan de voorkant.
SINT PAULUSKERK

Altaren

Doopvont
Communiebank
Biechtstoelen
Preekstoel
Lezenaar
Banken
Beelden

Gebrandschilderde ramen

De Rooms-Katholieke kerk van de H. Paulus staat aan de noordwestkant van de
Kerkstraat. De kerk, ontworpen door J. Kayser, is in de jaren 1891—'93 evenwijdig
met de straat gebouwd ter vervanging van de oude parochiekerk bij de middeleeuwse
kerktoren, die de functie van patronaatsgebouw kreeg en in 1967 werd gesloopt
(Kalf, blz. 53 2 -533. — H. P. R. Rosenberg, De I9de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in
Nederland, Den Haag 1972, blz. 155).
Neogotische kruisbasiliek van baksteen, waarvan de toren bij de rechterzijbeuk,
aan de kant van de straat, een achtzijdige lantaarn, hoekpinakels en een steile spits
heeft.
Binnen ziet men ronde zuilen met colonnetten, bladkapitelen, een schijntriforium
en kruisribgewelven (afb. 91). De neogotische inrichting is nog grotendeels
aanwezig.
Het volgende is vermeldenswaard:
Neogotisch hoofdaltaar, c. i 900, eikehout met voorafbeeldingen van Eucharistie en
het Laatste Avondmaal.
Neogotisch zijaltaar, 1902.
Doopvont van Naamse steen met koperen deksel, XIXB.
Eikehouten communiebank, c. i 900, met voorstellingen in reliëf: Mozes slaat water
uit de rots, de Samaritaanse vrouw bij de waterput.
Vier eiken biechtstoelen, c.I9oo, met reliëfs.
Neogotische preekstoel van eikehout, 190o, met beelden van Jezus als leraar en de
vier evangelisten.
Houten altaarlezenaar in Lodewijk xv-stijl. xviiic.
Neogotische kerkbanken, xixd, en 1929 (gebr. Sparla, Aken; beeldhouwwerk H.
Mullenders, Aken).
Houten beelden van de H.H. Petrus en Paulus, c. i 9oo, elk c.140 cm hoog.
Houten beelden van de H.H. Antonius Abt en Antonius van Padua, van
L. Schoepen uit Aken, c. i 900, elk hoog c. 15o cm.
Houten beeld van de H. Jozef, c. i 900, hoog c. 16o cm.
Ebbehouten kruisbeeld, XIXA, hoog 54 cm, op voet.
Gebrandschilderde ramen, 190 I.
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Afb. 93. Bloemendalstraat 9—I I, restant

van de hoeve St. Adelbert, eens
centrum van een domein dat het
Akense St. Adelbert in 1041 had
gekregen van keizer Hendrik III (opn.
1982).
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Zilver- en ander metaalwerk

Stralenmonstrans van verguld koper, hoog 62 cm; onder de lunula het borstbeeld
van de H. Paulus, aan weerskanten ervan de staande figuren van Maria en
Johannes, erboven God-de-Vader; bekroond met een klein crucifix. Inscriptie:
Wilhelmus Mertenich und Elisabeth Craus Eheleute, ao 1758. I. W. Bosten Pastor
in Vaels (afb. 92).
Neogotische cylindermonstrans van verguld koper, met Paulusbeeldje, hoog 7o cm,
18 5 I .

Ciborie van verguld koper, XIXA, hoog 43,6 cm.
Neoromaanse kelk van verguld zilver, A. Witte Aachen 190o, xixd, hoog 23,6 cm.
Neogotische kelk van verguld zilver; gemerkt A. Vasters, 13, ACH (Aken) c.1900,
hoog 22,8 cm.
Ampullen, hoog I i cm, met blad van 23 x 15 cm, van zilver (?), XIXA.
Wierookvat, hoog 26 cm, met scheepje, hoog 16 cm, van zilver. Gemerkt E (3 X ),
13 (?), XIXA.

Neogotisch wierookvat van blank metaal, hoog 29 cm, met scheepje, hoog 7,2 cm.
Blankmetalen altaarkruis, midden xix, hoog 55 cm.
Achttien drievoetkandelaars van blank metaal ; hiervan twaalf 54,5 cm hoog en zes
65,5 cm hoog; xix.
Wijwateremmer van messing, hoog 54 cm, XIXA.
HOEVE SINT ADELBERT

De hoeve Sint Adelbert of Sint Albert, gelegen aan de noordkant van de Bloemendalstraat (nrs. 9—I I), was oorspronkelijk herenhoeve van het Sint-Adelbertstift in
Aken, centrum van het domein dat dit stift in 1041 had gekregen van Keizer
Hendrik iii (Lacomblet I, nr. 174.— Quix 1839, I, 1, nr. 59). In 1 135 voor het eerst als
blz. 46-47), in i 229 in
laathof vermeld (Ernst vi i30.— Janssen de Limpens 1974,
levenslange pacht uitgegeven aan Ruinard van Bunde (De Win, blz. 21), in 138o in
handen van het echtpaar Ryt van Birgel en Lise in den Bruych (ibidem 21). Aan
het bezit van de hoeve waren gebruiksrechten op het Malensbos verbonden
(Oppenhoff, blz. 31).
Het complex heeft een naar achteren open binnenplaats. De vleugel langs de straat
(afb. 93), afgedekt met een zadeldak, is opgetrokken met kalksteenblokken, xv? Bij
de rechterhoek van de voorgevel van dit gedeelte zit nog het restant van een
rondboogpoort. De westelijke zijgevel xIxB.
Haaks tegen deze oude vleugel staat aan de westkant van de binnenplaats een
woongedeelte dat niet oud is, evenmin als het gedeelte aan de noordkant.
,

HUIS CLERMONT

Het Huis Clermont, gelegen aan de oostkant van het Von Clermontplein (nr. 15),
is nu Gemeentehuis. Het 18de-eeuwse complex was oorspronkelijk woonhuis en
lakenfabriek van Johann Arnold von Clermont, het `Stammhaus'. Omdat het
daarna bijna een eeuw lang eigendom van de familie Tyrell was, spreekt men in
Vaals ook wel van de Tyrellse gebouwen.
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Forster, Ansichte. — Forster, Briefe und Tagebiicher. — Heyderhoff blz. 216. — Liese,
blz. 74-75, 85-86, 96, Zoo, 119-120, 128, 138, 1 49, 1 53, 158-159, 16o, 163-165.
— Schweizer. — E. Boere, Het Huis Clermont of Tyrellse gebouwen te Vaals, Prov.
Waterstaat Limburg 1974. — J. Hendriks, Het Huis von Clermont, restauratie
1 975 — '79, Vaals 1 979.
14 tekeningen van Joseph Moretti waarvan vier gesigneerd in het bezit van graaf
A. de Clermont, Rue des Petits Champs, Parijs (2e); calques van deze tekeningen
bij de Provinciale Waterstaat in Maastricht (afb. 95-108).
Plattegrond van het Huis Clermont — begane grond — en omgeving. Op deze
tekening zijn ook aangegeven de Lutherse kerk met pastorie (Koperhof), het
verfhuis (Verves) van de Doopsgezinde gemeente en het waterbekken van de
Gouwsprong. Voorontwerp. (Afb. 95).
Opstand van de zuidvleugel, tuinzijde. Voorontwerp met bekroning in Lodewijk
xv-stijl op het middenrisaliet. (Afb. 96).
Opstand van de zuidvleugel, tuinzijde (Elevation d'une des ailes vers l'Eglise).
Voorontwerp, met middenfronton en dakkapellen; sterk verwant met de Morettivleugel van Rolduc. (Afb. 97).
Opstand van de zuidvleugel, binnenplaatskant, met dwarsdoorsneden van achtervleugel en westvleugel (Coupe et profil d'une des ailes intérieur du coté de la
cour). Voorontwerp met dakkapellen en geaccentueerde middentravee. (Afb. 98).
Opstand van de middenvleugel (westvleugel), straatzijde. Voorontwerp met
dakkapellen maar nog zonder bekroning op het middenrisaliet. Gesigneerd: J.
Moretti, Architecte. (Afb. 99).
Plattegrond met indeling van de begane grond. (Afb. 100).
Plattegrond met indeling van de verdieping (Plan de la distribution des pièces du
Premier Etage). (Afb. 10 O.
Plattegrond van het souterrain, met kuipen en afvoerkanalen (Plan des cuves et
souterrains ou les canaux). (Afb. 102).
Plattegrond van de zolders (Plan des greniers). (Afb. 103).
Algemene plattegrond (Plan Général de la maison J. A. Clermont situeé à Vaels).
Overzicht van het huis Clermont en omgeving, met onder meer de Lutherse kerk
en pastorie in de Koperhof en het waterbekken van de Gouwsprong. Dakenplan.
Uitgevoerd ontwerp. (Afb. 104).
Plattegrond van de verdieping (Plan du Premier Etage). Uitgevoerd ontwerp.
Gesigneerd : J. Moretti Architecte/ 1764. (Afb. I o5).
Opstand van de zuidvleugel, tuinzijde (Elevation de l'aile droite du cóté l'entrée).
Uitgevoerd ontwerp. Gesigneerd: J. Moretti Architecte/1764. (Afb. 106).
Opstand van de west- of ingangsvleugel, straatzijde (Elevation du c©té de l'entrée).
Bekroning met wijzerplaat op het middenrisaliet; een klokketorentje midden op
het dak. Uitgevoerd ontwerp. Gesigneerd: J. Moretti Architecte/1764. (Afb. 107).
Bekroning met wijzerplaat van het middenrisaliet aan de straatkant van de west- of
ingangsvleugel. Uitgevoerd ontwerp. Op de achterkant van het papier staat
bovenaan: `Plan der Frontespice meines Hauses in Vaels auf der Mennonisten
Viese', en onderaan: `Plan zur Frontispice an meinem Hause zu Vaels an der
..../N. 22'. (Afb. 108).
In 1761 kocht de Akense lakenfabrikeur Johann Arnold Clermont de heerlijkheid
Vaalsbroek. In hetzelfde jaar trof hij voorbereidingen om zijn bedrijf over te
brengen naar Vaals. Tot de voorgeschiedenis van zijn vestiging in Vaals behoort
een advies aan de schepenbank, gesigneerd Abr. v.d. Heuvel, Maastricht 19.5.1761
(gemeente-archief, inv. nr. 46, met schetstekening). Daarin lezen wij onder meer:
`Dewijl de lakenfabrijcque door de resolutie van dHeer Clermont om deselve te
Vaals te etablisseren merkelick begint toe te neemen, en daar door Vaals seer sal
floreren, jaa het geheele land daarbij merkelijck voordeel sal hebben: soo is het
onse plicht niets naa te laten, dat tot voorsettinge der selver fabrique kan dienen'.
`Ten dien eijnde vermeene ick dewijl de huijsen voor coopluijden en werck volck
manqueren, men alle faciliteit en hulp behoort toe te brengen om den opbouw
derselver te procureren'. Johann Arnold Clermont had namelijk verklaard genegen
te zijn om enige huizen te laten zetten op een daartoe aan te wijzen plaats. Een
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Afb. 94. Situatieschets uit I761 bij een
voorstel tot het bouwen van vijf
wevershuizen met vier hoven in de
Lówendal voor J. A. Clermont.
Gemeente-arch. Vaals.

94

goede bouwplaats zou volgens dit advies kunnen zijn `de grote straat of kleijne
gemeente op den Lówendal' vanwege `het water, dat daar aan de hand is, lopende
van de straat die afkoomt van den Hof van St-Albert. Desen Lowendal is doorgaans
breed 6. Roeden en daar boven, waar uijt in het midden souden kunnen genomen
werden twee Roeden in de lenghte wanneer voor deselve een groote wegh van 2.
roeden voor de passage naa den Hondsberg soude blijven, en aghter deselve
insgelijcks een wegh van twee roeden tot dienst der geene die daar landerien
besitten om op deselve te koomen (....) : soo als uijt nevensgaande schets [afb. 94] te
sien is. Sullende de Heer Clermont tot faciliteringe van dit project de vullinge van
desselfs driekant vijvertje dat bij de Brugh leijd toestaen'. `Gevende voor jeder
huijs daer op te setten twee roeden lenghte voor de huijsplaats en twee roeden
lenghte voor een hofje, of daar omtrent, wanneer op deselve plaats vijff bekwaame
huijsen gemackelick souden kunnen geset werden van die groote dat deselve niet
alleen tot inwoninge van werckluijdens maar oock tot het plaatsen der catsouwen
[weefgetouwen] souden kunnen dienen'.
Mocht de bouw der huizen doorgaan dan luidt het advies dat `den hollen wegh
afgaande langs St-Albert eenighsints soude behoren gevult en gehooght te werden
om de groote steilte wegh te neemen en dat verders onder langs deselve een
behoorlicke grebbe of sloot behoorde gemaackt te werden om het water niet alleen
uijt de wegh te houden, maar oock om het geene uijt de daargelegen fonteijnen
opborrelt te versamelen en dus tot dienst der fabrique te doen sijn'. 'Oock is voor
al nodigh dat het water komende uijt de gouw in een behoorlick canaal geleijd
worde dus ingericht, dat dit water tot wassen en spoelen der wolle kan dienen:
recht aflopende langs het verfhuijs van de Doopsgesinde gemeente', `gelijck oock
het water komende uijt den Hertoghs wegh in hetselve canaal soude kunnen
geleijd worden'. `Op dit canaal van de gouw soude even boven het verfhuijs der
Doopsgesinde gemeente kunnen gemaackt en opgewerckt werden een stal of
schop, diendende voor de Drappiers om haere wollen daar in te wassen, soo als er
reets bij deselve twee sleghte afdacken daar toe dienende gemaackt sijn'. 'D'Heer

VAALS

Bouw van het `Stammhaus'

Het complex in welstand

85

Clermont hee ft sigh aangeboden dit werck op sijne costen op te setten, mits de
Drappiers hem jaarlixs een kleijne recognitie voor het gebruijck betalende'.
'DHeer Clermont oock voornemens sijnde een complete verwerije op den grond
door de Doopsgesinde gemeente (...) aan hem gecedeert tegens over het oud
verfhuijs' mag daartoe water aanvoeren uit de `put of fonteijntie dight bij de gouw
uijtspringende' vanwaar al een buis naar de Lutherse pastorie in de Koperhof
voert; `de meerrest van het selve loopt thans in de paards drenck dight aan de
gouw'. Geadviseerd wordt onder meer concessie voor de bouwplaats voor woningen
in de Lowendal; `concessie van het putje of fonteijntie reets in een muur staande,
en boven toegedeckt, even ter sijden de gouw', `om daar uijt het water tot de op te
bouwen verwerije nodigh door een buijs of canaal onder door de wegh te kunnen
trecken: mits de woninge van den Heer Lutherse Predikant blijvende in hare
gerechtigheid'.
In het gemeente-archief bevinden zich onder nr. 28 stukken uit 1763 betreffende
een rekest van Clermont om het nodige water uit de Gouwbeek te mogen gebruiken
voor zijn lakenververij ; en onder nr. 29 stukken uit 1764 betreffende zijn verzoek
om voor zijn wolspoelerij twee waterrijke plaatsen `onder de Esch, in de diepte van
de Landstraat' en in de `Velser-Broek' naast de vijver van de Heer Pensionaris
Brull te mogen gebruiken.
Uiteindelijk liet Clermont tegenover het oude verfhuis (`Verves') van de Doopsgezinde gemeente het grote complex met woning, kantoor en bedrijfsvleugels
bouwen, het `Stammhaus', dat nu als gemeentehuis fungeert.
`Er fing also im Jahre 1761 an', aldus zijn zwager J. A. Kopstadt in 1799, i n Vaals
in einem angenehmen Tale den Grund zu einem Gebaude zu legen, welches ausser
dem Wohnhause und dem Handlungscomptoir in vier besonderen Flugeln des
Hauses eine Tuchschererei und Farberei in sich verband. Zu gleicher Zeit wandte
er auch schon alle Aufmerksamkeit auf die Verbesserung und Verschtinerung von
Vaalsbroich'. Indessen war alles im Jahre 1765 so weit gediehen, dass er mit
seinem ganzen Hauswesen von Aachen aufbrach und in Vaals seine neue Wohnung
bezog' (vgl. Liese, blz. 74-75).
Clermont, die sinds 1764 von voor zijn naam liet zetten, had zijn bedrijf naar Vaals
overgebracht omdat gildebepalingen de expansiemogelijkheden in Aken beperkten.
Daarbij kwam bovendien de oude relatie van de familie Clermont met de Lutherse
kerk in Vaals. In 1764 noteerde de Akense magistraatsdienaar Johannes Janssen
`Clermont ist allhier aus nacher Vaals ein Stund von der Stadt aufm Hollandischen
gezogen mitsambt seine Fabrik, das unser Stat viel Schaden bringt und viele
Meisteren, nemlich Weber, Scherer, Spinner und dergleichen, mussig gehen,
welche sonst vor ihm gearbeitet haben, und das lasst Magistrat also geschehen'
(vgl. Liese blz. 96).
Clermont gebruikte huis Vaalsbroek als zomerverblijf en de zuidvleugel van het
`Stammhaus' in Vaals als woning met uitzicht op de Lutherse kerk waarin hij voor
zich en zijn gezin een herenbank had staan.
Architect Joseph Moretti ontwierp een gesloten complex met rechthoekige
binnenplaats, aan de westkant de ingangsvleugel en verder aan de oostkant een
lagere achtervleugel. De zuidvleugel en een deel van de westvleugel werden
bestemd tot woning en kantoor, en de noord- en oostvleugel tot fabriek en ververij.
Kopstadt schrijft in 1799: Dieses Wohnhaus, ein viereckiges Gebaude in italienischem Geschmacke, mit welchem er sein eigenes Handlungsburo und alle zur
Tuchmanufaktur gehórigen Gebaude, die Weberei ausgenommen, vereinigt hatte,
ist von sehr grossem Umfange, wovon der nach Suden gelegene Flugel und ein Teil
des Flugels nach Westen zur Wohnung und zum Handlungsburo eingerichtet
waren, die beiden ubrigen Flugel aber die Tuchschererei, Presserei und Farberei
einnahmen. Um dasselbe lag ein im Winkel herumgehender kbstlicher mit
Fischteichen versehener Garten und hinter demselben die Wiesen, wo die Tuchrahmen standen: alles dieses war mit einer grossen Mauer umfasst. Zur Weberei hatte
er in Vaals teils andere Gebaude errichtet, teils aber bediente er sich der Arbeiten
der ansassigen Webermeister im Dorfe. Der Buchhalter seiner Handlung und der
Farber bewohnten mit ihren Familien eigene von ihm erbaute schone Wohnhauser
im Orte. Der Aufseher liber die Scherer und Presser oder der sogenannte Meister
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Af b. 95 97. Ontwerptekeningen van
J. Moretti voor het Stammhaus
-

— woning en lakenfabriek — van J. A.
Clermont. Voorontwerp c. 1761—'64.
Coll. Graaf. A. de Clermont, Parijs.
Af b. 95. Plattegrond. Zuidvleugel met
woning rechts bij de tuin. Ververij aan
de achterkant. Rechts van het complex
Lutherse kerk en Koperhof. Rechts
onder Gouwsprong, drenkplaats, en
spoelbakken voor de wol. Midden
onder verfhuis (verves) van de Doopsgezinden.
Afb. 96 97. Varianten voor de tuinfaçade.
-
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Af b. 98-101. Ontwerptekeningen van
J. Moretti voor het Stammhaus
— woning en lakenfabriek — van J. A.
Clermont. Voorontwerp c. 1761—'64.
Coll. graaf A. de Clermont, Parijs.
Af. 98. Doorsnede over de binnenplaats naar het zuiden met binnenplaatsgevel van het woongedeelte. Links
doorsnede van de achtervleugel met
weergave van een verfkuip (streeparcering niet op origineel).
Af b. 99. Westelijke façade met inrijpoort.
Af b. ioo. Plattegrond van de begane
grond. Woning in zuidvleugel rechts.
Inrijpoort in de westvleugel onder.
Kamers voor droogscheren, persen en
opslag van de stoffen in de noordvleugel
links. Ruimten voor de ververij aan de
achterkant. In potlood later ingetekend
een luifel langs vier zijden van de
binnenplaats.
Afb. lor. Plattegrond van de verdieping.
Rookkanalen van de ververij in de
achtervleugel uitgespaard in de
muurdikte.
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Af b. 102-103. Ontwerptekeningen van
J. Moretti voor het Stammhaus
— woning en lakenfabriek — van J. A.
Clermont. Voorontwerp c. 176I—'64.
Coll. graaf A. de Clermont, Parijs.
Af b. 102. Plattegrond van het souterrain
met buizenstelsel voor aan- en afvoer
van water. Ronde verfkuipen in de
achtervleugel. In de noordvleugel,
bestemd voor het kaarden, vierkante
bakken en bassins.
Af b. 103. Plattegrond van de zolders.
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Af b. 104. Ontwerptekening van J. Mo-

retti voor het Stammhaus — woning en
lakenfabriek — van J. A. von Clermont,
c. 1764, uitgevoerd ontwerp.
Coll. graaf. A. de Clermont, Parijs.
Dakenplan. A. ingangsvleugel,
B. woongedeelte, C. fabriek, D. ververij, H. vijver met twee fonteinen voor
het woongedeelte, I. uitzichttorentje in
de vijver, L. fontein in de tuin voor het
woongedeelte. Links koetshuis en
stallen. Links boven terrein voor de
droogramen. Onderaan: N. Gouwsprong, M. drenkplaats, P. spoelbakken voor de wol. Bovenaan: E. los
gebouw voor de ververij (nu Julianaplein
2), G. spaarbekken voor de ververij.
Rechts Lutherse kerk en Koperhof.
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hatte sich dem Fabriksgebaude gegenuber eine eigene Wohnung gebaut' (vgl.
Liese, blz. 85).
Blijkens het `Plan Général' (afb. 104) was het terrein aan de noordoostkant
afgesloten door een muur. Bij het oostelijke uiteinde van die muur staat op deze
tekening schuin ten opzichte van het hoofdcomplex een apart gebouw, nu Julianaplein 2, aangegeven. Volgens de legenda behoorde het bij de ververij (E Batiment
dessiné à L'usage de la tenturerie). De ververij zelf bevond zich in de lagere
achtervleugel, die nu niet meer bestaat (D tenturerie) en in het achterste gedeelte
van de noordvleugel.
De achterplaats, op het `Plan Général' (afb. 104) aangeduid als `Cour de la
Tenturerie', werd aan de zuidoostkant begrensd door een langgerekte formele tuin
met dezelfde lengte-as als de binnenplaats van de Koperhof met predikantswoning
(Cour et maison du Ministre) en de Lutherse kerk (l'Eglise Lutherienne). Voor de
woonvleugel aan de zuidkant (B L'aile oti sopt distribués les appartements du
Maitre) lag over bijna de volle breedte een tuin met een langgerekte vijver aan de
kant van de Lutherse kerk, die van de straat was gescheiden door een muur met
een ingang in de middenas van de formele aanleg. Tussen beide tuinen, die ten
opzichte van elkaar een hoek van 35° maakten, lag een grote vijver in de vorm van
een rechthoekig trapezium, die fungeerde als vergaarbekken bij de ververij
(G Reservoir pour la Tenturerie). Aan de kant van de Lutherse kerk bevond zich
een heg.
Behalve de gesloten binnenplaats (Cour) met inrijpoort in de westvleugel (A Coté
de L'Entrée) en de achterplaats van de ververij was er aan de noordkant nog een
naar achteren open zijplaats binnen een haakvormig aangelegd gedeelte met
paardestallen en koetshuis (Cour des Ecuries et remises). Buiten de muur waarmee
het terrein aan de noordoostkant was afgesloten lag weiland met droogramen.
De noordvleugel kreeg de bestemming van lakenfabriek (C Aile dessiné pour la
fabrique des draps) en de zuidvleugel werd woning (B). Hier woonde Clermont en
ontving hij zijn gasten. Een van die gasten was zijn zwager, de dichter Johann
Georg Jacobi, die samen met zijn vriend, de dichter Johann Wilhelm Ludwig
Gleim, het tijdschrift Iris uitgaf, waaraan ook Goethe meewerkte. Een ander was
Georg Forster, die de tweede wereldreis van captain Cook had meegemaakt en die
in 1790 Aken en Vaals bezocht toen hij met Alexander von Humboldt op weg was
naar Engeland en Frankrijk. `Was ich im Hause sah' zo schreef hij `verrieth uberall
die vollkommenste Einfachkeit, aber zugleich auch die grosstmóglichste aisance
und Gewohnheit, sich nichts zu versagen' (Briefe u. Tagebucher, blz. 23).
Het woongedeelte zag uit op drie fonteinen (vgl. afb. 104); een in een rond
middenbassin, (L Basin aux jets d'Eaux), en twee in de langgerekte vijver aan de
kant van de Lutherse kerk (H `Stang aux deux jets d'Eaux). In het midden van
deze vijver was een uitkijktorentje getimmerd (I Belvédère de charpente).
In 1 774 logeert Johann Georg Jacobi hier in Vaals waar `alles rund herum mit
Garten, Springbrunnen, Lustháusern, u.s.w. geziert' is; 'Mein Zimmer' zo schreef
hij dat jaar in een brief, liegt an einem Garten; meine Fenster sind mit Weinreben
eingefasst; unter mir springt Wasser aus drey Teichen, u. macht ein leises, plátscherndes Gerausch, als wenn Nymphen sich badeten; gegen mir liber stehen
Lorbeeren u. hinter diesen Castanienbaume' (Heyderhoff, blz. 2I6). In een brief uit
het jaar 1781 staat : `Ich war in v, sah die Kastanienbáume, die Laube, das
Sommerhaus, hórte die Springbrunnen platschern, den Forellenteich murmeln u.
ging auf und ab an der Hecke, welche den Garten vom Grasplatz an der Kirche
scheidet' (vgl. Liese blz. 149). Die kastanjebomen stonden in een rij buiten de heg
op het grasveld van de Lutherse kerk; de boomgaard lag aan de oostkant van de
Koperstraat (die op het kadastrale minuutplan van omstreeks 183o—'4o Olmenstraat
heet).
Het water voor de fonteinen kwam uit de hoofdbron van de Gouw (N grande
Source), die ook water leverde voor huis en bedrijf, terwijl het water voor het
vergaarbekken (G) van de ververij door een kleinere bron werd geleverd. Ten
oosten van de hoofdbron, in de zuidwesthoek van het Von Clermontplein, lag een
drinkplaats, (M L'abreuvoir). De kleine bron staat op het `Plan Général' aangegeven
ten oosten daarvan (Q Petite Source pour L'usage de la tenturerie) en op het
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Afb. 105 108. Ontwerptekeningen van
-

J. Moretti voor het Stammhaus
— woning en lakenfabriek — van J. A.
von Clermont. Uitgevoerd ontwerp.
Coll. graaf. A. de Clermont, Parijs.
Afb. los. Tuinfaçade, 1764.
Afb. 106. Ingangsfacade, 1764.
Afb. 107. Bekroning van de ingangsfaçade.
Afb. 1o8. Plattegrond van de verdieping,
1764. Rechts zuidvleugel met woning.
Links noordvleugel met ruimte(n) voor
weefgetouwen.
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voorontwerp (afb. 95) iets meer naar het zuidoosten.
Daarvan is nu niets meer te zien omdat de grote bron, waarvan nog een oude foto
bestaat (Vaals in oude ansichten, Zaltbommel 1975, afb. 10) omstreeks 1930 werd
overkluisd
De aan- en afvoerleidingen staan aangegeven op drie van de ontwerptekeningen:
het voorontwerp met plattegrond van het hele complex (afb. 95), de plattegrond
van het souterrain (afb. 102), het `Plan Général' (afb. 104). Dikke loden pijpen van
de aanvoerbuizen zijn omstreeks 1930 opgegraven en aan een opkoper verkocht
(Liese blz. 120).
De bronnen van de Gouw leverden het heldere zachte water dat nodig was voor
het bedrijf; water met een constante temperatuur van I 0°C. `Was den Ueberfluss
des Wassers noch im Wert erhóhet', aldus Forster, `ist die Reinheit und Weichheit
desselben, welches zum Nutzen der Fabrik sehr wichtige Eigenschaften sind. Im
Winter bedient man sich lieber geschmolzenen Eises als Schnees, wegen der
vorziiglichen Reinheit des ersteren' (Ansichten, blz. 140). Van de hoofdbron (N op
het `Plan Général', afb. 104) liep water noordwaarts via een langgerekt bassin (o)
naar vijf spoelbakken (P Lavoir pour les Laines) in het open terrein voor het
complex (nu Von Clermontplein). Het water liep via een riool (z Canal qui recois
les Eaux de la grande Source) die het om de noordkant van het complex heen
afvoerde naar een hoofdriool (R Maitre canal sous terrain).
Forster vertelt dat de wol, afkomstig uit Spanje en via Oostende, 's-Hertogenbosch
en Aken aangevoerd, eerst in zulke spoelbakken gereinigd werd. De plaats op
open terrein met veel voorbijgangers was gekozen om diefstal door het personeel te
voorkomen. `Hier wird sie zuerst in ausgemauerten Vertiefungen gespiilt, aus
denen man das unreine Wasser nach Gefa llen ableiten kann. Um allen Betrug der
Arbeitsleute zu verhiiten, hat man diese Wollwaschen an freien, frequentierten
Ortern angelegt' (Ansichten blz. 132).
Van de hoofdbron (N) voerde verder een buis water via de tuin naar verschillende
delen van het complex naar een punt 1 (bij het koetshuis aan de noordkant van de
`Cour des Ecuries et remises') voor het spoelen van de wol; 2 voor de paardestal;
3 voor de twee waterkommen tegen de westgevel van de binnenplaats ; 4 (noordvleugel) voor de kelder waar de lakens gekaard werden, voor gebruik in de keuken,
en in de alkoof voor het handen wassen ; en 5 naar de ververij in de achtervleugel.
4 Tuyau de la grande Source qui conduit 1'Eau à N ° 1 pour Couler les Laines et à
N°2 dans les Ecuries aux Chevaux, et à N°3 aux Cuvette places Sur La Cour et au
N°4 à la Cave dont ont Leine les draps et pour Lusage de la Cuisine et dans
Lalcove servent à Laver les mains et à N°5 pour le cartier du tenturerie).
Van de kleine bron (Q) voerde een buis via de tuin water naar de trapeziumvormige
vergaarbak van de ververij, vanwaar een andere leiding naar de ketels en kuipen
liep (N°6 tuyau qui conduit L'Eau au recevoir G servent pour la tenturerie, et sorte
par tuyau N ° 7 qui la conduit aux chaudières et aux cuves). De vergaarbak ontving
verder regenwater van het dak van de Lutherse kerk.
Op de achterplaats van de ververij waren twee rechthoekige spoelbakken voor het
roodverven (F Lavoir pour les Ecarlates) die ook water via vergaarbak G ontvingen.
Oorspronkelijk waren daar drie spoelbakken in een komvormig verdiept terrein
ontworpen (afb. 95). Verder liep er water via een aftakking van de leiding naar het
losse gebouw E (nu Julianaplein 2). Het gebruikte water werd via een buis (v Canal
des Lavoirs) afgevoerd naar het hoofdriool (R).
Van een onderaardse bron Y (bij de zuidwesthoek van het vergaarbekken G) liep
een buis noordwaarts naar de kelders (x Canal qui renvoi les Eaux de la source
souterrain Y et se décharge dans les caves).
Verder was er nog een bron in de tuin tegenover de langgerekte vijver bij het
uitzichttorentje (AA ....Quelle
De afvoer van de privaten liep via een riool onder de open plaats voor het
complex (T Canal servent à lever le prives des Maitres) naar het riool z dat ook het
gebruikte water van de spoelbakken voor het huis ontving. Riool z lag dwars
boven of onder de afvoer van het water van het verfhuis van de Mennonieten
(s Canal de la maison des Menonistes).
Georg Forster zag in 1790 `die Tuchfabrik vom Wollspiilen an bis zur letzten
.
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Appretur und Verzierung. Es ist ein unermessliches Geschaft, was diese Leute
treiben, und jahrlich wird fur 600 000 fl. Waare versandt!' (Briefe und Tagebucher,
blz. 24). `Ich sah das Tuch weben, ich sah kratzen, scheren, pressen, kurz alle die
unzáhligen Operationen, die zur Bereitung dieses Kleidungsstoffs unentbehrlich
sind. Ich sah auch die Wolle spiilen und reinigen; nur spinnen sah ich nicht, denn
die Spinnerei ist durch die ganze Gegend umher verbreitet, zumal ist sie im
Limburgischen vortrefflich, wo das Landvolk mehr von Viehzucht als Ackerbau
lebt und folglich nicht so harte Hánde hat und einen zarteren Faden spinnt als im
Julichschen' (Briefe und Tagebucher blz. i7) (Vgl. Ansichten, blz. 132).
Niet alleen het spinnen werd door thuiswerkers gedaan maar voor een deel ook
het weven. De fabriek van Clermont `beschaftigt in Vaals, Aachen und Burtscheid
gegen hundertundsechzig Weber' schreef Forster (Ansichte, blz. i 35). `Zur
Weberei' aldus Kopstadt in 1 799 had Clermont `teils andere Gebaude errichtet,
teils aber bediente er sich der Arbeiten der ansassigen Webermeister im Dorfe'
(vgl. Liese blz. 85).
Het kaarden van het laken gebeurde in de noordvleugel van het Stammhaus die op
het `Plan Général' (afb. 104) staat aangegeven met een c (Aile dessiné pour la
fabrique des draps). Een buis voerde bij 4 aan de binnenplaatskant water naar de
kelder (a la Cave dont ont leine les Draps). De kaardebollen of -distels (dipsacus
fullonem, weverskaarde) werden volgens Forster bij Aken gekweekt.
Op de begane grond van de noordvleugel bevonden zich tussen de twee trappehuizen
kamers voor droogscheren, persen of pletten, voor opslag van de stoffen en voor
het laken dat nog moest worden geverfd. De bestemming van deze ruimten staat
aangegeven op een van de plattegrondtekeningen (afb. i oo). Van twee kamertjes
naast het westelijke trappehuis was dat aan de binnenplaatskant o.a. bestemd voor
de `Meister', de droogscheerdersbaas (`et aussi pour le maitre Tondeur'); in de
grote kamer naast deze twee werd het laken gevouwen om te worden geperst
(`Chambre pour plier les draps pour être pressés'); het persen gebeurde in de
middenzaal (`salle') die een uitgang had naar de binnenplaats (`Sortie de la
Chambre à presser'). Bij het oostelijke trappehuis lagen twee kleinere kamers,
waarvan de buitenste bestemd was voor opslag (Chambre pour les estoffes) en die
aan de binnenplaatskant voor laken dat moest worden geverfd (Chambre pour les
draps à teindre). Georg Forster schrijft over dit alles : `In mehreren grossen
Zimmern sitzen die Scherer und Tuchbereiter. Die Karden, deren man sich hier
bedient, werden in der Gegend von Aachen gezogen. Die Scheren kommen von
Remscheid, und die Pressspahne, oder eigentlich dazu bereitete Pappendeckel,
welche bei dem Pressen zwischen die Tiicher gelegt werden, von Malmedy,
seitdem die Englander die Ausfuhr der ihrigen verboten haben' (Ansichten, blz.
140).
In het niet onderkelderde achterste gedeelte van de noordvleugel en in de lage
achterbouw onder doorgetrokken dakschild van de niet meer bestaande oostvleugel
(D op het `Plan Général'; afb. 104) stonden de ronde kuipen en ketels voor het
verven. En in de kelder onder het midden van de noordvleugel, die door een
muurdam in tweeën was gedeeld, bevonden zich twee hoge vierkante bassins en
vier in de vloer uitgediepte vierkante bakken. Dat blijkt uit de algemene plattegrond
van het voorontwerp (afb. 95), de plattegrond met kuipen, kelders en afvoerbuizen
(afb. 102), het beganegrondplan (afb. too) en de profieltekening van het complex
(afb. 98).
Blijkens de plattegrondtekeningen van de eerste verdieping (afb. i o i en i o8) waren
er verticale kanalen voor afvoer van rook achter elke kuip in de muurdikte
uitgespaard.
De aan- en afvoer van het nodige water voor de ververij was volgens Forster
perfect. `Die zur Fabrik gehórigen Wasserleitungen sind eben so vorteilhaft
eingerichtet, und jedes Zimmer wird dadurch hinlanglich mit Wasser versorgt. In
der Farberei fiillt man die Kiipen vermittelst geóffneter Hahne in wenigen Augenblicken und leert sie ebenso schnell durch grosse Heber. Das unreine Wasser hat
seinen Abfluss durch R6hren unter dem Fussboden' (Ansichten, blz. 140).
Buiten op het achtererf waren de twee spoelbakken voor de roodververij en op het
weiland achter het losse gebouw van de ververij (E op het `Plan Général' nu
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Julianaplein nr. 2; afb. 104) en de muur die het terrein aan die kant afsloot
stonden de ramen voor het drogen ('Prairie OU sont places les Rames pour seeher
les Draps'). 'Ein Vorzug der hiesigen Tiieher, den vermutlieh die Orientaler
besonders zu schatzen wissen, besteht darin, dass man sie im Rahmen fast gar
nicht reckt und dass sie daher auch nicht einlaufen, wenn man sie ins Wasser legt',
schrijft Forster (Ansichten, blz, 14I).
Na 1776 werden de stoffen geverfd in een groot nieuw gebouw, gelegen in het dal
ten noorden van de plaats waar huis Blumenthal zou verrijzen.
In de 'Biographische Notizen' over Johann Arnold von Clermont, opgetekend
door Joh. Arnold Kopstadt in 1799 staat namelijk het volgende te lezen: 'Unter
allen Teilen seiner Tuchmanufaktur schien ihm die Tuchfarberei eine der wichtigsten
und eintraglichsten zu sein; als ihm daher die mit seinem Wohnhause verbundene
Farberei nicht iiberall geniigte, erriehtete er in der tiefsten Talgegend des Ortes
noch eine fiir sieh bestehende neue Farberei, die nach dem Urteil der Sachverstandigen und Kenner einen hohen Grad von Vollendung besass und viele Vorziige vor
anderen in sich vereinte. Diese Anlage schien ihm so wert zu sein, dass er bei
Errichtung derselben dieser Farberei gegeniiber zugleich auch den Grundstein zu
einem neuen Wohnhause fiir sich legen liess und daselbst seine letzten Jahre in
Ruhe zuzubringen gedachte' (vgl. Liese bIz. 86). (Vgl. ook gemeente-arehief, nr. 47,
stukken uit 1775 betreffende het verzoek van Clermont om 10 roeden grond te
kopen, gelegen ter plaatse genaamd de 'Longendaeler Pleij' en het aanleggen van
een ondergronds kanaal van deze plaats onder de publieke weg door naar zijn
vijvers in verband met de aanleg van zijn lakenfabriek ; en nr. 30, notulen uit 1776
over de inspectie van de loop van de Gouwbeek en daarmee samenhangende
stukken betreffende het verzoek van Clermont om ten dienste van zijn wolververij
water te mogen aftappen van de Gouwbeek).
'Das zur Farberei gehorige Gebaude', schreef Forster in 1790 over deze nieuwe
ververij, 'ist einzig in Absicht und Grosse, bequeme Einrichtung, Reinlichkeit u.s.f.'
(Briefe und Tagebiicher, bIz. 17). Forster zag eerst de bedrijvigheid in de volmolens
en daarna in de nieuwe ververij. 'Von den Walkmiihlen, wo die Tiicher eine nasse
Bereitung erhalten, welehe teils wegen der sehweren Arbeit, teils wegen der
ekelhaften Beschaffenheit der zum Reinigen gebrauchten Stoffe, teils auch wegen
der bestandigen Nasse des Aufenthalts die Arbeiter mehr als jede andere angreifen
muss, fiihrte man uns in die neue Farberei, die in ihrer Art beinahe einzig ist und
wovon man nur noeh zu Sedan in Frankreich etwas ahnliches sieht. Ihre Anlage
hat sieherlieh mehr als zehntausend Taler gekostet und vereinigt die drei wichtigsten
Vorteile: dass s"ie geraurnig ist, Holz erspart und Sieherheit vor Feuersgefahr hat.
Sie ist von den iibrigen Fabriksgebauden ein wenig abgelegen und bildet einen
einzigen grossen Saal, der durch viele grosse Fenster erleuchtet wird, die zugleieh
zur Erhaltung des so notigen Luftzuges dienen. Genau in der Mitte desselben ist
ein grosser Turm mit Mauern von ungeheuer Dicke angelegt, welcher sich in den
Rauchfang endigt. Die Benennung "Turm' ist wirklich die passendste fur dieses
Gebaude, urn welches rings umher die Kiipen oder Farbkessel in einem Kreise
stehen. Die Feuerung geschieht von innen im Turm. Das Holz liegt auf einem
Roste, dessen einzelne Stabe drei Zoll im Durchmesser haben und dennoch von
der Hitze schmelzen. Die Flamme spielt im Kreise urn den gefiitterten Kessel, und
der Rauch kommt durch eine iiber dem Schiirloche angebrachte Offnung und
steigt in der Mitte des Turms heraus. Zwischen beide Offnungen ist ein Schieber
angebraeht, der, wenn man ihn mit einer Hand zudriickt, das fiirchterliehste Feuer
im Ofen augenblicklich ersticken kann' (Ansichten, bIz. 139-140). Een van de
volmolens die Forster zag kan die bij Epen geweest zijn. De nieuwe ververij lag
vermoedelijk ten noorden van Blumenthal.
Op de kaart van Tranehot (1803 e.v.) lijkt nog geen gebouw te zijn aangegeven
naast de vijver met de obelisk in de Beemden. WeI staat er een opvallend lang
gebouw onmiddellijk ten noordoosten van het rSde-eeuwse huis 'Genne Pley' dat
in 1936 werd afgebroken. Dat kan de nieuwe ververij geweest zijn die volgens de
'Notizen' van J. A. Kopstadt uit 1799 in de buurt van huis Blumenthal in het
diepste deel van het dal stond.
Het gebouw stond dwars op het trace van de straatweg naar Maastricht die in de
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jaren 1824—'25 werd aangelegd (vgl. ook gem. arch. Vaals, nr. 47 en 30, genoemd
op blz. 93).
In Vaals, Aken en Burtscheid vervaardigde men volgens Forster `bloss einfarbige
Tacher, die im Stack gefárbt werden, dahingegen Verviers und die dortige Gegend
bloss melierte Tucher, die schon im Garn gefárbt sind, liefern' (Ansichten, blz.
131). `Rot und gran wird hier vorzaglich schon gefárbt' (Ansichten, blz. I40). Dat
maakte de handel die voornamelijk op de Levant gericht was, betrekkelijk
onafhankelijk van veranderingen in de mode. 'So fein ist das Gespinst, so gleichfórmig das Gewebe, so schon die Farbe, so vorsichtig die Bereitung dieser Tucher,
dass man bei den soliden Grundsátzen, nach welchen hier verfahren wird, dieser
Fabrik einen langen Flor voraus verkandigen kann' (Ansichten, blz. i 35).
Forsters optimistische kijk op de toekomst van het bedrijf kwam niet uit want de
oudste zoon van Johann Arnold von Clermont, Carl Theodor Arnold, die in 1 793
de leiding overnam, was niet opgewassen tegen de economische moeilijkheden van
de Franse tijd (verandering van het muntstelsel, manipulaties met assignaten,
achteruitgang van de handel op de Levant). En bovendien zag hij geen kans partij
te trekken van nieuwe vindingen zoals ze onder meer door de machinebouwer
James Cockerill in Luik en later ook Aken naar Engels voorbeeld werden toegepast.
Na zijn vertrek uit Vaals in 1819 werden in i 829 ten overstaan van notaris Rompen
uit Gulpen de goederen uit het faillissement van Carl Theodor von Clermont
openbaar verkocht. Daartoe behoorden i. het huis genaamd Kirchfeld, vlak bij de
nieuwe weg van Maastricht naar Aken, ongeveer tegenover het Hollandse grenskantoor (Binterimse huis aan de Koperstraat), 2. het grote en uitgebreide gebouwencomplex, genaamd Stammhaus midden in Vaals, dicht bij genoemde nieuwe
weg gelegen, met stallen, koetshuizen, twee Basse Cours, waterleidingen, ommuurde
tuinen, samen 342 roeden 6o ellen Nederlands. Deze prachtige gebouwen, zeer
aangenaam gesitueerd, in goede welstand, ingericht voor voorname bewoning en
fabrieken, voorzien van waterleidingen en alle gemakken die men zich wensen kan,
3. een huis met tuin, open plaats en weiland, genaamd im Lungenthal' (bij
Blumenthal), doorsneden door de nieuwe straatweg naar Aken, te zamen ongeveer
8o roeden Nederlands (huis Genne Pley, afgebroken in 1936 en het terrein,
doorsneden door de nieuwe straatweg, waar de na 1776 gebouwde nieuwe ververij
gestaan had), 4. een huis, genaamd `am Gausprung' aan de straat in Vaals (het
tegenwoordige Von Clermontplein 24), 5. nog i o percelen land, beemd en bos,
samen ongeveer 3 bunder (Liese, blz. 163-164).
Het Stammhaus van de familie Clermont werd eigendom van Franz Ignaz Tyrell,
een Akense lakenfabrikant die zijn bedrijf naar Vaals overbracht. Het complex
bleef bijna een eeuw lang in handen van de familie Tyrell, totdat het in 1924 in
drie gedeelten werd verkocht.
Korte tijd later, vermoedelijk in 1926, werd de achtervleugel — die oorspronkelijk
verfinrichting was en later tot omstreeks i 88o leerlooierij — afgebroken.
Het geschilderde behang en de supraporten uit de tuinkamer (afb. 114-118) op de
begane grond in de zuidvleugel (nu trouwkamer) zijn in 1924 gekocht door de
kunsthandelaar Andries Davids, die gevestigd was in Rotterdam op het adres
Leuvehaven 2 I . Het behang werd doorverkocht naar de Verenigde Staten en de
drie supraporten maken nu deel uit van de collectie van het Couvenmuseum in
Aken. Meubels uit de eetkamer — een ebbehouten tafel, twee speeltafeltjes in
Lodewijk xv-stijl, vier stoelen en twee zetels — werden door Betsie Gelissen `als
bruidsschat' meegebracht bij haar intrede in 1932 in het klooster Onder de Bogen
in Maastricht. Deze meubels — de stoelen met een donkere bekleding in plaats van
het oorspronkelijke roze damast — staan nu in het Bisschoppelijk Paleis te Roermond.
In 1964 kocht de gemeente Vaals, die het grootste gedeelte van het complex in
195o als eigendom had verworven, ook het noordelijke gedeelte van de ingangsvleugel samen met het westelijke trappehuis van de noordvleugel en de zijvleugel
met de doorrit naar de voormalige `cour des écuries et remises'. Niet aangekocht
werd het losse gebouw Julianaplein nr. 2.
Het complex, dat tot woonkazerne was gedegradeerd, totaal uitgewoond en in
1944 bovendien aan de zuidzijde beschadigd door granaatinslag, is in de jaren
1 975—' 81 gerestaureerd naar plannen van architectengroep Mertens. Bij deze
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Alb. 109. Huis Clermont, thans
gemeentehuis (opm. 1981).

Beschrijving plattegrond

restauratie is de oude indeling zo veel mogelijk behouden of hersteld, behoudens
de noodzakelijke aanpassingen voor de nieuwe bestemming. Buiten werd opnieuw
een torentje aangebracht op het dak van de ingangsvleugel. Hoewel de gevels
oorspronkelijk met rode verf en witte voegstrepen afgewerkt waren geweest en
daarna, zoals alle gebouwen van Clermont, een zacht gele kleur hadden gekregen,
heeft men ze nu overeenkomstig de 19de-eeuwse traditie opnieuw witgesaust. In
1979 was de restauratie zo ver gevorderd, dat het complex als gemeentehuis in
gebruik kon worden genomen.
Aaneengesloten vleugels van gelijke hoogte, afgedekt met mansardedaken,
omgeven drie kanten van een binnenplaats met de toegangspoort in de westvleugel
in de hoofdas van het symmetrisch aangelegde complex (afb. 109—I I 3). In de
zuidvleugel bevinden zich de voormalige woonruimten. De vier trappehuizen van
het complex bevinden zich in de voormalige woonvleugel en in de fabrieksvleugel
aan de noordkant, bij de hoeken van de binnenplaats die tot 1926 aan de oostzijde
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Afb. no. Huis Clermont 1761—'65,

architect J. Moretti. Rechtergedeelte
van de westfaçade en de tuinmuur uit
de bouwtijd die inmiddels is afgebroken.
Op de achtergrond de Lutherse kerk
(opn. 1964).
Afb. III. Huis Clermont (nu gemeentehuis). Westfaçade. Rechts een 19deeeuwse hoektoren van het huis Verves
(opn. 1 979).
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was afgesloten door de lagere vleugel van de voormalige ververij.
Aan de noordkant ziet men in het verlengde van de ingangsvleugel een smallere en
lagere zijvleugel onder een mansardedak met een poort naar het achterterrein.
Aan de oostkant van het complex staat schuin ten opzichte van dit alles met de
kopgevel naar de straat een langwerpig gebouw (Julianaplein 2), dat oorspronkelijk
in gebruik was bij de lakenververij.
De muren zijn opgetrokken uit baksteen met toepassing van Naamse steen voor de
omlijsting van poorten, segmentboogvensters en -ingangen, die voor het merendeel
symmetrisch gerangschikt zijn. De daken zijn met leien bedekt. Midden op het dak
van de westvleugel is bij de restauratie op grond van aanwijzingen in de kap
opnieuw een torentje geplaatst. Het is eenvoudiger van vorm dan het torentje op
het ontwerp van Moretti. De dakkapellen met hun getoogde in zijvoluten uitlopende
kroonlijsten zijn voor het merendeel bij de restauratie gemaakt naar voorbeeld van
enkele die nog aan de achterzijde van de noordvleugel bewaard waren.
De westgevel (afb. I 1 o— I I 1), aan de kant van de straat heeft een middenrisaliet van
drie traveeën, waarin de geblokte omlijsting van de ellipsboogpoort met lisenen
doorloopt langs de bovenverdieping. Boven de poorttravee staat een natuurstenen
gevelbekroning met de spreuk S P E RO I N V I D I A M (ik verwacht afgunst) en een
wijzerplaat tussen rocailles en krulwerk. Aan de kant van de binnenplaats (afb.
I I 3) is de ellipsboogpoort — met samengestelde sluitstenen — door geblokte
penanten gescheiden van twee smallere die dichtgezet zijn. Deze laatste horen bij
de nevenruimten die oorspronkelijk in open verbinding stonden met de binnenplaats.
Aan deze kant bevindt zich een frontonachtige gevelbekroning van natuursteen
met de spreuk NIL VOLENTIBUS ARDUUM (niets is voor hen die willen bezwaarlijk)
en een wijzerplaat in een rocaille-omlijsting. De zuidgevel (afb. 112) is geleed door
twee zijrisalieten en een middenrisaliet met fronton, waardoor een tweede as van
het complex door de ingang aan de voormalige tuinkant is aangeduid, die dwars
staat op de hoofdas door de poort. Het fronton van het middenrisaliet is gevuld
met de wapens van Johann Arnold von Clermont en Elisabeth Sophie Emminghaus
onder een kroon en tussen rocailles.
Op de verdieping hebben de vensters van het middenrisaliet lagere onderdorpels
dan de overige; zij flankeren balkondeuren in een ellipsboogomlijsting met ervoor
een smeedijzeren balkonhek met het monogram van Clermont (twee naar elkaar
toegekeerde letters c). Zij behoren bij een kamer (nu burgemeesterskamer) die
doorloopt tot aan de binnenplaatsgevel, waar in drie niet uitspringende traveeën
dezelfde vormen zijn te zien en in het midden ook een smeedijzeren balkonhek
met het monogram van Clermont.
De zuid- en de noordvleugel hebben aan de kant van de binnenplaats ingangen
naar de trappehuizen, die corresponderen met dergelijke ingangen in de buitengevel
van de noordvleugel. Bovendien heeft de noordvleugel aan de binnenplaatskant
nog een deur in de middenas, die oorspronkelijk fungeerde als `sortie de la
chambre à presser'.
De aanbouw aan de noordkant hee ft aan de straatzijde een ellipsboogpoort in een
omlijsting met getoogde kroonlijst. De tuin ten zuiden van het complex werd
afgesloten door een bakstenen muur met rechthoekige spaarvelden en een geprofileerde deklijst (afb. I 1o). Deze muur is na 1964 afgebroken (vgl. ook Vaals in oude
ansichten, Zaltbommel 1975, afb. 5). Op de binnenplaats drie voetstukken,
vermoedelijk van vroegere tuinbeelden, xVIIIc.

Inwendig

Noordvleugel

Zuidvleugel

Onder de drie hoofdvleugels van het complex bevinden zich kelders met troggewelven tussen zware gordelbogen. Niet onderkelderd zijn het achterste gedeelte
van de noordvleugel en de aanbouw aan de noordzijde langs de straat.
In de noordvleugel, eens lakenfabriek, bevinden zich nog twee vierkante bassins
over de volle hoogte van een der kelders onder het middengedeelte; zij konden op
de begane grond worden gevuld en afgetapt in de kelder, waar de plaats van vier
ondiepe bakken is aangegeven in de nieuwe vloer.
In het westelijke trappehuis van deze noordvleugel bevindt zich nog een eiken trap
met uitgezaagde balusters in Lodewijk xv-stijl.
In de zuidvleugel hebben beide trappehuizen nog eiken trappen met sierlijk
gesneden leuningen in Lodewijk xv-stijl. In beide westelijke trappehuizen bevinden
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Afb. 112. Huis Clermont (nu gemeente-

huis), 1761—'65, architect J. Moretti.
Zuidfaçade (opn. 1 979).
Af b. 113. Huis Clermont. Binnenplaats
naar het westen (opn. 1982).
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Begane grond

zich op de begane grond nog vloeren met plavuizen van Naamse steen. In de
zuidvleugel liggen tussen beide trappehuizen voormalige woonvertrekken in
enfilade met uitzicht op de Lutherse kerk en het terrein dat vroeger de tuin was. De
trappehuizen staan op de begane grond met elkaar in verbinding door een gang die
uitziet op de binnenplaats. Aan die gang lagen bij het oostelijke trappehuis twee
privaten. Gangen en trappehuis zijn voorzien van stucplafonds met eenvoudige
kooflijsten.
De voormalige tuinkamer op de begane grond achter het middenrisaliet van de
buitengevel werd oorspronkelijk van gevel tot gevel geprojecteerd maar uiteindelijk
uitgevoerd met de gang ernaast. Deze kamer, die nu dienst doet als trouwzaal,
heeft een rijk versierd stucplafond en een hoge kachelnis, bekroond met de wapens
van Johann Arnold von Clermont en Elisabeth Sophie Emminghaus, alles in
Lodewijk xv-stijl (afb. 119). De betimmeringen en de geschilderde behangsels van
deze vroegere pronkkamer (afb. 114-118) zijn na openbare verkoping in 1924 via
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Afb. 114-115. Huis Clermont, 1761—'65.

Voormalige tuinkamer voor verwijdering
van geschilderd behang en verdere
aankleding, zuidzijde (opn. 1924).
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de antiquair Andries Davids uit Rotterdam (Leuvehaven 21) terechtgekomen in de
Verenigde Staten van Amerika. De wanden waren bespannen met geschilderd
behang met pastorale en rustieke voorstellingen. Tegen beide penanten aan de
tuinkant waren consoletafeltjes, spiegels en schilderijen in rijk gesneden omlijstingen
aangebracht; de schilderingen boven de spiegels elk met twee blote kindertjes,
rechts met attributen van de muziek, en links met die van de poëzie; de linkerschildering met ongeveer dezelfde compositie als een supraporte uit 1771 in het kasteel
van Hamal bij Tongeren (vgl. J. Philippe, Meubles, styles et décors entre Meuse et
Rhin, Luik 1977, afb. 237 op blz. 184). Verder waren er supraportes met portretten:
Boven de deur naar de gang een vrouwenportret (afb. i17), Elisabeth Sophie
Emminghaus, echtgenote van Clermont, of volgens Liese (blz. 52) zijn moeder
Helene Margarethe Huyssen ; boven de deur naast de schouw een man (Clermont?)
bij een gebeeldhouwde kop (afb. I i 8), en boven de deur aan de westkant
Johann Arnold von Clermont (afb. 116). De drie portretten bevinden zich nu in het
Couvenmuseum te Aken; het vrouwenportret als onderdeel van een schoorsteenmantel (E. G. Grimme, Fiihrer durch das Couven-Museum, 1974, pl. t.o. blz. 26).
De panelen van de lambrizering en het lijstwerk om de schilderingen waren
versierd met snijwerk in Lodewijk xv-stijl. Boven de deur naar de gang is bij de
restauratie een kopie aangebracht van het vrouwenportret, en verder is de kamer
toen opgesierd met twee reusachtige kopieën naar schilderijen van Ruysdael en
Hobbema. — Parketvloer xv111c.
De aangrenzende kamer (afb. 120) aan de westkant van de voormalige tuinkamer
heeft een stucplafond in Lodewijk xv-stijl. De schouw heeft een marmeren
ondermantel met symmetrisch ornament, xix, een bovenmantel met Lodewijk xvstucwerk als omlijsting van een vlak waaruit de vulling verdwenen is. Nog wel
aanwezig zijn de vergulde gietijzeren haard en de blauwe 18de-eeuwse tegels met
bloempatroon in de ondermantel. De panelen van de lambrizering en de onderste
deurpanelen zijn versierd met vlakke symmetrische krulornamenten.
Boven de deur naar de gang is bij de restauratie een kopie aangebracht van het
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Afb. 116-117. Huis Clermont, 1761—'65.
Voormalige tuinkamer voor verwijdering
van geschilderd behang en verdere
aankleding, west- en noordzijde (opn.
1924).
Afb. 118. Voormalige tuinkamer voor
verwijdering van geschilderd behang en
verdere aankleding, oostzijde (opn.
1924).
Afb. 119. Wapens van Johann Arnold
von Clermont en Maria Elisabeth
Sophie Emminghaus in de voormalige
tuinkamer (opn. 1981).
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Afb. 120. Kamer ten westen van de

voormalige tuinkamer met stucwerk in
Lodewijk xv-stijl en kopie van een
supraporte uit de voormalige tuinkamer
(opn. 1981).
Afb. 121. Schouw in de burgemeesterskamer (opn. 1981).
Alb. 122. Verplaatste schouw in
Lodewijk xv-stijl (opn. 1982).
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Af b. 123. Ontwerptekening van
J. Moretti voor het huis Blumenthal van
J. A. von Clermont, 1786. Plattegrond
van de verdieping met voorlopige vulmuurtjes in de deuropeningen van de
middenzaal. Coll. graaf A. de Clermont,
Parijs.
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Verdieping

portret van Johann Arnold von Clermont in het Couven-Museum te Aken, dat
oorspronkelijk boven de deur naast de kachelnis van de tuinkamer zat.
Het zuidwestelijke hoekvertrek op de begane grond heeft twee deuromlijstingen
met kuifstukken in Lodewijk xv-stijl en rechts aan de voormalige tuinkant tussen
twee vensters een schouw met een slanke bovenmantel en Lodewijk xv-stucwerk.
De kamer op de verdieping achter het middenrisaliet van de zuidvleugel — nu
burgemeesterskamer — neemt de ruimte tot aan de binnenplaatsgevel in beslag. Het
stucplafond is voorzien van kooflijsten met bloemboeketten in de hoeken en
cartouches in het midden. De schouw (afb. 121) heeft een ondermantel met een
gedeeltelijke originele betegeling; de bovenmantel heeft rechthoekige panelen met
geschilderde fantasielandschappen; erboven een stucornament met schelp als
bekroning (bij de restauratie aan de hand van een foto gereconstrueerd). De
aangrenzende kamer van de gemeentesecretaris — oorspronkelijk slaapkamer met
alkoof — heeft een schouw met een bovenmantel in Lodewijk xv-stijl. Het tegelmotief
is bij de restauratie gereconstrueerd aan de hand van een scherf en tegels in het
Akense Couvenmuseum. Het rijke stucplafond in Lodewijk xv-stijl is een repliek
van het oorspronkelijke dat in een zeer slechte staat verkeerde.
In het noordwestelijke vertrek op de verdieping — van het hoofd Publieke Werken —
bevindt zich een rijk gebeeldhouwde stenen ondermantel in Lodewijk xv-stijl (afb.
122), die zich oorspronkelijk tegen de noordwand van een grote ruimte aan de
zuidwestzijde bevond, waar bij de restauratie een liftkoker moest worden aangebracht.
BLUMENTHAL

Huis Blumenthal Bloemendalstraat 26, is gebouwd in opdracht van Johann Arnold
von Clermont, die er door zijn overlijden in december 1795 slechts enkele maanden
heeft kunnen wonen. Het gebouw, dat lange tijd als klooster heeft dienst gedaan,
huisvestte tot voor kort een middelbare school.
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Afbeeldingen

Geschiedenis

G. C. Ubaghs, in P. Limb. 2 : 1865, blz. 32o.— Vaessen, par. 49, 51, 55, 7 6 , 77. — Liese,
blz. 7 6 , 79, 86, 97, 127, 138.
Ontwerptekening `Plan du Second Etage', gesigneerd J. Moretti inv. et del. 1786, in
het bezit van graaf A. de Clermont, Rue des Petits Champs, Parijs (2e); calque bij
de Provinciale Waterstaat in Maastricht (afb. 123). Hoofdgebouw en
koetshuis vanaf de straat gezien voor 1846, gewassen tekening door Ph. van
Gulpen; Stadsarchief Maastricht (afb. 125). — Het huis vanaf de straat gezien
omstreeks 185o, crayontekening, verblijfplaats onbekend (afb. 126).
Toen Johann Arnold von Clermont `in der tiefsten Talgegend des Ortes' een apart
gebouw liet neerzetten als ververij voor zijn lakenfabriek (zie ook blz. 93-94) liet
hij volgens de Biographische Notizen uit 1799 van J. A. Kopstadt `bei Errichtung
derselben dieser Fárberei gegeniiber zugleich auch den Grundstein zu einem neuen
Wohnhause fur sich legen' (vgl. Liese blz. 86). Mogelijk behoorde het bouwterrein
bij de nalatenschap van zijn moeder Helene Margarethe Clermont, geboren von
Huyssen, overleden in 1776; in Vaals behoorde `das Gut neben St. Albert' tot de
bezittingen, in haar testament genoemd (vgl. Liese blz. 64).
Uit de plattegrondtekening van 1786 (afb. 123) blijkt dat J. Moretti het huis heeft
ontworpen. Verder staat in de familiekroniek van J. A. Kopstadt (1827) dat keizer
Jozef II geprobeerd heeft Clermont `in 6sterreichische Dienste zu ziehen. Clermont,
dem schon die Blumenthaler Plne im Kopf steckten, lehnte das Anerbieten des
Monarchen ab' (vgl. Liese, blz. 97). Nadat in 1791 een aanvang gemaakt was met
de bouw (volgens Liese, blz. 127), kreeg Clermont op 12.I0. 1793 vergunning om
bomen te laten planten langs de weg van Vaals naar het `Nieuw Huys' genaamd
`Blumenthal' (gemeente-archief, nr. 1 o). In 1793 trok Clermont zich blijkens de
Notizen van Kopstadt terug uit de dagelijkse leiding van zijn bedrijf in de hoop
zijn `vor vielen Jahren schon in Grund gelegtes práchtiges Wohnhaus im unteren
Teil von Vaals, Blumenthal genannt, vóllig ausbauen zu kinnen ( Allein der
(....) verderbliche Revolutionskrieg der Franzosen ( ) hinderte ihn leider gewaltig
an der ruhigen Ausfiihrung seiner Entwurfe' (vgl. Liese blz. 76). Maar toen de
omstandigheden gunstiger werden `kam er auch bald wieder auf seine Lieblingsentwurfe und Beschaftigungen zuriick und liess vorzuglich den Bau und die innere
Einrichtung seines neuen Wohnhauses Blumenthal eifrigst betreiben. Es wurde
auch dahin gebracht, dass sich die Hálfte dieses weitláufigen Wohngebudes im
Sommer 1795 in ziemlich wohnbarem Zustande befand. Er zog also im August
dieses Jahres aus seinem alten Wohnhause mit seiner ganzen Haushaltung hinein',
aldus Kopstadt (vgl. Liese blz. 79). Toen het huis in 1795 door Clermont betrokken
werd ontbrak aan de achterkant nog de bovenzaal. Het `Plan du Second Etage' uit
1786 is kennelijk bewerkt met het oog op een voorlopige oplossing: lijnen van een
schilddak binnen de muren van de onvoltooide bovenzaal en vulmuurtjes in de
deuropeningen. Het laag gehouden middengedeelte aan de achterkant had dus een
voorlopig schilddak, dat aan drie zijden omsloten werd door delen die al op volle
hoogte waren gebracht. Vandaar ook de brede u-vorm van het huis op de kaart van
Tranchot uit de jaren 1803 e.v. Op deze kaart is ook de formele tuinaanleg met de
vijvers weergegeven, evenals een bijgebouw links van het voorterrein haaks
geplaatst ten opzichte van het huis.
In 1799 bezocht Christian Friedrich Hertzog uit Brunswijk in Vaals de huizen die
zijn oom gebouwd had. `Das Haus bei Clermonts ist ein wahrer Pallast, so auch
das des áltesten Bruders', zo schreef hij in zijn dagboek `doch ist dieses Blumenthal
in jedem Betrag weit vorziiglicher und ohnstreitig das schonste. Wir speisten in
einem schonen tempelahnlichen Saale, und vor uns im Garten sprangen die
schónsten Cascaden' (vgl. Liese, blz. 138).
Johann Adam Heinrich von Clermont was hier in 1805 gastheer van keizerin
Joséphine en haar zuster Hortense de Beauharnais, de toekomstige vrouw van
koning Lodewijk Napoleon. In 1811 heeft hij geprobeerd huis en park te verkopen
aan Napoleons zuster, prinses Pauline van Borghese. Zij betrok het huis enkele
dagen met haar hofhouding maar kocht het niet.
Bij de voltooiing had het huis — met zijn mansardedaken en fronton op het midden
van de voorgevel — een blokvormige gedaante gekregen met een torentje als
)
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Afb. 124. Huis Blumenthal, hoofd-

gebouw en terrassentuin (opm. 1976).
Afb. 125. Huis Blumenthal voor 1848,
voorzijde. Tekening van Ph. G. J. van
Gulpen. Verz. Limb. Gesch. en
Oudheidk. Genootsch., Stadsarchief
Maastricht.

Beschrijving

bekroning boven de grote zaal op de verdieping aan de achterkant. Dat blijkt uit
de crayontekening van omstreeks i 85o (afb. 126), die op dit punt betrouwbaarder
lijkt dan de weergave van Van Gulpen (afb. 125).
In 1846 heeft Carl von Clermont huis en park verkocht aan Wilhelm von Lommesen,
Stadtrat in Aken. Op diens initiatief is hier in 1848 een klooster met pensionaat
gevestigd van de Dames du Sacré Coeur, de congregatie waarbij zijn dochter Anna
was ingetreden. De grote bovenzaal, eens feestzaal, werd toen veranderd in een
kapel ; beelden van Adam en Eva in nissen naast de entree zijn toen vervangen
door beelden van Maria en Jozef.
Het iets ingekorte achterterrein werd omgeven door een muur en het 18de-eeuwse
huis werd blijkens kadastrale gegevens voor 1855 oostwaarts verlengd en kort
daarna westwaarts, zodat het — verhoogd met een extraverdieping — deel ging
uitmaken van een langgerekt complex met kapel in het westelijke gedeelte. Dit
complex werd in 1862 door brand zwaar beschadigd. Ten slotte werd vóór 1865
haaks tegen het westelijke uiteinde door Schmalbach de neogotische kapel
gebouwd waarvan de eerste steen in 1855 was gewijd (P. Limb. 2: 1865, blz. 320).
Het complex heeft lange tijd dienst gedaan als klooster met pensionaat en in de
laatste jaren als middelbare school.
Het oorspronkelijke huis (afb. 124, 127, 131) vormt het hogere middendeel van een
langgerekt complex met een oude dienstvleugel links van het voorterrein en haaks
tegen het andere uiteinde de kapel.
Het voorterrein is van de straat gescheiden door een tuinmuur met toegangshek in
de middenas van het complex.
Binnen de ommuring van het oplopende achterterrein zijn belangrijke onderdelen
bewaard van een 18de-eeuwse terrassentuin (afb. 13o, 131).
Het 18de-eeuwse middendeel van het gebouw heeft een bovenverdieping uit het
midden van de 19de eeuw onder een flauwhellend schilddak met leien. De muren
zijn opgetrokken uit baksteen met toepassing van Naamse steen voor plinten,
venster- en ingangsomlijstingen en andere sierende delen: geblokte segmentboog-
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omlijstingen met samengestelde sluitstenen, en omlijstingen met geprofileerde
rondbogen in de middenrisalieten van voor- en achtergevel. De gevels zijn deels
gewit en bij de risalieten gepleisterd.
Die risalieten hebben geblokte lisenen en een bekronend fronton. De bovenste
rondboogvensters in de risalieten zijn in dubbel aantal twee aan twee gerangschikt
en neoclassicistisch van vorm.
Het risaliet van de voorgevel (afb. i 27) heeft op de eerste verdieping een smeedijzeren
balkonhek in Lodewijk xvi-stijl. Voor dit risaliet bevindt zich nog het oorspronkelijke
ingangsbordes met dubbele trapopgangen en smeedijzeren hekken in Lodewijk
xvi-stijl. Op het gevelfronton staat een crucifix.
Het bredere risaliet van de achtergevel (afb. 13 i) hee ft dubbele lisenen en een
fronton met een ronde wijzerplaat. Ervoor staat een lage driezijdig gesloten
aanbouw uit het midden van de i9de eeuw met rondboogvensters, geblokte
hoeklisenen en een dakterras. Dat dakterras is voorzien van smeedijzeren hekken
in neoclassicistische stijl tussen hoekpijlers met siervazen.
De aanbouwen, waarmee het oorspronkelijke huis in het midden van de 19de eeuw
naar beide kanten werd verlengd, hebben gepleisterde gevels met segmentboogvensters. Ook de oorspronkelijke losse dienstvleugel, xviiid, haaks tegen het linker
uiteinde, is van buiten gepleisterd. Dat is niet het geval met de bakstenen gevels
van de neogotische kapel die haaks op het andere uiteinde staat.
Het interieur van het oudste gedeelte is totaal veranderd. De ingangshal kreeg zijn
huidige gedaante met boogvullingen van stuc langs de wanden na de brand van
1862. Achter deze hal loopt over de volle lengte een gang naar de oorspronkelijke
zij-ingangen in de nu ingebouwde korte zijgevels. Oorspronkelijk zal de hal verder
naar achteren hebben doorgelopen tot aan een grote tuinkamer, ongeveer analoog
aan de indeling die de eerste verdieping moet hebben gehad.
In de westvleugel bevindt zich naast de neogotische kapel (afb. 129) een oratorium
met neogotische beeldbaldakijns van stucwerk (afb. 128).
Uit de plattegrondtekening van Moretti uit 1786 (afb. 123) kan worden afgeleid dat
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Afb. 12 6. Huis Blumenthal, voorzijde,

naar een tekenig van c. 185o. Uit J. Th.
H. de Win, De geschiedenis van Vaals.
Afb. 127. Huis Blumenthal, 1786 e.v.,
architect J. Moretti. Voorzijde (opn.
c. 1960).
Afb. 128. Huis Blumenthal, voormalig
oratorium in stucadoorsgotiek, midden
19de eeuw (opn. 1982).
Afb. 129. Huis Blumenthal, kapel,
gebouwd voor 1865 (opn. 1982).
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Afb. 13o. Huis Blumenthal, doorsnede
van de terrassentuin (opm. 1976).
Afb. 131. Huis Blumenthal, 1786 e.v.,
architect J. Moretti. Achterkant gezien
vanuit de terrassentuin (opn. 1977).
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de eerste verdieping was ontworpen met een grote middenhal die in directe
verbinding stond met de zaal aan de achterkant. Deze zaal en de aansluitende
vertrekken lagen in enfilade. De hal was door gangen verbonden met hoekvertrekken
aan de voorzijde, en met een trappehuis onmiddellijk naast de rechter hoekkamer.
Aan de voorzijde waren naast die gangen aan weerskanten van de centrale hal
slaapkamers met alkoven ontworpen.
Het voorterrein is van de straat af toegankelijk via een monumentale toegang met
pijlers van Naamse steen, xvI11d, waarvan twee siervazen nu op de plaats liggen
van schampstenen. IJzeren hekken xix. De bakstenen tuinmuur, xviiid, heeft een
deklijst en later verhoogde posten van Naamse steen. Op de crayontekening van
omstreeks 1850 (afb. 126) zijn voor het huis nog twee ronde vijvers met fonteinen
afgebeeld ; restanten van de formele aanleg, weergegeven op de kaart van Tranchot
(1803 e.v.).
Binnen de midden 19de-eeuwse ommuring van het oplopende achterterrein liggen
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Af b. 132. Huis Kirchfeld of Binterimse
Huis, 179o, architect vermoedelijk
J. Moretti (opn. 1918).
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in de middenas van het complex nog enkele trapopgangen van Naamse steen,
XVIIId, van de vroegere terrassentuin (afb. 125). De bovenste is gecombineerd met
een fontein, de onderste met een smeedijzeren poorthek in Lodewijk xvi-stijl (afb.
13o-131) tussen hoekposten van Naamse steen met gebeeldhouwde festoenen en
zware dekplaten, xviiid; in de bekroning van de smeedijzeren poort is een ovaal
schild opgenomen met een monogram van twee gespiegelde letters C; het monogram
van Clermont.
HUIS KIRCHFELD OF BINTERIMSE HUIS

Huis Kirchfeld, later bekend als Binterimse huis of Ood Kurhaus, Koperstraat nr.
4-6-8, is in 1790 gebouwd voor Carl Theodor Arnold von Clermont, oudste zoon
van de lakenfabrikeur Johann Arnold von Clermont. Architect was vermoedelijk
Joseph Moretti (Liese, blz. 127,13o). Uit het faillissement van Clermont in
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september 1829 werd ten overstaan van notaris Rompen uit Gulpen openbaar
verkocht onder meer het mooie, modern gebouwde huis, genaamd Kirchfeld, met
remisen, stallen, Basse-Cour en tuin, geheel met muren omgeven, vlak bij de
nieuwe chaussée van Maastricht naar Aken, ongeveer tegenover het Hollandse
grenskantoor gelegen (Liese blz. 163). Blijkens kadastrale gegevens in 1841
eigendom van Leonard Meessen. Volgens Vaessen (par. 72) later bewoond door
Theodor Binterim. Het huis staat als u-vormig complex aangegeven op de kaart
van Tranchot (1803 e.v.). Op het terrein aan de Lindenstraat kwam de lakenfabriek
van Clemens August Joseph Binterim (in 1841 als eigenaar vermeld in de oudste
aanwijzende tafel van het kadaster).
Het huis bestaat uit twee even hoge vleugels haaks op elkaar met mansardedaken.
Rechts ervan stond haaks op de straat blijkens oude kadastrale kaarten en een foto
een bijgebouw, koetshuis met paardestal. Tussen dit gedeelte en het hoofdgebouw
bevond zich een poort die is herbouwd naast het Kritzraedthuis in Sittard.
Het huis is opgetrokken uit baksteen met toepassing van Naamse steen voor
omlijstingen en andere sierende delen : omlijstingen van segmentboogvensters met
samengestelde sluitstenen, welke omlijstingen op de begane grond en verdieping
van de straatgevel en de gevels aan de binnenplaatskant geblokt zijn. Bij enkele
vensters zijn nog smeedijzeren raamhekjes bewaard. De brede voorgevel heeft
geblokte hoeklisenen en een middenrisaliet van drie traveeën, waarin men van
onder naar boven rondbogen in blokwerk, rondbogen tussen geblokte hoeklisenen
en segmentboogvensters ziet. Verder was er blijkens een oude foto (afb. 132)
vroeger op de eerste verdieping een smeedijzeren balkonhek in Lodewijk xvi-stijl
met het jaartal 179o. De rest van de voorgevel is grotendeels met later pleisterwerk
bedekt en links verminkt door het aanbrengen van een winkelpui.
Het huis is onderkelderd. In een achterkamer op de verdieping bevindt zich een
schouw met een marmeren ondermantel en een bovenmantel met een spiegel en
stucwerk in Lodewijk xvi-stijl. Een venster is aan de kant van het trappehuis door
een smeedijzeren hekje in Lodewijk xvi-stijl afgeschermd.
OBELISK

De Obelisk van Clermont staat in het gemeenteplantsoen ten noorden van de
Maastrichterlaan in een vijver, die oorspronkelijk behoorde bij de uitgestrekte
parkaanleg ten noorden van het Stammhaus en de Koperhof.
Geschiedenis

De obelisk, opgericht in 179o, markeerde het noordelijke uiteinde van Clermonts
domein (Liese, blz. 41, 86. — Schweizer, blz. 61). Blijkens de kaart van Tranchot
(1803 e.v.) lag de vijver met de obelisk ongeveer in het verlengde van de formele
tuin achter de Koperhof en de Lutherse kerk.
In 1 799 schrijft J. A. Kopstadt in zijn Biographische Notizen dat Johann Arnold
von Clermont ertoe overging 'fast am Ende dieser ausgedehnten Anlagen ein
Monument zu errichten ( Es war dies eine 3o Fuss hohe Pyramide von
Quadersteinen, die sich aus einem Teiche erhebt, auf der Mitte mit seinem, des
Erbauers, Namen und auf der Spitze mit einem Januskopfe versehen' (Liese, blz. 86).
In het Rijksarchief in Maastricht bevindt zich een tekening van M. Soiron (Album
VI, 119) met een opmeting en een weergave van het monument in een `ovalen
ronde bassin', en op halve hoogte van de obelisk van gebeeldhouwde wapens
voorzien (afb. 133). Het bijschri ft luidt: `gesien in Vaals in den Hof van de Heer
Clermont fabrikant in t midden tussen 2 grote en lange alleen eenen groten ovalen
bassin met water hebbende in t midden op een eylandt 2 a 3 trappen geeleveert
eenen Naemsen vierkantigen hogen piramid staende op eenen piedestal hebbende
van onderen aen den grond vier poortjens waerinne de swanen en enden gaen
broyen, en staen op de vier zijdens 4 wapens vergult van de Heer Clermont, en
termineert hij van boven met eene veelpuntige Sterre'.
De vijver, die volgens Soiron ovaal was, had blijkens de kaart van Tranchot al
vroeg in de 19de eeuw een rechthoekige vorm. Vlak bij staat op het kadastrale
minuutplan van omstreeks 1829 een gebouw aangegeven met een gebogen uitbouw
aan de westkant. Blijkens de oudste kadastrale gegevens is dit in 1841 de fabriek
)
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Afb. 133. Obelisk van Johann Arnold
von Clermont, 179o. Tekening van
M. Soiron. Rijksarchief Maastricht.
Afb. 134. Obelisk van Johann Arnold
von Clermont, 1790 (opn. c. 196o).
Beschrijving

van K.H. von Gorschen (A 361) met vier percelen als vijvers (A 357, 359, 36o en
362) en de rest als bouwland (A 367, 365) en boomkwekerij (A 364). Het gebouw
was volgens de Gemeente-atlas van Kuyper (c. 1865) lakenfabriek, later onder
meer naaldenfabriek, en ten slotte stond hier de textielfabriek van de firma
Dechamps en Drouwen. Vaessen (par. 72, nr. I 5) vermeldt een lakenververij en
-wasserij in de Bemden.
Het monument (afb. 134), opgetrokken uit Naamse steen heeft de vorm van een
obelisk die met een vierkant voetstuk op een vierkante onderbouw staat, waarin
zich vier vierkante poorten voor zwanen en eenden bevinden, waarvan drie
dichtgemetseld. De obelisk heeft bolvormige hoekversieringen aan de onderkant en
een bolvormige bekroning. Aan de zuidkant van het voetstuk bevindt zich een
paneel met profiellijst, waarbinnen een metalen plaat heeft gezeten; die plaat
toonde een siervaas, het jaartal 1790, en het geboortejaar 1728 van J. A. von
Clermont, van wie het sterfjaar niet was ingevuld.
BAU EN CERESHOEVE

Het huis de Bau en de Cereshoeve, gelegen aan de noordkant van de Tentstraat
(nrs. 53-65 en 67-69B) vlak bij de Hertogstraat, zijn gebouwd als woning met
fabriek en hoeve voor de Burtscheider naaldenfabrikant Jacob Kuhnen. Zij
vormen samen een groot complex met twee open binnenplaatsen, die van de
Cereshoeve naar de straat, en die van de Bau naar de veldzijde gericht.

Litteratuur

Buchkremer, blz. 96 e.v. — De Crassier, 1935, blz. 3 2 9-330. — Liese, blz. 35 - 37, 96,
I20-I22.

Afbeeldingen

Drie geaquarelleerde tekeningen van Kaspar Wolff, 178o, — Stadsarchief van Aken
Hs. 987 — tonen het complex uit het zuidoosten, zuidwesten en noordwesten (afb.
136-138). — `Topographische teekening van het landgoed genaamd Cereshof
gelegen in de gemeente Vaals toe behoorende aan den Wel. Ed. Heer Ruland te
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Vaals 1872'; op deze tekening - met ook een vooraanzicht van de Cereshoeve - is
de aard van de begroeiing van de betreffende terreinen 'figuratief aangegeven.
Eigendom van de heer W. Waelen te Vaals (afb. 139-140).

Geschiedenis

Het complex in welstand

De tuin in de t Sde eeuw

Het complex is gebouwd voor de naaldenfabrikant Jacob Kuhnen uit Burtscheid,
die in 1767 in de 'Reformierte' kerk van Vaals in het huwelijk was getreden met
Sarah Katharina Prym. Architect was volgens Liese (bIz. 35 en 127) Joseph
Moretti.
Met het oog op zijn plannen voor een grote 'Bau' in Vaals heeft Jacob Kuhnen op
14 september 1776 op uitgebreide schaal grond geruild met Johann Arnold von
Clermont. Kort daarna moet men met bouwen begonnen zijn. Dat blijkt uit de
jaartaIlen 1777 op een trapleuning in het huis.
Kuhnen, grootmeester van de Vrijmetselaarsloge, was een prachtlievend man, die
bij Vaals al het landhuis de Esch bezat. Maar hij leefde op te grote voet, ging
faiIliet en verhuisde naar Vaals, waar hij in de 'Neue Bau' ging wonen. Door
verkoop van zijn uitgebreide goederen in Burtscheid kon hij tegemoet komen aan
zijn schuldeisers met wie hij in 1782 een schikking trof. In 1779 schrijft de Akense
magistraatsdienaar Johannes Janssen: 'Der grosse Logenmeister von die Freimaurer
Kuhnen (Coenen) ist faliert und von Burtscheid hinweg nach Vaais gezogen und
ist ihm aIles verkauft worden, aIle seine Raritaten in Summa, da liegt aIle grosse
Anstalten sambt unmassige Kosten, liegt aIles nun im Wilden. Dem Kuhnen wird
aIle Meubel verkauft, sambt aIle rare Muschelwerk und gehet nach Vaals wohnen,
aIlwo er ein stattlicher Bauw hat machen lassen und einen grossen Saal vor die
Freimaurer ihre Beysammenkunft, dessen er seIber Grossmeister ist. AIlwo sie dan
ofters beisammenkommen, In diesem Haus ist auch ein apart Zimmer, gans
inwendig mit gemalde Tapeten, aber recht unchristlich, in aIlerhand VorsteIlungen'
(vgl. Liese bIz. 121).
In het najaar van 1782 reisde Peter Eberhard MiiIlensiefen naar Vaals met zijn
baas, de staaldraadhandelaar en burgemeester Rumpe uit Altona. Over de 'Neue
Bau' schrijft hij ruim een halve eeuw later: 'Die Decke des Saales, den wir durch
eine riesige Doppeltiir betraten, zeigte statt der Balken lauter ineinanderschliessende
flache Gewolbe, die gegen Feuersgefahr sichern sollten; denn in den beiden
Fliigeln des Schlosses wurde die Nahnadelfabrik in grosstem Umfang betrieben.
Die Wande des Saales waren mit Tapeten von Wachsleinewand bedeckt, die in
kiinstlericher Olmalerei die gesamte Fabrikation darsteIlten, wie sie yom Draht an
durch 80 bis 100 Manipulationen bis zur voIlendeten aIlerfeinsten Nahnadel
fortschreitet und auf dem Frachtwagen endet' (vgl. Liese, bIz. 122). Bij een
rondgang door het huis kwam men ook in de toen nog aanwezige uitzichtstoren:
'Wir gingen weiter ins obere Stockwerk zum Genuss einer malerischen Aussicht,
welche die ganze weite Umgebung beherrschte. Mir wurde wieder die Ehre des
Vortritts. Auf der obersten Stufe angelangt schritt ich leise auf eine am Ende des
Tisches sitzende, prachtig gekleidete Dame zu, die sich nachlassig auf ihren linken
Arm stiitzte. Ihr schrag gegeniiber, an der Langseite des Tisches, sass ein vornehmer
Herr, den Kopf auf die rechte Hand gestiitzt und in ein leises Gesprach mit der
Dame anscheinend so vertieft, dass meine wiederholte ehrerbietige Verbeugung gar
nicht bemerkt wurde. Hieriiber etwas betroffen war ich eben im Begriff, mich
bescheiden zuriickzuziehen als die mir nachgeschlichene GeseIlschaft in lautes
Lachen ausbrach (
). Was ich namlich fiir vornehme Herrschaften gehalten,
waren nur schon geschmiickte Wachsfiguren in Lebensgrosse, so natiirlich
nachgebildet, dass nach mir Witzbolde und Gelehrte aIler Art in ahnlicher Weise,
zum Teil in meiner Gegenwart, getauscht worden sind' (vgl. Liese bIz. 35-36).
Miillensiefen kreeg in 1782 uiteraard ook de tuin te zien: 'Beim Uberschreiten der
Tiirschwelle fuhr ich unwillkiirlich zusammen. An der linken Seite kriimmte sich
eine scheussliche Hydra unter dem machtigen Fuss eines von oben bis unten mit
Muscheln gepanzerten, auf seine Keule gestiitzten Herkules, der fast bis an die
Sohle des ersten Stockwerks reichte. Rechts paradierte, ebenfalls in einem Harnisch
von Muschelwerk, ein anderer mythologischer Halbgott oder Held, dessen
Namens ich mich nach 56 Jahren nicht mehr genau entsinnen kann. (.....). Eine
Rasentreppe fiihrte in ein rundes, griines Bassin, an dessen Wanden Eidechsen
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aller Art, Schlangen, Kroten und Krokodile feindlich und kampfgerustet nebenund gegeneinander standen. Auf den Rasenwege jenseits des Bassins mussten
einzelne halbversteckte Amphibien aufmerksam iiberschritten werden, wahrend
auf beiden Seiten Klapperschlangen und andere schdliche Tiere aus dem Grase
auftauchten oder hinter Blumen und Strauchwerk heimtuckisch lauerten. Weiter
gelangte man in eine stattliche breite Allee, auf deren beiden Langsseiten riesige
Brustbilder der beriihmtesten Griechen und Romer auf hohen massiven Fussgestellen
prangten. Die Allee, nach Osten hin etwas gesenkt, zeigte im Hintergrund ein
Schilderhaus, neben dem in Lebensgrosse ein bewaffneter Soldat stand, der den
Eingang bewachte' (vlg. Liese, blz. 36).
De kaart van Tranchot (1803 e.v.) doet vermoeden, dat het terrein dat bij de
gebouwen hoorde zich oostwaarts uitstrekte tot dicht bij het wegenknooppunt
naast de oude kerktoren van Vaals. Akkerland, omzoomd met hoger opgaand
groen, een formele tuin ten noorden van het complex en een formele tuinaanleg
langs de weg die nu Tentstraat heet. Een omsloten tuingedeelte bij de oostelijke
vleugel van de Bau, de woonvleugel, had twee paar toegangshekken tegenover
elkaar aan de lange zijden; dus aan de kant van de weg en aan de zijde van het
akkerland. Zij staan afgebeeld op twee van de tekeningen van Caspar Wolff uit
1780, die het complex vanuit het zuidoosten en het noordwesten laten zien (afb.
135 en 137); aan de oostkant stond blijkens de laatstgenoemde tekening vermoedelijk
even buiten het omsloten terrein een gebouwtje met tentdak, misschien het
schildwachthuisje met de levensgrote soldatenfiguur, vermeld door Mullensiefen.
De voetstukken met borstbeelden van Griekse en Romeinse helden, die Mullensiefen
in 1782 zag, zijn vermoedelijk aangegeven op de helling in de linkerhelft van deze
tekening met op de achtergrond onder meer de middeleeuwse kerktoren en het
torentje van de Franse kerk in Vaals ; eronder staat namelijk genoteerd : `x 24.Statue'.
Uit deze tekening blijkt dat de binnenplaats van de Bau aan de veldzijde een
afscheiding had met een toegangshek in het midden. Uit de twee andere tekeningen
van Wolff blijkt dat er aan de wegzijde niet alleen een toegangshek voor de
binnenplaats van de Cereshoeve, maar ook twee toegangshekken waren aan de
overkant in de as van Cereshoeve en Bau. Het terrein aan de overkant van de weg
moet dus ook van Kuhnen zijn geweest.
Blijkens de tekeningen van Caspar Wolff (afb. 135-137) waren de gebouwen
oorspronkelijk afgedekt met mansardedaken terwijl de oostelijke vleugel met de
woonvertrekken bij het noordelijke uiteinde een hoger opgetrokken gedeelte had
met een uitzichtkoepel in de vorm van een `Chinese tempel'. Daar zal Mullensiefen
in 1782 de wassen beelden hebben gezien.
Toen Jacob Kuhnen kort na zijn vestiging in de Neue Bau gestorven was, zette zijn
weduwe het bedrijf voort, totdat alle bezittingen van Kuhnen in Vaals in handen
kwamen van de familie Von Sternbach. In 1835 is de naaldenfabriek opgeheven.
Blijkens de oudste aanwijzende tafel van het kadaster was de Bau in 1841 eigendom
van Anna Maria Meessen en de Cereshoeve van Jacobine Buchacker-geb. Fellinger.
In de jaren '70 van de vorige eeuw was de Cereshoeve in handen van de familie
Ruland.
Enige jaren geleden heeft de gemeente Vaals de gebouwen, die grotendeels tot
huurkazerne waren gedegradeerd, gekocht om ze na restauratie een betere
bestemming te kunnen geven.
De Bau bestaat uit drie aaneengesloten vleugels om een binnenplaats die aan de
achterkant — de noordzijde — open is. Deze binnenplaats is van de straat af
toegankelijk via een inrijpoort in de zuidvleugel. In deze zuidvleugel en de kortere
westvleugel was oorspronkelijk de naaldenfabriek ondergebracht, terwijl de
oostvleugel met de woonvertrekken het representatieve gedeelte vormde. De
oostvleugel zou blijkens de afwijkende asrichting en de aanwezigheid van een
17de-eeuwse schouw op de plaats kunnen staan van een ouder gebouw (afb. 138).
De Cereshoeve heeft een binnenplaats die van de straat is gescheiden door een
muur met toegangshek. Het belangrijkste gebouw is hier de grote, gedeeltelijk tot
woning verbouwde schuur aan de achterzijde — de noordkant — met zijn brede
pronkgevel aan de zijde van de binnenplaats. De hoeve ontleent haar naam aan het
reliëf met afbeelding van de godin Ceres in de gevelbekroning. De binnenplaats
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Afb. 135-137. Neue Bau en Cereshoeve
— woning uit 1777 met naaldenfabriek
en hoeve — van Jacob Kuhnen; de Bau
met een `Chinees' uitkijkpaviljoen.
Tekeningen van Caspar Wolff 1780.
Wellicht voorstudies voor schilderijen
(geschilderd behang?).
Stadsarchief Aken.
Afb. 135. Uit het noordwesten.
Afb. 136. Uit het zuidoosten.
Afb. 137. Uit het zuidwesten.

Exterieur

Cereshoeve

wordt links geflankeerd door een huis en een daarop aansluitende lage vleugel die
doorloopt langs de westelijke eindgevel van de schuur; rechts liggen achter een
scheidingsmuur de westvleugel van de Bau en het restant van een lage tussenvleugel,
waarin zich vroeger een doorrit bevond als verbinding tussen beide binnenplaatsen;
tegen de oostelijke eindgevel van de grote schuur, de hoofdvleugel, tekenen zich
nog de moeten af van het mansardedak van deze lage, later ingekorte tussenvleugel
(afb. 135). Oorspronkelijk had de Cereshoeve een symmetrische aanleg, waarin de
gebouwen aan weerskanten van de binnenplaats, eigenlijk voorplein, elkaars
tegenhanger waren. Maar door verbouwingen is het aspect van het hele complex
ingrijpend veranderd.
Dat kwam vooral door veranderingen van de Bau. De mansardedaken, de uitkijktoren
met zijn `Chinese' bekroning en het fronton van de voorgevel (afb. 136-138)
werden opgeofferd om een extra verdieping te kunnen maken met flauw hellende
op elkaar aansluitende schilddaken. Een verarming, waarbij ook de geblokte
hoeklisenen van de zijrisalieten aan de straatzijde en aan de oostkant van het
woongedeelte verdwenen.
De gebouwen (afb. 139, 140, 142, 143) zijn opgetrokken uit baksteen met toepassing
van Naamse steen voor omlijstingen van rondboogpoorten, segmentboogingangen
en -vensters, en andere sierende delen. Omlijstingen uit de 19de eeuw zijn uitgevoerd
in cement.
De binnenplaats van de Cereshoeve wordt beheerst door de pronkgevel van de
hoofdvleugel, de grote schuur aan de achterzijde. Deze brede façade (afb. 141)
heeft een middenpartij met een hoge nisfontein en geblokte hoeklisenen ; het
geheel onder een bekroning met de voorstelling in reliëf van de godin Ceres met
korenschoven; de bekroning heeft een in- en uitgezwenkte profiellijst die uitloopt
in twee zijvoluten. Blijkens twee van de tekeningen van Caspar Wolff uit 1780 (afb.
137 en 138) was de schuur oorspronkelijk zuiver symmetrisch. De voorgevel was
vensterloos met aan beide kanten van de middenpartij een rondboogpoort en meer
naar buiten een segmentbogige stalingang ; aan de veldzijde een dergelijke indeling.
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Het westelijke schuurgedeelte is xixb voorzien van verdiepingen met daarbij een
segmentboogingang en segmentboogvensters in omlijstingen van Naamse steen,
zodat hier de poorten kwamen te vervallen (vgl. afb. 139). De andere poort, aan de
veldzijde van het oostelijke schuurgedeelte, is dichtgemetseld, zodat alleen de
poort rechts aan de voorzijde nog gebruikt wordt. Deze heeft een omlijsting in
dezelfde trant als die aan de straatzijde van de Bau, eveneens met twee x-vormige
ankers erboven. Rechts naast de fontein zit een segmentboogpoortje in een
cementen omlijsting, dat er nog niet was in 1872 toen de kadastrale tekening met
de bezittingen van Ruland werd gemaakt (afb. 139-140).
Het oorspronkelijke mansardedak van dit monumentale gedeelte hee ft moeten
plaatsmaken voor een zadeldak tussen trapgevels. De lage gebouwen links en
rechts hebben tegenwoordig flauw hellende daken. Het huis links vooraan, xix, dat
een mansardedak bezit (afb. 142), is aan de binnenplaatskant gewijzigd door een
uitbouw met trapgevel.
De bakstenen muur aan de straatkant van de Cereshoeve heeft rechthoekige
spaarvelden met geblokte hoekposten bij de uitspringende toegang in de middenas.
Rechts van de Bau bevindt zich nog een deel van zo'n muur met aan het eind de
geblokte hoekposten van een toegang; in 1896 zaten hier nog de smeedijzeren
hekken met de initialen JK van Jacob Kuhnen en SKP van zijn vrouw Sarah
Katharina Prym (Buchkremer blz. 96).
De oostgevel van de Bau is als representatieve façade van het woongedeelte rijk
behandeld (afb. 143). Een gebeeldhouwde in- en uitgezwenkte bekroning op het
middengedeelte, nu grotendeels opgenomen in het muurwerk van de i9de-eeuwse
bovenverdieping en geflankeerd door twee rondboogvensters in cementen omlijstingen, bevat een groot wapenschild tussen banderolles, wijnranken en twee
engeltjes — wapens en opschriften zijn echter verdwenen —; het geheel bekroond
met een mascaron als onderdeel van een fors geprofileerde kroonlijst met voluten;
daaronder twee kraagstenen met festoenen. In de middelste travee van deze gevel
zitten dubbele tuindeuren, een bovenlicht met lantaarn, dubbele balkondeuren in
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Af b. 138. Cereshoeve en Bau

(opm. 1976).
Afb. 139. Cereshoeve, c. 1777, architect
vermoedelijk J. Moretti. Voorgevel van
het hoofdgebouw. Afbeelding bij een
topografische tekening van het landgoed
`Cereshof' van Ruland, 1872. Particulier
bezit.
Afb. 140. Cereshoeve, c. 1777, architect
vermoedelijk J. Moretti. Voorzijde van
het hoofdgebouw (opn. 1974).
Afb. 141. Gedeelte van een topografische tekening van het landgoed
`Cereshof' van Ruland, 1872. Particulier
bezit.
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Af b. 142 . Cereshoeve en Bau, c. 1777,

straatzijde (opn. c. 195o).
Af b. 143. De Bau, 1777, architect

vermoedelijk J. Moretti. Zuidgevel
waarvan de bekroning is opgenomen in
muurwerk van de latere bovenverdieping
(opn.c. 195o).
Afb. 144. De Bau, trapleuning uit 1777
(opn. 1 959).
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De Bau inwendig

Lodewijk xv-stijl en een smeedijzeren balkonhek in Lodewijk xvi-stijl. De vensters
in de zijrisalieten van deze gevel staan hoger dan die in het middengedeelte.
De inrijpoort van de Bau heeft geprofileerde imposten en aan de straatzijde ook
een geprofileerde sluitsteen; verder zijn hier vier schamppalen en boven elke
poortomlijsting twee x-vormige ankers. Het lage gedeelte in het verlengde van de
westvleugel heeft aan de kant van de Bau nog een geblokte dichtgemetselde
poortomlijsting met samengestelde sluitsteen en twee x-vormige ankers erboven;
een restant van de vroegere doorrit naar de Cereshoeve. Verder is er aan de kant
van de Bau nog een aantal buitendeuren in Lodewijk xv-stijl bewaard: een aan de
westkant van de binnenplaats naast de dichtgemetselde poort, twee aan de
zuidkant en twee andere aan de oostzijde.
De kelders van de Bau zijn overdekt met tongewelven en troggewelfjes tussen
gordelbogen. De oostvleugel van de Bau, eens woongedeelte, heeft op de begane
grond een hal met tegelvloer, die dwars door het gebouw van de hoofdingang aan
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de binnenplaats doorloopt tot aan de tuindeuren. Links daarvan ziet men eerst het
trappehuis met een eiken trap, waarvan de leuning is versierd met harpstukken die
het inschrift ANNO 1 777 en de ajour gesneden initialen JK van Jacob Kuhnen
dragen (afb. 144).
Tegenover het trappehuis bevinden zich op de begane grond een vestibule met een
plavuizenvloer en daarachter een kamer, beide met Lodewijk xv-vleugeldeuren in
de middenas. Tegen de zuidwand van deze kamer, die uitziet op de binnenplaats,
staat een grote schouw xvli, waarvan de kap verdwenen is; hij heeft voluutvormige
wangen van Naamse steen met gebeeldhouwd rankwerk aan de voorkant en
Ionische kapitelen als bekroning.
De hal onderbreekt een reeks kamers aan de kant van de tuin, waarvan drie in
enfilade zijn gelegen met Lodewijk xv-vleugeldeuren in de middenas. Een van de
zuidelijke kamers heeft aan de zuidkant een schouw — met een gietijzeren haardomraming in Lodewijk xv-stijl — als middendeel van een kastwand met dubbele
Lodewijk xv-deuren en een geprofileerde kroonlijst. Op de begane grond en op de
eerste verdieping zijn nog vrij veel kamer- en kastdeuren in Lodewijk xv-stijl
aanwezig.
De eerste verdieping van deze oostvleugel heeft een gang in de lengterichting met
kamers aan weerskanten, een hoger gelegen ruimte aan de noordkant, en aan de
andere zijde een hoger gelegen doorgang naar de zuidvleugel. De meeste kamers
zijn hier overdekt met koofplafonds van stuc. Het middelste vertrek aan de
tuinkant van de eerste verdieping, oorspronkelijk slaapkamer, heeft aan de
noordkant een alkoof achter een houten wand met panelen en vleugeldeuren in
Lodewijk xv-stijl ; aan de zuidzijde van deze kamer bevindt zich een nisschouw
met gecanneleerde pilasters, en leeuwekoppen in de boogzwikken, uitgevoerd in
stucwerk. In de kamer ten noorden van deze gedeelde ruimte is aan de noordzijde
een schouw met stucwerk in Lodewijk xv-stijl.
In het oostelijke gedeelte van de zuidvleugel bevinden zich nog enige kamerdeuren
in Lodewijk xv-stijl ; verder valt hier nog te vermelden een eenvoudig betimmerde
schouw op de begane grond.
HUIS VERVES

Het huis Verves, Von Clermontplein nr. 34-42, dankt zijn benaming aan de
vroegere bestemming: verfhuis (verfhus, verves) van de Doopsgezinde gemeente,
voor het eerst vermeld in 1761 (gemeente-archief, inv. nr. 46; zie ook blz. 84).
Litteratuur

Tegenwoordige Staat, blz. 408. — P. Limb. 2: 1865, blz. 320. — Liese, blz. 1 o,
I17—I18.

Geschiedenis

Een zaal in het huis werd door de Doopsgezinden als kerkruimte gebruikt. De
plattegrond van het huis van de Mennonieten staat gedeeltelijk aangegeven op een
van de ontwerptekeningen van Joseph Moretti voor het Stammhaus van Clermont
die nu berusten bij graaf A. de Clermont in Parijs : te weten het voorontwerp met
de algemene plattegrond (afb. 95). Blijkens het kadastrale minuutplan had het
omstreeks 183o—'4o nog steeds zijn oude omvang. Daaruit valt af te leiden dat de
kern van het tegenwoordige complex moet gezocht worden in de zuidvleugel. In
dit gedeelte zal zich eens de vergaderruimte van de Doopsgezinde gemeente
hebben bevonden.
De Doopsgezinden uit Aken vestigden zich in 1601 in Burtscheid en stichtten
daarna een kerkje in Vaals, waarvan in 1740 (Tegenwoordige Staat, blz. 408)
vermeld wordt dat het `klein, met leeme wanden opgehaald en met Rietdak gedekt'
is. De kerkruimte in het verfhuis verloor haar functie na de dood van de laatste
predikant in 1776, waarna de gemeente snel in aantal achteruit ging zodat er
omstreeks 180o in Vaals nog maar twee huisgezinnen van Doopsgezinden over
waren gebleven. Een van de belangrijkste leden, de lakenfabrikant Von Loevenich,
was in 1785 toegetreden tot de Lutherse kerk en naar Frankfurt a.M. vertrokken.
In 1865 wordt vermeld, dat een gedeelte van de kerk nog bestaat; `de jood
Gerothwold, uit Frankfort, zich noemende graaf de Croy, heeft er het torentje van
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Af b. 145. Huis Verves, (opm. 1976).
Afb. 146. Huis Verves, middengedeelte
van de voorgevel, 3de kwart 19de eeuw
(opn. 1975); vgl. afb. I I I.
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Afb. 14 7. Bloemendalstraat 7, uit het
3de kwart van de I fide en het 3de kwart
van de 19de eeuw (opn. c. 1960).
Afb. 148. Bergstraat 20-34, oude
toestand (opn. 1967).
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afgebroken en twee andere tegen elkander over gebouwd' (P. Limb. 2: 1865, blz.
320). In 1841 stond het huis nog op naam van een zekere Jozef Góbbels.
Het complex is opgetrokken uit baksteen en de gevels zijn gepleisterd. Het oudste
gedeelte, de zuidvleugel, heeft een topgevel aan de straat en segmentboogvensters
in geblokte omlijstingen van Naamse steen met samengestelde sluitstenen, XVIIId.
De hogere achterbouw van deze vleugel zou nog voor een deel uit de tijd kunnen
zijn van de vroegere Doopsgezinde kerk. Dit gedeelte, afgedekt met een zadeldak,
heeft aan de binnenplaatskant een lage rondboogpoort.
De poortvleugel met zijn hogere middengedeelte, de noordvleugel en beide
vierkante hoektorens zijn omstreeks het midden van de 19de eeuw gebouwd. De
zuidelijke toren is op de plaats gekomen van een oudere aanbouw, terwijl de
noordelijke toren op de plaats kwam te staan van een los vierkant gebouwtje. Zo
ontstond het brede symmetrische front met middenpoort en op zij twee topgevels
en twee hoektorens. De neogotische kasteelarchitectuur van poortpaviljoen en
hoektorens met schietspleten gaat hier samen met segmentboogvensters en een
rondboogpoort in traditionele omlijstingen van Naamse steen; de vensteromlijstingen van de middenvleugel met afgeronde bovenhoeken, die van de
noordvleugel geblokt met vlakke getrapte sluitstenen, en de poort met voluutvormige
schampstenen.
OVERIGE HUIZEN

Akenerstraat

Akenerstraat nr. 25 en 27. Huizen aan de noordkant van de straat met segmentboogomlijstingen van Naamse steen in gepleisterde lijstgevels, XVIII.
Bergstraat nr. 23. Bakstenen huis aan de noordoostkant. Zuidelijke zijgevel, XVIIIB,
met segmentboogkozijnen van Naamse steen.
Aan de zuidwestkant van de Bergstraat:
Bergstraat nr. 2 en 4, bij de Tentstraat. Huizen met gepleisterde lijstgevels, XIXB;
segmentboogvensters met geprofileerde omlijstingen in eclectische trant.
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Bergstraat

Bergstraat nr. 6. Hoekhuis van baksteen dat volgens niet oude ankercijfers uit 1 767
zou dateren. Deze cijfers zijn aangebracht op een gepleisterde lijstgevel aan de
kant van de Bergstraat (afb. 159). De segmentboogvensters en de segmentboogingang
in het midden van die gevel hebben omlijstingen van Naamse steen, met geblokte
pleisterornamenten op de sluitstenen van de omlijstingen XIXB.
Bergstraat nr. 12-14. Huizen met gepleisterde lijstgevels in eclectische trant xixB.
Bergstraat nr. 16-18. Huis met gepleisterde lijstgevel, XVIII-xix, waarin een
segmentboogingang en segmentboogvensters met omlijstingen van Naamse steen.
Bergstraat nr. 20-34. Nieuw huis met in de gereconstrueerde voorgevel van vroeger
(afb. 148) segmentboogomlijstingen van Naamse steen die bij de sluitsteen met
voluten zijn versierd, midden xvIII.
Bloemendalstraat nr. 1, noordwesthoek Hertogstraat. Huis met ankerjaartal 1719
en segmentboogvensters in een gepleisterde lijstgevel.
Bloemendalstraat nr. 7. Gesloten hoeve van baksteen aan de noordkant van de
straat ten oosten van de Sint-Adelbertshoeve. Het oudste gedeelte langs de straat,
xviic, met breukstenen onderbouw, en ingang- en vensteromlijstingen van Naamse
steen met rechte lateien onder ontlastingsbogen ; in de straatgevel tweelichtkozijnen
en enkele ronde vensters met geprofileerde omlijstingen en aan de binnenplaatskant
kruiskozijnen. Dit gedeelte heeft een overstekend dak in chálettrant met steekkap
aan de binnenplaats, xixc. Aan de kant van de straat een segmentboogpoort in
eclectische trant en een voetgangersingang in Naamse steen in een muur die
voorzien is van een zadeldakje. De overige drie vleugels, xixc, met segmentbogen
en overstekende daken in eclectische trant. Volgens Liese (blz. 64) wordt in het
testament van de moeder van Johann Arnold von Clermont, Helene Margarethe
Clermont geb. von Huyssen, overleden in 1776, ook vermeld het goed naast St.
Albert (afb. 147).
Bloemendalstraat nr. 9-11. Hoeve Sint Adelbert, zie blz. 82.
Bloemendalstraat nr. 4. Dwarsstaand huis aan de zuidkant van de straat; met
gevels van vakwerk en baksteen; aan de oostkant een uitbouw onder een doorgetrokken schild van het zadeldak. Segmentboogvensters XVIIIB.
Von Clermontplein nr. 27. Huis aan de noordkant van het plein naast het huis
Clermont. Gepleisterde lijstgevel en kopgevel in eclectische trant, xixc; in de
eindgevel mergelblokken.
Aan de zuidkant van het Von Clermontplein:
Von Clermontplein nr. 2, tegenover de Lutherse kerk.Woonhuis met segmentboogomlijstingen van Naamse steen in de gepleisterde lijstgevel, XVIIIB-XIX.
Von Clermontplein nr. 4-6. Dubbel herenhuis van baksteen met mansardedak,
XVIIIC. Gewitte lijstgevel van zes traveeën met geblokte hoeklisenen, segmentboogvensters en twee segmentboogingangen met geblokte omlijstingen van Naamse
steen. Rechthoekige keldervensters met kozijnen van Naamse steen. Voor beide
ingangen in de middentraveeën een bordes met twee zijdelingse trapopgangen en
een smeedijzeren balustrade in Lodewijk xv-stijl. Inwendig een eenvoudige
trapleuning xviiic. Gezien de stijl zou dit een van de huizen voor personeel van
Clermont kunnen zijn, waarvan J. A. Kopstadt gewag maakt in zijn Biographische
Notizen van 1799: `Der Buchhalter seiner Handlung und der Farber bewohnten
mit ihren Familien eigene von ihm erbaute schone Wohnhauser im Orte' (vgl.
Liese, blz. 85). Blijkens kadastrale gegevens werd het oostelijke gedeelte (nr. 4) in
1841 bewoond door de arts Pieter Arnold Arntz en het westelijke deel (nr. 6) door
de apotheker Andreas Jozef van Rey. Het gebouw is kort geleden gerestaureerd
(afb. 149-150). Op het achterterrein voormalige grenspaal met WB [W. Bikkers?]
1 775 (T. Brouwer, Grenspalen in Nederland, Zutphen 1978, blz. 94 en fig. 156).
Von Clermontplein nr. 8. Huisje van vakwerk, xviii, met zadeldak, dakoverstek op
schoren; oorspronkelijk vlak achter huis nr. 4-6, in 1980 in zijn geheel opgetild en
dertig meter ten zuidwesten van de oude plaats haaks op de vroegere asrichting
neergezet en gerestaureerd ; vullingen van baksteen.
Von Clermontplein 24, in de zuidwesthoek vlak bij de plaats van de Gouwsprong.
Herenhuis van baksteen met een mansardedak, xviiic. Lijstgevel van vijf traveeën;
net als de gevel van het huis nr. 4-6 met geblokte segmentboogomlijstingen van
Naamse steen en rechthoekige keldervensters met kozijnen van Naamse steen.

Bloemendalstraat

Von Clermontplein
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Afb. 149. Von Clermontplein 4-6,

hoofdverdieping (opm. 1976).
Af b. 150. Von Clermontplein 4-6,
uit het 3de kwart van de i8de eeuw
(opn. 1976).
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Ingangsbordes met de opgang links opzij en een ijzeren balustrade. Gezien de stijl
kan ook dit een van de huizen zijn die door personeel van Clermont werden
bewoond. J. A. Kopstadt schrijft in zijn Notizen van 1799: `Der Aufseher liber die
Scherer und Presser oder der sogenannte Meister hatte sich dem Fabriksgebáude
gegeniiber eine eigene Wohnung gebaut' (Liese, blz. 85). Uit het faillissement van
Carl Theodor Arnold von Clermont werd in 1829 onder meer verkocht een huis,
genaamd `am Gausprung', aan de straat in Vaals (Liese, blz. 164).
Bij de westelijke zijgevel stond een gebouwtje xixB? dat tot kort voor 1940 dienst
heeft gedaan als synagoge (Bull. K.N.O.B. 66: 1967, blz. 95. — Vaals in oude ansichten,
Zaltbommel 1975,
afb. i o).

Kerkstraat

Von Clermontplein nr. 28, 30, 32, aan de zuidwestkant. Huizen met segmentboogvensters in lijstgevels.
Von Clermontplein nr. 34-42. Huis Verves, zie blz. 119-121.
Von Clermontplein nr. 44-50. Huizen met lange aaneengesloten lijstgevel, waarin
rechthoekige vensters en ingangen, XIXB.
Kerkstraat nr. i t/m i i en i 5 t/m 21. Westelijke straatwand met eclectische

lijstgevels, XIXB.
Kerkstraat nr. 27a. Vrijstaand gepleisterd huis in eclectische trant, XIXB.
Kerkstraat nr. 29-31. Huis met gepleisterde, rijk geornamenteerde lijstgevel, XIXB,
eclectisch.
Kerkstraat nr. 33. Huis met gepleisterde lijstgevel in eclectische trant.
Kerkstraat nr. 41. Hervormde pastorie. Bakstenen huis met wolfdak (afb. 151-152).
De recht afgedekte voorgevel van vijf traveeën heeft rechthoekige vensteromlijstingen
van Naamse steen met samengestelde sluitstenen in de trant van Laurenz Mefferdatis.
De ingang in de middenas heeft een omlijsting van Naamse steen, waarbij het
bovenlicht een dergelijke sluitsteen heeft en zijvoluten; en de ingang een uitspringend
profiel en oreillons; daarboven staat ANNO 1717.
Het huis is onderkelderd en de kamers liggen aan weerskanten van een middengang.
In het trappehuis links van de gang bevindt zich een trapleuning met balusters.
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Afb. 151. Kerkstraat 41, hervormde

pastorie (opm. 1976).
Af b. 152. Kerkstraat 41, hervormde
pastorie met voorgevel in de trant van
L. Mefferdatis, 1717; links een gedeelte
van de hervormde kerk (opn. c. 1960).
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Omstreeks 1 740 woonden de predikanten volgens de Tegenwoordige Staat
(blz. 408) nog in Aken. Tot de nalatenschap van de moeder van Johann Arnold von
Clermont, Helene Margarethe Clermont geb. von Huyssen, behodrde in 1 776 een
`aus dem Concurs des Chirurgus Jean Massot erstandenes, der reformierten Kirche
gegeniiber gelegenes Haus `Der Prinz von Oranien' (Liese, blz. 64, 119), waarmee
misschien dit huis bedoeld is. Gerestaureerd in 1966.
Kerkstraat nr. 8 en I o. Huizen aan de oostkant van de straat met neoclassicistische
lijstgevels en mezzanine; nr. 8 met zijrisalieten (afb. 156).
Kerkstraat nr. 14-16. Huis met segmentboogvensters in omlijstingen van Naamse
steen in een hoge gepleisterde en onderaan gewijzigde lijstgevel, XIXA.
Kerkstraat nr. 26, 28, 30-32, 34-36. Huizen met merendeels gepleisterde lijstgevels
XIXB, eclectisch.
Kerkstraat nr. 38. Voormalig raadhuis, xlx8; bakstenen lijstgevel met ingang in het
midden tussen twee spaarvelden met de vensters onder tandlijsten. Het vorige
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Afb. 1S3. Kerkstraat 7o — hoek Akener-

straat (opm. 1976).
Afb. 154. Kerkstraat 7o, zijgevel met

ankerjaartal 1732 en achtergevel
(opn. 198o).
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Afb. 1 55. Kerkstraat 70, detail van een
schoorsteenmantel, c. i 800 (opn. 1 977).
Afb. 156. Kerkstraat 8, midden 19de
eeuw (opn. 1966).
Af. 157. Koperstraat 42 en 44,
respectievelijk 18de en midden 19de
eeuw (opn. 1966).

1 55

Koperstraat

Julianaplein

raadhuis stond vrij in de bocht van de Tentstraat, schuin tegenover nr. 9.
Kerkstraat nr. 70, hoek Akenerstraat. Bakstenen huis (afb. 153-154) met vensterkozijnen van Naamse steen die hun kruisgespannen kwijt zijn geraakt. Dak met
wolfeind aan de zuidkant. De onderaan gewijzigde voorgevel en de zijgevel met
ankerjaartal 1732 aan de Akenerstraat zijn gepleisterd. De achtergevel is versierd
met enkele horizontale banden van Naamse steen; in de middenas van deze gevel
bevindt zich een ingangsomlijsting van Naamse steen met een profiellijst en een
bovenlicht tussen voluten (afb. 154). In de kelder een schouw, waarvan de kap rust
op gebeeldhouwde wangstukken met Jonische kapitelen, xvII. In een van de
kamers een marmeren schouw; de bovenmantel in Empirestijl met twee sfinxen
van stuc bovenin (afb. 155). Volgens W. Zimmermann (Vaalser Weekblad 27-8-1978)
was dit huis nog in 1787 eigendom van de Waalse gemeente. In 1841 stond het op
naam van Jan Willem Trostorff. Later tot na 192o eigendom van de familie
Delhaes.
Aan de oostkant van de Koperstraat:
Koperstraat nr. 2, hoek Maastrichterlaan. Voormalig Kurhaus, met koepeltorentje
en twee topgevels ; eclectisch; kort geleden gerestaureerd.
Koperstraat nr. 4-6-8. Huis Kirchfeld, Ood Kurhaus of Binterimse huis, zie
blz. 109—I 10.
Koperstraat nr. 42. Bakstenen herenhuis, XVIII. Lijstgevel van vijf traveeën met
middeningang en segmentboogvensters in omlijstingen van Naamse steen, en
rechthoekige keldervensters met kozijnen van Naamse steen. Gelegen tegenover de
achterzijde van de Koperhof (afb. 1 57).
Koperstraat nr. 44. Huis van baksteen, midden xix ; eveneens tegenover de
achterkant van de Koperhof. Met twee verdiepingen. Lijstgevel van vijf traveeën
met middeningang en vensters in rechthoekige omlijstingen van Naamse steen
(afb. 1 57).
Julianaplein nr. 2. Dwars staand huis met zadeldak, schuin achter het huis Clermont.
Gebouwd omstreeks 1761—'64 bij de ververij van Clermont (zie blz. 89 en 94)-
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Lindenstraat nr. I. Gepleisterd hoekhuis met ingang en vensters in segmentboogomlijstingen, onder een mansardedak, XIXB.
Lindenstraat nr. 3, 5, 7. Huizen met eclectische lijstgevels, xixd—xxa.
Lindenstraat nr. 9-15, aan de noordzijde. Restant van de dekenfabriek, xixb, van
Clemens August Jozef Binterim, in 1891 door Schmalbach tot woonhuizen
verbouwd. (Vaessen, par. 72. — K. Nieuwenhuijzen, Zuid-Limburg in 19de-eeuwse
foto's, Amsterdam 1977, blz. 95, afb. 155). Gepleisterde voorgevels in eclectische
trant; achtergevels van 9—I I met segmentboogvensters en-ingangen in omlijstingen,
xixb.
Aan de noordkant van de Maastrichterlaan:
Maastrichterlaan-hoek Grensstraat. Huis in eclectische trant, xixd.
Maastrichterlaan nr. 9 t/m 17. Huizen met gepleisterde neoclassicistische gevels,
XIXB.

Maastrichterlaan nr. 19. Huis met lijstgevel in eclectische trant, XIXB.
Maastrichterlaan nr. 21. Huis met gepleisterde lijstgevel in classicistisch-eclectische
trant, xlxB.
Maastrichterlaan nr. 23 hoek Wilhelminaplein. Voormalig hotel Vaalserhof, XIXB.
Groot eclectisch gebouw, waarvan de lijstgevels met geblokte lisenen en horizontale
banden zijn versierd. Vensters met geprofileerde rondbogen, rechthoekige vensters
op de tweede verdieping en in de mezzanine. Op de eerste verdieping was vroeger
een casino gevestigd.
Aan de zuidkant van de Maastrichterlaan:
Maastrichterlaan nr. 8—to hoek Kerkstraat. Voormalig hotel Schmalbach; met
gepleisterde gevels in neoclassicistisch-eclectische trant, XIXB.
Maastrichterlaan nr. 12-14. Huis met gepleisterde lijstgevel in sobere neoclassicistische trant, XIXB.
Maastrichterlaan nr. 16-18. Hotel du Limbourg; met gepleisterde lijstgevel en
dakkapel in eclectische trant, XIXB.
Maastrichterlaan nr. 26. Huis met gepleisterde lijstgevel in eclectische trant, XIXB.
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Afb. 158. Tentstraat 9, kelderplan
(opm. 1976).
Af b. 159. Het vakwerkhuis Tentstraat 7
met op de achtergrond Tentstraat 9 uit
de 18de eeuw en op de voorgrond
Bergstraat 6 (opn. c. 1960).
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Tentstraat

Wilhelminaplein

Maastrichterlaan nr. 28-30. Huis met gepleisterde lijstgevel in neogotisch-eclectische
trant, XIXB.
Maastrichterlaan nr. 102 en 104-106. Hoekhuizen met lijstgevel en dakkapel
overhoeks, c. 1900; eclectisch.
Tentstraat nr. 7 bij de Bergstraat. Huis van vakwerk met vullingen van baksteen
onder een wolfdak, xvIII (afb. 1 59).
Tentstraat nr. 9—I I. Monumentaal huis aan de noordwestkant, bestaande uit een
lange vleugel aan de straatzijde en haaks daarop twee achtervleugels, onder
schilddaken. Opgetrokken uit baksteen met Naamse steen voor de omlijstingen van
de segmentboogvensters, XVIIIC. Voorgevel op twee plaatsen verminkt door
winkelramen. Onder het noordoostelijke stuk van de straatvleugel een kelder met
tongewelven (afb. 158).
Tentstraat nr. 53-69b. Bau en Cereshoeve, zie blz. I I 1-119.
Tentstraat nr. 26, hoek Viergrenzenweg. Huis van vakwerk en baksteen, XVIII—xlx.
Wilhelminaplein nr. 27. Voormalig raadhuis, ter plaatse van een vroeger douanekantoor, 1913, met gevel in classicistische trant.
Wilhelminaplein nr. 29. Postkantoor uit 1906.
SCHUTTERIJ

Schutterij van de H. Paulus.
Vermeldenswaardig zijn:
Grote zilveren vogel met uitgespreide vleugels.
Een groot aantal zilveren koningsplaten, waarvan er vij ftig nog uit de 19de eeuw
dateren; de oudste met het opschri ft `F. H. Sterk / erster Koning der / neuen /
Schutzen-Gesellschaft / in / Vaals / 1811'.
Twee zilveren keizersschilden, uit 1840 en 1906.
Prijsmedaille; op de voorzijde: `NAPOLEON / FRANCOIS, CHARLES, / JOSEPH /Rol
de Rome / né le 20 Mars 1811 / célébré le 9 Juin MDCCCXI / par la Commune / de
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Afb. i6o. Begraafplaats in de splitsing

Eschberg-Linderweg. Ten zuidwesten
van het grootste, protestantse gedeelte
een kleine joodse begraafplaats aan de
Linderweg en een algemeen gedeelte
aan de westkant (opm. 1982).
Afb. 161. Grafsteen van Fromet Katz,
sterfjaar (5)58o dus 1819 of '20; in de
zuidoosthoek van de Joodse begraafplaats.

Vaals. /Depn' de la Meuse Infre' ; op de keerzijde : `Au Vainqueur / Ie. L. Hammer /
Enseigne'.
Rood fluwelen drapeau uit 1876.
Wit katoenen vaandel uit 1900, met de geschilderde tekst: `Kg.St.Paulus Schutzen /
Gegr. 1600'.
(Zie verder Jolles, 1937, blz. 70-75).
De voorwerpen bevinden zich in het Schuttersmuseum op kasteel Hoensbroek.
BEGRAAFPLAATSEN

De Protestantse en Joodse begraafplaats liggen bijzonder mooi op hoog terrein
binnen de splitsing Eschberg—Linderweg (afb. 160). Het Protestantse gedeelte met
toegangshek aan de oostkant bij de wegsplitsing is door een heg gescheiden van
het Joodse gedeelte, waarvan de voormalige toegang zich aan de kant van de
Linderweg bevindt. Op de Protestantse begraafplaats bij de heg een steen met de
letters GV (gemeente Vaals). Op deze begraafplaats onder meer grafstenen in
spitsboogvorm van leden van de familie Clermont uit 1844, 1846, 1849, 1857 en
1896, en van de familie Binterim uit 1854, 1864 en 1905 (zie Belonje blz. 304-306).
Op de Joodse begraafplaats staan grafstenen, waarvan vier van de oudste, XIXA,
alleen Hebreeuwse teksten dragen (afb. 161) en een zo is afgesleten dat er geen
leesbare tekst meer is. Ten westen van beide begraafplaatsen een algemeen
gedeelte.
Op de katholieke begraafplaats aan de Seffenterstraat het neoclassicistische
mausoleum van de familie Tyrell (Belonje blz. 302).
Particulier kerkhof van Blumenthal met in hoofdzaak gietijzeren kruisen ten
zuidoosten van het huis (zie Belonje blz. 306-309).
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Vaalsbroek
Kasteel Vaalsbroek

Kasteel Vaalsbroek, gelegen bij de driesprong van de Rarenderstraat en de oude
hoofdweg naar Vijlen, is in de 18de eeuw gebouwd voor Leonard Lamberts van
Cortenbach en vervolgens na een aantal ingrijpende wijzigingen ingericht als
zomerverblijf van de lakenfabrikeur Johann Arnold von Clermont. Het is nu een
conferentiecentrum.

Litteratuur

Tegenwoordige Staat, blz. 410. — Quix 1837, blz. 152. — Buchkremer, blz. 44, 45,
1 o8. — L. Freiin v. Coels, `Die Schóffen des Kóniglichen Stuhles von Aachen',
ZAGV 5o: 1928, blz. 408. — W. G(oossens), `Aanteekeningen over het Malensbosch
te Vaals', Maasgouw 51: 1931, blz. 49. — Heyderhoff, blz. 216. — De Crassier, 1 935,
blz. 33o — 331. — Liese, blz. 71, 74, 87, 91, 127, 138, 149. — Oppenhoff, blz. 34, 35,
37, 4o. — De Win, blz. 34, 68. — Molens in Limburg, blz. 84-85, nr. 124. — Belonje,
blz. 310-311. - Schweizer, blz. 52 e.v. — Janssen de Limpens 1974, blz. 47. —
H. Jongmans en H. Loontjes, Vaalsbroek, gestencild overzicht van de geschiedenis
voor het Beambtenfonds van de Staatsmijnen 1975. — J. Otter, Restauratie van de
wandbespanning kasteel Vaalsbroek, niet gepubliceerd rapport 1980 (in Bibl.
Monumentenzorg). — Kasteel Vaalsbroek Vaals, verslag van de restauratie van 1 974
tot 1980, Architektengroep Mertens, Hoensbroek 1980.
Een geaquarelleerde tekening van Caspar Wolff, c. 1780 — Stadsarch. Aken, Hs. 987
— toont het huis met molen en vakwerkschuur uit het oosten (afb. 165). Op het
geschilderd behang in de tuinkamer is aan de oostkant links van de tussendeuren
een afbeelding van Vaalsbroek met molen en schuur te zien vanuit precies hetzelfde
standpunt (afb. 166). — Plattegrond van huis en park, Wiel Ao 184o; verblijfplaats
onbekend (afb. 176). — Volgens Buchkremer bevinden zich bij de tekeningen van
Couven (verz. Klausener, Aken) enkele ontwerpen voor voetstukken in de tuin van
Vaalsbroek.

Afbeeldingen

Geschiedenis

Vaalsbroek — vroeger Broich genoemd — was zetel van een heerlijkheid en een
laathof onder de bank van Holset in het land van 's-Hertogenrade. Soms als vrij
erfgoed beschouwd blijkt het toch een Gronsvelds leen te zijn geweest. Bij de
heerlijkheid behoorden een banmolen, vermeld in 1542 (Oppenhoff, blz. 35) en een
panhuis (brouwerij), en verder had de heer van Vaalsbroek jurisdictie over het
Malensbos.
In de 15de eeuw is het goed in handen van leden van de familie van Birgel,
misschien afstammelingen van het echtpaar Ryt van Birgel en Lise in den Bruych,
dat in 1380 de Sint-Adalbertshoeve in Vaals bezit (De Win, blz. 21). In 1499 komt
de heerlijkheid aan Johan Crummel van Echtersheim, die getrouwd is met Johanna
Bertolff van Belven, dochter van Johan Bertolff van Belven en Margaretha Birgel.
Voorwaarde is dat Margaretha blij ft wonen in het huis dat zal worden opgeknapt.
In het begin van de 17de eeuw komt het goed door huwelijk in handen van de
familie van Eys Beusdal.
Bij een gerechtelijke verkoping in 1733 krijgt Leonard Joseph Lamberts van
Cortenbach voor 28800 Brabantse gulden, Maastrichtse koers, de heerlijkheid met
het verwaarloosde huis Vaalsbroek, de Hof Winnebroich, de Hof te Holset en de
jurisdictie over het Malensbos. Nog geen dertig jaar later, in 1761, verkoopt zijn
zoon `la terre et seigneurie de Vaalsbrouck' voor een bedrag van 52650 Brabantse
gulden, Luiks, aan de lakenfabrikeur Johann Arnold Clermont. Het huis was

Afb. 162. Kaart 5: Vaalsbroek, Raren
en Wolfhaag c. 183o—'4o naar het
kadastrale minuutplan.

volgens de Tegenwoordige Staat (blz. 41o) `zeer fraai vertimmert', hoogstwaarschijnlijk naar plannen van Laurenz Mefferdatis, dé architect van Lamberts van
Cortenbach.
Johann Arnold Clermont liet het huis voltooien, vermoedelijk naar ontwerp van
Johann Joseph Couven of Joseph Moretti.
Op de tekening van Caspar Wolff van ca. 178o (afb. 165) zien wij het huis uit het
oosten in zijn huidige omvang, maar zonder dakruiter; verder staan op deze
tekening afgebeeld de vakwerkschuur, de watermolen, de molenvijver, de ronde
vijver met fontein achter het huis, en bomenrijen van lanen voor en achter in de
middenas van het complex. Op het geschilderde behang in de tuinkamer is het
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Afb. 163-164. Kasteel Vaalsbroek

(souterrain) en gedeelte met vakwerkschuur naast het hoofdgebouw (opm.
1978).
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complex vanuit hetzelfde standpunt weergegeven, maar nu met dakruiter op de
hoofdvleugel (afb. 166). Caspar Wolff heeft links op de voorgrond van zijn
tekening bovendien de afbeelding opgenomen van een monument, mogelijk naar
aanleiding van plannen voor het mausoleum dat Johann Arnold von Clermont in
i788 meer noordwestwaarts zou laten bouwen.
In een pachtovereenkomst uit 1762 wordt de pachter van de kasteelhoeve verplicht,
in zijn 'huysweyde' alles af te staan dat de heer Clermont `tot aenleggingh van
de allée, vijvers of gaerden noodigh hee ft ' en in een dergelijke overeenkomst uit
177o is sprake van de tuin die Clermont `benevens d'allée en 't geene soo daertoe
gehoort, ten synen behoeve in gebruijck heeft laeten aenleggen' (vr. med.
H. Jongmans).
Over de tuin schrij ft Clermonts zwager, de dichter Johann Georg Jacobi in een
brief van 14.8.1774: `Da sind kiinstliche Grotten und Wasserfálle, nebst Alleen,
wovon jeder Baum mit Stock-Rosen umschingelt ist' (Heyderhoff, blz. 216). De
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weergave op de kaart van Tranchot uit 1803 e.v. suggereert een formeel aangelegd
park, maar uit de kaart van Vaalsbroek uit 1840 blijkt dat er toen achter het huis
een landschappelijk park met kronkelpaden lag, waarin elementen van een formele
aanleg — ronde vijver met fontein en daarachter een middenpad, geflankeerd door
twee kleine vijvers — behouden waren gebleven. Het blijkt dat de landschappelijke
aanleg nog uit de tijd van Clermont dateerde. Christian Friedrich Hertzog uit
Brunswijk, die Vaalsbroek op 19.6.1 799 bezocht, schreef hierover het volgende in
zijn dagboek: `Es ist dieses ein kleines Paradies, und die Abwechselungen im
Garten sind so mannigfaltig, dass man sich daselbst sehr divertiren kann; besonders
schon sind die engl. Partieen und das Badehaus von der einen Seite so wie von der
anderen das Labyrinth mit dem Mausoleum oder Erbbegrábniss der Familie.
Dieses ist ganz prachtig aufgefiihrt und besteht aus einem grossen im Stein
aufgefi hrten steinernen Gebaude. Es hat dicke doppelte Mauern, in welche auf
bereits dazu eingerichteten Stellagen die Sarge hineingeschoben werden. Kommt
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Afb. 165. Kasteel Vaalsbroek met
watermolen, uit het oosten. Tekening
van Caspar Wolff, c. 1780. Stadsarchief
Aken.
Afb. 166. Kasteel Vaalsbroek met
watermolen, uit het oosten. Geschilderd
behang, 40 kwart 18de eeuw, voor
restauratie (opm. 1977).

man ins Gebdude, so siehet man im Hintergrunde zwei grosse Epitaphien, unter
welchen der Erbauer mit seiner Gemahlin ruhet. An den Seitenfdchern, in welche
die Sdrge geschoben werden, siehet man Namen, Alter and Stand der Verblichenen'
(vgl. Liese blz. 138).
In datzelfde jaar schreef Johann Arnold Kopstadt over zijn zwager Johann Arnold
von Clermont: `Er hatte das herrschaftliche Wohnhaus zu einem angenehmen
Sommer-Aufenthalt einrichten lassen and auf den Anhóhen einer zu diesem Gute
gehorigen Miihle Anlagen nach englischem Muster gemacht, die sich mehr durch
ihre angenehme Mannigfaltigkeit and Zahl als durch ihre Ausdehnung auszeichneten
and uberall einen solchen Beifall fanden, dass sie gleichsam in die Reihe der
Merkwurdigkeiten der Umgegend der Stadt Aachen gehórten. Daher auch selten
ein Fremder diese beruhmte Stadt besuchte, ohne diese Sehenswurdigkeiten in
Augenschein zu nehmen, welches der Eigentumer nach seiner menschenfreundlichen
gefdlligen Denkart jederzeit gerne zuliess and jedem Lustwandler dahin einen
ungehinderten Zugang erlaubte.
Irrgdnge wechselten hier ab mit kleinen Anlagen. Versteckte Aussichten auf
angenehme Partieen, rauschende Kaskaden and rieselnde Bdche, deren einige ein
Bassin auffing, woruber er ein versteckt liegendes, wohl eingerichtetes Badehaus
zum Vergniigen seiner Tochter hatte aufbauen lassen.
Die Hauptmerkwurdigkeit dieses Gutes war aber das sogenannte Monument oder
Totengewólbe, das er im Jahre 1788 fur sich and seine Familie dort erbaute and
einrichten Bess. Es war ein einfaches Gebdude, von griinen Hecken umzogen and
einem eisernen Geldnder beschutzt. Durch ein eisernes Tor trat man hinein and
sah gerade vor sich im Hintergrunde zwei fur ihn and seine Gattin eingerichtete
Gewólbe and an beiden Seiten eine Anzahl Nebengewólbe fur seine Familie, and
jedes Gewólbe schloss ein einfacher Stein, der fur Inschriften fur den daselbst
Ruhenden bestimmt war. Die Asche seiner Lebensgefdhrtin, einer Tochter and
zweier Enkel hatte er hier bei seinen Lebzeiten schon einsammeln lassen and
seinen eigenen Sarg schon mehrere Jahre vor seinem Tode mitten in das Gewólbe
jener Gruft gegenubergestellt, welche auch seine Gebeine einst einschliessen sollte.
Er hatte diesem Monumente eine solche Stelle gegeben, dass er von seinem
Wohnzimmer immer darauf hinsehen konnte' (Biogr.Notizen, vgl. Liese,
blz. 88-89).
In 1824 werd Vaalsbroek uit het faillissement van Carl Theodor Arnold von
Clermont gekocht door Frederika Hasselbach-Keller. Door huwelijk komt het
goed daarna achtereenvolgens in het bezit van Carl Heinrich von G6rschen (1825),
Friedrich von der Mosel (1862) en Freiherr von Massenbach.
In 1841 omvat het goed de kadastrale percelen B 425-450, waarbij onder meer
horen het huis (439), de schuur (438), de molen (433, in de oudste aanwijzende
tafel omschreven als `huis en fabriek'), een bakhuis (432), het mausoleum (447), en
ook de `poel als plaisiertuin' (442).
De molen, in 1807 nog graanmolen (RA Maastricht, Frans arch. 252o Commune de
Vaals), werd vanaf 1829 door F. I. Tyrell de nieuwe eigenaar van het Stammhaus in
Vaals als laken-volmolen gebruikt; in 1849 wolspinnerij van H. J. Boventer (Prov.
Waterstaat, molenarchief 23.6 en 26.7.1849); vanaf 1857 weer graanmolen; op de
gemeente-atlas van Kuyper (c. 1865) vermeld als molen met water- en stoomaandrijving. In de oorspronkelijke Aanwijzende Tafel van het kadaster (1841) was al
sprake van een lakenfabriek door stoom bewogen.
Na aankoop door de Staatsmijnen in 1946 is Vaalsbroek in 1957 overgedragen aan
de Stichting Beambtenfonds van de Staatsmijnen. Het herenhuis is in 1953 naar
plannen van het Bouwbureau van de Staatsmijnen opgeknapt en ingericht tot
ontvangst- en opleidingscentrum voor het bedrijf. De Stichting Fonds voor Sociale
Instellingen te Heerlen verwierf in 1974 het kasteel met omgeving, in 1977 het
mausoleum en in 1978 de voormalige molen. In verband met de nieuwe bestemming
tot conferentieoord is in 1974 een volledige restauratie begonnen onder leiding van
J. H. A. Huysmans en na diens overlijden in dat jaar voortgezet naar plannen van
architectengroep Met tens.
Het huis, gelegen bij een driesprong aan de oude weg van Vaals naar Vijlen, vormt
met twee lagere zijvleugels een symmetrisch complex met een cour d'honneur aan
-
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de noordoostkant (afb. 163-164, 167-171). Aan de noordwestkant van het herenhuis

Herenhuis uitwendig

staat een losse vakwerkschuur.
Aan de zuidoostkant bevindt zich links van het voorterrein en de lange oprijlaan
de voormalige watermolen naast de grote molenvijver. Aan de weg staan bij het
begin van de oprijlaan twee pijlers. In het oplopende terrein achter het huis zijn
restanten bewaard van een landschappelijke tuinaanleg met elementen van een
oudere formele aanleg; een dubbele bomenrij achter in het park markeert de
hoofdas die aan de voorzijde wordt aangegeven door de oprijlaan. Ten zuiden van
het kasteel staat op een omheinde heuvel in de weilanden aan de rand van het
domein het mausoleum van Clermont.
Het hoofdcomplex (afb. 168-171), onder schilddaken met leibedekking en een
torentje op het dak van het middengedeelte, heeft gewitte gevels van baksteen en
natuurstenen plinten. De natuurstenen plint is doorgetrokken langs de zuidkant
van de doorritten in het midden van de zijvleugels. Daarmee is misschien de plaats
aangegeven van vroegere eindgevels van deze vleugels, die pas bij de verbouwingen
na 1 761 hun huidige lengte kunnen hebben gekregen (afb. 17o). De gevels zijn
bovenaan versierd met tandlijsten. Voor de omlijstingen van vensters, ingangen en
poorten is Naamse steen gebruikt. Op de eerste en tweede verdieping van de
hoofdvleugels zijn rechthoekige vensteromlijstingen te zien met samengestelde
sluitstenen en kantstijlen tussen drie horizontale blokken. De omlijstingen van de
ingangstravee en het souterrain hebben segmentbogen, eveneens met samengestelde
sluitstenen van na 1 761 en dat is ook het geval bij de zijvleugels. Voor de hoofdingang
bevindt zich een hoog bordes met dubbele trapopgangen, ijzeren hekken en tegen
de voorkant twee fonteinen. Boven de hoofdingang met zijn gebogen kalf zit een
smeedijzeren balkonhek, waarin ajouren schilden zijn opgenomen met de initialen
H en G van Sophia W. Hasselbach en Carl H. von Gorschen (1825).
Bij de restauratie zijn in 1976—'77 bij de hoofdvleugel enkele ingrepen uit 1 953
ongedaan gemaakt. Voor de ingang aan de tuinzijde is opnieuw een Dorisch
po rt iek aangebracht als onderstel van een balkon met smeedijzeren hek. De
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Afb. 167. Kasteel Vaalsbroek met

watermolen. Luchtfoto uit het westen
(opn. c. 195o).
Afb. 168. Kasteel Vaalsbroek, voorzijde
(opn. 198o).
Afb. 169. Kasteel Vaalsbroek, voorplein
(opn. 1982).
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Afb. 170. Kasteel Vaalsbroek, noordwestelijke zijvleugel vanaf het ingangsbordes van de hoofdvleugel (opn.
1982).
Afb. 17i. Kasteel Vaalsbroek, tuinzijde
(opn. 1982).
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Herenhuis inwendig

middelste dakkapellen — twee voor en twee achter — zijn gereconstrueerd in de
gedaante die ze in de tweede helft van de 19de eeuw hadden gekregen: met ronde
vensters. De overige zes kregen opnieuw segmentboogvensters in eclectische
omlijstingen. Verder werd het daktorentje opnieuw voorzien van wijzerplaten.
De wijzerplaten die er tot 1953 zaten waren overigens niet erg oud. De wijzerplaten,
weergegeven op de geschilderde afbeelding van Vaalsbroek in de tuinkamer, waren
er niet meer toen de oudst bekende foto's werden gemaakt.
Het voorplein heeft een gebogen afsluiting met ijzeren hekken op een bakstenen
onderbouw, terwijl twee hoge geblokte hoekposten van Naamse steen met nieuwe
bekroningen de inrit markeren ; voor deze hoekposten bevinden zich twee ronde
schamppalen. De smeedijzeren hekken, nog vermeld in een opgaaf van schilderwerken van een zekere Rodenburg uit 1853 (med. Jongmans) zijn niet meer
aanwezig.
In de hoofdvleugel bevinden de gangen zich aan de kant van het voorplein met
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Afb. 172. Kasteel Vaalsbroek, schouw

in de vroegere keuken; haardelement
nu in de groene kamer (opn. c. 191o).
Afb. 173. Kasteel Vaalsbroek,
geschilderd behang in de tuinkamer
(opn. 1982).
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daarop aansluitend aan de noordwestkant het trappehuis. De gang met kruisribgewelven in het souterrain geeft toegang tot een reeks kelderruimten met troggewelven
tussen gordelbogen, alles uitgevoerd in baksteen. Aan de zuidoostkant bevindt zich
in het souterrain een voormalige keuken overdekt met kruisribgewelven, voorzien
van een gereconstrueerde schouw tegen de noordwestwand. Natuursteenblokken
in buitenwand en tussenmuren zijn misschien nog afkomstig van het middeleeuwse
gebouw.
De kamers van de hoofdverdieping en de tweede verdieping (oorspronkelijk in
enfilade) zien uit op de tuin. In de opgaaf van schilderwerken van Rodenburg uit
1853 worden op de hoofdverdieping van zuidoost naar noordwest vermeld: de
keuken, de biljardkamer, de zaal, de groene kamer en een kamer naast het
trappehuis. De eerstgenoemde ruimte, nu ingericht als vergaderzaal, heeft een
zoldering met moer- en kinderbalken en troggewelfjes ; aan de noordwestkant van
deze ruimte bevindt zich een schouw met een kap over twee traveeen en een
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Af b. 174. Kasteel Vaalsbroek, watermolen (opm. 1978).
Afb. 175. Kasteel Vaalsbroek, watermolen uit het noorden (opn. c. 1960).

174

175

VAALSBROEK

Geschilderd behang

Zijvleugels inwendig
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boognis in de achterwand; in de wand rechts van de schouw zijn een aantal tegels
ingemetseld die tevoren tegen de achterwand waren aangebracht (afb. 173); deze
tegels, daterend uit 172o, zijn afkomstig uit een huis in Wolfhaag, dat bewoond
werd door de familie Snackers. Aan de zuidoostkant van de voormalige biljardkamer
bevindt zich een nisschouw met gecanneleerde zijpilasters, xix, die bij de restauratie
is voorzien van een ingekort tegelvloertje, afkomstig van een brede schouw in de
zaal. De omlijsting van de nieuwe doorgang in de middenas naar de zaal of
tuinkamer is eveneens van deze schouw afkomstig. Aan de noordwestkant van de
tuinkamer bevindt zich nu een smallere schoorsteenmantel van marmer uit het huis
Capucijnenstraat 98 te Maastricht. Bij de restauratie van de tuinkamer zijn de
deuren in enfilade naar de aangrenzende ve rt rekken dichtgezet.
De wanden zijn bekleed met geschilderd behang, xviiid, met voorstellingen die te
maken hebben met handel, visserij en landleven (afb. 173); een fragment links van
de nieuwe middendoorgang naar de voormalige biljardkamer geeft Vaalsbroek en
omgeving te zien uit het oosten, van precies hetzelfde standpunt als de tekening
ca. 178o van Caspar Wolff in het Stadsarchief te Aken (afb. i 65). De schilderingen
op het doek, aangetroffen op Vaalsbroek in een zeer slechte staat (vgl. afb. 166) zijn
door J. Otter te Voorst in 1978—'8o gerestaureerd en aangevuld. In de nieuwe
Lodewijkxv-schouw van de groene kamer zit een haardelement (afb. 172) uit de
schouw van de voormalige keuken, nu vergaderzaal, afkomstig uit Wolfhaag.
In de zijvleugels waren stallen ondergebracht en daarboven hooizolders; in de
rechterzijvleugel koestallen, en in de linkervleugel ten oosten van de doorrit een
paardestal ; het gedeelte van de linkervleugel tussen de doorrit en de hoofdvleugel
bevatte oorspronkelijk woonve rt rekken voor het personeel en later de pachterswoning. De beschrijving van schilderwerken, uitgevoerd door Rodenburg in 18 53,
vermeldt een grote keuken in het souterrain; op de begane grond een kleine
keuken en daarachter een slaapkamer, een woonkamer met daarachter een
slaapkamer; de eerstgenoemde ve rt rekken lagen tussen het trappehuis en de
hoofdvleugel en de andere links van het trappehuis. In de woonkamer is bij
restauratie een schouw geplaatst die tevoren in de kamer stond die tot garderobe
werd ingericht.
Aan de noordwestkant van het kasteel wordt een oude parkmuur gedeeltelijk aan
het oog onttrokken door een nieuwe dienstvleugel. Bij het eind van die muur staat
een driebeukige vakwerkschuur met zadeldak, waarin bij de restauratie twee
dienstwoningen zijn ondergebracht. Deze schuur zal oorspronkelijk deel hebben
uitgemaakt van de pachthoeve. In een pachtovereenkomst uit 1 762 is sprake van
de `woning en bouwagie' die de pachter goed moet onderhouden `met dekken,
aengaende de stroodaecken, plesteren, witten, vitsen en kleenen'. Een andere
schuur was in 177o al afgebroken want in een pachtovereenkomst uit dat jaar staat
als omschrijving `de halffwin wooninge en behuysinge, stallinge, in begrepen de
geheele bouwplaetse, mesthof ende plaesse waar van te vooren de oude schuyr
gestaen heeft' (meded. H. Jongmans).
De voormalige watermolen en het daarbij behorende woonhuis vormen samen een
langwerpig complex, waarvan het zuidwestelijke deel met zijn ko rt e dwarsvleugel
voor het bedrijf was bestemd (afb. 174-175). Het enigszins haakvormige complex
heeft gewitte gevels van baksteen, zadeldaken in elkaars verlengde, een hoge
vierkante schoorsteen links van de zuidwestelijke topgevel en kleine aanbouwsels
voor de dwarsvleugel. In de voorgevel zitten segmentboogvensters en -ingangen
met omlijstingen van Naamse steen; links symmetrisch gerangschikt als weerspiegeling van de binnenindeling van het oorspronkelijke woongedeelte : kamers
aan weerskanten van een dwarsgang. Op de sluitsteen boven de ingang van het
oorspronkelijke bedrijfsgedeelte rechts staat ANNO 1 765 1H. Dergelijke omlijstingen
zitten ook in de zijvleugel en achtergevel van het oorspronkelijke woongedeelte.
De dwarsvleugel rechts aan de zuidoostkant is sterk verbouwd.
De middenslagmolen — oorspronkelijk graanmolen met een steenkoppel, vanaf
1829 laken-volmolen, vanaf 1849 wolspinnerij, en vanaf 1857 weer graanmolen —
blijkt in 1841 (oudste aanwijzende tafel op het kadaster) ook stoomaandrijving te
hebben, zodat de hoge vierkante schoorsteen van voor die tijd kan zijn.
In het park ligt vlak achter het huis nog een ronde vijver met fontein ; erachter
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Afb. 176. Gedeelte van een kaart van
het landgoed Vaalsbroek van landmeter
Wiel, 1840. Engels park met kronkelpaden uit de 18de eeuw en resten van
een oudere formele aanleg; links
boomgaard en mausoleum.
Afb. 177. Kasteel Vaalsbroek, mausoleum van Clermont, 1788, architect
vermoedelijk J. Moretti; ingangsfaçade
(opn. 1950).
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Afb. 178. Kasteel Vaalsbroek, mausoleum uit 1788. Tombe van Johann
Arnold von Clermont en Maria
Elisabeth Sophie Emminghaus,
(opn. 1982).
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bevond zich een kunstmatige grot onder een terras met smeedijzeren hek; daarachter
begint een laan in de middenas van het complex met twee rijen oude kastanjes.
Twee vijvers aan weerskanten van die laan fungeerden vroeger als vergaarbekkens
voor de watervoorziening van het huis, privaten aan de noordwestkant ervan, en
voor de fonteinen bij het ingangsbordes. Om deze resten van symmetrische formele
aanleg kwam later een landschappelijk park. De landschappelijke aanleg met
kronkelpaden, weergegeven op de plattegrond van Wiel uit 1840 (afb. 176) kan
teruggaan op de `Anlagen nach englischem Muster', vermeld door Johann Arnold
Kopstadt in 1799, en de `engl. Partieen' die Christian Hertzog in datzelfde jaar
zag; uit de tijd dus van Johann Arnold von Clermont.
In de tuin staan verder nog vijf voetstukken, van beelden waarvan enkele nog op
oude foto's te zien zijn. Volgens Buchkremer (blz. 44 en 108) zouden er bij de
tekeningen van Johann Joseph Couven nog enkele ontwerpen zijn voor voetstukken
op Vaalsbroek. In de opgaaf van schilderwerk uit 1853 `durch den Meister
.
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Rodenburg' worden tuinbanken genoemd — twee grote, twee bruine banken op de
grot, twee banken met ijzeren onderstellen bij de grot, een op een hoogte en twee
op de Knappertsberg — en verder onder meer het ijzeren toegangshek aan de
voorzijde en een ijzeren toegangshek bij de moestuin. De oprijlaan aan de voorzijde
blijkt in die tijd een `Tannen-Allee' te zijn (vr. meded. H. Jongmans).
Het mausoleum, gebouwd in 1788 (J. A. Kopstadt, Biogr. Notizen, vgl. Liese
blz. 88) en gerestaureerd in 1978, is vierkant met een achterwaartse uitbouw. Het
bakstenen gebouw (afb. 177), afgedekt met een tentdak, heeft aan de noordoostkant
een façade van Naamse steen; in de sobere zijgevels zitten sierankers en de
uitbouw is voorzien van twee zijvensters met rechthoekige omlijstingen van
Naamse steen. De façade is versierd met geblokte lisenen, een Dorisch hoofdgestel
en een middenfronton met het gebeeldhouwde wapen van Johann Arnold von
Clermont tussen rankwerk. De lisenen verdelen de gevel in drie vakken : voor de
rondboogingang en twee flankerende rondboognissen, waarin voetstukken met
vernieuwde urnen staan. De ingang is voorzien van een dubbel toegangshek van
smeedijzer.
Binnen zijn in totaal twee en veertig grafnissen overdwars in dik muurwerk
uitgespaard aan weerskanten van een hal met tongewelf (afb. 178). In de zijwanden,
die bovenaan met stucornamenten zijn versierd, zijn de segmentboogopeningen in
drie rijen van zeven boven elkaar te zien; de afsluitplaten dragen opschriften
(sommige geschilderd), die de namen vermelden van Ernestine Henriette von
Clermont, 1 744- 1 775 ; Julie von Emminghaus, vrouw van J. A. H. von Clermont,
gestorven in 1816 in de leeftijd van 47 jaar; Friedrich Heinrich von Clermont,
5. 1 . -4. 2 . 1 77 0 ; Friedrica Theodora von Clermont 1767-1768; Christiane Eleonora
van Panhuys-von Clermont, 1769-1796; Caroline Jacobi-von Clermont, 1772-1795;
Henriette Louise von Clermont, 1782-1790, en Joh. Heinrich (Leopold) von
Clermont, 1771-1816.
Achter deze ruimte staat de tombe van de stichter en zijn vrouw in de uitbouw die
overdekt is met een tongewelf, de gordelboog versierd met stucornamenten. Deze
tombe (afb. 178) wordt bekroond door een omkranste obelisk waarvan het voetstuk
een gebeeldhouwde cartouche met de wapens Clermont en Emminghaus draagt.
Aan de voorzijde zijn twee marmeren platen aangebracht met opschriften, die de
namen van Joh. Arn. von Clermont, 1728-1795, en Maria Elisabeth Sophia
Emminghaus, 1773-1783, vermelden. De marmeren plaat met de naam van J. A.
von Clermont is gemoderniseerd. In de 19de eeuw waren bij een inbraak letters
van verguld metaal van de opschriften gestolen (Buchkremer, blz. 45 n.1). — Zie
verder Belonje, blz. 310-311, en de daar vermelde litteratuur).
Het terrein waarop het mausoleum staat is toegankelijk via een dubbel toegangshek
van smeedijzer tussen geblokte hoekposten.
DE ESCH

Het landhuis de Esch, Eschberg 7-9, gelegen ten westen van Vaals, aan de
noordzijde van de oude weg naar Vijlen, vormt een gesloten aanleg, waarvan de
oostvleugel nog uit de I8de eeuw stamt. Dit gedeelte, dat zijn huidige gedaante
grotendeels te danken heeft aan een verbouwing in opdracht van de naaldenfabrikant
Jacob Kuhnen uit Burtscheid, is niet te zien vanaf de straat omdat daar een
neoromaanse kapel staat.
Litteratuur
Afbeeldingen

Geschiedenis

Vaessen, par. 75. — Heyderhoff, blz. 216. — De Crassier, 1935, blz. 330. — Liese,
blz. 120.
Plattegrondtekening van Laurenz Mefferdatis met het onderschrift `Der Hoff die
Esch genannt' in `Architectura Johann Jos. Couven Aquensis', Stadsarchief Aken,
Hs. 30, fol. 109 (afb. 180).
De gesloten hoeve, ontworpen door Laurenz Mefferdatis XVIIjA werd verbouwd in
opdracht van de naaldenfabrikant Jacob Kuhnen uit Burtscheid, die op 25.9. 1 7 6 7
in de Gereformeerde kerk van Vaals in het huwelijk was getreden met Sarah
Katharina Prym. Toen is de oostvleugel, het woongedeelte, vernieuwd, waarschijnlijk
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Afb. 179. De Esch (naar opm. uit 1 945).
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Afb. 180. De Esch, tekening van

architect L. Mefferdatis, i ste helft 18de
eeuw. Stadsarchief Aken.
Afb. 181. De Esch, oostzijde
(opn. c. 196o).
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naar plannen van Joseph Moretti.
Aan de oostkant lag voor het woongedeelte een formele tuin, die de dichter
Johann Georg Jacobi in een brief van 14.8.1774 laatdunkend vergeleek met die van
Vaalsbroek. `Dieses edel-einfaltig angelegte Guth gefallt desto besser, da in der
Nachbarschaft ein anderes Landhaus mit seinera Garten von iiberháuften, gesuchten
Zierrathen strotzt. Unzáhlige Bildsaulen, vor welchen man die Baume u. Blumenbeete kaum sieht; iiberall Gold u. Mahlerei; dann ein wurklich kostbares Chinesisches Haus, aber auswendig u. inwendig mit deutschen Grenadieren besetzt.
Inwendig, zwischen zween Grenadieren ein Scheerenschleifer, dessen Rad eine
Wasserkunst herumtreibt, hinter dem Scheerenschleifer, Muschelwerk, Schfer u.
Schaferinn ; an der Decke Italienische Fratzen-Gesichter, u. der Himmel weiss,
was? Vor solchen Raritaten sind viele der hiesigen u. auslandischen Damen halb
todt vor Verwunderung stehen geblieben, woruber Gtittin Iris ihnen bey Gelegenheit,
den Text lesen wird' (Heyderhoff, blz. 216).
Op de kaart van Tranchot uit 1803—'13 is de formele tuin aangegeven met daarin
enkele gebouwtjes ; het Chinese huis zou aan het eind van het middenpad gestaan
kunnen hebben. Ten noorden hiervan lag ook nog omstreeks 1840 (vgl. de stafkaart
schaal I:50000) een grote boomgaard met reeksen later grotendeels dichtgeslibde
vijvers aan de westkant en oostkant, vergaarbekkens voor de waterkracht van het
bedrijf in de Bau en de waterwerken in de tuin, aangelegd in opdracht van Kuhnen
(Vaessen, par. 75).
Na het overlijden van Jacob Kuhnen kwam de Esch samen met de Bau in de jaren
1784—'85 in handen van de familie Sternbach. In 1841 is het huis met zijn weilanden,
boomgaard en `plaisiertuin' blijkens de kadastrale gegevens eigendom van Joseph
Ruland te Aken.
In 188o wordt het complex gehuurd door de Duitse paters Redemptoristen die
tijdens de Kulturkampf uitweken naar Vaals.
In 1897 of '98 verkocht de toenmalige eigenaar Hennus van Nauwstad de Esch aan
de Duitse provincie van de paters Camillianen, die hier hun scholasticaat vestigden
en de kapel lieten bouwen. De studenten van deze congregatie werden ondergebracht
in het klooster aan de Heuvel, waarvan de eerste steenlegging plaatsvond in 1902.
In 1944 is het woongedeelte zwaar beschadigd door een vliegende bom, terwijl de
rest van het complex verwoest werd. Na restauratie onder leiding van ir. F. Peutz
in 1945 heeft het gebouw achtereenvolgens als pension-restaurant, als kindertehuis
en als familiepension dienst gedaan.
Het langgerekte hoofdgebouw (afb. 179), dat dwars staat ten opzichte van de weg,
is opgetrokken uit baksteen en afgedekt met een mansardedak. Het bezit aan de
oostkant, de tuinzijde, een brede façade met ingang, balkondeuren en vensters in
segmentboogomlijstingen van Naamse steen (afb. 180. Het centrale gedeelte van
deze gevel heeft een smallere traveemaat en een hogere middenpartij met een
fronton waarin een halfrond venster zit; de geblokte lisenen en rechthoekige
vensters in het hogere gedeelte doen denken aan het classicisme uit de tijd van
Mefferdatis ; de smallere traveemaat zal herinneren aan een vroegere toestand. In
de middentravee zit nu een gebeeldhouwde ingangsomlijsting met daarboven een
smeedijzeren balkonhek in Lodewijk xv-stijl. Verder zijn er dakkapellen met
segmentbogen.
De kelders hebben ton- en troggewelven tussen gordelbogen. Midden in het
gebouw ligt de hal. Aan de zuidkant van de hal bevindt zich het trappehuis en aan
de noordkant ervan liggen twee kamers ; de gang erachter is waarschijnlijk tijdens
de verbouwing voor Kuhnen toegevoegd. Er zijn vleugeldeuren in Lodewijk
xv-stijl.
De kapel, gebouwd voor de paters Camillianen kort na aankoop van het complex
in de jaren 1897—'98, heeft gevels van bruine en rode baksteen in dezelfde neoromaanse trant als de parochiekerk van Lemiers van architect J. Jorna.
In het terrein achter het huis bevinden zich nog resten van oude vijvers.

148

182

VAALSBROEK

VAALSBROEK

149

Afb. 182. Kaart 6: Weijerhof, Molenveld
e.o. c. I 83o—'4o naar het kadastrale
minuutplan.
Afb. 183. Weijerhof, zuidgevel van het
woonhuis (opn. c. 196o).
Af b. 184. Watermolen van Frankenhof
of Volmolen uit het zuiden
(opn. c. I 960).
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De Weijerhof, Weijerweg nr. 2-3, is een gesloten hoeve van baksteen met zadeldaken,
gelegen aan de oostkant van de weg. Dwars staand woonhuis, xVIII links van de
binnenplaats met tussendorpelkozijnen en ingangsomlijstingen van Naamse steen
(afb. 183). Poort naast het woonhuis en overige vleugels met gevels in eclectische
trant, xixc; aan de straatzijde rechts een groot gepleisterd fronton met een zon in
reliëf. Links van het woonhuis twee gemetselde hoekposten van een inrijhek. De
hoeve was blijkens kadastrale gegevens in 1841 eigendom van Joseph Ruland die
ook de Esch bezat. Aan het bezit van de Weijerhof waren vroeger gebruiksrechten
op het Malensbos verbonden (Oppenhoff, blz. 31).
,
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Af b. 185. Waterlopen en watermolens
tussen Vaalsbroek en Lemiers c. 1890
naar kadastrale tekeningen.
Af b. 186. Rarenderstraat 19
(opm. 1968).
Afb. 187. Rarenderstraat 19, uit het
oosten (opn. 1968).
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WATERMOLEN FRANKENHOF OF VOLMOLEN

De watermolen Frankenhof, ook bekend als de Volmolen, Weijerweg nr. 4, ligt op
enige afstand van de weg aan het eind van een rechte laan ten noorden van de
Weijerhof. Aaneengesloten vleugels van baksteen onder schilddaken die drie zijden
omgeven van een naar het zuiden, de voorkant, open binnenplaats (afb. 184). Het
complex — xixa maar op vele plaatsen gewijzigd — heeft segmentboogvensters met
luiksponningen, hoekblokken van Naamse steen met duimen voor het ophangen
van luiken, en sluitstenen die eveneens van Naamse steen zijn. De binnenplaatsgevel
van de noordvleugel heeft twee lisenen bij de middentravee. Aan de zuidkant van
de binnenplaats bevindt zich een gebogen afsluitmuur met de inrit in de middenas ;
die inrit wordt geflankeerd door twee hogere hoekposten met geprofileerde
dekplaten. Bovenslagmolen op de Zieversbeek, waarvan het water via een groot
vergaarbekken tegenover de Weijerhof via een buis naar het schoepenrad aan de
noordzijde wordt geleid. Op de Tranchotkaart van 1803—'13 al vermeld als
Vohlmuhl ; volgens Vaessen (par. 71, nr. I) in 1810 van Herman Boffender en Peter
Radel ; later achtereenvolgens garen- en wolspinnerij, en weverij van Merzenich. In
een opgaaf van 1807 (Rijksarch. Maastricht Frans arch. 2520 Commune de Vaels)
echter al vermeld als de 'Moulin à fouler de Mr. Van Leuvenigh, Ruisseau dit le
Gouw' en blijkens kadastrale gegevens in 1841 eigendom van Von Loevenich te
Burtscheid. De molen heeft tegenwoordig een ijzeren schoepenrad, twee steenkoppels
en ijzeren maalwerk (Molens in Limburg, blz. 82-83, nr. 121).

Raren
Het gehucht zal in de middeleeuwen zijn ontstaan als nederzetting van laten bij het
goed Vaalsbroek, waar een laatbank gevestigd was. De oudste betrouwbare
weergave van de nederzetting is te vinden op de kaart van Tranchot (1803 e.v.).
Blijkens een telling uit 1807 waren er toen in Raren en Wolfhaag samen 5o huizen
en 283 inwoners (Vaessen, par. 65).

RAREN

152

Afb. 188. Rarenderstraat 24, gebouwd
in 1775, uit het oosten; op de achtergrond Rarenderstraat 19 (opn. c. 1960).
Afb. 189. Rarenderstraat 73
(opm. 1968).
Af b. 190. Rarenderstraat 41
m.(opm. 1968).
Afb. 191. Rarenderstraat 57 59
(opm. 1968).
-
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De bebouwing bestaat uit groepjes huizen, stallen en schuren — meest van vakwerk —
langs de slingerende weg tussen Vaalsbroek en de hellingen van het Malensbos en
het Schimperbos langs de Belgische grens. Er zijn nog enkele voorbeelden van
hoeven met een losse bebouwing met een vrije situering, kenmerkend voor de
structuur van een vroeg lintdorp (Hekker 1980. Het zuidelijke deel van Raren is
nog tamelijk gaaf.
HUIZEN EN HOEVEN

Epenerbaan

Van noord naar zuid zijn de volgende gebouwen vermeldenswaard.
Links — dus ten oosten — van de Rarenderstraat:
Epenerbaan nr. 4-6 bij de Rarenderstraat. Dwars staand woonhuis van vakwerk en
baksteen, xlxs, onder een zadeldak; topgevel aan de kant van de straat met
verticale planken bekleed.
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Rarenderstraat

Rarenderstraat nr. 24. Dwars staand bakstenen huis, xviii, met woon- en bedrijfsgedeelte onder een zadeldak; ingangen en vensters met segmentboogomlijstingen
van Naamse steen aan de lange noordwestzijde (afb. i 88). Bij het woongedeelte in
het zuidoostelijke stuk hebben de benedenvensters getoogde kruiskozijnen; op de
sluitsteen van de ingang staat: 1 775 / NH / IHS / H.B.K. AEBFP met boven het
IHS-teken een kruis en eronder een hart.
Rechts — dus ten westen — van de Rarenderstraat:
Rarenderstraat nr. 19 tegenover nr. 24. Huis met zadeldak, waarvan het noordoostelijke stuk van vakwerk xvi is en de rest van baksteen (afb. 186-187). Het vakwerkgedeelte heeft aan de korte zijde een gevel met overkraging op dwarsgeprofileerde schoren en een topgedeelte dat is aangepast aan de gewijzigde dakhelling;
het vakwerk is bij de eindgevel onderaan verstijfd met een Andreaskruis en aan de
lange zuidoostkant met schuine schoren. Kelder met tongewelf.
Rarenderstraat nr. 41-43. Dwars staand vakwerkhuis met zadeldak. Achterste stuk
xvi met windverband in de lange noordoostgevel. Binnen een moerbalkzoldering
op korbelen, en een schouw met geprofileerde kraagstenen en links opzij twee
nissen (afb. 190). Recente aanbouw van baksteen rechts aan de straat.
Rarenderstraat nr. 45. Vakwerkhuis met zadeldak, xix.
Rarenderstraat nr. 57-59. Vakwerkhuis met zadeldaken (afb. 191); dwars staand
woonhuis, xvii, en rechts langs de straat een haaks aangebouwde vleugel met stal,
xvI1I; aan de lange straatzijde van deze bedrijfsvleugel een latere uitbouw onder
een doorgetrokken schild van het `opgetilde' dak. De verlaagde kap van het
woonhuis met geschoorde overstekken aan de lange zijden en een dakschild aan de
korte straatkant. Het vakwerk van het woonhuis is verstijfd met grote Andreaskruisen
(de onderste grotendeels verdwenen). Achterste deel met onderbouw en eindgevel
van breuksteen. Twee kelders met tongewelf.
Rarenderstraat nr. 63-65. Twee aan elkaar gebouwde huizen van vakwerk;
L-vormig, xix; los stalletje van vakwerk.
Rarenderstraat 71. Vakwerkhuis met schuine schoren beneden en Andreaskruisen
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Af b. 192. Rarenderstraat 73 en 71, uit

het zuidoosten (opn. 1964).
Afb. 193. Wolfhaag. Linderweg 5,

hoeve Linde, westzijde (opn. c. 196o).
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boven, onder een zadeldak met geschoord overstek; xvii, maar ingrijpend vernieuwd
(afb. 192).
Rarenderstraat nr. 73. Vakwerkhoeve met losse bebouwing; woonhuis en bedrijfsgebouw vrij gesitueerd aan twee kanten van een mesthof (afb. 189 en 192). Het
dwars staande woonhuis c.1600, aan de zuidoostkant, afgedekt door een verlaagd
zadeldak, heeft gevels die onderaan met schuine schoren en op de verdieping met
Andreaskruisen zijn verstijfd; de kopgevel aan de oostkant met overkraging op
consoles. Gevel aan de korte veldzijde in baksteen vernieuwd. In de zuidgevel
benedenvensters met gebiljoeneerde dagkanten aan de binnenzijde. Kelder met
tongewelf onder het derde vak, aan de veldzijde. Dwarsdeelschuur aan de westkant
van de hof, ongeveer in het verlengde van nr. 71; opgetrokken uit vakwerk, c.1600,
het noordelijke gedeelte met stal later in baksteen vernieuwd; het verlaagde
zadeldak met geschoord overstek aan de lange hofzijde van het oudere deel. De
vakwerkgevels met schuine schoren beneden en Andreaskruisen boven zijn zeer
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ingrijpend hersteld (vgl. ook Hekker 1961, blz. 52 en fig. 5). Blijkens oude kadastrale
kaarten stond er vroeger een bakhuis aan de oostzijde van het erf bij de weg.

Wolfhaag

Linderweg

Schuttebergsweg

Wolfhaag

Wegkruis

Gehucht ten zuidwesten van Vaals, tussen de Gemmenicherweg en Raren; in de
laatste jaren sterk gemoderniseerd. Aan het bezit van sommige huizen in Wolfhaag
waren vroeger gebruiksrechten op het Malensbos verbonden (Oppenhoff, blz. 32).
Linderweg nr. 5, ten zuidoosten van het kruispunt Schuttebergsweg. Hoeve Linde,
naar het noorden gekeerd boerderijcomplex met zadeldaken en met gevels van
breuksteen, xvi?, baksteen, en voor een klein gedeelte vakwerk (afb. 193). Aan de
zuidkant zijn de buitengevel van het woonhuis en die van het haakvormig aangelegde
westelijke bedrijfsgedeelte nog van breuksteen; het daarop aansluitende deel van
de westelijke buitengevel, dat van baksteen is en het ankerjaartal 1740 draagt,
correspondeert met vakwerk voorzien van baksteenvullingen aan de hofzijde; de
rest van de westvleugel is grotendeels van breuksteen maar in baksteen verhoogd.
De bakstenen binnenplaatsgevel van het woonhuis en de bakstenen gebouwen aan
de oostzijde zijn van betrekkelijk jonge datum. Aan de noordkant van de hof
bevindt zich een breukstenen muur, waarvan het oostelijke deel nu is opgenomen
in de eindgevel van een zijvleugel. Bij de inrit van de hof staan vierkante pijlers
van baksteen met sterk afgesleten natuurstenen bekroningen, xv111. Een derde
bakstenen pijler, xix, behoort bij de inrit tot het erf naast de westvleugel.
Schuttebergsweg nr. 8-1 o. Boerderijcomplex, xviii, aan de zuidwestkant van de
weg, achter het vernieuwde vakwerkhuis van nr. 12. Twee dwars staande gebouwen
met zadeldaken aan weerskanten van een mesthof. Het oostelijke met segmentbogige
ingangsomlijsting van Naamse steen in de lange buitengevel; noordelijke stuk
vernieuwd. Het westelijke gebouw met tweelichtkozijnen van Naamse steen op de
verdieping; het noordelijke stuk van de hofgevel nog van vakwerk.
Wolfhaag nr. 9. Boerderijcomplex, gelegen aan de noordoostkant van de weg.
Gebouwen, xviii, van vakwerk met vullingen van baksteen, afgedekt met zadeldaken.
Het dwars staande woonhuis met voorgevel van mergel, die bij wijziging van de
dakhelling, xix, in baksteen is aangevuld; gevel van baksteen aan de hofzijde;
aanbouw van vakwerk met aanleunend lessenaardak aan de korte oostzijde. Los
hiervan een haakvormig bedrijfsgedeelte langs de noord- en westkant van de hof,
met bakstenen gevels aan de wegzijde.
Wolfhaag oud nr. 57, meer noordwaarts aan de noordoostkant van de weg. Dwars
staand gebouw van vakwerk met zadeldak, xix ; haaks hiertegenaan langs de straat
een hoog bakstenen woonhuis, XIXB.
Wolfhaag nr. 61. Hoeve Meelenbroek. Groot bakstenen complex ten noorden van
het kruispunt Meelenbroekerweg—Linderweg—Wolfhaag. De bedrijfsvleugels, XIXA,
omgeven de west-, noord- en oostkant van een hof, aan de zuidkant waarvan het
losse woonhuis, c.19oo, staat. De stalvleugel aan de noordzijde heeft rondboogpoortjes aan de binnenplaatskant en een zolderverdieping van vakwerk met
vullingen van baksteen. De langsdeelschuur aan de oostzijde is voorzien van een
ellipsboogpoort links in de korte zuidgevel. Inrit tot de hof tussen woonhuis en
langsdeelschuur, voorzien van een bakstenen hoekpijler met natuurstenen bekroning
bij de schuur.
Gietijzeren wegkruis in eclectische trant bij het kruispunt MeelenbroekerwegLinderweg—Wolfhaag; met H. Hartbeeldje in de stam, en onderaan beeldjes van de
H.H. Petrus en Paulus.
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Afb. 194. Kaart 7: Vijlen c. 183o—'4o
naar het kadastrale minuutplan.
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Vij l en

Geschiedenis

Vijlen was in de vroege middeleeuwen een nederzetting van horigen bij een
herenhoeve. Dat blijkt al uit de naam, afgeleid van een vroegmiddeleeuwse
plaatsnaam Villas, die samenhangt met het woord villa in de betekenis van
herenhoeve (Tummers, blz. 46-47). Goederen in Vaals, Gemmenich, Moresnet en
Vijlen (`Vilaris') werden in 1041 door keizer Hendrik iii geschonken aan het
Sint-Adalbertstift in Aken (Lacomblet i, nr. 174) en in 1179 is er `in villa Vile' een
allodium van de abdij van Burtscheid (Lacomblet 1, nr. 470).
Vijlen was een van de zes Vijlener `rotten' of buurschappen waarvan de ingezetenen
gebruiksrechten hadden op het Vijlenerbos, dat Arnold van Gemmenich in 1319
als allodium aan de abdij van Burtscheid had geschonken (Jansen de Limpens
1 973, blz. 197 e.v.).
De nederzetting is ontstaan aan een oude hoofdweg naar Aken die hier bovenover
een heuvelrug loopt. De bebouwing heeft zich uitgebreid langs die hoofdweg, hier
Vijlenberg genaamd, en langs de zijwegen Groenenweg en Vijlenstraat in het dal
ten westen daarvan. In de wijde omtrek is de neogotische parochiekerk te zien
door haar hoge ligging vlak bij de hoofdweg. Deze kerk staat op de plaats van een
vroegere romaanse kerk. Op enige afstand ten westen daarvan liggen betrekkelijk
dicht bij elkaar in het dal aan de Vijlenstraat de Munnikshof (nr. 51), eens
herenhoeve van de abdij van Burtscheid, en de hoeve Panhuis (nr. 57), waar de
schepenbank van Vijlen vroeger haar zittingen hield. De schepenbank bestond al
in 1323 (Reg. Aachen ii nr. 328). De naam Munnikshof herinnert aan de tijd dat
de abdij van Burtscheid nog een monnikenklooster was. In 1222 werd het een
abdij van Cisterciënsernonnen (Lacomblet ii, nr. 98), waarvan de schepenbank van
Vijlen al in 1325 afhankelijk blijkt te zijn (Quix 1834, nr. 122).
,

KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Martinus staat aan de westkant van de
hoofdweg in het hoge gedeelte van het dorp, zodat zij van verre te zien is.
Litteratuur

Kalf, blz. 533. — Nedermaas 3: 1925/26, blz. 64-66. — De Crassier, 1935, blz. 326. —
Maasgouw 69:1950, blz. 14. — Belonje, blz. 328. — H.P.R. Rosenberg, De 19deeeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, Den Haag 1972, blz. 156.

Afbeelding

Pentekening `Die Kirche zu Vijlen', dat wil zeggen de vroegere romaanse kerk met
haar toren uit het zuiden, van de hand van Chr. Quix. Stadsarchief Aken H 588
(afb. 1 95)•

Geschiedenis

Met de kerken in 'Breotio et Littemala', gesticht in de 7de eeuw en vermeld in een
akte uit 947, waren niet die van Burtscheid en Vijlen bedoeld, zoals Quix (1834,
blz. 199) en velen na hem veronderstelden, maar hoogstwaarschijnlijk die van
Rutten (bij Tongeren) en misschien een kerk in een plaatsje Lude bij Hamal
(Lacomblet I, nr. 1 oo, n. 2 en 3). Gysselink (blz. 618) identificeert Littemala met
Limal (arr. Nivelles).
De kerk van Vijlen, ressorterend onder het aartsdiaconaat Haspengouw, concilie
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Beschrijving

Hoofdaltaar
Zijaltaren
Biechtstoel
Preekstoel
Doopvont
Banken
Beelden

Zilver- en ander metaalwerk

van Maastricht, werd in 1232 door de bisschop van Luik geïncorporeerd bij de
abdij van Burtscheid.
In het parochie-archief bevindt zich het bestek met voorwaarden uit 1859 voor het
afbreken der oude en het opbouwen der nieuwe kerk. De tegenwoordige kerk is in
de jaren I 86o—'62 opgetrokken naar ontwerp van Ch. Weber.
De kerk is gebouwd van baksteen in de gedaante van een neogotische hallekerk
met westtoren. Het gebouw, waarvan de architectuur is geïnspireerd op de
Nederrijnse gotiek, heeft kruisribgewelven van stuc tegen hout op ronde kolommen
(afb. 196).
In de oostelijke buitenmuur zit boven een ingang een steen xviiib met het wapen
van Anna Carolina Margaretha van Renesse van Elderen, abdis van Burtscheid.
Van de inventaris kunnen worden vermeld:
Neogotisch hoofdaltaar (Raemakers ?); eiken retabel met reliëfs, xixd.
Twee neogotische zijaltaren; eiken retabels xixd, respectievelijk met beeld van
Maria en Jozef (zie hierna).
Neoclassicistische driecellige biechtstoel met snijwerk; in een uitgestoken waaiermotief op de deur 18PMM43•
Neogotische eiken preekstoel; op deurtje naar de trap: P. M. Munix Coelebs
donavit anno obitus sui 1868. Nieuwe reliëfs op de kuip (Sj. Eymaal).
Doopvont van hardsteen en hout met koperen deksel, XIXA.
Drie eiken kerkbanken, XVIIIB.
Houten triomfkruis, XIXB, corpus hoog 150 cm.
Houten kruisbeeld, XIXA, corpus hoog wo cm, gepolychromeerd.
Houten kruisbeeld, midden xix, hoog 45 cm, corpus hoog 20 cm.
Houten neogotisch kruisbeeld, xixd, hoog 68,5 cm, corpus hoog 25 cm.
Houten beelden van Maria en Jozef op de zijaltaren, c. 190o, hoog c. 140 cm;
Bayerische Kunstanstalt Miinchen.
Stralenmonstrans van verguld koper en zilver (?), midden xix, hoog 62,5 cm; met
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Afb. 195. Middeleeuwse kerk, afgebroken in 186o. Tekening van Chr. Quix.
Stadsarchief Aken.
Afb. 196. Kerk, 186o—'62, architect
Ch. Weber (opn. 197 0.
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wijnrankenkrans en reliëfs : onder Lam Gods, boven God-de-Vader en symbool
van de H. Geest.
Verguld koperen cilindermonstrans, hoog 64,5 cm, met beeldjes van twee aanbiddende engelen onder, en de madonna en de H. Martinus boven; onder de bodem
van de lantaarn: Donatlo Ioannls sChIns et Catharina Wlertz ConIVgIVM 183o
fait par Conrad Hupperts d'Aix.
Neogotisch ostensorium van verguld koper, xixd, hoog 3o cm.
Neoromaanse kruisvormige reliekhouder van hout en verguld koper, c. 190o, hoog
21 cm.

Zilveren ciborie met vergulde cuppa, XIXA, hoog 4o cm, met gedreven bladornament.
Neoclassicistische ciborie van verguld koper en verguld zilver, hoog 38 cm;
merken op voet en cuppa: BS onder ster, leeuw en 2, onleesbaar merk in zespuntige
ster in contour; op cuppa ook K (1844).
Neogotische ciborie van verguld koper en verguld zilver, c. 190o, hoog 33,5 cm.
Kelk van verguld koper en verguld zilver, xviii, tegencuppa nieuw, hoog i8,5 cm;
pateen ouder (?); merken K/AcH/adelaar in contour (Aken), MH gelinieerd. Ronde
voet met gedreven vruchtfestoenen; nodus met gedreven engelkopjes.
Neoclassicistische kelk van zilver met vergulde cuppa, c. 1830, hoog 28 cm;
merken op cuppa: J, S (?), Minervakop (naar rechts), Januskop en 2.
Neoromaanse kelk van verguld koper met cuppa van verguld zilver, c. 190o, hoog
19,5 cm; merken op cuppa: kopje, everzwijn in driehoek, Aken (?).
Custode van messing in tabernakelvorm, c. 190o, 16 x to cm.
Zilveren pyxis met oliebusje op deksel, hoog 10,2 cm. Op de pyxis: J. W. Lankohr
— Kirchmeister — 1807. Merken: haan (naar links), 2 als gehaltemerk, takje in ruit,
mannekop tussen L en B.
Ciborievormige pyxis met oliebusje op deksel, verguld koper, xixc, hoog 10,2 cm.
Gekoppelde oliebusjes van zilver, XIXA, hoog 5,8 cm.
Twee ampullen hoog 12 cm, met blad, grootste diameter 16,8 cm, van zilver,
midden xIx ; merken: JK in ruit en 13.
Wierookscheepje van gedreven messing, xix, hoog 7,5 cm.
Wierookvat, hoog 26,5 cm, en scheepje, hoog 6,5 cm, van gedreven messing,
C. 1900.

Neogotisch wierookvat van gedreven messing, na 190o, hoog 27 cm.
Zilveren wierookvat, xixc, hoog 28,5 cm; merken: IB in liggende ruit (Johannes A.
Boermans, Venlo 183o—'86).
Zilveren wierookvat, midden xix, hoog 24,5 cm; merken: gekroonde v, lauwertak
en 2, onleesbaar merk.
Wijwateremmertje van messing, xvi, hoog zonder hengsel 12,5 cm, met hengsel
20 cm.
Kruisbeeld van messing, hoog 6o cm, op voet: Ano 1763.
Vier drievoetkandelaars van messing, xviid, hoog 34,7 cm.
Drie neoclassicistische drievoetkandelaars van messing met meandervormige
vleugelstukken aan de voet, midden xix, hoog 56 cm.
MUNNIKSHOF

De Munnikshof, Vijlenstraat nr. 51, in het dal ten westen van de heuvelrug met de
parochiekerk, was oorspronkelijk herenhoeve van de abdij van Burtscheid. De
abdij, gesticht als klooster voor Benedictijnermonniken, werd in 1222 een Cisterciënsernonnenabdij. In 1334 is Simon van Holset genaamd In den Brucke namens
de abdis voogd van de hof in Vijlen (Quix 1834, 3 8 9. — Mosmans Wittem, blz. 106).
Blijkens kadastrale gegevens was de Munnikhof in 1841 eigendom van Jozef
Ruland, die toen de volgende percelen bezat: sectie C nr. 446 het huis; 444 het
bakhuis ; 447 poel als tuin; 442 tuin en 445-448 boomgaarden.
De gebouwen, opgetrokken uit baksteen, liggen aan twee kanten van een onregelmatig gevormde open plaats (afb. 197-198). Aan de noordzijde staat langs de straat
een schuur die na een brand is gemoderniseerd met behoud van de binnenplaatsgevel,
XVIII of XIx. Aan de zuidzijde staat het sterk gewijzigde woonhuis, xvii, met in een
flauwe hoek daarop aansluitend aan de westkant een grotendeels gemoderniseerde
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Afb. 19 7. Situatietekening van Munnikshof en Panhuis. (opm. 1978).
Af. 198. Munnikshof, plattegrond
(schaal i:600), doorsnede en details
(opm. 1978).
Af b. 199. Munnikshof en Vijlenstraat
53 uit het noordwesten. De naam
Munnikshof herinnert aan de abdij van
Burtscheid, aanvankelijk een klooster
voor monniken dat later een nonnenklooster werd. De abdis was grondvrouwe van de heerlijkheid Vijlen
(opn. 1964).
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bedrijfsvleugel. Onder het middelste venster aan de binnenplaatskant van dit
bedrijfsgedeelte zit een wapensteen van Henrica Raitz von Frentz, abdis van
Burtscheid, met het jaartal 1643. Het woonhuis, onder een zadeldak met geschoorde
overstekken aan voor- en achterzijde, heeft aan de kant van de binnenplaats een
uitbouw onder een steekkap (afb. 199). De ingang rechts van deze uitbouw heeft
een omlijsting van Naamse steen. In de kelder zijn nog middeleeuwse resten
bewaard. En bij de westgevel is nog een oude dakmoet te zien boven het huidige
dak van de bedrijfsvleugel.
Ten oosten van de binnenplaats ligt een poel.
PANHUIS

Het Panhuis, Vijlenstraat nr. 57, gelegen onder aan de helling aan de zuidkant van
een bocht in de weg tussen de Munnikshof en de hooggelegen parochiekerk. De
schepenbank van Vijlen, die onder jurisdictie stond van de abdis van Burtscheid,
hield hier haar zittingen. Blijkens kadastrale gegevens was het complex in 1841
eigendom van Jan Lankohr.
Het complex (afb. 200, 201, 202), grotendeels opgetrokken uit vakwerk op een
breukstenen onderbouw, heeft een open binnenplaats met aan de noord- en
oostkant een L- vormig bedrijfsgedeelte en aan de zuidkant het woonhuis met
dezelfde nokrichting als de oostvleugel ; iets meer naar het zuiden staat een los
bakhuis.
Het woonhuis (afb. 202), afgedekt met een zadeldak, heeft vakwerkgevels met
enkele schuine schoren en Andreaskruisen in de oorspronkelijke oostgevel, xvli,
die bij een achterwaartse verbreding ingebouwd is geraakt. Bij die verbreding,
xVIII, is het huis aan de zuidkant voorzien van een kalkstenen puntgevel die
naderhand met baksteen is gerepareerd. In de westgevel van het woonhuis zitten
nog restanten van benedenvensters met tussendorpels, terwijl boven kleine
venstertjes — enkelvoudig en tweelichts — bewaard zijn. Onder het zuidelijke vak zit
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Af b. 200-201. Panhuis (opm. 1978).
Afb. 202. Panhuis uit het zuiden
(opn. 1962).
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een kelder met tongewelf. De kamers zijn overdekt met troggewelfjes. Het noordelijke
vak bij de binnenplaats is in 1962 ingekort.
Het bedrijfsgedeelte bestaat uit een gedeelte met stallen ten oosten van de binnenplaats en een langsdeelschuur aan de noordzijde bij de straat, XVIII. De schuur is
afgedekt met een schilddak en het stalgedeelte met een zadeldak van dezelfde
hoogte. Dat zadeldak heeft een groot overstek op schoren aan de kant van de
binnenplaats waar de gevel onderaan van baksteen is en op de verdieping van
vakwerk met lemen vullingen ; de eindgevel aan de zuidkant is van mergel. De
overige gevels van het bedrijfsgedeelte zijn van vakwerk met latere vullingen van
baksteen, behalve in de bovenste zone aan de straatkant, waar de lemen vullingen
zijn blijven zitten.
OVERIGE HOEVEN EN HUIZEN

Groenenweg

Aan de Groenenweg van oost naar west liggen ten noorden van de straat:
Groenenweg nr. 1-3. Bakstenen huis met zadeldak; aan de straatkant schoren van
een vroeger dakoverstek; xvIII, zeer sterk gewijzigd.
Groenenweg nr. 5 voor de hoek van de Vijlenstraat. Huis, grotendeels van vakwerk,
onder een zadeldak; xvIII, sterk gewijzigd.
Aan de zuidkant van de straat:
Groenenweg nr. 10, tegenover de Vijlenstraat. Huis en dwarsdeelschuur van
vakwerk met vullingen van baksteen, xlx. Ze vormen met elkaar een flauwe hoek
in de bocht van de weg; het geheel onder een doorlopend dak.
Groenenweg nr. 12-16. Dwars staand dubbel woonhuis van vakwerk onder een
zadeldak, met lage aanbouwen onder lessenaardaken tegen de bakstenen eindgevels
(afb. 203-204). Het vakwerk verstevigd met enkele schuine schoren. Aan de
westkant schoren onder het dakoverstek. De ingang rechts in de westgevel (nr. 16)
heeft een eenvoudig versierde bovendorpel met M.A.1744. IHS.D.17. IVNIVS, boven
IHS een kruis en eronder een hart.
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Afb. 203. Groenenweg 12-16, 18 en
20-22 (opm. 1 9 78).
Afb. 204. Groenenweg 12-16

(opm. 197 8).
Afb. 205. Groenenweg 18, noord- en
oostgevel, en Groenenweg 20-22, zuiden oostgevel (opm. 1 978).
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Hilleshagerweg

Onder beide buitenste vakken van het huis een kelder met tongewelf.
Groenenweg nr. i 8. Tot woning verbouwde dwarsdeelschuur van vakwerk met
zadeldak, gelegen aan een open binnenplaats achter nr. 20-22 (afb. 203, 205). Het
vakwerk met enkele schuine schoren. Bovendorpel van de voormalige deeldeuren
in de binnenplaatsgevel met ANNO 1727. Het westelijke deel met stal in baksteen
vernieuwd.
Groenenweg nr. 20-22. Huis van vakwerk, xvii, drie lagen en zolder onder een
zadeldak (afb. 203, 205, 206). Vakwerk met enkele schuine schoren ; tweelichtvensters,
tot een kruisvenster gekoppelde tussendorpelvensters en gekoppelde enkelvoudige
vensters uit de bouwtijd. Vullingen van baksteen. Beganegrondverdieping bij de
stal — in het oostelijke vak — ommetseld met breuksteen, en verder ten dele in
baksteen vernieuwd. Geschoord dakoverstek aan de straatkant.
Hilleshagerweg nr. i . Dwars staand vakwerkhuis rechts van de weg naar Hilleshagen;
XVIII, met jonger achtergedeelte (afb. 207). Vakwerk met schuine schoren, lemen
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Vijlenberg

vullingen en kleine, deels gekoppelde vensters. Nu schuur met verlaagde kap,
bouwvallig.
Vijlenberg nr. 79-83 (Hopschet). Hoeve van vakwerk en mergel aan de noordkant
van een zijweggetje naar Harles, niet ver van de splitsing (afb. 208-209). Ten
westen van de naar achteren open hof staat het woonhuis, xvi, dat naar achteren is
verlengd, xix, en aan de oostkant het L- vormige bedrijfsgedeelte, XVIII, bestaande
uit een dwarsdeelschuur en een lage vleugel langs de straat. Het woonhuis is
afgedekt met een mansardedak, eigenlijk een zadeldak waarvan de bovenhelling
verlaagd is. Kalkstenen topgevel aan de straatzijde van het woonhuis. De lage
gevel van de uitbouw aan de binnenplaatskant — eertijds een schooltje — heeft een
vensterzone van vakwerk met lemen vullingen op een breukstenen onderbouw
(afb. 209). Het dakoverstek rust aan deze kant op schoren waarvan de zijkanten
zijn afgebiljoeneerd, evenals de binnenkanten van de tussendorpelvensters en het
kruisvenster helemaal rechts naast de ingang.
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Afb. 206. Groenenweg 20-22 uit het

noordoosten (opn. 1978).
Afb. 207. Hilleshagerweg 1 (opm. 196o

en 1976).
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Afb. 208. Vijlenberg 79-83 (opm. 1966).
Alb. 209. Vijlenberg 79-83, woonhuis
uit het zuidoosten voor restauratie
(opn. 1964).
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Afb. 210-2II. Vijlenstraat 18

(opm. 1978).
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Vijlenstraat

De luiken voor de benedenlichten van de vensters zijn voorzien van smeedijzeren
gehengen, net als de dubbel beklampte deur. De tweelichtvensters hebben nog
diefijzers in de bovenlichten; bij het kruisvenster zijn deze verdwenen. De oude
eindgevel aan de noordkant met het restant van een oud venster is ingebouwd
geraakt toen het huis naar achteren in vakwerk werd verlengd. De lange gevel aan
de westkant is met baksteen beklampt, xlxa. Het bedrijfsgedeelte heeft gevels van
vakwerk — met gekoppelde venstertjes aan de oostkant, een grotendeels vernieuwde
gevel van mergel langs de straat en een kopgevel van mergel met baksteenreparaties
bij de lage straatvleugel.
Vijlenberg nr. 123. Voormalige kapelanie, gelegen aan de zuidoostkant van een
pleintje bij de kerk. Rechthoekig woonhuis van vakwerk met vullingen van
baksteen. Bakstenen rechtafgedekte voorgevel, waarvan de gevelsteen met het
chronogram DoMVs VICarIo hVIVs paroChIae eXstrVCta (1839) is verplaatst
naar de achtergevel.
Vijfenberg nr. 131. Enigszins L-vormig vakwerkhuis met bakstenen topgevel aan de
voorzijde, XIXA; gelegen aan de oostzijde van de weg vlak bij de kerk.
Vijfenstraat. Van zuid naar noord liggen aan de oostkant van de weg:
Vijlenstraat nr. I I. Langgerekt dwars staand huis van baksteen onder een zadeldak;
in de lange noordgevel nog twee gekoppelde vensteromlijstingen van Naamse
steen met segmentbogen, XVIII. Verder grotendeels vernieuwd.
Vijlenstraat nr. 17. Hoeve met vernieuwd dwars staand woonhuis en haaks hierop
achter de open plaats rechts een dwarsdeelschuur, xVIII.
Vijlenstraat nr. 21. Grotendeels vernieuwde hoeve, waarvan de gesloten binnenplaats
van de straat is gescheiden door een muur met poort en voetgangersingang in
vakwerk onder een zadeldakje ; de voetgangersingang met een versierde bovendorpel,
XVIII.

Ten zuiden van de Kerkbergsweg:
Vijlenstraat nr. 51. Munnikshof, zie blz. 159-161.
Vijlenstraat nr. 53-55. Bakstenen huis met zadeldak (afb. 199); de rechtafgedekte

VIJLEN

I 69

2II

voorgevel met ankers ANNO 1834, rechthoekige keldervensters, middeningang en
benedenvensters in omlijstingen van Naamse steen ; bovenvensters met onderdorpels
van Naamse steen en segmentbogen. Rechts hiervan de inrit naar de binnenplaats
achter het huis. Aan de westkant van de binnenplaats een bakstenen langsdeelschuur
met zadeldak; een tweede schuur van baksteen aan de achterkant van de binnenplaats
heeft een zadeldak met dezelfde nokrichting; beide xixb. Blijkens kadastrale
gegevens was het complex in 1842 eigendom van Jan Willem Lankohr.
Vijlenstraat nr. 57. Panhuis, zie blz. 161-163.
Aan de westkant van de Vijlenstraat van zuid naar noord:
Vijlenstraat nr. 8. Dwars staand vakwerkhuis met kopgevel van mergelblokken,
XVIII.
Vijlenstraat nr. 18 (t.o. nr. 2 1). Hoeve met losse bebouwing (afb. 210-211), bestaande
uit een dwars staand huis, xvii, naar de straat toe verlengd met een lagere aanbouw,
XVIII; en een dwarsdeelschuur langs de weg, XVIII.
Het woonhuis is opgetrokken van vakwerk op een breukstenen onderbouw.
Vakwerk met schuine schoren; een aantal benedenvensters met tussendorpels en
enkelvoudige bovenvenstertjes zijn nog uit de bouwtijd; lemen vullingen. Het
zadeldak had oorspronkelijk aan de noordkant een overstek, waarvan de schoorconstructie is blijven zitten. Onder het oostelijke vak van het 17de-eeuwse gedeelte
bevindt zich een kelder met tongewelf. Verder zit er binnen bij de ingang een
koperen pomp. De schuur, afgedekt met een zadeldak, heeft een voorgevel en een
achtergevel van mergel.
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Afb. 212. Kaart 8: Cottessen en het
zuidelijke gedeelte van Camerig
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.

171

Camerig en Cottessen
Camerig wordt in 1323 voor het eerst vermeld als Caudenberg in de zin van
kaleberg (Reg. Aachen II nr. 328; Tummers, blz. 24, 25) en Cottessen in 1325 als
Qoidthusen d.w.z. kwaadhuizen (Quix 1834, nr. 122; Tummers, blz. 59). In deze
gehuchten liggen de vakwerkhuizen en -hoeven in groepen verspreid langs wegen
in het naar de Geul afhellende gebied aan de zuid- en westkant van het Vijlenerbos.
De meeste hoeven bestaan hier nog uit losse gebouwen. Camerig en Cottessen
zullen ontstaan zijn als ontginningsnederzettingen in bebost gebied.
Centrum van de middeleeuwse ontginning kan de Bellethoeve (Cottessen) zijn
geweest, nu een sterk verbouwde herenhoeve uit de 18de eeuw, opgetrokken uit
kolenzandsteen. De naam van deze hoeve, in 1323 vermeld als Betlyt (Reg. Aachen
II, nr. 328. — Quix 1834, nr. 121), is van oorsprong romaans en afgeleid van
betuletum, berkenbos (Tummers, blz. 34).
,

Beide gehuchten ressorteerden al in de 14de eeuw onder de schepenbank van
Vijlen. Camerig en Cottessen behoorden tot de zes `rotten' (buurschappen) in de
heerlijkheid Vijlen, die samen met de abdis van Burtscheid als grondvrouwe van de
heerlijkheid het collectieve gebruiksrecht hadden op het Vijlenerbos.
Het zuidelijke deel van Cottessen staat aangegeven op de kaart van Ferraris
(1771 e.v.). De oudst betrouwbare plattegrond van beide gehuchten is die op de
kaart van Tranchot (1803 e.v.). Blijkens een telling uit 1807 waren er toen in deze
beide gehuchten 43 huizen en 234 inwoners (Vaessen, par. 65).

Camerig
Het best bewaarde deel van Camerig met zijn open lintbebouwing begint in het
zuiden waar de zuidwestwaarts lopende weg van Cottessen naar Epen afbuigt naar
het noordwesten. Het einde bij een driesprong wordt gemarkeerd door een
wegkruis in een groep lindebomen. De groepen vakwerkhuizen stammen uit de
17de, i8de en 19de eeuw.
In het noordelijke door de toeristenweg aangetaste gedeelte van Camerig staat op
betrekkelijk korte afstand van de Geul de hoeve Winneberg, waarvan het woonhuis
van vakwerk nog uit de late middeleeuwen kan stammen. (Van dit gedeelte
ontbreekt het kadastrale minuutplan).
HOEVEN EN HUIZEN

Camerig

Camerig nr. 1-2. Hoeve aan de zuidoostkant van de straat vlak voor de afbuiging
213). De gebouwen met zadeldaken
haaks op de weg aan weerskanten van een langwerpige hof, aan de overkant pal
tegenover de hof een bakhuis. Aan de zuidwestkant van de binnenplaats het
woonhuis, xv11, dat betrekkelijk kort na de bouw in zuidoostelijke richting is
verlengd en later gesplitst. Het oudste gedeelte van dit woonhuis met een binnenplaatsgevel van vakwerk en een uitbouw aan de veldzijde is aan de straatzijde
voorzien van een puntgevel van kolenzandsteen met in ankers het jaartal 1749. De
lange achtergevel van dit gedeelte is naderhand in baksteen vernieuwd. In de
vakwerkgevel aan de hofkant van het woonhuis zijn de vensters door grotere
vervangen, maar in het gedeelte links van de ingang bevatten de schoren aan
weerskanten van een stijl vlak boven beide benedenvensters nog sporen van
kleinere. Het jongere deel van het woonhuis is aan de kant van de hof in baksteen
vernieuwd, maar de lange gevel aan de veldzijde is nog van vakwerk. Daar rust het
dakoverstek op korbelen met overdwarse profiellijsten. In het oudste deel van het
woonhuis twee kamers aan weerskanten van gang en trap; troggewelfjes in de
linkerkamer en de gang. In het uitgebouwde gedeelte onder het doorgetrokken
dakvlak daarachter aan de noordkant de keuken en ten zuiden daarvan een klein
vertrek met toegang tot de kelder. Blijkens sporen (slachthaken) bevond de schouw
van de keuken zich in de zuidwesthoek. Het bedrijfsgedeelte aan de noordoostkant
van de hof, nog niet aangegeven op het kadastrale minuutplan van omstreeks
van de Lingbergweg naar het noordwesten (afb.
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Af b. 213. Camerig 2, woongedeelte uit

het noorden (opn. 1976).
Af b. 214. Camerig 3, uit het westen

(opn. 1976).
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I 83o-4o, bestaat uit een dwarsdeelschuur van vakwerk met in het verlengde naar
de kant van de straat een bakstenen koestal, en tegen de puntgevel aan de veldzijde
een varkensstal van breuksteen onder een aanleunend lessenaardak. Het voormalige
bakhuis, dat evenmin voorkomt op het kadastrale minuutplan, is van vakwerk met
aan de noordoostkant een smallere ovenuitbouw van breuksteen met een bovenbouw
van vakwerk, met zadeldaken evenwijdig aan de straat. Straatgevel met ingang
vroeger blauw met geteerd plint (Hekker, 1961, afb. i3).
Camerig, ongenummerd ten zuiden van 1-2. Vakwerkhuis met overdwarse
stalvleugel tegen de korte noordkant en aan de westzijde van de stal een wagenschop.
De zuidelijke topgevel van het huis bekleed met verticale planken en daarboven
blauwe pannen; de zuidgevel van de stal met verticale planken en die van het
wagenschop met blauwe bekleed. Keuken in de zuidelijke helft met schouw van
mergelblokken tegen de tussenmuur; schoorsteen boven het dak afgebroken.
Kelder met tongewelf overdwars onder de kamer achter de keuken. Keldertoegang
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links en deur naar de kamer rechts van de keukenschouw. Zolderluik in de keuken.
Lemen vloeren, blauw gesauste wanden en troggewelfjes. Was tot omstreeks 1920
bekend als het schoenmakershuisje. Men gebruikte toen een paard beladen met
twee manden om over de veelal nog onverharde wegen naar Aken te gaan. Voor
dit paard was plaats in de zuidwesthoek van de stal achter de koeien.
Camerig nr. 3. Aan de oostkant van de Lingbergweg gelegen huis met woon- en
bedrijfsgedeelte onder een zadeldak evenwijdig met de straat (afb. 214). Noordelijke
kopgevel nog met vakwerk, ten dele xvii1; lange straatgevel en zuidelijke kopgevel
in baksteen vernieuwd. Achterwaartse verbreding onder een verhoogd dakschild,
met gevels van vakwerk op bakstenen onderbouw. Keuken aan de noordkant met
schouw tegen tussenmuur. Kelder onder het aangrenzende vertrek. Aan de
overkant evenwijdig met de weg een gebouwtje van vakwerk op een breukstenen
onderbouw, met zadeldak. Ingang in de noordgevel. Beneden een stookplaats en in
de ruimte daarachter de trap naar boven.
Camerig nr. 4-5. Hoeve met open hof aan de westkant van de Lingbergweg,
afgedekt met zadeldaken. Aan de achterkant van de binnenplaats het woonhuis,
ongeveer haaks daarop aan de noordkant de koestal met in het verlengde daarvan
aan de straat een nieuwe paardestal, en aan de zuidkant een vernieuwde schuur
met in het verlengde daarachter een huis (nr. 4) dat weliswaar van vakwerk is,
maar nog niet voorkomt op het kadastrale minuutplan van omstreeks 1830-40. Aan
die kant van het complex staat in het veld een voormalig bakhuis, eveneens van
vakwerk en evenmin aangegeven op het kadastrale minuutplan. Op dit minuutplan
is de boerderij (ten onrechte?) aangeduid als gesloten hoeve. Het woonhuis aan de
achterkant van de binnenplaats is van kolenzandsteen met vakwerk in de bovenste
zone van de lange gevels en in de zuidelijke kopgevel.
Ingang ongeveer in het midden met bespijkerde deur en een sober versierde
bovendorpel met ingesneden kruis. Tussen de keuken aan de noordkant en een
kamer aan de zuidkant de ingangshal evenwijdig met de voorgevel en daarachter
een middenkamer. Gang, keuken en middenkamer vormden misschien oorspronkelijk een ongedeelde ruimte. In de keuken een schouw tegen de noordelijke
kopwand en een plavuizenvloer; achter een houten schot aan de westkant hiervan
kelderluik en slachthaken. Koestal van vakwerk met uitzondering van de lange
gevel aan de veldzijde die opgemetseld is uit kolenzandsteen; eenvoudig versierde
korbelen onder het dakoverstek aan de binnenplaatskant; ingangslatei aan deze
kant met gesneden opschrift ANNO 1613. (Hekker, 1961, blz. 55 en fig. I i). Tegen de
oostgevel de nieuwe paardestal van mergel. Het voormalige bakhuis is van
vakwerk op een onderbouw van kolenzandsteen, met een ovenuitbouw die
eveneens van kolenzandsteen is.
Camerig nr. 6. Voormalige hoeve aan de westkant van de Lingbergweg, bestaande
uit twee ten opzichte van de straat dwars geplaatste gebouwen met zadeldaken:
aan de noordkant een langgerekt vakwerkhuis van grotendeels herbezigd materiaal,
het voorste deel met een uitbouw onder een doorgetrokken dakschild voor ingang
en trappen aan de kant van de open plaats. Keuken oorspronkelijk aan de
straatzijde met schouw tegen de tussenmuur. Aan de zuidkant van de open hof, iets
terugliggend, een voormalige schuur van vakwerk, waarvan een deurkalf in de
lange noordgevel het ingesneden jaartal 1762 draagt. Deze schuur werd naderhand
westwaarts vergroot en ingericht tot dubbelrijige dwarsstal voor koeien met ruimte
voor paarden in het noordwestelijke gedeelte.
Camerig nr. 7-8-9-10—I I . Schilderachtige huizengroep met zadeldaken, xvIII—xix,
dwars staand aan de westkant van de Lingbergweg, bij de driesprong met de
Klopdriescherweg, die van de Toeristenweg naar de Geul loopt (afb. 215). De
nummers 7-8-9 in elkaars verlengde gelegen vormen een aaneengesloten groep
met daarachter iets verspringend naar het zuiden de nummers i o-1 1. Ten zuiden
daarvan, dus terugliggend ten opzichte van de straat, een losse schuur. Allemaal
van vakwerk behalve nummer 9 aan de westkant van de eerstgenoemde groep, dat
van baksteen is.
Op de driesprong van de Lingbergweg en de Klopdriescherweg een houten
wegkruis met ervoor een kruis van steen voorzien van een Christuskop in profiel.
Er omheen linden.
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Camerig nr. 20. Eenvoudig vakwerkhuis met zadeldak, dwars staand aan de
noordkant van de Epenerweg; in 1965 verminkt bij `restauratie'.
WINNEBERG

Winneberg, Camerig nr. 22. Herenhoeve in het noordelijke gedeelte van Camerig
dicht bij de Geul ten zuiden van de Epenerweg (afb. 216-217). Misschien is de
naam afgeleid van Windenberg. In een akte van 1369 wordt namelijk als leenman
van de heren van Wittem een zekere Goeiswin van Windenbergh vermeld (Mosmans
Wittem, blz. 147). Het woonhuis, dat nog laatmiddeleeuws is, staat op een eertijds
omgracht terrein (vgl. de kaart van Tranchot). Hiervoor een erf dat aan de zuid- en
oostkant omsloten is door een L- vormig bedrijfsgebouw met zadeldaken, waarvan
de oostelijke vleugel nog ten dele van vakwerk is (namelijk de kopgevel en het
grootste deel van de lange gevel aan de veldzijde) en de rest van baksteen. Aan de
westkant van dit erf een latere bakstenen schuur met zadeldak. Het woonhuis,
opgetrokken uit vakwerk en afgedekt met een zadeldak dat aan de oostzijde een
wolfeind heeft, is nog voor een belangrijk deel laatmiddeleeuws. Het oudste
gedeelte, xvi, met verdieping en dakoverstek op korbelen aan oost- en noordkant,
is in twee ongeveer gelijke stukken verdeeld door een dwarsmuur met stookplaatsen
aan de westkant ervan. In het oudste gedeelte bevindt zich verder nog een spiltrap.
Het huis met zijn zuidelijke uitbouw onder doorgetrokken dakschild is later
westwaarts verlengd met een lager onderkelderd gedeelte met een afschuining op
het zuidwesten.
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Afb. 216. Hoeve Winneberg
(opm. 1968).
Af b. 217. Hoeve Winneberg, het
laatmiddeleeuwse woonhuis uit het
zuidoosten (opn. 1 957).
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Af b. 218. Hoeve Bellet (opm. Stichting

Hist. Boerderij-onderz., 1973).
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Cottessen
Dit gehucht bevat een aantal verspreid gelegen hoeven langs wegen die aan
weerskanten van een beekdal van het Vijlenerbos zuidwaarts afdalen in de richting
van het Geuldal. De meeste zijn te vinden links van het beekdal aan de Cottesserstraat. Rechts van het beekdal ligt aan de Belliterweg de Bellethoeve. De middeleeuwse voorgangster van deze hoeve wordt beschouwd als centrum van het
ontginningsgebied, waarbij in de middeleeuwen zowel Camerig als Cottessen
behoord zullen hebben. De naam Bellet van Romaanse oorsprong is afgeleid van
betuletum, berkenbos (Tummers, blz. 34).
HOEVE BELLET

De hoeve Bellet, Cottessen nr. Io—i I, gelegen aan de westkant van de Belliterweg
bij de noordwaartse afbuiging naar het Vijlenerbos, wordt in 1323 voor het eerst
vermeld als eigendom van de abdij van Burtscheid die sinds 1319 als allodium het
Vijlenerbos bezat. In 1323 verklaart de abdis van Burtscheid dat de twist tussen
`Johannes Capud de Betlyt' en de `fratres' te Vijlen is bijgelegd. Johannes zal aan
de abdij voor een bepaalde tijd renten, pacht of tienden betalen van al zijn
goederen `domicilia cum domistadio de Betlyt', bouwland, weiland, bossen, beken
en vijvers, voor zover deze liggen binnen het parochiegebied en het vrij eigen
kloosterbezit (allodium nostrum) te Vijlen. Anders vervallen de goederen weer aan
het klooster als vrij eigen erfgoed (tamquam hereditatem nostram perpetuam)
(Quix, 1834, nr. 121. —Reg. Aachen II nr. 328). In 1357 bekrachtigt keizer Karel Iv
de eigendomsrechten van de abdij op de `Curie Wylen, Bedelich, Epen et ad stum
Andream' (Quix, 1839, nr. 146). De hoeve moet het centrum zijn geweest van een
middeleeuwse bosontginning waaraan de gehuchten Camerig (Caudenberg) en
Cottessen (Qoidthusen) hun ontstaan te danken hebben (Hekker 1981). Dat blijkt
ook uit de naam die volgens Tummers (blz. 34) afgeleid is van het Latijnse
betuletum, berkenbos.
De Bellethoeve, de enige gesloten hoeve ter plaatse (afb. 2 I 8-22o), is hoofdzakelijk
opgetrokken uit kwartsietachtige kolenzandsteen met toepassing van baksteen en
houten kozijnen en afgedekt met zadeldaken, xvIII, maar op veel plaatsen ingrijpend
gewijzigd. Links in de noordoostelijke vleugel bevindt zich de grotendeels bakstenen
poort met ellipsboog en flankerende pilasters ; boven de poort een steen met het
wapen van Anna Carolina Margaretha de Renesse van Elderen, abdis van Burtscheid,
twee schildhoudende leeuwen, de wapenspreuk DOMINUS PROVIDEBIT eronder en
ANNO 1732 Of '42 erboven. Links van de poort woonkamers, rechts stallen en
verder naar rechts een hoger hoekgedeelte als woning met vensters in baksteen en
een schilddak, xix. De overige ruimten zijn tegenwoordig hoofdzakelijk in gebruik
als stallen voor paarden en rundvee. Aan de binnenplaats is de schuurpoort van de
noorwestelijke vleugel dichtgemetseld voor het maken van een staldeur; aan de
veldzijde is tegen deze vleugel een nieuwe koestal aangebouwd. Verder zijn bijna
alle ingangen in baksteen vernieuwd. Bij de zuidhoek van het complex bevindt zich
een rechtafgedekte poort als deel van de achtervleugel. In de boomgaard aan de
oostkant staat een bakhuis dat grotendeels uit kwartsietachtige kolenzandsteen is
opgetrokken en voorzien is van een sieranker met het jaartal 1743 in de westelijke
topgevel ; de bakstenen ovenaanbouw rechts tegen de oostgevel is nog niet
aangegeven op het kadastrale minuutplan van omstreeks 1840.
,

OVERIGE HOEVEN

Cottessen nr. 12-13. Vakwerkhoeve, XVII—xix, aan de noordkant van de Bosweg
vlak bij de Belliterweg, bestaande uit vier losse gebouwen om een rechthoekige
binnenplaats (afb. 221). Aan de achterzijde een langgerekt huis van vakwerk op
breukstenen plinten en afgedekt met een zadeldak; links (west) het stalgedeelte en
rechts (oost) het later oostwaa rt s verlengde woongedeelte dat een eindgevel van
kolenzandsteen heeft. Bij het oudste stuk is het vakwerk aan de binnenplaatskant
grotendeels met verticale planken bekleed.
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Afb. 219. Hoeve Bellet (opm. Stichting

Hist. Boerderij-onderz., 1 973).
Afb. 220. Hoeve Bellet uit het noorden

(opn. C. 1950).
Afb. 221. Cottessen 12-13 uit het

zuidwesten (opn. 1 977).
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Belliterweg

Cottesserstraat

Achtergevel deels in baksteen vernieuwd. Bij het jongste stuk ziet men beneden
metselwerk van kolenzandsteen en boven vakwerk. Tegen de oostelijke eindgevel,
die helemaal uit kolenzandsteen bestaat, stond vroeger een ovenaanbouw die
correspondeerde met de schouw binnen in de keuken. Het huis heeft zowel voor
als achter een dakoverstek op korbelen; bij de twee oostelijke vakken van het
oudste stuk zijn die korbelen dwarsgeprofileerd. Haaks op dit lange gebouw staat
rechts (ten oosten) van de hof een kleiner gebouw van vakwerk op plinten van
breuksteen, bekleed met verticale planken en afgedekt met een zadeldak. Haaks
daarvoor dus weer evenwijdig met het woonhuis staat een lager gebouwtje dat
grotendeels van vakwerk is met plinten van breuksteen en vullingen van baksteen;
voor de westelijke eindgevel — aan de kant van de inrit — en het aansluitende stuk
van de voorgevel is breuksteen gebruikt, met toepassing van baksteen aan de
westkant voor de omlijsting van een venster en de geveldriehoek die het zadeldak
afsluit. Links (ten westen) van de hof een vakwerkschuur met een schilddak, een
onderbouw van breuksteen en nieuwe bakstenen vullingen.
Cottessen nr. 14. Vakwerkhoeve, c. 1800, aan de westkant van de Belliterweg
bovenaan bij de rand van het Vijlenerbos, op enige afstand van de weg en evenwijdig
ermee. Woonhuis en lager stalgedeelte in het verlengde aan de zuidkant. Zadeldaken.
Het zuidelijke stuk van het stalgedeelte met oostelijke verbreding onder een
doorgetrokken dakschild.
Aan de Cottesserstraat liggen van oost naar west de volgende hoeven:
Cottessen nr. 1. Links van de weg ten zuidwesten van een bocht gelegen hoeve,
waarvan het woonhuis van kolenzandsteen met een bovenzone van vakwerk is
afgedekt door een zadeldak. Tegen de korte noordoostgevel van het woonhuis
staat een uitbouw van kolenzandsteen onder een aanleunend lessenaardak. In het
verlengde aan de andere kant een bedrijfsgedeelte met een lagere aanbouw aan de
veldzijde; vakwerk en zadeldaken. Het vakwerk aan de straatzijde met een
strobedekking in de bovenzone.
Cottessen nr. 2-3. Hoeve met vrij gesitueerde losse bebouwing aan de zuidoostkant
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Afb. 224. Cottessen 2 -3, uit het

noordoosten (opn. 1 977).
Afb. 225-226. Cottessen 5-7
(opm. 1977).
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Afb. 227. Cottessen 5 -7 (opm. 1977).
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van de Cottesserstraat, die hier een holle weg vormt (afb. 222-224). Woonhuis en
schuur met stal respectievelijk aan de noordwest- en zuidwestkant van de open
mesthof; een voormalig bakhuis ten zuidoosten van de schuur en aan de westkant
een schuur die nog niet staat aangegeven op het kadastrale minuutplan van
omstreeks 183o—'4o. Opgetrokken uit vakwerk op breukstenen plinten en afgedekt
met zadeldaken. Het huis, xv1iI, heeft aan de zuidwestkant een kopgevel van
kolenzandsteen met een ovenaanbouw die correspondeert met de schouw binnen
in de keuken. Onder het doorgetrokken dakschild aan de noordwestkant een
uitbouw met ingangshal, trappen en wagenschop. De schuur aan de zuidwestkant
van het erf heeft in de noordoostgevel een dichtgezette dwarsdeelpoort met op het
kalf ingesneden het opschrift ANNO 1 736 DEN 21 MAI IK IB. Deze schuur naar het
noordwesten verlengd en in aansluiting daarop grotendeels verbreed langs de
zuidwestkant, is later volledig tot koestal ingericht. Het bakhuis, later varkenshok,
had vroeger een ovenaanbouw aan de zuidoostkant waar de kopgevel evenals de
zuidwestelijke gevel gedeeltelijk van kolenzandsteen is. Binnen is boven het
vroegere ovengat nog een schouwkap op geprofileerde consoles blijven zitten.
Cottessen nr. 4. Aan de noordwestkant van de weg tegenover nr. 5. Dwars staand
vakwerkhuis met zadeldak dat nog niet staat aangegeven op het kadastrale
minuutplan (c. I 83o—'4o).
Cottessen nr. 5-7. Aan de zuidoostkant van de weg gelegen voormalige hoeve,
waarvan het woonhuis ten zuidwesten van de open hof een schilddak heeft en het
haakvormig aangelegde vroegere bedrijfsgedeelte aan de zuidoost- en noordoostkant
van de hof afgedekt is met zadeldaken (afb. 225-228). Het woonhuis van vakwerk
op breukstenen plinten, xvid of xviia, is naar twee kanten verlengd, xvI11. Het
oorspronkelijke gedeelte is aan de hofzijde als zodanig herkenbaar aan grote
Andreaskruisen. Benedenzone van deze gevel xviii. De korte gevels en buitenste
traveeën zijn het resultaat van uitbreidingen. Benedenzone van beide korte gevels
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Afb. 228. Cottessen 5-7, woonhuis uit

het noordoosten (opn. 1977).
Af b. 229. Cottessen 6, woonhuis uit het
westen (opn. c. 196o).
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en lange achtergevel met kolenzandsteen op plaatsen waar vroeger vakwerk heeft
gezeten. De ingang aan de hofkant van het voorste gedeelte is, waarschijnlijk na
splitsing, voorzien van een snijraam, xix. Tegen de gevel aan de lange achterzijde
is bij de straat een gedeelte — vroeger varkenshok — van kolenzandsteen en vakwerk
met lessenaardak aangebouwd. Het oorspronkelijke gedeelte van het woonhuis is
in tweeën gedeeld door een dwarsmuur met op beide verdiepingen stookplaatsen
rug aan rug voor telkens twee kamers. Er zijn zolderingen met moer- en kinderbalken,
en op de bovenste verdieping trekbalken met dwarsprofielen bij de korbelen; in het
achterste gedeelte van de bovenverdieping zit nog een gotisch aandoende schouw
met links ervan een spitsboognis met profiellijst. Beneden zijn de twee schouwen,
elk met een nis aan de linkerkant, vervangen door andere, xvIII—xix. De dwarsdeelschuur, xvI11, vroeger met koestal aan de zuidoostkant van de hof en de langgerekte
voormalige stalvleugel aan de noordoostkant die daarop aansluit, zijn opgetrokken
uit vakwerk met breukstenen onderbouw en afgedekt met zadeldaken. De schuur
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Afb. 23o. Kaart 9: Mamelis c. 183o—'4o
naar het kadastrale minuutplan.
Daaronder situatie van de Hof Mamelis,
vm. watermolen en overige gebouwen c.
1970.
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heeft aan de veldzijde een uitbouw onder een doorgetrokken dakschild. Aan de
korte noordoostkant van de schuur bevindt zich een wagenschop.
Cottessen nr. 6. Hoeve met losse bebouwing ten noorden van de weg (afb. 229).
Ten oosten van de open mesthof een dwars staand huis met in het verlengde aan
de straatkant een aanbouw voor bakoven en wagenschop. Het huis, c. 170o,
opgetrokken van kolenzandsteen en kwartsiet met een bovenverdieping van
vakwerk, heeft een zadeldak met een geschoord overstek aan de kant van de open
plaats. Ingangen en benedenvensters in baksteen vernieuwd. Tussen het woongedeelte en de vroegere paardestal bevindt zich een gang met trappen. Aan de
zuidkant van de gang een keuken en daarnaast een kamer; een tweede gang
daarachter geeft tevens toegang tot beide kelders. Aan de noordkant van de open
plaats staat een haakvormig in baksteen vernieuwd bedrijfsgebouw. Aan de
westkant een dwars staande langsdeelschuur van vakwerk, xviii, later gedeeltelijk
tot koestal ingericht, met aan de veldzijde een verbreding onder een doorgetrokken
dakschild.
Cottessen nr. 8. Haakvormig aangelegde hoeve van vakwerk aan de noordkant van
de weg. Het woonhuis, xviii met in baksteen vernieuwde gevel aan de lange
straatzijde, en tegen de korte oostgevel een wagenschop. Achtervleugel xix.
Cottessen nr. 9. Hoeve van vakwerk, xix, aan de oostkant voorbij de bocht in de
weg bij de Geul. Dwars staand woonhuis met haaks daartegenaan een lagere
bedrijfsvleugel langs de straat, en in het verlengde aan de veldzijde een breder
bedrijfsgedeelte van kolenzandsteen en baksteen. Tegen de korte zuidgevel van de
vleugel langs de straat een aanbouw van kolenzandsteen met bakstenen ingangsomlijsting onder een lessenaardak.
,

Marnelis
Dit gehucht moet ontstaan zijn als nederzetting van een vroeg-middeleeuws
ontginningsbedrijf, waarvan de herenhoeve gestaan zal hebben op de plaats van de
huidige Hof Mamelis. De naam kan zijn afgeleid van Mamilo, van de Germaanse
naam van een Romaanstalige eigenaar Mamo (Tummers, blz. 31). Een molen
Mamelmes wordt al in 1243 vermeld (Quix 1834, 235) en de Hof van Maemlois in
1392 (P.Limb., 17: 188o, 167).
De nederzetting ligt samen met de hof Mamelis en de molen in het dal van de
Selzerbeek bij een oude wegkruising. De oudste betrouwbare plattegrond van de
nederzetting is te vinden op de kaart van Tranchot (1803 e.v.); het zuidelijke deel
daarvan met een bebouwing van enkele boerderijen verspreid langs de weg naar
Vijlen is in 1824 afgesneden van de oude kern door aanleg van de straatweg van
Vaals naar Maastricht. Volgens een telling uit i 807 waren er toen in (Vijlen) Berg
en Mamelis in totaal 74 huizen en 335 inwoners (Vaessen pag. 65).
Mamelis was een van de zes `rotten' of buurschappen in de heerlijkheid Vijlen
onder de abdis van Burtscheid als grondvrouwe. De collectieve gebruiksrechten op
het Vijienerbos bleven tot 1940 verbonden met de hoeven en huizen in die buurschappen (Janssen de Limpens 1973, 197-122).
HOF MAMELIS

De Hof Mamelis, Mamelis 21-23, is een monumentale herenhoeve met vier
vleugels om een gesloten binnenplaats, gelegen aan de oostkant van de weg naar
Orsbach naast de Rijksweg.
Geschiedenis

De hoff te Maemlois wordt in i392 vermeld in de huwelijkse voorwaarden van
Goswin Baghin van Eijsden en Jutta van der Viirde (P. Limb., 17: i 88o, blz. 167),
ridder Goswijn Begijn en Jutta van de Vurde, zoals ze in een akte van 1396 worden
genoemd (ibidem 171). In de i 7de eeuw was de Hof Mamelis eigendom van de
adellijke familie Meerssen (De Crassier, 1935, blz. 33o) en in 1841 wordt Willem A.
Pillera te Haarlem als eigenaar genoemd (oudste aanwijzende tafel van het
kadaster). De Hof is in 1923 aangekocht door de Benedictijnerabdij Sint Benedic-
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Afb. 231. Hof Mamelis (opm. 1968,
vakwerk naar de toestand in 1 955).
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tusberg en in de jaren 1956—'57 gerestaureerd onder leiding van architect H. J.
Palmen.
Een poortvleugel aan de noordwestkant gee ft toegang tot de binnenplaats waarvan
de noordoostelijke zijde in beslag wordt genomen door het woonhuis en een lagere
aanbouw ten oosten ervan, de zuidoostkant door een grote schuur, en de zuidwestkant door een langgerekte vleugel met stallen (afb. 2 3 0- 2 35).
De gebouwen zijn opgetrokken uit baksteen met uitzondering van enkele muurgedeelten van kalksteen : de twee meest rechtse traveeën van de woonhuisgevel
aan de binnenplaats, tot halverwege de bovenvensters en de lage aanbouw in het
verlengde van het woonhuis; bij de schuur is aan de binnenplaatskant onderaan
kalksteenwerk te zien. Buiten aan de frontzijde van het complex loopt een lage
strook van kalksteen door langs de eindgevel van het woonhuis tot ongeveer drie
meter van de noordelijke hoek. Verder ziet met aan de veldzijde van de stallen
kalksteenwerk tot een hoogte van ongeveer twee meter.
Het complex is in de 17de eeuw uit baksteen opgetrokken met gebruikmaking van
ouder muurwerk van kalksteen. De oudste 17de-eeuwse gedeelten worden gevormd
door de schuur met het jaartal 1617 in de noordelijke topgevel, het woonhuis en
het even oude benedendeel van de gevel met de poort, waarvan de bouwtijd wordt
aangegeven door het jaartal 1623 (afb. 232). Oorspronkelijk was er aan de noordwestkant een lagere poortvleugel of slechts een sluitmuur met de poort, met een
rondboogomlijsting van Naamse steen en het jaartal 1623 in een schildje op de
sluitsteen.
Het woonhuis heeft aan de kant van de binnenplaats een ingang met bovenlicht,
benedenvensters met tussendorpels en enkelvoudige bovenvensters die alle
geblokte penanten bezitten net als de poortomlijsting aan de frontzijde (afb. 2 34).
In de achtergevel (afb. 233) van het woonhuis zitten kruis- en tussendorpelkozijnen
van Naamse steen, aangebracht bij een verbouwing die blijkens het jaartal in de
eindgevel van de oostelijke aanbouw kan hebben plaatsgevonden in 1709. Misschien
is toen de westelijke topgevel afgebroken.
Uit die tijd moet ook de bovenbouw van de poortvleugel dateren : te weten het
baksteenwerk van de frontgevel boven de waterlijst (afb. 232), en het vakwerk aan
de kant van de binnenplaats, waar een samenstel van balken en twee houten
standvinken als draagconstructie fungeert (afb. 234).
Een steen met het jaartal 1709 naast een rond venstertje rechts boven in de
frontgevel (afb. 232) heeft te maken met de bouw ook in deze tijd van de stalvleugel,
die sindsdien ingrijpende vernieuwingen heeft ondergaan. Haaks op deze gevel
staat rechts van de inrijpoort een apart rondboogpoortje van baksteen en kalksteen
met een zadeldakje als muurafdekking.
De schuur aan de zuidoostkant heeft vernieuwingen ondergaan. Vroeger waren er
aan de binnenplaatskant twee ellipsboogpoorten, xviii, (afb. 235). Bij de restauratie
in de jaren 1956—'57 heeft de linkerpoort een rondboog gekregen terwijl links
daarvan een lagere rondboogpoort werd aangebracht bij een ruimte met een
tongewelf.
Onder het open gedeelte van de poortvleugel aan de kant van de binnenplaats
bevindt zich naast het woonhuis een kelder met tongewelf. Daarboven zit een
eikehouten buitentrap met een leuning, waarvan de balusters op hun kop staan.
HOEVEN

Mamelis

Mamelis nr. 31-33-35. Tegenover de Hof Mamelis gelegen hoeve met aaneengesloten
gebouwen aan drie zijden van een binnenplaats, waarvan de toegang aan de
zuidwestkant ligt bij het restant van de oude Mameliserweg (vgl. Verzamelingskaart
v.h. kadaster 1829). Rechts het woonhuis, waarvan het voorste gedeelte van
vakwerk onder een zadeldak uit 1740 dateert en het achterste gedeelte van
baksteen met zadeldak van vrij recente datum is. De linkervleugel en de achtervleugel
zijn overdekt met op elkaar aansluitende schilddaken. De linkervleugel bestaat uit
twee vakwerkschuren in elkaars verlengde, waarvan de voorste gevels van baksteen
heeft aan de kant van de straat en van de binnenplaats. De achtervleugel, aan de
kant van de binnenplaats in baksteen vernieuwd, heeft aan de buitenzijde nog een
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Af b. 232. Hof Mamelis uit het westen
(opn. 1982).
Af b. 233. Hof Mamelis uit het noorden
(opn. 1952).
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Afb. 234. Hof Mamelis, binnenplaats
naar het noordwesten (opn. 1 959).
Afb. 235. Hof Mamelis, noordoosthoek
van de binnenplaats voor de restauratie
(opn. 1952).
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Afb. 236-237. Mamelis 37 (opm. 1 97 6).
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Afb. 238. Mamelis 37, woongedeelte uit

het zuidoosten (opn. 1976).
Af b. 239. Mamelis 37, ingang van het
woongedeelte, 1735 (opn. 1976).
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Afb. 240. Mamelis 37a (opm. 1 97 6).

gevelgedeelte van vakwerk dat aansluit bij vakwerk van de linkervleugel.
Het oude woongedeelte rechts heeft twee gevels van vakwerk en een vernieuwde
kopgevel van baksteen aan de kant van de straat. Vakwerkgevel aan de kant van de
binnenplaats met bakstenen vullingen en een bakstenen onderbouw. Vernieuwde
vakwerkgevel aan de buitenkant met vullingen van baksteen en een onderbouw
van kalksteen.
Mamelis nr. 37-37a. Hoeve van vakwerk met gebouwen aan weerskanten van een
open plaats, waarvan de toegang aan de zuidwestkant ligt (afb. 236-240). Aan de
zuidwestzijde het woonhuis en aan de noordwestkant daarop aansluitend een
dwarsdeelschuur, onder zadeldaken; aan de andere kant een dwarsdeelschuur met
schilddak, en daarop aansluitend een smal gedeelte met bakhuis onder een
zadeldak. Het woonhuis met de achtergevel aan de kant van de vroegere `Mameliserweg' naar Nijswiller (vgl. kadastrale verzamelkaart van 1829) heeft aan de
hofzijde een dakoverstek op korbelen. Rechts in de hofgevel zit een ingang met het
inschrift ANNO 1735 MK BG (Mathias Krutzen, Barbara Gemmenich) op de bovendorpel (afb. 239); de deur heeft visgraatpanelen. In huis een slaapkamer achter een
hal, woonkeuken en onderkelderde kamer overdekt met troggewelfjes (Hekker
1961, blz. 54 en fig 7, 7a). Bij een recente opknapbeurt is het glas-in-lood verwijderd
uit de bovenlichten van de benedenvensters. De latere dwarsdeelschuur met
koestal naast het huis is aan de achterzijde bekleed met verticale planken. De
dwarsdeelschuur aan de andere kant van de open plaats bevat stallen; in het
bakhuis bevindt zich een dubbele schouw. Ook deze gebouwen met dakoverstek
op schoren aan de kant van de hof.
OUDE MOLEN

De Oude Molen, Mamelis nr. 25-27-29, ten oosten van de nummers 31-33-35 en
33-37a bestaat uit drie vleugels van vakwerk en baksteen aan de rechterkant van
een, nu grotendeels overkluisde aftakking van de Selzerbeek. Een molen Mamelmes
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wordt al vermeld in een akte van 1 243 (Quix, 1834, blz. 31). Aangegeven op de
kaart van Tranchot (I 8o3—'13). In een lijst van molens, opgemaakt op 6 mei 1807,
wordt vermeld `le moulin a bled de mamlis' voor het malen van `froment, seigle,
orge', `deux machines, deux paires' (Rijksarchief Maastricht, Frans Archief 2520).
Op de Gemeente-atlas van Kuyper aangeduid als graanmolen. Een spaarbekken,
nog aangegeven op de kaart van Tranchot (I 803 e.v.) wordt in de kadastrale
gegevens van 1841 genoemd als poel met boomgaard in het bezit van de heer W.
A. Pillera, eigenaar van de Hof Mamelis.
Het overzicht van de Provinciale Waterstaat uit 1957 (Molens in Limburg blz.
84-85, nr. 123) vermeldt twee steenkoppels en ijzeren maalwerk, een haverpletter,
en een electromotor als krachtbron. De molen had in 1953 voor het laatst op
waterkracht gewerkt.
De sterk vernieuwde gebouwengroep bestaat uit een langwerpige zuidvleugel van
vakwerk met bakstenen vullingen en gewijzigde vensters onder een zadeldak; een
middenvleugel overdwars van vakwerk met bakstenen vullingen onder een
wolfdak, XIXA, en een vrij recente noordvleugel van baksteen met zadeldak.
Schoepenrad verdwenen.
KLOOSTER

Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg, Mamelis nr. 33. Gesloten complex met
twee ronde hoektorens, hoog gelegen ten noorden van het gehucht en van verre te
zien. Klooster, oorspronkelijk bestemd voor Duitse monniken, in 1922—'23
gebouwd naar ontwerp van Dominicus Bohm en Martin Weber. Kerk uit 1961—'62
ontworpen door Dom H. van der Laan (C. Hofkamp, in: Het land van Herle 31:

1981,
blz. I 7— I 9).

Rott
Rott was een van de zes Vijlener `rotten', buurschappen in de heerlijkheid Vijlen
met gebruiksrechten op het Vijlenerbos. De oudst betrouwbare weergave van de
nederzetting is te vinden op de kaart van Tranchot uit de jaren 1803 e.v. Blijkens
een bevolkingslijst van de gemeente Vaals uit 1807 werden er toen in Rott en
Melleschet 41 huizen en 17 I inwoners geteld (Vaessen, par. 65).
Rott nr. 14. Vakwerkhuis met zadeldak xvIII; met woongedeelte en dwarsdeelschuur;
tweelichtvensters; in 1981 ingrijpend vernieuwd.
Rott nr. 36. Vakwerkhuis met zadeldak en ten oosten ervan een bakhuis, beide
dwars staand aan de zuidkant van de weg.
Rott nr. 48. Vakwerkhuis onder een zadeldak met geschoord overstek xviii. Haaks
ten opzichte hiervan een los dwars staand gebouw van vakwerk met zadeldak xix
waarop bij de straat een modern huis van baksteen aansluit.
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Afb. 241. Grenssteen uit 1745 van het

rijksgraafschap Wittem, grenssteen met
patriarchaalkruis van het Sepulchrijnenklooster Hoogcruts bij de Broekhof te
Slenaken, grenssteen met CP en kruis
bij Cartils en paal (1824) op de grens
van de gemeenten Wittem en Voerendaal
bij Eyserheide.
Afb. 242. Gietijzeren palen langs
de grens met België (1843); uit
Reglement voor het onderhoud van de
grenspalen op de grens van Nederland
en België (1849, Staatsblad nr. 61).
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Gemeente Wittem

GESCHIEDENIS

Grondgebied

De uitgestrekte gemeente Wittem — die in het westen aan België grenst en verder
van west naar oost aan de gemeenten Margraten, Gulpen, Voerendaal, Simpelveld
en Vaals, en tussen deze twee laatste een stukje Duitsland — bevat belangrijke delen
van het Gulpdal, het Geuldal en het dal van de Selzerbeek. Het dal van de
Selzerbeek ligt tussen het zuidelijke heuvelland en het golvende landschap in het
noorden van de gemeente. De Geul stroomt in het zuiden langs de oostelijke
gemeentegrens en in het noorden langs de westgrens bij het vlakke drassige terrein
met kasteel Wittem tussen de uitmondingen van de Selzerbeek en de Eyserbeek.
Even over de Belgische grens bij kasteel Beusdal ontspringt de Terzieterbeek, die
ten zuiden van Epen in de Geul uitmondt, en door het gebied van Slenaken
stroomt de Gulp noordwaarts in de richting van de Geul.
In het zuiden vindt men de hooggelegen terreinen van de Smidsberg tussen Geul
en Terzieterbeek, het Onderste en Bovenste Bos, en aan weerskanten van het
Gulpdal de Loorberg met het Grote Bos, en het plateau van Schilberg.
De gemeente telt zes dorpen : Epen en Mechelen, hoofdplaats van de gemeente, op
de hellingen van het Geuldal; Slenaken in het Gulpdal; Nijswiller en Wahlwiller
in het dal van de Selzerbeek, en Eys bij de Eyserbeek. In Wittem is er alleen wat
aaneengesloten bebouwing naast het klooster schuin tegenover het kasteel.
Het gebied van Wittem heeft nog een uitgesproken landelijk karakter. De al dan
niet verbouwde boerderijen — waarvan vele in vakwerk — liggen in verspreide
groepen langs de wegen in een groot aantal gehuchten : Plaat, Diependal, Terziet
en Kuttingen ten zuiden van Epen; Eperheide en Heyenrath op het plateau tussen
Epen en Slenaken ; B.eutenaken aan de weg in het dal van Slenaken naar Gulpen;
Schilberg op het plateau ten westen van Slenaken aan de weg naar De Planck in
België; Overgeul; Hófke en Schweiberg aan de weg van Mechelen naar Slenaken;
Dal en Bissen aan de noordelijke afsplitsing van deze weg; Hilleshagen aan de
weg van Mechelen naar Vijlen; Elzet aan de weg van Hilleshagen in de richting
van het Vijlenerbos; Kleeberg, Helle en Bommerig rechts van het Geuldal aan de
weg van Mechelen naar Camerig; Hurpesch rechts van de Geul aan de dwarsweg
naar Hofke; Partij ten zuiden van Wittem aan de `Oude Heerbaan' (van Maastricht
naar Aken) ; Overeys aan de weg van Eys naar Simpelveld, en de gehuchten
Eyserheide en Trintelen aan de wegen van Eys naar Ubachsberg.

Geschiedenis

Het gebied van de gemeente Wittem valt grotendeels samen met het rijksgraafschap
Wittem, dat in 1732 was gevormd uit de vrije baronie Wittem, de vrije rijksheerlijkheid
Eys en de vrije rijksheerlijkheid Slenaken die er in 1771 weer van werd afgesplitst.
In de heerlijkheid Wittem behoorden Wittem, Epen, Mechelen, Wahlwiller en
Nijswiller oorspronkelijk bij het oude he rt ogdom Limburg. Wittem wordt voor het
eerst vermeld in een keizerlijke oorkonde van 1125. Daarin bekrachtigde Hendrik
Iv de schenking aan de Sint-Jacobsabdij in Luik van het allodium Witham door de
kloosterlinge (reclusa?) Guda, weduwe van Thiebald van 's-Gravenvoeren, die dit
goed van haar vader geërfd had. In de 13de en eerste helft van de 14de eeuw is de
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heerlijkheid Wittem als Limburgs leen in handen van het geslacht Scavedries (van
Julémont), daarna van het geslacht Cosselaer.
Bij Epen lag keizerlijk domeingoed dat in de I I de eeuw kerkelijk grootgrondbezit
werd. Epen wordt namelijk voor het eerst vermeld in 1041 als keizer Hendrik iii
domeingoederen in Herve, Vaals, Epen en Valkenburg aan zijn nicht Irmgard
schenkt (Lacomblet i, nr. 175). Irmgard gaf de goederen in Epen aan de Keulse
bisschop en diens opvolger schonk ze in 1 076 aan de kerk Maria ad Gradum in
Keulen. Verder schonk keizer Hendrik iii in 1056 een landgoed `in villa Appinis'
aan de abdij van Burtscheid (Lacomblet i nr. 191) die later het patronaatsrecht van
de kerk in Epen zal hebben. Na de slag van Woeringen (1288), toen het hertogdom
Limburg aan de hertog van Brabant was toegevallen, werd Epen bij Wittem
gevoegd, blijkens een verklaring uit 1350 samen met de schepenbank; acht
leenmannen, die uitgezonderd waren, volgden in 1356.
Mechelen wordt voor het eerst vermeld in 1133 als hof van Walram ii van Limburg,
hertog van Lotharingen (Mosmans Mechelen, blz. 19 en bijlage i); en nogmaals in
1215 als hertog Hendrik iii van Limburg deze hof samen met de patronaatsrechten
van de kerken van Mechelen en Wahlwiller aan de Johannieterorde schenkt
(Mosmans Mechelen, blz. 19 en bijlage 2) : oorsprong van de afzonderlijke
heerlijkheid Herren-Mechelen met haar eigen laathof, de Commandeursbank, die
tot de Franse tijd zou blijven bestaan.
In 1354 en 1356 werden Mechelen — met zijn schepenbank — en Wahlwiller eerst
ten dele en ten slotte helemaal gevoegd bij de heerlijkheid Wittem, die in 1365
verder werd uitgebreid met een deel van Nijswiller en een deel van Eys. Sinds die
jaren hadden de heren van Wittem de hoge, lage en middelbare jurisdictie van
Wittem, Epen, Mechelen en Wahlwiller. De heerlijkheid, sinds 1466 van de familie
van Pallant en sinds 1639 van de familie van Waldeck Pyrmont, was sinds 1520 een
vrije rijksbaronie, waarvan de allodiale status in 1689 door de hertog van Brabant
werd erkend. De schepenbanken van Mechelen en Epen kozen de schepenen voor
de hoofdbank die zijn zittingen in Mechelen hield, vermoedelijk in het Panhuis.
In 1717 werd Wittem overgedaan aan Jan Rudolf van Pretlack, bij wie de heerlijkheid
onder hypotheek stond, en deze verkocht haar door aan Karel Godfried graaf van
Giech.
Ferdinand Adolph graaf van Plettenberg kocht in i 722 Wittem samen met het
rijksheerlijke deel van Eys, en in 1728 ook de vrije rijksheerlijkheid Slenaken met
haar schepenbank. In 1732 werden Wittem, Eys en Slenaken verenigd in het vrije
rijksgraafschap Wittem, van de Westfaalse Kreis, dat tot in de Franse tijd zou
blijven bestaan met dien verstande dat Slenaken in 177i weer werd afgesplitst. De
vrije rijksheerlijkheid Eys had tot aan de samenvoeging haar eigen schepenbank
gehad, evenals Slenaken, dat van 1728 tot 1771 twee zetels had in de hoofdbank te
Mechelen.
Slenaken, in de Iade en I4de eeuw in handen van een geslacht van Slenaken,
daarna van het geslacht van Bronckhorst Gronsveld en sinds 1728 van de Plettenbergs, werd in 1771 gekocht door Jan Lodewijk Frans graaf van Goltstein Breyll.
Als lenen van Wittem zijn te vermelden Horpusch (Hurpesch) ten zuiden van
Mechelen en Holland bij Eys ; als lenen van Eys Goedenraad met Vogelzang en
Trintelen; verder was er een goed Horpusch genaamd Hof Groeneweg, dat
gedeeltelijk onder de leenhof van Wittem in Mechelen ressorteerde en gedeeltelijk
onder de Commandeurbank van de Johannieters.
In I 8o I werden uit het gebied van het rijksgraafschap Wittem en van de rijksheerlijkheid Slenaken de gemeenten Wittem en Slenaken gevormd binnen het Franse
departement de la Meuse Inférieure. Na splitsing van de provincie Limburg in een
Nederlandse en een Belgische provincie zijn in 1843-'44 enkele gedeelten van
Wittem bij de Belgische gemeente Sippenaeken gevoegd. In 1982 is Slenaken
geannexeerd door de gemeente Wittem, dat zelf haar deel van het gehucht
Baneheide afstond aan de gemeente Simpelveld, die werd uitgebreid met het
gebied van de voormalige gemeente Bocholz.
LITTERATUUR Mosmans Mechelen. — Mosmans Wittem. — De Crassier 1 935.
—Janssen de Limpens 1965.
:
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Grenspalen en -stenen
Hardstenen palen uit 1824 van naar boven toelopende vierkante vorm langs de
grens met Duitsland, vanaf de gemeentegrens Vaals—Wittem naar het noorden
genummerd: 20I A, 202, 203, 203A, 203B, 204 (twee stuks) en 205 (twee stuks).
Gietijzeren grenspalen langs de grens met België, van oost naar west genummerd
9 tot en met 20. Achthoekig voetstuk en verder kegelvormig met peervormige
bekroning. Op het kegelvormige gedeelte het jaartal 1843, een nummer en de
wapens van Nederland en België (afb. 242). Op tussenliggende punten vierkante
hardstenen palen, zoals aan de weg van Heyenrath naar Teuven (afb. 242).
Verplaatste hardstenen grenssteen, xvii, op het terrein van de Onderste Molen ten
oosten van Mechelen vermeld in Voorl. Lijst (blz. 560); met de wapens Waldeck
Pallant (Vrije Rijksbaronie Wittem) en de Staten-Generaal.
Aan de noordzijde van de weg van Wittem naar Eys een grenssteen met het
opschrift HERSCHAFF WITTEM A ° 1745 (afb. 241).
Aan de zuidzijde van de weg van Eyserheide naar Mingersberg een grenspaal
tussen de gemeenten Wittem en Voerendaal. Beide namen zijn van beneden naar
boven in de zijkanten gehakt. De palen zijn geplaatst naar aanleiding van een
schrijven van Gedeputeerde Staten van 6-2-1824 (afb. 241).
Enige hardstenen grensstenen met het patriarchaalkruis van het Sepulchrijnenklooster Hoogcruts, gelegen tussen Slenaken en Noorbeek, staan op de hellingen
van het Gulpdal, onder meer langs de bosrand van de Loorbeg, het Grote Bos en
bij de Broekhof aan de weg van Slenaken naar Beutenaken (afb. 241).
Volgens overlevering stonden zuidelijk van de kerk van Slenaken stenen met een
kruis en de letter s ter begrenzing van de kerkelijke goederen van Slenaken.
In het gehucht Cartils een steen met de inscripties CP en een kruis (afb. 241).
LITTERATUUR:

T. Brouwer, Grenspalen in Nederland, Zutphen 1978, blz. 14, 18-19,

23-25, 66, 112-113.
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Epen

Epen zal in de vroege middeleeuwen zijn ontstaan als nederzetting van horigen bij
een herenhoeve waarvan de Dorpshof in de buurtschap Plaat ten zuiden van het
dorp een opvolger kan zijn. De vroegmiddeleeuwse naam, Apini, is afgeleid van
een Keltische waternaam apa, die door de Franken in de Merovingische periode
naar deze streek kan zijn overgebracht (Tummers, blz. 62, 66).
Domeingoederen in Herve, Vaals, Epen en Valkenburg werden in 1041 door keizer
Hendrik iii geschonken aan zijn nicht Irmgard (Lacomblet I, nr. 175). En in 1056
schonk Hendrik in een landgoed `in Villa Apinis' aan de abdij van Burtscheid
(Lacomblet 1, nr. 191).
Irmgard schonk haar goederen in Epen aan Herrmann aartsbisschop van Keulen
en diens opvolger droeg ze in 1 075 over aan de Keulse kerk Maria ad Gradum
(Lacomblet I, blz. 109 n.I.-F. W. Oediger, Die Regesten der Erzbischófe von Köln
im Mittelalter, Bonn 1 954—'56, 1054).
Na de slag van Woeringen in 1288 gaf de hertog van Brabant `curtim dictam de
Epen' in 1289 in erfleen aan Arnold ii van Julémont (Scavedries) heer van Wittem.
Schepenen van Epen bevestigen in 1350 dat heer Arnold van Wittem als leen heeft
het dorp en gerecht van Epen (Mosmans Wittem, blz. 137, 141, 142). Midden in het
dorp bevindt zich bij een knooppunt van wegen de parochiekerk op de plaats van
een middeleeuwse voorgangster met ten zuiden daarvan de Tiendhof. De abdis van
Burtscheid, die het patronaatsrecht had, ontving tweederde van de tienden en de
pastoor de rest. (De Crassier 1937, blz. 307). Bij de Dorpshof in Plaat liggen
vermoedelijk nog restanten van een middeleeuwse burcht. In 1822 waren hier 276
inwoners (Mosmans Wittem, blz. 75).
KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Paulus staat midden in het dorp op de plaats
van een oudere die in 1389 wordt vermeld naar aanleiding van een geschil met de
abdis van Burtscheid over vervanging van de `middelste' klok, de tiendklok
(Mosmans Wittem, blz. 37). De abdis had het collatierecht over deze kerk (De
Crassier, 1937, blz. 307). In de jaren 1784—'92 is er opnieuw onenigheid met
Burtscheid ditmaal over een bijdrage voor een nieuwe toren, waarvan de bouw
overigens niet doorging omdat de kosten te hoog waren (J. Mosmans, in Maasgouw
44 : 1924, blz. 40-41).
Geschiedenis

Alb. 243. Kaart 10: Epen en de
gehuchten Plaat, Terpoorten, Diependal en het Noordelijke gedeelte van
Terziet c. 1830—'4o naar het kadastrale
minuutplan.

De tegenwoordige kerk is in de jaren 1841—'42 opgetrokken naar ontwerp van de
Maastrichtse architect J. H. J. Dumoulin met uitzondering van de toren die in de
jaren 1847—'48 naar een gewijzigd plan werd gebouwd door Lintzen uit Mechelen.
(Kalf, blz. 529.- J. Mosmans, Maasgouw 44: 1924, blz. 67).
In 1931 besloot het kerkbestuur over te gaan tot vergroting van de kerk `volgens
plan, gemaakt door Mathieu Clairfays (....) met weglating van de drie spitsen in het
front'. De kerk kreeg een westelijke voorbouw met een nieuw ingangsportaal,
nevenruimte en een poorttorentje ten noorden daarvan. Het interieur van de kerk
is toen door M. Clairfays van schilderingen voorzien. In 1971—'72 is de kerk
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Af b. 244. Kerk (opm. 1968).
Af b. 245. Kerk, 1841—'42, architect
J. H. J. Dumoulin, gezien uit het oosten
samen met de achterkant van
Wilhelminastraat 7-5 (opn. c. 1960).

Exterieur

Interieur

Hoofdaltaar

Zijaltaren

Lezenaar

gerestaureerd en toen zijn de schilderingen verwijderd, uitgezonderd een in de nis
achter het doopvont in de zuidwand van het ingangsportaal die inmiddels ook
verdwenen is.
Georiënteerd neoclassicistisch zaalkerkje met ingebouwde westtoren, een smaller
rondgesloten koor waarop een dakruitertje staat, en daarachter in de lengte-as een
rechthoekige sacristie (afb. 244-245). De gevels zijn tot aan de vensterdorpels van
breuksteen; daarboven ziet men sobere baksteenarchitectuur met enkele boogblokken van Naamse steen bij de rondboogvensters. In de noordgevel zit een
oudere boogsteen van harde mergel.
De sacristie heeft een eindgevel in eclectische trant, xixd, met een fronton en een
nis waarin een madonnabeeld staat.
In de westgevel van de portaalaanbouw is de rondbogige omlijsting van Naamse
steen herbezigd van de oude ingang, xixb.
Binnen ziet men stucgewelven boven geprofileerde kroonlijsten en wel gedrukt
spitsbogige tongewelven in schip en koor en een halve koepel in de absis
(afb. 246). Onder de orgelgalerij twee zuilen met wijwaterbakken rondom op de
basementen (afb. 246).
Inventaris:
Retabel van het hoofdaltaar (afb. 246) met vier composietzuilen op postamenten,
met architraaf, gebogen fronton en twee siervazen, boven het fronton omstraald
Heilig Hart. Altaarstuk, doek 30o x 16o cm, met voorstelling van de H.Dominicus
die de Rozenkrans ontvangt van de Madonna, F. Jansen inv. et pinx. 1813.
Tabernakel c. 190o. Bekroning van vorige tabernakel, xixa, voorstellende Lam
Gods op boek, in de sacristie.
Retabels van twee zijaltaren, xixa, elk met een gebogen fronton en twee siervazen
bekroond en voorzien van een beeldnis met schelpvulling; de een geflankeerd door
vier zuilen met Ionische kapitelen; de ander door twee van dergelijke zuilen en
door twee zijvoluten met cherubs.
Altaarlezenaar met getorste spijlen, xixa.
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Koorbanken
Communiebank
Knielbanken
Credensen
Preekstoelfragmenten en kruisbeeld

Doopvont
Wijwaterbakken
Orgelgalerij
Beelden

Gebrandschilderde glazen
Schilderij
Zilver- en ander metaalwerk

Twee eiken vierzitsbanken in het koor, XIXA, met zware voluutvormige pilasters en
voluutvormige wangstukken (afb. 247).
Communiebank, xix.
Twee eiken knielbanken met lezenaar, xix.
Twee credensen, c. i 800, met marmeren blad op krulpoten en halve bol; nu op
zolder bewaard.
Vijf verguld houten reliëfs, hoog 48,5 cm, afkomstig van de voormalige preekstoel
(nu bewaard in Rolduc), xixb, voorstellend Jesus en de evangelisten.
Houten kruisbeeld, hoog 67,5 cm, gepolychromeerd, afkomstig van dezelfde
preekstoel, xixb, nu in gebruik tijdens begrafenissen.
Hardstenen doopvont, xvi?, met deksel van messing xix.
Twee marmeren wijwaterbakjes van zwart marmer aan de westkant van de
torenpijlers; twee ronde wijwaterbakken onder de zuilen van de orgelgalerij.
Gezwenkte orgelgalerij, xixb.
Houten beeld van de H. Jozef, hoog 103 cm, c. 1600, nieuwe polychromie, uit de
kunsthandel (op rechter zijaltaar).
Houten beeld van de H. Barbara, hoog 71 cm, xixc, nieuwe polychromie.
Houten beeld van de H. Paulus, hoog 120 cm, xIxA, nieuwe polychromie.
Madonna, hout (?), hoog io8 cm, xix, nieuwe polychromie.
Eikehouten beeldjes van Maria en Johannes van een Calvarie, xvi, Zuidnederlands,
hoog 25,5 cm, resten van oude polychromie ; als bruikleen in het Bonnefantenmuseum
te Maastricht (inv.nr. 313-314 bm).
Houten pelikaan met jongen, verguld; xix, van een tabernakelbekroning of
expositietroon; als bruikleen in het Bonnefantenmuseum te Maastricht (inv.nr. 317
bm).
Gebrandschilderde glazen van Oidtmann uit Aken, 1894.
Voorstelling van de geseling van Jesus, doek i14 x 83 cm, Duits werk, xviiid.
Zilveren stralenmonstrans, xIxA, hoog 6o cm, met oudere voet waarop de volgende
inscriptie: IN EPEN ME DEDERUNT LE 3 AUG. 1666 D.LEONARD9 PESSERS PRAETOR
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Af b. 246. Kerk, 1841—'42, architect
J. H. J. Dumoulin (opn. 198o).
Af b. 247. Kerk, koorbank, i ste helft
i9de eeuw (opn. 1982).
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Afb. 248. Kerk, ciborie, midden i 8de
eeuw (opn. 1982).
Afb. 249. Kerk, miskelk, 1 784
(opn. 1982).
Afb. 25o. Kerk, ampullen met blad,
lste helft 18de eeuw (opn. 1982).
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ET SCABIN9 ET RENER9 SCHUMKENS QUOQUE SCABINUS.

Boven het expositorium een

beeldje van de H. Paulus.
Neogotische torenmonstrans van verguld zilver en koper, c. 190o, hoog 66 cm.
Zilveren ciborie met getorste ribben, de cuppa verguld, midden xviii, hoog
37,5 cm, geen merken zichtbaar (afb. 248).
Zilveren kelk met cartouche en guirlande in Lodewijk xvi-stijl ; op onderste rand
inscriptie FHDL; hoog 25,6 cm, merken PD gekroond, B, leeuw en merk met 1784
(afb. 249).
Zilveren kelk met vergulde cuppa, neogotisch omstreeks 1875, hoog 22 cm, met
inscriptie.
Verguld zilveren kelk, i890, hoog 20,5 cm.
Verguld zilveren kelk, hoog 20,5 cm, xixd, neogotisch.
Twee gekoppelde oliebusjes van zilver; XIXB, neogotisch; geen merken zichtbaar;
hoog 7,2 cm.
Twee ampullen, hoog 12 cm, met blad, 32 x 23,7 cm, van zilver XVIIIA; het blad
met geschulpte rand, de ampullen met voluutvormig handvat; de ampullen
gemerkt : dolk, IH, drie sterren boven een streep en daaronder i2; het blad gemerkt:
12 en IR in ruit (afb. 25o).
Twee ampullen op ovaal blad, van tin, XIXA.
Neoromaanse godslamp van messing, xixd.
Wierookvat van messing met bloem- en bladversiering, xviiid, hoog 26,5 cm.
Wierookscheepje van messing xix, hoog 13,5 cm. — Wierookvat, hoog 36 cm, met
wierookscheepje, hoog 16 cm, van gedreven zilver; neogotisch; blijkens inscriptie
geschonken in 1865.
Wijwateremmer van messing xix.
Twee processiekruisen van messing op houten kern, hoog 81 cm, met loden corpus,
hoog 16 cm, XIXA. — Processiekruis van messing, xIxA, hoog 54,5 cm.
Staand altaarkruisje van messing en koper, midden xix, hoog 35,5 cm.
Twee drievoetkandelaars van gegoten messing, xviii, hoog 34 cm.
Zes drievoetkandelaars van gegoten messing, xIxA, met voorstellingen in medaillons
van Jesus, Maria en Petrus op het onderste stuk, hoog 56,5 cm.
Twee kandelaars van gedreven messing en rood koper, xIxB, hoog 49,5 cm.
Twee drievoetkandelaars van messing, hoog 8o cm, xixd, neoromaans.
Twee hoge kandelaars van messing, elk voor zeven kaarsen, i890, neogotisch.
Kaarsenkroon van messing, midden xix; met tweemaal vier armen.
Ostensorium van zilver, hoog 27 cm, xIxA, geen merken zichtbaar.
Neogotische processielantaarn van messing, xIxB, hoog 86 cm.
Zilveren kroontjes, scepter en wereldbol van madonnabeeld, xix; gemerkt IR en
ACH (Aken).

Diversen

Torenuurwerk

Zilveren kroon van madonnabeeld, hoog 7,2 cm; gemerk MI, minervakop en haan.
Als bruikleen in het Bonnefantenmuseum te Maastricht : Kleine bronzen drievoet,
xvii (inv.nr. 315 bm), vergulde houten drievoet, xviii (inv.nr. 316 bm), en resten van
een kazuifel van gebloemde zijde, xviinB (inv.nr. 307 bm).
Processiebaldakijn, xix.
Processiestaf, xix, met geschilderde voorstelling op een ovaal plaatje: de
H. Dominicus ontvangt de Rozenkrans.
Kachel(?)plaat, I 10 x 56 cm, met voorstelling van Jesus en de Samaritaanse
vrouw op gietijzeren paneel, 71 x 31 cm, xviii.
Smeedijzeren torenuurwerk, xvil.
Dorpshof, zie onder Plaat blz. 209-213.
HUIZEN EN BOERDERIJEN

Boeienstraat

Boeienstraat nr. 1-3. Verbouwde boerderij aan de noordoostkant van de weg, vlak
bij de Julianastraat. Opgetrokken uit vakwerk, xviii-xix. Dwars staand woonhuis
met smallere achterbouw onder zadeldaken; kopgevel in baksteen vernieuwd, en
een bakstenen uitbouw onder een doorgetrokken dakschild tegen de westkant van
de achterbouw. Evenwijdig hiermee aan de oostkant een stalgebouw onder een
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Afb. 251. Kapelaan Houbenstraat i 8,

uit het zuiden (opn. c. 196o).
Afb. 252. Kapelaan Houbenstraat 18,
detail van het ingangskozijn, 1 766
(opn. 1980).
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Julianastraat

zadeldak met overstek aan de binnenplaatskant; de lange buitengevel, grotendeels
van baksteen, met kepervormig afgedekt beeldnisje ; tegen de noordelijke eindgevel
een aanbouw met lessenaardak; aanbouw met bakoven aan de zuidzijde verdwenen.
Boeienstraat nr. 6. Vakwerkhuis, xvili; onderdeel van een dwars staand huizenrijtje
met zadeldaken in elkaars verlengde aan de westkant van de weg.
Boeienstraat nr. 8. Vakwerkhuis, xviil ; ingrijpend veranderd en met pleister
bedekt; onderdeel van een huizenrijtje ten zuiden van het vorige.
Boeienstraat nr. i 2. Voormalige schuur van vakwerk, xvili; ingrijpend vernieuwd
en tot woning verbouwd ; gelegen aan de straat voor het juistgenoemde complex.
Julianastraat nr. 6. Hoeve in haakvorm aan de noordwestkant van de weg ten
noorden van de Boeienstraat. Bakstenen woonhuis, xix, met zadeldak. Haaks hierop
aansluitend aan de rechterkant een schuur van vakwerk en baksteen, xviii-xix,
waarvan het dak aan de oostzijde een wolfeind heeft. Boven de voordeur in de lange
oostgevel van het woonhuis zit een achthoekig venster met een zonnemotief.
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Af b. 253. Wilhelminastraat 10-12,
Tiendhof, binnenplaats naar het
zuidwesten (opn. c. 1960).
Kapelaan Houbenstraat

Julianastraat nr. 21. Dwars staand huis aan de zuidkant van de weg; grotendeels
nieuw maar met een middenmoot van vakwerk; boven de voordeur in de oostgevel
van dit gedeelte een versierde latei met het inschrift AO 1 733 IHS ITGIC, boven het
IHS-teken een kruis, eronder drie nagelen.
Kapelaan Houbenstraat nr. 18-18a. Langgerekt vakwerkhuis aan de noordkant van
de weg tegenover de Boeienstraat (afb. 251-252). Woning in het oostelijke en stal
in het westelijke gedeelte; het geheel afgedekt door een zadeldak. Boven de deur
links in de voorgevel een dubbelgetoogde bovendorpel met een beeldnisje en het
inschrift ANNO 1766/ x PEETER x STEINS X ELESABETH KOLBACH / 0 IESU MIT
MARIA DER LIEBST MUTTER DEIN LAST EVCH MEIN LEIB VND SEEL ANBEFOHLEN/

Boven de huisdeur een versierd bovenlicht. Tegen
de gevel van het woongedeelte een crucifix.
Kapelaan Houbenstraat nr. 20-22-24. Rijtje vakwerkhuizen met zadeldaken in
elkaars verlengde ; nr. 20-22 met tweelichtkozijnen; nr. 20 met oude huisdeur, XVIII.
Gelegen aan de westkant van een zuidelijke zijweg.
Roodweg nr. 12. Dwars staand vakwerkhuis aan de noordkant van de weg, niet ver
van de Wilhelminastraat. Met korte achterbouw in het verlengde; zadeldaken;
tweelichtvensters, XVIII.
Wilhelminastraat nr. 5-7. Vakwerkcomplex in U-vorm met zadeldaken, XVIII,
gelegen aan de oostzijde van de weg schuin tegenover het koor van de kerk;
binnenplaats naar achteren open; lange gevel aan de straatzijde in steen vernieuwd.
Tegen de noordelijke eindgevel van de vleugel langs de straat staat een aanbouw
met bakoven onder een lessenaardak. Tegen de oostelijke eindgevel van de
noordvleugel een kleine aanbouw eveneens met lessenaardak.
Wilhelminastraat nr. 25. Iets terugliggend huis aan de oostkant van de weg,
opgetrokken van vakwerk, xvIII, onder een zadeldak waarvan een schild gedeeltelijk
is doorgetrokken over een bakstenen achteruitbouw; gepleisterde voorgevel van
baksteen, xlx. Ten noorden van het huis een dwars staande vakwerkschuur met
zadeldak; bakstenen kopgevel met een rondboognisje waarin vroeger een beeld
SEIN / + AN HET BILT + IHS.

Roodweg

Wilhelminastraat
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van de H. Rochus stond van omstreeks 1700 (Voorl. Lijst blz. 563).
Wilhelminastraat nr. 71 — hoek Terpoortenweg; zie Terpoorten.
Wilhelminastraat nr. 2-4. Voormalige kapelanie aan de westkant van de weg bij de
hoek van de Kapelaan Houbenstraat, ten noorden van het kerkkoor. Bakstenen
huis met zadeldak, XIXB; de kopgevel aan de oostzijde met rechthoekige ingang in
een omlijsting van Naamse steen en een halfrond zoldervenster; bordes voor de
ingang.
Wilhelminastraat nr. 6. Vakwerkhuis, XVIII-XIXA, met geknikt zadeldak; gelegen
achter nr. 2-4, met de lange noordgevel aan de Kapelaan Houbenstraat.
Wilhelminastraat nr. 8. Hotel De Kroon, groot bakstenen gebouw uit 1902 met
elkaar kruisende flauwhellende zadeldaken; gelegen aan de westkant van de weg
ten zuiden van het kerkkoor.
Wilhelminastraat nr. 10-12. Tiendhof (afb. 253); haakvormig complex van
vakwerk, xvili, ten zuiden van de kerk en van hotel De Kroon. Aan de westzijde
van de binnenplaats het woonhuis en aan de zuidzijde de stalvleugel, beide
afgedekt met zadeldaken. Het woonhuis heeft aan de binnenplaatskant een
voordeur met versierd bovenlicht en tweelichtvensters boven; naast de huisdeur
een koperen pomp ; de noordelijke eindgevel is met verticale planken bekleed. Op
`28 floréal' an vii is de Tiendhof van de abdij van Burtscheid te Epen publiek
verkocht aan de compagnie Bodin, vertegenwoordigd door l e citoyen Matrat' (De
Crassier, 1937, blz. 308).
,

Epermolen, zie onder Terpoorten blz. 219.
Volmolen, zie onder Plaat blz. 216-218.
SCHUTTERIJ

De Schutterij van de H.H. Petrus en Paulus bezit onder meer:
Grote zilveren vogel, gegraveerd, kroon en snavel verguld; onderop de inscriptie
DIE / SCHUZERI / VAN EPEN / HEFT MI / GEGEVEN /1787; merken op punten van
de staart: adelaar en ACH (Aken), MR aaneen onder een kroontje. Zilveren koningsplaten, waarvan drie respectievelijk uit 1756, 1 783 en 1784, zestien uit de 19de
eeuw en de rest uit de 2oste ; de oudste uit 1756 met het wapen van s R H E N RIC V S
LIBOT, echtgenoot van CHRISTINA THYSSEN DOCHTERE VAN WYLEN S R IAN
THYSSEN VAN LUYTENHOFF ONDER EPEN.

Zes zilveren keizersplaten uit 1786, 1827, 18317, 1862, 1874 en 1877.
Zilveren kapiteinsschild uit 1865.
Zilveren sikkel met gegraveerde rand uit 1 777 ; gemerkt : gekroonde AF, en achterop

adelaar en ACH (Aken), HM (?).
Twee zilveren herdenkingsschilden uit 1 891 en 1909.
Drie vergulde ronde insignes uit 1877.
Roodzijden vaandel uit 1932—'33, waarop overgebracht een opschrift uit 1869.
Rouwvaan van zwart damast uit 1866.
Roodfluwelen drapeau uit 1884 met voorstelling van de H. Paulus bij zijn val van

het paard in Damascus. (Zie verder Jolles, 1937, blz.

122-123).

Pl aat
De buurtschap Plaat ligt ten zuiden van Epen.
DORPSHOF

De Dorpshof, Terzieterweg 2-4, ligt aan de westkant van de weg aan de noordzijde
van de veldweg in de richting van het Onderste Bos (afb. 254-260).
Het is een grote hoeve met binnenplaats, XVIIIC; met aan de noordkant ervan een
ongeveer vierkant plateau van bij benadering i1,5 x 12,5 m binnen metselwerk van
Epener kiezel, dat beschouwd wordt als restant van een in 1289 vermelde burcht
(afb. 26o). In het begin van de 17de eeuw werd de Dorpshof vermoedelijk bewoond
door Adolf Bertolf van Belven, drost van Wittem. In 1682 moest Willem Bertolf
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ZUIDGEVEL

OOSTGEVEL
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NOORDGEVEL

WESTGEVEL

DOORSNEDE DD

Alb. 254-256. Dorpshof (opm. Stichting
Hist. Boerderij-onderz. i 948 ; plattegrond schaal I :45o).
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van Belven zijn huis, hof en goederen van de Dorpshof, verpacht aan Jan Emonts,
voor een periode van tien jaar ontruimen. In 1701 wordt als eigenaar genoemd
Cotzhausen; dat zal Johan Diederick Cotzhausen geweest zijn die sinds 1689 drost
van Wittem was. (Maasgouw 42:1922, 52.— Mosmans, Wittem, blz. 8o, 83, 104.— De
Crassier, 1937, blz. 308).
De westzijde wordt grotendeels in beslag genomen door het hogere herenhuis,
opgetrokken uit baksteen met segmentboogvensters en -ingangen en rechthoekige
keldervensters in omlijstingen van Naamse steen (afb. 259). Het is afgedekt met
een zadeldak en heeft aan de binnenplaatskant een statige façade met geblokte
lisenen bij de hoeken en bij het middenrisaliet; dat risaliet is bekroond met een
fronton waarin een ovaal venster zit; aan weerskanten van dit fronton een dakkapel.
Tegen de noordkant van het huis staat een aanbouw met lessenaardak; aan de
andere kant ziet men in het verlengde een lage ingangsvleugel van baksteen met
bijkeuken en een koestal die door een breukstenen dwarsmuur van de doorrit is
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Afb. 25 7. Dorpshof (opm. Stichting
Hist. Boerderij-onderz. 1948).
Afb. 258. Dorpshof en Terzieterweg 3,
uit het zuiden (opn. 1964).
Afb. 259. Dorpshof, binnenplaats naar
het westen (opn. 1950).
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gescheiden. Hierop sluit een langgerekte stalvleugel aan van vakwerk op breuksteen,
die zich uitstrekt langs de zuidzijde ; binnen staat op een balkstuk het jaartal 1767;
het zadeldak van deze vleugel is aan de lange veldzijde doorgetrokken over een
koetshuis met houten buitenwand. Aan de oostkant een stalvleugel uit dezelfde tijd
als de vleugel aan de zuidkant en een grote langsdeelschuur, xviiic, beide van
vakwerk op breuksteen en afgedekt met zadeldaken; de binnenplaatsgevel van de
schuur echter van baksteen met twee segmentboogvenstertjes in omlijstingen van
Naamse steen, de noordelijke eindgevel met platen bekleed. In de buitenhoek
tussen zuid- en oostvleugel een kleine aanbouw van vakwerk op een breukstenen
onderbouw. Op het hiervoor vermelde plateau aan de noordkant staat een
vakwerkgebouwtje met een gemetselde ovenuitbouw aan de korte westkant, onder
zadeldaken (afb. 260); dit gebouwtje was eens een siroopkokerij. Een bakstenen
brug met twee bogen vormt de verbinding met de binnenplaats.
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Afb. 260. Dorpshof, voorm. siroop-

kokerij uit het zuidwesten; de breukstenen keermuur van het plateau zou
het restant kunnen zijn van een middeleeuwse burcht (opn. c. 1960).
Afb. 261. Plaatweg 3, hoeve Vernelsberg, uit het zuiden (opn. c. 1960).
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Plaatweg

De Plaatweg loopt van de Terzieterweg eerst oostwaarts en vervolgens zuidoostwaarts
langs de linkerkant van het Geuldal voorbij de hoeve Vernelsberg naar de hoeve
Tergracht, nu een modern complex, maar in de 14de eeuw al vermeld als Brabants
leen in handen van Gerard van Wittem (Mosmans Wittem, blz. 28).
Plaatweg nr. 3. Hoeve Vernelsberg (afb. 261), gelegen aan de oostkant van de weg
bij de Geul. De naam, in 1323 voor het eerst vermeld (Regesten Aachen II, 328),
kan zijn afgeleid van vernella, samenhangend met het keltische verno-, els (Tummers,
blz. 76). De Plaatweg heette vroeger Elzeweg (kad. minuutplan); hij liep door tot
aan een hoogte bij de Belgische grens die op de kaart van Tranchot (1803 e.v.) `op
de elsent' genoemd wordt. `Wernalsbergh' wordt vermeld in : Le livre de feudataires
de Jean III, duc de Brabant (Galesloot 1865). De hoeve heeft een driezijdige
binnenplaats. Een gedenksteen in de zuidelijke eindgevel van de westvleugel
herinnert aan schade door inslag van een vliegende bom op 9 januari 1945, die in
de jaren 1945—'47 is hersteld. Deze westvleugel, opgetrokken uit breuksteen, heeft
een puntgevel aan de zuidkant, het ankerjaartal 1767 aan de zijde van de binnenplaats, en twee schietspleten in de westgevel van het noordelijke stuk. Dit noordelijke
gedeelte met de woonvertrekken dankt zijn huidige gedaante aan een verhoging in
baksteen en een vernieuwing in baksteen boven de breukstenen plint van de
binnenplaatskant, XIXB ; het verhoogde deel heeft een flauw hellend zadeldak. Aan
de noordkant van de binnenplaats ziet men van west naar oost: een los dwars
staand gebouw van breuksteen met zadeldak en een geknikte stalvleugel van
breuksteen met op elkaar aansluitende zadeldaken. Los hiervan staat aan de
zuidzijde een grote vakwerkschuur met een plint van breuksteen en een breukstenen
onderbouw bij de zuidwestelijke topgevel ; het noordelijke gedeelte onder een
hoger opgaand schilddak, dat doorgetrokken is over een uitgebouwde wagenschuur
aan de binnenplaatskant. Het complex is toegankelijk door een poort van vakwerk
onder een zadeldakje aan de zuidkant tussen de westelijke en zuidelijke vleugel.
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Plaatweg nr. 2, aan de zuidkant, op korte afstand van de Terzieterweg. Dwars
staand vakwerkhuis (afb. 262) met bakstenen stal in het verlengde aan de zuidzijde;
het zadeldak van het huis met geschoord overstek aan de lange oostzijde. Rechts in
de oostgevel zit een ingang met uitgesneden bovendorpel, waarop te lezen staat
PAX.HVIC.DOMVI.ET.OMNIB9.HABITANTI/B9.IN.EA.A. 1678. D. 17.AV. Gekoppelde
vensters. Aan de noordkant een lagere aanbouw met zadeldak.
Plaatweg nr. 4, (Smitsberg), ten zuiden van de Volmolen, bij de oosthoek van de
vroeger Hoogstraat genoemde weg naar Kuttingen. Boerderij met dwars staand
bakstenen woonhuis onder een flauw hellend zadeldak, XIXB, dat een aanbouw van
vakwerk met lessenaardak heeft. Rechts hiervan een bakhuis van vakwerk. Meer

Terzieterweg

naar het zuiden aan de westkant van de voormalige Hoogstraat een dwars staande
dwarsdeelschuur van vakwerk met een zadeldak, xviii. De schuur heeft deel
uitgemaakt van een boerderij die nog op het kadastrale minuutplan staat aangegeven
met een haakvormig aangelegd gedeelte aan de west- en zuidkant van het binnenerf
en een losse schuur aan de noordzijde.
Terzieterweg nr. 3, aan de oostkant, schuin tegenover de Dorpshof. Hoeve

Wolfskuil, boerderij met binnenplaats. Langs de straat rechts van de inrit staat een
schuur van vakwerk, xviii, met een bakstenen onderbouw op een breukstenen
plint, en afgedekt met een zadeldak. Links van de inrit bevindt zich een dwars
staande vakwerkschuur, xviii, met een bakstenen straatgevel op een breukstenen
plint; ook deze schuur met een zadeldak; in de straatgevel zit een kepervormig
afgedekte nis met een crucifix in een omlijsting van Naamse steen, die onderaan is
voorzien van de tekst DIT VERNIEUWT EN VERBOUWT DOOR A. GEYLENKIRCHEN
EN M. M. NELLENS ANNO DOMINI 1850. Aan de noordkant van deze schuur een
open wagenschuur. Aan de achterkant van de binnenplaats een bakstenen woonvleugel met zadeldak, xIx, en aan de zuidzijde daarop aansluitend een haakvormig
aangelegd gedeelte van jongere datum met stal en koetshuis. Aan de zuidkant
wordt de binnenplaats afgesloten door het langgerekte pand Terzieterweg 5,
opgetrokken uit baksteen met woon- en stalgedeelte; omstreeks 1900.
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Afb. 262. Plaatweg 2, oostgevel, uit
1 678 (opn. C. 1950).
Afb. 263. Terzieterweg 8-1 o, respectievelijk uit 1757 en 1743 ; rechts Terzieterweg 6; uit het zuidoosten (opn. c. 1960).
Afb. 264. Volmolen, toestand c. 1840,
1923 en sinds 1976 (bewerkt naar
Egelie).
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Aan de westkant van de Terzieterweg ziet men vanaf de Dorpshof achtereenvolgens:
Terzieterweg nr. 6. Dwars staand vakwerkhuis (afb. 263) met zadeldak, xv111, tegen
de kopgevel waarvan vrij kort geleden een crucifix is aangebracht. Ten noordwesten
hiervan eveneens dwars staand een vakwerkschuur met zadeldak, xvIII.
Terzieterweg nr. 8-10. Langgerekt dwars staand vakwerkpand (afb. 263), waarvan
het oostelijke deel (nr. 10) een lagere voorbouw heeft, en het westelijke gedeelte
(nr. 8) een noordwaartse uitbouw onder een doorgetrokken schild van het zadeldak.
De ingang van nr. io, die zich aan de lange noordzijde bevindt, heeft een uitgesneden
bovendorpel met het inschrift ANNO 1757 cz cz. Nr. 8 is met een inscriptie op een
balkstuk gedateerd 7 sept. 1743. Aan de kopgevel is een crucifix bevestigd. Aan de
achterzijde van het binnenerf staat haaks aan de noordwestkant van het dwars
staande pand een stalgebouw van vakwerk met zadeldak, xvIII.
VOLMOLEN

De Volmolen, Plaatweg 1, watermolen op de Geul ten zuiden van Epen en Terpoorten, ligt rechts van de Geul aan de westkant van de molentak.
Litteratuur

Molens in Limburg, blz. i oo— I o i , nr. 156. — G. C. M. Egelie, `De Volmolen te
Epen', Moleninformatie, Bulletin van de Molenstichting Limburg Ede j. 2-3-4,
dec. 1 977 ; 7de j. 1, jan. 1978.

Geschiedenis

De Volmolen, op de kaart van Tranchot (1803 e.v.) Vohlmuhl genoemd en in een
opgaaf van 1807 vermeld als `le moulin à fouler à Epen' (RA Maastricht; inv. Arr.
Maastricht en dep. Nedermaas 1794/1814, inv. nr. 252o) stond in 1817 en 1819 nog
op naam van Charles de Clermont; dat wil zeggen van Carl Theodor Arnold, zoon
van Johann Arnold von Clermont, de bekende lakenfabrikeur die deze Volmolen
gesticht kan hebben ten behoeve van zijn bedrijf in Vaals.
Na het faillissement van Carl von Clermont wisselde de molen enige malen van
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eigenaar totdat hij in 1834 werd gekocht door Johann Wilhelm Kannengiesser, die
sinds 1826 in Vaals een dekenfabriek exploiteerde. De familie Kannengiesser deed
de Volmolen, waarin een wolspinnerij (dekenfabriek en kunstwolfabriek) en tevens
een schapenwolwasserij waren ingericht, in 1869 van de hand nadat hij in 1867
was uitgebrand. Na een tweede brand in 1871 is de `Volmolen' veranderd in een
graanmolen. In 1973 brandde de molen, die in 1928 een turbine had gekregen in
plaats van het waterrad, voor een derde maal uit.
Het complex is in de jaren 1974—'76 gerestaureerd. Daarbij heeft men gebruik
kunnen maken van de maalstoel en ijzeren kamraderen uit de molen van Eyckholt
bij Heerlen. De molen kreeg twee steenkoppels en opnieuw een waterrad. Na
overdracht aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland is
hij in 1977 weer in gebruik gesteld.
Het molenhuis (afb. 265), opgetrokken uit breuksteen met segmentboogvensters in
bakstenen omlijstingen, en afgedekt met een zadeldak, kan blijkens resten van
.
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Afb. 265. Volmolen uit het noordoosten
(opn. 1976).
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dichtgemetselde vensters in de kopgevels nog slechts het overblijfsel zijn van een
hoger haakvormig aangelegd geheel. Dat blijkt ook uit het kadastrale minuutplan
van omstreeks 183o—'4o: een lange noordvleugel sloot haaks aan op een korte
oostvleugel, de molen.
Verder zien wij op deze kaart een los gebouw aan de zuidkant van het binnenerf
aangegeven. Uit latere kadastrale kaarten valt af te leiden dat het complex
uitgroeide tot een vrijwel gesloten aanleg (afb. 264). Dat gebeurde in en na 1856
toen aan de westkant het bakstenen woonhuis werd opgetrokken, en de vleugel
aan de zuidkant naar het westen tot aan het woonhuis werd verlengd. Het woonhuis
heeft rechthoekvensters met onderdorpels van Naamse steen en een doorrit bij de
zuidwesthoek van de binnenplaats die aan de buitenzijde is dichtgemetseld; deze
vleugel, die in recente tijd iets naar het noorden is verlengd, is afgedekt met een
schilddak. De stalvleugel aan de zuidkant heeft buitengevels die beneden van
breuksteen zijn en boven van baksteen, terwijl de gevel aan de binnenplaatskant
helemaal van baksteen is ; een tussenmoot die gesloopt was is later weer opgevuld;
het dak wordt aan de oostzijde afgesloten door een puntgevel. Aan de noordkant
van het binnenerf sluit tegenwoordig een open bergplaats met zadeldak aan op het
molenhuis.
Het terrein is vanaf de Plaatweg toegankelijk via een brug met twee bogen van
baksteen. Ten zuidoosten van het complex staat in het veld aan de oostkant van de
molentak van de Geul een bakstenen bakhuis, xixc.

Terpoorten

Molenweg

Buurtschap aan de zuidoostkant van Epen. Na de dood van Claes Ter Porten
verschijnt zijn zoon Frans te Porten in 1652 voor de Wittemse drost Jan Willem
Schwarzenberg en Adolf Merckelbach (pachter van de slothoeve van Wittem?) om
het leen te ontvangen (Mosmans Wittem, blz. 8o).
Molenweg nr. 3. Vakwerkhuis aan de oostkant van de weg; boven de ingang aan
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de lange hofzijde een (nieuwe) bovendorpel met ANNO 1 722 IT. Stal nog met
bovenbouw van vakwerk.
Terpoortenweg nr. 3. De Luitenhof. Hoeve van vakwerk met losse bebouwing ten
zuidwesten van de hoek Molenweg. Het woonhuis met zuidwestelijke eindgevel
van baksteen en verder met planken bekleed, onder een zadeldak. Aan de noordoostkant een kleine schuur, geheel beplaat, onder een zadeldak. Dwars hierop bij
de Molenweg een bakhuis onder zadeldaken, beplaat en met een kruisbeeld aan de
lange noordoostkant.
Wilhelminastraat nr. 71. Vakwerkhuis, xix, bij de noordoosthoek van de Terpoortenweg; met gepleisterde lijstgevel van baksteen aan de westzijde.
EPER- OF WINBERGERMOLEN

Epermolen of Winbergermolen. Terpoortenweg 4, watermolen op de Geul voor het
malen van graan, in 1843 gebouwd ; sindsdien sterk gewijzigd en uitgebreid;
schoepenrad in 1914 vervangen door een turbine. (Molens in Limburg, blz. 9 8-99,
nr. 154. — G. C. M. Egelie, Molens in Limburg in oude ansichten, Zaltbommel
— Dez. in Molen-Informatie, Bull. v.d. Molenstichting Limburg, 7de j. nr. 2
1977.
(aug. 1978, blz. 13-14, 18-19).
Bakstenen complex met zadeldaken, waarvan het molenhuis nog uit de 19de eeuw
stamt. Twee steenkoppels, ijzeren maalwerk en turbine.

Diependal

Diependalseweg

Gehucht langs de weg van Epen en Plaat naar het Onderste Bos. Uit de vermelding
van een Remboldus van Dippendale in deze streek in 1287 (Mosmans Wittem,
blz. 137) mag worden afgeleid dat Diependal al in de 13de eeuw bestond. De
nederzetting zal haar ontstaan te danken hebben aan een middeleeuwse hoeve, de
Hof van Diependal, die in 1379 werd gekocht door de heer van Wittem (Mosmans
Wittem, blz. 148).
Hoeven en huizen aan de zuidkant van de Diependalseweg van oost naar west:
Diependalseweg nr. 1, ten westen van een zijpad naar Terziet. Langgerekt vakwerkhuis met zadeldak xviii; met de woning in het westelijke en de stal in het oostelijke
stuk; eindgevels met verticale planken bekleed, de achtergevel eveneens met
uitzondering van de bovenste strook; tegen de oostelijke eindgevel een bakstenen
aanbouw met lessenaardak. Ten zuidoosten van het huis een bakhuis van vakwerk
xIx. Achterplaats met bakstenen schuur aan de zuidkant en een lage bakstenen
bedrijfsvleugel aan de westkant, beide van vrij recente datum.
Diependalseweg nr. 3-7. Aan elkaar gebouwde vakwerkhuizen met zadeldaken in
elkaars verlengde, xviii, aan de westkant van het zijpad `Diependals Gats', dwars
ten opzichte van de hoofdweg (afb. 266). Een van de huizen omstreeks 195o
noordwaarts vergroot ten koste van een gedeelte van een smallere stal aan de
wegzijde. Aan de zuidkant van de rij een vrijwel los staand vakwerkgebouwtje met
zadeldak, xviii, waarvan de nokrichting een stompe hoek vormt met de aaneengesloten rij. Iets verder naar het zuiden aan de overzijde van het pad een stalgebouw
van vakwerk met zadeldak, xix. Eindgevels van deze gebouwen bovenaan met
verticale planken bekleed.
Diependalseweg nr. 9—I I. Vakwerkhoeve, xviii, met naar het westen open binnenplaats ; afgedekt met zadeldaken; eindgevels aan west- en noordkant met verticale
planken bekleed (afb. 267). De zuidvleugel — oorspronkelijk met woon- en
stalgedeelte — heeft aan de kant van de binnenplaats een dakoverstek op schoren
met gebogen contouren, xviiia, 0704 op nieuw uithangbord bij oostelijke eindgevel);
het westelijke gedeelte van deze vleugel heeft een binnenplaatsgevel die van
baksteen is, evenals het benedendeel van de eindgevel; het dak van dit gedeelte is
afgewolfd bij de eindgevel. Tegen de westelijke eindgevel van de noordelijke
bedrijfsvleugel bevindt zich een aanbouw met lessenaardak.
Diependalseweg nr. 13. Dwars staand vakwerkhuis met zadeldak, xviii; kopgevel
en westelijke gevel in baksteen vernieuwd en gepleisterd.
Aan de noordkant van de Diependalseweg van oost naar west:
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Af b. 266. Diependalseweg 3-7, uit het

noordoosten (opn. c. 1910).
Af b. 267. Diependalseweg 9—I I , uit het
noordoosten (opn. 1 955).
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Afb. 268. Diependalseweg 2-4, uit het
oosten (opn. 1966).
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Diependalseweg nr. 2-4, tegenover nr. I. Haakvormig complex van vakwerk op
breukstenen onderbouw, met dwars staand woonhuis en iets terugliggende
oostvleugel langs de straat onder zadeldaken, xviii (afb. 268). De hoofdvleugel is
noordwaarts verlengd door de aanbouw van een bakstenen woonhuis met zadeldak,
xlxs. Verder kwam er aan de westkant van het vakwerkgedeelte vlak naast het
bakstenen woonhuis een korte aanbouw van baksteen met het zadeldak haaks op
de hoofdvleugel, XIXB.
Diependalseweg nr. 8 tegenover de afslag naar Terziet. Langgerekt vakwerkhuis,
xvIII-xIx, onder een schilddak; het woongedeelte in het zuidelijke stuk en de stal in
het noordelijke. Aan de oostkant van het erf bij de straat een los dwars staand
bedrijfsgebouw van vakwerk met een breukstenen onderbouw, xvlli, afgedekt met
een zadeldak.

Terziet
Gehucht met verspreide bebouwing bij de weg langs de Terzieterbeek; deze beek
vloeit ten zuiden van Epen bij de Volmolen in de Geul. Terziet, in het midden van
de 14de eeuw vermeld als Rosit en Rosyt (Galesloot), op de kaart van Tranchot
(1803 e.v.) genoemd In Reseit en Tersit, wordt op het kadastrale minuutplan en de
oudste stafkaart als Reziet aangeduid. De naam kan zijn afgeleid van rausetum,
samenhangend met het Germaanse woord rausa voor riet, dat in het Frans roseau
werd (Tummers, blz. 34, 46). Het gehucht kan ontstaan zijn als nederzetting bij een
middeleeuwse hof als centrum van een ontginningsbedrijf. Misschien staat de
hoeve De Schever, hooggelegen in de noordelijke bocht van de Kuttingerweg
(nr. 2), op de plaats van die hof.
DE SCHEVER

Hoeve De Schever, Kuttingerweg nr. 2, gelegen op de helling aan de zuidoostkant
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van de bocht in de weg. In de 14de eeuw bezit `Joannes dictus Scheyvardt' akkers
`apud Rosit prope Galopiam (Mosmans Wittem, blz. 127). Leisteen (schever,
Schiefer) treedt hier aan de oppervlakte. De gebouwen, grotendeels vrijstaand
(afb. 269), omsluiten een binnenplaats. Aan de westkant het woonhuis van
baksteen op een breukstenen plint, xvii-xviii, met een zadeldak; de puntgevels nog
met schoorstenen; benedenvensters aan de lange oost- en westzijde met geblokte
omlijstingen van Naamse steen; de overige vensters met gladde omlijstingen,
eveneens van Naamse steen; boven de vensters ontlastingboogjes van de oorspronkelijke die smaller waren; in het midden van de gevel aan de hofzijde een ingang
met smaller bovenlicht in Naamse steen onder een beeldnisje met het jaartal 1765.
Haaks tegen het woonhuis aan de zuidkant van de hof een lage bakstenen stal met
zadeldak )Ix. Aan de oostkant een langgerekt stalgebouw van vakwerk onder een
dak met geschoord overstek aan de hofzijde xvIII; dakschild aan de zuidkant; de
puntgevel aan de noordkant en het aansluitende stuk van de gevel aan de hof zijn
met verticale planken bekleed. Aan de noordkant staat een gebouw van breuksteen
en van vakwerk op een bakstenen plint, met een puntgevel aan de zuidkant,
xvIIi-xlx.
OVERIGE HOEVEN

Kuttingerweg

Terzieterweg

Kuttingerweg nr. 1. Dwars staand huis ten noorden van de bocht in de weg,
tegenover De Schever. Opgetrokken uit vakwerk op een breukstenen plint xviii ;
puntgevel aan de straat en de gevel aan de lange westzijde in baksteen vernieuwd.
Aan de oostkant van de Terzieterweg ziet men van noord naar zuid:
Terzieterweg nr. 7. Hoeve van vakwerk, xVIII gelegen tussen de weg en de Terzieterbeek (afb. 270). Dwars staand woonhuis links van de mesthof, en los daarvan
rechts en aan de achterzijde een haakvormig aangelegd bedrijfsgedeelte. Het
woonhuis, afgedekt door een zadeldak met overstek aan de hofzijde, heeft een
kopgevel die beneden uit breuksteen bestaat en boven in baksteen is vernieuwd.
,
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Afb. 269. De Schefer uit het noordwesten (opn. 198o).
Af b. 27o. Terzieterweg 7, uit het
zuidwesten (opn. 1982).

Het aansluitende stuk van de gevel aan de hofzijde is ook van baksteen. De
bedrijfsvleugels zijn afgedekt met zadeldaken; bij de dwars staande vleugel zijn de
straatgevel en het daarbij aansluitende stuk van de hofgevel in baksteen vernieuwd.
Terzieterweg nr. 9. Langgerekt vakwerkpand, xviii, met woning en stal respectievelijk
in het noordelijke en zuidelijke deel; afgedekt met een zadeldak; gelegen op de
helling ten oosten van een bocht in de Terzieterbeek; aan de oostkant van het
gedeelte met de stal een doorgetrokken dakschild als afdak. Bij de zuidwesthoek
staat een klein vakwerkgebouwtje met zadeldak dwars ten opzichte van het huis.
Terzieterweg nr. 13. Vakwerkhuis met zadeldak, xviii maar ingrijpend vernieuwd;
bakstenen vullingen aan de lange voor- en achterkant en in de noordelijke
eindgevel.
Aan de westkant van de Terzieterweg van noord naar zuid:
Terzieterweg nr. 14, schuin tegenover nr. 7. Vakwerkpand met zadeldak, oorspronkelijk met woning en bedrijfsgedeelte. Op een regel in de gevel aan de lange
voorzijde links van de ingang bevindt zich een kruisje en de inscriptie ANNO 1 765 x
ES X BS. Bij een verbouwing in de jaren zestig aan de zuidzijde bij het vroegere
bedrijfsgedeelte ingekort.
Terzieterweg nr. 20-22-24. Twee vakwerkpanden, haaks ten opzichte van elkaar
gelegen en schuin ten opzichte van de weg. Nr. 20-22 met puntgevels aan de
zuidwest- en noordoostkant en de lange voorzijde op het zuidoosten, xviii,
voorgevel rechts in baksteen vernieuwd. Nr. 24 met voorgevel op het noordoosten
en afgedekt met een zadeldak heeft aanbouwen aan de korte zijden, met schilddak
aan de zuidoostkant en met een lessenaardak aan de andere zijde, xix.
Terzieterweg nr. 28-30. Groot dwars staand pand van vakwerk op breukstenen
plint, xviii; de ingangen aan de lange noordkant en afgedekt door een schilddak.
De ingang van het achterste woongedeelte heeft een bovenlicht met twee spitsbogen.
Westelijke eindgevel van baksteen. Aan de westkant haaks ten opzichte van dit
huis een losse vakwerkschuur met zadeldak, xviii, naar het zuiden in baksteen
verlengd; noordelijke eindgevel met verticale planken bekleed.
,
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Af b. 271. Kaart I I : Kuttingen en het
zuidwestelijke gedeelte van Terziet
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.

Terzieterweg nr. 32-34. Vakwerkpand met zadeldak, xviii; noordelijke eindgevel
bekleed met verticale planken.
Terzieterweg nr. 36. Schuur van vakwerk, xix, met vullingen van baksteen.
Terzieterweg nr. 38-4o, aan het eind van een zijpad. Hoeve Helberg. Woning van
vakwerk, xviii aan de westkant in baksteen vernieuwd, onder een dak met
wolfeind aan de noordkant. Tegen de zuidwesthoek hiervan een vakwerkschuur
onder een zadeldak met de nok in dezelfde richting, xix. Aan de andere kant haaks
op het woonhuis een vleugel, xix, opgetrokken uit baksteen en aan de zuidzijde
gedeeltelijk uit herbezigde blokken kolenzandsteen; afgedekt met zadeldaken in
elkaars verlengde.
Terzieterweg nr. 46. Hoeve met losse bebouwing. Dwars staand woonhuis van
vakwerk op breukstenen plint, xviii, met nieuwe vullingen van baksteen; zadeldak;
oude vensters deels gekoppeld en nog met diefijzers. In de voorkamer een oude
schouw. Aan de achterzijde van de hof een schuur van vakwerk met zadeldak,
xvIII, met nieuwe gedeelten van baksteen aan de noordkant.
,

Kuttingen

Kuttingerweg

Gehucht met enkele verspreide boerderijen bij de weg van Epen naar Sippenaken
tussen Terziet en het Geuldal. Aantal inwoners in 1822: 97 (Mosmans Wittem,
blz. 75).
Aan de Kuttingerweg ten noordoosten en noorden van de oostelijke afbuiging:
Kuttingerweg nr. 3. Dwars staand vakwerkhuis met in het verlengde aan de
achterzijde een lagere dwarsdeelstal van vakwerk, xviii, en rechts langs de straat
een kleine zijvleugel van vakwerk op een gemetselde onderbouw, xix ; alles met
zadeldaken; latere straatgevel van baksteen; ingrijpend vernieuwd.
Kuttingerweg nr. 5. Boerderij met dwars staande schuur en dwars staand woonhuis
links en rechts van een binnenplaats, aan de achterzijde waarvan nog een kleiner
bakstenen bedrijfsgebouw staat; alles met zadeldaken. Binnenplaatsgevel van de
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Afb. 272. Kuttingerweg 6-8, uit het
zuidoosten (opn. 1982).

Veld

schuur beneden van baksteen en boven van vakwerk met bakstenen vullingen, xix,
verder in baksteen vernieuwd. Woonhuis met gevel van vakwerk aan de lange
buitenzijde, xix, aan de straat van breuksteen met nieuwe bakstenen topgevel;
gevel aan de binnenplaatskant — met ingangsomlijsting van Naamse steen — in
baksteen vernieuwd. Op de binnenplaats een kleine tuin omgeven door een ijzeren
hek op een gemetselde onderbouw waarop in twee omlijstingen gegroepeerd de
letters s en L en het jaartal 1926 zijn aangebracht.
Aan de zuidkant van de weg schuin tegenover nr. 5 :
Kuttingerweg nr. 6-8. Dwars staand vakwerkpand met twee woningen en aan
weerskanten in het verlengde lagere bedrijfsgedeelten met onder meer een
dwarsdeelschuur aan de kant van de straat, xv1I1 (afb. 272). De woningen met
gekoppelde bovenvensters en geschoord dakoverstek. De ingang van de achterste
woning (nr. 8) met bovenlicht, uitgesneden bovendorpel met kruis en 1707, en een
bespijkerde deur.
Vlak bij de Belgische grens:
Veld nr. 1. Dwars staand vakwerkpand met achterbouw, onder zadeldaken in
elkaars verlengde, xvIII ; enkele gekoppelde vensters.

Eperheide

Beatrixweg

Gehucht met verspreide bebouwing langs de weg van Epen naar Slenaken
(Julianastraat) en een noordelijke zijweg (Beatrixweg). Aantal inwoners in 1822:
142 (Mosmans Wittem, blz. 75).
Huizen en boerderijen aan de oostkant van de Beatrixweg van zuid naar noord:
Beatrixweg nr. 2, hoek Julianastraat. Vakwerkhuis onder een zadeldak met
overstek op consoles aan de lange zuidzijde, xvIII; kopgevel aan de westzijde
beneden van breuksteen, boven in baksteen vernieuwd. Schuren afgebroken in
1962 en volgende jaren.
Beatrixweg nr. 10. Haakvormig vakwerkcomplex met zadeldaken, xvIII. Dwars
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Afb. 273. Kaart 12: Eperheide
c. I 83o—'4o naar het kadastrale
minuutplan.
Afb. 274. Julianastraat 35a, 35 en 37,
uit het noordoosten (opn. c. 1960).
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Julianastraat

staand woonhuis links en achtervleugel voor het bedrijf; kopgevel van het woonhuis
beneden van breuksteen.
Beatrixweg nr. 12-14. Langgerekt dwars staand vakwerkpand met zadeldak, xvIII.
Aan de zuidkant van de Julianastraat van oost naar west:
Julianastraat nr. 35a, 35-37. Haakvormig complex (afb. 274) tegenover de Beatrixweg. Nr. 35a. Vakwerkhuis met zadeldak; een kleine uitbouw onder een doorgetrokken dakschild aan de straatzijde heeft binnen een inscriptie met het jaartal
1676. Nr. 35-37. Vakwerkschuur, xv111, rechts in het verlengde van nr. 35a; rechts
daarvan haaks op een kort tussengedeelte een dwars staand woonhuis, xix,
waarvan het vakwerk bakstenen vullingen heeft gekregen. Ten zuidwesten van dit
woonhuis een bakhuis van vakwerk.
Julianastraat nr. 41. Vakwerkhuisje met zadeldak, xix, en latere eindgevel van
baksteen; aan de westkant van een kort doodlopend zijpad.
Julianastraat nr. 43. Haakvormig vakwerkpand, xviii, met gepleisterde eindgevel;
aan het eind van het juist genoemde zijpad.
Aan de noordkant van de Julianastraat:
Julianastraat nr. 28, ten oosten van de Beatrixweg. Vakwerkhuis, xv11I, met
zadeldak met overstek op consoles aan de straatzijde.
Julianastraat nr. 3o. Vakwerkhuis, xIxA, aan het oostelijke uiteinde van een rijtje
latere huizen van baksteen; gelegen tegenover het zijpad van de nrs. 41 en 43.
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Af b. 275. Kaart 13: Eys c. 183o—'4o
naar het kadastrale minuutplan.
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Eys, in 1193 en 1252 vermeld als Hanzon, was in laatstgenoemd jaar al een
kerkdorp. Er is dan sprake van 'Arnoldus miles et villicus de Hanzon, Franco
investitus et Gerardus advocatus de Hanzon', dus een meier, een pastoor en een
voogd (Mosmans Wittem, blz. 106).
De nederzetting is ontstaan bij een kruispunt van wegen niet ver van de Eyserbeek
en op enige afstand van een herenhoeve, later kasteel (?) ter plaatse van de
Eyserhof. Het dorp telde in 1822 138 inwoners (Mosmans Wittem, blz. 75).
KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Agatha, gelegen midden in het dorp, is in de
jaren 1732—'34 gebouwd ter vervanging van een kerk die pas dertig jaar tevoren
was vernieuwd. Die kerk uit 1712, afgebroken in 1745, stond op de helling van de
Hórenberg, ten noordoosten van het tegenwoordige gebouw.
Litteratuur

Ontwerptekeningen

Geschiedenis

H. Mosmans, `Kerkbouw te Eys', Maasgouw 45 : 1925, blz. 4-5.— Th. Rensing,
`Johann Conrad Schlaun', Westf. Kunsthefte 6: 1936.— De Crassier, 1937, blz.
3 1 7-3 18 .— J. Sprenger, `De St. Agathakerk te Eys', Kath. Bouwblad 1954—'55, blz.
3-6.— Belonje blz. 62.— Schoenen, blz. 20.- Schlaunstudie, Bildteil, blz. 107-109, nr.
30.— G.I. Quaedvlieg, Orgels in Limburg, Zutphen 1982, blz. 89.
Ontwerptekeningen van Johann Conrad Schlaun in het Landesmuseum te Munster.
Niet uitgevoerd ontwerp, twee tekeningen : LM 71, opstand en lengtedoorsnede uit
het zuiden, plattegrond (afb. 276). LM 72, dwarsdoorsnede over de westelijke
schiptravee naar het westen, opstand uit het zuiden, dwarsdoorsnede van het
oostelijke schipgedeelte naar het oosten (afb. 277).
Uitgevoerd ontwerp, twee tekeningen; daarbij een ideaalplan voor de situatie:
LM 75, opstand en lengtedoorsnede uit het zuiden, plattegrond (afb. 279).— LM 73,
dwarsdoorsnede van het schip naar het oosten, opstand uit het westen, dwarsdoorsnede naar het westen (afb. 280). LM 74, niet uitgevoerd situatie-ontwerp met
kerk en kerkhof in de hoofdas van een formeel park achter symmetrisch geplaatste
huizen (afb. 278). Ongesigneerde ontwerptekeningen (kopieën) van Schlaun in de
verzameling Klausener, Aken (Schoenen, blz. 20).
De kerk van Eys, die al tegen het eind van de 12de eeuw blijkt te bestaan, was
eigendom van het Sint-Pauluskapittel in Luik (De Crassier, 1937, blz. 317). In 1 553
en 1558 blijkt zij twee zijaltaren te hebben, een Maria-altaar en een altaar van de
H. Nicolaas (zie Habets 1875, blz. 416-420). In de Costumen van de heerlijkheid
Eys is sprake `van der Klocken renoveit vuytte jaer 1554 opt jaer 1603'; het
onderhoud van de kleine klok van het koor, de grote klok van het schip, de
middelste klok en de toren (Habets 1891, blz. 15). De kerk, in 1712 herbouwd,
werd al ruim dertig jaar later vervangen door het huidige gebouw, rechts van de
Eyserbeek ten zuidwesten van het oudere bedehuis. De tegenwoordige kerk is,
ondanks aanvankelijk verzet van het Luikse Sint-Pauluskapittel, op instigatie en
met steun van de nieuwe landsheer Ferdinand von Plettenberg gebouwd in de
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Afb. 276. Niet uitgevoerd ontwerp voor
de kerk van J. C. Schlaun. Landesmuseum Munster.
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jaren 1732—'34. Na afbraak van de oude kerk in 1 745 duurde het nog tot 1 77o
voordat de inwijding plaatsvond van de nieuwe ; twee jaar later heeft het SintPauluskapittel te Luik de toren en het herstel van de kleine klok, die gebarsten
was, voor zijn rekening genomen (Maasgouw 45: 1925, blz. 5).
De kerk is naar ontwerp van de bekende Westfaalse architect Johann Conrad
Schlaun gebouwd onder toezicht van Johann Joseph Couven uit Aken door de
aannemer Klausener uit Burtscheid (vgl. Schoenen, blz. 2o). Naast de uitgevoerde
ontwerptekeningen (zaalkerk met westtoren, smaller koor en daarachter een kleine
sacristie, afb. 279-28o) zijn er tekeningen met een variantontwerp (met brede
dwarshal tussen toren en schip, en een smaller gedeelte met koor en sacristie aan
de oostkant; afb. 2 7 6- 2 77).
Op 24 maart 1734 is de bouw zover gevorderd, dat `Oberambtmann' von Braumann
aan Plettenberg kan schrijven dat hij met Couven zal overleggen of de `auswendige
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Af b. 277. Niet uitgevoerd ontwerp voor

de kerk van J. C. Schlaun. Landesmuseum Munster.
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Mauern mit Kalck und Siment oder bloss mit Kalck verputzt werden'
(Maasgouw 45: 1925, blz. 5 n. 4).
Twee eeuwen later, in 1934—'35, is de kerk vergroot met twee zijruimten aan
weerskanten van het koor, in de stijl van het al bestaande werk ontworpen door
architect N. M. Ramakers met medewerking van architect G. de Hoog van
Monumentenzorg. Bij deze uitbreiding is erop gelet dat de oude ruimtewerking
behouden bleef. Wel zijn bij die gelegenheid schilderingen van kanunnik Goebbels
uit Aken weggewerkt. Na de tweede wereldoorlog zijn beschadigingen aan de
toren hersteld.
Een Onze Lieve Vrouwekapel op de Berg, ter plaatse van de vorige in 1 745
afgebroken kerk, was al in 1923 bouwvallig. Die kapel was voorzien van het
chronogram IN ANTIQVA ECCLESIA RECORDATIONEM PIETAS EISENSIS
(1862).

Plattegrond

Uitwendig

Inwendig

De kerk, opgetrokken uit baksteen met toepassing van natuursteen voor omlijstingen,
bestaat uit een schip van drie traveeën, een smaller inwendig rondgesloten koor,
daarachter een kleine sacristie, en lage nevenkapellen uit 1934—'35 aan weerskanten
van de oostelijke partij. Holle hoekrondingen zorgen voor vloeiende overgangen
tussen de bouwdelen (afb. 281).
De buitenarchitectuur (afb. 282-283) toont een samengaan van strakke en sierlijke
lijnen en vlakken, karakteristiek voor de Barokstijl van Schlaun. Muurgeledingen
met rechthoekige spaarvelden en vensters in de vorm van staande ovalen; de
klokkeverdieping van de toren met afgeschuinde hoeken; daarop een gebogen dak
iets afwijkend van het ontwerp van Schlaun (Couven ?) waaruit een spits oprijst,
bekroond met bol en kruis. De omlijsting van de ingang in de westgevel heeft een
zijwaarts opgebogen kroonlijst. Galmgaten met inspringende rondbogen waarin
wijzerplaten zijn opgenomen. Geprofileerde daklijsten; de daken met leien bedekt.
Binnen ziet men holle hoeken, een ronde koorsluiting, spaarvelden die in vorm zijn
afgestemd op de ovale vensters, en graatgewelven tussen vlakke muraal- en
gordelbogen; onder de holgeprofileerde triomfboog en het absisgewelf bevinden
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Afb. 279. Uitgevoerd ontwerp voor de
kerk van J. C. Schlaun. Landesmuseum
Munster.
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Af b. 278. Niet uitgevoerd situatie-ontwerp voor de kerk van J. C. Schlaun.
Landesmuseum Munster.
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Afb. 280. Uitgevoerd ontwerp voor de

kerk van J. C. Schlaun. Landesmuseum
Munster.
Af b. 281. Kerk (opm. 1976).
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282

Afb. 282. Kerk I732—'34, architect
J. C. Schlaun, uit het zuiden voor de
vergroting van 1934—'35 (opn. 1924).
Alb. 283. Kerk uit het zuidwesten
(opn. 1981).
Afb. 284. Kerk, 1732—'34, architect
J. C. Schlaun (opn. c. 1950).
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Afb. 285. Kerk, linkerzijaltaar met
H. Agatha, ede kwart i 8de eeuw
(opn. 1982).
Afb. 286. O. L. Vrouw van Goedenraad,
19de eeuw (opn. 1982).
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Hoofdaltaar

Zijaltaren

Altaar
Koorbanken
Communiebanken
Biechtstoelen
Doopvont
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zich profiellijsten en onder de gordelbogen pilasters met lijstkapitelen (afb. 284).
Inventaris
Retabel van het hoofdaltaar, xviiib, (afb. 284), voorzien van een altaarstuk tussen
zuilen die tot een derde van de hoogte getorst en omkranst zijn en daarboven
versierd met zigzagcannelures, bekroond met Koryntische kapitelen; daarboven
engelkopjes en aanzetten van een door het altaarstuk onderbroken fronton. Het
geheel bekroond door een aedicula met schelpnis zigzaggecanneleerde zuilen,
Koryntische kapitelen, flankerende cherubijnen en een fronton. Het altaarstuk,
doek 35o X 200 cm, van boven eindigend met drie zijden van een zeshoek, draagt
een voorstelling van Jesus in Gethsemane, knielend, terwijl van rechts een engel de
lijdenskelk brengt; xviiib, Italiaanse invloed. In de nis van de aedicula een houten
beeld van de H. Anna te Drieën, hoog i i o cm, xviiib, de hoofdfiguur zittend met
het kind Jesus op schoot en links voor haar staande Maria.
Twee eikehouten zijaltaren, xviiib, de barokke retabels elk met twee paar Ionische
zuilen op postamenten, aan weerskanten van een schelpnis onder een in- en
uitgezwenkte bekroning met zijvoluten; erboven een zonnemotief, bij het linkeraltaar
(afb. 285) met de letters alpha en omega, en bij het rechteraltaar met voorstelling
van de Hand Gods in reliëf. In de bekroning van het linker- en rechteraltaar
respectievelijk de monogrammen van Agatha en Maria. In de nissen houten
beelden, hoog 98 cm, xviiib, die respectievelijk de Heilige Agatha en Maria
voorstellen; witgeschilderd en met verguldsel versierd.
Onderbouw van altaar met predella, witgeschilderd hout.
Twee driezits banken van eikehout, xviii en xix, in het koor.
Twee communiebanken met balusters, pilasters en cherubijnenkopjes.
Twee driezits biechtstoelen van eikehout, xviii, met gebogen voorkant en versierde
frontons.
Doopvont van Naamse steen, cylindrisch en halfrond uitgehold, xi?, vgl. OudValkenburg en Berg en Terblijt, op (latere ?) geprofileerde voet. Deksel van
gedreven koper XIXA.
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Preekstoel

Orgelgalerij
Banken

Grafsteen

Grafkruis

Beelden

Eiken preekstoel, xviiib, zeszijdige hangkuip met rechthoekige panelen, rugpaneel
geflankeerd door cherubijnen ; zeszijdig klankbord met lamberkijns en opengewerkte
voluten, die vlammende bollen en een bekronende siervaas dragen.
Orgelgalerij op twee Ionische zuilen ; orgel uit i 844, gemaakt door de gebroeders
Muller uit Reifferscheid, gerestaureerd in 196i door Flentrop.
Vierentwintig eikehouten kerkbanken met wangen in sobere Lodewijk xv-trant.
Twee eikehouten bidstoelen, XIXA.
Bidstoel met inlegwerk, xixb.
In de zuidwand van het ingangsportaal onder de toren een grafsteen met opschrift
ter nagedachtenis van I. T. Duckweiler, pastoor tijdens de bouw van de kerk. De
steen is versierd met een vergulde kelk tussen een doodshoofd (beschadigd) en een
zandloper; het opschrift in een onderaan bijgewerkte cartouche luidt: R.D. / I. T.
Dvckweiler / Natus 1668 / Factvs Pastor in Eys / 1698 / Obiit Anno 1740 Die 28
Mensis / Decembris / Hic Sepultus ad Math : 5: Sal Infatuatum / conculcabitur
quo Pastore / movente Haec Ecclesia / Anno 1 73 2 = 1 733 et 1 734 / extructa orate
pro anima / eius vt cito requiescat in / pace amen (vgl. Belonje, blz. 62 met lit.).
Grafkruis ten noorden van de kerk met kleine Calvarievoorstelling; van Reinert
Hamers, gestorven 10.5.1672, en zijn vrouw Anna van den Buck (zie Belonje,
blz. 62).
Houten beelden van de H. Agatha en Maria op de zijaltaren, zie hiervoor.
Houten beeldengroep van de H. Anna te Drieën in de bekroning van het
hoofdaltaar, zie hiervoor.
Houten beeld van de H. Anna zittend met voor zich staande het kind Maria, xix,
hoog I 1 o cm.
Houten beeld van de H. Barbara, hoog 160 cm, xixa, witgeschilderd en met
verguldsel versierd.
Houten beeld van de H. Sebastiaan als Romeins soldaat, xIxB, hoog 145 cm.
Houten beeld van de H. Jozef, hoog 16o cm, xixd, witgeschilderd en met verguldsel
versierd.
Porceleinen Madonnabeeldje, xix, hoog i3 cm, in een krans van kunstbloemen
onder een glazen stolp.
Staand kruisbeeld van lindehout, met zilveren of verzilverd corpus, xviiid, hoog 6o
cm.

Staand houten kruisbeeld, hoog 57,5 cm; hand beschadigd; in een nis in de voet
een bronzen madonnabeeldje; onder de voet: Vanderen 1785.
Kruisbeeld in nis van credens, in Lodewijk xvi-stijl, eikehout, xviIId, corpus hoog
26 cm.
Kruisbeeld van hout, hoog c. 95 cm, Duits werk, xixA; witgeschilderd en met
verguldsel.
Schilderijen

Altaarstuk met voorstelling van Jesus in Gethsemane boven het hoofdaltaar, zie
blz. 236.
Schilderij, doek 96 x 67 cm, Maria met kind, xix, onder de voorstelling een
cartouche met de tekst MATER BONI CONSILIJ/A. GENAllANO (afb. 286), behoorde
bij een retabel in de voormalige Onze Lieve Vrouwekapel op den Berg ter plaatse
van de vroegere kerk van Eys ; afkomstig van kasteel Goedenraad bij Overeys
(aant. Mialaret in arch. Monumentenzorg).

Memorietafel

Memorietafel van hout, oblong rechthoekig, met een opschrift (P. Limb. 2:1865,
blz. 345-346), dat herinne rt aan de heiligschennende diefstal van een zilveren
ciborie door soldaten van Lodewijk xiv in 1672 en aan de schenking tot eerherstel
door de vorst van een zilveren monstrans in datzelfde jaar (vgl. ook P. Limb.

Zilver en ander metaalwerk
-

7:1870, blz. 488, 489 en 49o).
Stralenmonstrans van zilver en goud, hoog 43,8 cm; gemerkt Augsburg (druiventros)
FE, 1672; boven de lunula God de Vader op de wereldbol; onder de lunula een
madonna. Op een zilveren plaat onder de voet: `HOC TABERNACVLUM/A.D.
MDCLXXII. A LVDOVICO XIV/GALLORVM REGE ECCLESIAE EYSENSI/SACRILEGIO
REPARANDO DICATVM, INDE/A.D.MDCCCXVIII

[moet zijn MDCCXCVIII?] ABALIE-

NATVM.MAGNO/TANDEM LABORE RECVPERATVM/PAROCHVS M. HERMAN, V
SACERDOTII/LVSTRA EXPLENS EIDEM RESTI/TVENS ECCLESIAE D.D.D./A.D.
MDCCCVI' ; de

ontvreemde monstrans werd volgens aantekening van Mialaret (in
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Afb. 287 288. Monstrans, in 1672 door
koning Lodewijk XIV geschonken als
eerherstel voor heiligschennis, ontvreemd in 1798 (?), teruggebracht in
1806 (opn. 1982).
-
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het archief van Monumentenzorg) in Duren teruggevonden (afb. 287-288).
Zilveren ciborie, hoog 35 cm; merken: adelaar 172?, s, F, wapen; op de rand van
de voet: Familia de Schell hic possessio nata Deo Patri misericordiarum et Christo
Jesu Filio eius dilectissimo se humiliter commendat anno 1730.
Zilveren kelk, c. 1700, Zuidnederlands werk, hoog 32,2 cm; merk: GS. Rijk versierd,
geschulpte voet en opengewerkt ornament om de cuppa met voorstellingen van
Jesus in de Olijfhof, de bespotting van Jesus, en Maria van Smarten.
Zilveren kelk met vergulde cuppa, xix, hoog 27 cm; merken: M en een onleesbaar
teken boven een vijfpuntige ster, G. Gedreven ornamenten.
Neogotische verguld koperen kelk, hoog 22,7 cm; I. Wehrens, Aachen; 1907.
Twee gekoppelde zilveren oliebusjes, hoog 6,7 cm; XVIII, gemerkt BM.
Drie canonborden, xix, met rijkgekrulde omlijstingen van blank metaal.
Drie tinnen ampullen, XIXA, hoog c. 8 cm.
Zilveren wierookvat, hoog 30,5 cm, en wierookscheepje, midden xix, gemerkt v
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gekroond. — Wierookvat van messing, XIXA, hoog c. 3o cm.
Processiekruis met cherubijnenkopjes, hoog 54 cm, xIx; van verzilverd metaal op
houten kern.
Processiekruis, hoog 73 cm, xixb, van gedreven messing om houten kern; corpus
van gegoten messing.
Twee kandelaars van messing, xvia, hoog 21 cm.
Vier koperen drievoetkandelaars, XVIIA, hoog 25,5 cm.
Twee koperen drievoetkandelaars met maskerons op de voet, XVIIIA, hoog 44 cm.
Twee drievoetkandelaars van messing, XVIIIA, hoog 28 cm.
Negen drievoetkandelaars van verzilverd koper, xix, hoog 71,5 cm; op de voet
borstbeelden in reliëf van Jesus, Maria en Petrus. — Acht drievoetkandelaars van
verzilverd koper, xix, hoog 49 en 55 cm. — Zes kandelaars van messing met
balusterstam, xix, hoog 7I cm. — Twaalf neogotische kandelaars van koper, xixd;
zes 39,5 cm hoog, zes 3o cm.
Ziekenlantaarn van messing, XIXA.
Zilveren kroontje van een beeld, xixd, doorsnede 16 cm, hoogte 7 cm.
Hartvormig exvoto van zilver met vergulde voorkant, xix, hoog 13 cm.
Als bruikleen in het Bonnefantenmuseum te Maastricht:
Zilveren miskelk met pateen; cuppa en pateen ten dele verguld; onder de voet:
DECANVS.&.CAPIT-VM.STI.PAVLI.LEODI.DECIMATORES. 1729; hoog 23,5 cm (inv.
nr. 408 bm).
Verguld zilveren miskelk in getorste Lodewijk xv-vorm, hoog 24,5 cm; merken:
Luik, prins-bisschop Velbruck, jaarletter E en meesterteken iw of TW (inv. nr. 197
bm).
Wit metalen aanwijzer met houten handvat, lang 36 cm (inv. nr. 409 bm).
Dubbel H.Oliebusje van zilver, hoog 7,5 cm; in de vorm van twee torentjes
bekroond met kruisbloemen; ten dele verguld (inv. nr. 410 bm).
Verguld koperen kruisje zonder corpus, xix, hoog 5,4 cm; gotiserend van vorm
(inv. nr. 41 I bm).
Missale Romanum, 1697; fol. in roodleren band met zilverbeslag uit 1842 (inv. nr.
195 bm).
Missale Romanum, 1781; fol. in zwartleren band; gegoten zilverbeslag, xvii,
gegraveerde zilveren middenstukken, xviii (inv. nr. 196 bm).
Rozenkrans met palmhouten kralen; grote kralen tussen de tientjes van zilver
evenals het kruis ; tussen kruis en eerste kraal een palmhouten doodskopje ;
toegevoegd een tweede kruis en vier zilveren medailles waaronder een pelgrimsteken
van St. Hubert in de Ardennen (inv. nr. 412 bm).
Neogotisch paars-rood kazuifel (inv. nr. 413 bm), roodfluwelen kazuifel met
toebehoren, xixa (inv. nr. 414 bm), sacramentsvaantje met Lam Gods (inv. nr. 415
bm), paarse lofstola met bloemornament (inv. nr. 416 bm) en kazuifel met toebehoren,
met goud- en zilverdraad en ingeweven bloemen (inv. nr. 417 bm).
Verder vallen te vermelden:
Zijden velum met borduurwerk, voorstellende de kroning van Maria.
Kazuifel met symbool van de Heilige Geest in goud- en zilverbrokaat, xviii.
Roodfluwelen zakje met His in stralenkrans en wijnranken in goud- en zilverbrokaat,
xviii.
Lindehouten paramentenkast in Lodewijk xvi-stijl.
Hangkast met getoogde panelen en getoogde lijst, xviii.
Klok, hoog c. 75 cm, diameter 81 cm, met opschrift: CAMP: DECIM REFVSA A
JOSEPHO THOMAS HVI 1720 ISTE PAVLE.O.P.N.Een kleine klok zonder opschrift is
tijdens de tweede wereldoorlog weggehaald.
EYSERHOF

De Eyserhof, Wittemerweg nr. 7, gelegen ten westen van het dorp ten noorden van
de weg, zou de herinnering bewaren aan een in 1369 verwoest kasteel van Eys. In
1252 is een ridder Arnoldus meier in Eys en Gerardus voogd. In 1361 verkoopt
Symon in den Bruch zijn hof en goederen in Eys samen met de heerlijkheid en
voogdij aan Gillis van Eys. Het goed wordt in de i6de eeuw aangeduid als
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Afb. 289. Eyserhof, binnenplaats naar
het noordoosten voor de afbraak van
de vakwerkgedeelten (opn. c. 1960).

Afbeelding

Beschrijving

Faegdhoff. Uit een verklaring uit het jaar 1690 blijkt dat `het huys oft pachthof met
de aangehorigende landerijen' niet begrepen was in het Wittemse gedeelte van de
heerlijkheid Eys (P. Limb. 47: 1911, blz. 81. — Mosmans Wittem, blz. 106-107,
I I o -I I 1, 113, 144. — De Crassier, 1937, blz. 319. — Janssen de Limpens 1974,
blz. 197).
Plattegrondtekening bij een bestek voor vernieuwing van de pachterswoning,
paardestal en schuur en herstellingen aan de oude schuur, 1694. Rijksarchief
Maastricht; schepenboek 1025 Eys.
Het tegenwoordige complex (afb. 289) hee ft de vorm van een grote herenhoeve met
gesloten binnenplaats. Het bakstenen woonhuis met zadeldak, XIXB, gelegen aan
de zuidkant, heeft een symmetrisch ingedeelde rechtafgedekte voorgevel met
segmentboogvensters en in het midden de ingang met zijn rechthoekige omlijsting
van Naamse steen. Aan de oostkant van dit huis bevindt zich de inrit. Aan de
westkant van de binnenplaats staat een bakstenen schuur met zadeldak, xix; aan
de noordkant een schuur van Kunradersteen, xviii, met een rondboogpoort aan de
binnenplaatskant; het zadeldak afgesloten door bakstenen puntgevels, xix. Een
grote vakwerkschuur, xix, en lagere delen van Kunradersteen, gelegen aan de
oostkant van de binnenplaats zijn vervangen door nieuwbouw.
HUIZEN EN BOERDERIJEN

St. Agathastraat

Eyserbosweg

Sint Agathastraat nr. 3. Huis van Kunradersteen, xvili, met zadeldak, iets terugleggend langs de noordkant van de weg tegenover de kerk. Rondbogig beeldnisje
boven de ingang in het midden van de voorgevel.
Eyserbosweg nr. 5 — hoek Piepertweg. Langs de westkant van de straat gebouwd
huis van Kunradersteen, met klein ankerjaartal 1848 en twee ellipsboogvensters in
de topgevel aan de noordelijke zijkant. In de voorgevel een segmentboogingang in
Naamse steen met bovenlicht en een deur met pilastermotief.
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Wezelderweg

Wittemerweg
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Eyserbosweg nr. 2. Dwars staand huisje van Kunradersteen aan de oostkant van de
straat; XIXA, latere kopgevel van bruine baksteen met metselmozaïeken van gele en
bruine baksteen.
Wezelderweg nr. 1 — hoek Mesweg. Haakvormig aangelegd pand van baksteen. Het
gedeelte aan de Mesweg, XIXA, met vensters in rechthoekige omlijstingen van
Naamse steen met segmentbogen; tentdak. Langgerekte vleugel, XIXB, met neoclassicistisch consolefries en schilddak, terugliggend aan de Wezelderweg.
Wezelderweg nr. 10-12. Boerderij met dwars staand woonhuis en dwars staande
bedrijfsvleugel, respectievelijk aan de zuid- en noordkant van de hof, gelegen aan
de westkant van de bocht in de weg bij de pastorie. Het woonhuis, xix, van
Kunradersteen met segmentboogvensters in baksteen en achtergedeelte van
baksteen onder een zadeldak met overstek aan de noordzijde.
Wezelderweg nr. 14. Pastorie; dwars staand huis, xIx, ten zuiden van de bocht; van
Kunradersteen en afgedekt met een zadeldak; ingang aan de westelijke lange zijde
en vensters met rechthoekige omlijstingen van Naamse steen. Aan de oostkant
langs de straat een zijvleugel van Kunradersteen in eclectische trant, waarvan de
uitgebouwde ingangspartij eindigt in een topgevel met een gevelsteen die het
jaartal 1907 draagt.
Wezelderweg nr. 34. Schuur van vakwerk met zadeldak, xvlli, gelegen ten zuiden
van de weg met de oostelijke topgevel aan de kant van de Zwartebrugweg.
Wittemerweg nr. 27-29. Haakvormig aangelegd complex van Kunradersteen met
zadeldak, XVIII-XIXA, gelegen ten westen van de kerk aan de noordkant van de
weg. Dwars staande westvleugel met segmentboogvensters in baksteen ; in de
kopgevel, die nu met pleister bedekt is, bevond zich vroeger een rondboogpoort.
De noordvleugel heeft eenvoudige rechthoekige vensters.
Wittemerweg nr. 8—Io. Gesloten hoeve van Kunradersteen met zadeldaken, xvIII,
gelegen ten zuidwesten van de kerk, aan de zuidzijde van de Wittemerweg bij de
hoek van de Wezelderweg; ten westen hiervan een hoge dwars staande langsdeelschuur, eveneens van Kunradersteen en afgedekt met een zadeldak, xixb. De
gesloten hoeve, toegankelijk via een ellipsboogpoort met zadeldakje links aan de
Wittemerweg, heeft een hoge achtervleugel met schuur en woning die gedeeltelijk
is gemoderniseerd, bedrijfsvleugels aan west- en oostkant van de hof en een lage
bedrijfsvleugel aan de straatkant. De schuur aan de westkant van het gesloten
complex heeft links in de kopgevel een grote rondboogpoort in een bakstenen
omlijsting; links daarvan bevindt zich een tweede rondboogpoort die toegang geeft
tot het tussengelegen erf.
SCHUTTERIJ

De Schutterij van de H. Sebastiaan bezit onder meer:
Zilveren, aan een zijde gegraveerde vogel met een der vleugels opstaand en een
vergulde kroon ; aan de snavel een zilveren schildje met wapen — rechts gevierendeeld
a en d Breyl b en c een kruis, links kruis van Wittem op barensteel — en aan de
andere kant (na 1850 ingekrast) Eis 1 5 1 7.
Zilveren koningsplaten, waarvan twee respectievelijk met de jaartallen 1682 en '87
en 1686, dertien uit de 18de eeuw, vijf en veertig uit de 19de eeuw, en de overige
uit de 2oste.
Zes zilveren keizersschilden, uit 1818, 1822, 1849 (twee stuks), 1862 en 1873.
Twee grote zilveren sikkels met namen en jaartallen van koningen uit de periode
1686-1845.
Drapeau van rode damast, 1891, met op linnen geschilderde voorstelling van de
patroonheilige.
Drapeau van rood fluweel, 1909, met geborduurde voorstelling van de patroonheilige
(zie verder Jolles, 1937, blz. 124-127).
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Afb. 290. Kaa rt 14: Overeys C. 183o-'4o

Overeys

naar het kadastrale minuutplan.
Gehucht ten oosten van Eys, bij de Eyserbeek.
KASTEEL GOEDENRADE

Kasteel Goedenrade ligt ten oosten van Overeys ten zuiden van de Eyserbeek, die
een reeks diep gelegen vijvers in het park ten oosten van het huis van water voorziet.
Litteratuur

J. Habets, in P. Limb., 22 : 1 885, blz. 260-26 1. — Mosmans Wittem, blz. 13,107, I 1 3,
147. — Dez., in Maasgouw 51: 1931, blz. 19-2o. — Dez., in Maasgouw 53:1933, blz.
25-26. — De Crassier, 1 937 , blz. 32o -321. — Janssen de Limpens 1 974 , blz. 197. —
J. Th. H. de Win, Kastelen in Limburg, Hoensbroek 1 975 , blz. I I o. — H. Verviel,
Eigen Weg, Geijsteren 1981, blz. 8-9, 16-21.
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Goedenrade vormde samen met de spleet Vogelzang een grootleen van Valkenburg
en een leen van Eys. In 1365 wordt Dirk van Eys junior vermeld als eigenaar van
kasteel Goedenrade dat verwoest werd (Meyer, Aachensche Geschichten, 1781, fol.
336; Mosmans Wittem, blz. 107 f). Hij zal een zoon geweest zijn van Dirk Scheifkens
(Sceivart) van het geslacht Mulrepas, die het goed in 1243 in leen had gekregen. In
het begin van de 15 de eeuw komt het goed in handen van de familie 't Zievel, die
tegen het einde van de eeuw zal worden opgevolgd door de familie Van Hoeven
van Carsfeld. In 1622 vervalt het goed aan Weynand van Breyll, heer van Eys, die
het in leen geeft aan zijn broer Hans Winand van Breyll. Later zijn Goedenrade en
Vogelsang achtereenvolgens in handen van Godfried van Worcom, van het
echtpaar Frederik Beyens en Franwoise Marie van Worcom, en Marie Elisabeth
Beyens, gestorven in 1730 als vrouw van Adriaan baron de Witte Uitten Limminghe.
De `adelijke Staate ende hove tot Eysch', d.w.z. Goedenrade, was als buitenleen
van Valkenburg bij het partagetractaat van 1662 toegewezen aan de Staten-Generaal.
In 1756 krijgt Ferdinand baron von Geyer Schweppenburg het goed in leen en in
1774 is het van Rudolph baron von Geyer Schweppenburg. Het slotcomplex is
kennelijk in deze periode herbouwd, getuige onder meer het ankerjaartal 1764 in
de voorgevel van de hoeve. Daarbij zijn blijkbaar zulke hoge kosten gemaakt dat
het kasteel `schon erbaut, mit weyern und alleen versehen' in het jaar 1777 zwaar
onder hypotheek stond (Maasgouw 53: 1933, blz. 26). Bij de verkoping in 1781
kwamen Goedenrade en Vogelzang in handen van Egidius Leonard baron von
Thimus die er in 1782 mee werd beleend. Uit het alliantiewapen boven de poort en
het ankerjaartal 178( . ) in de noordelijke buitengevel van de hoeve valt af te leiden
dat hij het was die het kasteel liet voltooien.
Goedenrade blijft eigendom van de familie Thimus tot 1857. In dat jaar wordt het
kasteel gekocht door de heer Laloux uit Luik. Blijkens kadastrale gegevens is het
herenhuis kort voor 1888 zuidwaarts vergroot. Kasteel en domein, in 1917 door de
familie Laloux verkocht aan de n.v. Gemeenschappelijk Grondbezit, komt in
handen van dr. Frowein, die het interieur in oude stijl laat vernieuwen. Schilderingen
uit het kasteel kwamen via een tentoonstelling in het Paleis van Schone Kunsten in
Brussel (1930) terecht in kasteel Beaufais in de provincie Luik (J. de Borchgrave
d'Altena, Décors anciens d'intérieurs mosans, Luik 1, blz. 46). Na aankoop in 1971
door `Het Limburgs Landschap' is het kasteel door de huurder, architect
W. Snelder, gerestaureerd.
Het oudste gedeelte van het herenhuis (afb. 291-292) vormt een rechthoekig blok,
xv111c; ten westen daarvan ligt het voorplein, aan de drie andere zijden omsloten
door de slothoeve, xv111c. Het herenhuis is zuidwaarts vergroot met een langwerpige
vleugel en een vierkante toren aan de oostkant in de binnenhoek tussen het oude
en het nieuwere gedeelte. Deze uitbreiding, van vóór 1888, sluit aan op de zuidelijke
zijvleugel van de slothoeve zodat het voorplein rechts van het herenhuis geheel is
afgesloten (afb. 293). Het open gedeelte van het voorplein links van het herenhuis
is voorzien van een hek met geblokte hoekposten van baksteen.
Het oudste gedeelte van het herenhuis, xv111c, afgedekt met schilddaken, heeft aan
de voorzijde een iets uitspringend hoger middengedeelte met driehoekig fronton,
koepeldak en een open koepeltorentje met smeedijzeren windvaan; de daken met
leien bedekt en voorzien van dakkapellen met segmentbogen. De ingangen en
vensters hebben segmentbogen en omlijstingen van Naamse steen. De gevels,
afgedekt met kroonlijsten, zijn voor en achter symmetrisch gecomponeerd: de
voorgevel en de tuinfaçade elk met een middenpartij en zijtraveeën van twee
vensterassen, maar dan zo dat de twee benedenvensters van de middenpartij verder
uit elkaar staan dan de overige om ruimte te geven aan de ingang. Boven de
middenpartij van de tuinfaçade (afb. 294) is een krulgevel in eclectische trant
aangebracht xixd. De muurvlakken hebben een pleisterlaag van cement gekregen,
xixd, die bij de tuinfaçade en de noordelijke zijgevel imitatievoegen kreeg om
blokwerk te suggereren. Hierbij past ook het gepleisterde blokwerk van de
schoorstenen en van de pilasters, die bij de tuinfaçade gevelhoeken en middenpartij
accentueren.
De zuidvleugel (vóór 1888) afgedekt met een zadeldak met leien, heeft aan de
zuidkant een krulgevel in eclectische trant boven geblokte hoekpilasters, terwijl de
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Af b. 291-292. Kasteel Goedenraad
(opm. 1982).
Afb. 293. Kasteel Goedenraad,
luchtfoto uit het zuidoosten
(opn. c. 195o).
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Af b. 294. Kasteel Goedenraad,
tuinzijde (opn. 1978).

Interieur
Hoeve

Tuin

uitspringende middenpartij van de tuinfaçade van dit gedeelte met een dergelijke
iets soberder uitgevoerde krulgevel is getooid. Het torentje in de hoek tussen het
oude en nieuwe gedeelte van het herenhuis hee ft een bovenverdieping met ronde
vensters in geornamenteerde vierkante omlijstingen onder gebogen frontons; het
geheel afgedekt door een koepeldak met leien dat eindigt in een knobbelspits. De
vensters aan de westkant en de dakkapellen hebben dezelfde vorm als de overige.
Aan de oost- en zuidkant van deze vleugel zijn de meeste vensters voorzien van
geblokte omlijstingen met segmentbogen.
Inwendig een (verplaatste?) trap, xvmc. Aan een pseudoschouw is een van elders
afkomstig houten paneel met het jaartal 1651 toegepast.
De hoeve omsluit met drie vleugels van Kunradersteen onder schilddaken met
pannen het voorplein aan de westkant van het herenhuis (afb. 293). De stalingangen
aan de noordkant van het plein zijn voorzien van segmentboogomlijstingen van
Naamse steen; aan de zuidkant ziet men remisepoorten — waarvan een dichtgemetseld — met ellipsbogen in omlijstingen van hetzelfde materiaal. De meeste benedenvensters zijn voorzien van bakstenen segmentbogen, terwijl de meeste bovenvensters
houten kozijnen hebben, bij een aantal aan de hofzijde gekoppeld.
De inrit bevindt zich in de iets hoger opgetrokken middenpartij van de westvleugel,
die aan de buitenkant en aan de hofzijde bekroond is met een driehoekig fronton.
In het buitenste fronton is het alliantiewapen geschilderd van Egidius Leonard von
Thimus en Anna von Strauch. De poort heeft aan deze zijde een rondboog, omvat
door een bakstenen rollaag. Aan de hofzijde ziet men een ellipsboogpoort in een
classicistisch gevormde middenpartij van mergel, waarvan het driehoekige fronton
een rond venster bevat.
In de westelijke buitengevel van de hoeve zit rechts nog een rondboogpoort die
toegang geeft tot de schuur in de zuidvleugel. Links zijn in deze gevel ankers te
zien met A 1764, terwijl in de noordelijke buitengevel ankers met ANNO 178. zitten.
De oprijlaan aan de westkant is toegankelijk via een toegang met hoekposten in
eclectische trant. Aan de oostkant bevindt zich een langgerekt landschappelijk
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Afb. 295. Hoeve Vogelzang uit het
oosten (opn. 1982).

park met een reeks vijvers in het dal van de Eyserbeek. Op de kaart van Tranchot
(1803 e.v.) staan de langgerekte vijvers aangegeven samen met een vermoedelijk
formele tuinaanleg in de middenas van het herenhuis. Aan de zuidkant ligt als
vanouds de moestuin.
HOEVE VOGELZANG

Beschrijving

De hoeve Vogelzang, gelegen ten noorden van de Eyserbeek bij de gemeentegrens,
was een spleet van Goedenrade. Vogelsang wordt in 1539 vermeld wanneer
Framback van Birgel zijn `hof der Goederaidt und in der Vogelsanck' in de
heerlijkheid Eys verpandt. Goedenrade en Vogelzang, in 1756 van Ferdinand
baron von Geyer-Schweppenburg en in 1774 van Rudolph baron von Geyer-Schweppenburg, worden in 1781 gekocht door Egidius Leonard baron von Thimus
(J. Habets, in P. Limb., 22:1885, blz. 266-268. — De Crassier, 1937, blz. 321).
Op de kaart van Tranchot (1803 e.v.) staat de Vogelsang als `Goudenrathhof
aangegeven met een naar het zuidwesten open binnenplaats, omgeven door een
haakvormig en een rechthoekig gedeelte. Het kadastrale minuutplan van
c. I 83o—'4o toont een binnenplaats omsloten door twee haakvormig aangelegde
gedeelten.
Het tegenwoordige complex heeft een gesloten binnenplaats, omgeven door
gebouwen van Kunradersteen met segmentboogvensters en -ingangen in omlijstingen
van baksteen. De zuidvleugel met iets breder woongedeelte, XIXB, dat aan de
oostkant wordt afgesloten door een puntgevel waarin bakstenen vensteromlijstingen
met segmentbogen gekoppeld zijn aan een hoger opgaande rondboogomlijsting als
middenmotief (afb. 295). Aan de binnenplaatskant ankers met N 172.. Ten zuidoosten
van het complex ligt een rechthoekige vijver ten noorden waarvan nog een kleiner
bassin heeft gelegen.
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HUIZEN EN HOEVEN

Froweinweg

Kelderweg

Wegkruis

Aan de noordkant van de hoofdstraat, Froweinweg, richting Goedenrade:
Froweinweg nr. 29. Huis met voorgevel van vakwerk en westelijke eindgevel van
Kunradersteen, onder een zadeldak met geschoord overstek aan de straatzijde,
XVIII ; links in de voorgevel dwarsdeelingang. Oostelijke eindgevel met pleister
bedekt.
Froweinweg nr. 53. Gesloten hoeve (afb. 296), waarvan het voorste gedeelte uit
Kunradersteen is opgetrokken en het achterste gedeelte uit baksteen. De dwars
staande vleugels met puntgevels en segmentboogvensters in baksteen. Tussen deze
beide aan de kant van de straat een poortmuur met zadeldakje; de poort met
bakstenen rondboog en een sluitsteen van mergel met het inschrift GP / ALB / IHS ;
boven de poort het ankerjaartal 1792. Achteraan een bakstenen schuur met
dichtgemetselde ellipsboogpoort in de middenas.
Froweinweg nr. 55-57, laatste huis voor Goedenrade. Dwars staand van Kunradersteen met segmentboogvensters in baksteen, afgedekt met een zadeldak, xviiid of
ma; achterste gedeelte niet oud (afb. 296).
Aan de zuidkant van de Froweinweg bij de oostelijke hoek van de Kelderweg:
Froweinweg nr. 20. Haakvormig complex van Kunradersteen met zadeldaken.
Oostvleugel met dichtgemetselde rondboogpoort rechts in de kopgevel; sluitsteen
van mergel met ILL/MR/ 18o6 ; rechts daarvan de aanzet van een vroegere muur als
afsluiting van een binnenplaats. Zuidvleugel met dwarsdeelingang in de noordelijke
gevel.
Kelderweg nr. 2-4-6, aan de westkant van de weg tegenover Froweinweg nr. 20.
Complex van Kunradersteen, xvilld of xixa. In de straatgevel een rondboogpoort
naar de gesloten binnenplaats ; zadeldaken.
Gietijzeren wegkruis in eclectische trant bij de hoeve Vogelzang (afb. 295).
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Af b. 296. Froweinweg 53, 55 en 57
(opn. 1961).
Af b. 297. Kaart 15 : Eyserheide
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
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Eyserheide

Eyserheide

Gehucht bij een oude wegsplitsing tussen Mingersberg en Eyserbos. Bij een
wegverbreding lag hier vroeger de dorpspoel. Aantal inwoners in 1822: 120
(Mosmans Wittem, blz. 75).
Eyserheide nr. 3. Aan de zuidkant van de Achterweg, bij de gemeentegrens gelegen
boerderij, xviii. Dwars staande hoofdvleugel en een korte zijvleugel met rondboogpoort aan de westkant ervan langs de straat, opgetrokken uit Kunradersteen en
afgedekt met zadeldaken. Vormde tot in de jaren zestig een aaneengesloten groep
met een dergelijke boerderij aan de oostkant en een grote hoeve aan de westkant,
eveneens van Kunradersteen; de hoeve aan de westkant had twee rondboogpoorten
en het ankerjaartal 1790 in de voorgevel.
Eyserheide nr. 27 tot 35 : Aaneengesloten groep boerderijen, xviii-xix, aan de
oostkant van de weg tegenover de afsplitsing van de weg naar Eys:
Eyserheide nr. 27. Dwars staand huis van Kunradersteen onder een zadeldak dat
aan de straatzijde is afgesloten door een bakstenen puntgevel.
Eyserheide nr. 29. Hoeve van Kunradersteen met schilddaken; de binnenplaats
aan de zuidkant begrensd door nr. 3i.
Eyserheide nr. 3 I. Hoeve van Kunradersteen met schilddaken.
Eyserheide nr. 33. Dwars staand woonhuis met gewitte gevels van baksteen onder
een zadeldak.
Eyserheide nr. 35. Hoeve met gesloten binnenplaats, xviii-xix; straatgevel van
Kunradersteen, verder vakwerk deels op onderbouw van Kunradersteen. Achterste
stuk van de zuidvleugel rond de eeuwwisseling vervangen door een hoger woongedeelte van baksteen ; vakwerkgedeelte van deze vleugel kort geleden tot woning
verbouwd.
Eyserheide nr. 2. Bakstenen hoeve op Voerendaals gebied aan de noordkant van
de wegverbreding bij de plaats waar vroeger de dorpspoel lag. Langsdeelschuur
aan de westkant van de naar achteren open hof vroeger met ellipsboogpoort aan
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Afb. 298. Kaart 16: Trintelen
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
Af b. 299. Trintelerhof, inrijpoort uit het
noordwesten (opn. 1961).

29 8

de straatkant, onder een zadeldak. Woonhuis ten oosten van de hof met zadeldak
en in de voorgevel een steen met AAC/MAR 1856. Poortvleugel met ellipsboogpoort.

Trintelen
Gehucht aan de weg van Eys naar Ubachsberg.
TRINTELERHOF

De Trintelerhof, Eyserweg nr. 2, ligt aan de oostzijde van de weg voor de zijweg
naar Simpelveld.
Litteratuur

De Crassier, 1937, blz. 322. — Janssen de Limpens 1974, blz. 197.
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Geschiedenis

Beschrijving

Eyserweg

De Trintelerhof was in 1717 als leen van Eys in handen van de heer van Schell, die
ook de hof Holland bezat als Wittems leen. In I756 noemde de Maastrichtse
burgemeester Jean Léonard Olislagers zich heer van Neer, Holland en Drintelen.
Na overlijden van zijn kleinzoon in 1827 kwam Holland bij Goedenrade; Trintelen
werd in 1845 gekocht door jhr. P. A. Kerens; zijn dochter, barones de Crassier,
erfde het goed in 1862.
Gesloten hoeve met bedrijfsgebouwen van Kunradersteen, xviii, een bakstenen
woonhuis, xv111, aan de westkant en aan de noordkant daarvan de inrit (afb. 2 99).
Het woonhuis, afgedekt door een zadeldak met overstek aan de binnenplaatskant,
is in 1958 westwaarts verbreed. De ingang aan de binnenplaatskant van het huis,
die voorzien was van een geblokte segmentboogomlijsting, werd vervangen door
een sobere rechthoekige ingang. De inrijpoort naast het huis heeft penanten van
Kunradersteen en een zadeldakje. Na verwijdering van de poortboog zijn in de
bovenste stukken van de penanten bakstenen vullingen aangebracht. De binnenplaats
wordt omsloten door stalvleugels van Kunradersteen aan de noord- en zuidkant en
door een dwarsdeelschuur aan de oostzijde. Die schuur heeft aan de zuidkant een
puntgevel en aan de binnenplaatskant een segmentboogpoort en het ankerjaartal
1724; buitenwaartse verbreding onder een doorgetrokken dakschild. Noordelijke
stalvleugel met puntgevel aan de westkant en het ankerjaartal 1741 aan de zijde
van de binnenplaats, waar het linkergevelgedeelte van vakwerk is met vullingen
van baksteen. Aan de lange veldzijde van dit gedeelte bevindt zich een afdak op
bakstenen posten van recente datum.
Eyserweg nr. I. Hoeve van Kunradersteen met zadeldak, schuin tegenover de
Trintelerhof gelegen met naar voren open erf. Het woonhuis aan de noordkant met
ingangsomlijsting van Naamse steen, vensters met onder- en bovendorpels van
Naamse steen en zijpenanten van baksteen, en het ankerjaartal 1827 aan de kant
van de mesthof.
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Af b. 300. Kaart 17: Baneheide
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.

300

BANEHEIDE

253

Baneheide

Baneheide

Dit gehucht, gelegen aan de Heiweg die samenvalt met een van de oudste wegen
van Maastricht naar Aken, maakt sinds i januari 1982 deel uit van de gemeente
Simpelveld. Tevoren behoorde het oostelijke stuk bij Bocholtz en het westelijke bij
Wittem. In dit westelijke deel bevindt zich een wegverbreding aan de zuidkant
waarvan vroeger de dorpspoel lag. Ondanks de verlegging van de gemeentegrens
vermelden wij hier toch volledigheidshalve de volgende gebouwen:
Baneheide nr. 28. Aan de noordkant van de weg gelegen gesloten hoeve, xvIIId-xixa,
grotendeels van Kunradersteen; het zadeldak van de westvleugel aan de straatzijde
afgesloten door een topgevel met wat bakstenen speklagen. In de muur een poort
met een zadeldakje. Aan de noordkant een gedeelte van baksteen, c. 190o, met
schilddak. Meer naar het oosten liggen in dezelfde rij op voormalig Bocholtzer
gebied nog andere boerderijen van Kunradersteen; Nr. 24, de Heihof, een gesloten
hoeve van Kunradersteen en baksteen; twee puntgevels aan de straat; xvIII;
inwendig een eenvoudige schouw. (De monumenten van Gesch. en K., Zuid-Limb.
I, blz. 65 : P.8). Nr. 22, hoeve in haakvorm, van Kunradersteen met fragmenten van
vakwerk en baksteen; ankers 1 787 ; op de sluitsteen van de poort IHS NK; inwendig
een houten schouw. (De mon. v. Gesch. en K., Zuid-Limb. I, blz. 65 : P.6).
Baneheide nr. 3 I , aan de zuidkant van de wegverbreding schuin tegenover 28.
Dwars staand woonhuis van Kunradersteen met zadeldak en ankers ANNO / 1820
in de lange oostgevel. Evenwijdig ermee aan de oostzijde een langsdeelschuur van
vakwerk.

254

MECHELEN

Afb. 301. Kaart 18: Mechelen

c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuut plan.
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Mechelen zou genoemd kunnen zijn naar het Malensbos, waaronder men in de
vroege middeleeuwen vermoedelijk niet alleen het tegenwoordige Malensbos bij
Raren verstond maar ook de bossen die nu Elzetter-, Vijlener- en Kerperbos heten.
De naam zou zijn voortgekomen uit magalunas als adjectief bij magan in de
betekenis van het machtige (Gysseling, blz. 675.—Tummers, blz. 63, 68).
De nederzetting zal zijn ontstaan bij een hof, voor het eerst genoemd in 1133 (Quix
1834, blz. 212.—Mosmans Mechelen, blz. 19 en 69), die in 1215 door Hendrik iii van
Limburg werd geschonken aan de Johannieters (Ernst vi, nr. wo.—Mosmans
Mechelen, blz. 69). Zo ontstond de grondheerlijkheid Herren Mechelen van de
Johannieters naast de heerlijkheid Mechelen, die in de 14de eeuw in handen zou
komen van de heren van Wittem.
Aantal inwoners in 1822: 355 (Mosmans Wittem blz. 75).
Het kerkdorp Mechelen is een straatdorp met een zuidelijke uitloper van de
bebouwing, langs de Commandeurstraat en de Bommerigerweg, en een oostelijke
langs de Hilleshagerweg. De Lombergbeek loopt overkluisd onder de Commandeurstraat en Hoofdstraat door en vervolgens weer zichtbaar langs de noordkant
van de Hoofdstraat naar de Geul toe.
De Herrenhof, op de plaats van de vroegere Johannietercommanderij, en de kerk
liggen ten noorden van de Hoofdstraat bij de Commandeurstraat. Op de oostelijke
hoek van de driesprong staat het Panhuis dat van de heren van Wittem was en
waar de schepenbank vermoedelijk zijn zittingen hield.
Het raadhuis van de gemeente Wittem staat in Mechelen ten noorden van kerk en
voormalige pastorie.
KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Johannes de Doper staat, omgeven door het
kerkhof, aan de noordkant van de Hoofdstraat ten zuidoosten van de Herrenhof.
Ten noorden ervan staat de voormalige pastorie (Pastoor Ruttenstraat nr. 7).
Litteratuur

Afbeeldingen

Geschiedenis

Habets 1891, blz. 53.— Maasgouw 6: 1884, blz. 1017.— P. Doppler in Maasgouw 27:
1905, blz. 6.— Kalf, blz. 53o.— Mosmans Mechelen, blz. 15 e.v.— De Crassier, 1937,
blz. 310.— Belonje, blz. 200-201.— G. I. Quaedvlieg, Orgels in Limburg, Zutphen
1982, blz. 89-91.
`Plan van de kerck van Mechelen bij Wettem' met het bijschrift `Nieuwe kerck
gemaekt te Mechelen bij Gulpen' ; in map met losse tekeningen van Mathias
Soiron; Rijksarchief Maastricht (afb. 302).— Plattegrond en afbeelding van de kerk
uit het zuiden, pentekening uit 1923 door J. Mialaret in archief Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (afb. 303).— Foto van de kerk uit het zuiden omstreeks 1912, in:
Wittem in oude ansichten, Zaltbommel 1974, afb. 2.
In 1215 schenkt hertog Hendrik in van Limburg te zamen met zijn hof Mechelen
ook het patronaatsrecht van de kerk aan de Johannieterorde (Ernst vi nr. i oo.Mosmans Mechelen, blz. 69-70, bijl. ii). Enkele jaren na i 568 is de kerk herbouwd
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Afb. 302. Kerk, ontwerptekening van

M. Soiron; Rijksarchief Maastricht.
Af b. 303. Kerk uit het zuiden voor

de laatste vergroting, tekening van
J. Mialaret, 1923. Archief Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, Zeist.
Af b. 304. Kerk (opm. 1 969).
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Plattegrond

Materiaal

nadat zij door overslaand vuur van het brandende Johannieterklooster in vlammen
was opgegaan (Mosmans Mechelen, blz. 22, 23). Het gebouw is in 1810 ingrijpend
vernieuwd naar ontwerp van de Maastrichtse architect Mathias Soiron, in de jaren
1863—'67 vergroot en van een nieuwe klokketoren voorzien, en in i 935 uitgebreid
door de bouw van een nieuw koor met sacristie, ontworpen door Jos. Cuypers.
Georiënteerde zaalkerk van vijf traveeën met een westtoren, lagere pseudotransepten aan weerskanten van de vierde travee, en een hoger koor met overdwars
geplaatste nevenruimten die door kleine kapellen zijn verbonden met de pseudotransepten (afb. 304).
De nieuwere delen zijn opgetrokken uit natuursteen, de oudere grotendeels uit
baksteen, en bij het schip ook mergel voor plinten, speklagen en vensteromlijstingen.
De zijmuren van het schip hebben plinten van mergel — in het tweede en derde vak
aan de zuidzijde ook breuksteen —, speklagen van mergel behalve in de bovenste
zone en in het eerste vak aan de noordzijde; en verder hebben de vensters aan de
zuidzijde iets uitspringende geblokte mergelstenen omlijstingen.
Aan de zuidzijde van het schip is baksteen toegepast ter lengte van 27/28 cm; i o
lagen 7o cm; aan de noordkant tot aan de'aanzetten van de vensterbogen baksteen
van 25/26 x 6 cm; to lagen 7o cm en daarboven baksteen van 23 x 5,5 cm; 10
lagen 68 cm; het meest westelijke vak is opgemetseld uit baksteen van 24/25 x 6
cm; 10 lagen 7o cm. De beide pseudotransepten zijn volledig opgetrokken uit
baksteen van 2 3,5 X 5,5 cm; 10 lagen 65 cm aan de zuidzijde en 69 cm aan de
noordkant.
De kappen zijn met leien bedekt. In de kap van het schip zitten nog oude eiken
spanten die vanuit het westen geteld de nummers i, ii, iIi v en iiii in haalmerken
dragen. De torenspits heeft een gaaf bewaarde eiken kapconstructie met hak- en
haalmerken.
De kerk (afb. 305-306) heeft rondboogvensters — in de zuidgevel van het schip
omblokt met mergel —, tandlijsten boven in de zijgevels, stijgende rondboogfriezen
aan de westkant naast de toren en lisenen aan de noordkant van het schip bij het
,

Uitwendig
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Af b. 305. Kerk en voormalige pastorie
uit het noorden (opn. 1976).
Af b. 306. Kerk, zuidgevel van het schip
(opn. c. I 950).
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Interieur

Bouwgeschiedenis

Hoofdaltaar

Zijaltaren

Communiebank
Wijwaterbakken
Doopvont
Preekstoel

Orgel en orgelgalerij
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tweede en derde muurvak. In de zuidgevel zit tussen het eerste en tweede venster
een voormalige sluitsteen met de letters IH (waarin de letters T en v monogramsgewijze
zijn verwerkt), s, 18 Io (vgl. Belonje, blz. 200). Volgens Mialaret (aant. in arch.
Monumentenzorg) `waarschijnlijk van den hoofdingang van den Soironschen bouw
... daar herplaatst als raadselachtig souvenir in den muur gemetseld'.
De toren, afgedekt met een ingesnoerde achtzijdige spits, heeft aan alle zijden
brede hoeklisenen en een rondboogfries onder een lijst met consoles van baksteen;
verder ronde vensters — ten dele met achtkantige natuurstenen omlijstingen — en
rondbogige galmgaten.
In de achtergevel van het koor zit een nis met een beeld van omstreeks i 700
voorstellend Sint Jan de Doper. Aan de zuidkant van het koor is een segmentbogige
ingangsomlijsting van Naamse steen opnieuw toegepast. Oude dakruiter.
De pseudotransepten, elk met een wolfdak en afgeknotte eindgevel, hebben
rondboogvensters en als gevelbeëindigingen eenvoudige profiellijsten.
Binnen ziet men een wandgeleding met pilasters, lijstkapitelen en daarboven een
geprofileerde kroonlijst. Het schip is overdekt met een gedrukt stucgewelf dat
voorzien is van platte banden die corresponderen met de wandpilasters ; de
pseudotransepten hebben graatgewelven van stuc. De gebogen orgelgalerij aan de
westkant rust op twee zuilen met wijwaterbakken rondom op de basementen. In de
noordwand een gedenksteen met een tekst betreffende de vergroting van 1935, met
chronogram.
Soiron heeft bij de verbouwing in 18i o gebruik gemaakt van ouder muurwerk met
speklagen, XVIB, dat hij in baksteen liet verhogen. Na die verbouwing had de kerk
een schip van vier traveeën, een westtoren, een driezijdig gesloten koor, een
dakruitertje op de oostelijke nokhoek en een sacristie tegen de achterkant in de
lengte-as. Binnen zag men aan de oostkant van het schip twee zijaltaren in
overhoekse nissen. Op de tekening van Soiron staan — aan de zuidzijde — vijf
vensters aangegeven hoewel het er niet meer dan vier kunnen zijn geweest. De kerk
werd in het tweede kwart van de 19de eeuw vergroot door de bouw van een
pseudotransept aan de noordkant (al aangegeven op het kadastrale minuutplan
van c. 1830—'40), en korte tijd later door de bouw van een tweede pseudotransept
aan de zuidkant. Daarna werd de kerk westwaarts verlengd in de trant van het
oude werk en voorzien van een nieuwe toren, waaraan onderdelen van de oude
spits opnieuw zijn gebruikt.
In 1935 zijn koor en sacristie vervangen door de tegenwoordige oostelijke partij die
bekroond werd met de oude dakruiter.
Hoofdaltaar met retabel in barokke trant, xixa, geflankeerd door twee rondboogdeurtjes onder getoogde kroonlijsten en postamenten voor twee reliekbustes (afb.
307, 3 IA 310. Vier zuilen met Koryntische kapitelen flankeren een altaarstuk met
afgeschuinde bovenhoeken, doek ± 3 x 2 m, met voorstelling van de Heilige
Johannes de Doper. Het geheel bekroond door een aedicula tussen in- en uitgezwenkte frontonaanzetten en siervazen met vlammen. De aedicula — met getorste
zuilen, Koryntische kapitelen, flankerende cherubs en een gebogen fronton tussen
fakkels — bevat een doek met afgeschuinde bovenhoeken, voorstellend de Heilige
Drieëenheid. Bovenop het fronton een zonnemotief met Heilig Hart; daaronder
het opschrift S. Trinitas, erboven een kruis.
Twee zijaltaren, midden )( lx; retabels met rondboognis en gegroefde pilasters;
links met Duif als symbool van de Heilige Geest in de bekroning; rechts met Lam
Gods. Een onderbouw met MRA; de andere met IHS.
Communiebank, midden xix, met hoekige balusters en ruitmotief op de penanten;
gemarmerd en met verguldsel (afb. 307).
Ronde wijwaterbakken onder beide zuilen van de orgelgalerij.
Doopvont, xix, van Naamse steen; deksel nieuw.
Preekstoel in Lodewijk xiv-stijl, XVIIIA, waarvan het klankbord versierd is met
lamberkijns tussen druiventrossen als hoekmotieven; het geheel bekroond met
voluten en een beeldengroep: beschermengel met kind (afb. 308).
Neoclassicistische altaarlezenaar van hout, XIXA.
Twee houten credenstafels in Lodewijk xv-stijl, XVIIIB, met voluutpoten.
Orgelfront met vier Koryntische pilasters, gesneden vleugelstukken en gebogen
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Afb. 307. Kerk, hoofdaltaar, i ste kwart
I9de eeuw; communiebank, midden
19de eeuw (opn. 1976).
Afb. 308. Kerk, bekroning van de
preekstoel, i ste helft i 8de eeuw
(opm. 1976).
Afb. 309. Kerk, orgelfront, i ste kwart
i 9de eeuw met oudere fragmenten
(opn. 1982).
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Grafstenen

middenfronton, xixa; gebogen galerij met gegroefde pilasters in de balustrade, witgeschilderd en verguld (afb. 309). Orgelwerk, xviii; midden xix uitgebreid door de
gebr. Muller uit Reifferscheid, gerestaureerd in 1874. Merendeel van oude pijpwerk
behouden.
Grafstenen onder het venster van de noordelijke pseudotranseptgevel: voor
pastoor I. P. Putters, gestorven 1834, voor Anna Bonil, gestorven 1666, voor de
weduwe van I. Meyers, gestorven in Maastricht tijdens het beleg van 1632.
Fragment van een middeleeuwse grafzerk in de zuidmuur bij de toren en een
grafzerk, xvii (?), in de westmuur bij de toren.
Fragment van een grafkruis als stoep ten noorden van de kerk en fragment van een
grafkruis onder een goot (vgl. Belonje, blz. 200-201).
Een gotische profielsteen (basement of kapiteel) en een omgekeerd Maaskapiteel
zitten ingemetseld in de keermuur van het kerkhof aan weerskanten van de
zuidelijke toegang.
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Beelden

Twee houten reliekhouders (H.H. Blasius en Dionysius) in de vorm van borstbeelden
van bisschoppen, hoog respectievelijk 74,5 en 79 cm, xlv, voet xvIII ?, staan als
bekroningen boven de deuren aan weerskanten van het hoofdaltaar (afb. 310-311).
Schotel met het hoofd van de H. Johannes de Doper, hout, hoog 5o cm, doorsnede
5o cm, xv! (afb. 312).
Houten beeld van de H. Franciscus met de stigmata, xvii, hoog i o6 cm, geen
polychromie.
Houten beeld van een staande heilige met boek in de linkerhand en een staf in de
rechterhand, XIXA, hoog too cm.
Houten beeld van de H. Sebastiaan, midden xix, hoog t to cm, gepolychromeerd.
Neogotisch houten beeld van de H. Jozef, c. 190o, hoog 114 cm, gepolychromeerd.
Neogotisch houten beeld van de H. Johannes de Doper, c. 190o, hoog 114 cm,
gepolychromeerd.
Houten madonnabeeld, c. 190o, hoog 117 cm, gepolychromeerd.
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311

313

Afb. 310-311. Kerk, reliekhouders,

i4de eeuw (opn. 1976).
Afb. 312. Kerk, schotel met hoofd van

de H. Johannes de Doper, i6de eeuw
(opn. 1980).
Afb. 313-317. Drieluik uit de kerk met
marteldood van de H. Sebastiaan, 162o;
de schenkers Joachim van Berchem,
burgemeester van Aken, en Carolina
van Berchem, echtgenote van Johann
Wilhelm von Dethe, resp. met de
aartsengel Michael en de H. Johannes
de Doper. Bonnefantenmuseum
Maastricht.

Gebrandschilderde ramen
Schilderijen

312

Houten beeld van 0. L. Vrouw van het H. Hart, c. 190o, hoog 1 1 o cm, Bayerische
Hofkunstanstalt Miinchen.
Houten kruisbeeld, xixa, hoog 71 cm, corpus hoog 38,5 cm, verzilverd met verguld
corpus.
Houten kruisbeeld, xmxa, hoog 102 cm, corpus hoog 68 cm, gepolychromeerd.
Houten kruisbeeld, XIXB, corpus hoog 47 cm.
Missiekruis, 1899; houten corpus hoog 93 cm.
Neogotische calvariegroep van gepolychromeerd hout, c. 190o; kruis hoog 102 cm,
Maria en Johannes hoog 62 cm, engelen hoog 65 cm.
Gebrandschilderde ramen van F. Nicolas, 1919. — Klein gebrandschilderd raam
van F. Nicolas en Zn., 1936.
Retabel van hoofdaltaar, zie blz. 2 59.
Schilderij op doek 59 x 44,5 cm, c. 1800, aan twee kanten beschilderd: voorzijde in
ovaal omkranst medaillon de H. Antonius de Kluizenaar; achterzijde
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doodshoofd en zandloper (afb. 318-319).
Kruiswegstaties, xixc, Duits werk, doek 8o x 67 cm; in de oorspronkelijke lijsten
met gebogen bekroningen.
Overgebracht naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht (inv. nr. 371 bm) een
drieluik (afb. 313-317) met de marteldood van de H. Sebastiaan op het middenluik,
72,7 x 1 21 cm, en de stichtersfiguren, Joachim van Berchem, schepen en burgemeester
van Aken, en Carolina van Berchem, echtgenote van Johann Wilhelm von Dethe,
resp. met de aartsengel Michaël en de H. Johannes de Doper, op de zijluiken, elk
72,7 x 52,3 cm (vgl. A. J. A. Flament, in Maasgouw 26:1904, blz. 2, en 39:1919, blz.
37, en Belonje, blz. 200).
Op de buitenkant van de zijluiken respectievelijk de volgende teksten: `I H S / I E S V
DV SOHN DAVIDS BIS VNS GENEDIG/DIESEN DES HEILIGEN SEBASTIANS/HABEN
HIEMIT ZV GOTTES EHERES/DEN VND VERZIERRE LASSEN IOAC/BERCHEM
BVRGERMEISTER VND/DES KOENNIGLICHEN STUYLS/FRA N DES HEILIGEN
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Afb. 318-319. Kerk, schilderij met de

H. Antonius de Kluizenaar aan een
kant en een Memento Mori aan de
andere zijde (opn. 1982).

318

Afb. 32o. Ciborie, afkomstig uit de

kerk; i ste kwart i 6de eeuw, in 1778
hersteld in opdracht C. I. de Duding,
commandeur van de Johannieters.
Bonnefantenmuseum Maastricht.
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Afb. 321. Kerk, miskelk, midden i8de

eeuw (opn. 1982).
Af b. 322. Kerk, lavaboketel, 15 de eeuw;
derde schenktuit met kraan later (opn.
1982).

32 2

321

N DES HEILIGEN REICH/....AC' EN : `MRA/HEILIGE MVTTER GOTTES BITT. FVR
VNS/ CAROLINA BERCHEM EHEGEMALINE/ DES WOLEDLE VND GESTRENGEN/I0HANS WILHELMEN VON DETHE/ K6NNIGLICHER MAIESTET ZV HISPANIE UND/
IHRER DHT IN BRABANT VBER FVNF HONDERT/MAN OOSTRISCHEN REGIMENTS

600 VND, 20'.
Eveneens overgebracht naar het Bonnefantenmuseum (inv. nr. I 23bm) een
zeskantige zilveren gedeeltelijk vergulde ciborie in laatgotische stijl, xvia, hoog
40,5 cm (afb. 320); versierd met rondboogmedaillons met in groen en blauw email
de H. Johannes de Doper, Maria onder het Kruis, de H.H. Catharina, Petrus en
Paulus op de cuppa; onder de voet gegraveerd: `Renovatum — c — I — de Duding
1778' ; Duding was commandeur van de Johannieters (vgl. Mosmans Mechelen
blz. 31).
Verder moeten vermeld worden:
Verguld zilveren neogotische monstrans, hoog 61 cm; merken: v in gekroond
schild (import Aken), 13 in vierkant, TERMONTA in rechthoek.
Twee reliekhouders in monstransvorm, XIXA, hoog 3o en 33 cm.
Vergulde reliekhouder in kruisvorm, c. 1900, hoog 35 cm.
Zilveren vroegneogotische ciborie, xixb, hoog 38,5 cm; merken: v in gekroond
schild (import Aken), 800 en AK.
Verguld zilveren neoromaanse ciborie, xxa, hoog 4o cm.
Zilveren kelk (afb. 321), hoog 23,3 cm, onversierd; merken: adelaar en 1 744 (Luik),
AW gekroond (Arnold Weelen), G (175o), wapen van Joh. Theod. van Beieren,
trembleersteek; tweede serie: gehelmde kop (frontaal) met E en T in voluutwerk,
E onder een krans, gestileerde bloemstengel in ovaal schild. Pateen met dezelfde
merken en gekroonde H.
Verguld zilveren kelk, hoog 21,1 cm, negotisch, xixd ; merken: 800 en kroon;
inscriptie P. Woltz Jiilich.
Verguld zilveren kelk, hoog 23,1 cm, neogotisch; merken: 12L (Jos. Loven) op
voetrand, 2 X een zwaardje bij de nodus; inscriptie onder de voet: ANDENKEN
BESTELLTEN/HAVBTMANS I DAVSENT

Zilver- en ander metaalwerk
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1886. JOS LOVEN FECIT
1883.
Verguld zilveren kelk, c. 1900, hoog 22,3 cm, merken: kroon, 800, maantje en v in
contour (Aken).
Verguld zilveren kelk, neoromaans xxa, hoog 19,7 cm; merken: 800 en kroon, P.
Woltz Ji lich.
Pyxis met oliebusje op deksel van zilver, hoog 9 cm ; merken : ACH (Aken) 1831.
Onder de voet MM-PP-JG.
Bedieningsset, zilverkleurig, XIXB, hoog 18,1 cm.
Gekoppelde oliebusjes van zilver, XIXB, hoog 11,4 cm, neogotisch.
Zilveren schaal, midden xix, 26,7 x 16,2 cm; merken: JIB (Joh. Boermans),
januskop en 2.
Lavaboketel van gegoten brons xv; derde schenktuit met kraan later (afb. 322).
Godslamp van verzilverd metaal, hoog 130 cm; inscriptie: DeUs LanCkohr LVX
In VIa MerCesqVe In patrIa (1834).
Wierookscheepje van koper, xixd, hoog 8 cm.
Wijwateremmer van messing, xixc, hoog 26 cm.
Wijwateremmer in vaasvorm van verzilverd metaal, XIXB, hoog 24 cm; versierd met
reliëfs in twee banen.
Twee wijwatervaatjes van messing, xix, hoog 19 cm.
Twee processiekruisen van messing op houten kern, XIXA, hoog 79 cm, corpus
hoog 15 cm.
Twee houten kruisbeelden, 48 cm en 36 cm hoog, met gegoten corpus xixa.
Op missaal uit 1691 (Plantin) zilveren beslag xix.
Twee zilveren processielantaarns XIXA.
Zeven processie-indices, xixd, hoog c. 20 cm; gemerkt: 800, C. Rutgers.
Twee zilveren kroontjes xixB, hoog 16,5 cm en 13 cm.
Kandelaar van gegoten koper, xvi, hoog 14,5 cm.
Twee drievoetkandelaars van gegoten messing, xviid, hoog 51,5 en 48,5 cm.
Twee koperen kandelaars XIXA, hoog 16,8 en 14,5 cm.
Zes drievoetkandelaars van messing, midden xix ; hoogte : een 8o cm, twee 5 I cm,
een 48 cm en twee 46 cm.
Twee spiegelblakers van gedreven messing, midden xix; spiegel hoog 54 en 5o cm.
Kaarsenkroon van messing, c. 1700; tweemaal zesarmig.
Kristallen kroonluchter, XIXA.
Vierstel van witte zijde met bont bloemenmotief, xixa.
Kazuifel van witte zijde, c. 1900; met voorstelling van Jesus aan het kruis en
bloemtakken.
Processievaandels: met voorstelling van Christus op de wereldbol, xix; met het
opschrift Kevelaer 1819-1906; met voorstelling van doek van Veronica; met
voorstelling van Christus met kelk en hostie, in ovaal.
In de pastorie bevindt zich een klok, diameter 46 cm, met het opschrift DANIEL
GERARDUS UND MARIA ELISABETH 1788; van het vorige koor.
Een kleine klok met het opschrift JOHANES WYS ME FECIT MONASTERY SOLI DEO
GLORIAE A ° 1723, en twee grote klokken met het opschrift GAULARD SONA IN
AACHEN 1849, zijn tijdens de tweede wereldoorlog weggehaald.
DER FAMILIE BOUILLON UND BEUKEN MECHELEN-WITTEM

Paramenten

Klok

HERRENHOF

De Herrenhof is een groot complex met rechthoekige binnenplaats, gelegen ten
westen van de kerk en de voormalige pastorie, op de plaats van de vroegere
commandeurswoning met pachthoeve van de Johannieters.
Litteratuur

P. Doppler, `De Commanderie der Maltezerridders te Mechelen', Maasgouw 27:
1905, blz. 6-8.— Mosmans Mechelen, blz. 15-25, 36-39, 7 0 .

Geschiedenis

Het landgoed van de Limburgse hertogen te Mechelen, voor het eerst vermeld in
1133 (Mosmans Mechelen, blz. 19, 69, bijlage i) wordt in 1215 door Hendrik III
geschonken aan de Johannieterorde, te weten de hof van Mechelen met alle
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bebouwde en onbebouwde terreinen, alle laten, weilanden, bossen, molens en het
patronaatsrecht over de kerken van Mechelen en (Wahl)willer (Curiam nostram
Mechele et quidquid ad eam in apris cultis aut incultis, in hominibus, pratis,
nemoribus seu ceteris quibuscumque pertinet, aut molendinis, partes quoque
ecclesiarum ad nos pertinentes in Mechele et Wylre' ; Mosmans Mechelen, blz. 19,
69-70, bijlage II). In 1243 bevestigt hertog Hendrik Iv `domurn et fratres de
Mechilne' in de rechten die zij tijdens het bewind van zijn vader en grootvader
hadden (ibidem, blz. 19, 20, 70, bijlage iv).
In 1264 geeft hertog Walram iv als voogd over het convent verlof om een gebouwencomplex voor een deel grenzend aan het kerkhof op te trekken `Quaedam
edificia erigere tangens pro parte cimiterium in villa supradicta', (ibidem, bijlage v).
In 1373 blijkt het onmiddellijk bezit van het Johannieterklooster in Mechelen een
oppervlakte van 200 bunder te beslaan. In Mechelen woonden toen twaalf leden
van de orde : de commandeur, vijf priesters, een subdiaken en vijf ridders (ibidem,
blz. 22).
In de Costumen van Wittem uit 155o is een latere toevoeging (na een inlas uit 1562)
te vinden omtrent de aansprakelijkheid van de commandeur voor de opbouw van
de kerk die `in voortijden affgebrant is geweest van des cloosters vuer' (Habets
1882, blz. 175). Het is denkbaar dat dit slaat op gebeurtenissen in het jaar 1568 toen
soldaten van Willem de Zwijger de streek brandschattend rondtrokken vanuit hun
legerplaats op de Gulperberg. Kort na herstel werd de commanderij opnieuw door
brand verwoest, ditmaal in 1579 tijdens het beleg van Maastricht (Mosmans
Mechelen, blz. 23). Daarna verlieten de Johannieters Mechelen en in 1588 werd de
commanderie verenigd met die van Kuringen, en korte tijd later met die van Aken.
De Johannieters verpachtten de exploitatie van hun rechten en goederen in
Mechelen voortaan aan admoniateurs die de Herrenhof overlieten aan pachtboeren.
Uit een rapport van 1588 (Staatsarchief Dusseldorf) blijkt dat waren verbrand het
huis, de schuur en andere gebouwen, zodat de commanderie niet veel meer waard
was (`è stata brusciata la casa, grangia et altri edificii, per dove detta Commenda si
trova di puoco valor' ; Mosmans Mechelen, blz. 36).
Na verwoesting van de Herrenhof door de Lotharingers in 1654 kreeg Mechelen te
maken met soldaten van Condé, die in 1659 kerk en kerkhof in handen hadden, en
met plunderende troepen van maarschalk d'Humières in 1673.
Na dit alles zijn er pas na het midden van de 18de eeuw aanwijzingen van
bouwactiviteit: het ankerjaartal 1751 en een steen met 1754 en het wapen van de
bouwheer Commandeur Claudius Joseph Duding in de binnenplaatsgevel van de
grote schuur.
Na onteigening van de goederen van de Johannieters in 1796 is de Herrenhof in
1797 openbaar verkocht aan Jean Baptiste Poulé, handelaar te Parijs. In 18 i o was
de volgende eigenaar Paul Joseph Dervaux door schulden gedwongen te verkopen:
een van de mooiste hoeven van het land, de Herrenhof, bestaande uit pachterswoning, grote schuur eertijds tiendschuur, stallen en andere gebouwen in goede staat
met 114 roeden land.
De koopster, Frederica Veronica Keller, weduwe van Jan David Hasselbach uit
Aken, liet het goed na aan een dochter die getrouwd was met H. Deusner. Blijkens
een ovale gevelsteen, die in 1884 nog boven de boerderijingang zat, is het complex
in 1825 uitgebrand. De tekst luidde: HERRENHOF / ABGEBRANNT DEN 22 APRIL /
1825 / AUFGEBAUT IN DEMSELBEN / JAHR / DURCH DEN EIGENTHUMER / H. A.
DEUSNER (Maasgouw
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6:1884, blz. 1018). Later werd de Herrenhof geërfd door een
andere dochter die getrouwd was met Karl Heinrich von Górschen. Het complex,
dat tot in de 2oste eeuw in handen van de familie Gorschen bleef, werd in 1897
opnieuw door brand geteisterd.
Het grotendeels bakstenen complex (afb. 323-325) heeft zijn tegenwoordige aspect
grotendeels gekregen bij herbouw na de branden van 1825 en 1897. Toch zijn er
ook oudere resten. Zo is de langgerekte zuidvleugel (afb. 323) in substantie xvIII ;
dat is onder meer te zien aan het oostelijke stuk van de noordgevel en een deel van
de zuidgevel. Herbezigde traptreden van Naamse steen, xvIII, zijn opnieuw
toegepast links bij de zuidgevel. Verder heeft dit gedeelte nog moerbalkzolderingen,
aan het oog onttrokken door stucplafonds, en een gordingenkap.

26 8

MECHELEN

324

323

Afb. 323. Herrenhof, binnenplaats naar

het zuidwesten voor de brand van i 897
(opn. 1888).
Afb. 324. Herrenhof, noordelijke poort,
buitenzijde (opn. i 961).
Afb. 325. Herrenhof (opm. 1978).
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Tegen het westelijke uiteinde van deze zuidvleugel is een hoger woongedeelte
gebouwd, xxa, als tegenhanger van het hoofdgebouw, dat de oostzijde van de
binnenplaats voor ongeveer de helft begrenst.
Dit hoofdgebouw is na 1897 opgetrokken in eclectische trant met een uitgebouwd
torentje op de zuidoosthoek, een oostelijke buitengevel met lisenen en tandlijsten
en binnenplaatsgevels die gepleisterd werden.
De noordoosthoek van het complex wordt gevormd door een lager naar de
binnenplaats open gedeelte met lessenaardaken, en twee inrijpoorten respectievelijk
aan de oost- en noordkant. De poorten hebben elk een ellipsboog — de oostelijke
hiervan vernieuwd — en afgeronde hoeken aan de binnenplaatskant. Dit stuk zal
zijn gebouwd na de brand van 1825, en wel ten dele met oud materiaal (baksteen
xvIII in de zijmuren van de oostelijke inrit). Vergelijking van de kaart van Tranchot
(1803 e.v.) met het kadastrale minuutplan van c. 183o—'4o leert dat de binnenplaats
aan de noordkant open is geweest.
De grote, oorspronkelijk los staande voormalige tiendschuur, xvIII, (afb. 323)
gelegen aan de westkant van de binnenplaats, is afgedekt met een schilddak. Zij is
blijkens het ankerjaartal in de gevel aan de lange buitenzijde in 1898 verbouwd.
Aan de binnenplaatskant zitten ankers met R 17 A v 51 G en een rechthoekige
wapensteen, voorzien van een banderolle met c. J. DUDING en daaronder het
jaartal 1754; het ankerjaartal 1751 is bij de verbouwing ten onrechte gecombineerd
met de ankerletters R A v G,want dat zijn de initialen van de laatste commandeur
van Mechelen R. A. baron van Gaza (Belonje, blz. 201).
Ten westen van deze schuur enkele bedrijfsgebouwen in eclectische trant.
PANHUIS

Het Panhuis, Hoofdstraat nr. 9-17, staat aan de zuidoostzijde van de weg bij de
oosthoek van de Commandeurstraat tegenover Herrenhof en kerk.
Litteratuur
Ontwerptekening

Habets 1891, blz. 32,.— Mosmans Wittem, blz. 72.
Tekening van Laurenz Mefferdatis `zu Mechelen dass neue panhauss' met de
plattegrond en ingestippeld de ligging van het oude complex. Stadsarchief Aken,
Handschr. 30 Architectura Johann Jos. Couven Aquensis', fol. (7 I) 70 (afb. 326).
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Het gebouw, eens brouwerij van de heren van Wittem, is naar ontwerp van de
Akense architect Laurenz Mefferdatis opnieuw opgetrokken in opdracht van de
landsheer Ferdinand von Plettenberg, dat betekent tussen 1724 en 1737. In 1786 is
overwogen om bij het panhuis `eine feste Gefángniss fiir schwere Verbrecher' te
bouwen (Mosmans Wittem, blz. 12); wat een aanwijzing zou kunnen zijn dat de
schepenbank van Mechelen zijn zittingen in het panhuis hield.
In de jaren 1934—'35 heeft men getracht het panhuis, dat opgedeeld is in een aantal
woningen, aan te kopen om het in te richten tot gemeentehuis (Bull. N.O. B.,
Ode s., 3:1934, blz. 115.— Meded. Dep. v. o. K. en W., 1935, blz. 261), maar de
toestand bleef onveranderd. Na 1950 is een bakstenen zijbouw met ellipsbogige
inrijpoort afgebroken om plaats te maken voor een woonhuis.
Bakstenen gebouw (afb. 327) met verdieping en schilddaken in brede naar voren
open u-vorm. Totaal negen traveeën breed: voorgevel van het middendeel vijf
traveeën en beide zijvleugels elk met een voorgevel van twee traveeën. De gevels,
voorzien van krulankers, hebben geprofileerde kroonlijsten van natuursteen. Aan
de straatzijde is Naamse steen toegepast voor rechthoekige vensteromlijstingen en
liggend-ovale zolderlichten; de vensteromlijstingen met samengestelde sluitstenen,
en luiksponningen en -pennen in de benedenhelften; oorspronkelijke vensterramen
niet meer aanwezig. In de middelste travee zitten naast elkaar twee ingangen in
omlijstingen van Naamse steen; links een geprofileerde omlijsting met ellipsboog;
rechts de meer gebruikelijke segmentboogvorm. Midden boven deze ingangen een
rechthoekige steen met het alliantiewapen van Ferdinand von Plettenberg en
Bernardina von Westerholt Lembeck omhangen met de keten van het Gulden Vlies,
gemanteld en met vijfbladige kroon (afb. 328). Boven deze travee een dakkapel.
In de voorgevel van de rechtervleugel zit een latere segmentboogingang. Achtergevel
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Af b. 326. Ontwerptekening van L.
Mefferdatis voor het Panhuis (in
potlood), ingestippeld het oude
complex. Stadsarchief Aken.

32 6

met eenvoudige segmentboogvensters. Daken geheel met pannen bedekt met
uitzondering van de dakkapel die een leienbedekking heeft.
HUIZEN EN BOERDERIJEN

Bommerigerweg

Aan de oostzijde van de Bommerigerweg (Kleeberg) :
Bommerigerweg nr. 5-7. Boerderij, waarvan het dwars staande woonhuis, opgetrokken uit vakwerk, xvIII, naar voren in baksteen is verlengd en voorzien van het
ankerjaartal 1881 in de gepleisterde kopgevel. Rechts hierop aansluitend langs de
straat een gedeelte met bakstenen voorgevel, voorzien van twee segmentboogpoorten
en ankers met de letters A, K, M en B. Erachter een schuur die verder uit vakwerk
bestaat, XVIII.
Aan de westkant van de Bommerigerweg (Kleeberg) van noord naar zuid:
Bommerigerweg nr. 2-4-6. Langgerekt vakwerkpand, xvIII, onder een zadeldak met
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Afb. 32 7. Panhuis, voor 1737, architect

L. Mefferdatis; uit het noordwesten
(opn. 1976).
Afb. 328. Panhuis, gevelsteen met de
wapens van Ferdinand von Plettenberg
en Bernardina von Westerholt Lembeck
(opn. 1982).
Afb. 329. Bommerigerweg 2-6, uit het
noordoosten (opn. 1 977).
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Commandeurstraat

geschoord overstek aan de lange westkant. Gekoppelde vensters en sporen van
oudere gekoppelde vensters met tussendorpels (afb. 329).
Bommerigerweg nr. 8. Boerderij met naar voren open hof (afb. 331). Dwars
staande vakwerkvleugel, xvii-xviii, aan de noordkant met naar voren verlengd
woongedeelte, en stal; zadeldak met geschoord overstek aan de hofzijde van het
oudste gedeelte, ten westen daarvan een uitbouw met ingang onder een doorgetrokken dakschild; gekoppelde vensters en sporen van oudere tussendorpelvensters.
Bakstenen bedrijfsvleugels, XIXAB, aan de achterkant van de hof en aan de
zuidkant met puntgevel aan de straat.
Aan de westkant van de Commandeurstraat van noord naar zuid:
Commandeurstraat nr. 26. Dwars staand vakwerkpand, xv111, met woning, dwarsdeel
en stal onder een dak met geschoord overstek aan de lange zijden; het woongedeelte
met kopgevel aan de oostzijde; het bedrijfsgedeelte met dakschild boven de
westelijke eindgevel.
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33 2333

Afb. 330. Commandeurstraat 38, uit het

Afb. 335. Eperweg 3, oorspronkelijke

noordoosten (opn. 1976).
Afb. 331. Bommerigerweg 8, uit
zuidoosten (opn. 1 975).
Afb. 332. Hoofdstraat 23, voormalige
pastorie; bovenlicht en nisje met beeld,
1853 (opn. 1961).
Afb. 333. Hoofdstraat 51-53, voormalige brouwerij, 1782; uit het westen
(opn. c. 196o).
Afb. 334. Eperweg 3 en 5-9, uit het
noordwesten (opn. 1 975).

ingang in de zuidwestelijke gevel
(opn. c. 195o).
Afb. 336. Eperweg 3, uit het zuidwesten
(opn. 1963).
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Afb. 337. Hoofdstraat 22, uit het zuiden
(opn. '975).
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Eperweg

Commandeurstraat nr. 36-38. Haakvormig complex, bestaande uit twee huizen met
zadeldaken (afb. 33o). Aan de zuidkant nr. 38 dwars staand, opgetrokken uit
vakwerk, xv111, met geschoord dakoverstek aan de lange noordzijde; met ten dele
gekoppelde vensters en sporen van voormalige tussendorpelvensters. Een aanbouw
met lessenaardak tegen de eindgevel aan de westkant fungeert als tussenlid naar
het andere huis, dat voor een groot deel in baksteen is vernieuwd.
Commandeurstraat nr. 48. Laag vakwerkhuis met zadeldak, xv111; terugliggend;
zuidelijke eindgevel en daarop aansluitend gedeelte van de gevel aan de oostkant
in baksteen vernieuwd.
Commandeurstraat nr. 48a en b. Laag vakwerkpand met zadeldak, xlx, haaks
aansluitend op nr. 5o, achter nr. 48.
Commandeurstraat nr. 5o. Dwars staand vakwerkhuis met zadeldak, xv111;
gekoppelde vensters. In het verlengde aan de achterzijde een lager gedeelte van
vakwerk met zadeldak, xlx.
Aan de oostkant van de Eperweg (Op den Dijk) van noord naar zuid:
Eperweg nr. 3. Dwars staand vakwerkhuis, XVIIB, met noordelijke uitbouw onder
een zadeldak met geschoorde overstekken aan de lange zijden (afb. 334 - 33 6 ).
Wolfeind aan de straatzijde waar de kopgevel en het aansluitend gedeelte van de
zuidgevel in baksteen zijn vernieuwd. Door `omspannen' na splitsing ingang
tegenwoordig aan de noordkant. Oude ingang (afb. 335) rechts in de zuidgevel,
met uitgesneden korbeels en bovendorpel en een bespijkerde deur.
Oorspronkelijke vensters — gekoppeld of met tussendorpel — ten dele behouden, of
althans nog aan sporen herkenbaar. Latere vensters ten dele gekoppeld. Oude
spiltrap in het oostelijke gedeelte. Onder de voorste kamer een breukstenen
onderbouw met kelder. In deze kamer en de aangrenzende woonkeuken ruggelings
tegen elkaar staande schouwen. In de kamer een moerbalkzoldering met troggewelfjes; in de keuken een moerbalkzoldering op korbeels.
Hierbij behoorde oorspronkelijk het complex nr. 5-9 aan de zuidzijde. (Voor
reconstructie van de oorspronkelijke toestand: Hekker 1961, blz. 54, 68-69, fig. 8-8a).
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Eperweg nr. 5-9. Complex van vakwerk, xvill, deels in baksteen vernieuwd,
bestaande uit drie aaneengesloten vleugels die een binnenplaats aan de zuidkant
van nr. 3 omsluiten; de vleugels aan voor- en achterzijde met puntgevels aan de
noordkant.
Aan de zuidkant van de Hilleshagerweg tegenover de afsplitsing naar Partij en
Wittem:
Hilleshagerweg nr. 2-14. Complex met gesloten binnenplaats. De gebouwen
opgetrokken uit vakwerk, xviii, ten dele in baksteen vernieuwd. De schuur ten
westen van de inrit, de westelijke vleugel en de achtervleugel met dwarsdeel
hebben geschoorde dakoverstekken aan de kant van de -binnenplaats. Bij de
oostelijke vleugel zijn de buitengevels in baksteen vernieuwd. Het huis ten oosten
van de inrit is gedeeltelijk van baksteen en bij de westvleugel zijn de buitengevels
in baksteen vernieuwd. Vroeger was aan de achterzijde het jaartal 1794 te lezen.
Aan de westkant van het gesloten complex staat nog een bakhuis van vakwerk, xix.
Hilleshagerweg nr. 20. Langgerekt dwars staand vakwerkpand met zadeldak, xviii,
ten oosten van het complex nr. 2-14; gedeeltelijk gepleisterd.
Aan de zuidkant van de Hoofdstraat van oost naar west:
Hoofdstraat nr. 9-17. Panhuis, zie blz. 269-270.
Hoofdstraat nr. 19. Huis van breuksteen en baksteen met getoogde houten
vensterkozijnen en het ankerjaartal (1)774 in de oostgevel van de vleugel aan de
kant van de Commandeurstraat.
Hoofdstraat nr. 23. Voormalige pastorie. In de rechtafgedekte bakstenen voorgevel
een rechthoekige ingangsomlijsting van Naamse steen, waarboven zich een
rondboognisje van Naamse steen bevindt met het onderschrift SANCTA MARIA ORA
PRO NOBIS / MDCCCLIII J. J. BOSTEN PASTOR; in de nis een madonnabeeld. Boven
de deur een snijraam met kelk en kruis, geflankeerd door druiventrossen (afb. 332).
Twee metselmozaïeken met boommotief.
Hoofdstraat nr. 25. Huis met rechtafgedekte voorgevel, xviii; houten segmentboogkozijnen.
Hoofdstraat nr. 33-35. Haakvormig aangelegd vakwerkcomplex, xviii, ten dele met
bakstenen vullingen; dwars staande achtervleugel aan de westkant van de hof met
geschoord dakoverstek.
Hoofdstraat nr. 51-53. Voormalig brouwerijcomplex met twee grote dwars staande
gebouwen met zadeldaken aan weerskanten van een binnenplaats (afb. 333). Het
westelijke gebouw (nr. 53) heeft vensters met segmentboogomlijstingen van
Naamse steen en een ingangsomlijsting in dezelfde trant met op de sluitsteen ANNO
1782 / IHS/RSMEH; met een kruis boven het IHS-teken en een hart eronder; deur uit
dezelfde tijd. Cementbepleistering met ornamentwerk bij vensters, xixc. Binnen
zitten nog moerbalkzolderingen met troggewelfjes. Gebouw aan de oostkant
(nr. 50, xix.
Hoofdstraat nr. 7 I . Vakwerkhuis met schilddak, xviii-xix; bespijkerde deur.
Aan de noordkant van de Hoofdstraat achter de beek van oost naar west:
Hoofdstraat nr. 22, schuin tegenover nr. 53. Vakwerkhuis met zadeldak, xviii; met
gekoppelde segmentboogkozijnen in de gevel aan de lange voorzijde (afb.- 337).
Boven de deur met haar dubbele pilastermotief een bovenlicht met omcirkelde
zespuntige ster. Westelijke eindgevel grotendeels met pannen bekleed.
Hoofdstraat nr. 26. Complex met gesloten binnenplaats, gedeeltelijk van vakwerk,
xviii; gepleisterde voorgevel van baksteen, xixB; veel in baksteen gemoderniseerd.
Overgeul nr. i — hoek Eperweg, tegenover de brug over de Geul. De Plei, gesloten
voormalige hoeve van vakwerk, afgedekt met zadeldaken, xviii, (afb. 33 8- 34 0 );
oorspronkelijk met losse bebouwing aan drie zijden van een mesthof. Zuidvleugel
met woning en voormalig stalgedeelte ; dwarsdeelschuur met hoog dak aan de
westkant; stalvleugel aan de noordkant naar twee kanten verlengd en naar de
binnenplaats toe gedeeltelijk c. i 900 verbreed met een lage bakstenen aanbouw
onder een schilddak. De hof is van de straat gescheiden door een vakwerkmuur
met voetgangersingang en poort onder een zadeldakje. Het woonhuis heeft
geschoorde dakoverstekken, een Lodewijk xvi-deur in het derde vak van de
binnengevel, vensters met diefijzers aan de kant van de hof, i8de-eeuwse luiken bij
verscheidene vensters aan de buitenzijde en een beeldnisje in de kopgevel onder
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het venster van de eerste verdieping. Onder het woonhuis bevindt zich een kelder
met mergelstenen gewelven. Deze hoofdvleugel (afb. 34o), die oorspronkelijk los
stond en vier vakken besloeg, is met drie vakken naar het westen verlengd en met
de westvleugel verbonden. Daarbij bleef de oude westelijke eindgevel met zijn
strobekleding bewaard onder het verlengde woonhuisdak. Ten noordwesten van
het gesloten complex staat aan de overkant van de weg een dwarsdeelschuur van
vakwerk met zadeldak, xviii, en ten oosten daarvan bij de Geul een bakhuis van
vakwerk en baksteen met zadeldakjes, xviii.
Overgeul nr. 13. Dwars staand vakwerkhuis met zadeldak, xvii, gedeeltelijk in
baksteen vernieuwd; op een van de regels A 1659. Gelegen aan de zuidkant van de
weg naar het Schweibergerbos (voor reconstructie van de oorspronkelijke toestand
zie Hekker 1961, blz. 53, 65, fig. 6).
Pastoor Ruttenstraat nr. 7. Voormalige pastorie, xixa, gelegen ten noorden van de
kerk. Haakvormig complex van baksteen; lagere aanbouw aan de noordkant in het
verlengde van de hoofdvleugel, afgesloten door een eindgevel van vakwerk op
breukstenen plint; zadeldaken. Rechthoekige vensteromlijstingen van Naamse
steen in de gevel aan de lange zuidkant. Ingang en vensters in de gevel aan de
lange oostzijde van de hoofdvleugel met dergelijke omlijstingen; links boven in
deze gevel een beeldnisje.
Bovenste Molen, zie Hófke blz. 283-285.
ONDERSTE MOLEN

Onderste Molen, watermolen op de Geul ter plaatse van de vroegere Commandeursmolen, die mogelijk al behoorde bij de schenking in 1215 van de hof Mechelen
door hertog Hendrik iii van Limburg aan de Johannieterorde (Mosmans Mechelen,
blz. 19, 29, 52, bijlage ii). Het molenrecht werd opnieuw bevestigd in 1406 (ibidem,
blz. 72, bijlage xi). In 1692 blijkt de commandeursmolen door oorlogshandelingen
`ganz destruirt' te zijn (ibidem, blz. 37). In 1797 werd het complex als nationaal
goed verkocht.

MECHELEN

277

340

Afb. 33 8-339. Overgeul I, de Plei

(opm. 1968).
Af b. 340. Overgeul I, hoeve de Plei, uit
het oosten (opn. 1 975).

Beschrijving

In 1816 kwam het in handen van Carel Joseph Hollman, papierfabrikant te
Gulpen die aan de rechterkant van de molentak uit baksteen een papiermolen liet
optrekken tegenover de oude graanmolen, die toen nog van vakwerk was. Na
branden in 1824 en 1829 is de papiermolen in de jaren i 838—'39 ingrijpend
verbouwd. H. M. Noppen, die in 1866 eigenaar werd van het complex, voorzag de
molen van een stoommachine. De papiermolen, die na een nieuwe brand in 1874
op de oude grondvesten was herbouwd, werd na een faillissement van de eigenaar
in 1882 samen met de inmiddels vernieuwde graanmolen openbaar verkocht. Het
complex kwam toen in handen van Joseph Schijns, graanhandelaar te Wijlre, die
de papiermolen tot graanmolen liet verbouwen ter vervanging van de oude
graanmolen aan de andere kant van de molentak (Meerman, kol. 59-69, 70,
12 8-139, 1 83).
Het complex, opgetrokken uit baksteen, bestaat uit een groot gebouw dwars staand
aan de rechterkant van de molentak en afgedekt met een wolfdak; een kleiner
gebouw met zadeldak in het verlengde hiervan aan de overzijde en haaks aansluitend
op het grote gebouw bedrijfsvleugels aan de oostkant van het binnenerf. Het grote
gebouw, eens papiermolen en nu graanmolen, xixc, bovenverdieping xixd; het
kleinere dat vroeger graanmolen was, xixc. Vensters met segmentbogen. De molen
heeft vier steenkoppels en ijzeren maalwerk met houten tanden (Molens in
Limburg, nr. 1 55)•
In de Voorl. Lijst (blz. 56o) wordt vermeld een verplaatste grenssteen met een
achtpuntige ster (Waldeck) en een schild met drie valken (Palant) aan een zijde, en
een schild met klimmende leeuw en pijlenbundel (Staten-Generaal) aan de andere
kant.
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Alb. 341. Kaart 19: Hófke, Schweiberg,
Den Broek, Dal en het westelijke
gedeelte van Hurpesch c. 183o—'4o naar
het kadastrale minuutplan.
Afb. 342. Hake uit het oosten
(opn. 198o).

SCHUTTERIJ

De Schutterij van de H. Sebastiaan bezit onder meer:
Grote zilveren vogel van tamelijk grof maaksel.
Zilveren koningsplaten, waarvan drie respectievelijk uit 1657, 1663 en 1698, zeven
uit de 18de eeuw, drie en vijftig uit de 19de eeuw, en de overige uit de toste.
Zilveren keizersschilden, uit 1825, 1845, '54(?) en 1881.
Drapeau van rood fluweel uit 1888.
Drie vaandels, respectievelijk van rode, paarse en gele zijde; de laatste uit 192..
(Zie verder Jolles, 1937, blz. 127-130).

H6fke
Gehucht met een groep boerderijen van vakwerk ten zuidwesten van Mechelen aan
de weg over Schweiberg naar Slenaken (Litt.: E. A. Canneman en J. Stapper, in
Architectura 195o, blz. 183-194). De naam kan ontleend zijn aan een niet meer
bestaande middeleeuwse herenhoeve. Ten zuidoosten van Hofke staan aan de
Geul bij de Eperweg de gebouwen van de Bovenste Molen.
HOEVEN

Hbfke

Aan de oostkant van de weg liggen van noord naar zuid de volgende boerderijen:
Hófke nr. 1-3. Haakvormig vakwerkpand (afb. 343-344). De dwars staande
hoofdvleugel aan 'de zuidkant, xvIII, met woning en stal onder een zadeldak met
geschoorde overstekken aan de lange zijden; puntgevel aan de achterzijde; de twee
westelijke vakken zijn onderaan van breuksteen terwijl de rechtafgedekte straatgevel
van baksteen is ; aan deze kant bevindt zich een dakschild. Aan de kant van de
open plaats een huisdeur met ruitmotief, xix. De achtervleugel aan de noordkant
van de hoofdvleugel bestaat uit een woongedeelte, xvIII, en in het verlengde aan de
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Afb. 343. Hófke, 7, 5, 3-1 en 2, uit het
oosten (opn. 1968).
Afb. 344. Hofke 1-3 en 5, uit het
noordwesten (opn. c. i960).
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Afb. 345. Hófke 7 (opm. 1 949).
Afb. 346. Hófke 7, uit het noorden
(opn. 1976).
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noordkant hiervan een lagere stal, xix ; beide met een zadeldak, het oudere met een
geschoord overstek aan de voorzijde. Aan de achterkant van het oudere gedeelte
was tot omstreeks 1965 nog een gevelbekleding met stro te zien.
Hófke nr. 5. Haakvormige vakwerkhoeve, xviii met zadeldaken (afb. 343-344).
Het woongedeelte in de achtervleugel — met gekoppelde vensters — en haaks
daarop aansluitend aan de zuidkant een dwars staande vleugel met stal en een
dwarsdeelschuur met een zuidwaartse uitbouw onder een doorgetrokken dakschild.
Hofke nr. 7. Vakwerkhoeve, xviii met dwars staand woonhuis en in het verlengde
daarachter aansluitend een smallere stalvleugel (afb. 343, 345, 346). Het woonhuis
heeft een zuidwaartse uitbouw met een breukstenen gevel aan de lange zijde onder
een doorgetrokken schild van het dak; dit dak heeft een wolfseind aan de kant van
de straat waar de kopgevel in baksteen is vernieuwd; de stalvleugel heeft aan de
zuidzijde een wagenschop onder een doorgetrokken schild van het zadeldak. Het
huis, met een geschoord dakoverstek aan de noordkant, stond aanvankelijk los.
Dat blijkt uit vensters in de puntgevel aan de oostkant die hun functie verloren
toen de stal werd aangebouwd. Dit woonhuis bestond vroeger uit de vier vakken
waarin zich de onderkelderde kamer en de woonkeuken met hun ruggelings tegen
elkaar geplaatste schouwen bevinden; onder de kamer, voorzien van een moerbalkzoldering met troggewelven, bevindt zich een breukstenen kelder met tongewelf,
die bereikbaar is via een luik rechts van de schouw in de woonkeuken. In de
noordgevel zit in het vierde vak nog de geprofileerde omlijsting van de oorspronkelijke ingang; verder zijn aan deze kant nog sporen te zien van oorspronkelijke
paren benedenvensters met tussendorpels. De oorspronkelijke eindgevel van het
huis raakte ingebouwd bij de toevoeging van het vijfde vak met ingangshal; in dit
vijfde vak kwam de nieuwe ingang met eenvoudig versierd bovenlicht en bespijkerde
deur. De stal aan de oostkant besloeg aanvankelijk slechts een enkel vak. Bij de
uitbreiding tot de huidige lengte werd de oorspronkelijke eindgevel aan de
westkant ingebouwd.
Aan de westkant van de weg tegenover nr. 1-3:
,

,
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Afb. 34 7. Hofke 2, binnenplaats naar
het westen (opn. c. 1960).
Afb. 348. Bovenste Molen uit het
noordoosten. Rechts woonhuis, en links
het molenhuis (opn. 1980).
Afb. 349. Bovenste Molen, gevelsteen
van het woonhuis met de wapens van
Ferdinand von Plettenberg en Bernardina
von Westerholt Lembeck, voor 1 737
(opn. 1982).

348

Hófke nr. 2. Vakwerkhoeve met binnenplaats, bestaande uit twee op elkaar
aansluitende haakvormige gedeelten (afb. 347). De zuidvleugel met woon- en
stalgedeelte, xvili, en haaks hierop een achtervleugel met stal, xvili, waarvan het
gedeelte ten noorden van de doorrit onderaan van breuksteen is en daarboven van
vakwerk met bakstenen vullingen. Hierop sluiten lagere bedrijfsgebouwen aan : een
haakvormige tussenbouw met een tweede doorrit, xix, naar de noordvleugel, xvii1,
die naar de straatkant is verlengd met een wagenschuur van baksteen en aan de
hofkant een gevel van baksteen heeft gekregen. De binnenplaats is van de straat
gescheiden door een lage muur terwijl de inrit is voorzien van ijzeren poorthekken.
Het dak van de noordvleugel eindigt aan de straatzijde met een schild. De zuidvleugel
heeft een puntgevel aan de kant van de straat, een binnenplaatsgevel met gekoppelde
vensters en een dak met geschoorde overstekken. De ingang van het woongedeelte
— in het zesde vak aan de hofzijde — is voorzien van een uitgesneden bovendorpel
met het inschrift WRS IHS F M V D H / ANNO 1783, met een kruis boven en drie
nagels onder het IHs-teken. In het woongedeelte staan de schouwen van de
onderkelderde kamer aan de kopzijde en van het aangrenzende vertrek ruggelings
ten opzichte van elkaar. De kamer aan de kant van de straat heeft een moerbalkzoldering met troggewelfjes, en verder zit er tussen beide vertrekken een Lodewijk
xv-deur. Aan de westkant bevindt zich een afdak voor wagens. Op het achterterrein
een bakhuis van vakwerk, xVIII.
BOVENSTE MOLEN

De Bovenste Molen, Eperweg nr. 19-21, watermolen op de Geul ten zuidoosten
van Hófke, voor het eerst in 1350 vermeld, was tot het eind van de 18de eeuw
banmolen van de heren van Wittem. In 1805 wordt het complex, bestaande uit
twee graanmolens, als nationaal goed verkocht aan de gebroeders Defisenne te
Aken, die het in 1807 overdoen aan Willem Jacob Watrin, landbouwer te Gulpen.
Korte tijd later wordt de molen op de rechteroever van de molentak, die ontmanteld
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Afb. 35 0 35 1 • Schweibergerweg 13-15
-

(opm. 1 97 2).

Beschr ijving

was, opnieuw tot graanmolen ingericht. Een nieuwe eigenaar, C. J. Hollmann, liet
hem in 1828 tot papiermolen verbouwen maar deze werd in 1847 weer ontmanteld.
Daarna werd hij opnieuw als graanmolen in gebruik genomen. De andere graanmolen
op de linkeroever van de molentak werd woonhuis. (Mosmans Wittem, blz. 72, 85. —
Mosmans Mechelen, blz. 52. — Molens in Limburg, nr. 153. — Meerman, kol. 57 - 5 8 ,
69-71).
Het tegenwoordige complex bestaat uit twee bakstenen gebouwen in elkaars
verlengde aan weerskanten van de molentak van de Geul — het woonhuis aan de
westkant en het molenhuis aan de oostzijde (afb. 348) — en een los haakvormig
gedeelte met schuren van vakwerk aan de zuidwestkant van het erf bij het molenhuis.
Het woonhuis, afgedekt met een schilddak, heeft hoekblokken van mergel. Het
huis, XVIIIb, maar in de loop der tijden zeer ingrijpend vernieuwd en in 1969—'7I
gerestaureerd, heeft boven de ingang links in de gevel aan de lange noordzijde nog
een rechthoekige steen met het alliantiewapen (afb. 349) van Ferdinand v. Plettenberg
en Bernardina v. Westerholt Lembeck, met de keten van het Gulden Vlies,
omhangen met een mantel, en met een vijfbladige kroon (vgl. het Panhuis in
Mechelen).
Het molenhuis, afgedekt met een wolfdak, heeft segmentboogvensters en een
eenvoudige steen met ANNO / 1828 in de gevel aan de lange zuidzijde. Twee
steenkoppels; ijzeren maalwerk en twee lossingssluizen. Gerestaureerd in 1 97 6—'77.
Hierbij zijn de turbines uit 1914 vervangen door een schoepenrad. Vakwerkgedeelte
XVIII.

Onderste Molen, zie Mechelen, blz. 276-277.
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Schweiberg
Schweiberg, gelegen langs de weg van Mechelen naar Slenaken, wordt in 1537 als
Scheveyberch vermeld (Tummers, blz. 73) en in 1681 als Schaveyberg (Maasgouw,
49: 1929, blz. 52). Volgens Tummers (blz. 75-76) kan de naam zijn afgeleid van het
Waalse Chavémont, van (ex)cavatum montem, uitgeholde berg, in de zin van holle
weg over een hoogte.
HOEVEN EN HUIZEN

Schweibergerweg

Komende uit de richting van Mechelen ziet men links, dus ten zuiden, van de weg:
Schweibergerweg nr. 1-3, tussen de weg naar de Bovenste Molen en het zijpad
naar Hurpesch. Onregelmatig complex van vakwerk op breuksteen, en van
baksteen — deels gemoderniseerd —; met naar het oosten een open binnenplaats.
Aan de straatkant, noordzijde, een grote dwarsdeelschuur, XVIII, van vakwerk ten
dele met bakstenen vullingen onder een wolfdak; recente westvleugel; en aan de
achterkant een woonvleugel met schilddak, xv11I, grotendeels in baksteen vernieuwd
maar het oostelijke deel van de gevel aan de hofzijde nog van vakwerk. Daarachter
in haakvorm aansluitend een lager voormalig stalgedeelte, xix, grotendeels van
baksteen, maar met een puntgevel van vakwerk aan de oostkant. Aan de straatzijde
ten oosten van de grote schuur een los gebouw van vakwerk onder een zadeldak,
xvIII, met een westelijke puntgevel van baksteen en een lagere aanbouw van
vakwerk met lessenaardak aan de oostkant. Ten oosten hiervan een bakhuis van
vakwerk, waarvan de westelijke puntgevel in baksteen is vernieuwd.
Schweibergerweg nr. 13-15. Onregelmatig complex (afb. 350-352), bestaande uit
een langgerekt pand van vakwerk op breuksteen met enkele gevelgedeelten van
baksteen achter een losse bakstenen stal langs de straat die van betrekkelijk recente
datum is, en ten westen daarvan aan de straat een dwars staande schuur van
vakwerk, breuksteen en baksteen. Het langgerekte pand bestaat uit meerdere
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Afb. 352. Schweibergerweg 15, uit het
zuidoosten (opn. 1976).
Af b. 353. Schweibergerweg 17, uit het
noordoosten (opn. 1976).

onderdelen met zadeldaken in elkaars verlengde. Als centrale elementen twee los
tegen elkaar gebouwde huizen, waarvan het oostelijke het grootst is ; aan het
oostelijke uiteinde een grote dwarsdeelschuur en aan het westelijke uiteinde een
hogere brede dwarsdeelschuur, die nu in een woning is veranderd. Het oudste,
westelijke huis, XVIIIA, heeft een aantal getoogde vensters, waarvan twee in het
middelste vak van de zuidgevel gekoppeld zijn. De ingang aan de noordkant geeft
toegang tot een hal waarachter zich de trap naar boven bevindt; in de twee vakken
ten oosten van die hal liggen achtereenvolgens de voormalige woonkeuken met
schouw en de onderkelderde kamer, alles met moerbalkzolderingen; de kelder
overkluisd met een tongewelf overlangs. Het vak ten westen van de hal behoort nu
bij de nieuwe woning, ingericht in de voormalige schuur, xix, die ernaast ligt. Bij
dit gedeelte zijn de westelijke puntgevel en de zuidgevel van de achterwaartse
uitbouw in baksteen vernieuwd. Het oostelijke huis, onder een dak met wolfseind
aan de oostzijde, is in meerdere fasen tot stand gekomen. De bouwtijd van het
oudste, westelijke stuk, dat drie vakken telt, is aangegeven door het inschrift ANNO
1780 J + A
i op de voetplaat van de noordgevel, en wel in het tweede vak.
Het derde vak heeft een noordwaartse uitbouw onder een doorgetrokken dakschild
met aan de westzijde de ingang die voorzien is van een bespijkerde deur. Het huis,
dat zijn tegenwoordige omvang te danken heeft aan twee oostwaartse verlengingen
van telkens twee vakken en een noordwaartse verbreding onder een doorgetrokken
dakschild, heeft geschoorde dakoverstekken aan de zuidkant, en aan de noordkant
van de twee niet verbrede westelijke vakken. De drie oostelijke vakken van de
noordgevel langs het bredere deel zijn in baksteen vernieuwd. In het vakwerkgedeelte
links hiervan een deur met dubbel pilastermotief, xix. Het oudste gedeelte heeft
een kelder met een tongewelf overdwars onder het westelijke vertrek, en verder
moerbalkzolderingen met troggewelfjes. In het huis zijn nog twee andere kelders;
een onder het oostelijke vak met tongewelf overdwars, en een kelder met gewelven
tussen gordelbogen in het brede gedeelte van de eerste uitbreiding. De lage
dwarsdeelschuur aan de oostkant, xix, is van vakwerk met een zuidwaartse
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Afb. 354. Schweibergerweg 25-27, uit
het westen (opn. c. 195o).
Afb. 355. Schweibergerweg 33 en
25-27, uit het oosten (opn. C. 1950).

uitbouw onder een doorgetrokken dakschild, en een aanbouw met lessenaardak
tegen de oostgevel. De bakstenen schuur met zadeldak langs de straat staat op de
plaats van een vorig gebouw. De losse dwars staande vakwerkschuur met schilddak
ten westen hiervan heeft een breukstenen plint, een breukstenen onderbouw aan de
kant van de straat en een westgevel die met steenblokken is vernieuwd; langsdeeldeuren terugliggend links aan de straat onder een overstek van het dak. Op een
deur aan de hofzijde stond het jaartal 1863. Deze schuur is enkele jaren geleden
uitgebrand.
Schweibergerweg nr. 17. Hoeve Doorn; met losse bebouwing van vakwerk, deels
op breukstenen plinten, om een hof (afb. 353). Aan de westkant de dwars staande
hoofdvleugel met woongedeelte voor, xviii, en stalgedeelte achter, xix, onder een
zadeldak; het woonhuis met strokendeur in een oostwaartse uitbouw onder
doorgetrokken dakschild. Haakvormig aangelegd bedrijfsgedeelte met dwarsdeelschuur en stal, XIXA, aan de zuidzijde en daartegenaan een dwars staande vleugel,
aan de oostkant van het binnenerf, xix, met latere westgevel van baksteen; onder
zadeldaken. Ten zuiden van dit bedrijfsgedeelte staat in het verlengde van het
langgerekte pand nr. 15 een vakwerkschuur met zadeldak, XIXA. Ten westen van de
hoofdvleugel een vakwerkgebouwtje, xix, met voorgevel van baksteen en een
zadeldak.
Schweibergerweg nr. 25. Complex van vakwerk en breuksteen, afgedekt met
zadeldaken (afb. 354-355). De hoofdvleugel, xviii, met woon- en stalgedeelte, staat
met de westelijke topgevel gericht naar een zijpad, vroeger Nutbronsweg genaamd;
in het verlengde aan de oostkant hiervan een lage vleugel, xix, als verbinding met
de grote bedrijfsvleugel, xviii, noordwaarts verlengd, xix, die dwars staat ten
opzichte van de Schweibergerweg. Het jongste gedeelte van deze vleugel heeft
dwarsdeeldeuren aan de lange westzijde aan de kant van de hof. De vleugel met
het woongedeelte heeft zijn ingangen niet aan de kant van de hof maar aan de
lange zuidzijde waar het dak voorzien is van een geschoord overstek. In de
achtergevel aan de lange noordzijde zitten twee kruiskozijnen. Links tegen de
westelijke kopgevel een uitbouw voor een bedstede. Beide topgevels met verticale
planken bekleed.
Schweibergerweg nr. 27. Vakwerkhuis, xix, met een smalle poortvleugel van gelijke
hoogte aan de noordkant, aansluitend op de bedrijfsvleugel van nr. 25. Geschoord
overstek van het zadeldak aan de lange westzijde (afb. 354 355).
Schweibergerweg nr. 29. Vakwerkhuis met zadeldak, xviii, gelegen tegenover het
woongedeelte van nr. 25, met de voorgevel aan de lange zuidzijde. Haaks hierop
aan de zuidkant een los gebouw van vakwerk.
Schweibergerweg 3 I . Huisje van vakwerk met vullingen van baksteen onder een
zadeldak, xix, ingrijpend vernieuwd; gelegen aan de westkant van de vroegere
Nutbronsweg ten zuiden van nr. 33. Aan de achterzijde van het erf nog een pand
van vakwerk met vullingen van baksteen onder een zadeldak, xix, ingrijpend
vernieuwd.
Schweibergerweg nr. 33. Haakvormig aangelegd vakwerkpand aan de westzijde
van de vroegere Nutbronsweg. De hoofdvleugel dwars staand ten opzichte van de
Schweibergerweg (afb. 355). Haaks hierop aan de westzijde langs de Schweibergerweg een lage zijvleugel. Aan de lange oostzijde van de hoofdvleugel staat op de
bovendorpel van een vroegere dwarsdeelpoort in het middenvak een inschrift met
1802 onder een kruis. Onderbouw van de kopgevel van baksteen evenals een
aantal vullingen ; sterk gewijzigd.
Schweibergerweg nr. 35. Hoeve van vakwerk onder zadeldaken, met naar voren
open hof. Dwars staand woonhuis aan de westkant, xIxA; bedrijfsgebouwen aan
zuid- en oostkant, xix, met gevelgedeelten en een aantal vullingen van baksteen;
bakstenen aanbouw met lessenaardak tegen de kopgevel van de linkervleugel.
Komende van Mechelen ziet men rechts, dus aan de noordkant van de Schweibergerweg:
Schweibergerweg nr. 6-8. Complex van vakwerk en baksteen, xviii-xix, met
gedeeltelijk losse gebouwen om een binnenplaats. Dwars staande westvleugel met
woongedeelte, van vakwerk onder een zadeldak; het smallere noordelijke deel met
een geschoord dakoverstek aan de kant van de hof; aan de lange westzijde van
-
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baksteen, XIXB; aan de kant van de straat een lagere betrekkelijk jonge uitbreiding
in baksteen onder een schilddak. Hierop aansluitend met een scherpe hoek een
langgerekte poortvleugel van vakwerk met breukstenen plint, afgedekt door een
zadeldak met een wolfeind; de voorgevel met vullingen van baksteen. Losse
achtervleugel onder een zadeldak, met oostelijke eindgevel van vakwerk en in
baksteen vernieuwde gevels aan de lange zijden. Op enige afstand ten oosten
hiervan een dwars staand gebouw van vakwerk op breuksteen, afgedekt met een
schilddak. Bakhuis, 174., aan de westkant van het complex.
Schweibergerweg nr. i 2. Pand van vakwerk op breukstenen plinten, onder
zadeldaken. Dwars staande westvleugel, xviii, en aan de oostkant haaks daarop
aansluitend een achtervleugel als woning, xix, met een iets verder terugliggende
lagere aanbouw in het verlengde. De dwars staande vleugel met een geschoord
dakoverstek aan de hofzijde. Puntgevel aan de straat ten dele met bakstenen
vullingen.
Schweibergerweg nr. 44, voor de afsplitsing van de zijweg naar Bissen (vroeger
Geerendalsstraat genaamd). Gesloten hoeve van vakwerk op breukstenen plinten,
grotendeels xviii (afb. 357); de dwars staande vleugels met puntgevels aan de kant
van de straat; de westelijke met geschoord dakoverstek aan de hofkant. De
achtervleugel met woongedeelte, xvii, heeft aan de oostkant een later uitgebouwd
hok op schoren, bestemd voor het drogen van kaas (afb. 356). Buitengevels met
vullingen van baksteen behalve op de hoek met de kaaskamer. Kopgevel van de
oostvleugel beneden van baksteen en boven met verticale planken bekleed. Aan de
noordkant van het gesloten complex een los gebouw van vakwerk, XIXA.
.

Den Broek
Broekerweg

Huizengroep ten oosten van Schweiberg in het Geuldal tegenover Hurpesch.
Broekerweg nr. 8- i o. Vakwerkhuis met zadeldak, xix, aan de westkant van de weg.
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Afb. 356. Schweibergerweg 44,

kaaskamer op de noordoosthoek
(opn. c. 195o).
Afb. 357. Schweibergerweg 44, uit het
zuidwesten (opn. 1961).
Afb. 358. Dalbissenweg 7 en 9, uit het
noorden (opn. 1977).

35 8

Dal

Dalbissenweg

Gehucht met boerderijen langs de weg in het dal tussen het Schweibergerbos en
Schweiberg en Hófke.
Dalbissenweg nr. 4, 6-8. Groep huizen en schuren van vakwerk en baksteen,
gelegen aan de noordkant van de weg ten oosten van een zijpad naar het Schweibergerbos:
Nr. 4. Vakwerkhuis met zadeldak, xviii waarvan de voorgevel en de eindgevels
beneden in baksteen zijn vernieuwd, xix; in de voorgevel een middeningang en
vier benedenvensters met segmentbogen. Daarachter een los dwarsdeelschuurtje
van vakwerk, xviii haaks op het huis.
Nr. 6-8. Langgerekt huis van vakwerk en baksteen, xviii-xix, dwars staand ten
opzichte van het zijpad, afgedekt met een zadeldak; kopgevel aan de westkant
beneden van baksteen en boven met pannen bekleed. Het vakwerkgedeelte rechts
in de noordgevel bezit nog een segmentboogvenster met middenstijl. Aan de
noordkant van dit huis bevindt zich een naar het oosten open hof met de inrit aan
de westkant tussen het huis en een bedrijfsgebouw dat de overige twee zijden in
beslag neemt.
De bedrijfsvleugels, gedeeltelijk in baksteen vernieuwd, hebben aan de kant van de
binnenplaats nog gevels van vakwerk. De westelijke eindgevel van een schuurtje
links van de inrit is onderaan van baksteen en bovenaan met pannen bekleed net
als de woonhuisgevel rechts ervan. Aan de zuidkant van het huis een voormalig
bakhuis van vakwerk, XIXB.
,

,

Bissen
Gehucht aan de weg in het dal tussen Schweiberg en het Schweibergerbos, die als
pad doorloopt in zuidwestelijke richting.
Aan de noordkant van het pad:
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Afb. 359. Kaart 20: Bommerig, Helle,
het oostelijke gedeelte van Hurpesch,
en Kleeberg c. 183o—'4o naar het
kadastrale minuutplan.
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Af b. 36o. Bommerigerweg 21, bakhuis
(opm. 1969).
Af b. 361. Bommerigerweg 34-38, uit
het noordoosten (opn. 1976).
361

Ongelukskruis

Gietijzeren crucifix, waaraan een schildje is bevestigd met het opschrift: HIER STARF
DURCH EIN UNGLUCK AM 6 APRIL / 1878 DER JUNGLING JOHANES LEONARDES /
VAN HAUTEM IM ALTER VON 13 JAHRE / BETET FOR DIE ARMEN SEELEN.

Dalbissenweg

Aan de zuidkant van de weg:
Dalbissenweg nr. 7-15. Huizenrijtje met zadeldaken in elkaars verlengde. Nr. 7 aan
de oostkant tegenover een zijweg is een vakwerkhuis, xvIII, met geschoord
dakoverstek en een beklampte deur aan de straatkant (afb. 358). Nr. 9 en I I zijn
opgetrokken uit baksteen, XIXB. Nr. 13-15 aan de westkant is van vakwerk, xvIII;
gedeeltelijk in baksteen vernieuwd; geschoord dakoverstek aan de straatkant, en
aan de oostkant een eindgevel met strobekleding.

Bommerig
Gehucht aan de weg van Mechelen naar Camerig, in 1536 vermeld als Bamberg in
het Overdrachtsregister van Epen 1520-1563 (Rijksarch. Maastr.; Tummers, blz.
24-25), in 1696 als Bommerig (Mosmans Mechelen, blz. 2o). De bebouwing bestaat
uit een aantal hoeven verspreid langs de weg.
HOEVEN EN HUIZEN

Bommerigerweg

Bommerigerweg nr. 19. Dwars staand huis aan de westkant van de oostelijke
zijweg ; op het kadastrale minuutplan van 183o—'4o aangeduid als : Op de Weide.
Vakwerk xVII-xviii en een vernieuwde en gepleisterde kopgevel van baksteen. Aan
de lange noordkant schoren met dwarsprofielen onder het overstekende zadeldak.
Ingangslatei met 16.. verdwenen.
Aan de westkant van de Bommerigerweg van noord naar zuid:
Bommerigerweg nr. 32. Vakwerkhuis, xixB, met zadeldak; zuidelijke eindgevel van
baksteen. Woongedeelte in de zuidelijke helft, dwarsdeelschuur in de noordelijke.
Bommerigerweg nr. 34-36-38. Haakvormig vakwerkcomplex, xVI1I (afb. 361), met
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Afb. 362 363. Bommerigerweg 16
(opm. 1972).
-

dwars staand woon- en stalgedeelte en naar het noorden gerichte achtervleugel;
uitgebreid met een lagere dwarsdeelschuur, XIXB, aan de zuidkant in het verlengde
van de achtervleugel. Alles met zadeldaken.
Geschoorde dakoverstekken aan de noordkant van de hoofdvleugel en de oostkant
van de oudste achtervleugel. Tegen de noordelijke eindgevel van die achtervleugel
staat een aanbouw met lessenaardak.
Bommerigerweg nr. 4o. Vakwerkhuis met dwarsdeelschuur in het noordelijke stuk
onder een zadeldak; xviii, gewijzigd.
Bommerigerweg nr. 42. Vakwerkhuis met dwarsdeelschuur in het zuidelijke stuk
onder een zadeldak; xvIII.
Bommerigerweg nr. 44. Dwars staand vakwerkhuis met zadeldak, xvIII ; zuidgevel
en achterste eindgevel in baksteen vernieuwd evenals het benedendeel van de
kopgevel.
Bommerigerweg nr. 46. Vakwerkhuis met zadeldak en een aanbouw onder een
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lessenaardak tegen de zuidelijke eindgevel, xvIII. Noordelijke eindgevel in
baksteen vernieuwd.
Aan de oostkant van de Bommerigerweg:
Bommerigerweg nr. 21 tegenover nr. 34. Bakhuis van vakwerk, xviIi (afb. 36o). Ten
zuiden daarvan een klein bakhuis van vakwerk, XIXB, behorend bij Bommerigerweg
38.

Helle
Gehucht ten zuiden van Mechelen aan de weg naar Camerig. In 1822 was het
aantal inwoners hier 193 (Mosmans Wittem, blz. 75); maar daarbij waren vermoedelijk die van Bommerich, Elzet, Hurpesch en Kleeberg meegeteld.
Schilderachtige groep vakwerkhoeven aan de oostkant van een kromming in de
weg.
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Afb. 364. Bommerigerweg 16, poortvleugel vanaf de binnenplaats gezien
(opn. 197 i ).
Afb. 365-366. Bommerigerweg 24
(opm. 1969).

364

Van noord naar zuid:
Bommerigerweg nr. i 6. Grote vakwerkhoeve, xvii—xvin, waarvan de gebouwen,
afgedekt met zadeldaken, een mesthof omsluiten die zich achterwaarts vernauwt
en verderop verbreedt (afb. 362-363). De hoofdvleugel aan de zuidwestkant bevat
de woonvertrekken en een dwarsdeelschuur die ingevoegd is in de oostelijke helft.
Deze hoofdvleugel heeft een buitenwaartse uitbouw met een lage bakstenen gevel
onder een doorgetrokken dakschild bij de middelste vakken. Daarnaast zit onder
het dakoverstek bij de lange buitengevel van het smallere noordwestelijke gedeelte
een overstekend kaashok op uitstekende balkeinden. De eindgevel aan de achterzijde
is met verticale planken bekleed. De vensters aan de kant van de hof zijn voorzien
van luiken en verder is er zowel voor als achter nog een aantal tweelichtvensters,
waarvan sommige met diefijzers.
Uit resten van een vroegere eindgevel met venstersporen op de middenstijl blijkt
dat het woonhuis in zijn oudste vorm uit drie vakken bestond : het huidige middenvak
met onderkelderde kamer, het vak ten oosten daarvan waarin zich een woonkeuken
bevond, en een aansluitend stuk, vermoedelijk met huisdeur en hal, op de plaats
van de huidige dwarsdeel. Dat laatste kan worden afgeleid uit venstersporen op de
stijl rechts van de deelingang. Aan de westkant van de oorspronkelijke woonkeuken
bevond zich een brede schouw met nissen in de zijpenanten, met links daarvan de
ingangen naar de breukstenen kelder met zijn tongewelf en naar de kamer erboven;
de traptreden naar die kamer waren aangebracht op het kelderluik. Het huis werd
in verscheidene fasen naar twee kanten verlengd en bij de middelste vakken
buitenwaarts uitgebouwd.
De woonkeuken, in het gedeelte waarmee het huis naar het zuidoosten is verlengd,
heeft een moerbalkzoldering met troggewelfjes en een schouw aan de oostzijde met
twee nissen boven elkaar in het linkerzijpenant. Aan weerskanten van die schouw
zitten de deuren naar twee kamers aan de kant van de straat die eveneens nog
moerbalkzolderingen met troggewelfjes bezitten. Aan de andere kant van deze
woonkeuken bevindt zich de dwarsdeelschuur die in deze vleugel werd ingebouwd
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met opoffering van een stuk van het oorspronkelijke woonhuis.
Het woongedeelte is in noordwestelijke richting verlengd in drie fasen, waarbij
respectievelijk een vak, twee vakken, en ten slotte in 1 733 (blijkens een ter plaatse
bewaarde transportakte) de laatste twee vakken werden toegevoegd; zo raakten de
oorspronkelijke eindgevel aan die kant en ook die van de eerste en tweede
verlenging — elk met resten van zoldervensters — ingebouwd. Tegen de westwand
van het vak dat het eerst aan deze zijde werd toegevoegd bevindt zich een schouw
— met een nis in beide zijpenanten — die pas bij de volgende dus voorlaatste
verlenging zal zijn ingevoegd. Toen de laatste twee vakken werden aangebouwd zal
tegen de westwand van de voorlaatste verlenging eveneens een schouw zijn
aangebracht, maar daarvan kan alleen nog maar een raveling in de balklaag
getuigen. In de vier noordwestelijke vakken zijn de moerbalkzolderingen met
troggewelven van de benedenvertrekken behouden gebleven.
Een voetgangerspoortje achteraan bij de zuidelijke hoek van de eindgevel van het
woonhuis vormt een tussenschakel naar een terugliggend stalgebouw ten westen
ervan.
Aan de noordkant van de binnenplaats staan twee bedrijfsvleugels: een dubbele
dwarsdeelschuur die het resultaat lijkt van verscheidene bouwfasen, en terugliggend
ten westen hiervan een stalgebouw.
De grote schuur heeft een westelijke eindgevel die onderaan van baksteen is en
bovenaan met verticale planken bekleed, een middenmoot met gevels van baksteen
en bakstenen vullingen in het vakwerk aan de kant van de straat. Het stalgebouw
met geschoord dakoverstek aan de binnenplaatskant is na 1972 ingekort door
afbraak van een westelijk gedeelte met wagenschop. Aan de westkant van de
binnenplaats sloten hierop aan een voetgangerspoortje, een bakhuis en een lage
vleugel met poort. De oostelijke stalvleugel met de inrijpoort heeft een geschoord
dakoverstek aan de binnenplaatskant en bakstenen vullingen in het rechtergedeelte
van de vakwerkgevel aan de straatzijde; boven de poort zitten aan de binnenplaatskant duivegaten.
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Afb. 367. Bommerigerweg 24, uit het
noorden (opn. 1976).
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Bommerigerweg nr. 22. Vakwerkhoeve, xv111—xix, met los woonhuis aan de
noordwestkant van een binnenplaats en bedrijfsgebouwen aan de west- en
zuidkant ervan; alles afgedekt met zadeldaken. Het woonhuis, xviii, heeft een
geschoord dakoverstek aan de hofzijde.
Aan de zuidkant van de hof sluit een dwarsdeelschuur haaks aan op een tot stal
verbouwde schuur uit 1740 die oorspronkelijk behoorde bij de aangrenzende
boerderij (nr. 24). In het verlengde van dit gebouw staat tegen de oostgevel met zijn
bakstenen vullingen een smalle lage stal van vakwerk onder een tamelijk flauw
hellend zadeldak, xix. Tegen de kopgevel van dit gedeelte is een crucifix aangebracht
met het opschrift ANNO 1 747 op de dwarsbalk.
Bommerigerweg nr. 24. Vakwerkboerderij met vrijwel gesloten binnenplaats (afb.
3 6 5-3 6 7), oorspronkelijk deel uitmakend van een groter geheel: met het woonhuis
aan de noordkant en een haakvormig bedrijfsgedeelte langs de west- en zuidkant
van een naar het oosten open binnenplaats. De gebouwen van het oostelijke
gedeelte (nr. 26) zijn in baksteen vernieuwd en de vakwerkschuur aan de westkant
werd met uitzondering van een verlenging aan de zuidkant in gebruik genomen als
stal bij het aangrenzende bedrijf (nr. 22). De binnenplaats van nr. 24, omsloten
door gebouwen van vakwerk met zadeldaken, is van het oostelijke deel (nr. 26)
grotendeels afgesnoerd door de bouw van een korte stal van vakwerk met zadeldak
haaks tegen de dwarsdeelschuur aan de zuidkant.
De inrijpoort, afgedekt met een zadeldakje, bevindt zich aan de noordkant tussen
de eindgevel van het woonhuis en de westelijke bedrijfsvleugel. Het gedeelte
hiervan dat nu bij nr. 22 hoort, heeft een dichtgezette dwarsdeelingang aan de
binnenplaatskant van rir. 24 met op de bovendorpel het inschrift ANNO 17 IHS 4o
WSNG, met een kruis boven het ms-teken. Aan de zuidkant is de ingebouwde
eindgevel nog gedeeltelijk met stro bekleed. Het woonhuis, waarvan de westelijke
eindgevel in baksteen is vernieuwd, bezit een noordwaartse uitbouw onder een
doorgetrokken dakschild. Het heeft een geschoord dakoverstek aan de hofzijde en
aan de noordkant naast de uitbouw; onder het overstek aan de noordkant heeft
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mogelijk een kaashok gezeten. Het woonhuis heeft sinds 1968 een aantal veranderingen ondergaan, waarbij aan de binnenplaatskant de ingang en een aantal
vensters zijn vernieuwd. Maar binnen wordt nog bewaard de bovendorpel van de
oude ingang met een kruisje en daaronder het inschrift `ANNO 1764' en moeilijk
leesbaar mogelijk `IS IMB. GELONISHIC', waarvan het jaartal wijst op een uitbreiding.
De oudste kern van het huis wordt gevormd door de twee oostelijke vakken. Dit
gedeelte, XVIB, dat zich oorspronkelijk nog een vak verder oostwaarts zal hebben
uitgestrekt, werd aan de westkant afgesloten door een topgevel met een overkraging
op consoles, waarvan sommige op hun oude plaats zijn gebleven binnen de latere
overkapping. De vorm van deze overkraging doet denken aan een huis in de
Kerkstraat in Nijswiller (afb. 381) dat in 1916 is afgebroken. In dit gedeelte ziet
men dwarse moerbalkprofielen. Het huis heeft in de noordwaartse uitbouw een
kamer boven een kelder met een tongewelf van breuksteen. De oude eindgevel
raakte ingebouwd toen het huis naar het westen werd verlengd door toevoeging
van het westelijke vak, waaronder eveneens een breukstenen kelder met een
tongewelf zit. Verder werd het dakschild aan de noordkant van onder af iets
verhoogd.
Een bakhuis in het veld ten zuidoosten van deze boerderij is in het begin van de
jaren zeventig afgebroken.
Vakwerkschuur aan de oostkant van de weg.

Hurpesch

Hurpescherweg

Gehucht ten zuiden van Mechelen in het Geuldal bij Helle. De naam, voor het
eerst in het midden van de 14de eeuw vermeld, zou zijn afgeleid van Heurtebise,
samengesteld uit heurter (botsen) en bise (gure noordenwind), en geïmporteerd
door Franstalige mensen (Tummers, blz. 77, 8 7).
De nederzetting kan zijn ontstaan bij een middeleeuwse herenhoeve. In een akte
uit 1369 wordt Lenart van Hurtpece als leenman van de heren van Wittem vermeld
(Mosmans Wittem, blz. 147. — Maasgouw 43: 1923, blz. 62. — De Crassier, 1 937,
blz. 3 08- 3 0 9).
Het gehucht heeft een verspreide bebouwing langs de weg die van Helle naar de
Geul voert : Boerderijen en huizen die nog grotendeels uit vakwerk bestaan.
Van west naar oost ziet men aan de noordkant van de weg:
Hurpescherweg nr. 3. Dwars staand vakwerkpand, xvlli, met woon- en stalgedeelte
en een bakstenen achtervleugel haaks erop aansluitend aan de westkant; topgevel
aan de straat beneden van baksteen en boven bekleed met verticale planken. Aan
de straatzijde ten westen hiervan een losse vakwerkschuur met zadeldak, xvIII.
Hurpescherweg nr. 5. Dwars staand vakwerkhuis, xvIII, onder een zadeldak met
geschoord overstek bij de oostgevel ; westgevel en benedendeel van de straatgevel
in baksteen vernieuwd. Haaks hierop aan de oostzijde terugliggend een losse
vakwerkschuur met zadeldak, xvlli, waarvan de zuidgevel en de oostgevel in
baksteen zijn vernieuwd; tegen de achterzijde hiervan een overdwarse aanbouw
van vakwerk.
Van west naar oost aan de zuidkant van de weg:
Hurpescherweg nr. 4. Langgerekt vakwerkpand, xvI1I—xIx, met een onregelmatige
plattegrond, bestaande uit een reeks onderdelen met zadeldaken in elkaars
verlengde ; de westgevel onderaan van baksteen en boven met verticale planken
bekleed. In het midden het woongedeelte en een bredere stal ten westen ervan; op
de uiteinden dwarsdeelschuren, een aan de oostkant met schilddak en twee lagere
schuren aan de westkant. Het woonhuis, met een uitbouw onder een doorgetrokken
dakschild aan de zuidkant, heeft gekoppelde vensters in de noordelijke gevel. Uit
de ligging van de onderkelderde kamer aan de noordzijde, de aangrenzende kamer
aan de zuidkant en de plaats van de schouw in dit laatste vertrek, kan worden
afgeleid dat wij hier te maken hebben met het restant van een dwars staand
gedeelte. Volgens de kaart van Tranchot (1803 e.v.) had de boerderij toen een
grotendeels gesloten binnenplaats met een haakvormig aangelegd gedeelte aan de
zuid- en oostkant, terwijl twee losse gebouwen de westkant en een deel van de
noordkant in beslag namen; het huidige woongedeelte kan een overblijfsel zijn van
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de oostelijke vleugel. Aan de zuidwestkant staat een losse vakwerkschuur, xix, met
ovenaanbouw tegen de westelijke eindgevel; schuur en aanbouw met een zadeldak;
westgevel onderaan van baksteen en boven met verticale planken bekleed.
Hurpescherweg nr. 10-12. Langgerekt vakwerkpand, xvIII—xix, met puntgevel aan
de oostkant; dwars staande westvleugel aan de achterkant — oorspronkelijke stal —
in baksteen vernieuwd en vergroot.

Kleeberg

Kleebergerweg

Gehucht ten zuiden van Mechelen aan de weg naar Camerig en de dwarsweg naar
Elzet.
Bommerigerweg nr. 5-7, 2-6-8, zie Mechelen blz. 270-271.
Kleebergerweg nr. 1. Langgerekt vakwerkpand, xviii, aan de noordkant van de
straat bij de Bommerigerweg. Schilddak met geschoord overstek; gekoppelde
vensters en het restant van een kruisvenster naast de ingang.
Kleebergerweg nr. 5. Aan de noordkant van de weg gelegen vakwerkpand, xix, met
bakstenen stalgedeelte.
Kleebergerweg nr. 4. Vakwerkhuis met gekoppelde vensters, xviii, aan de zuidkant
van de weg.

Elzet
Wegkruis

Elzetterweg

Gehucht ten zuidwesten van Mechelen bij de weg naar het Elzetterbos.
Bij de vijfsprong ten zuiden van Elzet en ten oosten van Rott staat een natuurstenen
wegkruis met het opschrift + /IHS/ANNO 1655/DEN 8 8B: IST MAECK/ KOECKARTS
IAE/MERLICK OMCOMEN/GOODT-TROST-DE-SEEL :/AMEN (vgl. Belonje, blz. 329).
Elzetterweg nr. 3. Aan de oostzijde van de weg tegenover de Kleebergerweg
gelegen hoeve, xviii—xix, met naar achteren open hof (afb. 369). Aan de noordkant
het woonhuis van vakwerk, met bakstenen gevel aan de hofzijde en straatgevel van
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Afb. 368. Kaart 21: Elzet en Rott
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
Alb. 369. Elzetterweg 3, uit het
noordwesten (opn. 1980).
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Kleebergerweg

baksteen op breukstenen onderbouw; oostelijke eindgevel met bakstenen vullingen.
Overige gebouwen van baksteen.
Elzetterweg nr. 2. Hoeve in T-vorm aan de westzijde van de weg bij de noordhoek
van de Kleebergerweg. Middenvleugel dwars staand ten opzichte van de Elzetterweg
met woongedeelte van vakwerk onder een zadeldak, xviii ; bovengedeelte van de
kopgevel met verticale planken bekleed. Gevel aan de lange zuidzijde van baksteen,
xlxs, met rechthoekige ingang in Naamse steen en segmentboogvensters. Overige
gedeelten eveneens van baksteen.
Kleebergerweg nr. 4. Vakwerkhuis met zadeldak aan de zuidzijde van de weg,
XIXA, bovendeel

van de oostelijke eindgevel met verticale planken bekleed. Ten
noordoosten van dit huis staat aan de overkant van de weg een dwarsgeplaatste
schuur van vakwerk met bakstenen vullingen onder een zadeldak, XIXA; de gevel

aan de lange westzijde beneden in baksteen vernieuwd en boven met verticale
planken bekleed.

Hilleshagen

Hilleshagerweg

Gehucht ten oosten van Mechelen aan een oude weg naar Aken, waar zich in de
middeleeuwen een gasthuis bevond (Mosmans Wittem, blz. 2). In 1365 schenken
Wenceslaus en Johanna van Brabant aan hun oom Jan van Wittem vijf haardsteden
te Hilleshagen (Ibidem, blz. 145). Aantal inwoners in 1822: 169 (Ibidem, blz. 75).
Aan de noordkant van de weg van west naar oost:
Hilleshagerweg nr. 37. Langgerekt dwars staand vakwerkpand met dwarsdeelschuur,
stal en woongedeelte onder een zadeldak met een geschoord overstek aan de
oostkant, xlx. Iets terugliggend.
Hilleshagerweg nr. 45, (t.o. nr. I I o). Vakwerkhoeve met dwars staand woonhuis,
)( Ix, en aan de oostkant haaks daarop aansluitend een lagere schuur langs de
straat. Het woonhuis heeft aan de straatzijde een bakstenen puntgevel, gedateerd
1861, met een beeldnis; in het vakwerk zit onmiddellijk rechts van deze gevel een
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Af b. 37o. Kaart 22 : Hilleshagen
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
Af b. 371. Hilleshagerweg 94, uit het
noordoosten (opn. c. 196o)
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voordeur met kepers, XVIII. Vakwerkschuur aan de achterkant van de binnenplaats
(nr. 43) in 1968 afgebrand.
Aan de zuidkant van de weg van west naar Drost:
Hilleshagerweg nr. 94, schuin tegenover de afsplitsing naar Nijswiller. Dwars
staand vakwerkpand, deels xviii, waarvan het woonhuis met wolfdak, links
vooraan, een overkraging heeft bij de ingang van de achtergelegen langsdeelschuur
(afb. 37 O.
Hilleshagerweg nr. 102, tegenover de afsplitsing naar Nijswiller. Dwars staand
pand met voorgedeelte van vakwerk, xviii ; met het latere achtergedeelte van
baksteen (nr. i oo) onder een schilddak. Aan de zuidwestkant achter de open plaats
een losse vakwerkschuur, xix, met vernieuwde delen in baksteen.
Hilleshagerweg nr. i io, tegenover nr. 45. Gesloten hoeve, XVIII—xix; het woonhuis,
gelegen aan de westkant, heeft aan de hofzijde een vakwerkgevel onder een
geschoord dakoverstek; de ingang met geprofileerde bovendorpel. De straatvleugel,
waarin naast de poort stallen waren ondergebracht, heeft eveneens een vakwerkgevel
en een geschoord dakoverstek aan de kant van de hof. Aan de zuidkant ziet men
bij het woonhuis een puntgevel van vakwerk, waarvan het bovenste gedeelte met
verticale planken is bekleed; en bij de oostelijke vleugel een puntgevel van
baksteen. De oostelijke buitengevel van het complex gaat schuil achter aanbouwen
met lessenaardaken. Het overige vakwerk is vervangen door gevels van baksteen;
de straatgevel met een ellipsboogpoort en rechte kroonlijsten; de westelijke
buitengevel met een rechte kroonlijst en de buitengevel van de zuidvleugel met
breuksteen in de onderbouw.
Hilleshagerweg nr. 112. Vakwerkpand met zadeldak, xix, waarvan het westelijke
gedeelte in baksteen is vernieuwd.
Hilleshagerweg nr. 114. Dwars staand vakwerkpand met zadeldak, xviii; in 1966
gepleisterd.
Hilleshagerweg nr. 118. Langgerekt dwars staand vakwerkpand met zadeldak,
XVIII.
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Nijswiller

Afb. 372. Kaart 23: Nijswiller
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.

De namen Wijlre, Wahlwiller en Nijswiller gaan terug op villare, bij een landgoed
behorend (Tummers, blz. 44, 46-47). Het kerkdorp Nijswiller, voor het eerst in
1 178 vermeld als Wilra S. Dionysii (Quix 1834, blz. 219. — Mosmans Mechelen, blz.
I 9), is ontstaan als nederzetting aan een oude hoofdweg van Maastricht naar Aken
via Wahlwiller en Oirsbach bij de overgang over de Selzerbeek. Deze oude weg
valt in het dorp samen met de Kerkstraat, waarvan een afsplitsing (Vossenstraat) in
noordwaartse richting naar boven voert, terwijl ten zuiden van de Selzerbeek de
Sint Dionysiusstraat samenvalt met de oude baan naar Vaals (en Aken) via
Mamelis en het oude gedeelte van Lemiers.
Op de helling staan bij de oude hoofdweg ten noorden van de beek vlak bij elkaar
de middeleeuwse kerk en de grote gesloten hoeve Groeneweg.
Op enige afstand ten oosten van het dorp staat ten noorden van de Selzerbeek het
kasteel. Ten westen van het dorp lagen vroeger eveneens aan de noordkant van de
beek twee herenhoeven, waarvan de geschiedenis terugging tot in de 14de eeuw:
de voormalige laathof Holzeterhof, ook Gellemont of Rosmeulen genoemd (op de
kaart van Tranchot Oselt), oorspronkelijk een leen van de heerlijkheid Eys, en de
hof Schuylsberg, eens het grootste leen van Wittem (H. Mosmans, in de Maasgouw
44:1924, blz. 1-2. - Mosmans Wittem, blz. 125. — Janssen de Limpens 1974, blz.
1 97 -1 99)

In 1822 werden hier 228 inwoners geteld (Mosmans Wittem, blz. 75).
KERK

De rooms- katholieke kerk van de H. Dionysius staat in het noordelijke deel van
het dorp.
Litteratuur

Afbeeldingen

Geschiedenis

Kalf, blz. 533. — Mosmans Mechelen, blz. 19. — De Crassier, 1937, blz. 314. —
Belonje, blz. 221. - J. J. M. Timmers, De kunst van het Maasland, I, Assen 1971,
blz. 31. — H. Kubach en A. Verbeek, Romanische Baukunst an Rhein und Maas,
Berlijn 1976, blz. 8 59.
Opmetingen van A. Mulder uit 1890 (afb. 374) en foto's uit dezelfde tijd (afb. 375,
376) in het archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. — Restauratieontwerp van P. J. H. Cuypers idem.
Niet uitgevoerd restauratie-ontwerp van P. J. H. Cuypers in Architectura 7: 1 899,
nr. 15, en bij Kalf.
Blijkens de vermelding van Nijswiller als Wilra S. Dionysii in 1178 (Quix 1834,
bestond de kerk al in dat jaar. Zij blijkt in de 16de eeuw te behoren bij de
parochie van Eys (P. Limb., 2:1865, blz. 346. — Maasgouw 44:1924, blz. 31). Dat
duurt tot 1802 wanneer ze onder de parochie van Mechelen komt te ressorteren. In
1835 is zij gevoegd bij de parochie van Wahlwiller.
In de jaren 1895—'96 is de kerk aanzienlijk uitgebreid door de bouw van een
oostelijke partij en vervolgens in 1905 ingrijpend vernieuwd naar ontwerp van
P. J. H. Cuypers.
2 I 9)
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Afb. 373. Kerk, plattegrond en
reconstructie van romaanse vensters
aan de hand van losse fragmenten
(opm. 1976).
Af b. 374. Kerk, opmeting van
A. Mulder, 1890. Archief Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, Zeist.
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374

Beschrijving

Grafstenen

De oostelijke partij, ontworpen door P. J. H. Cuypers, bestaat uit een driebeukig
gedeelte met absidaal gesloten zijkapellen, een eenbeukig rondgesloten koor, een
sacristie en portalen; alles opgetrokken uit kalksteen.
De oudere delen van het gebouw (afb. 374-376) — het eenbeukige schip van
kalkbreuksteen, xii, en het even brede en hoge koor, opgetrokken uit regelmatige
lagen natuursteen, xvii — zijn onder leiding van Cuypers ingrijpend vernieuwd.
Met als resultaat het tegenwoordige schip (afb. 373 en 377), waarvan de kleine
rondboogvensters in hun hoofdvorm teruggaan op de middeleeuwse schipvensters,
die bij het begin van de werkzaamheden nog voor een deel in dichtgemetselde
toestand aanwezig waren. Naast de trap bij de ingang aan de zuidzijde van het
kerkhof liggen nog twee onderdorpels van Naamse steen die bij die oorspronkelijke
vensters moeten hebben behoord. Bij de vernieuwingen door Cuypers verdwenen
de rondboogvensters van het toenmalige koor — twee aan de noordkant en een aan
de zuidkant — met hun omlijstingen van Naamse steen, xvii, en ook segmentboogvensters met omlijstingen van Naamse steen, xviii, aan de lange zijden van het
schip. Verder verdwenen toen de segmentboogomlijsting van Naamse steen van de
ingang in de zuidelijke schipgevel en twee segmentboogvensters in baksteen aan de
westkant.
De schipmuren werden toen verhoogd om het nieuwe dak een flauwere helling te
kunnen geven dan het vorige ; het houten met leien beklede torentje op het
westelijke uiteinde van het dak kreeg grotere galmgaten.
Toch is van het oorspronkelijke werk, xii, nog vrij veel behouden. Met behulp van
oude foto's (afb. 375-376) is aan te tonen dat het oude breuksteenwerk nog voor
een groot deel bewaard is : op sommige plaatsen aan de noordkant tot aan de
bovenkant van de nieuwe of vernieuwde rondboogvensters en aan de zuidkant tot
aan de onderdorpels. Verder ziet men nog steeds oudere reparaties in baksteen.
Onderin de noordmuur zit nog een zone die met grote natuursteenblokken is
gerepareerd.
In de trap van de zuidelijke kerkhofingang is een oude grafzerk als trede verwerkt.
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Afb. 375. Kerk uit het westen
(opn. 189o).
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Afb. 376. Kerk uit het noorden
(opn. 189o).
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Af b. 377. Kerk uit het noorden

(opn. c. 195o).

377

Altaren
Vm. communiebank

Zij is versierd met een medaillon dat een kruis bevat en daarachter een schuin
geplaatste hamer. Tegen de zuidgevel van het schip staan enkele grafkruisen: voor
Lennaert Koell, gestorven in 1644; voor Agatha Hamers en haar man (fragment);
en voor Iohann Hamers, gestorven in 1670; op deze laatste zerk een Calvarievoorstelling (Belonje, blz. 221).
Inventaris:
Neoromaans hoofdaltaar van zandsteen. Neoromaanse zijaltaren van zandsteen,
respectievelijk met beeld van zittende madonna en van de H. Dionysius, staande.

Eiken balustrade met reliëfs, xix, oorspronkelijk communiebank, nu gebruikt voor
de zangerstribune.

Kruisbeeld
Zilver- en ander metaalwerk

Houten triomfkruis, XXA, corpus hoog c. 15o cm.
Reliekhouder in kruisvorm, zilverkleurig, XIXB.
Vergulde neoromaanse ciborie, hoog 36,5 cm.
Zilveren kelk met vergulde cuppa en zeslobbige geprofileerde voet, hoog 20,2 Cm;
inscriptie: Joh. Wilh. Klinckhamer, 1824.
Verguld zilveren neogotische kelk, hoog 23 cm; inscriptie: eX obLatIs paroChIanorVM In VILLa sanCtl DIonIIsII (188o).
Zilveren pyxis, midden )( ix, hoog 8 cm, inscriptie P. F. L.
Twee gekoppelde oliebusjes van verzilverd koper, XIXB, hoog i o cm.
Vier neoromaanse kandelaars van verguld koper, xxa, hoog 34,5 cm.
KASTEEL NIJSWILLER

Kasteel Nijswiller staat ten oosten van het dorp op een eertijds omgracht terrein
rechts van de Selzerbeek.
Litteratuur

H. Mosmans, `Huize Nijswiller', Maasgouw 51:1 93 1, blz. 51. — De Crassier, 1 937,
blz. 316. — J. Th. H. de Win, Kastelen in Limburg, Hoensbroek 1 975 , blz. Ho.
o.
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Afb. 378. Kasteel Nijswiller, hoofdgebouw (opm. 1976).
Afb. 379. Kasteel Nijswiller, hoofdgebouw uit het westen (opn. 1980).
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Geschiedenis

Plattegrond

Hoofdgebouw

Volgens een niet te verifiëren mededeling van Butkens (Trophées du Brabant I, blz.
287) zou Werner van Bolland, rijksmaarschalk, in i 275 zijn kasteel van Neis-Wilre
van hertog Jan van Brabant in leen hebben ontvangen. In 1372 verkocht Reynerus
Galoys genaamd van Wilre het goed aan zijn zwager George van den Broeck.
Agnes Catherina van Caldenborn, vrouwe van Nijswiller, dochter van Cecilia van
den Broeck en Steven van Caldenborn, trouwde in 1505 met Jan van Eynatten. En
in 1611 verpandde Michael van Schaesberg, sinds 1607 weduwnaar van Agnes van
Eynatten, het kasteel aan Leonard van Merssen, drost van Wittem en eigenaar van
de hof Mamelis. Na zijn overlijden in kasteel Nijswiller in 1643 (zijn testament in
Maasgouw 32:191o, blz. 85) kwam het kasteel steeds zwaarder onder hypotheek te
staan en om die af te lossen verkocht Agnes van Schaesberg het in 1702. In 1703
werd het goed verheven door Pieter Leonard Brewer; deze vernieuwde zijn eed van
trouw aan de heer van Wittem in 1718 ten aanzien van kasteel Nijswiller en de
daarbij behorende goederen zoals hij ze in 1702 had gekocht. In 1753 blijkt het toe
te behoren aan Marie Odile Caroline Verstege, geboren Brewer.
In 1770 werd het kasteel gekocht door Francois Guillaume baron de Lognay; zijn
dochter Maria Elisabeth Jacoba trouwde in i 8o I met Jean Charles Joseph baron
van der Bruggen. In 1820 trouwde Eugenie van der Bruggen met Frederik von
Coels en hun erfgenamen verkochten het kasteel in 1884. Kasteel en hoeve
wisselden daarna nog enige malen van eigenaar totdat het complex in 1933 werd
aangekocht door het Algemeen Mijnwerkersfonds dat het in 1934 overdeed aan de
Zusters Franciscanessen van Heythuizen.
Gerestaureerd in de jaren 1 95 6— '57.
Het hoofdgebouw (afb. 378-380) heeft de vorm van een rechthoekig blok met een
vierkante kamertoren aan de zuidoostkant; aan de oostkant ligt de slothoeve die
met drie aaneengesloten vleugels een naar het herenhuis gekeerde binnenplaats
omgeeft.
Het hoofdgebouw, opgetrokken uit baksteen met toepassing van Naamse steen
voor de segmentboogomlijstingen van vensters en ingangen, heeft een mansarde-
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Afb. 380. Kasteel Nijswiller, hoofdgebouw uit het noordoosten
(opn. 198o).

380

schilddak met leien op het rechthoekige gedeelte en een achthoekige spits met leien
op de kamertoren; deze spits heeft een verticaal opgaand bovengedeelte met als
bekroning een windvaan met het wapen van Eynatten (kap van de kamertoren
sterk vernieuwd). Een iets hoger opgetrokken achtzijdige traptoren in de hoek
tussen de kamertoren en de oostgevel van het hoofdblok is afgedekt met een
achtzijdige spits die door een steekkap is verbonden met de kap van de kamertoren;
ook hier een bedekking met leien.
Baksteenformaten: kamertoren en traptoren 23/24 x I1/12 x 5 cm, I o lagen 64
cm; hoofdblok noordelijk deel 25/27 X 12/13 x 6 cm, to lagen 74/76 cm;
oostgevel 26 x 12/13 x 5,5 cm; hoofdblok zuidelijk deel 23 x I I x 5,5 cm,
10 lagen 64 cm.
De oudste delen van het hoofdgebouw worden gevormd door de kamertoren met
zijn hoekblokken en horizontale banden, XVIB, (vensters xviii en xlxB), de traptoren,
XVIB, met drie geblokte vensteromlijstingen van Naamse steen uit de bouwtijd aan
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Inwendig

Hoeve

de oostzijde en het noordelijke deel van het hoofdblok, XVIB-XVII-XVIII, met twee
schietspleten onder in de westgevel, XVIB, die uitkomen op de noordwestelijke
kelder; de noordoostelijke kelder met zijn ribgewelven is vermoedelijk iets jonger
dan de noordwestelijke.
Het zuidelijke gedeelte van het hoofdblok staat nog niet op het kadastrale minuutplan
van omstreeks 183o—'4o. Wel was er toen een smalle verbindingsvleugel naar de
kamertoren. Het nieuwere zuidelijke deel, xlxB, heeft segmentboogvensters met
omlijstingen van Naamse steen in de trant van de oudere.
Het verschil in ouderdom is veelal te zien aan het ontbreken van ontlastingsbogen
boven de vensters bij nieuwere of vernieuwde gevelgedeelten. Op de noordoosthoek
toont het oudere werk onregelmatigheden en hoekblokken op een plaats waar
mogelijk ooit een arkeltorentje zou kunnen hebben gezeten. Verder zit in het
oudere gedeelte van de oostgevel boven de ingang in de tweede travee van rechts
een herplaatste gevelsteen met het jaartal i 707 en een wapen met ster en dwarsbalk.
Voor de oostgevel ligt een breed terras met natuurstenen balustrade, XIXB.
In de traptoren een houten spiltrap. Enkele deuromlijstingen, XVIII op de hoofdverdieping van het huis. Verplaatste trapleuning, XVIIIB. Stucplafonds, xlx; in de
noordoostelijke kamer beschilderd en met monogram CB.
Een losse bakstenen rondboogpoort aan de kant van de straat, waarvan alleen twee
penanten oud zijn, XVIII vormt aan de noordkant van het terrein de toegang tot de
oprit naar de slothoeve. Deze hoeve is opgetrokken uit baksteen met omlijstingen
van Naamse steen bij de ingangen.
In de gevels aan de noord- en zuidkant van de binnenplaats ziet men ankers met
respectievelijk 1774 en ANNO 1 7 8 5 ; verder zitten aan de zuidkant van de binnenplaats
segmentboogvensters met houten kozijnen.
De middenvleugel aan de oostkant heeft twee doorritten met ellipsboogpoorten en
een dichtgemetselde ellipsboogpoort in de middenas.
,

,

HOEVE GROENEWEG

Hoeve Groeneweg. Kerkstraat nr. 29 (afb. 383). Grote gesloten hoeve, xviii—xix,
gelegen ten westen van de kerk, grotendeels opgetrokken uit baksteen en afgedekt
met zadeldaken. Ten westen van de zuidvleugel een ellipsboogpoort; zuidvleugel
niet oud. Het woongedeelte aan de noordkant, XVIII-XIXA, hee ft aan de binnenplaatskant een segmentboogingang in een omlijsting van Naamse steen. De
stalvleugel aan de oostkant is gedeeltelijk van vakwerk met vullingen van baksteen,
xlx. Het geheel wordt gedomineerd door de grote schuur aan de westkant met
doorrit overdwars in de middenas en het ankerjaartal 1836 in de buitengevel.
De hof Groeneweg te Nijswiller, een Wittems leen, was in 1676 in handen van
Willem Veucht, gewezen drost van Wittem. In 168o wordt het leen door Jan
Kicken voor zijn zoon Hendrik Wolraat Kicken gereleveerd (Mosmans Wittem,
blz. 83, vgl. 13 en 1o5 ; dez., in Maasgouw 44:1924, blz. 32, en 45:1925, blz. 29-30).
Volgens De Crassier was Hof Groeneweg een andere aanduiding voor Horpusch
(Hurpesch) als leen van Mechelen onder jurisdictie van de landsheer van de
schepenbank van Mechelen en zijn leenhof, en eveneens van de bank van de
commandeur van de Johannieters. Als eigenaar in 1667 noemt hij Hans Wilhelm
von Berchem, schepen van Aken van 1652 tot 1676, die stierf zonder nakomelingen.
Volgens hem werd de hof Groeneweg in 1696 afgebroken (De Crassier, 1937, blz.
309-31o).
HUIZEN

Kerkstraat

St. Dionysiusstraat

Ten zuidwesten van deze grote boerderij stond ten westen van de bocht in de
Kerkstraat een vakwerkhuis uit het 3de kwart van de 16de eeuw (afb. 381) op de
vroegere kadastrale percelen 1 789 en 1794, achter het huidige huis Kerkstraat 25.
(Voor reconstructie van dit huis, afgebroken c. 1916—'17: Hekker 1961, blz. 51 en
63, afb. 4).
Sint Dionysiusstraat nr. 4. Vakwerkhuis, xvIII, met zadeldak aan de zuidkant van
de oude weg naar Mamelis ; deels met bakstenen vullingen ; uitbouw in baksteen
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Af b. 381. Huis aan de Kerkstraat,
3de kwart 16de eeuw, afgebroken
c. 1916 (opn. 1890).
Af b. 382. Vossenstraat 3, uit het
zuidoosten, I fide eeuw (opn. 1977).
Af b. 383. Hoeve Groeneweg Kerkstraat
29, binnenplaats naar het noordwesten;
schuur uit 1836 (opn. 1982).
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Vossenstraat

onder een doorgetrokken dakschild naar de kant van de straat.
Vossenstraat nr. 3. Smal dwars staand vakwerkhuis met zadeldak, xvii, aan de
westkant van de kromming in de weg. Vullingen van baksteen.
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WAHLWILLER

Af b. 384. Kaart 24: Wahlwiller
c. I83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
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Wahlwiller

De plaatsnaam Wahlwiller is evenals de namen Wijlre en Nijswiller afgeleid van
villare, bij een villa (herenhoeve) behorend (Tummers blz. 44, 46). In de 13de eeuw
wordt het dorp nog vermeld als Wijlre of Wilre, na het midden van de 14de eeuw
ook als Waelwilre, Wailwilre (Galesloot) of Walwilre (Mosmans Wittem, blz. 126) ;
het voorvoegsel in de zin van Waals, Romaans sprekend (Tummers, blz. 44, 4 6-47).
De nederzetting, gelegen ten zuiden van de Selzerbeek, is evenals Nijswiller
ontstaan aan een oude hoofdweg van Maastricht over Gulpen langs Oirsbach naar
Aken. Aan de noordkant van deze weg, hier Oude Baan genaamd, staat de kerk die
in 1 215 onder patronaat gesteld was van de Johannieters te Mechelen (Mosmans
Mechelen, blz. 19 en blz. 69-7o, bijl. 11). Ten oosten ligt aan de noordkant van de
Oude Baan de herenhoeve Lanterne die al in de 15de eeuw wordt vermeld als
eigendom van de heren van Wittem (Mosmans Wittem, blz. 1 49, 152). Aan de
andere kant van het dorp stond de herenhoeve Leyenhof met haar 16de-eeuwse
woonhuis, maar deze hoeve is in 1890 door brand verwoest.
KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Cunibertus staat aan de noordkant van de
Oude Baan bij een knooppunt van wegen, waarvan een naar Mechelen en een
ander naar Overeys voert.
Litteratuur

Afbeeldingen

Kalf, blz. 533-534.— Mosmans Mechelen, blz. 57-60, 69, 70.— De Crassier, 1 937,
blz. 317.— Belonje, blz. 329.— J. J. M. Timmers, De kunst van het Maasland, I,
Assen 1971, blz. 31.
Plan tot herstel der buitenmuur en het maken van eene overwelving (van het

schip), schaal I a 5o, juni 1909, door W. Sprenger; lichtdruk in het archief van
Monumentenzorg.— Perspectieftekening uit het zuiden en aanzicht van het schip
uit het noorden door J. Mialaret; archief Monumentenzorg (afb. 386).
Geschiedenis

In 12 15 schonk Hendrik 111, hertog van Limburg, het patronaatsrecht van de kerken
van Mechelen en Wahlwilre met zijn hof Mechelen aan de Johannieters `Curiam
nostram Mechele (....), partes quoque ecclesiarum ad nos pertinentes in Mechele et
Wylre' (Mosmans Mechelen, bijl. 11 op blz. 69-70). De Johannieters in Mechelen
waren aansprakelijk voor het onderhoud van het schip, de glasramen van de hele
kerk, deur en zolder, het koor met zijn sieraden en het hoogaltaar met toebehoren,
zo blijkt uit de Costumen van Wittem (Habets 1891, nr. 53). In 1594—'97 was er een
proces, waarbij werd vastgesteld dat de commandeur in Mechelen moest zorgen
voor onderhoud van `het schiep op der Kercke het corpus van de Kercke item de
groote clock daerin te bestellen' (Mosmans Mechelen, blz. 58).
In 1624 is de kerk blijkens een visitatierapport uit dat jaar zo bouwvallig dat ze wel
een schuur lijkt; geen vloer, geen glas meer in de vensters en inwendig volslagen
desolaat. Het Allerheiligste werd in Mechelen bewaard `propter periculum ruinae
ecclesiae de Wyller' (Mosmans Mechelen, blz. 58). In 1 635 bepaalt de rechter dat
de commandeur van de Johannieters in Mechelen `gehouden is de Kercken van
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Af b. 385. Kerk (opm. 1976).

385

Wilre ende Mechelen behoorlijk te repareeren ende van eenen pastoor te versien'
(Ibidem blz. 57 - 5 8 ).
Ondanks die reparaties verkeerde de kerk in het begin van de 18de eeuw opnieuw
in een bouwvallige toestand. Na provisorische herstellingen met leem en stuc in
1708 geeft een visitatierapport van 17 1 2 nog het volgende beeld : geen sacristie,
dakbedekking aan een kant helemaal verdwenen, waardoor het gebint dreigt in te
storten en de muren kunnen worden aangetast.
In 1732 adviseert architect Schlaun om met het herstel te wachten tot het voorjaar
(Mosmans Mechelen, blz. 59-60). Wat er toen precies gebeurd is kunnen wij niet
meer vaststellen. Wel weten wij dat in 1739 het onderhoud van het schip ten laste
kwam van de heer van Wittem en dat het onderhoud van de toren door de
parochie moest worden betaald (P. Doppler, in Maasgouw 27: 1905, blz. 7).
Wahlwiller, dat sinds 1802 deel uitmaakte van de parochie Mechelen, werd in 1 835
een zelfstandige parochie waarbij ook Nijswiller werd gevoegd.
Na een restauratie in 1909 naar ontwerp van architect W. Sprenger, waarbij het
schip werd overwelfd, volgden in 1939 de vergroting van het koor, dat driebeukig
werd, en de aanbouw van het westelijke po rtaal, naar ontwerp van architect
G. de Hoog.
In 1946 heeft Aad de Haas het interieur van schilderingen voorzien. Zijn zestien
kruiswegstaties, geschilderd op panelen hardboord (8o x 109 cm), na een rel in
1 949 overgebracht naar het Bonnefantenmuseum in Maastricht, bevinden zich
opnieuw in de kerk sinds de laatste restauratie. Deze restauratie, in 1979—'81
uitgevoerd, stond onder leiding van architectengroep Mertens.
Beschrijving

De kerk (afb. 385-389) heeft een ingebouwde westtoren, een eenbeukig schip met
twee overwelfde traveeën, een smaller koor met twee overwelfde traveeën dat
geflankeerd wordt door twee overwelfde nevenkoren. Achter het koor in de as van
de kerk bevindt zich de sacristie, en tegen de westgevel van kerk en toren staat een
portaalaanbouw. Voor de restauratie van 1909 was het schip gewelfloos. Het oude
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Af b. 386. Kerk uit het zuiden. Tekening
van J. Mialaret, c. 1920. Archief
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist.
Afb. 387. Pastorie en kerk uit het
zuiden (opn. 1977).
Af b. 388. Kerk, noordgevel van het
schip (opn. 1977).
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eenbeukige koor had steunberen en spitsboogvensters; erachter in de lengte-as de
lagere sacristie van baksteen, c. 1860. De nevenkoren opgetrokken uit natuursteen
in 1939 hebben ook steunberen en spitsboogvensters.
De muren van het schip bestaan tot ongeveer halverwege de vensterhoogte uit
breuksteenwerk van kalksteen dat voor een deel nog middeleeuws is. In dit
breuksteenwerk zijn door architect W. Sprenger aan de zuidzijde twee kleine
rondboogvensters, xii, aangetroffen die met baksteen waren dichtgezet, en aan de
noordzijde drie smallere, met natuursteen dichtgezette spitsboogvensters in
regelmatig gelaagd metselwerk, xmil(?). Sinds de verhoging in baksteen, xvii, had
het schip grotere spitsboogvensters en deze zijn in 1909, in verband met de
overwelving die toen werd aangebracht, vervangen door rondboogvensters in
omlijstingen van Naamse steen op lager niveau. De bakstenen gevelgedeelten, xvii,
van het schip en van de toren met zijn rondbogige galmgaten zijn verlevendigd met
een aantal sierankers. Aan de zuidkant van de portaalaanbouw is opnieuw
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toegepast een omlijsting van Naamse steen, xvlllb (Schlaun?), afkomstig van de
oude westingang.
In de overwelving van het middenkoor zitten twee sluitstenen; een met AO 1643, de
ander met een klimmende leeuw en de letters FJG, het wapen en de initialen van de
commandeur van de Johannieters in Mechelen Jan Gobbet (Mosmans Mechelen,
blz. 27).
Inventaris:
Rond doopvont van hardsteen met het randschrift ANO 1628.
Neogotisch houten beeld van de H. Cunibertus, XIXB, hoog 127 cm.
Neogotische torenmonstrans van verguld zilver, hoog 55 cm; gemerkt: Vogens en
(Aachen); inscriptie onder de voet: MUnUs freDerlCl CUnlbertl snakkers
CoeLIbIs (187o).
Reliekhouder van messing in de vorm van een stralenmonstrans, xix, hoog 34 cm.
Zilveren kelk, xixa, hoog 28 cm, neoclassicistisch; gehaltemerk 2, onleesbaar merk
in ruit.
Verguld zilveren kelk, hoog 21 cm; neogotisch met voorstellingen van de evangelisten, kruis, en de H. Cunibertus op de voet, inscriptie op de voet: MUnUs freDerlCl
CUnlbertl snakkers pII CoeLIbIs (1873); onder de voet: H. J. Dautzenberg.
Zilveren pyxis, hoog 7,5 cm; inscriptie: BS. 1865.
Zes onderling verschillende geprofileerde kandelaars, messing, xvid, hoog
21,5 cm.
In de oostgevel van de kerk is een beschadigde grafsteen ingemetseld van 'Claas
Kous gewesene Haefweine — Ou-den Ho ff (pachter van de hof Holset), gestorven
in 1686 (Belonje, blz. 329).
Een uitgesleten zerk, xv1I1, met een miskelk.
Pastorie gelegen ten westen van de kerk, opgetrokken uit baksteen, xixd, met recht
afgedekte voorgevel in eclectische trant (afb. 387).
HOEVE LANTERNE

De hoeve Lanterne, Oude Baan nr. 45, ligt aan de noordkant van de weg ten
oosten van het dorp.
Litteratuur
Ontwerptekening

Mosmans Wittem, blz. 79, 149, 152.
Plattegrondtekening van Mathias Soiron; Rijksarchief Maastricht, album Soiron x,
36 3 (afb. 39o).

Geschiedenis

De hoeve wordt voor het eerst vermeld in 1442 wanneer Willem van Rittersbach
aan Jan 111, heer van Wittem, een erfpacht op de hof van Lanterne verkoopt. Het
jaar daarop verkoopt hij de hof tzo Lanternen met alle toebehoren aan Margaretgen
van Palant, vrouw van heer Frederik van Wittem. Frederik verkocht de Lanterne in
148o aan Dirk van Pallant, die sinds 1466 heer van Wittem was. In 1608 verpandde
Floris 11 van Wittem de hof van Lanterne samen met het woonhuis en de pacht van
de hof Scheulsborg bij Nijswiller en het Wijnhuis in Partij aan de drost van
Wittem, Adolf Bertholf van Belven.
Het woonhuis is blijkens het jaartal boven de ingang in 1813 gebouwd, en wel naar
ontwerp van de Maastrichtse architect Mathias Soiron. De plattegrondtekening
van Soiron (afb. 39o) toont het complex met binnenplaats `Bassecour van den
pachthof van de Heer Dewilde gelegen bij Niestwylder' ; ondanks de vermelding
van Nijswiller moet het een tekening zijn van de Lanterne bij Wahlwiller. Links
onder zien wij `Het nieuw aengelegt Huijs aande Heck', iets naar voren springend
ten opzichte van de langsdeelschuur, `dese schuur lanck 27 passen 2 3/4 voeten
uitwendig'. Ten westen van de binnenplaats lag toen de woning van de pachter met
de paardestallen, daarop aansluitend de achtervleugel met koestal en schaapstallen,
en ten oosten van de binnenplaats een vleugel met wagenschop, `uytvaart door de
weyde' en varkensstallen.
Grote gesloten hoeve van baksteen, xvIII—xix ; aan de zuidkant een langsdeelschuur
met zadeldak en iets naar voren springend ten westen daarvan het woonhuis ; het

Afb. 389. Kerk, interieur met schilderingen van Aad de Haas uit 1946
(opn. 1982).
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Af b. 390. Hoeve Lanterne. Ontwerptekening van M. Soiron. Rijksarchief
Maastricht.
Afb. 391. Hoeve Lanterne, woonhuis,
1813; uit het zuidwesten voor de laatste
verbouwing (opn. 1961).
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Afb. 392a. Voormalige hoeve Leyenhof,

afgebrand 3 I oktober 1890 (naar opm.
25-27 okt. 1890).

doorsnede a-a
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Alb. 392b. Voormalige hoeve Leyenhof,
afgebrand 3 I oktober 1890 (naar opm.
25-27 okt. 1890).

doorsnede b-b

doorsnede c c

noordgevel

doorsnede d-d
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Afb. 393. Voormalige hoeve Leyenhof,
uit het westen voor de brand van 1890
(opn. 1890).

woonhuis (afb. 391) heeft hoekblokken van Naamse steen; de rechthoekige
vensters en de ingang in de middenas van de voorgevel aan de lange zuidzijde zijn
voorzien van omlijstingen van Naamse steen; boven de ingangsomlijsting zit een
steen met een maltezerkruis in een rond schildje en het opschrift LA FERME/LANTERNE/ 1813. In de jaren zestig is het mansardedak vervangen door een lage
bovenverdieping met zadeldak. Aan de westkant achter het huis een rondboogpoort
met een geblokte omlijsting van Naamse steen ; deze geeft toegang tot de binnenplaats
die verder omgeven is door bedrijfsvleugels met zadeldaken.
VOORMALIGE LEYENHOF

De hoeve Leyenhof, gelegen aan de westkant van het dorp aan een zijweg ten
noorden van de Oude Baan, is op 3I oktober 1890 door brand verwoest. Door
opmetingen en drie foto's, gemaakt door architect A. Mulder op 25-27 oktober
van dat jaar (archief Monumentenzorg), weten wij hoe zij eruit heeft gezien (afb.
39 2 -394). Een grote gesloten hoeve ; het woonhuis aan de oostkant vermoedelijk
xvi ; opgetrokken uit mergel, evenals de noordvleugel met varkensstallen en aan de
buitenkant een ovenuitbouw, en de zuidvleugel met paardenstal.
Aan de westkant stond een grote graanschuur, waarvan de deelingang aan de
zuidkant gekoppeld was aan de inrit van de binnenplaats ; midden boven deze
poorten — die geen bogen meer hadden maar rechte lateien — zat nog een wapensteen
met het jaartal 1707.
OVERIGE GEBOUWEN

Oude Baan

Oude Baan nr. I, op de noordwesthoek van de zijweg die vroeger naar de Leyenhof
voerde. Huis van baksteen met zadeldak en ankers 17 8o in de lange zuidgevel aan
de kant van de straat. Segmentboogvensters. Ingrijpend vernieuwd.
Oude Baan nr. 2. Sterk vernieuwde hoeve met binnenplaats, gelegen aan de
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Afb. 394. Voormalige hoeve Leyenhof,
binnenplaats naar het zuiden voor de
brand van 1890 (opn. 189o).
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zuidkant van de weg, schuin tegenover nr. i. Dwars staande westvleugel nog ten
dele van vakwerk, xviii ; kruisvenster met getoogde middendorpels.
Oude Baan nr. 32-36, aan de zuidkant van de weg, ongeveer halverwege de
Lanterne. Hoeve met naar voren open binnenplaats. Aan de oostkant een dwars
staand woonhuis van vakwerk, xviii. Aan de achterkant een dwarsdeelschuur van
vakwerk, xviii, onder een schilddak met geschoord overstek aan de hofzijde; met
doorrit.
WEGKRUIS

Op de Kruisberg ten noorden van het dorp staat bij een vijfsprong van wegen een
gietijzeren wegkruis bij een oude eik. Verder een gedenksteen met het opschrift
EWIGKEIT !/HIER IST AM 30 NOV 1860/ARNOLD ROUILLON/PLOTZLICH GESTORBEN/
WIE EIN DIEB IN DER NACHT/ALSO WIRD DER TAG/DES HERRN KOMMEN/BETET
FUR SEINE SEELE/AVE MARIA.

Daaronder een doodshoofd op gekruiste beenderen.
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Wittem

Afb. 395. Kaart 25 : Wittem c. 1840

naar het kadastrale minuutplan.

Wittem wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van 1125, waarin keizer
Hendrik Iv bevestigt, dat Guda het allodium Witham, dat zij van haar vader geërfd
had, aan de Sint-Jacobskerk te Luik had geschonken. Zij was kloosterlinge, of
reclusa, geworden in de Sint-Jacobsabdij nadat haar man Thiebald van 's Gravenvoeren voor 1112 was gestorven (Mosmans Wittem, blz. 3, 135-136).
Witham of Wittem, was oorspronkelijk een stuk grond met vermoedelijk een curtis
of herenhoeve bij een kromming (-ham; vgl. Gysseling, blz. 1084 en Tummers, blz.
74). Op het drassige terrein in de kromming van de oude hoofdweg van Maastricht
naar Aken kwam bij de samenvloeiing van de Geul en de Selzerbeek het kasteel te
staan. Ten zuiden ervan ontstond de nederzetting Partij (eertijds genaamd Tortey,
van Tortata, v. tortus, bocht; vgl. Tummers, blz. 72, 73-74) aan de heerbaan waar
een tol kwam van de heren van Wittem.
In 1731 liet graaf Ferdinand von Plettenberg tussen Partij en Cartils de vrijwel
kaarsrechte Wittemer Allee, geflankeerd door forellenvijvers aanleggen. Schuin
tegenover het kasteel kwam aan de noordoostkant van deze Allee het door hem
gestichte Capucijnenklooster te staan, dat in de 19de eeuw zou worden overgenomen
door de Redemptoristen. Deze wisten met hun `volksmissies' zoveel publiek te
trekken dat er naast het klooster wat lintbebouwing ontstond met onder meer een
aantal cafés en restaurants.
Aan dezelfde kant van de Allee was inmiddels bijna halverwege Cartils de
Wittemer watermolen gebouwd.
Iets ouder dan deze molen is de Posterij aan de zuidkant van de straatweg van
Maastricht naar Aken, aangelegd in de jaren 1824—'25.
KASTEEL WITTEM

Kasteel Wittem ligt in het vlakke gebied bij de samenloop van Geul en Selzerbeek
tussen de Wittemer Allee en de weg van Maastricht naar Vaals.
Litteratuur

Afbeeldingen

Van der Aa, xIII, blz. 1245.— J. Craandijk, Wandelingen door Nederland vi,
Haarlem 1882, blz. 62-64.— P. Limb., 18: 1881, blz. 283.— Habets 1882, blz. 169-170.A. J. A. Flament, in Buiten I I : 1917, blz. 155-156.— A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken in Nederland III, Amsterdam 1922, M I— 2.H. Mosmans, in Nedermaas I : 1922—'23, blz. 94-96.— Mosmans Wittem, blz. 6-15,
129-134.— Voorl. Lijst. blz. 596.— H. Mosmans, in Maasgouw 51 : 1931, blz. 19.— De
Crassier, 1937, blz. 302-306.— Nederlandse kastelen en landhuizen (red. F. W. van
Gulick), Den Haag 1960, blz. 471-478.— E. Janssen, Kasteel Wittem, Restauratiestichting Limburg 1960.— J. Th. H. de Win, Kastelen in Limburg, Hoensbroek 1 975,
blz. II o.
`Couvent des Redemptoristes et ancien Château des Seigneurs de Wittem' uit het
noordwesten, aquarel (tussen 1836—'38) van Ph. G. J. van Gulpen, verz. Limb.Gesch.
en Oudh.Gen., in stadsarch. Maastricht (afb. 410.). — Kasteel en klooster uit het
zuiden, litho midden xix; zie E. Janssen, o.c. blz. 65.— Voor de situatie de kaart van
Tranchot (1803 e.v.) en het kadastrale minuutplan van c. 1840; zie ook Mosmans
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Wittem t.o. blz. 14.— Foto's uit 1888 in het archief van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg (afb. 398, 412).
Geschiedenis

Het kasteel, zetel van de heerlijkheid, was goed verdedigbaar door zijn ligging in
het drassige terrein bij de samenvloeiing van Geul en Selzerbeek; een strategisch
belangrijke situatie door de nabijheid van de weg van Maastricht naar Men. Het
kasteel was van 1213 tot 1344 in handen van het geslacht Scavedries de Julémont.
In de rijmkroniek van Jan van Heelu (c. i 344) is sprake van de burcht van Wittem,
die zo sterk was dat Walram II van Valkenburg van de Gelderse partij in de
Limburgse successieoorlog in 1286 een belegering moest opgeven. In i 344 kwam
het kasteel in handen van Jan van Cosselaer, een bastaard van hertog Jan ii van
Brabant.
Een nakomeling van hem, Jan in van Cosselaer, gestorven in 1443, heeft hoogst
waarschijnlijk verbouwingen laten uitvoeren. Er was toen namelijk onenigheid met
de voogd van Eys die bezwaar maakte tegen het vervoer van stenen over een weg
in zijn gebied.
Toen Karel v in 1520 naar Aken ging om tot keizer te worden gekroond bracht hij
de nacht door op kasteel Wittem, dat in 1466 in het bezit was gekomen van de
familie van Palland (P.Limb., i8:1881, blz. 283). Het was een machtige burcht die
volgens overlevering niet minder dan zeven torens had `tot versiering en versterking'
(Van der Aa, xIIi, blz. 1245). Dat waren niet alleen muur- en arkeltorens maar ook
een grote toren in het midden. Uit rentmeestersrekeningen van 1531—'32 (RA
Arnhem, Culemborgs archief; vgl. Mosmans Wittem blz. 129-130) blijkt echter de
bouwvallige toestand in die tijd. Toen was `der groesse toerne in 't midden door
den slachregen all uijtgewerckt ende die steyne alle ontloest'. Daarom besloot men
`diesen toren das steynewerk aff zo leggen tot up dat overste wulffsel, willich is die
huegde vant afliggen omtrent xxiiii voeten'. Dat betekende de afbraak van
ongeveer acht meter metselwerk van het forse bouwwerk.
Het hout dat vrijkwam bij deze afbraak moest over de `vorste brugge' worden
gelegd. Verder is er in de Costumen van Wittem, opgetekend in 1550, sprake van
wachtposten `in de voirste port ende op den damme' (Habets 1882, blz. I69-170).
Via de poort `op den damme' kwam men via een valbrug bij de middelpoort want
die wordt in 1700 nog aangeduid als `die Meydelpoort, genomet aen die falbrueck' ;
pas als men die voorbij was kon men bij de poort komen die toegang gaf tot het
slotplein. Dit alles wijst op een dubbel grachtenstelsel.
In 1537—'38 is `die alte portz tot Wetthem affgebroicken ende ijn nouwe gemaeckt'.
In de oude poortvleugel woonde de halfwin of pachter van de slothoeve. De
nieuwe bestaat nog gedeeltelijk met dichtgemetselde spitsboogpoort.
Het kasteel had vermoedelijk al in 1 344 een slotkapel. Omstreeks 153o zijn er in
het kasteel twee vaste altaren (Mosmans Wittem, blz. 131-134) en in 1726 is er een
`Altar im feinerem Salet' (Maasgouw 51: 1931, blz. i 9).
In de Tachtigjarige oorlog ging de burcht ten onder. Floris i van Pallant koos de
zijde van de opstandelingen tegen Philips ii. Het kasteel werd verbeurd verklaard,
kreeg een Spaanse bezetting, viel in handen van de tegenpartij die het op haar
beurt moest prijsgeven maar daarna weer terugkeerde. Het kasteel werd hoofdkwartier van Willem de Zwijger toen zijn leger op de Gulperberg bivakkeerde.
Door de wisselende oorlogskansen liep het kasteel veel schade op. Ten slotte is het
in 1569 door de Spanjaarden opnieuw veroverd en opgeblazen.
In 1604 kreeg Floris ii van Pallant het kasteel in handen, maar wel `afgebrant en
geruineert' zoals hij in i6i i in een rekest aan de Staten-Generaal schreef. Toen zijn
vriend Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag werd onthoofd was Floris ii van
Pallant in Wittem, waaruit valt af te leiden, dat het huis toen zover hersteld was
dat er weer gewoond kon worden.
Toen Philip Theodoor graaf van Waldeck Pyrmont het kasteel in i 639 erfde was
het sterk genoeg om mensen en goederen bescherming te bieden. Zo had Wynand
van Breyll heer van Eys al in 1621 een kist met kostbaarheden naar Wittem laten
overbrengen; en later gaf de graaf van Waldeck aan zijn onderdanen verlof om
kostbaarheden op het kasteel in veiligheid te brengen als tegenprestatie voor het
uitdiepen van zijn vijvers.
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Het kasteel kreeg in de loop van de 17e eeuw nog heel wat te verduren. In 1638
werd het door Hessische soldaten belegerd en in 1642 ingenomen door Franse
soldaten; in 1672 werd het hoofdkwartier van een Frans leger onder Condé.
Nadat in 1668 de hertog van Luxemburg `het vuyr in de poort gestoken' heeft, zijn
er in 1677 plannen om `op de plaetse van het geruineerde casteel te zullen bouwen
een bequaeme woninghe nae sulcke model als men sich daerover vergeleken heeft',
maar uitvoering daarvan bleef achterwege. In 1678 wordt bevolen te herstellen
`was an dem Haus Wittem durch die in Maestricht gelegen franzósische guarnison
an einer seite demoliert' was (E. Janssen, o.c., blz. 65). In 1686 werd de heer van
Eys op het kasteel van Wittem gevangen gezet omdat hij Frederik van Waldeck
niet als leenheer wilde erkennen. Honderd jaar later was de gevangenis op Wittem
al lang buiten gebruik. Men weet dan nog dat 'im Keller ein kleines Gewólbe ist,
warin schon wohl, dem Vernehmen nach, Verbrecher gesessen' (Mosmans Wittem,
blz. 14).
Omstreeks 170o worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Dat blijkt onder
meer uit een rekening uit dat jaar van Claes Kevers `dienende tot bouwagie van 't
haus Wittem'. Dan wordt `op het castell van Wittem aen dye Muyren' gerepareerd;
werkt Linart Keullartz aan `de olde Muyren' en worden er `20 eiseren brugghen
boven die viensteren gemaekt'. Het voorplein dat `seither der Sprengung des
Hauses gleich ein Morast gelegen', sinds de verwoesting van 1569 dus, is in
1699-1700 `mit Kieselsteine so weit nóthig' geplaveid. En later volgt nog het
herstel van de vensters die op i februari 170I `van malcander geslaghen sijn door
den groote wint' (Mosmans Wittem, blz. 130-131).
In 1717 verkocht Albertine Elisabeth van Waldeck Pyrmont, vrouw van Philip
Lodewijk graaf van Erbach, de heerlijkheid aan Jan Rudolf baron von Pretlack.
Deze verkocht de heerlijkheid in 1720 aan Carl Gottfried baron von Gleich. In de
jaren 1729—'33 liet Ferdinand Adolph von Plettenberg, die de heerlijkheden
Wittem en Eys in 1722 had gekocht, vlak bij het kasteel het Capucijnenklooster
bouwen met de bedoeling de voorvleugel als woonvleugel te gebruiken. Van
plannen tot herbouw van het kasteel zag hij af na aankoop van de Neubourg bij
Gulpen.
Het klooster kwam met zijn voorgevel te liggen aan de rechte Allee, die hij in 1731
liet aanleggen tussen Partij en Cartils. Tussen kasteel Wittem en Cartils lagen aan
elke kant van die weg vier langgerekte forellenvijvers en verder was er aan de
noordoostkant van de weg pal tegenover het kasteel een rechthoekige visvijver. De
vijvers, die gevoed werden door de Selzerbeek, staan aangegeven op de kaart van
Tranchot (1803 e.v.). In 1733 wordt gewag gemaakt van 'Reparation des grossen
und gegeniiberliegenden Fischteichs oberhalb denen Forellen weijeren' en in 1 775
wordt de jacht en visserij van Wittem `mit 8 weijeren in der allee und den Capucienersfliigel' aan geheimraad Strauch verpacht (Mosmans Wittem, blz. 13). Het

kadastrale minuutplan van c. 1840 geeft op de plaats van de acht vijvers langs
de Wittemer Allee zeven vijvers aan. Nu is er nog een aan de noordoostkant, die
als molenvijver fungeert bij de Wittemer molen (uit 1836—'38).
Hoewel er in 1737 nog herstelwerkzaamheden aan een van de gevels van het
kasteel werden uitgevoerd blijkt het verval in 1770 zo ver te zijn voortgeschreden
dat er sprake is van `um das Schloss eingefallene Mauerwerk' ; en in 1794 schrijft
Feller in zijn Dictionnaire Géographique: `Le chateau est antique délabré et
inhabitable' (Mosmans Wittem, blz. 14).
Na de definitieve opheffing van de heerlijkheid in 18o i is het kasteel door de
Fransen verkocht aan Simon Merckelbach; deze kocht in 1807 ook de slothoeve
(die Adolf Merckelbach in 1764 in pacht had gekregen; vgl. Mosmans Wittem, blz.
14). Ingrijpende herstellingen in neogotische trant, uitgevoerd vóór 1882 (vgl.
Craandijk, Wandelingen door Nederland vi blz. 62), gaven aan het kasteel het
uiterlijk dat op foto's uit 1888 te zien is (afb. 398, 412).
In 1957 verkocht mr. W. J. H. A. Merckelbach, burgemeester van Wittem, het
kasteel aan J. F. Rooding die het gebouw als hotel ging exploiteren. Na verkoop
aan P. C. H. Ritzen in 1968 is het kasteel onder leiding van ir. P. C. H. Satijn
gerestaureerd. Bij die restauratie is onder meer aan de westkant een groot neogotisch
spitsboogvenster ter verlichting van het trappehuis vervangen door een rechthoekig
,

33 2

396

WITTEM

WITTEM

333

Afb. 396-397. Kasteel Wittem
(opm. 1969).

397

Plattegrond

Herenhuis

Materiaal

venster van hetzelfde neogotische model als de overige.
Het kasteel en de slothoeve aan de zuidoostkant ervan liggen in het brede Geuldal
met overblijfselen van twee omgrachtingen op enige afstand van het complex (afb.
39 6- 397). Het binnenste grachtrestant bevindt zich aan de westkant en het
buitenste aan de noordoost-, noord- en noordwestzijde, waar het in verbinding
staat met de Geul die hier in 1824—'25 bij de aanleg van de nieuwe weg naar Vaals
noordwaarts is verlegd. De binnenomgrachting is in vollediger vorm weergegeven
op de kaart van Tranchot van 1803 e.v. en op het kadastrale minuutplan van
omstreeks 184o. Het water kwam toen nog grotendeels tot bij de buitengevels
van kasteel en hoeve.
Het herenhuis (afb. 396-400) heeft twee vleugels haaks ten opzichte van elkaar met
eindgevels aan de oost- en noordkant, een uitspringende ronde toren op de
zuidwesthoek en een achtzijdig ingangspaviljoen in de binnenhoek.
De gevels zijn grotendeels van Nivelsteiner zandsteen met uitzondering van de
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oostelijke eindgevel en de daarbij aansluitende gevelgedeelten aan de lange zijden,
die van baksteen zijn. Het zadeldak van de zuidvleugel, het lagere schilddak van
de andere vleugel en de achtzijdige spitsen van de toren en het lagere ingangspaviljoen zijn met leien bedekt.
Bij de muren van zandsteen zijn globaal gezien twee soorten metselwerk te
onderscheiden ; het oudst, xili, is het nogal onregelmatig gelaagde werk van
tamelijk grote blokken bij de zuidvleugel, de toren en het geknikte gevelgedeelte
aan de westzijde van de andere vleugel. De overige muren van dit gedeelte zijn
opgemetseld uit kleine stenen in regelmatige lagen, xv ; de eindgevel aan de
noordkant van deze vleugel is onderaan beklampt na verwijdering van een
aanbouw. De bredere zuidvleugel is ingekort en aan de oostkant afgesloten door
een puntgevel, c. 1700 (?), van baksteen op een breukstenen onderbouw.
Op de zuidvleugel staat een eiken kap, c. i 600 (?), waarvan de vlakke schoten zijn
gelegd over een weergang die oorspronkelijk open was. De openingen tussen de
kantelen van deze weergang zijn dichtgemetseld met baksteen. De kap stond aan
alle kanten vrij totdat de kap van de andere vleugel er tegenaan werd gezet. Deze
jongere kap, c. 1700 (?), heeft spanten van denne- en grenehout en veel ribben en
gordingen van opnieuw gebruikt eikehout.
De achtkantige torenspits, waarin nog een eiken makelaar, xvi, zit, heeft vlakkere
schoten waarmee de oorspronkelijk open weergang is afgedekt. De muurplaat van
de kap ligt hier op enkele baksteenlagen boven de kantelen waartussen de openingen
met baksteen zijn dichtgezet. Een reeks kraagstenen aan de buitenkant van de
ronde toren kan wijzen op de vroegere aanwezigheid van een mezekouw. Verder
zit er in de hoek tussen de toren en de westgevel een geprofileerde uitmetseling als
restant van een uitgebouwd gemak.
Op de noordelijke hoek van de smallere vleugel met schilddak zitten aan beide
kanten geprofileerde uitmetselingen van een vroegere arkeltoren.
De meeste vensters hebben neogotische kozijnen van Naamse steen; op de
hoofdverdieping en eerste verdieping van beide vleugels kruiskozijnen die
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Afb. 398. Kasteel Wittem, hoofdgebouw
en hoeve met daarachter dak en toren
van de kerk, uit het westen (opn. 1888).
Afb. 399. Kasteel Wittem, hoofdgebouw
uit het westen (opn. 1982).
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Afb. 400. Kasteel Wittem, hoofdgebouw

uit het oosten (opn. c. 1915).
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corresponderen met tussendorpelkozijnen van de toren; de bovenste verdieping
heeft oudere enkelvoudige vensters. Een groot neogotisch spitsboogvenster in de
westelijke buitengevel dat zorgde voor daglicht in het trappehuis is bij de laatste
restauratie vervangen door een kruisvenster naar model van de andere (afb. 398,
399). In de bakstenen eindgevel van de zuidvleugel is een ingangsomlijsting in
neogotische trant bij deze restauratie veranderd in een venster.
De lagere ingangspartij (afb. 400) in de binnenhoek aan de oostkant van het
herenhuis is neogotisch van stijl ; zij heeft een spitsbogige ingangsomlijsting,
kruisvensters, mergelstenen steunberen en een achtzijdige spits. Behalve schietspleten in de ronde toren — twee op kelderniveau en een dichtgemetseld op de hoofdverdieping — zijn er nog enige kleine venstertjes in omlijstingen van Naamse steen;
onder meer bij de kelder en in de hoek tussen de toren en de westgevel. Een
venstertje op kelderniveau in de binnenplaatsgevel van de noordvleugel onmiddellijk
naast de ingangspartij heeft een ezelsruglatei, xIII.
Tussen de twee benedenvensters aan deze kant bevindt zich een dichtgemetselde
ingang. Helemaal rechts in de lange buitengevel van de zuidvleugel zitten boven
elkaar twee dichtgemetselde vensters ; de kozijnen van Naamse steen met restanten
van tussendorpels boven het midden. Oude dichtgemetselde vensters in Naamse
steen zijn ook nog te zien in de bakstenen eindgevel van deze zuidvleugel aan
weerskanten van het neogotische venster op de eerste verdieping.
In de zuidvleugel heeft de westelijke kelder een mergelstenen tongewelf en de
oostelijke een vlak plafond. In de andere vleugel bevindt zich een kelder met een
tongewelf van baksteen.
De ronde hoektoren heeft een kelder die overkluisd is met een bakstenen koepelgewelf, maar onder de aanzet daarvan is nog een uitmetseling zichtbaar voor een
vroegere overdekking.
Neogotische houten trap in de noordvleugel. De grote zaal op de hoofdverdieping
van deze vleugel heeft een stucplafond met als siermotief het monogram van
Merckelbach.
De gebouwen van de slothoeve, afgedekt met zadeldaken, omgeven een onregelmatig
gevormde binnenplaats aan de zuidoostkant van het kasteel. De noordoostelijke
vleugel was blijkens het kadastrale minuutplan van omstreeks i840 vroeger
langer. Het westelijke gedeelte, dat een flauwe knik maakte met het nog bestaande
deel, liep door tot aan de noordelijke eindgevel van het herenhuis. De toegang lag
toen net als tegenwoordig bij de oostelijke hoek naast het nog steeds aanwezige
voormalige poortgebouw.
Het westelijke stuk van de noordoostelijke vleugel werd vóór 1888 (vgl. afb. 41 i )
vervangen door een nieuwe vleugel haaks aansluitend op het oudere werk; tussen
de nieuwe vleugel die uit baksteen is opgetrokken en de rechterhoek van de
oostelijke eindgevel van het herenhuis kwam een breukstenen muur als afscheiding
tussen het voorplein van het herenhuis en de binnenplaats van de hoeve.
Het restant van de noordoostelijke vleugel van de slothoeve hee ft een buitengevel
die grotendeels van breuksteen is, evenals het linkerdeel van de gevel aan de
binnenplaatskant, xvii ; het rechterdeel van de gevel aan de zijde van de binnenplaats
is van baksteen; in dit gedeelte bevindt zich onder meer een ellipsboogpoort, xviii;
verder zijn er aan de binnenplaatskant van deze vleugel ronde vensters en segmentboogingangen in baksteen. De overkapping van de noordoostelijke vleugel is
nog voor een deel oud; westelijke deel, xvii, oostelijke deel iets jonger.
Aan de zuidoost- en zuidwestkant van de binnenplaats bevindt zich een haakvormig
aangelegd gedeelte, xvi-xviii. De buitengevels zijn opgetrokken uit baksteen met
speklagen en hoekblokken van mergel ; de zuidoostelijke buitengevel heeft echter
een bovenzone zonder speklagen en aan de binnenkant onderin metselwerk van
mergel. De zuidoostelijke vleugel, een grote langsdeelschuur, met ellipsboogpoort
aan de oostkant, heeft zijn huidige gedaante pas gekregen na aanbouw van de
vleugel aan de zuidwestkant van de binnenplaats. Tegen de zuidoostelijke buitengevel van de langsdeelschuur staat een kleine bakstenen aanbouw overdwars met
schilddak.
Op de zuidwestvleugel sluit met een flauwe knik een bakstenen vleugel aan met
brede rondboogvensters. Dit gedeelte, aangebouwd omstreeks het midden van de
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Afb. 401. Kasteel Wittem, voormalig
poortgebouw, uit het zuidoosten
(opn. 1961).

401

Voormalig poortgebouw

19de eeuw, loopt door tot aan de linkerhoek van de oostelijke eindgevel van het
herenhuis.
In het verlengde van de schuur aan de zuidoostkant is omstreeks het midden van
de 19de eeuw eveneens een smaller gedeelte van baksteen met ronde buitenvensters
gebouwd. Tussen de eindgevel van dit gedeelte en de noordoostvleugel is een
bakstenen muur opgetrokken met een ellipsboogpoort onder een zadeldakje; op de
sluitsteen van deze poort staat het jaartal 18 55.
Het voormalig poortgebouw met pachterswoning ten oosten hiervan is na omstreeks
I 84o sterk gewijzigd en in baksteen uitgebreid tot een haakvormig geheel, zodat de
verlengde zuidoostelijke vleugel van de hoeve en de pachterswoning met twee
hoeken tegen elkaar kwamen te staan. In het oudere uit natuursteenblokken
opgetrokken gedeelte uit de jaren 1537—'38, zit aan de zuidoostkant nog een risaliet
met een dichtgemetselde spitsboogpoort in een omlijsting van Naamse steen,
waarboven zich een omrankte nis met een wapenschild bevindt (afb. 401). Ook in
de gevel aan de noordwestkant is nog een dichtgemetselde spitsboogpoort
zichtbaar.
KLOOSTER

Het voormalige Capucijnenklooster, sinds 1836 Redemptoristenklooster, toegewijd
aan de H.H. Alfonsus van Liguori en Joannes Nepomuk, ligt aan de noordoostkant
van de Wittemer Allee schuin tegenover het kasteel.
Litteratuur

Ontwerptekeningen

Mosmans Cap. Wittem, blz. 17-50. — Mosmans Red. Wittem, vooral blz. 46-65.—
De Crassier, 1937, blz. 306-307.— Belonje, blz. 341-342.— Schoenen, blz. 20.
— Schlaunstudie, Bildteil, blz. 96-101, nr. 25.
Ontwerptekeningen van Johann Conrad Schlaun in het Landesmuseum te Munster:
LM 77, plattegrond begane grond van kerk en klooster, 63 x 84,2 cm, 5 juni 173o
(afb. 403).
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Afb. 402 403. Ontwerp voor kerk en
klooster van J. C. Schlaun, 1730.
Landesmuseum Munster.
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LM 78,westelijke gevel van kerk en klooster, 4o x 77,4 cm (afb. 402).
LM 79,plattegrond van het westportaal, en opstand van de ingang en het venster
erboven (afb. 405).
LM 8o, lengtedoorsnede van de kerk naar het noorden met opstand van de dakruiter
(afb. 404).
LM 82,dwarsdoorsnede van de kerk naar het oosten (afb. 407).
LM 83,dwarsdoorsnede van het hoofdaltaar (afb. 406).
Ongesigneerde ontwerptekeningen (kopieën) van Schlaun in de verzameling
Klausener, Aken (Schoenen, blz. 20).
`Couvent des Redemptoristes et ancien Chateau des seigneurs de Wittem' uit het
noordwesten, en 'Façade du Couvent de Wittem' ; aquarellen (1836—'38) van
Ph. G. J. van Gulpen, verz. Limb. Gesch. en Oudheidk. Gen., stadsarchief Maastricht
(afb. 410). — Kasteel en klooster uit het zuiden, litho midden xix ; zie E. Janssen,
o.c., blz. 65.— `Gezicht op het klooster te Wittem' uit het noorden na 186o, houtgravure
van J. Walter naar tekening van E. Bogaerts ; verz. Rijksbureau v. Kunsthist. Doc.,
Den Haag (afb. 412).— Klooster en gedeelte van de kerk uit het zuidwesten in de
toestand tot 1892; in Mosmans Red. Wittem t.o. blz. 65 (afb. 413). — Foto van
kasteel en klooster genomen vanaf de Gulperberg in 1888 (afb. 410; archief
Monumentenzorg.
Het kloostercomplex staat aan de noordoostkant van de Wittemer Allee, de
ongeveer een kilometer lange weg tussen Partij en Cartils, die Ferdinand van
Plettenberg in 1731 liet aanleggen samen met vier forellenvijvers aan elke zijde en
een visvijver pal tegenover het kasteel. Schuin tegenover het kasteel en ten
zuidoosten van de weg naar Eys liet Plettenberg in de jaren 1729—'33 op eigen
kosten kerk en klooster bouwen naar ontwerp van Johann Conrad Schlaun onder
toezicht van Johann Joseph Couven door aannemer Klausener (Schoenen, blz. 20).
Aan de zuidoost- en noordkant van het complex werd op het oplopende terrein
een tuin aangelegd omgeven door een muur, waarbinnen aan de noordkant van de
kerk de begraafplaats kwam te liggen. Om het klooster en de vijvers aan de Allee
van water te voorzien werd een aftakking van de Selzerbeek gegraven met een
overkluizing achter een terras bij het klooster.
De eerste steenlegging had al op i6 juni 1729 plaatsgevonden toen het kapittel en
de bisschop van Luik respectievelijk op 28 juli en 4 augustus 173o toestemming
verleenden voor de bouw. Een van de ontwerptekeningen van Schlaun is gedateerd
op 5 juni 1730. Op 16 mei 1733 droeg Plettenberg het klooster met de door muren
omgeven tuin en overige gebouwen over aan de Capucijnen van de Keulse
kerkprovincie, die de schenking op 14 september 1733 officieel aanvaardden. De
kerk, bedoeld als slotkapel (`capella castralis' ; vgl. Mosmans Cap. Wittem, blz. 23)
zou toegewijd worden aan de H.H. Joannes Nepomuk en Franciscus en door de
paters als kloosterkerk mogen worden gebruikt. Bij een andere gelegenheid
verklaarde Plettenberg, dat de kerk met zijn rijke architectuur niet was ontworpen
als Capucijnerkerk maar als slotkapel bij een nieuw te bouwen kasteel (`qua arcis
suae coedificanda capella' ; Mosmans Cap. Wittem, blz. 25). Van het klooster uit
1732 (vgl. gedenksteen), dat drie zijden van een pandhof aan de zuidoostkant van
de kerk omsloot, was de vleugel langs de Allee voor de grafelijke familie bestemd.
De kerk werd op 16 mei 1733 in gebruik genomen, maar zij werd na een voorlopige
inzegening pas op 16 juni 1770 — op dezelfde dag als de kerk in Eys — geconsacreerd
door de wijbisschop van Luik Carolus Alexander graaf van Arlberg en Valengin.
In de grafkelder onder het koor was in 1737 het hart van de bouwheer bijgezet. De
concave kerkfaçade, die zo karakteristiek was voor de architectuur van Schlaun,
was versierd met een beeldengroep van de H. Joannes Nepomuk, met engelen, uit
1731 van de hand van R. Rendeux uit Namen.
Binnen stonden drie altaren: het hoofdaltaar met een geschilderde voorstelling van
de H. Joannes Nepomuk geflankeerd door de beelden van Jozef en Franciscus
tussen kolommen (Mosmans Red. Wittem, blz. 51) ; de zijaltaren met de beelden
van Maria en Antonius. Er waren zes biechtstoelen en een communiebank van
eikehout, en een balkonachtige kansel die bereikbaar was vanuit de bovengang van
het klooster.
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Afb. 404-407. Ontwerp voor de kerk
van J. C. Schlaun. Landesmuseum
Munster.
Afb. 405. Ingangspartij van de façade
Afb. 406. Dwarsdoorsnede van het
hoofdaltaar.
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Een galerij achterin was de loge voor de grafelijke familie. Er was ook een
schilderij van Rubens met een voorstelling van het sterfbed van de H. Jozef
(verdwenen in de Franse tijd; vgl. Mosmans Red. Wittem, blz. 51).
Blijkens notities van de toenmalige gardiaan is de kerk in 1 766 van binnen
`geweiset und ernewert' en in 1767 tweemaal `iiberstrichen' ; de muren waren tegen
inwatering behandeld en voorzien van lambrizeringen. Altaren, communiebank,
kansel en kandelaars werden dubbel gevernist en de beelden met waterverf
beschilderd; de hele kerk werd `oben und unten mit Oehlfarb in berlin-blau
angestrichen', en verder zijn toen tabernakel en kansel met `Scharlach pretiós'
bekleed (vgl. Mosmans Cap. Wittem, blz. 29-30).
De inlijving van Wittem bij het gebied van de Franse Republiek leidde tot opheffing
van het klooster en het vertrek van de kloosterlingen op 31 januari 1797. Een
verkoping van het complex moest in 18o' worden afgelast omdat kapel en
voorvleugel als eigendom van de Plettenbergs niet konden worden verkocht en de
rest van het complex bij aparte verkoop te weinig zou opbrengen. Na het concordaat
van 15 juli 1801 werd de kerk in 1802 of 1803 een bijkerk van de parochie Mechelen.
De Plettenbergs kregen na de vrede van Lunéville 0800 een schadeloosstelling
voor hun vroegere goederen te Wittem, dus ook voor de kerk en voorvleugel van
het voormalige Capucijnenklooster.
Op 22 oktober 1806 werd het hele complex met inbegrip van het vroegere eigendom
van de Plettenbergs gekocht door de historicus S. P. Ernst, pastoor te Afden bij
Aken en gewezen kloosterling van Rolduc; te weten `De 3 vleugels, de tuin,
ongeveer 45 aren, van muren omgeven en in tweeën gedeeld door een terras,
waarlangs een beek vloeit: het geheel groot ongeveer 90 aren' (Mosmans Cap.
Wittem, blz. 43). Als kerkelijk goed bleven uitdrukkelijk van de verkoop uitgesloten
`l'église, la sacristie, deux petites places latérales, les chambres du premier étage de
la dite sacristie et des places latérales, un petit jardin correspondant à l'église, un
bátiment situé dans un des angles de cet emplacement: le tout de la consistance
d'environ 9 ares' (vgl. Mosmans Cap. Wittem, blz. 42-43). Door geldgebrek
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Afb. 408. Kerk uit het noordwesten;
1 7 2 9— '33, architect J. C. Schlaun;
façade I894—'95, architect J. Kayser
(opn. c. 191o).
Afb. 409. De wapens van Ferdinand
von Plettenberg en Bernardina von
Westerholt Lembeck, afkomstig van de
oorspronkelijke kerkfaçade, nu in de
zijgevel van de Gerarduskapel.
Afb. 410. Kerk en kasteel uit het
noordwesten en façade van kerk en
klooster. Tekening Ph. G. J. van
Gulpen. Verz. Limb. Gesch. en
Oudheidk. Genootsch., Stadsarchief
Maastricht.
Afb. 411. Kasteel en kloostercomplex
uit het zuidwesten, vanaf de Gulperberg;
kort voor de afbraak van de kloostervleugels en de oorspronkelijke kerkfaçade van J. C. Schlaun (opn. 1888).
Afb. 412. Kerk en klooster uit het
noorden, na I 86o, houtgravure
van J. Walter naar tekening van
E. Bogaerts. Verz. Rijksbureau voor
Kunsthist. Doc. Den Haag.
Afb. 413. Klooster uit het zuiden voor
1892. Uit H. Mosmans, Het Redemptoristenklooster Wittem.
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gedwongen verkocht Ernst het klooster in 1807 aan de advocaat Visscher, waarbij
voor twee ex-kloosterlingen voor persoonlijk gebruik bleven gereserveerd `L'aile
du couvent (...) donnant sur le jardin, avec la moitié de la cave, (...) la porte
d'entrée, (...) l'allée le long de l'église' en nog een stuk tuin (Mosmans Cap.
Wittem, blz. 43-44).
In 1816 verkocht de weduwe Thérèse Visscher-Dulvis het klooster aan George
baron van Palant die in hetzelfde jaar een testament liet opmaken waarbij hij
bepaalde dat het hele complex na zijn dood ter beschikking zou moeten worden
gesteld aan een geestelijke instelling onder gezag van de vicaris-generaal van Luik;
bij voorkeur de Capucijnerorde. Maar toen deze door gebrek aan fondsen niet in
staat bleek het legaat te aanvaarden, werden de goederen geërfd door een nicht
van de erflater, Theresia van Palant, die getrouwd was met Arnold van Velthoven,
president bij de rechtbank in Eindhoven. Deze droeg het complex op 19 december
over aan de kerkfabriek van Mechelen, die het op 3o juli 1836 ter beschikking
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Afb. 414. Kerk (opm. 1976, 1982; op
kleine schaal het complex voor 1892).

414

WITTEM

WITTEM

Afbraak van het oude klooster en van
de oorspronkelijke kerkfacade

345

stelde van de paters Redemptoristen van Luik.
Het had sinds 1797 uiteenlopende bestemmingen gehad terwijl een gedeelte
ongebruikt bleef met als gevolg verwaarlozing. Vanaf 1813 was er een aantal jaren
lang een Latijnse school gevestigd, en sinds 1822 had het gemeentebestuur er een
paar lokalen in gebruik voor vergaderingen en als archiefruimte.
De Redemptoristen zouden het complex, dat zij in 1836 betrokken en in 1 839
onder bescherming stelden van de H. Alfonsus van Liguori, oprichter van de
congregatie, pas in 1865 officieel in eigendom krijgen. In 1868 stond Rome toe, dat
hij kerkpatroon kon blijven onder voorwaarde dat de H. Joannes Nepomuk
mede-kerkpatroon zou worden (Mosmans Red. Wittem, blz. 52).
De Redemptoristen, die al in 1834 een missiekruis voor de hoofdingang van de
kerk hadden laten opstellen, namen een aantal maatregelen om het complex
geschikt te maken voor de nieuwe bestemming; de bouw van een kleine vleugel,
ten zuidoosten van het voorgedeelte van het klooster, en veranderingen in de kerk:
een nieuw orgel in 1838, een nieuw geschilderd altaarstuk op het hoofdaltaar met
voorstelling van de H. Alfonsus van Liguori in 1839, een nieuwe bankenopstelling
ten koste van twee grote familiebanken die in de westhoeken stonden in 1841.
In 1845 en volgende jaren zijn er ingrijpende verbouwingen uitgevoerd, waarbij
pater Joannes Petrus Ritzinger als architect optrad voor de inwendig ronde O.L.
Vrouwekapel en voor de wandgeledingen in schip en koor. J. P. Ritzinger (1813 2 52)
ontwierp ook de Redemptoristenkerk in Mons.
Het klooster kreeg in de jaren 1845—'48 een tweede binnenplaats door verlenging
van de achtervleugel en aanbouw van een lage zuidoostvleugel.
In 1845 is het koor ten koste van de sacristie verlengd zodat een nieuw hoofdaltaar
met gebeeldhouwde voorstelling van de H. Alfonsus van Liguori meer achterin
kon komen te staan. De grafkelderingang bij de communiebank is toen vervangen
door een ingang aan de tuinkant.
In het westen van de kerk werd de voormalige loge van de Plettenbergs uitgebouwd
tot een galerij op twee kolommen om dienst te doen als oratorium voor de
kloosterlingen. Er kwamen nieuwe vloeren van marmer in het schip en de ronde
zijkapel (1848) en in het koor (1852). In 1854 werd het torentje op het koordak in
gewijzigde vorm vernieuwd, waarna in 1855 nieuwe klokken gegoten door Petit en
Fritsen werden opgehangen.
In 1845—'47 werd de kapel naast het koor voltooid en in 1864 werd de galerij
achterin de kerk weer ingekort om te worden gebruikt voor het zangkoor.
In 1881 werd de kerk door br. Ferdinand en een aantal medewerkers van binnen
beschilderd met voorstellingen van de kerkvaders in het koor, een heiligengroep op
de triomfboog, een `gewelfbloem', en de wapens van de congregatie, mgr. Paredis,
bisschop van Roermond, en paus Leo x111 boven de zangersgalerij aan de westkant.
In de jaren 1892 tot 1895 zijn het klooster en de kerkfaçade van Schlaun (afb.
410-413) afgebroken voor een grootscheepse vernieuwing, uitgevoerd op initiatief
van pater Willem Marinus van Rossum, de toekomstige kardinaal, (volgens aant. v.
Mialaret bij Monumentenzorg) naar tekeningen van architect J. Kayser. Eerste
aanbesteding 21 mei 1891, eerste steenlegging 27 april 1892. Op 19 april 1891 was
men begonnen met het bakken van stenen op het terrein ten zuidoosten van het
klooster. Inwijding van het klooster op i juni 1894.
Op 8 april 1894 was het besluit gevallen om de kerk een nieuwe façade te geven.
Omdat het klooster `van de kerk te veel in stijl verschilt', aldus het resolutieboek
van de kerkfabriek is men wel genoodzaakt `ook de gevel van de kerk te vernieuwen,
te meer daar van den voorraad gebakken steen nog genoeg overbleef'. `Omdat de
kerkgevel zoo afsteekt bij het klooster en algemeen gewenscht wordt, dat hij
daarmede in overeenstemming worde gebracht, wordt de verbouwing met algemeene
stemmen goedgekeurd en toegejuicht' (Mosmans Red. Wittem, blz. 47). En zo werd
de kerk tussen 8 augustus 1894 en 15 mei 1895 iets naar het westen verlengd en
voorzien van de neogotische façade. Het beeldhouwwerk, dat Rendeux in 1731
voor de oorspronkelijke façade had gemaakt, werd eerst in de tuin opgesteld en
ten slotte opnieuw gebruikt in en aan de Gerarduskapel die in 1961-'62 naar
ontwerp van architect J. Petit uit Heerlen aan de noordkant van de kerk grotendeels
om de O.L. Vrouwekapel heen werd gebouwd.

34 6WITTEM

415

WITTEM

347

Afb. 415. Kerk, 1729—'33, architect J. C.
Schlaun; zijaltaren uit de bouwtijd;
hoofdaltaar en wandgeleding onder de
vensters, midden 19de eeuw, architect
pater J. P. Ritzinger; het wijwatervat op
de voorgrond nu als doopvont in de
kapel naast het koor; schilderingen van
Charles Eyck uit 1939—'40 (opn. 1 953).
Afb. 416. Engeltjes en beeld van de
H. Johannes Nepomuk van R.
Rendeux uit 1731, afkomstig van de
oorspronkelijke kerkfaçade, nu
opgesteld in de Gerarduskapel
(opn. 1982).
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Kerk exterieur

Interieur

De kerk, die in 1902 werd voorzien van gebrandschilderd glas, is in 1939—'4o van
binnen opnieuw beschilderd door Charles Eyck.
De kerk, opgetrokken uit baksteen, heeft een ongeveer vierkant schip, een smallere
rechthoekige voorhal met galerij en een smaller koor met daarachter de sacristie
(afb. 411, 414). De neogotische façade uit 1894—'95 komt iets verder naar voren
dan de oorspronkelijke; deze neogotische façade, met de beelden van Alfonsus en
Johannes Nepomuk onder baldakijns aan weerskanten van een groot venster,
eindigt in een puntgevel. De overige gevels van de kerk zijn voorzien van geprofileerde kroonlijsten.
Het schip heeft twee grote halfronde zijvensters en een mansardetentdak met twee
getoogde dakkapellen. Het koordak wordt — bij de vroegere nokhoek — bekroond
door een, in 1854 vernieuwd houten torentje met afgeschuinde hoeken, wijzerplaten
en een knobbelspits. De daken zijn met leien bedekt.
Aan de noordwestkant van het schip staat aan een korte dwarsgang de inwendig
ronde O.L. Vrouwekapel uit 1845, die van buiten vierkant is met afgeschuinde
hoeken. Van buiten is deze kapel voornamelijk herkenbaar aan het koepeldak met
overkoepeld bovenlicht, afgedekt met leien. En verder ziet men boven het dak van
de Gerarduskapel uit 1961 nog iets van de buitengeleding met Ionische pilasterparen.
Aan de noordwest- en noordoostkant van het koor bevindt zich de neogotische
aanbouw uit de jaren 1 893—'94 met puntgevels aan de noordoostkant.
De kerk is van binnen overdekt met graatgewelven ; het schip sluit met holle
hoeken aan op het koor en op de voorhal met haar galerij ; de holgeprofileerde
overwelving boven die hoeken gaat op boven profiellijsten die doorlopen onder de
muraal- en gordelbogen (afb. 415). In schip en koor liggen marmeren vloeren,
respectievelijk uit 1848 en 1852. Onder de twee brede rondboogvensters van het
schip bevinden zich wandgeledingen met vier Korintische pilasters en een hoofdgestel, aangebracht in 1848. In de zijwanden van het koor een rondboogdoorgang
onder een rondboogopening met metalen rasterwerk; de doorgang omlijst door
Korintische pilasters en een hoofdgestel; midden xlx. In de grote schipvensters
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Afb. 417. Hoofdaltaar met voorstelling
van de H. Alfonsus van Liguori;
midden 19de eeuw (opn. 1 953).
Afb. 418. Linkerzijaltaar met Mariabeeld, 2de kwart 18de eeuw; communiebank uit 1892 (opn. 1 977).
Afb. 419. Rechterzijaltaar met Jozefbeeld van het oorspronkelijke hoofdaltaar, 2de kwart 18de eeuw
(opn. 1 953).

417

gebrandschilderd glas uit 1902. Muur- en gewelfschilderingen uit 1939-'40 van
Charles Eyck.
Langs de noordwestkant van de kerk loopt een gang die gekruist wordt door een
korte dwarsgang tussen het schip en de ronde O.L. Vrouwekapel uit 1845 e.v. De
dwarsgang heeft een tongewelf van stuc met cassetten en deuren met open
bronswerk aan de kant van de gang in de lengterichting van de kerk. Twee bronzen
hekken geven vanuit de dwarsgang toegang tot de ronde kapel, die een wandgeleding
met Korintische pilasters hee ft en een stucgewelf in de vorm van een koepel met
cassetten (afb. 420). Vloer met stermotief van marmer, ingelegd met koper, uit
1848. Een beeld van `O.L. Vrouw van Wittem', dat hier oorspronkelijk vereerd
werd, is in 1889 vervangen door de bekende voorstelling van O.L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand.
De gang langs de noordwestkant van het schip voert naar de neoclassicistische
kapel uit 1845—'47 naast het koor (afb. 422). Deze vm. Theresiakapel, sinds 1860

WITTEM

41 8

Klooster

349

4 19

`Smartenkapel', werd in 1893 opgenomen in de neogotische aanbouw met (inmiddels
gemoderniseerd) oratorium op de verdieping boven de kapel.
Het neogotische klooster uit de jaren 1892—'94 beslaat een dubbel carré ten
zuidoosten van de kerk. In de noordwestelijke gevel van de binnenste pandhof is
rechts van de ingang de gedenksteen ingemetseld die vroeger boven de ingang van
het oorspronkelijke klooster zat (afb. 413). De tekst luidt: D.O.M./SANCTISSIMAE
DEI GENITRICI/S. FRANCISCO + S. IOANNI NEPOMUCENO/TEMPLUM ET COENOBIUM
HOC EXTRUI CURARUNT ILLMI CONJUGES/FERDINANDUS S.R.I. COMES A PLETTENBERG ET WITTEM/ELECTORATUS COLONIENSIS ARCHICAMERARIUS ET PRINCIPATUS
MONASTERIENSIS/MARECHALLUS HAEREDITARIUS, AUREI VELLERIS EQUES/S.C. &

C. MAJESTATIS A CONSILIIS INTIMUS/& BERNARDINA COMITISSA A WESTERHOLT/IN

Vm. Bibliotheek

Bouwfragmenten

Tuinmuur

Hoofdaltaar

LEMBECK/M.D.C.C.XXX.II. Erboven zit een kleine steen met de bouwjaren van het
huidige klooster.
In het klooster bevindt zich een grote, buiten gebruik gestelde bibliotheekruimte
met twee galerijen boven elkaar en een houten tongewelf in neogotische stijl. Er
zijn twee open gietijzeren spiltrappen naar de galerijen, die voorzien zijn van
gietijzeren balustraden.
Ten noordwesten van de kerk staat aan de straatzijde nog een aanbouw uit 1845,
opgetrokken uit baksteen in de stijl van het oorspronkelijke klooster, met rechthoekige kozijnen van Naamse steen en een schilddak met leien.
In de zijgevel van de Gerarduskapel is een steen met het alliantiewapen van
Ferdinand van Plettenberg en Bernardina van Westerholt Lembeck ingemetseld,
die afkomstig is van de oorspronkelijke kerkfaçade (afb. 416). In de tuin liggen
nog onderdelen van de oorspronkelijke ingangsomlijsting van de kerk.
Van de ommuring van het kloosterterrein is een gedeelte langs de weg naar Eys, de
Van Plettenbergweg, nog gedeeltelijk xviiib. Verder is er een molenrad op de
aftakking van de Selzerbeek.
Van de inventaris zijn het vermelden waard:
Hoofdaltaar met marmeren onderbouw en gemarmerde houten retabel, vervaardigd
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Afb. 420. O.L. Vrouwekapel, 1845 e.v.,
architect pater J. P. Ritzinger; naar het
noordwesten (opn. 1982).
Afb. 421. Beeld van de H. Theresia,
1847, afkomstig uit de kapel naast het
koor (opm. 1982).
Afb. 422. Voormalige Theresiakapel
naast het koor 1845—'47, architect pater
J. P. Ritzinger; naar het noordwesten.
Biechtstoel ede kwart 18de eeuw; het
doopvont op de voorgrond stond
oorspronkelijk als wijwatervat in de
kerk, 18de eeuw (opn. 1982).
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tussen 1845 en 1851. De retabel (afb. 417) is voorzien van twee paren zuilen op
hoge postamenten; de zuilen beneden met festoenen versierd en daarboven
gecanneleerd. Tussen de zuilenparen een beeldengroep, voorstellende de H.
Alfonsus van Liguori en engelen. De retabel wordt bekroond door beeldhouwwerk,
voorstellende de duif als symbool van de H. Geest in stralen en wolken, geflankeerd
door engelen. Tabernakelbekroning met crucifix in nis, pelikaan en allegorische
figuren van later tijd.
Het vroegere hoofdaltaar was in 1839 voorzien van een geschilderde voorstelling
van de H. Alfonsus van Liguori, Akens werk (afb. in kloosterarchief HA Lett. F nr.
34 ; vgl. Mosmans Red. Wittem, blz. 51). Het oorspronkelijke altaarstuk met
geschilderde voorstelling van de H. Joannes Nepomuk, 1742, hangt nu in de
benedengang van het klooster naast de kerk (afb. 424). Het werd geflankeerd door
de beelden van de H.H. Franciscus en Jozef tussen zuilen; deze staan nu in de
kerk, respectievelijk achterin en op het rechterzijaltaar (afb. 419; vgl. Mosmans
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Zijaltaren

Communiebank

Wijwatervat
Orgel

Preekstoel

Biechtstoel

Cap. Wittem, blz. 29, en Mosmans Red. Wittem, blz. 51).
Twee zijaltaren met marmeren onderbouw, 1851, en houten retabel, xvlllb, in 1851
opnieuw gemarmerd. De retabels met schelpnis tussen gladde zuilen en hoekpilasters
op hoge postamenten; de architraaf schuin naar voren springend boven composietkapitelen. Het linkeraltaar (afb. 418) met houten beeld van Maria op de maansikkel,
en bekroond door een beeldengroep van God-de-Vader en engelen in stralen en
wolken boven twee frontonaanzetten. Het rechteraltaar (afb. 419) met het houten
beeld van de H. Jozef met het kind Jesus op de arm, en bekroond door een
beeldengroep van het Lam Gods en engelen in stralen en wolken, eveneens op
frontonaanzetten; het Jozefbeeld, afkomstig van het oorspronkelijke hoofdaltaar,
is in de plaats gekomen van het Antoniusbeeld, dat nu achter in de kerk staat.
Neogotische communiebank (afb. 418) van marmer met drie zandstenen reliëfs — in
het midden het Laatste Avondmaal —, geflankeerd door gebogen hekwerk van ijzer
met wapenschilden ; in 1892 door P. Sterck geschonken ter vervanging van een
I 8de-eeuwse communiebank van gemarmerd eikehout.
Rond wijwatervat met balusterstam van donker marmer, xVIII, tegenwoordig als
doopvont gebruikt in de kapel naast het koor (afb. 415 en 422).
Orgel uit 1901, vervaardigd door Franssen uit Roermond ; kas gemaakt door br.
Andreas. Het is in de plaats gekomen van een orgel uit 1849 van Caspar Rettler.
Tot 1849 was er een Weens orgel uit 1837—'38. Balustrade van de galerij met
tweemaal het wapen van Plettenberg, xvlllb, middenpaneel met omrankte lier,
vermoedelijk uit 1864.
Neobarokke preekstoel, in 1868 vervaardigd door br. Vincentius en de commensaal
Kohler. De panelen in 1939—'40 door Charles Eyck beschilderd met voorstellingen
van Jesus en de evangelisten. De vorige preekstoel, xvlllb, aan de zuidkant in het
schip, bereikbaar vanuit de bovengang van het klooster en in I 86o ter wille van de
akoestiek verlaagd, heeft na 1868 nog lange tijd dienst gedaan als katheder in de
studiezaal.
Driecellige biechtstoel, xvlllb, in de kapel naast het koor; rondboogdeuren,
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Af b. 423. Portret van Ferdinand von
Plettenberg, i ste kwart I 8de eeuw
(opn. 1982).
Af b. 424. Voorstelling van de
H. Johannes Nepomuk, 1742, afkomstig
van het oorspronkelijke hoofdaltaar
(opn. 1982).

424

Monument v. Kardinaal van Rossum

Beelden

pilasters met rankwerk en cherubijnenkopjes bovenin; afkomstig uit het schip van
de kerk (afb. 422).
Marmeren tombe van kardinaal Willem Marinus van Rossum onder het zuidelijke
schipvenster; beeld van de kardinaal in knielende houding; erachter een reliëfvoorstelling. Gemerkt [Enrico] QUATRINI ROMA 1939.
Houten beelden, xviiib, hoog c. 16o cm, witgeschilderd: Maria op maansikkel, op
linkerzijaltaar (afb. 418); Jozef met het kind Jesus, op rechterzijaltaar (afb. 419),
afkomstig van het vroegere hoofdaltaar; Franciscus van Assisi, achter in het schip,
afkomstig van het vroegere hoofdaltaar; en Antonius achter in het schip, afkomstig
van het rechterzijaltaar.
Houten beeld van de H. Antonius, xvili, geschilderd; in de ronde kapel.
Beelden van Naamse steen van de H. Joannes Nepomuk, engelen en cherubijnenkopjes, totaal acht stuks, afkomstig van de oorspronkelijke kerkfaçade, nu
opnieuw toegepast in de Gerarduskapel.
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Het grote beeld gemerkt: R. Rendeux sculpebat 1731 (afb. 416).
Houten beeld van de H. Theresia van Avila, 1847, hoog 18o cm, witgeschilderd;
met boek in linkerhand en palmtak in rechter; naast haar een engeltje met in de
handen een brandend hart en een pijl (afb. 421). Afkomstig uit de kapel aan de
noordkant van het koor.
Houten beeld van de H. Alfonsus van Liguori, 1848, hoog 196 cm, witgeschilderd;
met verguldsel ; als bisschop met voor zich een engeltje met bisschopsstaf en boek.
Houten Madonnabeeldje, xvii of xviii, hoog 4o cm, gepolychromeerd.
Palmhouten Madonnabeeldje, XVIIB, hoog 46,5 cm, geen polychromie.
Maria en Johannes van een Calvarie, hout, xvii, hoog 77 cm.
Groot eikehouten corpus, afkomstig van het missiekruis dat van 1834 tot 1967 voor
de kerk stond. In 1978 gerestaureerd. Nu in de Gerarduskapel. Bij een zijpoort van
het kloosterterrein ligt een steen met het chronogram T HR O N U s Do M I N 0/ I E s U
CRUCIFIXO/ERECTUS/ 1834, die oorspronkelijk bij het missiekruis behoorde.
Piëta `O.L.Vrouw van Smarten', houten beeld hoog ioo cm, voor een kruis, 186o;
in de vm. Theresiakapel naast het koor.
De opwekking van Lazarus, doek 166 x 246, xvii, Italiaanse invloed; op de
achtergrond Jerusalem.
Heilige Familie met de H. Catharina, xvii, paneel 74 x 89 cm.
Het kind Maria met Joachim en Anna, xvii, doek c. 209 x 157 cm.
H. Joannes Nepomuk (afb. 424), doek 317 x 178 cm; 1742, van het vroegere
hoofdaltaar (vgl. Mosmans Red. Wittem, blz. 51).
Portret van Ferdinand van Plettenberg, xviiia, doek 87 x 69 cm; rechts boven zijn
wapen (afb. 423).
Portret van Ferdinand van Plettenberg, xviiia, doek 104 x 81 cm; rechts onder een
kroon; in 1954 geschonken door mevrouw Kesselkaul-Gudden.
Veertien kruiswegstaties, 1759, doek 131 x 87 cm, in getoogde lijsten (vgl. Mosmans
Cap. Wittem, blz. 29; Red. Wittem, blz. 49).
H. Franciscus van Assisi, xviiib, doek 195 x 107 cm; staande met boek in de
rechterhand en patriarchaalkruis in de linker.
Twee schilderijen, XVIIIB, doek 117 cm hoog en 84 cm breed in ovale lijsten; een,
voorstellend de H. Felix van Cantalice met aan zijn voeten een lelie en links boven
Maria met het kind Jesus; de ander, voorstellend de H. Felix van Valois met een
engeltje dat een lauwerkrans boven zijn hoofd houdt en rechts een engel met een
open boek, waarin de tekst Pro/Verae/Fidei/Prae/Dica/Tione.
Schilderij, xviii, doek 58 x 7o cm, blijkens het onderschrift B. Franciscus De
Hieronimo voorstellend; de heilige afgebeeld in een medaillon met ernaast een
knielende engel met crucifix.
H. Jozef, xviiid, doek i o8 x 43 cm, in getoogde lijst.
Maria Onbevlekt Ontvangen, doek i o8 x 55 cm, in getoogde lijst; onderschrift:
VIrgo Marla sIne Labe ConCepta aDsIs In VIta et In hora eXItUs nostrl (1784).
Gotische torenmonstrans (afb. 425) van verguld zilver, XVIA, gedeeltelijk vernieuwd,
hoog 63 cm (volgens Kalf, blz. 543, Luiks werk). Bovenin een madonnabeeldje;
opzij beeldjes van de H. Laurentius en van een vrouwelijke heilige met zwaard en
boek; twee afhangende penningen, waarvan een met portret.
Neoromaanse stralenmonstrans van verguld zilver met edelstenen, hoog 77 cm,
Vogens, Aken 1885.
Neoromaans ostensorium, 1891, R. Voss, Roermond.
Zilveren ciborie in Lodewijk xiv-stijl met vergulde cuppa, XVIIIA, hoog 43 cm, op
deksel een crucifix; merk op voetrand win barok schildje.
Ciborie van gedreven zilver, hoog 48,5 cm (afb. 428); op voet Mozes met de stenen
tafelen, Elias, Alfonsus; om de cuppa medaillons met Jesus met wereldbol, Petrus
en Paulus; op voetrand: Mlsslonarlls sanCtl aLphonsl renoVata splrltU elnDhoVIa eX affeCtU pletatls pLena (1842); merk vermoedelijk VYI in rechthoek; deksel
met kroon van madonna van Wittem. Lunulahouder van verzilverd koper.
Neoclassicistische ciborie van zilver met vergulde cuppa, XIXA, hoog 38 cm; deksel
bekroond met Lam Gods.
Verguld zilveren kelk, hoog 22,5 cm (afb. 426) ; gebombeerde voet waarop gegraveerd
een kruis en een gekroond gevierendeeld wapenschild; onder de voet 1638.
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Afb. 425. Klooster, monstrans, I ste
helft 16de eeuw (opn. 1982).
Afb. 426. Klooster, miskelk, 1638 (opn.
1982).
Afb. 427. Klooster, miskelk van G.
Jonca alias Jonneau, Luik 1780;
afkomstig uit de abdij van Leffe (opn.
1982).
Afb. 428. Klooster, ciborie, 1842; de
kroon van de deksel afkomstig van een
Mariabeeld dat oorspronkelijk in de O.
L. Vrouwekapel naast het schip stond
(opn. 1982).
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Verguld zilveren kelk, hoog 30,5 cm (afb. 427), met gedreven ornamenten en
passietaferelen; op de achtzijdige voet Laatste Avondmaal, Gethsemane, Gevangenneming en Bespotting en erboven de evangelistensymbolen; op de nodus
Geseling en Doornenkroning ; op cuppa Jesus weggevoerd van Pilatus, Kruisdraging,
Kruisdood, Kruisafneming. In de voet `Ecclesiae Beatae Mariae Leffiensis 1680' en
`50 once' ; merken Luik (vermoedelijk 1667, gebruikt tot 1688), meesterteken GJ
(vermoedelijk Grégoire Jonca alias Jonneau), trembleersteek. Afkomstig van de
abdij Leffe (Cat. der Nationale Tentoonstelling van oude kerkelijke kunst, 's-Hertogenbosch 1913, nr. 543.— P. Colman, l'Orfèvrerie religieuse Liégeoise, Luik 1966,
nr. 816 en I, blz. 283.
Gouden kelk, )(lx, hoog 33 cm, met gedreven versiering; op voet en cuppa Passievoorstellingen; pateen met Laatste Avondmaal in reliëf. Merken: schildje met
onduidelijk motief; PAVIER in ruit.
Neogotische kelk van verguld zilver, hoog 21 cm, zeslobbige voet, waarop gegraveerd
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de H. Victor, de H. Augusta, het wapen van Rosen, de H. Wilhelmina, de
H. Georgius, en een kruis met het bijschrift In Cruce Salus. In de voet: In piam
memoriam defuncti Guilelmi Baronis de Rosen conventui S. Redemptoris in
Wittem, calicem hunc vidua mater obtulit A.D. 1 874.
Zilveren kelk, hoog 2I cm; op de voet in niello kruis met Maria en Johannes,
Hubertus, Maria en Cornelius ; nodus met filigrain; in de voet : `Cornelius Wilhelmus
Maria Hubertus Ernon 1889', en: A. Witte Aachen,
Neoromaanse kelk met stenen en filigrain (Jorna 1904).
Twee zilveren ampullen met gegolfde voet, hoog 15 cm, op ovale schaal, grootste
diameter 26 cm, xvIiI.
Twee neogotische ampullen van geslepen kristal gevat in zilver, hoog 20 cm, met
zilveren blad in de vorm van twee elkaar oversnijdende cirkels, grootste diameter
28 cm, met wapen van de congregatie.
Zilveren godslamp, hoog 7o cm, met beeld van de H. Alfonsus, drie putti met de
Symbolen van Geloof, Hoop en Liefde, en op de band de H. H. Johannes de
evangelist, Petrus, Catharina en Jacobus, patroonheiligen van de vier parochies
van 's-Hertogenbosch die de godslamp na de missie van 1843 in 1846 aan Wittem
ten geschenke hebben gegeven (vgl. Mosmans Red. Wittem, blz. 301). Op cartouches
staat de tekst: plls gratIsgUe sYLVae DUCIs MentlbUs UsqUe LUCebIt.
Koperen godslamp, 1847, uit Heer.
Twee neoclassicistische wierookvaten van zilver, xIxA, hoog 35 cm, met scheepjes,
hoog 13 cm.
Neobarok wierookvat van zilver, xix, hoog 28 cm. Zilveren wierookscheepje, hoog
13 cm.
Zilveren bekroning, hoog 26 cm, van een ceremoniestaf, met beeldje van Maria
Onbevlekt Ontvangen; inscriptie: Congr. S. S. Redempt. 8 Dec. 1847 DD T. P. A.
Verschuylen fecit Antwerpiae 1847.
Twee neogotische kruisbeelden van zilver, hoog 36,3 en 70,8 cm. Zes drievoetkandelaars van gedreven koper met cherubijnenkopjes, midden xviii, hoog 8o cm.
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Afb. 429. Wittemer Allee 3o, vm.
rentmeesterswoning, I ste hel ft 18de
eeuw (opn. 1982).
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Afb. 430. Rijksweg 2, de Posterij,

gebouwd voor 1828 aan de zuidkant
van de rijksweg die uit de jaren
1824—'25 dateert (opn. 1976).
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Twee zilveren kandelaars, met zwellingen versierd, xviii, hoog 24 cm; onder de
voet C.v.H. ; merken onder de voet: 57 in barok schildje, gekroonde G in schildje,
HIS in gekroonde rechthoek, bladmotief.
Zes zilveren drievoetkandelaars in eclectische trant, XIXB, hoog wo cm; met
engelkopjes en afhangende lauwerkransen bovenaan en bij vijf van de kandelaars
voluten bij de voet; een voet, met inscriptie Congr. / ss / Redempt; zonder
voluten.
Twee zilveren kandelaars op ronde voet in eclectische trant, XIXB, hoog 67 cm;
inscriptie Congr. ss Redemptoris en wapen van de congregatie; merken jaarletter
R (in rond veld, i 876 ?), onleesbaar rond merk, x boven een v in rechthoek.
Twee driearmige muurkandelaars van zilver in eclectische trant, uitspringend 3o
cm, breed 26 cm.
Op de beneden- en op de bovengang naast de kerk een wijzerplaat, behorend bij
het uurwerk dat in 1850 werd overgenomen van Créten in St. Truiden (vgl.
Mosmans Red. Wittem, blz. 59) ten behoeve van de communiteitsklokken aan de
pandhof. Beneden is de wijzerplaat opgenomen in de bekroning boven een
kastdeur; op de wijzerplaat C. CRÉTEN, FILLE ET FILS A S. TROND.
Drie klokken gegoten in 1854 door Petit en Fritsen, zijn tijdens de tweede wereldoorlog weggehaald: Kleine klok, geschonken door Oscar graaf d'Ansembourg, met
de wapens van Plettenberg en Ansembourg en het opschrift St. Maria sine Labe
concepta. Middelste klok met het opschrift Deiparae integrae dt Josepho Sancto,
Josepha Merckelbach, filia Christiani Josephi Claesse et Mariae Josephae Kamps;
vidua Mathiae Merckelbach mater Elisabethae, Simonis, Mathiae, Catharinae et
Antoniae. Grote klok met het opschrift Ex liberalitate fidelium 1854, St. Alphonse
Maria o.p.n.
POSTERIJ

De Posterij, Rijksweg nr. 2, is een complex met ongeveer vierkante binnenplaats,
gelegen aan de zuidkant van de weg tegenover het kasteelterrein. Op de Verzamelingskaart van het kadaster van 1828 staat de Posterij aangegeven met naar achteren
open binnenplaats. Daaruit valt af te leiden dat het hoofdgebouw en de beide
dwars staande zijvleugels kort na aanleg van de rijksweg in 1825 zijn opgetrokken.
De gebouwen (afb. 43o) zijn opgetrokken uit baksteen en afgedekt met zadeldaken.
Het hoofdgebouw met zijn brede straatgevel van zeven traveeën heeft een segmentboogingang en segmentboogvensters in rechthoekige omlijstingen van Naamse
steen. De aanbouw aan de oostkant langs de straat is van later tijd.
VM. RENTMEESTERSWONING EN VM. JACHTHUIS

Wittemer Allee

Wittemer Allee nr. 3o. Huis van baksteen met symmetrisch door spaarvelden
gelede lijstgevel, XVIIIA, Schlaun?; schilddak. Op de kaart van Tranchot (1803 e.v.)
ziet men achter het huis een formele tuin en ertegenover een langgerekt perceel.
Voormalige rentmeesterswoning (afb. 429).
Wittemer Allee nr. 34 hoek Plettenbergweg. Bakstenen huis ; voormalig jachthuis;
zuidoostelijke deel met door twee spaarvelden gelede voorgevel, XVIIIA; Schlaun?
WITTEMER MOLEN

Watermolen

De Wittemer Molen, Wittemer Allee nr. 38, is een watermolen op de Selzerbeek
aan de noordoostkant van de weg (afb. 43 1 -434) ; aan de zuidoostkant fungeert een
voormalige forellenvijver uit 1731 als molenvijver. De molen staat al aangegeven
op het kadastrale minuutplan van c. 1840; zij is in 1838 gebouwd nadat de
gebroeders Merckelbach, eigenaars van het kasteel, in 1836 vergunning hadden
gevraagd voor de vestiging van een slijpmolen, naalden- en speldenfabriek en
graanmolen. De molen is gerestaureerd na aankoop door de Stichting Nieuwland
in 1977 (Molens in Limburg, blz. 100-101, nr. 157.— H. Verviel, Eigen Weg,
Geijsteren 1981, blz. 34-36).
Het molengebouw met lager woongedeelte aan de noordwestkant is opgetrokken
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Af b. 431. Wittemer Molen, 1838; uit
het zuiden (opn. 1966).
A.. 432-434. Wittemer Molen
(opm. 1976).
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Afb. 435. Kaart 26: Partij c. 1840 naar
het kadastrale minuutplan.
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uit baksteen en afgedekt met zadeldaken in elkaars verlengde ; zoldervenster in
ellipsbogig spaarveld; onderdorpels en rechthoekige ingangsomlijsting van
Naamse steen. Het ijzeren schoepenrad met middenslag bevindt zich binnenshuis
boven de waterloop die via een mergelstenen kanaal over de volle lengte onder het
huis is aangelegd. Vrijwel volledig houten maalwerk en drie steenkoppels. In de
ruimte daarboven een rondbogige nisschouw. In het veld achter de stalvleugel een
dwars staand bakhuis, opgetrokken uit baksteen.

Partij
Partij, gelegen aan de oude heerbaan van Maastricht via Gulpen naar Aken, wordt
in 1364 vermeld als `dae torteyde' (Mosmans Mechelen, blz. 58), in 1466 als de
Tyrtei (Mosmans Wittem, blz. 15o), in 1668 als de Tortey (Maasgouw 44:1924,
blz. I) en omstreeks 1800 als Partey (kaart van Tranchot). De naam, vermoedelijk
van Frankische oorsprong, kan zijn afgeleid van Tortata, samenhangend met het
Latijnse woord tortus voor bocht (Tummers, blz. 7 2 , 73-74).
WIJNHUIS

Hoeve Wijnhuis, Oude Heirbaan nr. 6, een gesloten complex aan de noordkant van
de vroegere hoofdweg van Maastricht naar Aken bij de samenvloeiing van
Selzerbeek en Geul, ten westen van het kruispunt met de wegen naar Wittem en
Mechelen.
Geschiedenis

Ontwerptekening

Beschrijving

Het was een herberg naast een tol waar de heren van Wittem weg- en slaggeld
hadden. In rekeningen uit de jaren 1589-1604 (Brussel, Rijksarch., Chambre des
Comptes nrs. 19433- 1 9447) is sprake van "t Wijnhuis opter Tey', "s Heeren
Wijnhuis opter Tey' en `den wijnweert opter Tey' (H. Mosmans, in Maasgouw
42:1922, blz. 51-52). Verder was in Partij voor 1668 ook de gevangenis van de
heren van Wittem. In 1608 gaf Floris II van Pallant, heer van Wittem, het Wijnhuis
samen met de Laterne in Wahlwiller en de pacht van de hof Schuylsburg te
Nijswiller in onderpand aan de drost Adolf Bertholf van Belven.
`Der Grundriss vom Weinhoff zu gehorig an den Graff Plettenberg bey Wittem'
van de hand van de Akense architect Laurenz Mefferdatis in het Stadsarchief te
Aken; Handschr. 30, `Architectura Joh. Jos. Couven Aquensis', fol. (82) 78
(afb. 438).
Gesloten hoeve van baksteen (afb. 437). De westvleugel links van de binnenplaats
met woonhuis, xvll, en later stalgedeelte onder een flauw hellend zadeldak, xlx,
waarvan de puntgevel aan de straat verlaagd is. Huisingang aan de binnenplaats
met uitgesneden bovendorpel; vensters gewijzigd. Aan de achterzijde een dwarsdeelschuur, XVIIIA, met een ellipsboogpoort voor de doorrit. Rechts een stalvleugel,
XVIIIB, met flauw hellend zadeldak en een dichtgemetseld ellipsboogpoortje aan de
kant van de straat; buitenwaartse uitbouw onder een doorgetrokken dakschild.
Poortmuur met zadeldakje aan de kant van de straat; ongeveer in het midden de
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Afb. 436. Wijnhuis, voetgangerspoortje
(opn. 1976).
Alb. 437. Wijnhuis uit het zuiden (opn.
1976).

Afb. 438. Plattegrond- en situatietekening van de hoeve Wijnhuis van
architect L. Mefferdatis. Stadsarchief
Aken.
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Afb. 439. Oude Heirbaan I i, uit het
noordoosten (opn. 1 975).
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rondbogige inrijpoort met daarboven het alliantiewapen van Ferdinand von
Plettenberg (t 1737) en Bernardina von Westerholt Lembeck. Helemaal links in de
muur zit een voetgangersingang (afb. 436) met een rechthoekige omlijsting van
Naamse steen, waarin een geprofileerde ellipsboog is uitgehakt; voor deze ingang
traptreden van Naamse steen. Aan de oostkant van het gesloten complex een
bakhuis van baksteen.
OVERIGE GEBOUWEN

Oude Heirbaan

Partijweg

Oude Heirbaan nr. i i, aan de zuidkant van de weg ten oosten van de zijweg naar
Hommerig. Huis van vakwerk, xvIII, met bakstenen vullingen, een geschoord
dakoverstek aan de straatzijde en een gemetselde puntgevel aan de westkant. De
segmentboogingang in het middenvak van de voorgevel bekroond door een houten
beeldnisje met inscriptie. Daarboven een getoogd houten vensterkozijn. In beide
zijvakken van de voorgevel zitten nog gekoppelde bovenvensters (afb. 439).
Partijweg nr. 8. Aan de zuidkant van de weg naar Mechelen gelegen hoeve,
bestaande uit een haakvormig aangelegd gedeelte met een dwars staand vakwerkhuis
aan de westkant en een bakstenen schuur aan de zuidkant van de hof en verder
aan de oostkant langs de weg een losse vakwerkschuur. Het woonhuis met daarop
aansluitend stalgedeelte, opgetrokken uit vakwerk, met een geschoord dakoverstek
aan de kant van de hof, XVIII. De bakstenen schuur met het jaartal 1869 op de
poortsluitsteen is door een ouder restant van vakwerk verbonden met de dwars
staande westvleugel. De vakwerkschuur aan de weg, xvIII, is ingekort.
Partijweg — hoek Oude Heirbaan. Klooster van de zusters Redemptoristen met
neogotische kapel aan de kant van de Partijweg, richting Mechelen.
Partijweg nr. 29 — hoek Roderweg. Huis van baksteen met zadeldak, XVIII; aan de
Partijweg, richting Wittem, rechtafgedekte voorgevel, gepleisterd.
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Af b. 440. Kaart 27 : Slenaken
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.

340

365

Slenaken

Het dorp ligt aan de weg van Teuven (B.) naar Gulpen bij een knooppunt met
wegen naar St. Martensvoeren (B.) en Mechelen. De Dorpsstraat heeft een breed
gedeelte, in de as waarvan aan de zuidoostzijde de parochiekerk staat met daarachter
de grote gesloten hoeve Hees. Aan de Dorpsstraat bij de westhoek van de weg naar
Mechelen staat de pastorie.
In 1 253 wordt een Adam van Sledenake vermeld en in 1370—'73 nog een Arnold
van Slenaken (De Crassier, 1934,
blz. 196). De naam kan afgeleid zijn van een
woord sledinge voor drassige helling, of van een persoonsnaam Slado, Sledo of
Sleto (Tummers, blz. 28).
KERK

De rooms-katholieke kerk van de H. Remigius staat omgeven door een ommuurd
kerkhof, op de uitloper van een heuvel aan de zuidoostkant van het dorp.
Litteratuur

Ontwerptekeningen

H. Maessen, Korte schets der geschiedenis van de parochie Slenaken, in Maasgouw
32: 1910, blz. 1 7, 3 0 , 34, 43. — Dez., Proces over den kerkbouw te Slenaken
(1781—'92), in Maasgouw 32: 1910, blz. 58. — Dez., Plannen van Limburgsche
kerken, in Maasgouw 45 : 1925, blz. 22. - Maasgouw 44: 1924, blz. 69. — De
Crassier, 1934, blz. 196. — Belonje, blz. 276. — Manuscript W. Marres 1968, bij
Monumentenzorg.
Ontwerptekeningen — met toelichting — van Joseph Moretti, Jean D. Digneffe en
Jean Wincqs; Algemeen Staatsarchief Brussel; inv. des archives de la Belgique, inv.
des cartes, 2e suppl. C.H. 2 .953 A-G; C.H. 2 .954 (2 bladen) en C.H. 2.955 A-F, en wel:
C.H.man.2.953 A—F.—Van J. Moretti vijf ontwerptekeningen uit 1 787 voor de bouw
van een geheel nieuwe kerk met een eenbeukig schip, westtoren, halfrondgesloten
koor en sacristie in de lengte-as ; het schip met transeptachtige risalieten:
Plattegrond (afb. 442).
Opstand uit het zuiden, gesigneerd J. Moretti/architecte (afb. 445).
Opstand uit het westen, gesigneerd J. Moretti architecte (afb. 444).
Lengtedoorsnede naar het noorden, gesigneerd J. Joseph Moretti/Architecte
(afb. 441).
Dwarsdoorsnede naar het oosten (afb. 443).
c.H. 2 .953 F en G.—Van J. D. Digneffe twee ontwerptekeningen uit 1787 tot vergroting
van de kerk door toevoeging van twee zijkapellen:
Opstand uit het noorden en plattegrond; bijschrift bij de plattegrond `AA chapelles
ou petites nefs à faire à neuf cequi étant fait l'église pourra contenir environ 360
personnes comptant quatre pieds pour chaque. Nota que l'on peut allonger
d'avantage les chapelles' (afb. 446).
Lengtedoorsnede naar het zuiden en dwarsdoorsnede over de zijkapellen naar het
oosten (afb. 447).
c.H. 2.954.—Van J. D. Digneffe twee ontwerptekeningen uit 1788 voor de bouw van
een nieuw eenbeukig schip, een westtoren en een sacristie aan de oostkant van het
koor:
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Afb. 441-442. Niet uitgevoerd ontwerp
voor de kerk van J. Moretti, 1787. Alg.
Staatsarchief, Brussel.

44I

442

Opstand uit het noorden en plattegrond; bijschrift bij de plattegrond `Le choeur
qui est teint en rouge et que l'on a laissé subsister a été fait a neuf il ny'a pas
longtemps scavoir l'an 1783'; gesigneerd Jean D: Digneffe architecte/de Liege
(afb. 448).
Dwarsdoorsnede naar het oosten en lengtedoorsnede naar het zuiden; gesigneerd
Jean D: Digneffe architecte/de Liege (afb. 449).
C.H. man. 2 .955 A—F.—Van Jean Wincqs vijf tekeningen, uitgevoerd ontwerp:
driebeukig schip met ingebouwde westtoren bij het al bestaande koor en een
sacristie en een doopkapel tegen de zijkanten van dit koor dat nieuwe vensters
kreeg in de schuine zijden van de sluiting.
A. Plattegrond; in de legenda staat onder meer `choeur de la mesme église faisant
partie du nouveau Projet' ; gesigneerd Wincqs architecte (afb. 452).
B. Opstand uit het westen, gesigneerd Wincqs architecte (afb. 45o).
c. Opstand uit het zuiden, gesigneerd Wincqs architecte (afb. 451).
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Afb. 443-445. Niet uitgevoerd ontwerp
voor de kerk van J. Moretti, 1787. Alg.
Staatsarchief, Brussel.

443

444

445

D. Opstand uit het oosten en dwarsdoorsnede naar het oosten, gesigneerd Wincqs
architecte (afb. 455).
E. Lengtedoorsnede naar het zuiden, gesigneerd Wincqs architecte (afb. 453).
F. Dwarsdoorsnede naar het westen (afb. 454).
Toelichtingen uit 1 787 van Moretti en van Digneffe bij hun ontwerptekeningen;
toelichtingen uit 1 789 van Wincqs bij de opmeting van het schip van de oude kerk,
ingetekend in de nieuw ontworpen plattegrond.
Geschiedenis In Slenaken stond aanvankelijk een kapel van de parochie Sint Martensvoeren.
Deze kapel was vermoedelijk gesticht door een lid van het geslacht Heez, wonend
in het ernaast gelegen huis Hees. Een jonker Jan van Heez wordt als eerste vermeld
in een lijst van weldoeners, opgemaakt in 1527. In 1452 stichtte Paulus van Slenaken, schepen van de laathof van Noorbeek, een beneficie op het Maria-altaar, waarvan het collatierecht kwam aan de graven van Gronsveld als heren van Slenaken.
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De kapel, sinds 1 575 bediend door Sepulchrijnen van het klooster Hoogcruts, werd
in 1676 tot parochiekerk verheven, waarna de eerste pastoors tot 1695 gehuisvest
werden in huis Heez, dat toen in handen was van de familie von Kóyffer.
In 1792 werd de parochie na tien jaar procederen ontheven van de plicht om
tienden te betalen aan het kapittel van Sint Martensvoeren. Daardoor werd het
mogelijk de herbouw van de kerk, in 1 783 begonnen met een nieuw koor, voort te
zetten.
In 1787 en 1787-'88 leverden de Akense architect Joseph Moretti en de Luikse
architect Jean Digneffe plannen in respectievelijk voor een totale herbouw, voor
vergroting van het bestaande gebouw en voor verdere nieuwbouw bij het al
voltooide koor.
Moretti verklaarde `d'avoir visité l'Eglise paroissiale/ : etant plutot une chapelle :/
du dit endroit, et tres delabré, que pour faires des rajoutes, ne seront que des
pièces rapportées, et sans aucune solidité, qu'il faut absolument une nouvelle
Eglise deplus que les murailes de l'encienne ne contiennent que 1 epaisseur de
et que la tour est entierement hors du plon et inreparable'. Maar
deux pieds
Digneffe schreef `qu'ayant examiné attentivement les murs de la ditte église il a
reconnu qu'une partie etait batie a neuf, l'autre partie reparé mais qu'ils ont tous
une solidité parfaite'. De Brusselse architect Jean Wincqs kwam tot een andere
conclusie: Het oude metselwerk `se trouve tellement degradée par vetusté qu'elle
n'est susceptible d'aucune restauration'.
Ten slotte kreeg de kerk in de jaren 1792—'93 haar huidige gedaante naar ontwerp
van Wincqs. Het werk werd bij aanbesteding op 18.6.1792 gegund aan J. Jos.
Pastager uit Sint Martensvoeren; de inwijding vond plaats op 6.11.1793. Het
eenbeukige vlakgedekte schip uit de 17de eeuw met dakruiter (vgl. tekeningen van
Digneffe uit 1787, afb. 446-447 ; en plattegrond van Wincqs, afb. 45o en 456) is
toen vervangen door de driebeukige aanleg met westtoren, terwijl het koor uit 1783
nieuwe vensters in de schuine sluitingszijden kreeg ter vervanging van zijvensters
die verdwenen door de aanbouw van een sacristie en een doopkapel.
(....)
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-447. Niet uitgevoerd ontwerp
AJb. 44 6

tot vergroting van de kerk van J.
Digneffe, 1788. Alg. Staatsarchief,
Brussel.
Afb. 44 8-449. Niet uitgevoerd ontwerp
voor de kerk van J. Digneffe, 1 788. Alg.
Staatsarchief, Brussel.
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Afb. 450 452. Ontwerp voor de kerk
van J. Wincqs, 1789; in de plattegrond
aangegeven het oude schip. Alg.
Staatsarchief, Brussel.
-
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Afb. 453-455. Ontwerp voor de kerk van
J. Wincqs, 1789. Alg. Staatsarchief,
Brussel.
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Afb. 456. Kerk (opm. 1972) en kerkhof
(opm. 1982).
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Afb. 45 7. Kerk, 1792—'93, architect J.

Wincqs; uit het westen (opn. 1982).
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Plattegrond

Materiaal

Exterieur

Interieur

Het hoofdaltaar en de zijaltaren werden geleverd door Dumont uit Luik, de
communiebank, preekstoel, twee biechtstoelen en een sacristiekast door Laurent
George uit Luik, de kerkbanken door J. Jos. Pastager uit Sint Martensvoeren.
In 1845 is subsidie verleend voor herstellingen aan kerk en pastorie. In 1867 werd
een oud orgel uit Valkenburg aangeschaft.
De kerk, noordnoordoost georiënteerd, heeft een halleschip met smallere zijbeuken
die doorlopen langs de westtoren, een driezijdig koor dat geflankeerd wordt door
een doopkapel aan de noordkant en een sacristie aan de zuidzijde; de sacristie is
in recente tijd vergroot (afb. 45 0-455, 45 6-45 8 ).
De kerk is opgetrokken uit baksteen met hoekblokken van mergel en plinten van
Naamse steen. De plinten van het koor zijn van regelmatig breuksteenwerk. Voor

onderdorpels, plintblokken, imposten en sluitstenen van de rondboogvensters is
Naamse steen gebruikt. En verder zijn er friezen met consoles van Naamse steen
onder de daklijsten.
Het gebouw heeft leien daken. Het dak van het halleschip, aan de oostzijde
afgesloten door een puntgevel, heeft aan weerskanten van de toren de vorm van
een schilddak. Het koordak is zijdelings doorgetrokken over sacristie en doopkapel;
de toren draagt een achtzijdige ingesnoerde spits, met een omstraald kruis. Langs
de westelijke torengevel loopt een profiellijst als voortzetting van de consolefriezen
onder de daklijsten van de zijbeuken. Tussen de tweede en de bovenste geleding
van de toren bevindt zich een mergelstenen band, waarboven zich rechthoekige
galmgaten bevinden in omlijstingen van Naamse steen. Aan de westkant van de
tweede geleding bevindt zich een rondboogvenster met een boogomlijsting van
Naamse steen, en opzij en bovenin sluitstenen van hetzelfde materiaal. Zoals ook
uit een van de tekeningen van Wincqs blijkt was het venster (veranderd in 1845?)
oorspronkelijk rond van vorm en volledig in Naamse steen omlijst net als nu nog
de beide westelijke vensters van de kerk aan weerskanten van de toren (afb. 45o,
457).
De ingang in de westelijke torengevel heeft een rondboogomlijsting van Naamse
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steen met plintblokken, geprofileerde imposten en sluitsteen tussen bakstenen
lisenen. Boven deze omlijsting bevindt zich een vreemd gevormde boog, samengesteld
uit onderdelen, afkomstig van het gewijzigde venster van de tweede torengeleding.
In het boogveld hiervan staat het chronogram: gLorIa In eXCeLsIs Deo et In terra
paX hoMlnIbVs bonae VoLVntatls (1792).
Het venster van de doopkapel bevat penantonderdelen, afkomstig van een
koorvenster uit 1783, dat in de periode 1792—'93 werd dichtgemetseld. Een
rechthoekig sacristievenster aan de andere kant is bij de recente uitbreiding
verdwenen.
Tussen het middenschip met zijn tongewelf van stuc en de zijbeuken met koofplafonds van stuc (afb. 458) staan Toscaanse kolommen op postamenten van Naamse
steen, die corresponderen met pilasters van de zijwanden. De kolommen dragen
architraven met geprofileerde kroonlijsten aan de kant van het middenschip. Het
tongewelf van het middenschip is door gepaneelde gordelbogen in drie velden
verdeeld met geprofileerd lijstwerk en in de kruin ornamenten: in het middelste
veld het Oog Gods, en in beide andere gekruiste scepters. Aan de kant van het iets
oudere koor bevindt zich een lage ellipsbogige triomfboog. Dit koor is overdekt
met een gedrukt spiegelgewelf van stuc dat is versierd met gepaneelde ribben,
hoekrozetten en een ovaal middenmedaillon.
De kerkvloer bestaat uit diagonaal gelegde grijze en zwarte plavuizen.
Wandgeleding van de zijbeuken met pilasters en rechthoekige vensternissen en
rechthoekige panelen in verdiepte velden onder de vensters met hun geprofileerde
omlijstingen. De zijaltaren zijn elk opgenomen in een rechthoekige nis die een
ellipsboognis met gebogen achterwand omvat.
Aan de westkant van de middenbeuk is een rondboogdoorgang opgenomen in een
rechthoekige nis. Daarboven bevindt zich de brede rondboogopening van de
galerij met een gepaneelde balustrade van hout uit de bouwtijd.
De beide koorvensters, aangebracht in de schuine zijden van de sluiting, zijn
voorzien van geprofileerde onderdorpels van Naamse steen en geprofileerde
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Afb. 458. Kerk, 1792—'93, architect J.

Wincqs, met koor uit 1783 (opn. 1981)
Afb. 459. Hoofdaltaar, c. 1 79 2 —'93,
ontworpen door J. Wincqs (opn. 1982)
460. Linkerzijaltaar c. 1 79 2— '93,
ontworpen door J. Wincqs; Mariabeeld
c. 1500; links biechtstoel van
c. 1792—'93 (opn. 1982).

459

375

37 6

SLENAKEN

omlijstingen. Boven de deuren naar de sacristie en de doopkapel, aan de zuid- en
noordkant van het koor, bevinden zich in stuc uitgevoerde medaillons tussen
gekruiste takken, respectievelijk met borstbeelden in vlak reliëf van Petrus en
Paulus.
Van de inrichting stammen nog uit de bouwtijd de onderbouwen van de altaren, de
Inventaris
communiebank, twee biechtstoelen en een eiken sacristiekast; de oorspronkelijke
preekstoel wordt bewaard in de pastorie.
Onderbouw van het hoofdaltaar, van bruin en wit marmer (afb. 459), in de periode
Hoofdaltaar
1 79 2 —'93 naar ontwerp van J. Wincqs vervaardigd door Dumont in Luik, brede
uitspringende hoekpilasters met witte schijven op de kapitelen. De tabernakel met
zijvoluten en koepel, afgebeeld op ontwerptekening D van Wincqs (afb. 455), is
vervangen door een tabernakel en retabel in neogotische stijl.
Twee onderbouwen van zijaltaren van bruin en wit marmer zonder ornamenten
Zijaltaren
(afb. 460), in de periode 1792—'93 naar ontwerp van Wincqs vervaardigd door
Dumont in Luik; op beide een depositorium van marmer en gemarmerd hout, de
deurtjes met reliëfversiering, resp. Lam Gods en Pelikaan.
Twee dubbele eiken koorbanken met schematisch uitgebeelde dierpoten en
Koorbanken
wangen met voluutbeëindigingen, c. 1700 (uit Sint Martensvoeren?).
Communiebank Eikehouten communiebank met balusters en panelen met reliëfs, voorstellend een
kelk met hostie in stralenkrans, aren en druiven; in de periode 1792-93 vervaardigd
door Laurent George te Luik.
Twee
eiken driecellige biechtstoelen in late Lodewijk xv-stijl, versierd met
Biechtstoelen
acanthus, bloemen en lauwerranken; in de periode 1792—'93 geleverd door Laurent
George te Luik (afb. 460).
Doopvont van Naamse steen, xviii, met balustervormige stam.
Doopvont
Ronde schelpvormig gegolfde schaal, diameter 48 cm, oorspronkelijk doopvont uit
1636?, nu ingemetseld in doopkapel met afvoer naar buiten.
Preekstoel uit 1893. De oorspronkelijke preekstoel van Laurent George uit Luik,
Preekstoel
uit de periode 1792—'93, bevindt zich nu in de pastorie. De gepaneelde vierkante
kuip met afgeschuinde hoeken hiervan heeft een middenpaneel met het borstbeeld
in vlak reliëf van SAINT REMI ARCHEVÈQUE.DE.RHEIMS. Trapje met scheve vlakke
balusters in de leuningen.
Eiken kerkbanken, in de periode 1792—'93 vervaardigd door Jos. Pastager uit Sint
Banken
Martensvoeren; zestien zeszits- en vijftien tweezitsbanken met balusterpoten en inen uitgezwenkte leuningen met acanthusversiering.
Twee eiken bidstoelen, midden xix, met gebogen wangstukken.
Bidstoelen
Eiken beeldtroontje, xix, met in- uitgezwenkte voet, vier voluutslingers en een
Beeldtroontje
bloemkorfje boven een duif in stralenkrans ; op het postament voor het beeld
MA-monogram.
Kruisbeeld, hout zonder polychromie, xixa, hoog 65 cm.
Beelden
Madonna op maansikkel (afb. 460), gekleed met tunica en mantel, scepter in
linkerhand; Jesuskind ontbreekt, c. 1500, hoog 16o cm; op linkerzijaltaar. Nieuwe
polychromie.
H. Anna, hout, XIXA, nieuwe polychromie, hoog 17o cm; mantel over tunica deels
als sluier over het hoofd.
H. Sebastiaan, hout, spaarzaam gepolychromeerd, hoog 112 cm; aan boom
gebonden en met pijlen doorboord; op postament chronogram sanCtUs sebastIanUs
CeLeber patronUs aDVersUs pesteM (1776).
H. Remigius, eikehout, xvii ?, geen polychromie, hoog 68 cm; als bisschop met
mijter, kromstaf; kazuifel.
Vrouwelijke heilige, staande met linkerhand voor de borst en rechterhand naar
voren reikend ; eikehout hoog 7 I cm, c. 1700 ; gepolychromeerd ; afkomstig uit de
kapel van de familie Hamelers.
Twee houten beelden van adoranten geknield op wolken, XVIII hoog 90 cm,
misschien afkomstig van het hoofdaltaar.
Acht gebrandschilderde ramen in het schip, 1911; elk met twee aan twee: Maria en
Gebrandschilderde ramen
Jozef, Sebastiaan en Henricus, Leonardus en Petronella, Petrus en Gregorius,
Antonius en Anna, Servatius en Theodorus, Egidius en Gertrudis, Hubertus en
Guilelmus.
,
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Twee gebrandschilderde ramen in het koor: Theresia van Lisieux en O.L. Vrouw
van Lourdes. In de doopkapel een gebrandschilderd raam met Doop in de
Jordaan, 1886.
Neogotische cylindermonstrans van verguld koper, xixd, hoog 61 cm; met
H. Hartbeeldje in de aedicula; onder de voet D. D. Agatha Broers.
Zilveren reliekhouder in cartouchevorm, hoog I i cm, XIXA.
Zilveren ciborie met in- en uitgezwenkt deksel, hoog 25,3 cm; onder de voet AE. F.
DE SCHELL COMMENDANS SE MISERICORDIAE DEI DEDIT ECCLAE SCHLENACKEN
A° .

Paramenten
Kast

Missiekruis

Grafkruisen

1732.
Ten dele vergulde ciborie met zilveren voet en cuppa, XIXA, hoog 38,7 cm; voet en
cuppa versierd met gedreven arabesken waartussen cartouches met aren, druiven
en irissen; op voet medaillons met voorstellingen van de Kruisiging, Petrus en
Maria Onbevlekt Ontvangen in vlak reliëf; op de cuppa medaillons met de
symbolen van Geloof, Hoop en Liefde in vlak reliëf. Merken op cuppa: Minervakop,
JL onder klokje in vierkant; op welving van de voet Januskop en 2.
Neogotische ciborie van verguld koper, c.i900, hoog 36,5 cm.
Zilveren kelk, hoog 22,7 cm,; onder de voetcuRÁ PAST BUCHOLT(S) EX S...
ECCLESIAE DE SCHLENACKEN 1776; merken op voetrand: rechthoek met ACH onder
een s (Aken), adelaar in schildje, gekroond monogram CI (Cremer).
Getorste kelk van verguld zilver, XVIIIB, hoog 24,1 cm; onder de voet `...cus
(W)eschmanns Commendans se ... dedit ecclesia Slenaken Anno ' ; merken op
voet: rechthoek met ACH onder een s (Aken), adelaar in schildje, AE gekroond in
rechthoek.
Kelk van verguld koper met cuppa van verguld zilver, hoog 25,3 cm; zeslobbige
voet met twee cherubijntjes en His in medaillon; onder de voet AE
MISERICORDIAE
DEI DEDIT ECCLAE SCHLENACKEN A° 1732.
Twee zilveren ampullen, hoog 14 cm, met s-vormige handvatten en neoclassicistisch
ornament; merken op voet Januskop, E cursief onder lauwerkransje in ovaal, JS
onder tekentje in rechthoek. Ovale schaal, grootste diameter 29 cm.
Zilveren wierookvat, XIXA, hoog 31 cm; neoclassicistisch; merken op voet:
Januskop in rechthoek, JS onder een tekentje in rechthoek, E cursief onder lauwerkransje in ovaal. Wierookscheepje met neoclassicistisch ornament en Oog Gods,
gemerkt: E cursief onder een lauwerkransje in ovaal, JS onder een tekentje in
rechthoek, rond onleesbaar merk.
Wijwateremmertje van messing, xix, hoog 22 cm.
Drie processiekruisen van messing, XIXB, hoog 45, 53 en 62 cm.
Koperen kroonluchter, aangeschaft door pastoor J. Deutz (i 87o—'9 I).
Zes rijk versierde drievoetkandelaars van messing, xixc, hoog 7o cm.
Driestel, xviild, van goudlaken met zilvergalon en aurifrisiae met ingeweven
bloemmotief.
Eiken sacristiekast, in de periode 1792—'93 geleverd door Laurent George uit Luik;
naar voren iets uitbuigende credens en getoogde opstand elk met vijf gepaneelde
deuren; middendeur opstand met crucifix in reliëf.
Er was een klok uit 1 793 (Voorl. Lijst, 442) van Joseph Chaudoir uit Luik met het
opschrift DIVVS REMIGIVS HVIVS ECCLESIAE TERRITORIIQVE PATRONVS EX
DECIMIS CAPITVLI VIA IVRIS OBTENTA EXISTO (Maasgouw 32: 1910, blz. 32).
Tegen de noordgevel van de kerk staat een missiekruis met het jaartal 1875;
houten corpus c.16o cm hoog.
Op het kerkhof (af t) . 456, 461) grafkruisen van Naamse steen, met de jaartallen
1616, 1624, 1637, 1638, 16.., 1709, en een zonder jaartal; gemengd Nederlands-Duitse
teksten; bij die uit 1638 in fractuurschrift, bij de overige in Romeinse kapitalen
(vgl. W. Sprenger, in Maasgouw 46: 1926, blz. 66 e.v. — Belonje, blz. 2 7 6- 2 77).
Verder zestien gietijzeren grafkruisen in eclectische en neogotische trant, xixb-c,
met reliëfvoorstellingen als Immaculata, God-de-Vader, Jesus, Ten Hemelopneming
van Maria, het Lege Graf; de meeste met gietijzeren corpus.
WEGKAPEL

Bakstenen wegkapel, midden xlx, met gebogen absis en zadeldak, ten zuidoosten
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Afb. 461. Kerkhof uit het noordoosten;
op de voorgrond grafkruis uit 1673
(opn. c. 1965).
Afb. 462. Annakapel (opn. 1963, opm.
1982).
Afb. 463. Pastorie, gebouwd 1779 door
Ruling uit Aken en M. Soiron sr. en jr.
uit Maastricht; uit het zuidoosten (opn.
1963).
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van de weg naar Schilberg, in de helling vlak voor de tweede afslag, Kerkdel,
onder een kastanjeboom. Aan de voorkant een rondboogpoortje tussen twee
pilasters onder een gepleisterd veld, dat vroeger een opschrift heeft gedragen
(afb. 462). In linkerdeurvleugel uitgesneden H.ANNA à jour; in rechterdeurvleugel
een kijkgat. In elke zijgevel een halfrond venster en een tandlijst. Binnen staat een
houten beeld van de H. Anna, trant xvi, hoog 71 cm, gekleed in tunica en mantel;
kroontje op het hoofd.
HOEVE HEES

De hoeve Hees is een groot gesloten complex. Dit complex ligt ten oosten van de
kerk, die op de plaats staat van de middeleeuwse kapel waarvan de stichting wordt
toegeschreven aan het geslacht van Heez. Het riddermatig huis Heez, misschien
ressorterend onder de leenhof van Bongarde te Sint-Martensvoeren, was in het
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Beschrijving

begin van de 16de eeuw nog in handen van deze familie, daarna tot in de 18de
eeuw van de familie von Koyffer en later van een familie Simons. Van 1676 tot
1695 hebben de eerste pastoors van Slenaken onderdak gevonden bij de familie
von Kóyffer op huis Heez. Op de kaart van Tranchot (I 803 e.v.) staat op de plaats
van de hoeve Hees een complex van aaneengesloten vleugels die drie zijden van
een binnenplaats omsluiten. Op het kadastrale minuutplan van c. 183o—'4o is een
rechthoekige vijver getekend aan de noordwestkant van het complex waar nu nog
bronnen zijn, mogelijk op de plaats van het vroegere herenhuis (Maasgouw 17:
1895, blz. 77. — Bull. de la Soc. d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège 1908, blz.
305. — H. Maessen, in Maasgouw 32: 1910, blz. 21, 22. - De Crassier, 1934, blz.
197-198. — W. Fóhl, in Niederrh. Jahrbuch 1959, blz. 38. — Manuscript W. Marres,
1968, bij Monumentenzorg).
Gesloten complex, grotendeels van baksteen, met rechthoekige binnenplaats; het
hogere woonhuis in het midden van de noordoostelijke lange zijde naar buiten
uitspringend; de gebouwen zijn afgedekt met zadeldaken, terwijl het woonhuis een
licht gebroken dak heeft. Inrit aan de noordwestkant.
Het woonhuis heeft aan de hofzijde en aan de veldzijde drie bovenvensters met
segmentbogen en een gevelsteen respectievelijk met het jaartal 1828 en de naam
HEES ; in beide topgevels zit een halfrond zoldervenster. Aan de hofzijde zit nog
het houten kozijn van de vroegere ingang in de middenas. De kelder van het
woonhuis heeft een segmentbogig tongewelf van baksteen tussen twee van
dergelijke tongewelfjes overdwars. In het huis bevindt zich een ellipsbogige
kachelnis met gecanneleerde zijpilasters uit de bouwtijd.
De noordwestelijke vleugel is aan de hofzijde nog gedeeltelijk van vakwerk; in dit
oudere gedeelte bevindt zich een trap, waarvan de leuning een getorste trappaal,
c.1800, heeft met cannelures, voluut, festoen en schijvenmotief.
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Afb. 464. Kaart 28: Beutenaken en het

noordelijke gedeelte van Slenaken c.
I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
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PASTORIE

De Pastorie, Dorpsstraat nr. 13 — westhoek Waterstraat, is in 1 779 door Rohling uit
Aken in opdracht van het kapittel van Sint-Martensvoeren gebouwd in samenwerking
met Mathias Soiron vader en zoon uit Maastricht. De oudste pastorie, opgetrokken
uit vakwerk in 1 695 was in 173o in baksteen vernieuwd (H. Maessen, in Maasgouw
bij Monumentenzorg).
32: 191o, blz. 3o, 32.— Manuscript W. Marres, 1968,
Het huis (afb. 463), opgetrokken uit baksteen en afgedekt met een zadeldak, staat
op een hellend terrein. Aan de kant van de Dorpsstraat bevindt zich een bakstenen
tuinmuur met toegangspoort en aan de kant van de Waterstraat een keermuur van
baksteen en mergel. In de voor- en de achtergevel, elk vijf vensterassen breed,
zitten ingangen en vensters met segmentboogomlijstingen van Naamse steen. De
hoofdingang in de middenas van de voorgevel heeft een deur met gietijzeren raster,
midden xIx. Helemaal rechts in de voorgevel zit de ingang naar de kelders. De
achteringang, iets links van de middenas, heeft nog een deur met koperen knop en
een bovenlicht uit de bouwtijd. De zijdelingse topgevels bevatten elk een zoldervenster met segmentboog. Tegen de westelijke eindgevel staat een lage aanbouw
met een segmentboogvenster in een omlijsting van Naamse steen en een zadeldak.
In huis liggen de ruimten zowel in de kelder als op de begane grond en de
verdieping aan een middengang. Een iets wentelende trap van Naamse steen voert
naar de kelder waar de drie ruimten overkluisd zijn door vlakke tongewelven
tussen segmentbogige gordelbogen van baksteen. Op de begane grond heeft de
gang een vloer van grijze en zwarte plavuizen. Er is een iets wentelende trap met
in- en uitgezwenkte trappalen en vlakke scheve balusters in de leuning. Verder zijn
er eenvoudige koofzolderingen, op de verdieping ook moerbalkzolderingen en
eiken paneeldeuren met geprofileerde omlijstingen. Uit de bouwtijd stammen
voorts nog vijf schouwtjes, waarvan vier met paneelwerk van stuc op de bovenmantels ; in twee van deze schouwtjes zitten paarse tegels met bloemvaasversiering;
in twee gietijzeren haardomlijstingen. Keukenschouw met paneelwerk en kroonlijst
van hout. In de kelder de oude preekstoel, 1 792 e.v. (zie blz. 376).
De keermuur aan de kant van de Waterstraat heeft een uitspringend hoekgedeelte
met een rondbogig beeldnisje en een geprofileerde bekroning van Naamse steen,
waarop een kruis staat van hetzelfde materiaal met daaronder het jaartal 1817. In
het verlengde gedeelte van deze keermuur, opgetrokken met speklagen van mergel
en baksteen, zit een steen van mergel met EHI MDCCCXXXII en ook het jaartal i 870.
Uit dezelfde tijd als dit verlengde gedeelte stamt een tuinhuisje op het achterterrein,
opgetrokken uit baksteen met een trapeziumvormige bekroning van mergel,
voorzien van bolvazen tussen in- en uitgezwenkte klauwstukken. Tuinmuur en hek
aan de kant van de Dorpsstraat c. i 900 ; toegangspoort in het midden later.
OVERIGE GEBOUWEN

Dorpsstraat

Waterstraat

Dorpsstraat nr. 7 — oosthoek Waterstraat. In de zuidoostelijke zijgevel is een
bovendorpel met rocailleversiering, XVIIIB, ingemetseld, die afkomstig zal zijn van
de hoofdingang van het vm. klooster Hoogcruts, uitgebrand in 187o (vgl. blz. 389,
391 en afb. 470.
Waterstraat nr. 1, tegenover de pastorie. Ingrijpend vernieuwd huis waarvan het
zuidelijke stuk — oorspronkelijk bakkerij — nog gedeeltelijk van vakwerk is, )( ix,
met vullingen van baksteen. Bakkersoven bij modernisering uitgebroken.
Waterstraat nr. 1 i, buiten de dorpskom in het Gulpdal ten zuiden van de naar
boven klimmende weg richting Mechelen. Hoeve met langgerekte hoofdvleugel
(afb. 465) aan de zuidwestelijke kant en een dwars staande vakwerkschuur aan de
zuidoostkant van de hof, beide met zadeldaken. De woning in het westelijke deel
van de hoofdvleugel, xvilic, met aan de noordzijde een voorgevel van vijf vensterassen met segmentboogomlijstingen van Naamse steen; de ingang in de middenas
met eenvoudig bovenlicht en deur uit de bouwtijd. Aan de achterzijde twee
benedenvensters met rechthoekige omlijstingen van Naamse steen, xix, waarvan
een onder een ontlastingsboog. Het achterwaarts uitgebouwde oostelijke deel met
stal hee ft aan de noordzijde een segmentboogingang in een omlijsting van Naamse
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Afb. 465. Waterstraat i i, hoofdvleugel,
1782; uit het noorden (opn. 1963).
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Afb. 466. Broekhof uit het oosten (opn.
1963).
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steen en een dichtgemetselde ellipsboogpoort met een sluitsteen van Naamse steen
waarop LJC/JHS/ 1782. Tegen de westelijke eindgevel van de hoofdvleugel staat een
later aangebouwd bakhuis met zadeldak. Onder het woongedeelte bevindt zich een
kelder met segmentbogige tongewelven van baksteen tussen elliptische gordelbogen.
Uit de bouwtijd stammen verder een schouw waarvan de kap is voorzien van een
omlopend lateiprofiel, en een schouw met stucwerk op de bovenmantel. De
vakwerkschuur is gedateerd door de inscriptie J.J.K.N.M.(?).AO 183 I op de bovendorpel
van de dwarsdeelpoort. De vullingen in het vakwerk zijn in baksteen vernieuwd,
evenals het benedendeel van de noordelijke eindgevel en de hele zuidelijke
eindgevel.
BROEKHOF

De Broekhof, Dorpsstraat nr. 43, buiten de dorpskom aan de westkant van de weg
naar Beutenaken ten zuiden van de afslag naar Hoogcruts. De Broekhof, in 1465
door Hendrik van Bronckhorst Batenburg, heer van Gronsveld en van Slenaken, in
erfpacht gegeven aan Nicolaas Nithken uit Teuven, blijkt in 1610 als erfpacht in
handen te zijn van Herman van den Hof te Karsveld bij Gulpen (Chr. Quix,
Schloss und ehem. Herrschaft Rimburg, Aken 1835, blz. 133). Gesloten hoeve van
baksteen met rechthoekige hof. Dwars staand woonhuis aan de zuidkant en grote
dwars staande langsdeelschuur aan de noordkant met puntgevels. Ellipsboogpoort
van de inrit links in de vleugel langs de straat in een omlijsting van Naamse steen
met radiaal uitspringende blokken ; de sluitsteen met het jaartal 1799 onder een
profiellijstje; daarboven een holle ellipsboognis ; getorste poortklopper van
smeedijzer met het jaartal 174.. Hogere ellipsboogpoort in de straatgevel van de
schuur met plintblokken, imposten en sluitsteen — met 18.o — van Naamse steen
(afb. 466).
BROEKERMOLEN

De Broekermolen, Dorpsstraat nr. 42, buiten de dorpskom ten oosten van de weg
naar Beutenaken, is een watermolen op de Gulp voor het malen van graan. De
molen wordt al in 1522 vermeld. In dat jaar verklaarde een dochter van Jan van
Heez voor de leenbank van Bongarde in Sint-Martensvoeren, dat zij met toestemming
van haar broer Jan van Heez en haar zwager Lambert een jaarrente ontving van de
molen van Slenaken (De Crassier, 1934, blz. 197).
Het complex bestaat uit twee gebouwen evenwijdig aan elkaar haaks ten opzichte
van de molentak van de Gulp en een bakhuis aan de zuidkant.
Het noordelijke gebouw, de Molenhof, XIXA, van baksteen met een vlak zadeldak.
Het molenhuis ten zuiden van de Molenhof, blijkens het kadastrale minuutplan
van c. 183o—'4o oorspronkelijk L-vormig met een vleugel langs het water, heeft
door westwaartse verlenging een T-vormige plattegrond gekregen. Het is opgetrokken
uit baksteen met wolfdaken op de oudste gedeelten en een afgeplat zadeldak over
het 19de eeuwse stuk. In het oudere gedeelte van de noordgevel met ankerjaartal
1 773 zit behalve de eenvoudige segmentboogvensters een segmentboogingang in
een omlijsting van Naamse steen; de deur met twee gecanneleerde klampen, en het
bovenlicht versierd met een rozet tussen twee elkaar doorsnijdende festoenringen.
Drie steenkoppels, ijzeren maalwerk; sinds 1906 turbinemolen. (Molens in
Limburg, blz. 74-75, nr. 103).
SCHUTTERIJ

De schutterij van de H. Sebastiaan, die tot na 1889 heeft bestaan, was volgens de
statuten opgericht in 1 713 maar in werkelijkheid vermoedelijk al eerder
(J. Eversen, Statuten van de schutterij van den H. Sebastiaan te Slenaken, in
Maasgouw 10 : 1888, blz. 85 e.v.). Het zilver bevindt zich in het gemeentehuis.
Gegraveerde vogel, lang 16 cm, met verguld kroontje; in de snavel een schildje met
getand kruis met schelp in het vrijkwartier, blijkens inscriptie aan de andere kant
in 1631 geschonken door de familie KOIEFFEN (von K•yffer); op takje.
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Afb. 467. Kaart 29: Heyenrath
c. I 83o—'4o naar het kadastrale minuutplan.
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Sikkel XIXA, lang 19 cm, met de H. Sebastiaan in reliëf in gekruiste bladertakken;
merken : 2 tussen gekruiste takken in vierkant, hand met stok in rond, onleesbaar
in rechthoek. Keizersplaatje in medaillevorm, XIXB; aan het takje van de vogel.
Koningsplaatjes in medaillevorm uit 1874, I 88o en 1887 aan het takje van de vogel.
Koningsplaatjes in medaillevorm uit 1863 (Ned. kantoorstempel, jaarletter d) en
1870. In- en uitgezwenkt plaatje met IOHANN.FRANTZ REICHS.GRAFF.VON BRONCKHORST
ZV GRONSFELDT.VND EBERSTEIN ET 1 680 en diens wapen op de vergulde keerzijde.
In- en uitgezwenkte koningsplaatjes: XIXA (WATRIN ; merken: NM onder kruisje in
ruit, 2 tussen gekruiste bladertakken), 1845, 1848 (Akens keurstempel, onleesbaar
monogram). In- en uitgezwenkt plaatje 1862 (Ned. kantoorstempel, merk 2de
gehalte, HA onderstreept in rechthoek, jaarletter c). In- en uitgezwenkte koningsplaatjes : uit 1885 en 1886. — Hartvormige plaatjes: uit 1819 (merk: cursief monogram
AB in ruit), 1821, 1832, 1833 (Akens keurstempel, AR), 1844, 1852, 1858 en ongedateerd
(I.c.H.; merk monogram onleesbaar). — Ovale koningsplaatjes : uit 1851, 1854 (Ned.
kantoorstempel, jaarl. R van 185 i) en 1856. — Ronde koningsplaatjes : uit 1847
(Ned. kantoorstempel, merk 2de gehalte, rond met kleine d in fractuurschrift) en
1867 (Akens keurstempel, c. RUTGERS in rechthoek). Schildvormig koningsplaatje
uit 1876.

Beutenaken

Wegkapel

Beutenaken

Gehucht langs de weg van Slenaken naar Gulpen, links van het beekje de Gulp.
De naam voor het eerst in I I I I vermeld als Botinachs (van Botiniacas), in 1146
Butenachen genoemd, is afgeleid van de persoonsnaam Boto (Tummers, blz. 27).
Bij de afsplitsing van de weg naar Hoogcruts staat een nieuw wegkapelletje met
een herbezigde ingangsomlijsting (afb. 471), die volgens plaatselijke overlevering
afkomstig is van het klooster Hoogcruts ; vermoedelijk van de grote kloostervleugel
(vgl. blz. 391) Rechthoekige omlijsting van Naamse steen, xvili, met een holgeprofileerde ellipsboogpoort en imitatievoegen.
Beutenaken nr. 27. Vakwerkboerderij aan de oostkant van de weg. Dwars staand
woonhuis, xviii, met breukstenen plint en zadeldak; aan de zuidkant deur, XVIIIB,
gekoppelde vensters met luiken en een geschoord dakoverstek. Dit gedeelte is naar
voren verlengd en voorzien van een zuidelijke zijvleugel met zadeldak langs de
straat xIxA; puntgevel en aansluitend gevelgedeelte aan de straatzijde van baksteen,
XIXB. Aan de noordkant een achtervleugel met dwarsdeel onder een zadeldak,
XIXA, die haaks aansluit op het woonhuis.

Heyenrath
Ontstaan als ontginningsgehucht op het plateau ten noorden van de weg tussen
Slenaken en Eperheide.
WEGKAPEL EN WEGKRUISEN

Wegkapel

Wegkruisen

Midden in het gehucht ten zuiden van een kruispunt van wegen naar Landraad,
Beutenaken en Teuven (B) staat een driezijdig gesloten Mariakapelletje van
kalksteen, ingrijpend gerestaureerd. Het heeft aan de noordkant een puntgevel,
bekroond met een kruis en primitieve zijvoluten van mergel en is verder voorzien
van een steen met IAN DE NEY 17 15 ; rondboogpoortje in een omlijsting van
Naamse steen. In elke zijgevel een rondboogvenster in mergel. Binnenruimte met
tongewelf; de halfrond overwelfde absis met holle rondboognis.
Aan de zuidoostkant van de weg naar Landraad even voorbij de hoeve Hazendrisch
(nr. 5o) een gietijzeren wegkruis, xixc.
Aan de westkant van de weg naar Teuven vlak voor de afslag van de oude weg
naar Slenaken staat een gietijzeren wegkruis, xixc, waarvan de voet is versierd met
ornamenten in eclectische trant en reliëfs met voorstellingen onder meer: Goede
Herder, en pelikaan.
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HOEVEN

Heyenrath

Heyenrath nr. 8, aan de noordoostkant van de weg naar Teuven. Hoeve met
grotendeels gesloten binnenplaats, xixc. Gebouwen van baksteen met zadeldaken.
Midden aan de voorkant staat evenwijdig met de straat het woonhuis. Het heeft
een symmetrisch ingedeelde voorgevel, benedenvensters met segmentbogen en
onderdorpels van Naamse steen, en halfronde bovenvensters. In het huis, boven
een kelderverdieping met tongewelven, kamers die met vleugeldeuren toegankelijk
zijn uit een brede middengang; trappehuis overdwars. Volgens plaatselijke
overlevering had hier oorspronkelijk een brouwerij moeten komen.
Heyenrath nr. 17. Haakvormig aangelegde hoeve (afb. 468) aan de noordwestkant
van de weg naar Slenaken ten zuiden van een zijweg richting Hoogcruts door het
Grote Bos. Langgerekte vleugel met woongedeelte aan de oostkant van de hof;
opgetrokken uit vakwerk; het zuidelijke deel, xvIII, op een plint van breuksteen,
het noordelijke, XIXA, op een bakstenen plint; weinig windverband. Haaks
aansluitend op het stalgedeelte ten zuiden van het woonhuis een korte achtervleugel
met dwarsdeelschuur van vakwerk op breukstenen plint, XVIII. Aan de hofkant
bakstenen vullingen en vernieuwde gedeelten van baksteen. De daken aan noorden westkant afgesloten door een topgevel. Twee kelders met tongewelven van
mergel, verbonden door een overwelfd gangetje onder het woonhuis en het
bedrijfsgedeelte ten zuiden daarvan.
HOEVE HAZENDRISCH

Heyenrath nr. 5o, aan de noordkant van de weg naar Landraad. Hoeve Hazendrisch
(op de kaart van Tranchot Hagenricher), vroeger eigendom van het adellijke
klooster van Sinnich (De Crassier, 1934, blz. 197). Het tegenwoordige complex
(afb. 469) is een gesloten hoeve met gebouwen van baksteen, xixc, restanten van
kalk-breuksteen beneden aan de straat, XVII?, en vakwerk ten oosten van de hof,

HEYENRATH
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Af b. 468. Heyenrath 17, uit het oosten
(opn. 1963).
Afb. 469. Hoeve Hazendrisch, uit het
zuidoosten (opn. 1982).
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Af b. 47o. Kaart 3o: Hoogcruts en
Schilberg c. I 83o—'4o naar het kadastrale
minuutplan.
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XVIII. Aan de straatzijde ziet men twee topgevels, links van het woonhuis en rechts
van een grote langsdeelschuur; twee ellipsboogpoorten geven van de straat af
toegang tot de hof en de schuur. Het woonhuis heeft vensters met segmentbogen
en onderdorpels van Naamse steen en een halfrond zoldervenster. De gevel aan de
hofzijde van de schuur is nog gedeeltelijk van vakwerk. In het woonhuis een kelder
met bakstenen tongewelven en een houten schoorsteenmantel met ruitmotief, xixc.

Hoogcruts
KLOOSTER

Het voormalige Sepulchrijnenklooster Hoogcruts ligt ruim anderhalve kilometer
van Slenaken aan de noordkant van de weg naar Noorbeek, ten oosten van de
provinciale weg naar de Planck (B). Het complex, vroeger doorsneden door de
gemeentegrens, wordt hier behandeld, hoewel het nu in de nieuwe gemeente
Margraten ligt.
Litteratuur

G. C. Ubaghs, in P. Limb. 2: 1865, blz. 333 e.v. — J. Danis, L'ordre du Saint
Sépulchre dans le diocèse de Liège, in P. Limb., 6: 1869, blz. 291, 307 — 328 — H.
Maessen, `Korte schets der geschiedenis van de parochie Slenaken', in Maasgouw
32: 1910, blz. 20, 51-53 e.v. — W. Goossens, `Het klooster van het H. Graf te
Hoogcruts en de lijst zijner stichtingen en jaargetijden', in P.Limb. 55 : 1919, blz. 77
e.v. — De Crassier, 1934, blz. 198-199.— Manuscript W. Marres, 1968, bij Monumentenzorg. — R. de la Haye, in Maasgouw 1 o I : 1982, kol. 177-196/(102: 1983,
kol. 5o).

Afbeeldingen

Op de kaart van Tranchot (1 803 e.v.) en het kadastrale minuutplan (c. 1 830 -1 840)
staat het klooster aangegeven als volledig gesloten complex; het ommuurde terrein
aan de oostkant met elkaar kruisende paden in de middenassen. Foto's van de
westkant uit 1888 bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (afb. 47 2 , 473).

Geschiedenis

Een kapel, toegewijd aan het Heilig Kruis, wordt voor het eerst vermeld in 1428.
De rector van deze kapel werd benoemd door de pastoor van Sint-Martensvoeren.
In 1493 trad Gilles `de la Croix', rector van de kapel, toe tot de orde van de
reguliere kanunniken van het Heilig Graf, die een klooster hadden in Sint Odiliënberg. Als filiaal van dit klooster werd bij de H. Kruiskapel een klooster gesticht
met Gilles `de la Croix' als eerste prior.
Dit klooster werd in 1568 geplunderd en zwaar beschadigd door soldaten van
Willem de Zwijger en in 1579 in brand gestoken door soldaten van Parma.
Herbouwd in 1603, huisvestte het klooster sinds 1606 een jongenspensionaat met
Latijnse school. Verder was er sinds 1679 een filiaal, eveneens met pensionaat en
Latijnse school, gevestigd in Neercanne bij Maastricht; daaraan herinnert nog de
H. Grafkapel uit 1714 niet ver van kasteel Neercanne, even over de Belgische
grens. Na verbouwingen in 1701, 1713, 1717, en een grootscheepse bouwcampagne
in de jaren 1729—'41 werd in 1785 de kapel opgetrokken.
Tijdens het Franse bewind is het complex in 1798, na opheffing van het klooster in
1796, bij een openbare verkoping in handen gekomen van Anton Bemelmans en
zijn zwager Chrétien Coenegracht. Blijkens kadastrale gegevens uit 1843 werd de
oostelijke kloostervleugel tot landhuis verbouwd en de kapel aan de zuidkant tot
schuur. Omstreeks deze tijd zullen ook de bijgebouwen ten westen van de kapel
zijn afgebroken. De familie Bemelmans bezat toen het zuidelijke deel van het
landhuis, de kapel en de vleugel tussen beide binnenplaatsen, terwijl de familie
Coenegracht het noordelijke deel van het landhuis en de overige gebouwen in
handen had. Het orgel uit de kapel, toegeschreven aan Robustelli, staat sinds 1803
in de kerk van Eckelrade (G.M.I. Quaedvlieg, Orgels in Limburg, Zutphen 1982,
blz. 35).
In 1870 is een brand, uitgebroken in de tot schuur verbouwde kapel, overgeslagen
naar het landhuis. Het landhuis werd in 1873 hersteld en de voormalige kapel in
1879; in 1879 werden ook delen van de economiegebouwen vernieuwd. Het
complex wisselde sindsdien meerdere malen van eigenaar.
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Afb. 471. Vm. Sepulchrijnenklooster.

Overzicht van het complex. Details:
Links ingangsfragment van het
landhuis (nu in gevel van Dorpsstraat 7
Slenaken), detail met patriarchaalkruis
van een schouw, voorm. poortje in de
zuidmuur van de tuin, wegkapel bij de
Broekhof met herbezigde ingangsomlijsting van Hoogcruts. Plattegronden:
Kelder en hoofdverdieping van de
vleugel tussen beide binnenplaatsen
(opm. 1982).
Afb. 472. Vm. Sepulchrijnenklooster,
noordelijke binnenplaats naar het
zuidoosten (opn. 1888).
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Plattegrond

Landhuis

In 1904 kochten Dominicanessen uit Frankrijk van Leopold Bernard Joseph van
Oppen het landhuis. Ook kochten zij van de heer Pyls de voormalige kapel die
schuur was geworden en nu tot kloostervleugel zou worden verbouwd. Later
werden de Dominicanessen opgevolgd door Franciscanen. In 1979 zijn deze beide
kloostervleugels — waarin na 1965 gedurende een aantal jaren een instituut voor
zwakzinnigen gevestigd was geweest — uitgebrand.
De gebouwen van baksteen (afb. 471-475) omgeven twee binnenplaatsen; een
kleine zuidelijke binnenplaats met de hoofdvleugel van het voormalige klooster
(landhuis) aan de oostzijde, de voormalige kapel aan de zuidkant en een tussenvleugel
met hoger hoekpaviljoen aan de noordkant; de grote noordelijke binnenplaats is
bijna geheel omsloten door de tussenvleugel en economiegebouwen. Ommuurd
terrein ten westen van de kleine binnenplaats.
Aan de oostkant van dit complex ligt een tuin, omgeven door bakstenen muren die
aansluiten op een bakstenen tuinpaviljoen op de noordoosthoek (afb. 476).
Het landhuis, xvilib, aan de oostkant van de kleine binnenplaats heeft een brede
oostelijke façade met een middenfronton (afb. 475). De mansardekap en het
koepeltorentje op het middendeel zijn verwoest bij de brand van 1 979.
De brede façade heeft rechthoekige kelderluiken in een plint van Naamse steen en
rechthoekige vensteromlijstingen met naar onderen doorstekende zijpenanten en
kroonlijsten, die in 1873 ten dele vernieuwd zijn. De drie middentraveeën worden
bekroond door een fronton van mergel boven vier acanthusconsoles met parellijsten
van het zelfde materiaal, xvilib ; het fronton bevat het wapen Bemelmans en
rankwerk, uitgevoerd in stuc, xixa. De omlijsting van de ingang in het midden en
het daarboven staande venster met gebogen fronton is van 1873. Het bovenlicht
bevat de letter c van Coenegracht. De rechthoekige omlijsting van Naamse steen
met holgeprofileerde ellipsboogpoort in imitatievoegen, herbezigd aan het wegkapelletje aan de weg van Slenaken naar Beutenaken (afb. 471), kan afkomstig zijn
van een vroegere ingang evenals een in- en uitgezwenkte bovendorpel met rocailleversiering, xviiic, die nu ingemetseld zit in de zuidgevel van het pand Dorpsstraat
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Afb. 473. Vm. Sepulchrijnenklooster uit
het westen; rechts de kapel tot schuur
verbouwd; daarachter de Klein-Crutserhoeve die kort voor 1940 is gesloopt
(opn. 1888).
Afb. 474. Vm. Sepulchrijnenklooster uit
het westen ; rechts ingrijpend verbouwd
de voormalige kapel (opn. c. 1960).
Afb. 475. Vm. Sepulchrijnenklooster,
oostzijde van het landhuis voor de
brand van 1979 (opn. 1969).

475

Tussenvleugel

Vm. kapel

nr. 7 in Slenaken (blz. 385 en afb. 471). De zijgedeelten van vijf traveeën van deze
façade hebben elk een balkon op consoles van Naamse steen uit 1873 in de
middenas.
Aan de kant van de binnenplaats heeft deze vleugel nog enkele segmentboogvensters
in Naamse steen, XVIIIB, naast een rondboogvenster.
De mansardekap, afgebrand in 1979, was na de brand van 1870 vermoedelijk in de
oude hoofdvorm vernieuwd. De dakruiter xvmd, die met zijn onderbouw dank zij
brandmuren in 1870 gespaard was gebleven, had smeedijzeren leuningen en een
windwijzer uit 1873.
Aanbouw aan de noordkant van het landhuis, xxa.
Het landhuis heeft kelders met bakstenen tongewelven tussen gordelbogen. In het
trappehuis uit 1873 composietzuilen en Korintische pilasters.
De vleugel met het hogere hoekpaviljoen tussen beide binnenplaatsen
(a fb . 47 2 -474) heeft een masardedak op het lagere stuk en een mansardetentdak op
het hoekpaviljoen. Onder de daklijst van dit hogere gedeelte bevindt zich een band
van Naamse steen met het jaartal 173o. De vensters van deze tussenvleugel zijn
rechthoekig met omlijstingen van Naamse steen ; verder zit er in de noordgevel nog
een rechthoekige ingang, waarvan de omlijsting van Naamse steen versierd is met
een omlopende profiellijst.
Onder het hoge deel van deze vleugel bevindt zich een kelder met vlakke tongewelven
van baksteen tussen gordelbogen; de twee kelders onder het lagere stuk zijn
overkluisd met tongewelven, respectievelijk van mergel en van baksteen. Verder
zijn er in de tussenvleugel moerbalkzolderingen en twee houten hoekschouwen;
een schouw, xvIllb, waarvan de bovenmantel van stuc is met cartouches in
Régencestijl; de andere schouw, XVIIIB, met driedelige haardomlijsting van gietijzer
in Lodewijk xv-stijl, en een bovenmantel met stucpanelen en een gekroonde
cartouche met patriarchaalkruis van stuc (afb. 471). In een aanbouw aan de
zuidkant van het hoekpaviljoen bevindt zich een waterput.
De voormalige kapel uit 1785 aan de zuidkant van de kleine binnenplaats (afb.
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473, 474) heeft rondgeprofileerde westhoeken en aan de oostzijde een sluiting met
afgeronde hoeken die naar buiten treedt bij de aansluiting op de zijgevel van het
landhuis. De mansardekap met wolfeind aan de westzijde, die in 1879 met oude
onderdelen was herbouwd, is bij de brand van 1979 verloren gegaan. De zes
rondboogvensters aan beide lange zijden, die in de i9de eeuw waren dichtgemetseld,
zijn bij de verbouwing na 1904 vervangen door segmentbogige vensterparen per
verdieping.
Een halfronde Naamse steen, afkomstig van de oorspronkelijke ingang aan de
zuidkant ligt nu achter een poortje in de zuidelijke tuinmuur. Hij draagt het
chronogram Deo optlMo sVb tItVLo CrVCIs InVentae eXlsto (1785). De rondgeprofileerde zuidwesthoek van deze voormalige kapel is versierd met blokwerk
van Naamse steen.
De binnenruimte was blijkens restanten overdekt met een halfrond tongewelf van
stuc terwijl de wanden een pilastergeleding hadden; van twee pilasters zijn boven
aan de westkant nog resten bewaard.
Van de economiegebouwen heeft de westvleugel aan de kant van de grote binnenplaats nog een rondboogpoort met geblokte penanten van Naamse steen, xvii, en
een rechthoekig venster in Naamse steen, XVIIIA; in de buitengevel het jaartal 1669.
De oostvleugel (afb. 472) bezit nog een aantal rechthoekige vensters in Naamse
steen en twee, vermoedelijk herplaatste gevelstenen met patriarchaalkruis ; een van
Naamse steen met uitgeholde hoeken en het jaartal 1713, de ander van mergel met
het jaartal 1717.
Het terrein aan de oostkant van het complex is omgeven met tuinmuren van
baksteen op plinten van kalkbreuksteen; aan de noord- en zuidkant xviiia, aan de
oostzijde een latere muur met lisenen. In de zuidelijke muur zit een rechthoekig
poortje met een in mergel gevatte omlijsting van Naamse steen met in- en uitgezwenkt
fronton. Achter dit poortje ligt de halfronde steen met chronogram (1785) van de
voormalige kapelingang (zie hierboven).
De inrit aan de zuidzijde bij het landhuis heeft bakstenen hekpijlers met geprofileerde
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Af b. 476. Vm. Sepulchrijnenklooster,

tuinpaviljoen uit het noorden (opn.
I 969).
Afb. 477. Klein-Crutserhoeve, 1 757 ;
afgebroken kort voor 1940; uit het
noordwesten (opn. c. 1 935).
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Tuinpaviljoen

plinten en bekroningen van Naamse steen, xlxa. Tussen deze inrit en het huis is
ijzeren hekwerk met lusmotief, xv111a, opnieuw toegepast. Aan de noordkant
bevindt zich in de as van deze inrit een dichtgezette uitrit met dezelfde soort
hekpijlers, xlxa.
Op de noordoosthoek van het terrein sluiten de tuinmuren aan op een vierkant
paviljoen van baksteen, xvma, dat tegelijk met de noordelijke tuinmuur is opgetrokken op een onderbouw van kalkbreuksteen (afb. 476). Het paviljoen, afgedekt
met een mansardetentdak, heeft zowel aan de zuid- als aan de noordkant een
tweelichtvenster van Naamse steen en aan de westkant naast elkaar twee ingangen
met omlijstingen van Naamse steen : de hoofdingang met geprofileerde vellingkanten,
de kelderingang onder een ontlastingsboog ; verder zitten er in de onderbouw aan
de veldzijde twee lichtspleten in Naamse steen. De kelder van het paviljoen is
overdekt met een tongewelf, de kamer met een plafond in Régencestijl ; een
vierkante met hout omlijste opening in dit plafond geeft toegang tot de zolder.
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Afb. 478. Zwengelput, 1922,
aan de
Oude Maastrichterweg (opn. 1965).
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Schuin tegenover de ingang van het landhuis Hoogcruts ligt naast de ingang van
het huis nr. 56 aan de weg naar Slenaken een bovendorpel van Naamse steen met
het jaartal 1757. Hij is afkomstig van de voormalige, iets meer westelijk gelegen
Klein-Crutserhoeve die oorspronkelijk bij het klooster behoorde. Het woonhuis
van deze kort voor 1940 gesloopte hoeve was een bakstenen gebouw onder een
zadeldak, met tweelichtvensters van Naamse steen onder ontlastingsboogjes in de
symmetrisch ingedeelde rechtafgedekte voorgevel; in de middenas van deze gevel
zat een ingang in Naamse steen met daarboven een rond venstertje in een vierkante
omlijsting van Naamse steen. Het huis had een plint van breuksteen (Afb. 477).

Schilberg
Gehucht, gelegen op het plateau ten westen van Slenaken bij de Oude Maastrichterweg die van Hoogcruts in de richting van Teuven (B.) loopt. De naam, in 1370
Bitseelberch en op het kadastrale minuutplan van c. 183o—'4o nog Beschilberg, is
volgens Tummers (blz. 73,75) afgeleid van bacellus, een latinisering met verkleiningsuitgang van het Germaanse baki, beek; beekje dus.
Put

Wegkapel

Wegkruis

Overdekte zwengelput in I9de-eeuwse trant met het jaartal 1922 bij het kruispunt
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(afb. 478).
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Op het kruispunt van de Oude Maastrichterweg en de landweg van Slenaken naar
De Planck (B.) staat een gietijzeren wegkruis, XIXB, met gietijzeren corpus, hoog
34 cm, onder een oude kastanjeboom.
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366,367,
367,368,
368,
Alg.Staatsarchief
Staatsarchief365,
- - Aig.
69 , 370 , 37 1
3369,370,371
2 43
Paleisvan
vanSchone
SchoneKunsten
Kunsten243
- - Paleis
14, 31, 69, 67,68,
68,69,80,94,
69, 8o, 94,
Burtscheid8,8,14,31,69,67,
Burtscheid
112, 119, 144, 151,
230
1,23°
112,119,144,15
12,17,
17,157,
1S7,158,
158,159,
159,161,
161,171,
171,
Abdij12,
- - Abdij
177, 187, 198, 201,209
209
177,187,198,201,
1 97
12,170170-175,
Camerig7,7,I II,
175, 197
Camerig
I, 12,
171-175
Hoevenenen
huizen171-175
- - Hoeven
huizen
Winneberg171,174,175
171, 174, 1 75
- - Winneberg
12,196,
196,199,329,33
Cartils6,6,7,7,12,
1,339
339
Cartils
1 99 , 329, 331,
Commandeursmolen(Onderste
(OndersteMolen)
Molen) 276
Commandeursmolen
276
27
Cortenbach27
Cortenbach
12, 170,
170,177-185,
177-185,187
187
Cottessen7,7,I II,
Cottessen
I, 12,
171,176-177
176-177
Bellethoeve7,7,171,
- - Bellethoeve
Overigehoeven
hoeven 177-185
- - Overige
177-185
278,290-29
290-291
197,278,
Dal197,
1
Dal
291
Huizen291
- - Huizen
290
DenBroek
Broek 278,
Den
278, 290
DenHaag,
Haag, Rijksbureau
Rijksbureauvoor
voorKunsthistoriKunsthistoriDen
scheDocumentatie
Documentatie339,
sche
343
339 ,343
DePlanck
Planck97,
De
97,389
3 89
197, 200, 201, 219-221
Diependal197,200,201,219-221
Diependal

279, 283, 285, 2 99 , 3 2 9 , 330, 360
279,283,285,299,329,330,360

Ginsterberg1212
Ginsterberg
198,237,
237,242-247,
Goedenraad,
kasteel5,5,198,
2 4 2-2 47,
Goedenraad,
kasteel
251
1
25
59,60,
6o,70,
70,83,
83,84,
84,
Gouw,Gouwsprong
Gouwsprong13,
Gouw,
1 3,59,
123, 151
85, 86, 88, 89, 91, 93, 122,123,151
85,86,88,89,91,93,122,
DenHaag
Haag
zieDen
's-Gravenhage,zie
's-Gravenhage,
68
Grevenbicht,Gereformeerde
Gereformeerde
gemeente68
Grevenbicht,
gemeente
GroenendaalofofOphem
Ophem39,
39,43
43
Groenendaal
Groeneweg, hoeve305,313,315
305, 3 1 3 , 3 1 5
Groeneweg,hoeve
12,17,
17,18,
18,131,367,383
131, 3 6 7 , 3 83
Gronsveld12,
Gronsveld
386
Grote
Bos197,
Grote
Bos
1 97,199,
1 99,386
24,265,
265,266
266
Gulik24,
Gulik
Gulp8,8,197,381,383
Gulp
197, 381, 3 83
197, 277, 28
283,
Ho,197,277,
12, 94,110,
Gulpen6,6,12,94,
17,
Gulpen
3, 3317,
6o, 3 83
3360,383
Groenendaalofof
Ophem39,
39,43
43
- - Groenendaal
Ophem
Neubourg331
331
- - Neubourg
267,330,
33 0,339
Gulperberg267,
339
Gulperberg
187
Haarlem187
Haarlem
1S7
Hamal157
Hamal
Kasteel99
- - Kasteel
99
12,16,30-33,59
16, 3 0-33 , 59
Harles6,6,7,7,I I,II,12,
Hades
31
Bellhof31
- - Bellhof
31
Gulpenerhof31
- - Gulpenerhof
31
Hof31
- - Hof
Hoevenenen
huizen31-33
- - Hoeven
huizen
3 1-33
Ploum3°,31,33
30, 31, 33
- - Ploum
1S7
Haspengouw157
Haspengouw

386,387
387
Hazendrisch386,
Hazendrisch
Heer 355
355
Heer
Heerlen
Heeden
Luthersegemeente
gemeente79
79
-- Lutherse
217
Molenvan
vanEyckholt
Eyckholt217
-- Molen
378-379
Hees,hoeve
hoeve 365-368,
Hees,
365-368,378-379
Heihof 253
2 53
Heihof
Heiweg253
2 53
Heiweg
224
Helberg 224
Helberg
Helle 197,
2 95 -2 99
2 9 2 ,294,
2 94 ,295-299
1 97,292,
Helle
Hoeven295-299
2 95 -2 99
-- Hoeven
Hermensbeek55
55
Hermensbeek
198,255
2 55
Herren-Mechelen198,
Herren-Mechelen
's-He rt ogenbosch355
355
's-Hertogenbosch
's-Hertogenrade
(Herzogenrath)7,7,59
59
'sHertogenrade (Herzogenrath)
II,17,
's-Hertogenrade,
Land
van5,5,11,
1 7,43,
43,
'sHertogenrade, Land
van
131
1
13
35,198,201
198, 201
HerveI II,
Herve
1,35,
Heyenrath 7,
7,197,
384,385-3
385-387
87
1 97,199,
1 99,384,
Heyenrath
386-387
Hazendrisch386-387
-- Hazendrisch
Hoeven385-387
3 85 -3 8 7' •
-- Hoeven
385
Wegkapel385
-- Wegkapel
385
Wegkruisen385
-- Wegkruisen
311
Heythuizen31
Heythuizen
I
301-303
Hilleshagen197,
03
197,301-3
Hilleshagen
301
Gasthuis301
-- Gasthuis
301-303
Hoevenenenhuizen
huizen301-303
-- Hoeven
2 39
Hoei239
Hoei
129
Hoensbroek,Schuttermuseum
Schuttermuseum129
Hoensbroek,
197, 278-285
Hófke197,278-285
Hofke
8, 9, 279, 283, 285
BovensteMolen
Molen8,9,279,283,285
- - Bovenste
278-283
Hoeven278-283
- - Hoeven
Hdrenberg(Boerenberg
(Boerenbergop
opkad.mikad.miHorenberg
229, 231, 2 37
nuut)229,231,237
nuuQ
198,25
251
Holland,
hoeve198,
Holland,
hoeve
I
II,12,
12,16-3
16-30,
36
Holset7,7,8,8,II,
0 , 36
Hoiset
12,17,25,26
17, 25, 26
Banket12,
- - Banket
Harles
Bellhof,zie
zieHades
- - Bellhof,
17,23
23
'Belltempel'17,
- - 'Belltempel'
17, 2 7-30
Einrade5,5,17,27-30
- - Einrade
17,13
131
Holseterhof17,
1
- - Hoiseterhof
25-2 7
Hoevenenenhuizen
huizen25-27
- - Hoeven
6, 17-25
Kerk6,17-25
- - Kerk
17
Molen17
- - Molen
25, 26
Panhuis25,26
- - Panhuis
26,27,
27,131
131
Winnebroek26,
- - Winnebroek
17,131
131
Holseterhof17,
Hoiseterhof
305,
Holzeterhof,Gellemont
Gellemont
Rosmeulen305,
Holzeterhof,
ofof
Rosmeulen
21
3321
84
Hondsberg84
Hondsberg
Hoogcruts
Hoogcruts
196,199,381,383,
Klooster(landhuis)
(landhuis)196,
199, 381, 383,
- - Klooster
397
85 ,3388-395,
88-395 ,397
3385,
Klein-Crutserhoeve395
395
- - Klein-Crutserhoeve
313
HorpuschofofHurpesch
Hurpesch313
Horpusch
197,198,278,299-300
198, 278, 299-300
Hurpesch197,
Hurpesch
Hoevenen
enhuizen
huizen 299-300
- - Hoeven
299-300
12
Iliashoven12
Iliashoven
Kerperbos255
255
Kerperbos
Keulen7,7,339
339
Keulen
177
St.Andreas
Andreas177
- - St.
198,201
201
St.Maria
Mariaadad
Gradum198,
- - St.
Gradum
266
Kevelaer266
Kevelaer
197,300
300
Kleeberg197,
Kleeberg
300
Huizen300
- - Huizen
Klein-Crutserhoeve395
395
Klein-Crutserhoeve
Knappertsberg144
144
Knappertsberg
Koningsstraat66
Koningsstraat
267
Kuringen,Johannietercommanderij
Johannietercommanderij267
Kuringen,
197, 215, 224-225
Kuttingen197,215,224-225
Kuttingen
224-225
Hoevenenenhuizen
huizen224-225
- - Hoeven
15
Landgraaf15
Landgraaf

REGISTERS

Landraad 385, 386
Laterne, hoeve 6, 317, 321, 322, 325
Laurensberg 6
Leffe, abdij 354
Leiden, St. Pieterskerk 67
Lemiers 6, 8, II, 12, 13, 14, 1 5, 17, 35 -57,
148, 1 49, 3 05

- Hoeven en huizen 55 -57
- Kapel 6, 35-41, 44
- Kasteel 5, 6, 7, 35, 36, 43 -55
- Kerk 6, 39, 4 1-43, 1 47
- Kopermolens 8, 35
- Oude Molen 8, 35, 57
- Wijnhuis 35, 57
Levant 94
Leyenhof 3 1 7, 3 2 3, 3 2 4, 3 2 5
Limal 1 57
Limburg, hertogdom 5, 12, 197, 198
Limburg aan de Vesdre 6, 59
Linde, hoeve 1 54, 1 55
Lombergbeek 2 55
Loorberg 1 97, 1 99
Lourdes 377
Lousberg, kapel, klooster II, 12
Lotharingen 198
Lude 1 57
Luik 6, 94, 158, 2 39, 2 43, 265, 339, 353,
354, 366, 3 6 7, 373, 37 6, 2 79
- Predikheren i8, 63
- St. Jacob 1 97, 3 2 9

- St. Paulus 229, 230, 239
Lunéville 341
Luytenhof 209, 219
Maastricht 5, 6, 61, 68, 83, 158, 251, 26o,
267, 317, 331, 379

- Bonnefantenmuseum 38, 40, 41, 42, 203,
206, 239, 262, 263, 264, 265, 318

-

Klooster Onder de Bogen 94
Predikheren 18, 63
Prov. Waterstaat 83, 103
Rijksarchief 69, II0, III, 240, 255, 256,
321, 322

- Stadsarchief 63, 68, 69, 103, 105, 3 2 9,
339, 343

- Wegen naar Maastricht 5, 6, 7, 187, 1 93,
1 97, 2 53,

3 05, 3 1 7, 3 1 9, 33 0 , 360, 397

- Woonhuis Capucijnerstraat 141
Malensbos 7, II, 17, 27, 31, 33, 35, 44, 56,
57, 82, 131, 149, 152, 1 55, 2 55

Malmedy 92

Mamelis 7, II, 12, 186, 187-195, 315

- Abdij 187, 1 95
- Hoeven 189, 192-195
- Hof Mamelis 186, 187-191, 311
- Oude Molen 8, 187, 1 94 -1 95
Margraten 197
Mechelen 5, 197, 198, 201, 2 54 -2 77, 2 79 ,
3 05, 3 1 3, 3 1 7, 3 18 , 3 21 , 341, 345, 365

- Bovenste Molen (Hófke) 8, 9, 279, 283,
285

- Gemeentehuis 2 55
- Herrenhof (Johannietercommanderij) 7,
255, 266-269

- Huizen en hoeven 2 70-2 76
- Kerk 6, 7, 198, 255-266, 267
- Onderste Molen, Commandeursmolen 8,
9, 1 99, 2 76-2 77

- Panhuis 6, 198, 255, 269-270, 271, 285
- Pastorie 258, 272, 275, 276
- Plei (Overgeul), de 275-277
- Schutterij 279
Meelenbroek 1 55

Melaten 6
Melleschet 1 95
Mingersberg 1 99, 2 49
Molenveld 15o
Monschau 8
Moresnet II, 62, 1 57
Miinchen, Bayerische Hofkunstanstalt 262
Munnikshof 7, 12, 1 57, 1 59-161
Munster, Westfálisches Landesmuseum 229, 230, 231, 232, 233, 266, 337
Namen 339
Neer 251
Neercanne 389
Noorbeek 1 99, 3 6 7, 3 89
Nutbronsweg 289
Nijswiller 7, 1 94, 1 97, 198, 2 99, 3 04 -3 1 5
- Groeneweg, hoeve 3 05, 3 1 3, 3 1 5
- Holzeterhof, Gellemont of Rosmeulen 305, 321
- Huizen 3 1 3, 3 1 4, 3 1 5
- Kasteel 5, 3 05, 309-313
- Kerk 6, 3 05 -3 09
- Schuylsberg 205, 360
Oirsbach 12, 3 05 , 3 1 7
Onderste Bos 197, 209, 219
Onderste Molen of Commandeursmolen 8,
9, 1 99, 2 7 6-2 77

Oostende 91
Oude Akerweg 6, 59
Oude Heerbaan 5, 6, 301, 305, 36o
Oude Maastrichterweg 7, 397
Oude Molen (Lemiers) 8, 35, 57
Oude Molen (Mamelis) 8, 18 7, 1 94 -1 95
Oud-Valkenburg, kerk 236
Overeys 5, 1 97, 3 1 7
- Goedenraad 5, 198, 237, 242-247, 251
- Huizen en hoeven 248
- Vogelzang 198, 2 43, 2 47
- Wegkruis 247, 248
Overgeul 1 97

- Plei, hoeve de 2 75 -2 77
Overmaze, Landen van II
Paffenbroich II, 59, 63
Panhuis (Holset) 25, 26
Panhuis (Mechelen) 6, 198, 255, 269-270,
271, 285

Panhuis (Vijlen) 12, 1S7, 16o, 161-163
Parijs 276
- Coll. graaf A. de Clermont 83, 86, 87,
88, 89, 90, 102, 103, 119

Pa rt ij 6, 7, 1 97, 3 2 9, 331, 339, 3 60-3 65
- Huis en hoeve 363
- Klooster 363
- Wijnhuis 6, 36o, 361, 363
Plaat 200, 201, 209-218
- Dorpshof 5, 7, 201, 209-213
- Hoeven 214-216, 217
- Smidsberg 215
- Vernelsberg 214-215
- Volmolen 8, 93, 1 97, 216-218, 221
- Wolfskuil 215-216
Raren 7, II, 12, 132, 1 5 1-1 55 , 2 55
- Hoeven en huizen 152-155
Reifferscheid 237, 26o
Reims 376
Remscheid 92
Roermond 22, 42, 351, 353
- Bisschoppelijk Paleis 94
- Kapel in het Zand 42
Rolduc, abdij 31, 83, 203, 341
Rome 352
Rosmeulen, Gellemont of Holzeterhof 305,

409

32I

Rott 7, II, 12, 14, 15, 195, 300
- Huizen 1 95
- Ongelukskruis 300
Rotterdam 94, 99
Rutten 1 57
Saint Hubert 2 39
Schever, hoeve de 221, 222
Schilberg 1 97, 377, 39 6-397
- Wegkapel 387
- Wegkruis 397
- Zwengelput 397
Schimperbos 152
Schinnen, klooster 41
Schweiberg 7, 197, 278, 284-290
- Hoeven en huizen 284-290
Selzerbeek of Sinzelbeek 5, 8, II, 15, 39,
43, 47, 55, 59, X 8 7, 1 94, 1 95,
3 05, 3 09, 3 2 9, 33 0 , 331, 339, 357, 36o
Simpelveld 5, 1 97, 2 53
Sinnich, klooster 386
Sint Martensvoeren 3 65, 3 6 7, 3 68 , 373,
37 6 ,. 378 , 379, 3 83, 3 89
- Leenhof van Bongarde 378
Sint Odiliënberg, klooster 389
Sint Truiden 357
Sippenaken 198
Sittard, Kritzraedhuis I io
Slenaken 5, 7, 1 97, 198, 3 64 -385, 3 89, 397
- Broekhof 196, 1 99, 3 82, 3 83
- Hees 3 65, 3 68 , 378-379
- Huis en hoeve 381, 382, 383
- Kerk 6, 199, 365-377
- Pastorie 3 65, 379, 381
- Schutterij 383-384
- Wegkapel 377-378
Smidsberg 197, 215
Spanje 91
Stolberg 8, 13, 17
- 1 97,

Tergracht 214
Terpoorten 200, 201, 218-219
- Eper- of Winbergermolen 8, 219
- Huizen 218-219
- Luytenhof 209,219
Terziet 7, 197, 200, 201, 221-224
- Helberg 224
- Hoeven 222-224
- Schever, hoeve de 221, 222
Terzieterbeek 197, 221, 223
Teuven 1 99, 3 65, 3 83, 3 85, 397
Tongeren 99, 1 57
Trier, weg naar 7
Trintelen 197, 198, 250-251
- Hoeve 251
- Trintelerhof 250-251
Ubachsberg 1 97
Vaals 5, 6, 8, 9, 11-15, 35, 5 8-1 49 , 1 57,
197, 201, 216, 217

- Bau en Cereshoeve 6, 8, 14, 6o, 111-119,
1 47

-

Beemden 93, III
Begraafplaatsen 14, 15, 129
Binterimsehuis, zie huis Kirchfeld
Blumenthal 6, 93, 102, 109, 129
Doopsgezinde kerk 6o, 121
Drie(Vier)landenpunt 14, 15, 62
Franse kerk, zie Waalse kerk
Gemeente-archief 83, 84
Gemeentehuis 4, 6o, 82, 95, 124, 128
Grenskantoor 94, 110, 128
Hervormde kerk, zie Kerktoren en herv.
kerk

410
410
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REGISTERS

-----

Vijlenerweg 6,135,144
6, 135, 1 44
Vijlenerweg
196, 199, 2 49
Voerendaal 196,199,249
Voerendaal
27
Cortenbach 27
-- Cortenbach
198, 243, 2 47
Vogelzang 198,243,247
Vogelzang
12
Volkerich 12
Volkerich
Volmolen(Plaat)
(Plaat) 5,8,93,
Volmolen
197, 216-218,
5, 8, 93 , 197,216-218,
22I
221
149, 151
151
VolmolenofofFrankenhof
Frankenhof 149,
Volmolen
Vuuren 67
67
Vuuren
16-3 2 7
Wahlwiller 5,5, 7,197,305,3
Wahlwiller
7, 1 97, 3 05 , 316-327
325, 327
Hoevenenenhuis
huis 325,327
-- Hoeven
Kerk 6,
6, 198,267,317-321
198, 267, 317-321
-- Kerk
6, 317, 321, 322, 325, 360
Laterne 6,317,321,322,325,360
-- Laterne
317, 323, 324, 325
Leyenhof 317,323,324,325
-- Leyenhof
321
Pastorie 32
-- Pastorie
I
Wegkruis 327
-- Wegkruis
327
Wenen 351
351
Wenen
148, 149,
149, 151
Weijerhof 148,
Weijerhof
Wijlre 277,
2 77, 305
Wijlre
3 05
Wijnhuis(Lemiers)
(Lemiers) 57
Wijnhuis
57
6,360-363
360-363
Wijnhuis (Partij)
(Partij) 6,
Wijnhuis
8, 219
Winberger-ofofEpermolen
Epermolen 8,219
WinbergerWinneberg171,174-175
Winneberg
171, 174-175
26, 27, 131
131
Winnebroek 26,27,
Winnebroek
12,174,
1 74,196,
Wittem 5,
5, 12,
197-199,
201, 212,
199,201,212,
Wittem
1 9 6, 197-

-----

127
Hotels 127
Hotels
94, 123
HuisAm
AmGausprung
Gausprung 94,
Huis
HuisGenne
GennePley
Pley 94
Huis
94
6, 8, 14,
Huis Clermont
Clermont"Stammhaus"
„Stammhaus" 6,8,
Huis
6o, 61, 69, 71, 72,82-102,
72, 82-102, 110, 119
60,61,69,
Huis Kirchfeld,
Kirchfeld, Binterimse
Binterimse huis
huis of
of Ood
Ood
Huis
6, 6o, 94, 109-110
Kurhaus 6,60,94,109-110
ICurhaus
vonOranien
Oranien 124
I24
Huis Der
Der Prinz
Prinzvon
Huis
59, 69
HuisRomer
Romer 59,
Huis
HuisVerves
Verves 60,
Huis
6o, 83,
83, 84,
84, 85,
85, 86, 96, 119,
120
120

5, 6,59,
6, S9,
KerktorenenenHervormde
HervormdeKerk
Kerk 5,
-- Kerktoren
125, 144
60, 62-68, 112, 125,144
60,62-68,112,
71, 72,80-81,83,
72, 8o-81, 83,
13, 59, 69, 71,
Koperhof 13,59,69,
-- Koperhof
86, 88, 89, 110
86,88,89,110
8, 13, S9, 69, 76
76
Kopermolen 8,13,59,69,
-- Kopermolen
13
Koperovens 13
-- Koperovens
126
Kurhaus,vm.
vm. 126
-- Kurhaus,
zie huis
huis Kirchfeld
Kirchfeld
Kurhaus,Ood,
Ood, zie
-- Kurhaus,
1 47
Kloosteraan
aandedeHeuvel
Heuvel 147
-- Klooster
83, 84
84
L6wendal 83,
-- Lowendal
Longendaeler Pley,
Pley, 1m
Im Lungenthal
Lungenthal 93,
-- Longendaeler
93,
94
94
5, 6, 13, S9, 6o, 68-80, 81,
Luthersekerk
kerk 5,6,13,59,60,68-80,81,
-- Lutherse
83, 85, 86, 88, 91, 96, 98
83,85,86,88,91,96,98
61,93,
93,110,
I10,I III
Obelisk 61,
-- Obelisk
II
6, S9, 6o, 63, 64,
64, 65
Parochiekerk,
vm. 6,59,60,63,
-- Parochiekerk,
vm.
62, 63,
63, 123-124
123-124
Pastorie,Herv.
Herv. 62,
-- Pastorie,
12,59,
S9, 62,
62, 68,
68, 69,
69, 123
123
Pastorie,Kath.
Kath. 12,
-- Pastorie,
zieKoperhof
Koperhof
Lutherse, zie
Pastorie, Lutherse,
-- Pastorie,
128
Postkantoor 128
-- Postkantoor
105
SacréCoeur
Coeur(Blumenthal)
(Blumenthal) 105
-- Sacre
128-129
Schutterij 128-129
-- Schutterij
SintAdelbertshoeve
Adelbertshoeve III,
103,
-- Sint
I, 59,
S9,82,
82,84,
84, 103,
122, 131
131
122,
6, 62, 8o, 81-82
SintPauluskerk
Pauluskerk 6,62,80,81-82
-- Sint
123
Synagoge 123
-- Synagoge
Huis Clermont
Clermont
zieHuis
Tyrellsegebouwen,
gebouwen, zie
-- Tyrellse
126
vm.Ververij
Ververij(Julianaplein)
(Julianaplein) 126
-- vm.
5, 6, S9, 68,
68, 69,
69, 70
Waalsekerk
kerk 5,6,59,
-- Waalse
15, 62
62
Wilhelminatoren15,
-- Wilhelminatoren
121-128
Woonhuizen 121-128
-- Woonhuizen
6, 12, 14, 6o, 83, 85, 130,
Vaalsbroek 6,12,14,60,83,85,130,
Vaalsbroek
131-151,
152
1-151, 15
2
13
6, 85, 112, 1 44 -1 47, 1 49
Esch, de 6,85,112,144-147,149
-- Esch,de
149, 151
Frankenhof of Volmolen 149,151
-- FrankenhofofVolmolen
7, 8,
8, 13
131,
KasteelVaalsbroek
Vaalsbroek 5,
5, 6,6, 7,
-- Kasteel
I,
144-147
144-147
13
Kopermolen8,8, 13
-- Kopermolen
Mausoleum132,
1 4 2 ,143,
132,133,
133,135,
135,136,
136,142,
-- ~ausoleum
1 43,
1 44
144
131, 136,
136, 140,
140,
Molenvan
vanVaalsbroek
Vaalsbroek 8,8, 131,
-- Molen
141
1
14
131
Panhuis131
-- Panhuis
Frankenhof
zieFrankenhof
Volmolen,zie
-- Volmolen,
148,149,
149, 151
151
Weijerhof148,
-- Weijerhof
62
Vaalserberg 62
Vaalserberg
21
Valdieu,abdij
abdij 23.
Valdieu,
35, 198, 201, 2 43 , 373
ValkenburgI II,
Valkenburg
1,35,198,201,243,373
Venlo159
Venlo
159
214-215
Vernelsberg214-215
Vernelsberg
Verviers94
Verviers
94
ViaMansuerisca
Mansuerisca77
Via
156-169, 171,
12, 39, 59,156-169,
7,8,8,III,
Vijlen 6,6,7,
171,
I, 12,39,59,
Vijlen
1 87,195,
177,187,
177,
1 95,197
1 97
163-169
Hoevenenenhuizen
huizen163-169
-- Hoeven
161
68,157-159,
Kerk6,6,68,
-- Kerk
157-159, 161
12,157,
157,159159-161
Munnikshof 7,7,12,
161
-- ~unnikshof
12,157,
1S7,160,
160,161-163
161-163
Panhuis12,
-- Panhuis
1S7, 171,
171, 177,
177, 187,
187,
Vijlenerbos7,7,I II,
Vijlenerbos
I, 12, 157,
195,
2 55
1 95 ,197,
1 97 ,255
1 95
12,157,
157,171,
171,187,
187,195
Vijlenerrotten
rotten12,
Vijlener

251, 253, 255, 305, 311, 313, 318, 328-360
251,253,255,3°5,311,313,318,328-360

Jachthuis 357
-- Jachthuis
357
5, 218, 3 2 9-337, 339
Kasteel 5,218,329-337,339
-- Kasteel
6, 331,1, 337-357
Klooster 6,33
337-357
-- Klooster
8, 33 1 , 357-3 60
Molen 8,331,357-360
-- Molen
Posterij 329,
-- Posterij
356,
6,357
357
3 2 9,35
Rentmeestershuis 356,
-- Rentmeestershuis
357
35 6 ,357
Wittemer
Allee 7,329,331,339,357
Wittemer
Allee
7, 3 2 9, 33 1, 339, 357
II, 198, 201
Woelingen 11,198,201
Woeringen
1 4 1 ,151,
Wolfhaag III,
132,141,
Wolfbaag
I, 12, 132,
1 5 1, 155
1 55
1 55
Hoeven 155
-- Hoeven
1 55
HoeveLinde
Linde155
-- Hoeve
1 55
Meelenbroek 155
-- Meelenbroek
Wegkruis155
1 55
-- Wegkruis
215, 216
Wolfskuil 215,216
Wolfskuil
36, 37, 76,
76,
Zeist,Archief
ArchiefMonumentenzorg
Monumentenzorg 36,37,
Zeist,
255, 256, 305, 307, 317, 319, 321, 322, 323,
255,256,305,307,317,319,321,322,323,
330,389
0, 3 89
33
S7, 151
151
Zieversbeek 57,
Zieversbeek

Zaakregister
Zaakregister
Abdij, zie
zie Klooster
Klooster
Abdij,
Altaar 317,330
3 1 7, 33 0
Altaar
xviii 236,
339 , 340, 34 1 , 345, 349-351,
XVIII
236,339,340,341,345,349-351,
6 7, 373, 374, 375, 376
3367,373,374,375,376
22, 23, 81, 158, 202, 259, 260, 309,
xix 22,23,81,158,202,259,260,309,
XIX
349 -3500
349-35
25
Altaarschel 25
Altaarschel
Altaartafel 73
Altaartafel
Ampul, ampullenblad
ampullenblad
Ampul,
Zilver
Zilver
XVIII 205,
206, 355
355
205, 206,
XVIII
xix 24,82,377
2 4, 82 , 377
XIX
Zilver en
en kristal
kristal
Zilver
XIX 355
355
XIX
Tin
Tin
xix 238
238
XIX
Arkeltoren 330
33o
Arkeltoren
Avondmaalsbeker
Avondmaalsbeker
Zilver
Zilver
XVII 67
67
XVII
xIx 68
XIX
68
Avondmaalskan
Avondmaalskan
Zilver
Zilver
XVIII 79
79
XVIII
xIx 67
XIX
67
Avondmaalskelk
Avondmaalskelk
Zilver
Zilver
XVII79
79
XVII
xix 79-80
XIX
79-80
Avondmaalsschaal
Avondmaalsschaal
Zilver
Zilver
XVII68
68
XVII
xix 68
XIX
68
1 33,135
Badhuisje133,
1 35
Badhui~e
1 59,171,
27, 52,159,
Bakhuis 27,52,
1 7 1,173,
1 73 ,177,
1 77 ,194,
1 94 ,
Bakhuis
211, 213, 215, 218, 219, 226, 275, 276, 283,
211,213,215,218,219,226,275,276,283,
2 9 0, 2 91,293,295,299,383
1, 2 93 , 2 95 , 2 99 , 3 83
29°,29

181, 185, 187, 207, 208, 381
Bakoven 181,185,187,207,208,381
Bakoven
no, 118, 136,
136, 147
147
rob,110,
97,106,
Balkonhek97,
Balkonhek
68, 70
70
Bazuinengel68,
Bazuinengel
113,
209,112,
112,113,
ookkruisbeeld
kruisbeeld209,
zieook
Beeld,zie
Beeld,
,
147,
1,143,147,341
1
34
1
133 1, 1 43
Steen
Steen
2 59,339
xviii 259,
339
XVIII
XIX 42
42
XIX
xx 352
XX
352
Hout
Hout
261, 262
XIv261,262
XIV
xvI 42,
203, 261, 375, 37 6 , 378
XVI
42,2°3,261,375,376,378
XVII 203,261,352,377
203, 261, 35 2, 377
XVII
xviii 23,
78 , 2 36,237,259,345,347,
6, 2 37, 2 59, 345 , 347,
XVIII
23, 77,
77, 78,23
1 , 35 2, 376
350,35
0 , 351,352,376
35
xIx 23,
42, 81, 158,
203, 261, 262, 272,
XIX
23,42,81,
158,2°3,261,262,272,
275, 3 09 , 3 21 , 345, 348, 35 0, 35 1 , 35 2, 353 ,
275,309,321,345,348,350,351,352,353,
6 , 397
376,397
37
xx 42,3°9
4 2 , 3 09
xx
Porcelein
Porcelein
237
XIX237
XIX
207, 209, 222, 259, 2 72, 2 74 , 275,
Beeldnis207,209,222,259,272,274,275,
Beeldnis
301
301
206, 239, 266, 353, 354
Beeldkroon206,239,266,353,354
Beeldkroon
376
Beeldtroon376
Beeldtroon
1 4,15,
Begraafplaats14,
377
3722, ,377
339 ,37
1 5 ,129,
12 9 ,339,
Begraafplaats
12,159,
159,187,
18 7 ,195
Benedictijnen12,
1 95
Benedictijnen
33o
Bergfried330
Bergfried
Bibliotheekruimte349
349
Bibliotheekruimte
Bidstoel220
3766
2 37 ,37
Bidstoel
°3,3 ,237,
Biechtstoel
Biechtstoel
2 3 6, 339 , 35 1, 373, 375, 37 6
XVII236,339,351,373,375,376
XVII
XIX 81,158
81, 158
XIX
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Boekbeslag, zilver
XVII 2 39
xIx 239, 266
Boerderij, zie ook Herenhoeve

7, 2 5-57,
82, III, 113-116, 149, 1 5 1-1 55 , 169 -1 95 ,
206-217, 218, 219-227, 239, 240, 241,

248-253, 270-277, 279-283, 284, X85,
286-291, 293-303, 325-327, 357, 3 60-363,
378-379, 381-383, 385-387

Bovendorpel, versierd 163, 165, 173, 192,
194, 207, 208, 215, 216, 225, 283

Bron, put 55, 84, 85, 89, 91, 39 0 , 393, 397
Bronzen hekwerk 348
Brouwerij, zie ook Panhuis 94, 2 75, 386
Brug 47, 48, 213, 218, 330
Camillianen 1 47
Canonbord 238
Capucijnen 329, 331, 337, 339, 343

Chinese koepel 112, 113, 114, 115, 147
Christus, zie ook Kruisbeeld en Kruiswegstaties 2 5, 77, 173, 213, 206, 208, 239, 266,
3 1 7, 353

-

Bespotting 238, 354
Doornenkroning 354
Doop 377
Ecce Homo 24
Eucharistie 81
Geseling 203, 354
Gethsemane 236, 237, 238, 354
Gevangenneming 354
Goede Herder 385
H. Graf 377, 3 89
H. Hart 42, 43, 155, 202, 2 59, 377
Kruisafneming 354
Kruisiging 24, 42, 203, 237, 262, 265,
266, 3 09 , 353, 355, 377

- Laatste Avondmaal 81, 351, 354
- Leraar 81
- Opdracht in de Tempel 23
- Piëta 22, 23, 353
- Voor Pilatus 354
- Met Samaritaanse vrouw 206
- Veronica's Doek 266
- Op Wereldbol 266
Ciborie 237
Zilver
xvi 264, 265
XVIII 205, 206, 238, 353, 377
xix 159, 265, 353, 355, 377

xx 265, 3 09

Koper en zilver
xix 43, 1 59
Koper
xix 2 4, 43, 82, 377
Cisterciënser nonnen 12
Commandeursbank 198, 313
Communiebank
XVIII 2 3 6, 339, 341, 373, 37 6
xix 203, 259, 260, 3 09, 35 1
xx 81
Communiebeker 8o

Credens 203, 259
Credensnis 22
Custode 1 59
Dakruiter 39, 40, 68, 69, 95, 103, Io5, 106,
137, 138, 202, 2 59, 345, 347
Deur 50, 99, 116, 118, 119, 1 47, 1 93, 1 94,
2 75 , 3 83

Dominicanessen 289
Donjon, woontoren 52, 209
Doopbekken, zilver 68, 79
Doopvont

xi? 236
xvi 203
XVII 23, 321, 376
XVIII 376
81, 2 59
xx 42
xix
Driestel 377
Engel 68, 70 , 77, 78, 116, 118, 159, 202,
2 37 , 2 39 , 259, 261, 262, 263, 347, 34 8 , 349,
35 0 , 35 1 , 353, 355, 357, 37 6
Engelbewaarder 259, 261
Exvoto 2 39
Fabriek, bedrijf zie ook Watermolen
- Dekenfabriek 9, 14, 127, 217
- Kaarsenfabriek 9, 14

- Ketelfabriek 14
- Kunstwolfabriek, wolcarboniseerbedrijf 9, 217
- Lakenfabriek 8, 9, 14, 6o, 62, 83 -94, 97,
Ho, III, 13S,151,217

Anna 236, 23 7, 353, 37 6 , 378
Andreas 1 77
Antonius Abt 81, 262, 264
Antonius van Padua 81, 339, 351, 35 2,
.

37 6

Augusta 355
Barbara 203, 237
Blasius 261
Catharina 3 6 , 38, 39, 26 5,353,355
Cornelius 355
Cunibertus 317, 321
Dionysius 261, 3 05 , 3 09
Dominicus 202, 206
Egidius 376
Elisabeth 266
Evangelisten 24, 81, 203, 351
Expeditus 42
Felix van Cantalice 353
Felix van Valois 353
Franciscus van Assisi 261, 339, 35 0 , 35 2 ,

- Lakenververij 14, 6o, 83, 84, 85, 86, 87,

353

88, 89, 9 1 , 9 2 , 93, 94, 103, III, 119, 126
- Lakenwasserij III
- Leerlooierij 94

Franciscus de Hieronymo 353
Genoveva 17, 20, 21, 22, 23
Gerardus 266, 345, 347, 349, 35 2
Georgius 355
Gertrudis 376
Henricus 376
Hubertus 355
Jacobus 1 97, 355
Joachim 353
Joannes de Doper 2 55, 2 59, 261, 262,

- Naaldenfabriek, speldenfabriek, slijperij 8, 9, 61, 111, 112,113, 357
- Textielfabriek III
- Wolspinnerij 9, 14, 135, 217

- Wolweverij 84, 151
Familiebank 345
Familieloge 339, 345
Fontei n 54, 55, 85, 88, 89, 116, 117, 131,
13 6, 141,143
Franciscanen 389
Franciscanessen 311
Gasthuis, Herberg 6, 301, 360
Gedenksteen 327
Gedenkteken, Monument 55, 61, 93, 110,
III

Geloof, Hoop en Liefde 355, 377
Gemak 334
Gevangenis 269, 33 1, 360
Gietijzer
- Balustrade en Trap 349
- Grafkruis 129, 377
- Missiekruis 25
- Reliëfpaneel 206
- Wegkruis, Ongelukskruis 247, 248, 2 93,
397

Glas, gebrandschilderd 81, 203, 347
God
- God de Vader 82, 1 59 , 2 37 , 351, 377
- H. Geest 1 59, 2 39, 2 59, 35 0
- Lam Gods 42, 79, 80, 159, 202, 2 59 , 351,
353, 37 6
- Oog God s 374

Godslamp 24, 206, 266, 355
Goud 237, 238, 355
Grafkelder 40, 41, 71, 339, 345
Grafkruis 25, 129, 237, 260, 377
Grafsteen, Grafzerk 40, 67, 129, 260, 307,
309, 321

Graftombe 1 43, 1 44, 35 2
Grenspaal, Grenssteen 14, 1 5, 39, 40, 196,
1 99, 2 77
Grot 143

Gulden Vlies 296, 271, 283, 285
Heiligen
- Adelbert II, S9, 82, 84, 103, 122, 131
- Agatha 229, 236, 237
- Alfonsus van Liguori 337, 345, 347, 34 8 ,
349, 35 0 , 353, 355

263, 265, 377

Joannes de Evangelist 22, 23, 81, 203,
2 62 , 351, 353, 355

Joannes Nepomuk 337, 339, 345, 35 0 ,
35 2 , 353

Jozef 23, 81, 105, 158, 203, 237, 261, 339,
35 0 , 351, 35 2 , 37 6 , 397
Kerkvaders 345
Laurentius 353
Leonardus 370
Lucia 364
Magdalena 24

Maria 22, 23, 25, 42, 82, 105, 158, 198,
202, 206, 207, 208, 229, 231, 236, 237, 238,
239, 261, 262, 265, 266, 272, 2 74, 3 09, 339,
345, 347, 34 8 , 349, 35 0 , 35 1 , 35 2 , 353, 354,

355, 357, 3 6 7, 375, 37 6 , 377, 3 85
- Annatrits 236
- H. Familie 353
- Madonna 23, 42, 202, 207, 237, 261,
272, 2 75 , 3 09 , 348, 353, 375, 377
- Onder het Kruis 24, 262, 265, 3 09 , 355
- Op maansikkel 339, 349, 351, 35 2 ,
353, 377
- Piëta 22, 2 3, 353
- Ten Hemelopneming 377

- Verloving 23
- Martinus 1 57, 1 59
- Nicolaas 229
- Paulus 67, 81, 82, 128, 129, 155, 209,
229, 230, 239, 265, 353, 37 6

- Petronella 376
- Petrus 25, 81, 155, 206, 229, 239, 265,
353, 355, 37 6 , 377

- Remigius 365, 376
- Rochus 22, 23, 209
- Sebastiaan 237, 241, 263, 2 79, 37 6 ,
3 83
- Servatius 23, 376
- Theodorus 376
- Theresia van Avila 348, 351, 35 2
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- Theresia van Lisieux 377
- Veronica 266
- Victor 355
- Wilhelmina 355
- Wilhelmus 376
Hekpijler Io8, 109, 113, 116, 136, 142, 1 44,

- Schuylsberg 305, 321
- St. Adelbertshoeve 1I, S9, 82
- Tergracht 214
- Trintelerhof 250-251
- Vaalsbroek 5, 6, 8, 13, 85, 131-144
- Vernelsberg 214, 215
- Vogelzang 198, 2 43, 2 47
- Wijnhuis 6, 321, 360-362
- Winneberg 1 74, 1 75
- Winnebroek 27, 131
- Wittem 5, 3 2 9 -337 , 339, 34 2
Kazuifel
XVIII 25, 206

1 49, 151, 1 55, 2 47,

394

Herberg, Gasthuis 6, 301, 36o
Herenbank 63, 66, 6 7, 7 6- 79
Herenhoeve, zie bij Kasteel, Landhuis,
Herenhoeve
Herenwoning met fabriek (en hoeve)
- Bau en Cereshoeve 6, 14, 6o, 111-119
- Clermonthuis 'Stammhaus' 6, 8, 14, 6o,
82-102

Hoektoren 30, 50, 51, 52, S3, 121, 312
Hostie 376
Hostiedoos 79, 8o
Hotel 62, 127, 209
Industrie, zie Nijverheid
Jachthuis 357
Johannieters 198, 2 55 , 257, 265, 266, 317,

XIX 239, 266

Kelk
Goud
XIX 354

Zilver
XVII 79, 353, 354
XVIII 24, 43, 205, 206, 265, 377
xix 2 4, 79, 82, 159, 206, 265, 266, 309,
321, 354 , 355
xx 266

321

Kaaskamer 290, 296, 299
Kamertoren 311, 322
Kandelaar 82, 341
Zilver
XVIII 355, 357
XIX 357

Koper
xv 25
xvi 266, 32I
XVII 25, 1 59 , 239, 266
XVIII 206, 2 39
XIX 25, 159, 206, 239, 266, 377

xx 309

Kanteel 334
Kapelanie 168, 209
Kasteel, Landhuis, Herenhoeve
- Bellethoeve 171, 176, 177, 178
- Bellhof 3 1 , 33
- Blumenthal 93, 102-109
- Bongarde 379
- Broekhof 382, 383
- Cortenbach 27
- Dorpshof 5, 7, 201, 209-213
- Einrade 5, 12, 17, 27-30
- Esch, de 6, 1 44 -1 49
- Eyserhof 7,229,239-20
- Goedenraad 5, 242-247
- Groenendaal of Ophem 43
- Groeneweg 3 05 , 3 1 3, 3 1 5
- Groeneweg of Horpusch 313
- Gulpenerhof 31, 33
- Hazendrisch 386-387
- Hees 365, 378-379
- Herrenhof 7, 255, 266-269
- Holland 251
- Holseterhof 17, 131
- Holzeterhof, Gellemont of Rosmeulen 305
- Hoogcruts, landhuis 3 89, 39o, 391, 39 2
- Laterne 5, 3 1 7, 321-325
- Lemiers 5, 6, 35, 43-55
- Leyenhof 3 1 7 , 3 2 3, 3 2 4, 3 2 5
- Linde 1 55
- Mamelis 187-189
- Munnikshof 7, 12, 1 57, 1 59 -161
- Neubourg 331
- Nijswiller 5, 3 05, 309-313
- Paffenbroich II, 59
- Schever, de 221, 222

Koper en zilver
XVIII 1 59, 377
Koper
XIX 43
Kerk, Kerktoren, Kapel
xI ?, xvii Vaals, kerktoren 62, 63, 64 , 65
xI?, XII, XVIII, xix Holset 6, 17-25
XII, XIV, XVII Lemiers 4 1-43
XII, xix Nijswiller 6, 3 05 -3 09
XII, XIII, XVII, xx Wahlwiller 6, 317-321
XVI, xix, xx Mechelen 6, 7, 255-266
XVII Vaals, Herv. kerk 5, 6, 62-68
xvii Vaals, Waalse kerk 5, 6, 68, 69
xvin Eys 6, 22 9 -2 39
XVIII, xix Wittem 6, 339, 34 1 , 34 2 , 343,
344 -357

xviii Vaals, Luth. 5, 6, 68-81
Doopsgez. 5, 6, 119, 121
XVIII Hoogcruts 3 89 , 39 0 , 39 2-394
xvin Slenaken 6, 365-377
xix Epen 6, 198, 201-206
xix Vaals, Blumenthal 1o5, 1o6, 107
xix Vijlen 1 57-1 59
xix Vaals St. Paulus 81-82
xix Lemiers 4 1 -43
xix Esch 1 44, 1 45, 1 47
Kerkbank
XVIII 158, 2 37, 373, 37 6
XVIII Vaals,

XIX 81

Kist 68
Klok
xiv 40, 41, 201
xv 67
XVI 229, 317
XVIII 25, 239, 266, 377

xix 266, 345, 357, 377

Klopper 383
Klooster
- Burtscheid 12, 17, 157, 158, 159, 161,

Mamelis 18 7, 1 95
Neercanne 389
Pa rt ij 365
Rolduc 31, 83, 203, 341
Saint Hube rt 2 39
Schinnen 41
Sinnich 386
Sint Odiliënberg 389
Vaals, Sacré Coeur (Blumenthal) 105
Vaals, Klooster aan de Heuvel 1 47
Valdieu 23

- Wittem 6, 331, 337-357

Koperwerk, liturgisch 25, 42, 43, 82, 159,
206, 238, 239, 266, 309, 321, 355, 377

Koorbank
XVII 23
XVIII 376
XIX 203, 204
Koorkap 25

Kroon, zie Beeldkroon en Lichtkroon
Kruisbeeld 25, 42, 73, 81, 82, 155, 158, 1 59,
,

171, 1 73, 1 74, 203, 215, 216, 248, 262, 266,
2 93, 298, 3 00 , 3 09, 3 2 7, 345, 35 0 , 353, 377,
3 85

Kruiswegstaties
XVIII 353
xix 23, 263
xx 318
Labyrinth 1 33, 1 35
Landhuis, zie Kasteel, Landhuis, Herenhoeve

Lantaarn
XVIII 25
XIX 43, 206, 239, 266

Latijnse school 345 , 3 89
Lavaboketel 265, 266
Lezenaar
XVIII 73, 81
XIX 202, 2 59

Lichtkroon
Koper 206, 266, 377
Kristal 266
Mausoleum 129, 132, 1 33 , 135, 136, 142,
1 43, 1 44

Memento Mori 263, 264
Memorietafel 2 3 7

Mezekouw 334
Missiekruis 25, 345, 353, 377
Molen, zie Watermolen
Monstrans
Zilver en goud
XVII 23 7, 238
Zilver
xvi 353, 354
XVII, XIX 203
XIX 265, 321, 353

Zilver en koper
xix 206
Koper
XVIII 82
XIX 24, 42, 8o, 158, 1 59, 377

3 88-395 , 397
Leffe 354

Mythologische figuren
- 'Bel' 17, 23
- Ceres 114, 117
- Hercules 112
- Iris 1 4 7
- Janus 110
Nederzetting 7, 8, 1 7, 35, 59, 151, 1 55, 1 57,

Lousberg, St. Salvator 12
Luik, Predikheren 6, 83
Maastricht
- Onder de Bogen 94
- Predikheren 18, 63

Nijverheid (zie ook onder Fabriek en
Watermolen) 8, 9, 13-14, 6o
Obelisk 61, 93, Ho,o, I I I

171, 177, 187, 198, 201, 209
- Esch 1 47
- Hoogcruts 196, 199, 381, 3 83 , 3 85 ,

-

-

171, 187, 201, 219, 221, 229, 255, 279, 286,
299, 301, 305, 317, 3 2 9 , 3 60, 3 65 , 3 85, 397
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Oliebusje
Oliebusje
Zilver
206,238,
238,266
266
IS9,206,
Zilver 159,
Koper
309
Koper 309
Ongelukskruis
Ongelukskruis 293,3°0,327
293, 300, 327
Ontwerptekening
Ontwerptekening
-- Anoniem
240
Anoniem 240
-- J.J.Digneffe
365, 366, 367, 368, 369
Digneffe365,366,367,368,369
-- J.J.J.J.Couven
69,71,
Couven69,
75
7 1 , 75
-- P.P.J.J.H.H.Cuypers
Cuypers 305
305
69,270,
-- L.
13,144,
144,146,2
146, 269,
270,
L.Mefferdatis
Mefferdatis13,
60,361
3360,
361
-- J.J.Moretti
69, 83, 84, 86-88, 90, 102, 365,
Moretti69,83,84,86-88,90,102,365,
67, 368
66, 3367,
3366,
368
-- J.J.C.C.Schlaun
229,230-233,
2 3 0-2 33,337,
Schlaun229,
337,338,
33 8 ,
339,34
0 , 34 1
339, 340,341
-- M.
255, 256, 321, 322
M.Soiron
Soiron255,256,321,322
-- VV.
317
W.Sprenger
Sprenger317
65, 366,
-- J.J.VVincqs
366,367,
367,368,
3 68 ,370-371
Wincqs3365,
370-37 1
Oud-Testamentische
Oud-Testamentische figuren
figuren
- - Adam
105
Adam105
- - Elias
Elias353
353
- - Eva
105
Eva105
- - Michael
262,263
263
Michaël262,
- - Mozes
81, 353
Mozes81,353
Orgel
Orgel373
373
XVIII
XVIII66,
66,67,
6 7,73,
73 , 76,
7 6,389
3 89
XVIII,
XIX
XVIII,
XIX259,
259,260,
260,261
261
XIX
xix237,345,351
2 37, 345, 35 1
XX
351
xx 351
Orgelgalerij
23,203
203
Orgelgalerij23,
Panhuis
12, 25, 26, 45,
ookBrouwerij)
Brouwerij)12,25,26,45,
(zieook
Panhuis(zie
131,157,160,161-163,198,269-271
131, 157, 160, 161-163, 198, 269-271
Paramenten
25,206,
206,239,
239,266,
266,377
377
Paramenten25,
Park,
Park,zie
Tuin
zieTuin
Pastorie
Pastorie
- - Eys
241
Eys241
- - Holset
21
Holset21
- - Mechelen
258, 272, 275, 276
Mechelen258,272,275,276
- - Slenaken
Slenaken379,
381
379,381
- - Vaals
Vaals
- - Kath.
12, S9, 62, 68, 69
Kath.12,59,62,68,69
- - Geref.
(Herv.)
63,123-124
123-124
Geref.
(Herv.)63,
- - Luth.
13, 69,71,
71,72,80-81,83,86,88,
72, 8o-81, 83, 86, 88,
Luth.13,69,
89
89
- - VVahlwiller
Wahlwiller321
321
Patriarchaalkruis
Patriarchaalkruis353,
393,394
394
353 ,390,
39 0 ,393,
Pelikaan
Pelikaan203,350,376,385
203, 35 0, 37 6, 3 85
Penanttafel
Penanttafel94,99
94, 99
Pomp
209
Pomp81,
8r,169,
169,209
Poortgebouw
Poortgebouw330,331,337
33 0 , 33 1 , 337
Preekstoel
63,68
68
Preekstoel63,
XVII
XVII67
67
XVIII
XVIII72-73,
72 -73,74,
74,75,237,259,339,341,
75, 2 37, 2 59, 339, 34 1 ,
373,
, 381
373,376,
37 6381
XIX
81,158,2°3,351,376
xix 81,
158, 203, 351, 376
Processie-aanwijzer
Processie-aanwijzer226
226
Processiebaldakijn
206
Processiebaldakijn206
Processiekruis
266,377
377
Processiekruis25,
206,239,
2 39,266,
25,43,
43,206,
Processielantaarn
206,266
266
Processielantaarn206,
Processiestaf
Processiestaf206,355
206, 355
Processievaan
266
Processievaan266
Putt
0
77,99
Putto
77, 99
Pyxis
Pyxis
Zilver
Zilver
XVIII
238
XVIII238
XIX
XIX159,
159,206,
206,266
266
Zilver
Zilverenenkoper
koper
XIX
xIx306
306
Raadhuis
Raadhuis82,95,124,126,128,345
82, 95, 124, 126, 128, 345
Redemptoristen
Redemptoristen329,
337,345,
345,363
3 63
3 2 9,337,
Relief
Reliëf22,
22,23,
23,81,
81,113,
113,114,
114,117,
117,158,203,
158, 203,
2,376,377
206,3°9,35
206, 3 09 , 35
2, 37 6, 377

Reliekbuste
261, 262
262
Reliekbuste 261,
Reliekhouder
24, 42, 159,206,265,309,
159, 206, 265, 309,
Reliekhouder24,42,
321,353
32I, 353
2, 67,
Rouwbord
40, 42,
6 7, 79
Rouwbord4°,4
79
Rozenkrans
2 39
202,206,
206,239
Rozenkrans202,
Sacre
Dames
dudu 105
ros
SacréCoeur,
Coeur,
Dames
Sacramentsnis
21, 22
Sacramentsnis21,22
Sacristiekast
2 5,239,
Sacristiekast25,
373,377
377
2 39 ,373,
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In de serie Geillustreerde Beschrijving
van de Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst wordt ons
nationale erfdeel aan historische
monumenten zo getrouw mogelijk
vastgelegd. Van de reeds verschenen
delen zijn enkele al uitverkocht.
De volgende delen van deze rijk
geillustreerde serie zijn nog leverbaar:
NOORD- EN OOST-SALLAND

In dit deel worden de fraaie historische
monumenten van Zwolle en elf
plattelandsgemeenten beschreven. De
Grote- of St. Michaelskerk te Zwolle,
de Ommerschans, het middeleeuwse
slot Rechteren, het oude centrum van
Hasselt en vele andere kunsthistorisch
belangrijke plaatse'n en gebouwen.
Uitgave 1974. Formaat 21 x 29 em.
Omvang 352 biz. 454 afbeeldingen.
Auteur: dr. E. H. ter Kuile.
DE DOM VAN UTRECHT

Dit boek verhaalt niet aileen de
langdurige bouwgeschiedenis van deze
middeleeuwse kathedraal, maar geeft
ook uitvoerige beschrijvingen van de
overgebleven gebouwen (kerk, kapittelhuis, kloostergang en toren). Het biedt
tevens een inventarisatie van de daar
aanwezige kunstwerken.
Uitgave 1965. Formaat 21 x 29 em.
Omvang 360 biz. 348 afbeeldingen.
Auteurs: dr. E. J. Haslinghuis en
drs. C. J. A. C. Peeters.
AMSTERDAM, BURGERWEESHUIS

Het burgerweeshuis is sinds 1975 als
Historiseh Museum voor iedereen
toegankelijk. Het toont de weerspiegeling van bouwkunst gedurende vier
eeuwen. Belangrijke bouwmeesters als
Bilharner, De Keyser, van Campen en
Vingboons lieten er hun sporen na.
Uitgave 1975. Formaat z r x 29cm.
Omvang 384 biz. 420 afbeeldingen.
Auteur: ir. R. Meisehke.
AMSTERDAM, HET R.C. MAAGDENHUIS
EN HET ST. ELISABETH-GESTICHT

Van het leven binnen de muren van
deze monumenten is door arehiefonderzoek veel aan het licht gekomen.
In dit boek worden arehiteetuur-gesehiedenis en sociale aspeeten van deze
gebouwen voor het eerst geeombineerd.
Uitgave 1980. Formaat 21 x 29 em.
---------- - - - - - -

Omvang 290 bIz. 313 afbeeldingen.
Auteur: ir. R. Meischke.
FER WERDERADEEL

Dit eerste deel van de monumentenbeschrijving van Friesland behandelt de
elf dorpen van de gemeente Ferwerderadeel, een 'greene' gemeente, begrensd
door de Waddenzee en de Dokkumer
Ee. Een tufstenen kerkje uit de elfde
eeuw, fragmenten van middeleeuwse
kloosters en binnenkamers van oude
boerderijen behoren tot de vele
monumenten die in dit deel beschreven
worden.
Uitgave 1981. Formaat 21 x 29 em.
Omvang 329 biz. 348 afbeeldingen.
Auteur: drs. Herma M. van den Berg.
DE DONGERADELEN

De Dongeradelen, het tweede deel van
de monumentenbeschrijving van
Friesland, beschrijft het plattelandsgebied boven Dokkum, in het uiterste
noordoosten van Friesland. In dit
gebied, waar de bevolking gevestigd is
in 26 kleine kernen en talloze grote
boerderijen, is het leven eeuwen lang
beheerst door de strijd tegen het water.
Terpen, dijken, polders, molens en
sluizen getuigen ervan.
Speciale aandacht is besteed aan het
dagelijks leven van de families die in de
rSde eeuw de states (Iandhuizen)
bewoonden.
Uitgave 1983. Formaat 21 x 29 em.
Omvang 484 bIz. 732 afbeeldingen.
Auteur: drs. Herma M. van den Berg.
HET RIJK VAN NIJMEGEN

De monumentenbeschrijving van het
westelijk gedeelte van het Rijk van
Nijrnegen bevat vele fragmenten die tezamen zicht geven op de cultuur-historische aehtergrond van de elf dorpen
die de gemeenten Beuningen, Heumen
en Wijchen omvatten. Beschrijvingen
van kerkelijke gebouwen, adellijke
huizen en landelijke bouwkunst: de
drie pijlers van de monumentenbeschrijving. De monumentenbeschrijving van
het oostelijk gedeelte van het Rijk van
Nijmegen verschijnt eind 1983.
Uitgave 1982. Formaat 21 x 29 em.
Omvang 405 biz. 492 afbeeldingen.
Auteur: drs. A. G. Schulte.
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