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VOORBERICHT.
De bij Koninklijk Besluit van 26 April 1933, n°. 13, gereorganiseerde Rijkscommissie voor de Monumentenzorg heeft mede in opdracht het samenstellen
en uitgeven van een geillustreerde beschrijving van alle in Nederland aanwezige monumenten van geschiedenis en kunst, dagteekenend van voor 185o.
Waren van de vroeger verschenen deelen, die Welke gewijd zijn aan de Baronie
van Breda, de gemeente Maastricht en de Bommelerwaard bewerkt overeenkomstig den in 1904 vastgestelden leidraad en het deel betreffende Twente
volgens de hierop in 1933 aangebrachte wijzigingen, het thans verschijnende
stuk, dat de monumenten van het noordelijk deel onzer provincie Limburg
beschrijft, is samengesteld overeenkomstig nieuwe, in 1934 ontworpen wijzigingen van den bedoelden leidraad, wijzigingen, die ten doel hadden, de
beschrijvingen naar vorm en inhoud te vereenvoudigen, teneinde zoowel de
verschijning te bespoedigen als de kosten der publicatie te verminderen,
naar den eisch der huidige omstandigheden. Hierbij wordt uitgegaan van de
onderstelling, dat de afbeeldingen den lezer in staat stellen zich een voldoend
beeld te vormen, zoodat in den regel volstaan kan worden met een korten
toelichtenden tekst, die tevens de aandacht vestigt op de belangrijkste bijzonderheden.
Dit deel onderscheidt zich verder van zijne zooeven genoemde voorgangers,
doordat het niet, als gene, een afgerond historisch landsdeel omvat, maar
een gedeelte van de provincie Limburg, dat met het oog op de eigenaardige
wordingsgeschiedenis van dit gewest — die men hierna besproken vindt —
min of meer willekeurig moest worden begrensd.
Aldus zijn dan in dit boek behandeld: a. alle nog bestaande aardwerken,
bouw-, beeldhouw- en schilderwerken en onderdeelen daarvan, dagteekenend
van voor i 8 5 o, die van belang zijn uit het oogpunt van kunst of geschiedenis;
b. alle voorwerpen, die aan de onder a genoemde voorwaarden voldoen en
op eenige wijze met een bouwwerk in verband staan. Voorts zijn openbare
en particuliere verzamelingen vermeld, met dien verstande, dat alleen hare
voornaamste categorieen zijn opgesomd; voorwerpen hieruit zijn slechts
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dan afzonderlijk vermeld indien zij van bijzonder topografisch of historisch
belang zijn, of afkomstig uit onder a bedoelde gebouwen.
Het doel der monumentenbeschrijving is den helaas reeds zoozeer verarmden
en nog steeds slinkenden kunstschat, ons door het voorgeslacht nagelaten,
althans in woord en beeld zoo getrouw en zoo volledig mogelijk te bewaren.
Samenvattende kunsthistorische beschouwingen zijn voor dit doel niet noodig
en in dit boek derhalve ook vermeden.
Om dezelfde reden heeft geen onderzoek in archieven plaats gehad. De literatuur betreffende de bier behandelde monumenten wordt alleen vermeld,
voor zoover zij bij de samenstelling van het werk heeft dienst gedaan.
De opgave van oude afbeeldingen is beperkt tot die, Welke kunnen strekken
om vroegere toestanden van een monument te verduidelij ken.
De beschrijvingen der monumenten zijn gerangschikt naar de burgerlijke
gemeenten, waarin zij zich bevinden en, in elke gemeente, naar hare onderdeelen, die een eigen naam dragen. Hierbij is de alphabetische volgorde toegepast, overeenkomstig de spelling van de „Woordenlijst", uitgegeven door
het Kon. Aardrijkskundig Genootschap.
Elk der plaatsbeschrijvingen begint c.q. met eene opgave der voor de locale
geschiedenis belangrijke literatuur en geeft vervolgens eenige korte historische
aanteekeningen betreffende de feiten die op den staat der monumenten van
invloed kunnen zijn geweest. Dan volgt de eigenlijke beschrijving der monumenten in deze rubrieken en volgorde:
Voor- en vroeghistorische en Romeinsche oudheden.
De monumenten der middeleeuwen en der daaropvolgende tijden, ingedeeld
in de volgende groepen:
verdedigingswerken;
bruggen, sluizen, kruisen, pompen, grenssteenen e. d.;
wereldlijke openbare gebouwen;
kerkelijke gebouwen;
gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst;
particuliere gebouwen;
musea, particuliere verzamelingen.
De beschrijving van een gebouw geeft, na een opgave van de voornaamste
literatuur, c.q. ook van afbeeldingen, in de eerste plaats een beknopt overzicht
van zijn geschiedenis, zooals deze uit de literatuur blijkt en dan de eigenlijke
beschrijving, gevolgd door eene bouwgeschiedenis, dan wel door eene dateering
van het geheel of van de onderdeelen, voornamelijk op grond van de styleritische en andere gegevens, die het monument biedt. Zulk eene beschrijving
wordt besloten met eene vermelding van de tot het gebouw behoorende
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voorwerpen, bij kerken ook van die in gebruik voor den eere-dienst, ook
deze met eene dateering, hetzij de historisch bekende, of eene styleritische.
Kortheidshalve zijn deze dateeringen in den regel aangegeven door een eeuwcijfer, zoo noodig gevolgd door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede
helft der eeuw, of door a, b, c of d, om een der vierendeelen van de eeuw
aan te wijzen.
De woorden „rechts" en „links" worden in deze beschrijvingen gebruikt
in subjectieven zin, behalve in de beschrijving der geslachtswapens,
waarbij zij, naar heraldisch voorschrift, in objectieven zin moeten worden
opgevat.
Dit boek is bewerkt door het lid onzer Commissie, den heer J. H. A. MIALARET,
die, nadat hem hiertoe in 1925 opdracht was verstrekt, aanvankelijk eene
zeer uitvoerige beschrijving samenstelde overeenkomstig de oude regelen.
Toen echter de aldus bewerkte copij nagenoeg persklaar gereed lag, bleek de
omvang zoodanig te worden, dat in de tegenwoordige omstandigheden
tegen publicatie ernstige bedenkingen moesten opkomen.
Wij waardeeren het ten hoogste, dat ons medelid, ondanks zijn gevorderden
leeftijd, zich bereid verklaarde den ingedienden tekst om te werken, in overeenstemming te brengen met den gewijzigden leidraad en zoodanig te bekorten,
dat het ook economisch mogelijk werd de uitgave te ondernemen. Met ons
zullen de lezers hem dankbaar zijn voor de heldere en dikwijls levendige beschrijvingen, waarin men telkens den architect herkent, die het organisme van
een bouwwerk doorziet en het wezenlijke van het bijkomstige weet te onderscheiden.
Dat deze publicatie in een bepaald opzicht de sporen draagt van de ingrijpende
kunstbewerking, die het oorspronkelijke handschrift moest ondergaan, was
onvermijdelijk en komt niet voor rekening van den auteur. Wij hebben hiermede
het oog op de afbeeldingen, zooals deze zijn verdeeld over de platen achter
den tekst.
De cliché's voor deze afbeeldingen waren namelijk voor het grootste gedeelte
reeds jaren geleden vervaardigd, met de bedoeling, dat ze, overeenkomstig
het vroeger gebruikelijke systeem, tusschen den tekst zouden worden afgedrukt. Toen nu het besluit viel, dat dit nieuwe deel ook in overeenstemming
met de nieuwe voorschriften zou verschijnen, stonden wij voor de moeilijkheid
de reeds bestaande cliché's, van willekeurige en meerendeels onderling verschillende afmetingen, zoodanig te groepeeren, dat de platen eene ooglijke
compositie kregen, waarbij nog kwam, dat de groepen afbeeldingen, een
bepaalde gemeente of zelfs een bepaald gebouw betreffend, niet uit elkaar
mochten worden gerukt. Wij meenen echter, dat, gegeven de niet Bering te
schatten moeilijkheid van dit probleem, dank zij ook de intelligente hulp
van den heer D. BLOK, leerlingenopleider ter Aig. Landsdrukkerij, een aanvaardbare oplossing is verkregen, al kon de groepeering dan ook niet altijd zoo
rustig en evenwichtig zijn als men ze ongetwijfeld zou wenschen.
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Ook in dit stuk is overigens aan de afbeelding der monumenten bijzondere
zorg gewijd. De opmetingen zijn met de meest mogelijke nauwkeurigheid
verricht. De Rijkscommissie herdenkt hierbij met weemoed wijlen den heer
NV. A. HEMSING, architect bij het Rijksbureau v. d. Monumentenzorg, die tot
aan zijn onverwacht overlijden op 27 Mei 1936, met onverdroten ijver zijn
beste krachten aan dit zoo belangrijke werk der opmetingen heeft gewijd
en het grootste gedeelte der daarop berustende teekeningen heeft vervaardigd.
Een uitzondering hierop maken de teekeningen, gereproduceerd in de afbeeldingen XII, XIV, XXI, XXII, XXIX, XXX, XXXI, die door de heeren
s. J. VAN EMBDEN en H. KAMMER werden vervaardigd, die voor afb. XVIII,
van de hand van den heer ALB. L. OGER, architect bij het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, die voor afb. XXXIII door den heer w. SCHEEPENS, oudarchitect van het genoemde Rijksbureau, die voor de afb. XXXVII en
XXXVIII door de heeren G. DIJKSTRA en J. A. c. TILLEMA, voor afb. LI door
den heer A. A. HOOGZAND, voor afb. LXa en LXXXIII door den heer E. A.
CANNEMAN, bouwkundig ambtenaar bij het Rijksbureau, en voor de afb.
XXXIX, XL, LVIIIa, LXXV en LXXXII door den bewerker zelf. Daar
ook vele der naar deze teekeningen vervaardigde lijncliches reeds jaren
geleden werden aangemaakt, is in sommige gevallen eenig verschil ontstaan
tusschen de dateeringen der bouwperioden aangeduid in deze afbeeldingen
en die, Welke, op grond van latere onderzoekingen, in den tekst worden
gegeven. De in den tekst vervatte bouwgeschiedenis !met derhalve beschouwd
worden als de wezenlijke opvatting van den auteur.
De oorspronkelijke teekeningen, bewaard in het archief van het Rijksbureau
v. d. Monumentenzorg, zijn op de schaal 1 : 1 oo, met details, die doorgaans
op de schaal 1 : 1 o en 1 : zo zijn vervaardigd. Voor de reproducties zijn
de plattegronden, aanzichten en doorsneden in den regel verkleind tot de
schaal I : 350, wat de onderlinge vergelijking van de grootte der bouwwerken
vergemakkelij kt.
Het spreekt vanzelf, dat een zoo omvangrijk werk, ook wat den tekst betreft,
evenals dit met vroeger verschenen stukken het geval was, niet zonder medewerking van anderen tot stand is gekomen.
De beschrijving der voor- en vroeghistorische oudheden geschiedde, wat
betreft de gemeenten tot en met Kessel, overeenkomstig de hiertoe door
wijlen ons medelid Dr. w. GOOSSENS te Maastricht bewerkte aanteekeningen,
die van de volgende gemeenten, op grond van aanteekeningen verstrekt
door den heer F. BLOEMEN te Wychen, die zich na het overlijden van ons
hoog gewaardeerd medelid, welwillend bereid verklaarde diens taak over
te nemen. Eerstgenoemde bijdragen zijn onderteekend G., die van den heer
Bloemen F. BL.
De beschrijving der schilderijen geschiedde op grond van aanteekeningen van
wijlen Dr. c. HOFSTEDE DE GROOT, aangevuld en uiteindelijk geredigeerd door
Dr. H. SCHNEIDER.
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De registers aan het eind van dit boek zijn samengesteld door Dr. M. I/ OZINGA,
hoofdcommies bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
De heer J. GONDREXON, volontair, en Mej. M. KOSSMANN, adjunct-commies
bij het Rijksbureau voornoemd, verleenden hun medewerking bij de correctie.
Er blijft nog over erkentelijkheid te betuigen jegens de Eerwaarde Heeren
M. J. JANSSEN (t), pastoor te Meerlo, J. L. A. VAN OPPEN, deken en pastoor te
Venloo, TH. CREEMERS, deken en pastoor te Horst, CH. OP DE COUL D pastoor
te Zwolgen, J. A. L. VAN SOEST, pastoor te Broekhuizenvorst, pater ANGELICUS
(VAN DER STOK) 0. F. M. te Venraai, en den heer JEAN BLOEMEN-HUENGES
te Venloo, die door raad en inlichtingen hebben meegewerkt aan de tot standkoming van dit werk.
's-Gravenhage, 15 Maart 1937.
De R#kscommissie voor de Monumentenzorg:

J. A. G. VAN DER STEUR, Voorzitter.
KALF, Secretaris.

NAWOORD VAN DEN SCHRIJVER.
De omstandigheid, dat ik geen vrijstelling wilde aanvaarden van de Reglementsbepaling, volgens Welke de copij door een aangewezen Commissielid
behoort te worden nagezien, verschafte mij het voorrecht, dat Dr. JAN KALF
zich wel met die taak wilde belasten. Aan diens medewerking ben ik dan ook
tal van voortreffelijke verbeteringen verschuldigd, waarvoor ik hem hiermede
mijn hartelijken dank betuig. Ook den heer FRANS VERMEULEN ben ik ten zeerste
erkentelijk voor menigen nuttigen wenk, mij verstrekt bij het nazien van de
drukproeven. De in de inleiding genoemde medewerkers in Limburg, aan wie
het Bestuur in het voorbericht dank brengt, waren natuurlijk door mij aangewezen; maar ik stel er nog bijzonderlijk prijs op hen hier persoonlijk voor
hun vriendelijke en voortreffelijke hulp van mijn gevoelens van erkentelijkheid
te verzekeren, waarbij ik wel zeer speciaal den beer JEAN BLOEMEN-HUENGES
te Venloo mag noemen.
's-Gravenhage, i5 Maart 1937.
J. H. A. MIALARET.
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LUST DER MEEST-AANGEHAALDE WERKEN
MET OPGAVE DER GEBEZIGDE VERKORTE TITELS.
VOLLEDIGE TITELS.

VERKORTINGEN.

Aardrijkskundig woordenboek der
Nederlanden, Gorinchem, 1839—'5i. 14 dln.

V. D. AA.

A. J. VAN DER AA,

BUITEN.

„Buiten". Geillustreerd weekblad. Jaarg. I (1907) e.v.

CAT. M L.

Catalogue van het Rijksmuseum van Oudheden to Leiden.
Afdeeling Praehistorie en Nederlandsche Oudheden,
door Dr. J. H. HOLWERDA Jr., M. A. EVELEIN en N. J.
KROM. Uitgegeven vanwege het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, 1908.

H. K. N.

Dr. J. H. HOLWERDA, Oudheidkundige kaart van Nederland. 's Gravenhage, 1924.

K.

(of: KEULLER.)

L. J. E. KEULLER,
I 843.

Geschiedenis en beschrijving van Venlo.

en Dr. P. J. H. CUYPERS, De Katholieke kerken
in Nederland. Amsterdam 1906.

KALF, K. KERKEN.

JAN KALF

KAST. V. NED.

Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, met tekst van H. JONGSMA en Mr. A. LOOSJES.
Amsterdam (1 9 2.2), 3 dln.

KUNSTBODE.

Nederlandsche Kunstbode (maandblad) onder leiding van
Dr. JAN TEN BRINK, 1879 e.v.

LIMB. JB.

Limburg's Jaarboek. Uitgave van „Limburg", Provinciaal Genootschap voor geschiedkundige wetenschappen, taal en kunst, 1894 e.v.

M.

De Maasgouw. Orgaan voor Limburgsche geschiedenis,
taal- en letterkunde. Maandblad van het Provinciaal
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg.

NED. KAST.

L. W. MOES

NLD. CATHOL.

Neerlandia Catholica, of Het katholieke Nederland. Ter
herinnering aan het gouden priesterfeest van Z. H.
pans Leo XIII . . . Utrecht, 1888.

en K. SLUYTERMAN, Nederlandsche kasteelen
2 dln.
en hun historie. Amsterdam, 1912.
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VERKORTINGEN.

VERKORTE TITELS.

OUDHEIDK. MEDED.

Oudheidkundige Mededeelingen van het Rijksmuseum
van Oudheden to Leiden. 's Gravenhage, 1907 e.v.

P.

Publications de la Societe historique et archeologique
dans le Limbourg.

uurT. (of: u.)

HENRI H. H. UIJTTENBROECK,

Bijdragen tot de Geschiedenis van Venlo. Venlo, 1908.

INLEIDING.
DE NAAM DER NEDERLANDSCHE PROVINCIE LIMBURG.
De naam „Limburg", geschonken aan onze elide Provincie, doet allicht denken
aan grondgebied van het oude hertogdom Limburg, dat, in de i i de eeuw ontstaan, in 1288 ten gevolge van den slag bij Worringen door Brabant werd
veroverd, daarna zijn naam toch bleef behouden, in 1404 aan Bourgondie
kwam, toen aan Oostenrij k, in i55 5 aan Spanje, in 1714 wederom aan Oostenrijk. Zoo sprak b.v. in 1778 Maria Theresia van „notre duche de Limbourg"
(P 1911 „De vorming der heerschappijen in Limburg", d. Mr. J. J. DE WIT
en A. J. A. FLAMENT, blz. 97).
Omsloten door zeer kronkelige grenzen, had dit oude hertogdom, grosso
modo, den worm van een vierkant van ten hoogste 3o K.M. breedte en hoogte,
en strekte zich, met den N.O.-hoek te beginnen, van nabij Aken af, westwaarts
uit tot het land van Daelhem, een tiental kilometers van de Maas, zuidwaarts
tot de Vesdre, daarbij met een bocht het gebied van Luik ontwijkende en door
een inham Verviers vrij latende, dat tot de graafschap Franchimont behoorde.
De naamgever was de burcht „Limburg", met het er bij ontstane stadje, Welke
burcht in 1 o6o gebouwd werd door den schoonzoon van hertog Friedrich
van Neder-Lotharingen: Walram van Arlon. Hendrik graaf van Limburg
(t 1119) werd door Hendrik IV tot hertog van Neder-Lotharingen verheven. Hij en zijn opvolgers voerden tevens den titel van „hertog van
Limburg".
Bij de indeeling van het, aan het eind der i 8de eeuw door de Franschen
veroverde grondgebied, werden dit oude „Limburg" en de aangrenzende streken
verdeeld in „Departementen" met geheel nieuwe namen.
De thans „Limburg" geheeten landstreken, nl. de Nederlandsche en de Belgische provincien „Limburg", hebben echter nauwelijks eenig grondgebied met
het voornoemde oude Limburg gemeen. De Belgische provincie in 't geheel
geen, de Nederlandsche enkele, zeer kleine uitgestrektheden aan de zuidgrens,
geringe gedeelten der gemeenten Wittem en Vaals uitmakende.
De tegenwoordige Belgische provincie Limburg ligt in haar geheel ten Westen
van de Maas en bestaat uit het vroegere graafschap Loon en een deel van het
vroegere prinsdom Luik, terwijl het aan de Oostzijde van de Maas gelegen
oude hertogdom Limburg zijn naam heeft verloren en thans een onderdeel
is van de provincie Luik.
Zoo aanschouwt men een merkwaardig voorbeeld van naamsmigratie en
naamsverwisseling.
Bij de instelling der departementen aan het einde der i8de eeuw was de naam
Limburg te loor gegaan.
Toen in 1815 de Staat der Nederlanden in het Leven werd geroepen, werd op
aandrang van koning Willem I de naam „Limburg" geschonken aan eene
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nieuwe provincie, gevormd uit de streken, die nagenoeg de tegenwoordige
Nederlandsche en Belgische provincien van dien naam uitmaken.
Voorts hechtte de koning waarde aan den titel van hertogdom, onder welken
het tegenwoordige Nederlandsche „Limburg" (met uitzondering van Maastricht
en van Venlo) in 1839 bij den Noord-Duitschen Bond werden aangesloten.
Door de ontbinding van dien Bond in 1866 verviel de titel van hertogdom;
toch wend deze door de Provinciale Staten in hun officieele bescheiden nog tot
I 90 5 gehandhaafd.

GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT VAN NOORD-LIMBURG. 1)
PRAEHISTORIE. De kennis betreffende de vroegste bewoners der streken,
waarvan de monumenten hier beschreven worden, is nagenoeg alleen te vergaren uit de voor-historische vondsten.
Geschiedkundig zijn ons, algemeen gesproken, de namen van volksstammen,
die de door de Noordzee omspoelde lage landen van het vasteland van Europa
bewoonden, het eerst bekend geworden door Romeinsche schrijvers. Uit hun
mededeelingen is het echter moeilijk te begrijpen, hoe telkens de aangewezen,
weinig standplaats-vaste volksstammen verspreid lagen, eerstens door hun
herhaalde verschuivingen, voorts doordien, van de ter orientatie door de
historici vermelde lage landen, de kusten, onbeschermd aan de natuurkrachten
blootgesteld, telkens groote veranderingen ondergingen, en de door die
schrijvers genoemde nog onbedwongen rivieren hun bedding menigmaal aanmerkelijk verplaatsten.
Aangaande plaatsnamen van Romeinsche nederzettingen zij opgemerkt, dat
zij algemeen gesproken, wel eens op den klank of ten onrechte aan een of
andere bestaande plaats worden toegekend. Zij zijn dan ook alleen betrouwbaar,
wanneer het bestaan van zulk een plaats in den Romeinschen tijd door nadere
bevindingen wordt bevestigd, zooals b.v. met Nijmegen, met Bonn, met
Keulen het geval is, en in onze streek b.v. met Blerik, als „Blariacum" aangewezen op de kaart van Peutinger.
Wat de oude volksstammen betreft, die de hier besproken streken bewoonden,
voor deze zijn door geschiedschrijvers namen genoemd als : Kelten, Galliers,
Germanen, Menapiers, Eburonen, Bructeren en nog meerdere. Voorzeker zijn de
bewoners van N.-Limburg in die tijden meer of min aan de genoemde stammen
verwant geweest, maar met zekerheid valt weinig meer over hen te zeggen.
ROMEINSCHE TI JD. Van den Romeinschen tijd zelf weet men omtrent
de hier besproken landstreek uit vondsten en enkele geschiedkundige berichten
iets meer.
Zoo vond men overblijfselen van Romeinsche bouwwerken, en wel: te Mook
de fundamenten eener groote villa; te Lottum en te Hout-Blerik de grondslagen van een bouwwerk; te Heiden dakpannen. Ook andere, in den bodem
1)

Voor degeschiedenis der afzonderlijke gemeenten, zie bij elk dezer de rubriek „Geschiedenis".
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gevonden zaken getuigen van Romeinsche bezetting, als : overblijfselen van
wij-altaren te Lottum, een driegodensteen te Kessel. Verder : graven, urnen,
wapenen, schilden, munten, die de aanwezigheid der Romeinen bevestigen.
Van hun munten zijn er geen jongere gevonden dan van het begin der vijfde eeuw
na Chr., waaruit valt te begrijpen, dat de Romeinsche heerschappij toen ophield
hier te bestaan, wat ook overeenstemt met hetgeen geschiedkundig vast staat.
Hier meenen wij de aandacht te moeten vestigen op vier veerhuizen, alle op
den linker Maasoever, die den opmerklijken naam van „de Staai" dragen.
Die veerhuizen bevinden zich: 1 e. te Neerloon (N. Br.) tegenover Niftrik
(Gldl.); 2e. te Vierlingsbeek (N. Br.) tegenover Bergen (L.); 3e. teWansum
(L.) tegenover Wel (L.), thans buiten gebruik wegens de oostelijke verplaatsing
van het veer, en schuur eener boerderij geworden ; 4e. te Blerik, tegenover
Venloo. De veerhuizen 2, 3 en 4 liggen aan den Romeinschen weg van
Tongeren naar Nijmegen, terwijl op den rechter Maasoever, telkens tegenover
zulk een „Staai", in den Romeinschen tijd een weg naar (het latere) Duitschland
liep. Deze wegen worden nauwkeurig vermeld in „Oude wegen en landweren
in Limburg" door den ritmeester J. A. Ott, die vermoedt, dat, ook Tangs den
rechter Maasoever, een Romeinsche weg moet bestaan hebben, waarvan hij
echter geen materieele aanwijzingen heeft kunnen ontdekken.
Dat het zeldzame woord „Staai", mnl. „stade", door Kiliaan vertaald met „statio
navium", „portus" (zie : VERDAM, Mnl. Wdb.), in deze streek op minstens vier
plaatsen bewaard bleef, doet de vraag rijzen of hier niet reeds in den Romeinschen tijd veeren bestonden, voorzien van een wachtpost („statio", „staai"),
zoowel ter verzekering van den veerdienst, als ter bescherming van het materieel, in het bijzonder van de booten.
Dat alsdan de genoemde plaatsen, tegenover wegen naar het Oosten, ook na
de Romeinsche overheersching, door de nieuwe meesters voor den veerdienst
gehandhaafd bleven, is begrijpelijk. 1)
NA-ROMEINSCHE TI JD. Voor de geschiedkundig duistere na-Romeinsche tijden is men hier voor de plaatselijke geschiedenis weer aangewezen op
de vondsten, en verwijzen wij derhalve naar het weinige, dat dienaangaande
bij de verschillende gemeenten vermeld wordt.
HET FRANKISCHE RI JK. In het Frankische tijdperk wend, tegen het eind
van de 8ste eeuw bij de indeeling van het Rijk in gouwen, het deel van de
hier besproken landstreek op den linker Maasoever een onderdeel van den
Maasgouw , het deel op den rechter Maasoever met Venloo en tot nabij
Gennep, een onderdeel van den Molengouw, het stuk met Gennep, Ottersum
en Mook een onderdeel van den Hattuariengouw (P 1911, blz. 1 3 , 17, I 8 en I 9).
1) Omtrent den, te Venloo, aan de bodemverhevenheid tegenover de Bleriksche „Staai" geschonken naam
„Lichtenberg", volgens een legende aldus genoemd wegens een aldaar vroeger onderhouden vuur ter vereerieg van Venloo's legendarischen stichter Valuas, doet de bewerker der „Beschrijving der monumenten van
Zuid-Limburg", Jhr. Dr. E. van Nis en tot Sevenaer, ons opmerken, dat ook, even ten Zuiden van Maastricht, een hoogte aan de Maas van ouds „Lichtenberg" genoemd wordt, wegens een daar in den ouden tijd
aanwezig lichtbaken. Naar zijn meening kan een zelfde oorzaak zeer goed den naam „Lichtenberg" aan ge-

noemdepick te Venloo hebben verschaft, een o.i. zeer plausibele verklaring.
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CHRISTENDOM. Was de doop van Chlodwich I in 496 een gewichtige gebeurtenis, toch maakte het Christendom eerst aanmerkelijke vorderingen in de
7e en de 8e eeuw. In de hier besproken streken getuigen de St. Amandusbron
te Herungen nabij Venloo, en de St. Willibrordusput te Geisteren, zij het
slechts bij volksoverlevering, van den geestelijken arbeid der heiligen, waarnaar
die wateraderen heeten, en die niet onwaarschijnlijk omstreeks 65o en 690 in
de genoemde plaatsen preekten en doopten. (Vgl.: UYTT., I blz. 46).
De eerste Christenkerk te Venloo, gewijd aan den H. Geest, werd gesticht in
760 (KEULLER, blz. 14); vOOr lien tijd woonden de bewoners der plaats de
godsdienstoefeningen bij te Tiglo (Tegelen), alwaar in 720 (KEULLER, blz. 14)
een kerk was gebouwd door den H. Plechelmus. De wij ding der eerste
Christenkerk te Blerik geschiedde misschien reeds in het begin der 9e eeuw,
nog onder de regeering van Karel den Groote, den eersten Frankenvorst, die
er in slaagde in zijn Rijk het heidendom vrijwel uit te roeien.
VERDEELING VAN HET FRANKISCHE RI JK. Bij de verdeeling van
het Frankische Rijk tusschen de zoons van Lotharius II in 870, kwamen de
landen aan den rechter Maasoever aan Lodewijk den Duitscher, die aan den
linker Maasoever aan Karel den Kale, behalve Kessel (Castellum), dat aan
Lodewijk toeviel (zie MIRAEUS, Opera dipl. I, blz. 28, 29).
DE GRAAFSCHAPPEN. Toen in de volgende eeuwen, door de verzwakking
van het koninklijk gezag, de graven of landvoogden zich van ambtelijke bestuurders tot onafhankelijke heerschers op-werkten, en allengs zelfstandige
graafschappen ontstonden, ging de hier beschreven landstreek in 1 o66 een
deel uitmaken van de graafschap Gelder, die in 1339 een hertogdom werd.
DE XVIe EEUW. Bij de scheuring van Gelder in 1579, was onze streek,
behalve het, ten deele reeds sedert de i 5 e eeuw, tot Kleef behoorende gedeelte
met Gennep, Middelaar, Mook (wisselend) en Ottersum, een deel van het aan
Spanje trouw gebleven Overkwartier van Gelder, met uitzondering echter
van de stad Venloo, die tot de Unie toetrad.
DE HERVORMING EN GEVOLGEN. In de 16e eeuw had de streek
veel van krijgsgeweld te lijden, ook, doch meer sporadisch, van beeldenstorm
in verband met de Hervorming.
Zoo hadden er in Venloo reeds in 1566 ongeregeldheden plaats (M 1882,
817 en 1885, io8i).
In 1578 werden de kerken van Arcen en van Velden geplunderd en ten deele
vernield.
In 1579 werden te Venloo de meubels van de Kruisheerenkerk verbrand en
in de Martinuskerk de altaren geschonden.
In 1582 werd het klooster Mariendaal te Genooi verwoest.
Te Mook wist de aldaar in 1646 aangestelde pastoor Fabricius niet te ontdekken
aan welken heilige zijn kerk was toegewijd, hetgeen wel aan verwoesting en
verlatenheid wegens de oorlogsweeen te wijten zal zijn geweest.
Venraai daarentegen, midden in de zoo moeilijk toegankelijke Peel gelegen,
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dankt wel aan zijn ongenaakbaarheid het ongeschonden behoud zijner kerk en
van een groot deel harer kunstschatten, in weerwil van een plundertocht in '588.
Met het Twaalfjarig bestand 0609-162i), waarbij de Vereenigde Provincien Het twaalferkend werden als een onafhankelijke staat, bleef Oppergelder met Venloo jarig bestand.
Spaansch.
Na de eindiging van het Bestand Wilde Spanje door een, ook door de hier
besproken streek loopend verbindingskanaal van den Rijn met de Maas, de
scheepvaart tusschen de aan de bovengedeelten deter rivieren gelegen landen
bevorderen; in 1626 werd met den aanleg van dit kanaal (de „Fossa Eugeniana") een begin gemaakt; de uitvoering werd echter door herhaalde aanvallen van Prins Maurits verijdeld.
In 1632 kwam, door een vergelijk, de stad Venloo in de macht der Vereenigde Venloo
Hollandsch..
Provincien, onder voorwaarde van voile eerbiediging van den R.-K. eeredienst. Ho
De Hervormden verkregen toen als kerken de kapel van St. Doris en de kerk
der Kruisheeren. Maar in 16 37 maakten de Spanjaarden zich weer van de
stad meester en moesten de Protestanten die kerken ontruimen.
Bij den vrede van Munster in 1648 kwam Oppergelder met Venloo aan Spanje. Noord-LimIn den in I7o2 begonnen Spaanschen successieoorlog werd in dat jaar een groot burg Spaansch.
deel van het Opperkwartier van Gelder door de Hollanders vermeesterd. Te
Venloo werd de St. Joriskapel toen aan de Protestanten teruggegeven.
Door het Tractaat van Utrecht, en het Barriere-tractaat in 1715 te Antwerpen
gesloten, kwam alleen de stad Venloo, met het er tegenover aan de Maas
liggende fort St. Michael aan de Vereenigde Provincien.
Van het overige gedeelte van onze bier besproken landstreek waren Middelaar, Het Kleefsch
gedeelte
Arcen, Velden, Bergen, Wel, alsmede de gemeenten, die eens het „Land van Pruisisch.
Kessel" vormden, reeds in 1 7 13 door het Tractaat van Utrecht aan Pruisen
toegekend (P 191I, blz. 107, i08).
OOSTENRI JKSCHE NEDERLANDEN. Wat het Zuidelijk gelegen deel
van Opper-Gelder betreft, dit werd bij het Barriere-tractaat toegewezen aan
den keizer van Oostenrijk, Karel VI, den vader van Maria Theresia.
(P 1911, 104).
Voor het, als Hollandsche generaliteitsvesting, midden in vreemd geworden Venloo generagebied gelegen Venloo volgde toen een tijdperk van verval. Wel hadden de liteitsvesting.
nieuwe tijden een groote beteekenis voor de plaats als vesting, maar aangezien
de vestingwerken, met 1867 te beginnen, radicaal werden gesloopt, vormen
zij hier geen nader onderwerp van bespreking.
DE FRANSCHE OVERHEERSCHING. Het jaar 1794 was dat der verovering door de Franschen van de Oostenrijksche Nederlanden en van de
Nederlandsche Republiek, waarbij Venloo den 26sten October door hen werd
ingenomen.
Onder het Fransch bewind werd ook in onze landstreek de R.-K. godsdienst Godsdienstonderdrukt. Zoo werd te Venloo in 1797 de St. Martinuskerk gesloten. Alle kwellingen.
uiterlijke godsdienstteekenen, zelfs kruisen op de daken der kapellen van
2
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kloosters werden aldaar weggenomen (KEULLER, 194). In 1798 werd aan
geestelijken, die den eed van getrouwheid aan de Republiek aflegden, de
bediening weer toegestaan. Kloosterlingen moesten echter hun kloosters verlaten; hun gebouwen werden in beslag genomen en geseculariseerd. Door het
Het Fransche in I8o1 gesloten Concordaat tusschen Napoleon en paus Pius VII hielden de
Keizerrijk.
godsdienst-belemmeringen op.
LIMBURG NEDERLANDSCH. In 1814 werd onze streek mede door de
Franschen verlaten en door de Hollanders in bezit genomen. In 1815 ging zij
deel uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.
Limburg tijde- Bij de Belgische omwenteling in 183o werd de stad Venloo na een onverlijk Belgisch. wachten aanval, gevolgd door onderhandelingen, door den Belgischen generaal
Daine bezet; de bij wapenstilstand overeengekomen bezetting door Belgie van
geheel Limburg bleef duren tot 1839, in welk jaar ook het hier beschouwde
deel van Limburg weer tot den Nederlandschen Staat ging behooren.
Nieuwe beDe Nederlanden hadden in den Franschen tijd een geheel nieuwe administragrenzingstieve
indeeling ondergaan, waarbij het grondgebied van ons Limburg deel
lijnen. Departementen,
was gaan uitmaken van de Departementen van de Nedermaas, van de Ourthe
en van de Roer.
Provincies. Onze tegenwoordige provinciale indeeling dagteekent van 1815, waaromtrent
wij verder verwijzen naar hetgeen reeds dienaangaande gezegd is in de algemeene inleiding, „De naam van de Nederlandsche provincie Limburg".

KARAKTERISTIEK DER VOORNAAMSTE GROEPEN VAN
MONUMENTEN.
Bouwwerken.

Baksteen.

De in het hier besproken landsdeel aangetroffen bouwwerken getuigen van
Duitschen invloed. Zoo vertoonen de H. Martinuskerk te Venloo en de
H. Lambertuskerk te Zwolgen het aan Noord-West-Duitschland eigen hallenkerk-type, dat ook benaderend wordt herkend in sommige blindbasilicale
kerkjes, zooals met de kerk van Arcen het geval is.
Groefsteen vindt men slechts bij uitzondering voor bouwwerken in hun geheel
toegepast, zoo bijv. aan de nog romaansche kerktorens van Afferden en van
Bergen, die onderaan van, door den Limburgschen bodem opgeleverden,
ijzeroersteen zijn gebouwd, daarboven van mergel, maar die, in een jonger
tijdperk, met een baksteenen gedeelte werden verhoogd.
De koren der kerken te Mook en te Blerik zijn opgetrokken van mergel, misschien over de Maas uit Zuid-Limburg aangevoerd.
De baksteen is echter het algemeen gebezigde bouwmateriaal. Baksteenbouwkunst moet men hier echter niet zoeken. De baksteen werd alleen toegepast als massa-materiaal, zonder invloed op de kunstvormen, aangezien voor
de details, als profiellij sten, deurafzettingen, traceeringen, kapiteelen, sluitsteenen, enz., gebruik werd gemaakt van natuurlijke Steen, en tevens de
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aangewende ornamentatie, plantaardige zoowel als figurale, niet in karakter
verschilt van die, welke zou zijn toegepast, wanneer de betreffende bouwwerken geheel en al van natuursteen waren opgetrokken.
thtzondering hierop maken eenige gevels, die door de wijze van toepassing „Geldersche"
der baksteenen iets bijzonders in hun bouwkunstig karakter erlangden, zooals bouwtrant.
een klein huis te Gennep (afb. 106), met eigenaardig gemetseld kruiskozijn
en kantpijlertjes, bet Sint Jorisgasthuis te Venloo (afb. 359), het huis „Romer"
aldaar (afb. 363), het huis Schreurs (afb. 364) en de gevel van de stadsschool
(afb. 360), welke gevels, vooral de eerste drie, bovendien goede vertegenwoordigers zijn van de „Oud-Geldersche" bouwkunst. 1) Ook enkele gevels van
het huis Heijen (afb. 5 2), van den Spieker te Lomm (afb. 14) en van het
huis Westering (afb. 242) sluiten zich bij het „Geldersche" type aan.
Onder de nog bestaande kasteelen of kasteelresten zijn van de middeleeuwen Kasteelen.
de bouwvallen van het kasteel van Grubbenvorst belangwekkend (Pl. 34).
Van de kasteelen uit den renaissancetijd is dat van Blieenbeek (Pl. 12, 13),
ofschoon zeer verwaarloosd, een vrij volledig, en van de kleinere kasteelachtige huizen, het huis de Borggraaf te Lottum een bijzonder mooi voorbeeld (Pl. 39, 40).
De beeldhouwkunst is ruim vertegenwoordigd in houten heiligenbeelden, Beeldbouwvoornamelijk in de kerken van Venraai, van Horst, van Zwolgen, bijna alle kunst.
van de XVIde eeuw. Duitsche invloed, bijzonderlijk de Neder-Rijnsche is
bier merkbaar. Voorts zijn uit den baroktijd nog eenige altaren bewaard gebleven, b.v. te Horst, te Velden, te Aaien, te Heijen, te Panningen.
Buitengewoon rijk zijn de kerken nog aan zilverwerk van de i7de eeuw, maar Kerkzilver.
vooral van de i 8de eeuw : monstransen, ciborien, kelken. Onder de paramenten
moet bijzonderlijk gewezen worden op een kazuifel te Zwolgen, en op een
ware verzameling van kerkelijke gewaden te Horst.
Koperen kandelaars van de i7de, de i8de en het eerste deel van de i9de eeuw
worden in grooten getale nog aangetroffen.

WEGKAPPELLEN. WEG- EN VELDKRUISEN.
In het zoo overheerschend R.-K. Limburg treft men nog vele wegkappelletjes,
wegkruisen en veldkruisen aan.
De WEGKAPELLEN zijn aan een heilige, veelal aan 0. L. Vrouw toegewijd,
en bestaan uit een kleine soms nauwelijks anderhalven Meter diepe voorruimte met, een 3 / 8 koorvormig gedeelte, dat achter een traliehek in een
nis, het heiligenbeeld of een groep bevat. In het voorgeveltje, boven den
ingang staat de naam van de(n) heilige vermeld, soms vergezeld van een vroom
gedicht; de gevel, of het dak, is steeds bekroond met een kruis. (Zie voorts
de opmerking blz. 151).
1)

Vgl. C. L. VAN BALEN in dl. VII en VIII van „Gelre", Bijdragen en
F. VERMEULEN, Handboek Gesch. der Nederl. Bouwkunsr, II, blz. 335-341.

Mededeelingen, alsmede

Wegkapellen.
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De WEGKRUISEN en de VELDKRUISEN zijn bijna alle van hout, en
veelal nagesneden naar i7de en i 8de eeuwsche voorbeelden, meestal met
weinig kennis van verhoudingen en van anatomie, maar toch nimmer verstoken van gevoel van devotie. Dikwijls is aan het kruis nog een bordje
bevestigd met vroom opschrift; zoo draagt er een (in Zuid-Limburg) de vermaning: „AANZIET DIT BEELD - AANBID HET NIET - MAAR WEL DEN HEER WIENS BEELD GI J ZIET”.

Naar hun bijzonder duel dragen zij verschillende namen. Zoo dient algemeen
het 2pegkruis (dikwijls een votief geschenk) om den wandelaar tot devotie op te
wekken. Een moordkruis herinnert aan een manslag ter plaatse begaan, een
ongelukskruis aan een doodelijk ongeval; zij vermelden daarbij den naam van
het slachtoffer, met het verzoek „BIDT GODT VOOR DIE SYEL " . Het bagelkruis
staat op den akker geplant ter afsmeeking van bescherming tegen hagelslag,
het onweerskruis met overeenkomstig doel nabij de schuur of de woning.
Waar de plaatsing der kruisen doorgaans geschiedde met een wijding en het
planters van een of meer boompjes, vindt men ze thans dikwijls in 't veld
nabij een grooten boom of een boomengroep, het komt dan wel voor, dat het
kruis later aan den boom zelf is gehecht geworden. 1) Van vele kruisen is het
bovengedeelte met een sierlijke roef beschermd.
GRAFKRUIS EN.
(Zie: M. J. JANSSEN in M 1893, 77).
Deze zijn van hardsteen en staan aan het hoofdeinde van het graf in den
grond geplant.
De oudere kruisen (tot ongeveer het midden van de i7de eeuw) zijn geheel
eenvoudig, met rechts en links rechthoekige kruiseinden, het topeinde veelal
in driehoeksvorm afgeschuind (afb. 291). In het tweede deel der i7de eeuw
en vooral in de i 8de, zijn de kruiseinden, dikwijls ook de binnenhoeken, met
rondingen versierd (afb. i 5 o en 8 8). Zij vermelden den naam of de namen
van de(n) gestorvene(n) met den datum van het overlijden, alsmede den leeftijd.
Veelal staat bovenaan een j--teeken en I. H. S. ; in de i 8de eeuw daarbij soms
nog, binnen een stralenkrans, het goddelijk Hart, bekroond met drie spijkers.
Het onderschrift luidt b.v. : GODT TROST DIE SYELE of (later), BIDT GODT VOOR
DIE SYELEN. Tegen het midden van de i8de eeuw komt daar R. I. P. voor
in de plaats, waarbij een doodskop met gekruiste beenderen.
Ook wordt wel bovendien een schild met wapen of teeken, soms een huismerk,
een stuk gereedschap of andere den overledene betreffende figuur op het
kruis afgebeeld.
Grafzerken kwamen alleen binnen in de kerken in toepassing, niet op de
kerkhoven.
1) Een vijftien jaar geleden is vooral in de Maasstreek langs Belie door koopliedeneen ware razzia onder
de we kruisen gehouden, die vervangen werden door zinken kruisen, alle van het zelfde model.
Uitvoerig artikel over „Het Limburgsche veldkruis" in P 1929, door Ad. Welters, kapelaan bij de
O.L.Vr. kerk te Maastricht.

ARCEN EN VELDEN.
De gemeente bevat de dorpen Arcen en Velden en o. a. de buurschappen Hasselt, Grondgebied.
Lom, Schandeloo en Vorst.
P 1899, 49; 1911 passim; 193o, 152; M 1879, I72, 192; 189o, 45, 89, 94, 98; i9o9,15. Literatuur.
d. Ned. 1926, I (N.-Limburg).

J. A. JOLLES, Wandel.

Arcen is onwaarschijnlijk het Romeinsche Arenatium, aangegeven op de kaart van Naam.
Peutinger. Volgens locale overlevering zou de naam afkomstig zijn van „arx"
(burcht of beschutting).
Het wapen der gemeente bestaat uit: Een veld van sinopel, bezaaid met korenaren Wapen.
van goud (als zinspeling op den naam van het dorp Velden) en beladen met een
gothische poort met twee zijtorens, van goud, op elken torentrans een vaandel,
doorsneden van goud en azuur, met gouden steel en knop. VOOr de poort een
gedeeld schild, rechts in azuur een links gewende, gekroonde en van keel getongde
leeuw van goud met dubbelen staart, links in goud een rechts gewende, van keel
getongde en geklauwde leeuw van Sabel (het wapen van Gelder en Gulik).
Ten raadhuize wordt bewaard een, van den tijd van het Belgische bestuur dag- Zegel.
teekenende stempel, met het Belgische wapen en het randschrift: ADMINISTN COMMA
D'ARCEN . LIMBOURG.

Arcen en Lom behoorden tegen het eind van de i 3 de eeuw bij het Hertogdom Geschiedenis.
Gelder. De streek maakte later deel uit van het Spaansche Overkwartier van Gelder
en kwam in 1 7 13 aan Pruisen. Tijdens de Fransche overheersching behoorden Arcen
en Velden tot het Roerdepartement, Arcen aanvankelijk tot het Kanton Gelder,
later tot het Kanton Wanckum, Velden van den beginne of tot het Kanton Wanckum.
Arcen en Velden vormden toen, zooals thans nog, met het gehucht Lom een
gemeente. In 1814 stond de gemeente onder het, door de Gedllieerden ingestelde
„General-Gouvernement" van den Neder-Rijn, kwam in 1815 aan de Vereenigde
Nederlanden, geraakte van 1831 tot 1839 onder Belgisch bestuur, tot zij in 1839
voor goed aan Nederland werd toegewezen.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
Het eenige gevondene, dat uit voor- of vroeghistorischen tijd dagteekent,
zijn Gallo-Germaansche grafheuvels, die in het N.O. der gemeente, bij
grenspaal 500, in 1924 werden aangetroffen. Zij liggen ongeveer 3 K.M.
verwijderd van het urnenveld De Hamert in de gemeente Bergen, dat in
G.
1913 door Dr. Holwerda werd opgegraven.

ARCEN.
VERDEDIGINGSWERKEN (M 189o, 89 ; Ned. Kast. II, 257 ; Buiten 191 z, 4,
16, 35. Jolles, 39, 6o). Arcen was vroeger met muren en grachten omgeven. (In
de statuten der Broederschap van den H. Sebastiaan van het eind der i 7de eeuw
wordt gesproken van de „vestong" Arcen).

Verdedigingswerken.
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Daarvan is aan de zuidzijde van het dorp nog een grachtindieping „de
Kurversgraaf" herkenbaar, terwiji aan de noordzijde langs het kerkhof nog
een gering deel van een, niet zware, baksteenen ommuring over is, in
staand verband gemetseld met steenen van 26 1/2 cM. lengte. De namen „Maaspoort" en „Koepoort" herinneren nog aan de plaatsen van twee verdwenen
poorten, de eene aan den N.W.hoek, de andere aan den Z.O.hoek van het
dorp gelegen.
De schans.

Oud kasteel.

In berichten uit de i 6de en uit de i 7de eeuw is er meermalen sprake van een (niet
met het kasteel te vereenzelvigen) slot of SCHANS, dienende tot bewaking van
den weg en van de Maas, en om de inning der tolgelden te verzekeren, ook op
schepen, een recht, dat in dat wisselvallige tijdperk van krijg, dan eens de eene,
dan weer een andere partij bezat of zich aanmatigde.

Hiermede werd niet onwaarschijnlijk aangewezen een aan den Z.W.hoek van
het dorp, nabij de Maas gelegen STERKTE, waarvan nog de bouwval bestaat
van een vierkanten traptoren met eenig aansluitend muurwerk.
Dit overblijfsel (Afb. I en 23), dat tevens den zijkant uitmaakte
,
van een poortdoorgang, is in staand verband gemetseld van
28 cM. Lange baksteenen en bevatte een spiltrap, waarvan nog
eenige
gedeelten zijn overgebleven van treden, gemetseld op
11.031=1=1
N
• segmentboogjes, Welke aan den inwendig ronden trapmuur zijn
Afb. I. Arcen.
blijven hangen. De trap heeft nog een zijdeur met het begin van
De Schans.
een rechte, naar de Maas afdalende trap. Een groot gat aan de
zuidzijde van de torentrap is erdoor gebroken en heeft niet tot deur of
venster gediend. De aan de noordzijde gelegen toegang tot de trap, waarvan
nog een groefsteenen grendel- of boomsteen is blijven zitten, was met een
segmentboog overspannen. De aanzet van den poortboog is nog zichtbaar.
Ten zuiden van den poorttoren strekt zich in zuidelijke richting een 1,6o M.
breed, 7 M. Lang fundament uit van een muur; voorts, 4 M. oostwaarts daarvan,
oostelijk tot 1 o M. verder, dat van een lets gebogen muur. Ook moet zich
daar een overwelfde kelder bevinden, thans gevuld met pain en ontoegankelijk.
Misschien maakte dit muurwerk deel uit van het in 1646 geheel verwoeste
oude kasteel van Aran, waarmede de „Schans" zou zijn verbonden geweest.
Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat deze fundamenten overblijfselen zijn
van de vroegere omwalling.

Eugenia-kanaal.

OVERBLIJFSELEN VAN HET EUGENIA-KANAAL (FOSSA
EUGENIANA) EN DAARBIJ AANGELEGDE VERSTERKINGEN.

Literatuur.

395 ; 1891, 229; M 1879, 30; KUNSTDENKM. DER RHEINPROV: Geldern, 27;
R si 99, 104;
Gesch. en Beschr. van Venlo, 1 1 1, 112; Limb. Jb. 1_9_,
UIJTTENBROECK: I, 88, IV, 32 en 5 2 ; J. A. JOLLES : Wandel. d. Ned., 37, 47 e. V.;
L. KUSTERS : Der Plan z. Verbind. v. Rhein, Maas and Schelde, Geldern, 1921 ;
J. D. M. CORNELISSEN: Meded. V. Ned. Hist. Inst. te Rome, 1929, 193 ; G. D. FRANQUINET :
Invent. der Oirkonden enz. ten archieve van de Gem. Venloo.
P

1866,

L. J. E. KEULLER:
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„FOSSA EUGENIANA " is de naam van het onvoltooid gebleven kanaal, waarvan de
aanleg in 16z6 door de Spaansche regeering werd ondernomen, om, ten bate van
de Zuidelijke Nederlanden, den Rijnhandel aan de Nederlandsche Republiek te
ontnemen, daar het tevens in de bedoeling lag den linker Maasoever te verbinden
met den Demer en vervolgens over de Dyle en de Schelde een verbinding met de
Noordzee te verkrijgen. Het kanaal werd geheeten naar de toenmalige Spaansche
regentes, de aartshertogin Isabella Clara Eugenia, dochter van Philips II en weduwe
van aartshertog Albert van Oostenrijk. De werkzaamheden werden, ondanks een
reeks ter bescherming aangelegde en van vaste bezetting voorziene schansen en
andere versterkingen, door herhaalde aanvallen van Staatsche troepen bemoeilijkt
en ten slotte belet.
Volgens het aanvankelijke project zou de monding in de Maas nabij Arcen komen,
maar door verzet van Venloo, dat de Maashaven voor zich verlangde, werd de
richting van het kanaal beoosten Arcen veranderd en zuidelijk omgelegd. De grootere
lengte, die het kanaal daardoor moest verkrijgen en vooral de ongunstige bodem,
die daarbij moest worden doorsneden, alsook geldgebrek, waren mede oorzaken
van de mislukking der onderneming.

Naam.

Op ongeveer 2 1/2 K.M. oostelijk van Arcen, ten N. van den weg naar Stralen,
treft men overblijfselen der „Fossa" aan. Deze begroeide en sours moeilijk
meet herkenbare terreinindiepingen loopen in nagenoeg zuidwestelijke richting
van uit Duitschland, en nemen op Nederlandsch gebied even over de grens
(bij grenspaal 89), een zuidelijke richting naar Venloo aan. Het kanaal moet
ongeveer 18,5 M. breed en 4,5 M. diep zijn geweest. Even ten Zuiden van de
plaats van wending bevinden zich te weerszij den van de kanaaluitgraving
twee heuvels, waarop, door grachtindiepingen en een aarden wal omgeven
ronde schansen of kampen van gemiddeld ongeveer 8o M. middellijn zijn
aangelegd. Jets ten N. van het wendingspunt van het kanaal ligt een dergelijke
vierkante verschansing van — 25 X 25 M. op de kruin van den wal gemeten.
Bijna anderhalve kilometer zuidelijker loopen de sporen van de uitgraving
weer Duitschland in, en men ontmoet ze eerst opnieuw op Nederlandsch
grondgebied in de gemeente Venloo (zie aldaar).

Kanaalresten .

De R.-K. KERK, die toegewijd is aan de H.H. Apostelen Pettus en Paulus,
ligt, omgeven door het kerkhof, op verhoogd terrein, met den westelijken
of hoofdingang aan de Kerkstraat (zie afb. II, III, z, 2 en 3).
Het is een kleine, gewelfde kruiskerk, bestaande uit een blind-basilikaal
driebeukig schip van twee traveeen, een eenbeukig dwarsschip met vierkante armen en een enkelvoudig koor van een travee met een 5/8 gesloten

R. K. Kerk.

veelhoek.

Middenbeuk, dwarsbeuk en koor hebben nagenoeg dezelfde hoogte.
De (nieuwe) vierkante westtoren vormt beneden het ingangsportaal en
bevat daarboven de orgeltribune. Ten Noorden bevindt zich tegen den
toren de (nieuwe) doopkapel; ten Zuiden ligt tegen het koor de (nieuwe)
sacristie.
De twee verdiepingen hooge zgn. oude sacristie sluit tegen den achterkant
van het koor aan.

Schansen of
kampen.

Algemeene
beschrijving en
plattegrond.
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Uitwendig.

De muren zijn van 28 1/2 c.M. Lange baksteenen in zeer onregelmatig staand
verband gemetseld, met toepassing van groefsteen voor de details.
Het leien kruisdak, dat op de hooge muren rust, loopt door tot tegen den
toren, is aan de dwarsarmen met eenvoudige rechtkantige topgevels afgesloten en eindigt half tentvormig op den koorveelhoek (afb. z en z). Op
de kruising verrijst een open vierkant klokkespitsje. De lessenaardaken der
zijbeuken sluiten kort onder de daklijst van den middenbeuk tegen dezen
aan. De daklijsten zijn van groefsteen, maar alle nieuw of vernieuwd. De
eenvoudige steunbeeren zijn rechthoekig en lessenaarvormig afgedekt. Op
de hoeken staan zij overhoeks, uitgezonderd aan de westhoeken van de
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Af b. II. Arcen, R.-K. Kerk. Plattegrond en details. Opm. v. A. M. Mulder, teeken. v. W. A. Hemsing.

Oude sacristie.

dwarsarmen, waar zij, denkelijk ter wille van de vroegere ingangen van de
zijbeuken, in het verlengde van den westmuur van den dwarsarm zijn
geplaatst. Van deze zijingangen is de noordelijke vervangen door een venster;
de segmentboogdeur met baksteenen dubbele hollijst van den zuidelij ken
ingang is dichtgemetseld; hun hoog opgaande rechthoekige groefsteenen
omlijstingen zijn nog ten deele behouden. De spitsboogvensters, ongelijk
van breedte, zijn twee- of driedeelig verdeeld met (moderne) groefsteenen
harnassen. Vele zijn dichtgemaakt. Aan den hoekbeer van den noorder zijbeuk bevindt zich een groefsteenen beeld-nis met drieglopigen rondboog.
Aan den zuider zijbeuk vertoont het metselwerk donke y getinte baksteenen
gemetselde, kruisvormige figuren.
De zeer eenvoudige, twee verdiepingen hooge, oude sacristie is rechthoekig,
gemetseld in kruisverband, heeft zwaar getraliede segmentboogvensters en
is met een tegen het koor aansluitend schilddak gedekt.
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De kruispijlers zijn geleed (afb. II, III en 3); zij hebben een hardsteenen
plint, in de vier hoeken een ronde groefsteenen kolonnet met basis en
kapiteel, aan elk der vier fronten telkens een vlakken pilaster, met te weerszijden een haakschen terugsprong. De wandpijlers zijn aangeleunde halve vrije pijlers. De
scheibogen en de gordelbogen zijn met de hen
vergezellende schildbogen de voortzettingen
der gelede pijlerpilasters en spruiten zonder
kapiteel of lijst uit de pijlers voort, zich geleidelijk naar elkaar neigende tot spitsbogen.
Behalve in den veelhoek met straalgewelf, is
de kerk met kruisgewelven overkluisd. Deze
zijn van baksteen met ribben van groefsteen,
die in effen ronde sluitsteentjes samenkomen.
Het koorgewelf rust op kolonnetvormige
uitkragingen met geprofileerde kapiteeltjes. De
io M.
5
ribben hebben als profiel een rondstaaf tusschen
Afb. III. Arcen. R.-K. Kerk.
twee hollen, in het koor en in de dwarsarmen
Dwarsdoorsnede.
slechts te weerszijden een hollijst (zie afb. II).
Van den toren tot den koor-eindmuur heeft de kerk een inwendige lengte
van 25,20 M. De hoogte van den middenbeuk bedraagt tot de sluitsteenen
der gewelven 10, 3 o M.
Inwendig verhouden zich de hoogten der zijbeuken tot die van den middenbeuk als 3 : 4. Van de gewelfvakken is de breedteverhouding in het schip
als 1 : 2 : 1 ; hun breedte staat tot hun diepte (richting W.—O.) in den
louden) middenbeuk als 4 : 3, in de zijbeuken als z : 3.

Inwendig.

LITERATUUR : M i 879, 192 ; 1901, is; 1923, 76. Van de kerk wordt vermeld, dat
zij, den zosten April 1681, door brand „verwoest" werd. Het is echter niet zeer
aannemelijk, dat de kerk toen geheel werd vernield, maar eer, dat de verwoesting
zich zal bepaald hebben tot de bedaking en misschien de omstorting van den
(blijkbaar vernieuwden) topgevel van den zuider dwarsarm. Het schijnt toch vrij
onwaarschijnlijk, dat de kerk na 1681 in den trant zou herbouwd zijn, dien zij
vertoont, hoewel voorbeelden van archalsme in Limburg niet zeldzaam zijn, en
bijv. het koor van het nabije Velden in 1665 nog in gothischen trant werd opgetrokken.
Maar bier zouden de gewelven kort bij het einde der i 7de eeuw gemaakt zijn.
Voor hun hoogeren ouderdom pleit, dat hun diagonaalbogen bijna nog spitsbogig
aaneensluiten. Ook laat de omstandigheid, dat twee nog in gebruik zijnde klokken
in 1681 gegoten werden, veronderstellen, dat de kerk na den brand spoedig
hersteld was.
De kerk vertoont een vrij homogeen karakter. Het koor kan van omstreeks 15oo
dagteekenen, schip en beuken van het begin der i6de eeuw. De dakruiter is van
de i9de eeuw. De oude sacristie werd volgens een gevelsteentje gebouwd in 18o8.
De kerk is in 18 93 gerestaureerd door den architect Franciscus Lijbaert uit Brussel.
Daarbij werd een vierkante romaansche tufsteenen toren, die met nog een jongere
baksteenen geleding was verhoogd en de middenruimte van de tegenwoordige eerste
travee in beslag nam, afgebroken, de eerste middentravee werd toen naar het

Bouwgeschiedenis.

Hoofdmaten en
verhoudingen.
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voorbeeld der tweede travee ingericht en een nieuwe toren tegen het schip gebouwd
(afb. I en 2).
Doopvont.
Grafzerk.
Kruisbeeld.
Monstrans.

Miskelk.

Kandelaars.

Lantaarn.
Paramenten.

Klokken.

Tot den inventaris der kerk behooren:
De kuip van een achtzijdige hardsteenen doopvont met hoogen geprofileerden
rand, waaruit vier koppen steken. Middellijn 83, hoogte 5 5 (XVd).
Grafzerk met ruitvormig schild; het jaartal 159 9 thans geheel uitgesleten.
Houten Kruisbeeld, bijna levensgroot, XIXb.
Zilveren cylindermonstrans (afb. 4), waarvan de voet versierd is met gedreven banden, bloem- en bladwerk. In de Korinthische zuilpoortjes links:
de H. Petrus, rechts: de H. Paulus; in het zuilenkoepeltje een Madonna.
De voet draagt de dedicatie: Dedit Devota Joanna Jonckers 172,6. Hg 61%.
Merken: drie kroontjes, waaronder '2 (Keulen?) en het blazoen van Gelder.
Miskelk, waarvan de holronde voet, de peervormige nodus en de ondercuppa
overtrokken zijn met van beneden opgaande, gegolfde banen, die samen,
in plan gezien, een kruis vormen; tusschen deze banen is de kelk versierd
met arabesken, cherubkopjes, acanthus- en rocaille vormen; de onderste
ring verraadt een reparatie. Merken: Venloo en P F R (Petrus Franciscus
Reijnders) (i 75 4).
Koperen kandelaars : Vier paar gegotene met driehoekig gefatsoeneerd postament op omklauwde bollen, en met getorsten balusterstam, hg resp. 41, 45, So
en 5 3 (XVII B). Een paar dergelijke, niet getorst, hg 47 1/2 (XVII B). De
meeste zijn gebroken geweest. Een paar gedrevene, geprofileerde, op een
waarvan het jaartal 1827.
Achtzijdige, koperen bedieningslantaarn, met in den open bewerkten kop
voorstellingen van dieren; grof (XVIIId).
Kazuifel en twee dalmatieken, versierd met ten deele uit de hand geborduurde
bonte bloemen op witten gedamasceerden grond (XVIIIc).
Kazuifel met twee dalmatieken, de zilveren grond versierd met roodbruin
patroon, waarbij gekroonde dubbelkoppige adelaars; kruis en paal bruinrood
met zilveren bloemen (XVIIIc).
Driestel met koorkap met bonte en gouden bloemenranken op witten gedamasceerden grond (XVIII).
In den toren hangen drie klokken. 1, van 85 middellijn en met het opschrift:
• ANTHONIVS ADOLPHVS BARO DE GELDER DOMINVS DE BACHVM ETC ♦ // R.D.
BERNARDVS DECKER PASTOR ET MATTHAEVS GEVELAER AEDILIS ARCENSIS //
PETRUS A TRIER ME FECIT ANNO DOMINI 1681 4.11 • S. PAVLE ♦ ii • ORA PRO
NOBIS *. Boven het opschrift een rand met figuren in ranken, er onder een

falbala met cherubijnen.
2, van III middellijn en met het opschrift: #

MARSILIVS MATTHAEVS BARO DE
GELDER DOMINVS DE ARCEN ETC R.D. BERNARDVS DECKERS PASTOR II 4. ET
MATTHAEVS GEVELAER AEDILIS ARCENSIS PETRVS A TRIER ME FECIT ANNO I 68 I ♦ II
• SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS • II ♦ COMMVNI(T)ATE ARCENSI •. Versiering

als aan de voorgaande klok.
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3, van 98,5 middellijn en met het opschrift: S. PETRE // ECCLESIAE H PATRONE //
voorts: ALEXIUS PETIT ME FVDIT A° 175o. De klok is versierd
met een ornamentband en met een plaket, waarop de H. Petrus is voorgesteld.
4. In den dakruiter hangt een klokje van 5 2 middellijn en met het opschrift:

ORA PRO NOBIS,

DOOR DAT VIER BIN ICK GEVLOTEN ii PETER VAN TRIER HEFT MY GEGOOTEN
ANNO 1682 H LVIDEN KLINCKEN DAT SYN MYN WERCKEN H DAERMET ROEP ICK
HET VOLCK TER KERCKEN H S. ANTONI DE PADVA ORA PRO H POPVLO TIBI DEVOTO
ARSENCI.

Twee en dertig zit- en knielbanken met versierde zijkanten (XIXab).
Een armstoel (XVIII A).
Eiken sacristiekast in laat-I8de-eeuwschen trant (XIXa).
In den kerkhofmuur: Een gedenksteen met in het midden een miskelk en
eromheen het opschrift: REVERENDVS D. MATHYAS JONCKERS 40 ANNIS HUYUS
ECCLESIAE PASTOR OBYT 23 DECEMB 1723 AETATIS SUAE 73 HIC SEPULTUS t
Op het kerkhof: Een eenvoudig hardsteenen grafkruis met de jaartallen 1658
en 16(7)1, en een met 1793.
In het metselwerk der kerkmuren zijn opgenomen II kleine grafkruisen.
Wegkapelletje, gewijd aan de H. Anna. Dit van baksteen in 5/ 8 koorvorm
gebouwde kapelletje heeft een topgeveltje en een rondboogopening (XVIII).
In de kapel bevindt zich een houten beeldgroepje, de Opvoeding van Maria
voorstellende; grof; hoog 41 (afb. 5, XVIIIc), voorts een grof Madonnabeeldje, hoog 65 (XVIII?).

Banken.
Armstoel.
Sacristiekast.
Gedenksteen.

Grafkruisen.

Wegkapelletje.

HET KASTEEL VAN ARCEN.
M. 18 9 0, 89, 94, 98; 190 3 , 43; Buiten 1911, 4, 5, 16, 3S; Ned. Kast. II, 257.
Arcen was een heerlijkheid, waarvan heeren, die den geslachtsnaam „van Arcen"
voerden, niet bekend zijn. De oudst vermelde heeren droegen den geslachtsnaam
„van Bueren" (i 4de eeuw). Door huwelijk kwam de heerlijkheid aan het geslacht
Schenck van Nydeggen, later aan het geslacht van Gelder, in 1794 aan de van
Weimar's. Daarna werd het kasteel verkocht.

Literatuur.

Het kasteel ligt met zijn bijgebouwen op een omgracht vierkant terrein
(afb. IV en 7) en is zelf, met zijn westelijk gelegen voorterras, geheel door
een binnengracht omgeven. (Veranderde) baksteenen boogbruggen geven
toegang, een tot het poortgebouw (afb. VI en 6), een tot het terras.
Het hoofdgebouw, dat van het eerste deel der i 8de eeuw dagteekent en geheel
van baksteen is opgetrokken (afb. V, 8 en 9), is rechthoekig met, vroeger,
twee naar voren tredende kleine zijvleugels, waarvan de noordelijke thans
is afgebroken. Het heeft boven een half-ondergrondsche verdieping, een
hoofdverdieping en een bovenverdieping, waarover zich de zolders uitstrekken.
Het gebouw is gedekt met een tweeledig leien schilddak met zakgoot, waarbij
het voorste of westelijke dezer daken over den zuidelijken vleugeluitbouw
naar voren zwenkt. VOOr en achter hebben de gevels een middenrisaliet,

Ligging.

Algemeen.
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elk met een flauw hellend frontondak. Tegen den westelijken risaliet leidt
een tweevleugelige buitentrap van het tetras naar den hoofdingang.
Plattegrond. Deze geeft toegang tot de vierkante voorhal, waarachter de vierkante hoofdzaal
ligt, die door den achterrisalietgevel begrensd wordt. Uit de voorhal geleiden
gangen naar de andere vertrekken; de hoofdtrap ligt rechts tegen de hal.
Uitwendig.
Het uiterlijk (afb. VI, 6, 7, 8 en 9) is sober. De onderverdieping, met
eenvoudige, getraliede
' --a____
segment boogvensters ,
____
is geheel effen. Daarboven zijn de muren in
hooge nissen verdeeld
door dampilasters, die
onder de daklijst door
korfbogen zijn verbonden. Deze nissen
bevatten, twee hoog,
de eenvoudige segmentboogvensters. De
rand van de bedaking
wordt alleen onderbroken door de frontons der risalieten.
De hoofdingang met
- ---,.... rondboog is gevat in
een groefsteenen Tonische pilaster-ordonnantie met recht hoofdgestel. In het overigens
i
1
i
I
1
1
I....h.-4- 1
effen tympanon van
100 M.
50
10
het
fronton aldaar
Mb. IV. Arcen. Kasteel. Situatie.
prijkt het hardsteenen
alliantiewapen van Adolf Reimer van Gelder en Anna Maria Beatrix von
der Recke.
De
v oorhal heeft een Namensche-tegelvloer, een vlakke zoldering en geInwendig.
pleisterde wanden; de deuromlijstingen zijn modern. De groote zaal heeft
een parketvloer, een lage paneellambriseering, een stucplafond met een eenvoudige koof en een randversiering; de schouw (af b. 1 1) heeft een fraaien
marmeren ondermantel, een houten bovenbekleeding met, boven een (jongeren)
spiegel, in een rijke lijst, het portret van Frederik Wilhelm I van Pruisen
(XVIII A, doek, Duitsche school). De hoofdtrap bezit een mooi gesneden
leuning (XVIIIb). De zoldering van een klein vertrek is getooid met een
geschilderde voorstelling van Flora (XVIII A, doek, Hollandsche school).
Voorts treft men nog aan: een lagen eenvoudigen schoorsteenmantel van
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Mb. V. Arcen. Kasteel, Plattegronden.
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marmer, een van stucmarmer (beide XVIII A), een Empire hoekmanteltje
en twee haardplaten met het alliantiewapen v. Gelder-v. d. Recke. Nog vele
deuren zijn van de i8de eeuw; zij hebben twee paneelen, waarvan de spiegels
met hol-ronde hoeken zijn versierd, en zijn voorzien van koperen sleutelplaten en krukken. Een smal vertrek is overkluisd met kruisgewelven.
De ruimten in de onderverdieping, die de keuken en de kelders bevat, zijn
overdekt met kruisgewelven;
deze steunen in de groote vierkante ruimten op zware, elkaar
doorsnijdende gordelbogen, en
\7k1
sluiten daar in het midden met
N. T A.
DOORS
steekkappen tegen elkaar aan.
Van het drievleugelige, met een
7,4r doorloopend zadeldak gedekte
voorgebouw (afb. IV en 7),
dat woonruimten, stallen en
bergruimten bevat, is het middendeel van den wester vleugel
gesloopt. Het, thans winkelhaakvormige noorder deel bevat
het verhoogde vierkante poortgebouw met torenkamer en
co duivenkamer (VI en io), waarLEGErlDA.
boven een leien, samengetrok16)3.
ken knobbelspits verrijst; de
koperen windvaan prijkt met
het alliantiewapen v. Gelder-v. Liitzenrode. Aan de buitenzij de is de halfrond overtoogde
‹
5
10 METER
poort afgezet met hardsteenMb. VI. Arcen. Kasteel. Poortgebouw.
blokken, en vierkant omgeven
door de sponning der vroegere
valbrug ; er boven prijkt het alliantiewapen v. Gelder–v. Lutzenrode, vergezeld van het jaartal 16 5 3. Aan het binnenplein bevindt zich boven de poort het
(verplaatste) alliantiewapen v. Gelder–v. Nesselrode met het jaartal 1763.
Op een, door een dakkapel beschermd, uitgestoken klokje van 371/2 middellijn staat M. MICHAEL MOLL GOS MICH IN COLLEN I 743.
Aan den zuidwestelijken eenvoudigen hoekvleugel is een gevel versierd met
door Bogen vereenigde pilasters. Een vrijliggende schuur draagt in ankers
het jaartal 1713.
Bouwgeschiedenis.

Van het in 1646 verwoeste oude kasteel is niets meer over, tenzij ten Zuiden
van de „schans" nog aanwezige fundament-resten er toe mogen behoord
hebben.
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Het voorgebouw van het bestaande kasteel werd in 16 53 aangelegd door Marcellis
van Gelder. Diens kleinzoon Adolf stichtte het hoofdgebouw XVIIIa.
PARTICULIERE GEBOUWEN.
HUIZEN. A 98, ankerjaartal 16 ?6. A 181 met topgevel met S-vormige
vlechtingkanten en het ankerjaartal 173 5 . A 96, ankerjaartal '683. A 259:
schoorsteenboezem met stucversiering Lodewijk XVI; de ondermantel is
verdwenen; bijgebouw met ankerjaartal 17 . .
VOORWERPEN TOEBEHOORENDE AAN SCHUTTERI JEN.
LITERATUUR : JOLLES, Wandel.

d. Ned.,

60-69.

Het (opgeheven) Gilde van Sint Sebastiaan, of van de buksschutters, waarschijnlijk opgericht in de i6de eeuw, bezat, meerendeels geschenken van, of
gedachtenissen aan Heeren van Gelder: Een koperen trom van 173 5, een
versleten vaandel van 1 73 3, een ketting met 2 3 zilveren gedenkplaten
en koningsplaten, de oudste van 1734, de jongste van 1818. Een plaat,
van 1743, werd geschonken door: Juncker Hans Jorgen von Odenhoven
„Ober-Frettir-Meister, Fincken- and Lerchenfanger der Frey-Herlichkeit
Arcen". Een plaat en de gaai werden in 1901 verkocht. De voorwerpen
zijn thans eigendom van de Schutterij Sint Petrus en Sint Paul of
Jonge Schutterij, opgericht in 1706. Deze bezit een eigen ketting met
34 konings- en andere gedenkplaten (i 73 5 tot i 849), en een kleine gaai.
Een ongedagteekende plaat stelt een burcht (Arcen) voor en, in relief,
St. Doris met den draak en het koningsdochtertje, alsmede het wapen
van Gelder.

HASSELT.
Aan den Rijksweg, ongeveer een kwart K.M. ten Noorden van paal 79,
bevindt zich een (wegens de wegverhooging verplaatst) hardsteenen kruis,
waarop staat: IHS A° 1633 DEN 1 3 APRIL IS HYR VERDRONCKEN JACOP WALRAEVEN

Ongelukskruis.

GOT TROST DIE SIEL.

Rustiek hagelkruis, waartegenover ligt

Hagelkruis.

Een aan de H. Anna toegewijd onaanzienlijk vierkant baksteenen kapelletje
met door een ijzeren kruis bekroond puntgeveltje met korfboogopening.
Het bevat in een nisje een kleine grove beeldgroep van de H. Anna met de
H. Maagd als kind. De kapel kan van de i 8de eeuw dagteekenen. De groep
is rustiek copiewerk.

Kapelletje.

Woning C '71, ankerjaartal i8o3.

Woning.

NOORD-LIMBURG.

I1

LOM.
Literatuur.

M 1890, 98.

De R.-K. KAPEL, toegewijd aan den H. Antonius Abt, ligt vrij. Zij is
gebouwd van baksteen met enkele groefsteenen onderdeelen en bestaat uit
(afb. VII, i2 en .13) een beuk van drie traveeen, die door een zwaren triomfAlgemeen
en
plattegrond. boog gescheiden is van het koor van
tt
een travee met een naar 5/8 grondslag
aangelegden veelhoek. De as van het
zich versmallende koor is iets naar
rechts geneigd. Ten Zuiden ligt tegen
het koor een (niet oude) sacristie.
De beuk is in kruisverband gemetseld
LEGE1-1DM
van 26,5 cM. lange, 6 cM. dikke
III XVI.
1671
baksteenen, het koor in onregelmatig
EL) XIX 8
t
1
10
5
15 METER.
staand verband van 26 cM. lange, 6,5 cM.
Mb. VII. Lom. Ka el, Plattegrond.
dikke baksteenen.
Uitwendig. Het leien zadeldak strekt zich van den
effen, driehoekigen westelijken topgevel of tot over het koor uit; boven den
triomfboog verrijst een (niet oud) klokkespitsje. De zware, zeer eenvoudige
steunbeeren zijn met leien gedekt; de vensters zijn spitsbogig, alle vergroot
en thans met ijzeren ramen bezet; plinten en lijsten zijn thans van cement.
De ter zijde gelegen ingang met korfboog heeft een oude opgeklampte en
benagelde deur; erboven bevindt zich een nisje voor het beeld van den
patroonheilige; ankers geven het jaartal 1671 aan.
Inwendig. Schip en koor zijn bij de restauratie overkluisd met drijfsteenen kruisgewelven
op mergelsteenen ribber. In den noordmuur bevinden zich order de vensters
korfboognissen.
De kapel is inwendig tot den triomfboog 11,20 M., tot achter in het koor
Mater.
18,30 M. Lang, de breedte bedraagt ± 5,8o M.
R. K. Bagel.

„

1...4

Bouw en
restauratie.

Altaar.

Preekstoel.

OF XX
1

Het koor kan van de i6de eeuw dagteekenen ; de triomfboog was de grens der
oorspronkelijke kapel; het schip is van 1671. De steunbeeren aan den zuidmuur
van het schip zijn later toegevoegd, aldaar heeft het schip inwendige pilasterverzwaringen. De kapel had oorspronkelijk een balkzoldering. Zij werd omstreeks
188o gerestaureerd door den architect C. Franssen.

Tot den inventaris behooren:
Altaar met barok houten retabel (XVII B) van Korinthische orde en dragende
op het hoofdgestel een zuilen-nisje met Madonnabeeld; het in sierlijke
omlijsting gevatte altaarstuk, Christus aan het kruis voorstellende (doek,
146 x III), is een copie (XVIId) in spiegelbeeld naar A. van Dijck in de
St. Michielskerk to Gent.
Preekstoel (zonder klankbord) in baroktrant, tamelijk goed werkstuk, misschien
van Van den Brandt (± 1845).
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Kruisbeeld (in den triomfboog), hoog 66 (XVI?).
Beelden.
Het houten beeld van den H. Antonius Abt, boven den ingang, is van het
begin der i8de eeuw en 95 hoog.
In het spitsje hangt een klok van 45% middellijn, met het opschrift: CONRAT wok.
JANSSEN HEFT MI GEGOTEN IN DIE STAET VENLOE A° 1608 LOM.

HUTS DE SPIJKER.
M 189o, 98.

Literatuur.

Het huis „de Spijker" (afb. 14), vroeger omgracht, een overblijfsel van het
stamhuis der Familie „van Lom", is een 10,25 M. lang, 6,37 M. breed, twee
verdiepingen hoog baksteenen huis onder een zadeldak, gevat tusschen twee
topgevels, waarvan aan een top de zijkanten nog met collagen gedekte rondingen vertoonen. Achtergebleven Bogen duiden op veranderingen der
vensters, die alle nieuw zijn. Ook de inwendige indeeling is nieuw. Een
kelderruimte heeft nog een oud baksteenen tongewelf (XVI).
Woning C 213 met het ankerjaartal 1799.

Woning.

SCHANDELOO.
Een (afgebroken) wegkapelletje bevatte een houten beeldje van 0. L. Vrouw
O.O. hg 42 (afb. 22, XIXb ?).
Woning 163 C, thans gesloopt (zie afb. 2a, het inwendige).

Wegkapelletje.

Woning.

VELDEN.
Van de R.-K. KERK, gewijd aan den H. Andreas (literatuur M 1908, 9 ;
1909, I5), zijn alleen oud: het koor en een deel van den westtoren (afb. VIII,
18 en 19).
Het koor bestaat slechts uit een op den grondslag van vijf zijden van een
regelmatigen achthoek opgetrokken absis, die thans door een halfronden
triomfboog van het nieuwe dwarsschip is gescheiden. De muren zijn van
26 cM. Lange baksteen en in gemengd staand en kruisverband gemetseld. De
eenvoudige steunbeeren, die boven de (vernieuwde) waterlijst nog eenmaal
zijn versneden, zijn lessenaarsvormig met leien afgedekt, het leien dak is
een tentdak. De spitsboogvensters hebben nieuwe harnassen.
Het koor is 6,85 M. breed, 5 ,07 M. diep en heeft een straalgewelf, waarvan
de groefsteenen ribben op zuiltjes fasten, die tegen lisene-achtige muurverzwaringen zijn uitgekraagd. De ribben komen in een effen ronden sluitsteen samen.
Van den ouden, vierkanten toren, die thans verhoogd is en omkleed met

baksteen, hebben de onderste drie balkverdiepingen mergelsteenen muren,
3

Berk.

Boor.

Toren.
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opgevuld met keien-metselwerk; de benedenste client tot portaal, de volgende
tot orgelkamer; in de derde zijn de mergelblokken goed zichtbaar, alsmede
rondboogvenstertjes aan de noord-, de zuid- en de westzijde, telkens een
in het midden. De oude geleding daarboven is gemetseld van baksteen
(steenlengte 25 1/2) in staand verband, met in elk zijvak een middenvenster
met segmentboog.
PROF1ELEN v. n. KOOR.
\

V
RIB.

VENSTERPROF.
, 2 3 4 5 6 DM.
.5CHALKZuILTJE...

LukriDA:
-

±I300.

Call 1655.
=155.

Mal
5

1

10

4

15

1

20 METER.

Mb. VIII. Velden. R.-K. Kerk. Plattegrond en details.

Oorlogskelder.

Ten Noorden van het koor bevindt zich, onder den sacristievloer, en alleen
met een luik door dezen toegankelijk, een oorlogskelder (geheime bergplaats), inwendig + 2 M. lang, 1.6o M. breed en hoog, overdekt met een
segmentgewelf; baksteenlengte 26.

+ 13oo dagteekenen, het baksteenen
deel van de i6de eeuw, de kelder van de i6de of de ride. Het koor werd gebouwd
in 1665

Bouwperioden. Het mergelsteenen deel van den toren kan van

Tot den inventaris der kerk behooren:
Doopvont.
(Ingemetseld in een steunbeer van het koor) : Hardsteenen kop van een
romaansche doopvont (XIII).
Altaren. Twee houten altaren, waarvan het altaarstuk vervangen is door een schelpnis
(afb. I 5); dit veld is omsloten door een composiete orde, met getorste voorzuilen, kornissingen, gezwenkte kroonlijsten; erboven verrijst een frontonstuk met (later) monogram; in de eene nis (thans) een modern Madonnabeeld, in de andere (afb. 15) een beeld van den H. Sebastiaan (XVIII A,
de topstukken met latere veranderingen).
Communiebank. Communiebank met a jour gesneden paneelen (XIX a b).
Orgelfront.
Orgelfront met snijwerk in i8de-eeuwschen trant.
Beelden.
Houten beelden : Kruisbeeld, hg 153 (XVIa). Kruisbeeld op voet (van het
vroegere hoogaltaar), geheele hoogte 61 (XVIIIa). H. Jacobus major, hg io5
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(afb. 16, XVIIa). H. Sebastiaan, hg 98 (XVIIa); H. Josef met het Kind Jezus,
lindenhout, hg zoo (XVIId?), H. Andreas aan het kruis, hg 105 (afb. 17,
+ 1845); twee adoranten, afkomstig van een altaar, hg 8o (+ 1700).
Zilveren stralenmonstrans, waarvan het ruitvormige expositorium omgeven Zilverwerk.
is door een weelderige versiering van tusschen doekslingers gevatte wingerdII
• hg 62 (afb. zo, XVIIId).
blaren, druiven en korenaren; een der merken:
•
PH'Missaal met zilverbeslag, waarop gedreven: de H. Andreas ; merken o.a.
Venloo en M B (Mathijs Boermans) 1833.
Kandelaars : Een paar gegoten drievoets op omklauwde bolpootjes en met Koperwerk.
getorsten balusterstam, hg 40 (XVII B). Een paar gegoten geprofileerde
drievoets met de monogrammen I H S, M R A en A N A, hg 47 (XVII B).
Gedreven drievoets op klauwbollen, en met geprofileerden stam: een hoog 85
(XVIII A); twee paar, grof, hg 6z ( 1 i800). Gedreven wandluchter, de
versierde muurrozet met de initialen W. A. B. E. en 1 75 i. Een dergelijke
kleinere, ongedagteekend en grof.
Processiekruis op bolknop en met drieglopige kruiseinden; hg 72 (XVIII d).
Een driestel, wit, gedamasceerde grond, kruis en paal roodwit gestreept Paramenten.
(XVIII d). Twee dalmatieken (XVIII B).
Klok van 94 middellijn en met het opschrift in gothische fraktuur: maria vocor wok.
anno domini Mccccxix, hierbij een Grieksch kruisje en twee schildjes
met n, r. klimmenden leeuw.
Sacristiekast, waarvan de drieledige bovenkast in grillige vormen is ontworpen Meubelen.
(XIX b).
Eiken kerkbank met liervormige zijkanten (XVIII bc).
Grafkruis.
Op het kerkhof bevindt zich een eenvoudig steenen grafkruis van 16 3 2.
VORST.
Woning. C 14, met in ankers 1778.

Woning.

BERGEN.
LITERATUUR :

P 1899; 1911; 1930, 171; M 1884/85, 1003; 1918, 96.

De gemeente Bergen bevat o. a. de dorpen Afferden, Bergen, Heien en Wel, alsmede

Literatuur.
Grondgebied.

de buurtschappen Aaien, Blieenbeek, Diekendaal, Heukelom, Siebengewald en
Wellerlooi.

Het WAPEN der gemeente, waarop zijn voorgesteld: een pijl met de punt naar boven
(Wel en Bergen), de H. Dionysius (Heien) en de H.H. Cosmas en Damianus (Afferden),
staat uitvoerig beschreven in de Maasgouw 1907, blz. 9 e. v.
Er bestaan twee ZEGELSTEMPELS van schepenbanken: 1, een bewaard in het Rijksarchief to Maastricht, van 26 mM. middellijn, een wapenschild vertoonend met
rechtopstaanden pijl en het omschrift: si . SCAB . IN . WEL . ET . BERGEN; voorts 2, een
ter pastorie der kerk van Afferden, met de voorstelling van de Heiligen Cosmas en

Wapen.

Zegelstempels.
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Damianus en met het omschrift: SEGILL . SCABIN . AEFERD. Beide zijn van misschien
omstreeks x600.
Geschiedenis. In de Frankische tijden behoorde het gebied der gemeente tot het deel van Austrasie,
dat in 839 aan Lotharius werd toegekend; bij de verdeeling van Meersen (?) in 870
kwam het aan Duitschland. De streek, waarin de gemeente ligt, behoorde tot het
deel van Gelder, dat bij de scheuring in 1579 onder het gezag bleef van den koning
van Spanje, later weer tot het gedeelte, dat ten gevolge van den Spaanschen
Successieoorlog, in 1713 aan Pruisen werd toegekend. Onder de Fransche overheersching ontstond in 1795 in „het Roerdepartement" de „Gemeente Bergen",
maar zij was iets kleiner dan thans, o. a. zonder Siebengewald, Welke buurtschap
er eerst in 1817 bij werd gevoegd (P. 1911, 224). Sinds 1815 behoort de streek tot
Nederland; zij stond echter in het tijdperk 1830-1839 onder Belgisch beheer.

Literatuur.

VOOK- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
(I) JOS. HAGEN, ROmerstrassen in der Rheinprovinz, Bonn, 1 93 1, 233, 236.
(2) P 1881, II, I 5, 22. (3) C. H. HERMANS, Noordbrabantsche Oudh. 1865, 14.
(4) CAT. M L, Md. Praehist. en Vadl. Oudh. (5) H K N, 1924, 16. (6) J. H. HOLWERDA,
Das Griberfeld von „de Hamert" Well bei Venlo.

Te HEIEN werd een gepolijste vuursteenen bijl gevonden, thans in het Oudhk.
Mus. te Maastricht (2) 1), en in '857, in de buurtschap DIEKENDAAL, Romeinsche
voorwerpen uit brandgraven nl. drie Borden, een bakje van terra sigillata,
twee mat beschilderde bekers met zandbestrooiing, een klein urntje, een
wrijfschaal en, van ruwwandig baksel: een ovale urn, een kannetje en platte
schalen met rechtopstaanden wand; vender, behalve eenig bronswerk, een
glazen bolvormig urntje en een balsarium. Al deze voorwerpen dagteekenen
uit de tweede helft der eerste eeuw en uit de eerste helft der tweede eeuw en
berusten thans in het R. Mus. v. Oudh. te Leiden [zie ( 3 ) en (4)1 Een belangrijk
urnenveld van een Gallo-Germaansche bevolking lag bij „de Lakei" te AFFERDEN.
Tat van urnen werden er ontgraven en bevinden zich thans in het Museum
te Kevelaer; daaronder zijn er verscheidene van het z.g. vroege Halstatt-type
met ingesneden versieringen (5). Te BERGEN werd een gepolijste bijl van roodbruine vuursteen gevonden, thans in het Leidsch Museum (z). Te AAIEN, uit
den metaaltijd, een bronzen lappenbijl, thans in particulier bezit (2) en een
bronzen randbijl met breede snede, thans in het Leidsch Museum.
Ten 0. van WEL werd bij „de Hamert" in 1913 een uitgestrekt urnenveld
door Dr. J. H. Holwerda ontgraven, aangelegd door een Gallo-Germaansche
bevolking in de eeuwen kort vOOr en na Chr. De grafheuvels waren met
heideplaggen opgebouwd en met greppels omgeven; de gevonden urnen deels
van een bolvormig Hallstatt-type, deels van een cylindervormig Germaansch
type, berusten thans grootendeels in het R. Mus. te Leiden, enkele in het
Museum te Maastricht. Er werden nog een tweetal koepelgraven gevonden
met klokbekerfragmenten uit laat-neolithischen tijd, die bewijzen, dat er vcicir
de Gallo-Germaansche bevolking een vroegere, praehistorische geweest is
G.
[zie (5) en (6)].
1)

Decijfers tusschen ( ) verwijzen naar de overeenkomstige nummers der bovenvermelde literatuur.
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AAIEN.
De KAPEL, toegewijd aan den H. Antonius Abt, bestaat uit een 6enbeukige, 'Cape'.
rechthoekige, aan het koor naar 5/8 grondslag afgesloten ruimte, met segment- Algemeen.
boogdeur in den westmuur. Tegen den
zuidmuur is (thans) een sacristie gebouwd
(afb. IX, 24 en 25).
Uitwendig.
Het muurwerk is van 26 cM, lange baksteenen
in staand verband opgetrokken. De zeer eenvoudige steunbeeren verdeelen de muren in
vakken, die naar het Oosten smaller worden.
De spitsboogvensters zijn bij de restauratie
I
van harnassen voorzien; de waterlijst is thans
10 M,,
5
van cement. Op het dak verrijst een zeszijdig
Mb. IX. Aaien. Kapel.
leien klokkespitsje met galmgaten.
Inwendig is de ruimte overdekt met een (nieuwe) vlakke houten zoldering Inwendig.
met lijstwerk-indeelingen. De twee westelijke traveeen hebben onder de vensters
telkens twee muurnissen; in den eindmuur van het koor bevindt zich een
muurnis (sacrarium ?) tusschen twee kleine nisjes.
De inwendige lengte, breedte en hoogte (tot de zoldering) bedragen resp. Afmetingen.
16,05 M., 5,33 M. en 6,25 M.
NMI

1

Naar steenverband en vorm kan de kapel van de 1 6de eeuw zijn, maar zal, archaistisch Tijdsbepaling
eerder in de r-ide eeuw zijn gebouwd; blijkens tusschen eenige vensters gevonden en vroegere
sporen van welving op kolonnetten, schijnt de kapel weleer met een steenen (of toestand
houten ?) verwelving overdekt te zijn geweest.
De dakruiter werd gewijzigd (XIX), het makelaar-kruis vernieuwd (1884).
De kapel werd in 1926 met Rijkssteun gerestaureerd door den bouwkundige J. van Dijck Restauratie.
te Utrecht.
Tot den inventaris der kapel behooren:
Een altaar met houten retabel in noordelijken renaissance-stijl, de predella Altaar.
versierd met rondboogpaneeltjes in meubeltrant; de Dorische zuilorde van de
retabel en de fronton-His zijn te weerszijden uitgedost met breede uitgesneden
vleugelstukken in cartouchevorm met rijke arabeskenversiering (afb. 24,
+ i600).
Het altaarstuk (afb. 26) stelt Christus aan het kruis voor met Maria en Johannes Altaarstuk.
staande, alsmede de knielende Magdalena, die het kruis omvat ; een geestelijke
knielt er bij als stichter. Doek, + 14o x io5, Vlaamsch, I7de eeuw in de
manier van Maerten de Vos.
In de His staat een beeldje van den H. Antonius abt.
Eencellige biechtstoel in kastvorm, de stijlen met cannelure-versiering, de Biechtstoel.
bovenlijst met paneeltjes (afb. 30, + i600).
Vier zijkanten van een zeszijdigen houten preekstoel, staande op een stijl met Preekstoel.
kruisschoren, de gesneden zijvlakken met Dorische rondboogpaneelen zijn
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gescheiden door cannelure-stijltjes, hun pilasters en Bogen zijn versierd met
cirkelvlechtingen; de ineengeschrompelde kroonlijst draagt nog een deel
van het opschrift: SALIG ZIJ DIE GODTS WORDT HOREN EN DE DAT (BEWARE*
eenvoudig klankbord (afb. 31, + I600).)
Houten beelden. Calvariegroepje (afb. 27), waarvan het Kruisbeeld staat op een heuveltje tusschen
Maria en Johannes; hoog + 65 (1663). Kruisbeeld, hoog 82 (XVII). Grenenhouten beelden van Maria en Johannes, blijkbaar van een Calvarie, hoog
resp. 87 en ioi (afb. 32, XVII A).
Madonna van grenenhout, hoog 6o; kroontjes en scepter toegevoegd (XVII).
Drie beelden van den H. Antonius Abt, staande voorgesteld met den T-staf
en het varken: 1, met kapmantel en bijenkorf-vormigen hoed, eenvoudig
en streng van houding, hoog 85 (afb. 29, + I600); 2, met kalotmuts, met
in de linkerhand een Bel, aardig ondanks gebrekkige verhoudingen, hoog
76 cM. (afb. 28, XVII); 3, blootshoofds, met kapmantel en breed scapulier,
op de linkerhand een open boek; hg 85 (-I- 1700). H. Petrus met een sleutel,
pathetisch omhoog ziende, hoog 72 (XVIII A).
Ellen miskelk met drieledigen nodus. Merken: Bokje, v. d. Bergh (Boksmeer?)
Miskelk.
en RR (XVIII B).
Twee paar gegoten koperen kandelaars met driezijdig postament op omKandelaars.
klauwde bollen en met geprofileerden baluster; hg resp. 31 en 38 (XVII B).
In den dakruiter hangt een klok van 71 middellijn en met het opschrift:
Klok.
JOHANNES . ET . HENRICVS . A . TRIER . FRATRES . ME . FECERVNT . ANNO 1648
S. ANTHONIUS EST NOMEN MEUM . GVERDT DRIESSEN . WERCKEN ARNDTS . CAPELMESTERS.
Banken.
Staties.

Twee eenvoudige zit- en knielbanken met liervormige zijkanten, de rug met
balustervormig uitgezaagde platte stijltjes (afb. 30, XVIII A).
Veertien staties, gravures, gemerkt : J. Fiirich inv. et pinx. Verlag MainzRegensburg. A Petrak del. et sc.

AFFERDEN.
Burcht.

Wegkruis.

Van den voormaligen burcht van Afferden (Literatuur: Ferber: Gesch. der
Fam. Schenck v. Nydeggen, 1860; M. I R_79, i88, 19z; Limb. Jb 1 9 1 3 , 90), die in
het laatst van de i4de eeuw werd verwoest, is nabij het Veerhuis de ligging
uit indiepingen der oude grachten herkenbaar.
Nabij het kasteel Blieenbeek, een rustiek wegkruisje, hg 75 cM. in i7de
eeuwschen trant.

R.-K. Kerk.

De R.-K. KERK.

Literatuur.

FERBER,

RR 1_
R 93 , 17 en
Gesch. der Familie Schenck v. Nydeggen I860; M i8 79 , I__;

20 ;

41.
De R.-K. kerk, toegewijd aan de Heiligen Cosmas en Damianus (afb. X,
33 en 3 5 ), ligt vrij, omgeven door het kerkhof.
1895, 77; 1897, 4S; 1898, 31 en 35; 1903,
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Zij is met kruisribgewelven overkluisd en bestaat uit een vierkanten westtoren, beneden (thans) ingangsportaal, een, misschien oorspronkelijk eenbeukig, thans driebeukig blind basilicaal schip van drie traveeen, een eenbeukig koor van twee traveeen met een 5/8 veelhoek, een tegen den noorder
torenmuur aangelegde doopkapel, en een ten Zuiden tegen het koor aangelegde sacristie.
DOOR,311E,DE

OVER A-D.

Algemeen en
plattegrond.

RIE313EN en KAPITEELEN
MIDDEN50-11P.
KOOK.

U

U

LEGENDA•
MI XIII,
1111 XVA.
XVB.
M VOORnAMELIJK XVIa,
XVII?
231664?
=I XIX B.
XIXd OF-XX,
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20 METER.

Mb. X. Afferden. R.-K. kerk.

Van de drie torengeledingen is de benedenste geheel effen en gebouwd van
uit de omgeving gedolven ijzeroersteen, de tweede, van mergelblokken, is
versierd met door rondboogjes verbonden lisenen, de derde, is onderaan van
mergel, bovenaan van baksteen in Vlaamsch verband. De vierkante leien
spits draagt een ijzeren kruis met haan, en heeft aan de oostzijde een overhuifd dakraampje, waaruit een klok hangt. De geledinglijsten zijn vernieuwd;

Uitwendig,
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de toren is (thans) gepleisterd. Aan de zuidzijde bevindt zich een aangebouwd
baksteenen traptorentje.
Schip en koor. Schip en koor zijn van baksteen; de middenbeuk en het koor hebben samen
een doorloopende daklijst ; de zijbeuken sluiten met hun lessenaardak even
onder die lijst tegen den middenbeuk aan. De hoeksteunbeeren staan overhoeks.
Het muurwerk van het koor is opgetrokken van 26 cM. lange baksteenen
in onregelmatig staand verband; de spitsboogvensters zijn (vernieuwd) door
een post getweedeeld, en hebben bovenaan traceeringen; die van het kooreinde
zijn (thans) dichtgemetseld. De koormakelaar draagt een koperen windvaan
met het jaartal I 823.
Het kruisgewelf van het torenportaal heeft mare, uit de hoeken groeiende
Inwendig.
Torenportaal.
ribber van 5/ 8 prismatische doorsnede ; hun doorkruising is versierd met een
(toegevoegde) rozet.
De (toegevoegde of verbouwde) zijbeuken zijn veel lager dan de blinde
Beuken.
middenbeuk, Wiens weggewerkte vroegere kleine spitsboogvensters, zich
aan den zuidmuur hier en daar in het pleisterwerk afteekenen en niet strooken
met de tegenwoordige travee-verdeeling.
Beuken en koor zijn overwelfd met kruisribgewelven. De vierkante schippijlers hebben op elk zijvlak een 5/ 8 prismatischen schalk ; de spitse scheibogen
groeien zonder kapiteel of lijst uit het pijlerlichaam; de gordelbogen zijn rechthoekig en staan op een Toskaansch kapiteel, waarmede de schalken zijn bekroond. Ook de zijbeukmuren zijn van schalken met kapiteelen voorzien;
de gewelven aldaar hebben alleen gordelribben.
In
het koor roster de gewelven op 3/4 ronde schalken, die ter hoogte van de
Koor.
waterlijst op groote mergelsteenen koppen staan en bekroond zijn met voluutkapiteelen. Twee schalken hebben nog, achter het hoogaltaar verborgen,
hun oorspronkelijke uitkragingen, die 5/8 hoekig zijn en met holle draagvlakken, Welke op een rozetje ontspruiten.
De gewelfribben hebben (thans) als profiel te weerszijden een kwartrond.
De sluitsteenrozetten in het koor zijn van hoot.
In den noordbeuk hebben de gewelfribben een rechthoekig profiel; de
oostelijke travee aldaar heeft kruinribben en een sluitsteen met het Lam
Gods, de hoekkapiteelen bezitten een laatgothische profiteering.
De zuidbeuk, die van 1884 dagteekent, blijft buiten nadere bespreking.
Bouwontwikkeling.

De toren kan, wat het groefsteenen deel betreft, van de i 3 de eeuw dagteekenen,
het baksteenen deel van de i5de. Het portaalgewelf is waarschijnlijk van de i9de
eeuw; de rozet is zeker een toevoegsel; de torentrap is waarschijnlijk van de 17de eeuw.
Misschien was het schip aanvankelijk eenbeukig, maar indien het met Brie beuken
werd aangelegd, moeten de pijlers anders verdeeld zijn geweest dan thans. Hoewel
de noorder zijbeuk in 1 8 3 o moet zijn toegevoegd, schijnt de derde travee toch ouder
te zijn, blijkens het metselwerk, en vooral volgens het geprofileerde hoekkapiteel,
dat van de i5de of de i6de eeuw dagteekent; de twee rechte steunbeeren aldaar zijn
koud tegen den muur geplaatst.
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Het koor kan van het laatst van de i5de of van het begin van de i 6de eeuw zijn.
Volgens Ferber is de kerk in 1607 afgebrand en herbouwd ; de kerk zal toen echter
slechts gedeeltelijk vernield zijn, daar de schipmuren en het koor ouder zijn. In
de i7de eeuw ondergingen schip en koor een verandering door de verschaffing van
een „renaissance" aanzien aan de kapiteelen der schalken, Toskaansch in het schip
en eenigszins Ionisch in het koor. Dit geschiedde waarschijnlijk in verband met
den bouw van het hoogaltaar omstreeks het midden van de i 7de eeuw. De afschuining
der schalken van het schip zal echter wel geschied zijn in de i9de eeuw (1884 ?),
toen de kerk weer in meer „gothischen" geest werd veranderd. De wider zijbeuk
werd gebouwd in 1884; de sacristie is van het laatst der i 9de eeuw.
De bovenop ontoegankelijke gewelven der zijbeuken konden niet worden onderzocht.

In den koormuur zijn ingemetseld twee, waarschijnlijk van de kerk afkomstige kalksteenen gebeeldhouwde gewelfsluitsteenen, de eene de Madonna
in kniebeeld boven de maansikkel voorstellende, de andere twee zeer vetweerde figuren, misschien Maria en Elisabeth. Middellijn 5o, i 5 de eeuw.

Gebeeldhouwde
sluitsteenen.

Houten hoogaltaar met albasten reliefs (afb. 35 en 36).

Hoogaltaar.

LITERATUUR : KALF, K. Kerken;
E. V. NISPEN T. SEVENAER).

M 1893, I 7 ; z898, 3 I ; Gildeboek 1 93 5 , I22 (door

Op een eenvoudigen onderbouw met zijdeuren, en waartegen de altaartombe
is geplaatst, verrijst het hooge retabulum van Korinthische orde, bestaande
uit twee paar verspringende en gekorniste postament-zuilen en een opgebogen kroonlijst met frontispies, en bovenaan de buste van God den Vader
en een Kruisbeeldje in top. Van de vier op de hoeken geplaatste engelfiguurtjes
symboliseeren ex twee de Hoop, resp. de Liefde ; twee postamenten dragen
(verplaatst) de blazoenen der schenkers : Dirk Schenck van Nydeggen (t 1661)
en diens echtgenoote Anna Margaretha van Nassau Cortenbach Grimhuizen
(t 1668). In plaats van een altaarstuk, zijn hier onder bijbehoorende baldakijntjes zeven laat-gotische albasten paneeltjes opgesteld, die in halfhoog beeldwerk,
tafereelen van Christus' Lijden voorstellen; figuren onder kleine baldakijns
stellen ter zijde van de paneelen de Latijnsche Kerkvaders, Apostelen en
andere Heiligen voor. Een achtste paneel, in het frontispies, symboliseert
de Drieeenheid, tevens Christus' Zegepraal over den Dood. De paneeltjes
zijn ongeveer 33 cM. hoog.

Albasten
paneelen.

Volgens overlevering zouden de paneeltjes ten tijde van Hendrik VIII uit Engeland
zijn overgebracht en (volgens Ferber ?) in 1 542. door Dirk v. d. Lippe gen. Hoen
van Blijenbeek aan de kerk geschonken zijn. Het altaar dagteekent van het midden
der i7de eeuw, de paneeltjes van het midden der i 5 de; het bovenpaneeltje van
de i7de eeuw.

Boven de verminkte bekroningen der zijdoorgangen staan thans de (veel
to groote) beelden van de Heiligen Cosmas en Damianus (XIX A).
Communiebank, in Lod. XVI-trant, door van Haeff (XIXab).
Hardsteenen doopvont, met kelkvormige kuip (XVII) op achtzijdigen voet
(XVI).

Communiebank.
Doopvont.
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Bruin, wit geaderd marmeren wijwatervat (+ 1700).
Preekstoel in barokstijl door van Haeff (XIXab).
Beeldhouwwerk. Fragment van een albasten pilasterkopje (XVI).
Albasten Madonnabeeldje (beschadigd), nog hoog 34, op albasten voet
(XVIIIa ?). Christus aan het kruis, met groote doornenkroon; hg 109
(XVI A). Kruisbeeld, levensgroot, oud, of naar 17de eeuwsch voorbeeld.
Maria met, niet geheel bijbehoorenden Johannes, hg resp. 35 1/2 en 38 (XVI A)
grof. H. Cosmas met artsenijdoos, en H. Damianus met boek en medicijnflesch, beide met palmtak; hg 88 (XVII). Dezelfde heiligen (reeds genoemd
bij het altaar), hg 2 M. Neo-klassiek (XIX A).
Christus aan 't kruis met Maria Magdalena, die den voet er van omvat. Onder
Antwerpschen invloed; doek i5o x iio (XVIId).
Schilderijen.
Maria Hemelvaart, Vlaamsche school, copie in spiegelbeeld n. h. origineel
van P. P. Rubens te Dtisseldorf, doek ongeveer 150 x no.
Johannes Nepomuc, knielend naar links met Kruisbeeld; rechts op den
achtergrond de brag van Praag; school niet te bepalen; doek no x 90;
(omstreeks 17oo).
Doop van Christus (in de doopkapel); doek 5o X 45 (XVIII A).
In de pastorie : Madonna naar rechts naar boven ziende, 't Kind links staande
op haar knieen. In een rood kleed met blauwen en flets paarsen mantel. Copie
naar A. van Dyck; doek 120 X 95 (omstreeks 1700). Portret van pastoor
Jac. v. Dam. J. Horstok fecit, 1770; 15 X 13.
Twee gedreven rood- en geelkoperen lichtarmen (XIXa).
Lichtarmen.
Kazuifel
in vioolvorm, van grijsbruine zijde met op het kruis en op den paal
Paramenten.
(KOlnische Borte) een Calvarie, resp. het Lam Gods; voorts passiewerktuigen
(de kazuifel XVIII ?, kruis en paal + XVI A). Albenboord van (zgn.) Valenciennes-kant, geschenk van een der Heeren van Blieenbeek (XVIII).
In den toren hangen drie oude klokken: 1, van 61 middellijn en met het
Klokken.
opschrift: * DOR . DAT . VIER . BYN . ICK . GEVLOTEN . PETER .VAN . TRIER. HEFT .
MY . GEGOTEN . A° 1616. Boven het opschrift een sierrandje.
2, van 93 middellijn met het opschrift: AD MAJOREM DEI AC B : V : MARIE
Wijwatervat.

Preekstoel.

(I)STORVMQ(VE)VRBANI COSME ET DAMIANY GLORIAM HEC FVSA CAMPANAll REGENTE
DOIO THEODORO BARONE SCHENCK DE NIEDECKEN. DOIO DE BLIENBEECK AFFERDEN
ET GRIBBENVORST. D PASTORE WILFRIDO VAN BOGAERT IOANNES A TRIER
ME FECIT ANNO DOMINI I 6 5 3. Er boven een breede ornamentband.

3, van 8o

cM. middellijn, met het opschrift: AD MAJOREM DEI B : V : MARIAE

AC SS COSME ET DAMIANI GLORIAM SVB ILLVSTMO DNO AR NOLDO MARCHIONE
DE SCHENCK DE NYDECKEN ETC ET DNA MARIA CATHAR : MARCH DE // HOENSBROEK CONIVGVM PASTORE RD LAVR : SIMONS FVSA SVM IOANES FREMI ME

FECIT 1705.
Leunstoel.
Grafkruisen.

Ornamentbanden, muntafdruk en gevierendeeld schildje, waarop
klokje, wassenaar, anker en drie klaverblaadjes.
Houten leunstoel met gesneden vierkant stijlwerk (XVII).
Op het kerkhof bevinden zich hardsteenen grafkruisen van 1626 en 1671/1682,
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voorts een van Josephus Adolphus Markies van Hoensbroeck, Kanunnik
van het kathedrale kapittel van Trier, overl. 23 Nov. 1813.
De KAPEL van 0. L. Vrouw van Smarten, aangelegd in Griekschen kruisvorm (afb. XI en 34), sluit met haar vroeger voorgeveltje aan, tegen een
aanmerkelijke, zelfstandige, achthoekige uitbreiding. Bowen het segmentboogdeurtje bevindt zich een rond venstertje; uit het leien kruisdak met
schilden verrijst een vierkant klokkespitsje met kruis
en windvaan, waarop staat AVE MARIA. De inwendig
ongeveer 3 1/2 M. Lange en breede ruimte is overkluisd
met tongewelven, bij hunne kruising gedragen op
ribben van 5/8 doorsnede, die zonder draagsteenen uit
de hoeken ontspruiten. De kapel dagteekent van 16o6.
Zij bevat een houten altaartje met vier getorste
1........:=1==1.
Composietzuiltjes en een schelpnis voor het beeld van
5 M.
Maria van Smarten, dat 61 cM. hoog is en van de i7de
Afb. Xi. Afferden. Kapel
v. O. L. Vr. van Smarten.
eeuw dagteekent.

Kapel V.
0. L. Vr.

HET KASTEEL BLIEENBEEK (afb.

Kasteel.

XII, 37-41).

LITERATUUR : V. D. AA, FERBER, Gesch.

d. Fam. Schenck v. Nydeggen 1860 ; Limb. Jb.,
1906, 155 ; 1913, 217 ; Buiten 191I, 544, 558 ; Kast. v. Ned. I, pl. P 7—II.

Literatuur.

Het kasteel ligt met zijn voorhof op een omgracht terrein 1). Het hoofdgebouw telt, boven een half ondergrondsche verdieping, nog twee gemetselde
verdiepingen, en bestaat uit vier om een binnenpleintje aangelegde vleugels,
namelijk: een forschen noordelij ken achtervleugel, twee naar voren springende
smallere zijvleugels en een smallen, tusschen de zijvleugels gevatten, vO6rvleugel met in het midden den poortingang. Aan het binnenpleintje ligt
midden tegen den achtervleugel de vierkante torenvormige hoofdtrap; het
pleintje heeft links en rechts open arcadehallen, die met een winkelhaak tegen
den traptoren aansluiten.
De buitenmuren, die van baksteen zijn opgetrokken, hebben een gelijke
hoogte, behalve aan den iets lageren voorvleugel met Wiens hoogte de binnenpleinmuren strooken. De traptoren rijst uiteraard hooger op en is met een
helmspits met vierkant koepeltje bekroond.
De leien bedaking bestaat uit schilddaken, die, naar gelang van de vleugelbreedten verschillende hoogten hebben en op eenvoudige, weloverlegde
en natuurlijke wijze aaneengesloten, door hun groepeering het kasteel een
schilderachtig aanzien verschaffen.
De onderverdieping bevat de keuken en de kelders, de daarboven liggende
hoofdverdieping, de voornamere, meest groote, vertrekken, waaronder de
„Paradijszaal", alsmede de „Ridderzaal", achter Welke de, in de as van het
kasteel uitgebouwde, kapel ligt.

Li in en
algemeene
aanleg.

1)

De voorgebouwen, die in 1911 afbrandden, werden op de oude grondslagen, maar gewijzigd, herbouwd.

Platte rond.
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Aan het bouwwerk is alleen groefsteen (nl. hardsteen) toegepast voor de
fronten der poortdoorgangen en voor vensterdorpels.
De gavels. Voorgevel. Van den met hardsteen omblokten en met een geveltje bekroonden hoofdingang ligt de dubbele deur met zijn korfboog in de rechthoekige indieping, die voorheen de valbrug opnam; in het tympanon prijkt
het wapen van Schenck van Nydeggen. De bovenpaneelen der deuren zijn elk
getooid met een leeuw tusschen lauwertakken, de vulling, boven de houten
latei, met een cartouche, dragende het jaartal 1688. De vensters zijn overtoogd
met thans bij de hoeken afgeronde strekken. Aan den achtergevel bevindt
zich, in den eindmuur van de uitgebouwde kapel, het alliantiewapen v. Nydeggen-v. Hoensbroeck.
Het binnenplein (afb. 39) heeft aan den zuidvleugel een met hardsteen omHet binnenplein.
blokte rondboogpoort, geprofileerd met een van basementjes voorziene
rondstaaf tusschen hollen; aan iedere zijde van den boog springt een (nuttelooze) wenkbrauwboog-console naar voren; de kleine hardsteenen rondboogdeurtjes rechts en links van de poort hebben als profiel een rondstaaf
met een hol. Ook het torenfront aan den noordvleugel heeft een geprofileerde
korfboogdoorgang in den geest van den vorigen.
De vierkante pijlers der, met riblooze kruisgewelven overkluisde, arcadengalerij zijn van baksteen en door zeer vlakke korfbogen met elkaar verbonden.
Inwendig. Inwendig. De onderverdieping is overkluisd met tongewelven, behalve aan
het voor-gedeelte, waar de kelders balkzolderingen hebben. De vertrekken
der bovenverdiepingen hebben balkzolderingen, die in de grootere zalen
door onderslagbalken zijn ondersteund.
De Paradijs- De „Paradijszaal" (afb. 41) is genoemd naar de figuren van Adam en Eva
zaal. aan de schouw; de bovenkanten der wanden en de zijkanten der onderslagbalken zijn aldaar betimmerd met hoofdgestelprofileeringen, waarvan de
friezen zijn versierd met gesneden acanthus- en wingerdranken en met voorstellingen betreffende de jacht; de hooge haard heeft to weerszij den smalls
pilasters met schachtbeelden, die respectievelijk Adam en Eva voorstellen,
elk met een bloemenkorf bij wijze van kapiteel; de gekorniste kroonlijst
van den bovenboezem is in den geest van die der zoldering.
De Ridderzaal. In de „Ridderzaal" zijn de kinderbalkjes en de tusschenvelden gepolychromeerd ; de kroonlijst van de schouw wordt ondersteund door vrijstaande, houten,
Ionische zuilen, elk vergezeld van een muurzuiltje; boven de kroonlijst prijkt
een door twee leeuwen gedragen cartouche met het blazoen van Hoensbroeck.
Voorts treft men in nog zeven vertrekken eenvoudigere, met snijwerk versierde
schouwen aan, van het tweeds deal der i7de eeuw, waarvan een met toevoegselen
van het eind der i8de. De haarden zijn alle veranderd; een heeft nog zijn
leisteenen mozaiekvloertje.
Bapel.
De kapel heeft een houten tongewelf (met moderns beschilderingen); van
het houten aitaar vertoont de retabel een tweezuilige Korinthische orde
Uitwendig.
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Doorsnede A—B.

10 M.

Doorsnede C—D.

Mb. XII. Afferden. Kasteel Blieenbeek.
Kelderverdieping en Hoofdverdieping.
Opgemeten en geteekend door S. J. van Embden en H. Kammer.
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met op het hoofdgestel een frontispies, en met te weerszij den vleugelstukken
met cherubijnen.
Schildethigen.

In de Paradijskamer een beschilderde zoldering op paneel, bestaande uit drie
door balken gescheiden afdeelingen. In de eerste: In 't middenveld een adelaar met een spreukband, waarop Coelum peto A° 16 9 4, omringd door vier
medaillons met koppen in 't grijs, die door de opschriften als de vier werelddeelen gekarakteriseerd zijn, omgeven door rankwerk. In de tweede ontbreekt
het oorspronkelijke middenvak. In de hoekvakken, festoenen van vruchten,
omgeven door ornament in 't grijs op rooden grond. In de derde, in 't middenyak, een groot schild omgeven door vier hoekvakken met ornamenten (af b. 41).
In de dienkamer een beschilderde zoldering op paneel, een ornamentaal middenyak en vier dito hoekvakken uit denzelfden tijd.
In het portaal van het hordes, welks trap naar den tuin leidt, een dito ovale
zoldering. In het middenvak, engeltjes met een spreukband met : vive ut
vivas A° 1695. In de vier hoekstukken, een versierde vaas met een menschenhoofd als onderstuk. Aan de twee korte zijden, elk een cartouche met een van
beneden niet te ontcijferen monogram, denkelijk dat van den eigenaar in
1695.
In de kapel een altaarstuk, voorstellende Christus aan het kruis met twee
engeltjes, die het bloed Zijner handwonden opvangen. Links staat Maria,
rechts Johannes. Paneel, van boven afgerond i io x 7o cM. Antwerpsche
school (XVII B). Boven een klein paneel, waarin een zittende H. Anna, met
Maria tegen haar knieen staande, boven de laatstgenoemde zweeft de duif
van den H. Geest. Paneel van boven afgerond ongev. 50 X 35 cM. Gelnspireerd op Rubens, denkelijk naar een prent van een zijner composities.

Bouwontwikke- Van veranderingen, die het kasteel in den loop der tijden onderging, getuigen o. a.
ling en tijdsbepa- de vier met hardsteen omzette poortdoorgangen aan het binnenplein, die, blijkens
ling. hun laat-gothisch karakter, van de eerste helft van de i6de eeuw dagteekenen, terwip

de renaissance details van den hoofdingang op de tweede helft van de 17de eeuw
wijzen. Toen schijnt het kasteel een uitbreiding naar voren te hebben ondergaan,
waarbij de zijvleugels verlengd werden en de voorvleugel met den tegenwoordigen
hoofdingang werd aangelegd, met aanwending, aan de binnenpleinzijde, van de laatgothische poortjes, waarbij de wenkbrauwlijst van de middenpoort werd weggelaten.
Dit geschiedde misschien door Caspar Schenk, die het kasteel herstelde (zie FERBER)
en in 1688 overleed.
De arcadengalerijen, rechts en links van het binnenplein, zijn, met de er boven
liggende corridors ter eerste en ter tweede verdieping, nog latere toevoegingen,
misschien van tegen 1 70o, en bestemd om de bovenvertrekken, die eerst slechts
het eene van uit het andere toegankelijk waren, onafhankelijke verbindingen te verschaffen; dit muurwerk is gebouwd van dunne baksteenen.
De vensters aan de buitenzijden van het kasteel zijn alle veranderd, wat in het metselwerk herkenbaar is aan hun vernieuwde omsluitingen. Volgens een of beelding van
J. de Beijer had dit kasteel in 1 73 8 zijn tegenwoordige gedaante, maar in dien tijd
hadden de, toen waarschijnlijk reeds veranderde, vensters nog kruiskozijnen, bovenaan
met tralies, onderaan met luiken.

BERGEN.

27

Eenige in het muurwerk achtergebleven segmentbogen, twee aan twee overtoogd
met een grooten boog, o. a. naast den kapeluitbouw aan den noordgevel, getuigen
van veranderde vroegere toestanden.
Muren van de achterkelders, die tot ruim z M. dik zijn, zijn waarschijnlijk overgebleven
van een vroeger bouwwerk. De torenuitbouw aan den oostgevel is een toevoegsel
van na 1738, daar hij op de teekening van de Beijer niet voorkomt.
Alles bijeengenomen is, hoewel een verbouwd slot, het kasteel van Blieenbeek, in- en
uitwendig beschouwd, toch een zeldzaam volledig voorbeeld van een ridderlijke
mooning van het tweede deel der i7de eeuw.

In het kasteel worden bewaard: twee ovale portretten van officieren, borst- Schilderijen.
beelden 1/3 levensgroot, op doek; omstreeks 167o-80.

BERGEN.
M 18 92, 6 5 , 69 ; 18 95 , 78; 1 9 11, 29.
Aan den Rijksweg, aan den weg van Aaien naar de Duitsche grens, aan den
weg naar het Veer: eenvoudige houten wegkruisen met rustieke Kruisbeelden
naar 17de- en i8de-eeuwsche voorbeelden.

Literatuur.

De R.-K. KERK is toegewijd aan den H. Petrus. Van deze kerk is alleen
de toren oud, en client thans beneden als hoofdingangsportaal van het schip.
De toren (afb. XIII en 44) is vierkant en heeft drie steenen
geledingen, waarvan de benedenste, die geheel effen is, gebouwd is van ijzeroersteen en bier en daar, door elkaar, ook
van kolenzandsteen; op de hoeken zijn nog eenige verweerde
stukken van een deklijst zichtbaar, die de ondergeleding
afsloot. De tweede geleding is van mergelsteen, heeft kantlisenen en aan elke zijde een middenliseen; de derde, van
6 M.
baksteen, is, met een geringen terugsprong, de voortzetting
Mb. XIII.
van de tweede, waarvan de boogfriezen en de lijsten verBergen.
Kerktoren.
dwenen zijn; bovenaan zijn de lisenen telkens door drie rondboogjes verbonden; midden in elk yak bevindt zich daar een
rondbogig venster met galmborden. De hooge leien spits is niet oud. De
toren heeft geen gewelf, de westingang is er ingebroken, de doorgang naar
het schip is vergroot. De uitwendige breedte bedraagt 5,25 M. tot 5 , 8o M.; de
hoogte van het muurwerk is ongeveer 15 M. De toren is bepleisterd.

R.-K. Berk.

Wegkruisen.

Toren.

Het groefsteenen deel kan van de i3de eeuw dagteekenen; van het baksteenen deel
is de tijd wegens de bepleistering moeilijk to beoordeelen.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Een eiken zeszijdige preekstoel op balusterpoot (afb. 4 5 ). De kuip en het Preekstoel.
rugstuk met kantpilastertjes en hoofdgestelversieringen zijn vervaardigd in
meubeltrant; op de postamenten van twee hoekpilasters van de kuip staan
resp. de jaartalcijfers 16 en 2 7 ; het klankbord is zeszijdig en heeft een hoofdgestel-profileering. De trapleuning is niet oud.
Twee tweecellige kwartronde hoekbiechtstoelen in baroktrant (XIX A). Biechtstoelen.
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Kaarsenkroon. Koperen kaarsenkroon met tweemaal zes blakerarmen; beschadigd; de baluster hoog 95 a 1700).
H. Agnes met wrong; op Naar hand een boek, waarop een lammetje ligt;
Houten
beelden. hg
(afb. 46, XVI). H. Martelares, hg 90 (+ 1700). H. Petrus, en H.

331/2
Barbara, middelmatig; beide hoog 136 (XIX A). Gekleede Madonna-mannequin, met (zeer vergaan) wit-en-goud zijden kleed (± 1700).
Monstrans. Zilveren stralenmonstrans, waarvan de voet en de stam versierd zijn met
lofwerk en bloemen, waartusschen, op den voet, een klein Kruisbeeld en
cherubijnkopjes ; de dichte stralen zijn overtrokken met een barokke ornamentatie, waarbij twee (middelmatige) engelen, een met een kruis, een met
een anker; bovenaan draagt het expositorium het symbool der Drieeenheid,
onderaan de Duff; erboven zweeft de Vader; een kroontje vormt het topstuk.
Merken, op den voet: Antwerpen, S met kroontje, en een onherkenbaar;
hg 6o (de voet XVII B, de bovenbouw XVIII A).
Ciborie. Zilveren ciborie, waarvan ondercuppa, voetholte en nodus versierd zijn met
aaneengesloten, gegroefde, tongvormige strookjes. Merken C R, en gekroond
+ (?), hg m. h. deksel 35 (XVIIId).
Kazuifel met goudlakensch kruis en pawl (XVIII ?). Koorkap (XVIII ?).
Paramenten.
Grafzerk. In het koor grafzerk van Pastoor Anton Roelof (t 1824). Op het kerkhof
een achttal eenvoudige oude grafkruisen, het oudste van 1625, het jongste
van 1709 (zie M 1892, 65, 69).
Woning D 86, met in ankers het jaartal 1778.
Woning.
HEIEN.

Literatuur.
R.-K. Berk.

LITERATuuR: M 1886/87, 181; 1895, 77; 1 903, 8 5 ; 1 9 18, 96.

Van de R.-K. KERK, die toegewijd is aan den H. Dionysius, is alleen het
koor oud (afb. XIV). Het bestaat slechts uit een enkelvoudige travee met een naar 5/8-grondslag aangelegden
veelhoek. De muren zijn gebouwd van 26 cM. lange
baksteenen in staand verband; de eenvoudige steunbeeren
zijn (thans) met een steenplaat afgedekt. De spitsboogvensters
zijn dichtgemetseld op twee zijvensters na, waarvan de
traceeringen nieuw zijn; de lijst onder den dakrand is nieuw.
De triomfboog is spits. De gewelfribben hebben als profiel
m
6
'
Mb. XIV. Heien. een dubbel hol en staan op uitgekraagde kolonnetten met
(nieuwe) bladkapiteelen, zij komen in ronde sluitsteentjes
Koor der R.-K. kerk.
d. v. E. en K.
bijeen. Het koor is inwendig 5,15 M. breed.
Het koor dagteekent van de i5de of van het begin der 16de eeuw en werd in
1886 ( ?) hersteld.

Altaren.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Houten hoogaltaar (afb. 48) met sarcofaagvormige tombe, de retabel met
twee paar getorste postamentzuilen van Composiete orde, die het altaarstuk
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flankeeren, waarboven, en tusschen engelfiguren, een met een ronde kroonlijst getooid frontispies oprijst met een fraai beeld van Maria op den wereldbol
als Uitdeelster der Genade. Veranderde kaarsenbank en tabernakel. Vervaardigd te Venraai in 1695.
Twee houten zijaltaren, Wier retabel, met twee gekorniste effen Korinthische
zuilen, uitloopt in een hoog, met een ronde kroonlijst gedekt frontispies,
het eene met een er tegen geplaatst Madonnabeeld, het andere met het beeld
van den H. Nicolaas. Vrij rijke, maar nogal grove ornamentatie. De twee
eendere retabels XVII B; een altaarstuk is verwijderd ; zij heeten reeds in
1684 in de kerk aanwezig te zijn geweest.
Preekstoel, waarvan alleen oud zijn de vierkante paneelen van de kuip, met Preekstoel.
in halfhoog beeldwerk de borstbeelden van Christus docens en van de
Evangelisten; vervaardigd te Kleef in 1684.
Het orgelfront bestaat onderaan uit paneelvelden tusschen kolonnetten; het Orgelfront.
pijpenfront is gevat in rechthoekige, met schubmotief versierde omlijstingen,
met fraaie uitgesneden kantstukken; de kroonlijst rijst bij den middelsten
pijpenbundel hooger op en draagt de grootste van de drie pagodekoepeltjes,
die de topversiering van het front uitmaken; de aansluitende galerijleuning
is verhoogd met een rij uitgezaagde balusters (afb. 49, XIXb).
0. L. Vrouw, reeds genoemd bij het hoogaltaar. Madonna (in het front van Houten
het linker zijaltaar), hg 6z 1/2 (XVId). H. Nicolaas (in het front van het beelden.
rechter zijaltaar), hg 82 ( I 1700).
Altaarstuk, voorstellende de onthoofding van den H. Dionysius, die het Schilderijen.
afgeslagen hoofd met beide handen voor zich houdt. Levensgroote figuren,
sterk onder Antwerpschen invloed. Omstreeks 1675.
Levensgroot borstbeeld der H. Barbara, naar rechts omziende, links achter
haar de toren; met een opengeslagen boek waarop: S. Barbara ora pro nobis;
zwak, paneel 74 X 61 (XVIIa).
Achtarmige bronzen lichtkroon, de baluster onderaan korfvormig, bovenaan Lichtkroon.
vaasvormig en met vier engelkoppen, de S-vormige armen met weelderige
acanthusstengels en bloemkelkvormige vetvangers, hg 95, breed 102 (afb. 5I,
____ 1700).
Stralenmonstrans op ovalen voet, de stam met nodus en ringen, het ovale Zilverwerk.
expositorium omgeven door een dichte compositie van acanthusranken,
waartusschen, bovenaan de voorstelling van den Vader en van den H. Geest,
onderaan van de Madonna; rechts en links figuren van heiligen; het geheel
omgeven door korte vlammen; in top een kroon met kruis. Merken: een
schildje met drie kruisjes en een hartschild, de getallen 1 7 en II onder een
kroontje (waarschijnlijk het jaartal), de letters R R. Hg 62 (afb. 5o, XVIIIa).
Ciborie, versierd met parellijstjes, laurierbladen en groefjes, op het deksel
(thans) een kruis van lichtstralen met doornenkroon. Merken P A T, springend
bokje, wapen van v. d. Bergh (Bokstneer ?). Hg 37 1/2 (XVIIId).
Twee miskelken: 1, met zeslobbigen voet en zwaren nodus met gothische
4
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traceeringen en noppen; hg 19 (XVIIa); 2, met zeszijdigen voet en stam,
de ondercuppa met acanthusversiering, merken als aan de ciborie. (Geschonken
in 1796.)
Twee eenvoudige H. Oliebusjes, den dubbel, een enkelvoudig; merken als
aan den monstrans (XVIIIa).
Vijf broedermeesters-staven, de platen met de voorstelling van den H.
Dionysius; grof (m XIX).
Missaal met zilverbeslag in Lodewijk XV-stijl; het middenplaket op de voorzijde 0. L. Yr., dat op de achterzijde den H. Dionysius voorstellende (m XIX ?).
Bandelaars. Koperen kandelaars : Gegoten drievoets met torsbaluster; een paar hg 65;
twee paar hg ± 40 (XVII); Brie gedreven met geprofileerde en met blazen
versierde balusterschacht, gemerkt C. Wissman, hg 62 (XVIIId); een paar
geheel geprofileerde op vierkanten plintvoet, hg 6 3 (XVIIId ?).
Bisten. Een vierpaneels lost, met ruw gesneden loopend rankenornament en het
opschrift : A N 1783 NO. Een eenvoudige kist zonder paneelen en met ijzerbeslag (XVII ?).
Leunstoel, de rug met vier elegante stijltjes, de zitting bekleed met zeer
Stoelen.
versleten geciseleerd fluweel (m. XVIII).
Drie eenvoudige, bijbehoorende tabourets.
In den toren hangen twee oude klokken: I, (afkomstig uit Wel) van 57
Blokken.
middellijn, met het opschrift: II IHS . S . PATRONVS . VITVS . ANNO 1650 . G . C .
ANNA . MARIA . DNA . IN . WEL . ET . R . D . PASTOR REINERVS RAETS, voorts versierd met een figuurtje van de H. Anna. 2, van 84 middellijn met het opschrift:
ALEXIVS PETIT MET SYN TWEE ZOONE HEBBEN MYN GEGOTEN A° 1785, voorts
versierd met een fraaien friesband.
HET HUIS HEIEN.
Literatuur.

P 1930, 180. Buiten 1910, N° 47. M 1886/87, AI; 1895, 53, 8z; 1903, 85; Limb. Jb.
1906, 154; Kast. v. Ned. I, pl. P i z—i 5.

Algemeen en Het kasteel ligt samen met zijn bijgebouwen: stallen, schuren, bedrijfsruimten,
plattegrond.
Op een terrein, waarvan de vroegere grachten grootendeels zijn gedempt of

drooggelegd. Met uitzondering van eenige details is al het muurwerk van
baksteen. (Afb. XV en XVI, 52-54).
Het to midden der bijgebouwen gelegen hoofdgebouw bestaat uit twee in
winkelhaakvorm aaneengesloten vleugels, de breedere met de hoofdvertrekken,
de smallere met in zijn midden den poorttoren.
Uitwendig. De hoofdvleugel met zadeldak tusschen twee topgevels, waarvan een met
trappen en een met pinakeltjes op de met afrondingen voorziene sprongen,
heeft aan de oostzijde uitbouwen met dwarsdaken, de eene met een afsluitgevel met ronde en holle zijkanten, de andere met een halsgeveltje. Aan den
smalleren en lageren vleugel rijst de vierkante poorttoren met zijn tentdak
omhoog tusschen de zadeldaken, die tegen hem aansluiten. De gevels zijn
beschadigd en thans (1925) gepleisterd. De vensters zijn alle vergroot; aan
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het front van den toren herkent men onder het pleister nog twee vroegere
omblokte kruiskozijnen boven elkaar.
Het inwendige is gemoderniseerd, behalve de kelder van den hoofdvleugel, Inwendig.
die overkluisd is met acht bakin
steenen, door gordelbogen gescheiden riblooze kruisgewelven,
op Brie groefsteenen zuilen met
fraaie, ongelijke kapiteelen (afb.
XVI en 5 4) en basementen ; de
voorkelder heeft twee, door een
gordelboog gescheiden kruiswelfvelden.
B EGAN E. ORONO

L E GEN
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d (TRANS) KANTOOR
e KARRENLOODS

NOORDELIJ K

I' STALLEN
g VERTREKKEN

-1

a....---,- -----t

Mb. XV. Heien. Het Huis Heien. Situatie.
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5
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5 DM.

Mb. XVI, Heien. Het Huis Heien.

Het oudste muurwerk, waartoe de kelder behoort, wijst op het eerste deel van de
i6de eeuw. De gevels van het hoofdgebouw dagteekenen van de i6de; het zuidelijke
zijtopgeveltje van het eind der i6de, het noordelijke zijtopgeveltje van het
eind der I 7de.

De bijgebouwen, meest licht gebouwd, en met den tij d zeker al meermalen
vernieuwd, geven toch samen met het hoofdgebouw een vrij volledig beeld
van een ouden landelij ken kasteelaanleg.
Boven de poortdeur van den voorhof bevindt zich een vierkante stee p van

Tijdsbepaling.

Wapensteen en.
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6o cM. breedte met het alliantiewapen „Diepenbroick—Vittinghof genannt
Schell" en het jaartal 1706; boven een andere deur hetzelfde wapen met het
jaartal 1715. Voorts words bewaard: een 2,30 M. Lange steepen latei, misschien
van een schouw, door drie Ionische Atlanten-pilastertjes verdeeld in twee
velden, elk met een ruitvormige renaissance cartouche met wapenschilden,
het rechter met drie ringen boven elkaar, het linker met een Andreaskruis,
met in elk veld een droogscheerdersschaar (Spanrebroeck ?, de oorspronkelijke
bewoner ?) (XVI).

HEUKELOM.
LITERATUUR: M 1897, 64.
Kapel.

Beeld.
Miskelk.
Diversen.

De baksteenen KAPEL (afb. XVII), toegewijd aan den H. Antonius Abt,
bestaat (thans nog) uit een rechthoekige ruimte onder zadeldak tusschen twee
rechtkantige topgevels, met hoeksteunbeeren. De voorgevel loopt boven uit in een, op de portaalmuren
rustend, vierkant klokketorentje met houten spits. De
rondboogvensters zijn veranderd en omgecement. Aan
de oostzijde sluit de achtergevel een zwaren rondboog af, den triomfboog van het vroegere koor,
dat zich, naar verluidt, wegens de nog aanwezige
....4
fundamenten,
's zomers in het gras afteekent.
1O M .
5
De kapel, die inwendig 9,90 M. Lang en 5,8o M.
Mb. XVII.
breed is, heeft een vlakke gestucadoorde zoldering.
Heukelom. Kapel.
Van het, uit een oogpunt van kunst, waardeloos gebouwtje kan het oudere muurwerk van de i7de eeuw dagteekenen; het
ankerjaartal 1859 aan den voorgevel betreft blijkbaar de verbouwing van
Bevel en torentje.
De kapel bezit een houten beeld van den H. Antonius Abt, hg 71 (XVII),
met bijgemaakten T-staf en varken, een eenvoudigen zilveren miskelk (XVIII),
een grof koperen wijwateremmertje, waarop 1769 en de initialen P B (Peter
Barten), twee paar gegoten koperen drievoetkandelaars, hg 4 0 (XVII B),
en een grof uitgesneden en gegraveerd zilveren Mariafiguurtje, ex-voto,
10 cM. hoog, van omstr. 1 7 00 ( ?).

OP DE KAMP.
LITERATUUR: M 1893, 45. Limb. Jb. 1922, 88.
Kapel.

De KAPEL (afb. XVIII, 4 2 en 43), toegewijd aan den H. Rochus, ligt vrij,
is van baksteen opgetrokken, nagenoeg normaal georienteerd en bestaat uit
een vOOr rechthoekige ruimte, die aan de oostzijde naar 3/8 grondslag is afgesloten. In het topgeveltje bevindt zich, boven de rondboogdeur, een beeldnisje ; de twee venstertjes daarboven verlichten de galerij ; de geveltop heeft,
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driehoog, S-vormige vlechtingkanten; op het leien dak verrijst een zeshoekig,
open klokkespitsje. De ankers der zoldering vertoonen de letters en cijfers
A 0 1 7 1 5 1, waaruit waarschijnlijk Anno 1 7 15 moet worden verstaan.

vrffgrfvci,.

zuipqrvti„

oorg yri, ma qurait
Doog nt,

Mb. XVIII. Op de Kamp. Naar teekening van Alb. L. Oger.

Inwendig heeft de 7,85 M. lange en 4,3 5 M. breede ruimte een moerbalkzoldering met leemen troggewelfjes. Een smalle houten galerij tegen den
westgevel heeft een leuning van staande planken, gekorven en gesneden in
lateren Lodewijk XVI -tram.
De kapel bevat een van zijn frontispies beroofd houten altaartje (+ 1700),
waarvan de retabel met twee paar gekorniste voluutzuilen to weerszijden met
vleugelstukken versierd is; ter plaatse van het altaarstuk staat thans een beeldje
van den H. Rochus (hg ± 75, XVII B).

Diversen.
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Voorts bezit de kapel een rood, witgeaderd marmeren wijwatervat (XVII B),
en een gladden geprofileerden miskelk op zeslobbigen voet (+ 1700).
Het klokje van 38 middellijn is versierd met een plaketje, den H. Rochus
voorstellend, en draagt het opschrift: S ROCHUS ORA PRO NOBIS i/ MR PETER
FUCHS IN COLLEN HATT MICH GEGOSSEN 1722.
Buiten is tegen het koor geplaatst het mergelsteenen front eener laat-gothische
H. Sacraments- H. Sacramentsnis (afb. 43), afkomstig van de kerk van Wel, waar zij (M 1907,
nis. 74)
in 1736 nog stond. Het front bestaat uit twee, de (verdwenen) deur
flankeerende stijlen, elk opgeluisterd met een beeldnisje met console en overhuiving; zij dragen op de waterlijst een hooge bekroning met vijf-glopigen
ezelsrugboog tusschen pinakels en versierd met hogels en een kruisbloem;
in den wimberg prijkt een Madonnabeeldje. Het geheel is zwaar beschadigd.
Een halfronde steenen plaat er onder diende vroeger tot standplaats om to
preeken.
Woning E 241, met ankerjaartal 1712.
Woning.

KANAALMOND.
Wegkapelletje.

Gecement open wegkapelletje met het jaartal 1764.

SIEBENGEWALD.
Miskelk.

De R.-K. KERK (H. Jozef) bezit:
Een zilveren, thans als ciborie gebezigden miskelk (afb. 47) met flauw zeslobbigen voet, waarop in vakken: een Kruisbeeld, 0. L. Vrouw, en de
Evangelisten-symbolen in drijfwerk zijn voorgesteld; de voetrand is voorts
versierd met bladwerk, de nodus met wingerdranken, de ondercuppa met
rankenslingers, waartusschen drie engeltjes met druiven en korenaren. Dedicatie
met het jaartal 1708. Merken: RR, schildje met drie Andreaskruisjes en een
hartschild, de cijfers 170(8) onder een kroontje(?).

WEL.
Literatuur.

45, 77; 1905 2
R
Mi___,
ggg _7;
R 1_93,
P 1 9 1 I passim; 'CALF K. kerken,M

41 ; T907, 73 2 742

75;

192,6, 55.

De R.-K. KERK is toegewijd aan den H. Vitus (afb. XIX, 56, 57, 59).
Het schip met drie beuken, gescheiden door Toskaansche zuilen met
gestucadoorde hoofdgestellen en gebogen zolderingen, dagteekent va 1_R 41;
de toren van 1868 1). Aileen het eenbeukige koor, overblijfsel eener laatgothische kapel (afb. XIX), wordt bier nader besproken.
Dit koor bestaat uit een travee met een 5/8 veelhoek, en heeft aan de Z.O. zijde
1)

In den torenmuur, aan de zuidzijde, bevindt zich een oude deur Lodewijk XIV, met gepluimde
opgelegde paneellijst, en met ijzeren ring (XVIId).
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een latere, vierkante sacristie, die kort geleden weer met een bijruimte werd
vergroot.
Het muurwerk is opgetrokken van 28 c.M. lange baksteenen in staand verband
aan het koor, van 25,5 cM. lange baksteenen in
EGErlDA:
kruisverband aan de sacristie. De steunbeeren zijn
III 1607
eenvoudig, de spitsboogvensters van het koor-xvt,
=LATER
einde zijn dichtgemetseld, de andere in segmentboogvensters veranderd.
Van de sacristie is het zadeldak afgesloten met een
topgeveltje met vlechtingkanten.
Inwendig zijn de schalken vervangen door
pilasters, en de kruisgewelven door een gestucadoord, zeer vlak tongewelf op een rondgaande
geprofileerde kroonlijst. Het koor dagteekent van
w —t---,---,--,
I 607 (M 1 9 07, 73) ; de sacristie is van de i 7 de eeuw.
5
10 M.
De vloer is belegd met zwart-marmeren tegels,
Af b. XIX. Wel. Koor der
aangevuld met wit-marmeren vierkantjes ; nabij de
H. Vituskerk.
communiebank is daarin opgenomen het opschrift

Uitwendig.

Inwendig.

hat

DONNE PAR MARIE ANNE BNE DE WEIMAR CHANOINESSE DE L' ILLUSTRE CHAPITRE
DE GERRESHEIM 1842.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Houten hoogaltaar met sarcofaag-tombe, hooge retabel met twee paar Korinthische postamentzuilen en, boven het gekorniste en opgebogen hoofdgestel,
een frontispies met beeld-nis. Het altaar is samengebouwd met zijpoortjes,
die aansluiten bij een hooge lambriseering-betimmering, die, in samenhang
met de koorbanken, door Korinthische pilasters in vakken is verdeeld. Altaar
en wandbetimmering in rococo-stijl (afb. 59).

Hoogaltaar,
lambriseering
en banken.

De rijke, maar tevens eenigszins forsch-pralerige ornamentatie doet de vraag rijzen,
of de uitdossing van het koor in zijn geheel en de vleugelstukken van het altaar niet
dagteekenen van het tweede kwart der 1 9de eeuw, en of derhalve de in den vloer
medegedeelde schenking, die toch iets belangrijks moet betreffen, niet slechts slaat
op den enkelen vloer, maar op de geheele aankleeding van het koor, de communiebank incluis.

Twee zijaltaren in i8de-eeuwschen trant (XIXb ?).
Drieledige en uitgezwenkte houten communiebank, de paneelen met vullingen in forschen Lodewijk XV-trant (XVIIIc). (Thans, minder harmonisch,
ten deele tot vOOr de koortrede verplaatst).
Twee driecellige biechtstoelen met vier Korinthische postamentzuilen en
barokke vlamurnen op de kornissingen (XIXb).
Doopvont (wijwaterkom ?), platronde zwart marmeren kom op grijsmarmeren balustervoet. Middellijn 45 , hg 1 M. (+ r-loo).
Houten preekstoel, met aan de cylindrische kuip, in ovale lijsten, de busten
van drie Evangelisten (de vierde voorgesteld op het achterschot); trapje met

Aharen.
Communiebank.

Biechtstoelen.
Doopvont.
Preekstoel.
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gesneden leuning; hoofdgestelvormig, rond klankbord, bekroond met een
vlampot op voluten. Lodewijk XVI (afb. 58, XIX ?).
Houten beelden. Kruisbeeld, hg 65 (afb. 6o, XVIII).
H. Vitus met kerkpoort en palmtak, staande op een leeuw, hg Ho (afb. 61,
+ i600). H. Vitus (in het frontispies van het altaar), in Lodewijk XIV
kleedij ; hg + 1 zo (+ 1700).
H. Hubertus, als krijgsman en vergezeld van zijn hond, geknield voor de
verschijning van het hert; hg 161 (+ 1 700). H. Antonius Abt, hg 98 (XVII).
H. Annatrits, hg 120 (XVII).
H. Magdalena (op een biechtstoel), slecht van verhoudingen; hg 89 (XVIII).
H. Philippus Nereus (op een biechtstoel), slecht van verhoudingen, hg 91
(XVIII).

Schilderijen. Aan het hoogaltaar een Opstanding van Christus, late school
van Rubens in den trant van Jac. de Wit. Doek ong. 28o X 190, van boven
afgerond. In de doopkapel: Doop van Christus, paneel ongev. 7o X 6o,
zwak (XVId of XVIIa).
Hangkroontje. Hangkroontje, zesarmig, de baluster met dubbelen adelaar, hg 43 (XVII).
Kanonborden. Stel van drie kanonborden, in brume lijsten; gekleurde ornamenten; grof
(XVII).
Zilverwerken. Stralenmonstrans op gerekt achtzijdigen voet met twee cherubijntjes en
wingerdversiering; het ronde expositorium met zijn stralenbundel omgeven
door twee groote engelen (Geloof en Hoop), en twee kleine met palmtakken,
die den baldakijn ondersteunen, Welke God den Vader en de Duif overhuift; onderaan het Lam; op den baldakijn: de pelikaan. Op den stam het
alliantiewapen v. d. Bergh-v. Limburg Stirum. Merk: W. Hg 71 (M 1926,
5 5 ; XVIIIa) 1).
Reliekhouder in stralenmonstransvorm, hg 32 1/2 (XVIII).
Miskelk; voet en nodus achtzijdig; parellijstjes en laurierversiering; er op
gegraveerd PASTOR WELL 1803.
Een paar urnvormige ampullen. Merk PAT en springend bokje (XVIIId).
Wierookvat, met gegrifte en geboorde ornamentatie; Merken TC? en hamer
(XIXb ?). Eenvoudig scheepje (+ i800).
Missaalband. Missaalband met to weerzij den rococo hoekstukken en een middenveld,
eenerzijds met de Madonna, halflijfs, anderzijds den H. Vitus. Merk P T
(Lod. XV-stijl, oud?).
Rood- en geelkoperen Godslamp, hg (zonder ketting) -lo (XIX A).
Godslamp.
Geelkoperen misboek-lezenaar, Lodewijk-XV, grof, vervaardigd door Arnold
Lezenaar.
Wijers, 1778.
Rood- en geelkoperen wierookvat met scheepje (XIXb?).
Wierookvat.
Vijf paar gedreven, met drievoetpostamenten op omklauwde bollen en
Kandelaars.
versierd met rococopaneeltjes met schelpmotief, de profielen van den stam
Schilderijen.

1)

Het echtpaar zou reeds 165z overleden zijn. Alsdan is de monstrans 6f veranderd, 6f heeft de, bij
testamentaire beschikking bepaalde vervaardiging op zich laten wachten.
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met acanthus en schelpen; gemerkt A W (Arnold Wijers); vier paar hg 721/2,
een paar hg 75 1/2 (XVIIId).
Drie paar alleen geprofileerde, hg resp. 54, 52 en 5o (XVIIId).
Twee paar met geprofileerden ronden voet, canneluren-schacht en pinblaker,
hg resp. z8 en 31 (XVIIId).
Gesmeed ijzeren kaarsenstandaard, met, driehoog, kransen, waarop resp.
I5, 10 en 5 blakertj es. Hg 15o (XVII ?).
In den toren hangen drie klokken: 1, van 75 middellijn en met het opschrift:

Klokken.

IN HON SS TRINITATIS ET BVM DNA IN WELL BARONISSA DE LIEDEL PASTORE
IFA VAN HILSTii VIVos VOCO MORTVOS PLANGO DVRA TONITRVA PELLO
I/ALEXIVS PETIT ME FECIT 1782.

Versierd met een ornamentband en een figuurtje
van O.L.Vr. 2., van 5 7 middellijn en met het opschrift: ALEXIVS PETIT EN
EVERARDVS PETIT EN ALEXIVS PETIT IVNIOR ME FECIT A° 1785. Boven het opschrift een ornamentband. 3, van 44 middellijn met hetzelfde opschrift
als op de vorige, maar waaraan, ingehakt, nog is toegevoegd T I DE LIEDEL
BARONISSA DE WELL ME DEDIT. Boven het opschrift een ornamentband.
Torenuurwerk: Op een staaf van het raamwerk staat: IAN REMMEN FECIT IN Uurwerk.
WELL I 704

(M 1 888, 37).

Groote sacristiekast met hangkasten, ladentafel en kleine kastjes. Gemengd
Lod. XV- en Lod. XVI-trant (XVIIId).
Driestel van Witte zijde met bonte bloemen (XVIII).
(Lit. M 1893, 77). Op het kerkhof z3 hardsteenen kruisen, het oudste met
het jaartal 1574, het jongste met het jaartal 1748; vele met gefatsoeneerde
kruiseinden. Klein kerkhofkruis, waarop staat: HIER LIGGEN BEGRAVEN DIE

Kast.
Paramenten.
Grafkruisen.

GVDDEN PARTIEN GODT TROST DIE SYELLE.

Wegkapelletje van den H. Antonius van Padua. Zeer eenvoudig baksteenen,
open kapelletje op 5 /8 grondslag en met rechtkantig topgeveltje (XVIII).

Wegkapelletje.

HET KASTEEL.
Ned. Kast. I, 2 5 ; Buiten 1910,
P 193o, 17z; Kast. v. Ned. I. plaat P 1 - 6.

LITERATUUR :

8 8,

ioo; Limb. Jb. 1906, 15 5; 1 9 1 z, 8 z; Literatuur.

Het tot het kasteel behoorende omgrachte terrein (zie afb. XX) is ongeveer
25o M. breed en zoo M. diep; een tusschengracht verdeelt het in twee deelen,
waarvan het zuid-westelijke tot teelt- en moestuin dient; op het noord-oostelijke
liggen de kasteelgebouwen, en wel, het voor zich weer omgrachte hoofdgebouw A, dat odor de poort B door een brag met den voorhof C is verbonden;
vooraan het zgn. Jagerhuis D, links achteraan de bouwval 0 van een toren.
Het hoofdgebouw (afb. XXI) bestaat uit vier vleugels om een vierkant binnenplein E; de achtervleugel is de breedste, de voorvleugel de smalste; de zijvleugels zijn iets ongelijk; in het midden van den voorvleugel springt de
ingangspoort B naar voren.
Boven de half ondergrondsche of kelderverdieping en behalve de zolders,

Hoofdgebouw.
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telt het gebouw deels twee, deels drie verdiepingen, waardoor het vele hulptrapjes en hulpgangen heeft. De hoofdverbindingsgangen liggen aan het
binnenplein, links en achter, alwaar de eenvoudige hoofdtrap ligt. De hoofdvertrekken liggen aan de buitenzijden, in den rechtervleugel nemen zij de
voile vleugelbreedte in.

-1f

50

100 M.

Mb. XX. Wel. Kasteel. Situatieteekening, naar eene vergrooting van de
kadastrale kaart door W. Kater, gewijzigd en get. door W. A. Hemsing.

Uitwendig.

Het muurwerk is uitsluitend van baksteen opgetrokken. De baksteenlengte
bedraagt aan den N.W. buitenmuur 27 cM., aan de andere gevels 24% c.M.,
de dikte 6% cM. (afb. 62-64). Door de ongelijke breedte der vleugels
ligt de nok van den breederen achtervleugel het hoogst, en heeft de voorvleugel slechts een lessenaardak met de goot aan het binnenplein. De aaneengesloten leien daken steken aan de buitenkanten van het gebouw aanmerkelijk

over en loozen daar, zonder goten, het hemelwater onmiddellijk in de grachten.
De vensters zijn groot en rechthoekig, de meeste met een strek, enkele met een
boog overspannen. In het voorfront van het kasteel heeft de rechtervleugel
een rechtkantigen topgevel. Het poortfront B heeft een geveltopje met
gezwenkte zijkanten, waarin zich een uurwijzerplaat en een klokje bevinden. 1)
Het poortgeveltje draagt het ankerjaartal 16 3 7. Op den linker hoek verschaft
de zware ronde toren G het aesthetische hoofdaccent, niet alleen met
zijn muurwerk, maar vooral met zijn hooge en forsch gefatsoeneerde,
deels klokvormige, deels peervormige leien spits. In het metselwerk treft

1)

Het uurwerk werd in 1784 hersteld door A. Remmen (M 1921, 62).
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10
20 M.
Mb. XXI. Wel. Kasteel. Plattegrond.
Opgemeten en geteekend door S. J. van Embden en H. Kammer.
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Inwendig.

Voorhof.

Ronde toren.

Brouwerij.

Kleine toren.
Jagerhuis.
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men nog resten aan van thans door de vensters doorsneden muuroverstekken op spitsboogfriezen, bijzonderlijk aan den N.O. vleugel en aan
den ronden toren G. Het metselwerk van dien toren G, dat veel reparatie
onderging, schijnt hoofdzakelijk in kopverband, hier en daar in staand verband,
to zijn uitgevoerd; misschien bestaat het muurwerk inwendig uit stort- en
stampwerk.
De lokalen der onderverdieping zijn overwelfd met tongewelven, met bij de
vensters de noodige steekkappen. De eerste verdieping bevat de voornamere
vertrekken, eenige met fraaie schoorsteenboezembekleedingen en marmeren
schoorsteenmantels, deels van het laatst der i 8de, deels van het begin der
1 9de eeuw (afb. 67 en 68). De hoektoren, Wiens benedenvloer 1,20 M. lager
ligt dan de gangvloer van het gebouw, is aldaar inwendig rond, het koepelgewelf is er door diagonaalbogen gevierdeeld (reparatie ? ; het muurwerk is
nl. op die hoogte uitgebuikt), het 3,85 M. hooger liggende vertrek is zeszij dig
en met een straalgewelf overkluisd.
De drie vleugels om den voorhof C hebben twee verdiepingen onder zadeldaken, en bestaan uit woonruimten, bergruimten en
stallen; aan den Z.W. vleugel L (afb. 64) ligt een
(voorheen open) hal, waarvan het hoofdgestel wordt
gedragen door vier hardsteenen Dorische zuilen. Aan
den N.O. vleugel ligt een zware ronde toren M
(afb. XXII) ; deze heeft 9, 5 o M. middellijn, is van
26 1/2 cM. lange, 6 cM. dikke baksteenen opgetrokken in
staand verband, en draagt een overstekend klokvormig gebogen leien dak met een gesloten achtzijdigen koepeltop.
Het bovendeel van het metselwerk is, op een spitsbogenfries, een halven Steen uitgekraagd. In het muurwerk bevindt zich nog een spiegat en een, in een hardsteenblok uitgehouwen, schietspleet. Inwendig is de
toren beneden rond en overdekt met een vlak koepel... gewelf, daarboven achtzijdig met, Tangs de wanden acht
5 M.
halfronde schildbogen van een verdwenen straalgewelf;
Mb. XXII. Well
daar weer boven ligt een balkvloer.
Kasteel, Toren M, d.
Tegen dien toren sluit de z.g. „brouwerij" N aan,
S. J. v. E. en H. K.
met een rechtkantigen topgevel en waarvan de muren,
blijkens achtergebleven strekbogen, vele veranderingen hebben ondergaan.
De kleine toren K is van z6 1/2 cM. lange, 6 1/2 cM. dikke baksteenen in onregelmatig staand verband gemetseld en draagt een helmvormigen leien spits.
Het vrijliggende z.g. jagerhuis D (afb. XX en 6 5 ) telt behalve den zolder
slechts een verdieping. De vOOrtopgevel is versierd met muizetandlijsten en
aan de zijkanten met kwartcirkel- en S-vormige rondingen; de achtertop is
rechtkantig. De voorgevel heeft links een poortdeur en had, blijkens een achtergebleven segmentboog, nog een poortdeur in het midden. Het metselwerk
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bestaat uit 25 cM. Lange baksteenen in kruisverband. Overgebleven ankers,
een een en twee nullen, hebben misschien behoord tot het jaartal 1600.
De ten Westen van het kasteel op den hoek van het terrein liggende, als
bouwval overgebleven TOREN 0 (afb. XXIII) is van baksteen in Vlaamsch
verband gemetseld ; de middellijn bedraagt 7,90, de
muurdikte op terreinhoogte 1,40 M. ; de baksteenen
zijn 29 cM. lang en bijna 7 cM. dik. De muren bevatten
vele nissen met spie- en schietgaten. De bouwval verrijst
nog, ongelijk, tot 14 1/2 M. boven den beganen grond.
In de overkoepelde benedenruimte bevindt zich een
put, en aan diens Breeden rand de toegang tot een overwelfden, met aarde bedekten, gekromden, nog ongeveer
7 M. langen tunnel, van 1,20 M. tot 2 M. breedte, die
in drie afdeelingen is verdeeld, en met een bocht naar
het Noorden loopt.
Het van boogfriezen voorziene muurwerk, dat men aantreft
aan den ronden hoektoren, aan het voorfront en aan den
buitenmuur van den rechter vleugel behoort tot de oudste
deelen van het bouwwerk, en kan onderaan van de i5de
eeuw, hooger ten deele van de i6de eeuw dagteekenen; het
metselwerk van den buitenmuur van den linker vleugel is op
zijn minst van de i 6de eeuw. In de i 7de eeuw hadden er
groote veranderingen plaats. Zoo werd de achtervleugel
aan de buitenzijde, volgens een gedenksteeh, in 162 5 ongeveer
2. M. naar buiten verbreed (zie afb. XXI, a b c d). De
binnenhof veranderde in een binnenpleintje, toen, waarschijn5 M.
lijk in 1625 of niet lang daarna, de achtervleugel en de linker
Afb.
XXIII.
Wel.
Toren
0
vleugel aan het binnenplein voorzien werden van gangen
(afb. XXI, of en fg), met het Joel de vertrekken, die eerst
het een door het andere toegankelijk waren, op iedere verdieping door een gemeenschappelijken corridor meer onafhankelijk met elkaar in verbinding to brengen.
De genoemde veranderingen blijken niet alleen uit de, in de onderverdieping aan de
N.W.zijde zichtbare draagbogen en op de bovenverdiepingen uit smalle pijlers, die
zich in eenige vertrekken op genoemden afstand van den voormuur bevinden, maar
het overtuigendst op de zolders uit de oude kapspanten, die, sommige zelfs nog met
overblijfselen van de vroegere dakbedekking, zijn behouden, en die door toevoeging
van stempels en schoren de noodige verbreeding erlangden, zoo naar de buitenzijde
van het kasteel als naar de zijden van het binnenplein. Hier en daar teekenen zich die
toevoegingen ook aan het buitenmuurwerk af.
Aan het binnenplein E (afb. 66), waar de muren geheel nieuw werden opgetrokken,
spreken de veranderingen uit de eenigszins gedwongen eenheid der gevels, die onvolkomen met de inwendige verdeeling strookt. Waarschijnlijk werd ook omstreeks
het midden der i 7de eeuw het metselwerk van den ronden hoektoren G verhoogd
toen deze zijn gefatsoeneerde spits verkreeg.
Ook de helmen van de torens aan den voorhof dagteekenen van lien tijd. Met uitzondering van die oudere torens en eenig aansluitend muurwerk der zgn. brouwerij,
die nog van het eind der i 5 de eeuw kunnen dagteekenen, is de voorhof van de i7de
eeuw, met latere toevoegingen.

Bouwval
van een
belfried?

Bouwontwikkeling
en tijdperken.
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Tusschen den geisoleerden toren 0 op den hoek van het kasteelterrein en het 45 M.
daarvan verwijderde kasteel zelf is, zonder onderzoek in den bodem, moeilijk verband
te brengen. Deze toren, die, te oordeelen naar den put, misschien een belfried was,
kan van de i4de eeuw dagteekenen, eer van de i5de.
Kapel.

Diversen.

Particuliere
huizen.

De bij het kasteel behoorende KAPEL van de H. Barbara (afb. XX P; ± 1700)
ligt buiten nabij de omgrachting. Zij is gebouwd van baksteen, naar 3/8 gesloten,
3 , 5 o M. breed, 6 M. diep. Het topgeveltje heeft gezwenkte zijkanten, een
rechthoekig deurtje, waarboven twee segmentboogvenstertjes ter verlichting
eener achtergalerij met uitgezaagde balusters; te weerszijden bevindt zich een
rondboogvenstertje. Op het leien dak verrijst een zeszijdig open helm- en
knobbelspitsje met ijzeren kruis.
De kapel bevat: Een altaartje met uitgezaagde en geschilderde Korinthische
retabel. Een beeldje van de H. Barbara, hg 14o (XVII B). Een houten
H. Sacramentstroontje, besloten tusschen voluten en twee engelen, die
de kroon ondersteunen a 1700); voorts twee daarbij behoorende houten
bloemenvaasj es .
E 39, huffs met twee gezwenkte zijtopgevels (± 1700).
E 6o, huisdeur met koperen klopper, deurknop en sleutelplaat (XVIII).

WELLERLOOI,
Miskelk.

Kandelaars.
Klokje.

De R.-K. KERK (H. Katharina) bezit:
Een zilveren, gothischen miskelk met zeslobbigen hollen voet, de zware
nodus versierd met traceeringen en zes vierkante noppen met rozetjes; de
voet, waarop een Maltezer kruis is gegraveerd, draagt (gehecht) de blazoenenVan Limburg Stirum-von Reichenstein (afb. 55, XVII A). (M I922, 8o).
Twee paar rood- en geelkoperen geprofileerde kandelaars met pinblakers,
hg resp. S9 en 53 en een paar geelkoperen (XVIIId en XIXa) hg 29,5.
In den dakruiter hangt een klokje (M 1 909, 5) met het opschrift: Anno 165o
S. CATARINA ORA PRO NOBIS TILMANUS MOM PRAETOR CASPARUS HERMAN.

Het

is versierd met een loofrankje en een borstbeeldje van de H. Katharina.
Wegkapelletje.

Het eenvoudige thans gecemente wegkapelletje van de H. Anna (XVIII)
bevat, achter een hekje met kruisstaven, een op hout geschilderde: Visitatie?

BROEKHUIZEN.
Literatuur.

v. d. Aa. P 1899, 93; 19n passim; 1931, 52. M 1879. 165; 188o, 286; 1891, 167; 1906, 73;
1907, io, 1908, 59.
De gemeente bevat de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst, en
schap Ooien.

Naam.

o. a. de buurt-

Broek beteekende ook vroeger een drassige streek, een moeras ; worst: een boschachtige
uitgestrektheid. Broekhuizen kan dus beteekend hebben : de huizen aan het broek.
De naam Broekhuizenvorst is nieuw; vroeger werd het dorp „Vorst" geheeten en
o. a. als Vorst„prope" Broekhuizen aangewezen (P 19 3 1, 55).

BROEKHUIZEN.
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Van sinopel, met een schildhoofd van zilver, beladen met hermelijnstaartjes ( 5 : 4), Wapen.
wordende het schild met de rechter hand vastgehouden door den H. Nicolaas, gelaat
en handen van natuurlijke kleur, gekleed in bisschoppelijk gewaad van goud, het hoofd
gedekt door een mijter van goud en omgeven door een nimbus van hetzelfde en
houdende in de linkerhand opgeheven een kromstaf van goud (M 1926, 1).
Het gebied der gemeente behoorde tot het deel van Lotharingen, dat bij het Verdrag Geschiedenis.
van Meersen(?) in 87o aan Karel den Kale werd toegekend. Later was het een onderdeel van het „Land van Kessel" (Kessel aid Maas). Graaf Hendrik V van Kessel verkocht in 1279 het aan den linker Maasoever grenzende deel zijner graafschap aan
Reinoud I, graaf van Gelder, welk graafschap in 1 339 tot hertogdom werd verheven.
Zoo kwam in de i 6de eeuw de streek onder het gezag van Keizer Karel V (als Hertog
van Gelder Karel II), werd in den 8o-jarigen oorlog, dan door Spaansche dan weer
door Staatsche troepen bezocht en kwam in 1648, als onderdeel van Spaansch Gelderland aan Spanje. Bij het tractaat van Utrecht in i 71 3 geraakte het Land van Kessel, waar
Broekhuizen een onderdeel van was gebleven, als Pruisisch deel van het Overkwartier
van Gelder, onder den Koning van Pruisen, aan wien het, ook na den Zeven-jarigen
Oorlog (na een tijdelijke Oostenrijksche bezetting van 1759-176 3 ) onderhoorig bleef.
Aan het erode der i 8de eeuw Fransch geworden, maakte Broekhuizen tot 1814 deel
uit van het Kanton Horst in het Roerdepartement. Van 1 o Maart tot 18 Augustus
van dat jaar stond het onder het door de Geallieerden ingestelde „General-Gouvernement" van den Neder-Rijn, voorts tot '2 Mei 18i 5 onder dat van Neder- en MiddenRijn. Daarna kwam het gebied aan de Vereenigde Nederlanden. Van 183o tot 1839
onder Belgisch beheer geraakt, werd het in 1839 voor goed Nederlandsch.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
Ofschoon, naar algemeen wordt aangenomen, de Romeinsche weg van
Tongeren naar Nijmegen de gemeente doorsneed, en vermoedelijk aan de
overzij van de Maas een andere Romeinsche weg in de richting van Pont
ten Z. van Geldern daarbij aansloot '), is het opmerkelijk, dat er bijna geen
voorwerpen uit voor- of vroeghistorischen tijd ontdekt zijn. Aileen zijn
te Broekhuizenvorst in 1920, bij het uitdiepen van de Marsbeek, bronzen
Romeinsche voorwerpen gevonden, nl. een drietal fibula's, een armband en
veertien munten van keizers uit de 1 ste en de zde eeuw (M 192o, 93). G.

BROEKHUIZEN.
De R.-K. KERK (LITERATUUR : M 188o, 286; 1895, 78; 1908, 6o) toegewijd aan den H. Nicolaas, ligt vrij te midden van het kerkhof. Zij is
een eenbeukige overwelfde ruimte van vier traveeen met een 5 / 8 veelhoek ; het
muurwerk is gebouwd van baksteenen met groefsteen voor de details. Aan de
zuidzijde ligt een kleine vierkante (toegevoegde) sacristie (afb. XXIV, 6 9, 70).
De ingang bevindt zich midden in den westgevel; de eerste travee is
grooter dan de andere ; het koor heeft geen andere architectonische afscheiding dan een tredeverhooging. Ter zijde bevinden zich (dichtgemetselde)
1) Zie Hagen Riimerstrassen der Rheinprovinz. Bonn 1931, 220).
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Uitwendig.

doorgangen, ëen aan de zuidzijde van de tweede, een aan de noordzijde
van de eerste travee.
Het metselwerk is opgetrokken van 26 cM. lange baksteenen in staand verband. De westgevel is geheel effen, en heeft als silhouet de kantlijnen van het
eerste paar steunbeeren en de
DOOR5NEDE OVER A-B .
rechte kanten der vlechtingen
van den driehoekigen topLEGENDA"
al XVd.
RIB.
gevel. Boven de deur bevindt
XV1i or XVIlt.
D LATER.
zich een (nieuwe) met groefsteen omzette spitsboognis. De
waterlij sten en de afdekkingen
der eenvoudige steunbeeren
zijn van groefsteen. Het eenvoudige leien dak heeft thans
goten. Midden op het dak
JCHALKZUILTJt
verrijst een houten klokkenoada.zgen Om
koepeltje, waarop een spichtig
spitsje staat met kruis en haan.
De tweedeelige harnassen der
spitsboogvensters zijn niet oud.
Onderaan zijn de wanden effen;
de gewelfribben rusten op
34-ronde mergelsteenen schalken, die, even ander de waterlij st, uitgekraagd zijn op
koppen, waarvan er echter
slechts een is overgebleven;
,
IMO
de kapiteelen zijn geprofileerd
15
10
20 MET E R ,
5
en
achtzijdig. De gordelribben
Mb. XXIV. Broekhuizen. R.-K. Kerk.
vormen stompe spitsbogen;
schildbogen ontbreken. De ribben hebben als profiel een 7/8, deels holzijdige
staaf, met te weerszijden een hollijst; de ronde sluitsteenen zijn met moderne
rozetten versierd.

V

Inwendig.

Bouwontwikkeling
en
tijdsbepaling.

Doopvont.

Het schijnt de bedoeling te zijn geweest om tegen den westgevel een toren te bouwen.
De dichtgemetselde segmentboogdeuren konden dan tijdens den bouw als ingangsdeuren dienst doen.
Schip en koor dagteekenen waarschijnlijk van de tweede helft der XVde eeuw, de
klokkenspits van de XVIIIde. De sacristie is een toevoegsel van de XVIIde of van
de XVIIIde eeuw. De kerk werd in 1884 gerestaureerd door den architect J. Kayser.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Hardsteenen doopvont, waarvan de achtzijdig komvormige kuip met vier
koppen rust op een prismatischen tronk, met vierkanten plintvoet; middellijn
van de kuip 65. Beschadigd (afb. 89; XV).
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Hardsteenen uitgekraagd napvormig wijwatervat, achterin inwendig vet- Wijwatervat.
sierd met een acanthusblad tusschen rankvoluten; voorsprong 23 (XVIIIa).
Op een nieuwe kolom rustende eiken preekstoel, waarvan elk der zijvlakken Preekstoel.
van de zeszijdige kuip opgeluisterd is met een rondboog op pilasters, die
met rankendoorstrengelingen zijn versierd, het achterschot zijlings uitgezwenkte arabesken heeft, en het klankbord als een hoofdgestel is geprofileerd; het achterschot draagt het wapen van den schenker Huijn van Geleen
(M 1908, 6o); op het fries van het klankbord staat SALICH SYN DIE TWOORD
GODS HOOREN EN DAT BEWAREN LUCE XI. 1644. Op de hoeken van de kuip
zijn nieuw aangebracht: balusterpilasters, op de paneelen : cartouches met de
Evangelisten-symbolen, op het klankbord: een kanteelenlijst.
Zeer veranderd klein orgelfront, waarvan de gebeeldhouwde omvattingen Orgelfront.
der drie pijpenbundels en van de twee vlakke pijpenvelden, alsmede de
vleugelstukken grootendeels oud zijn (XVIII A). Het orgel werd in 1852
overgebracht van de kerk to Nederweert; in 1862 werd het door brand
beschadigd (M 1908, 68).
I. Vierkant ruitvormige grafsteen, waarop staat: RNDUS. . . . JOES VER- Grafsteenen.
HYEN 41 ANNIS HUJUS ECCLESIAE PASTOR OBYT 31 MAYI 1722 A° AETATIS SUAE
87 HIC SEPULTUS R.Q.I.P. (M 1 903, 5 o; 1908, 67). 2. Grafzerk van Johan
Aerdts, Schout der vrijheerlijkheid Broekhuizen (t 1 7 51) en zijner echtgenoote Henderin van Gulyck (t 1759). De zerk draagt behalve het opschrift,
en zinspelende op de voorgestelde blazoenen van man (met sterren) en vrouw
(met een roos), de versregelen: stella duce-jugi rosa-sancta Luce-post spinosaperfruamur et cingamur-in coelestibus. 3. Grafzerk van pastoor Sybertus
Potten (t 1786) (M 1903, 5 o en 1908, 68).
Calvariegroep, gevormd uit een Kruisbeeld, hg 158, en (niet bijbehoorend) Houten
Madonna, hg 88 (XVI A); beelden.
een Maria en een Johannes, beide hoog '26 (-I-z
H. Petrus, hg io6 (XVIa); H. Antonius Abt, hg 95 (afb. 84, XVIa); H. Katharina, hg 95 (afb. 83, XVIa), alle nieuw opgemaakt en met vernieuwde attributen. Borstbeeld van den H. Nicolaas, met mijter en mantel, hg 55 (XVIII A),
thans in de voorgevelnis.
In een buiten tegen het koor aangebouwde kleine rondbooghal met lessenaardak, een Heilig Graf met grof folkloristisch beeld, lang io6; in een nis er onder Heilig Graf.
voorstelling in hout van steenblokken, aardklompen, een doodshoofd en
beenderen (XVIII ?).
Alleen die van de laatste travee en die van den koorveelhoek zijn oud, maar Gewelfschilderingen.
gerestaureerd.
Zij bestaan uit rankwerk, waartusschen S. Nicolaas, Petrus, de Symbolen
der Evangelisten, Engelen met spreukbanden, het S. Janslam, Heiligen,
wapens, een bloempot, een voorstelling van de zon of de maan en dergelijken. Op een banderol het jaartal Mcccccxl.
I. Een met geprofileerden zeszijdigen voet en stam, nodus en ringen ver- Zilverwerk.
sierd met parelbanden (afb. 85); op den voet staat PETRUES BRUGHUYS Miskelken.
5
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PASTOR TOT BROCKHUYSEN GERTYEN HENNECHENS A° 1730 DEN 13 MEY

Reliekhouder.

Ampullenblad.

Ampullen.
Missaalband.

Kandelaars.
Wijwaterbakje.
Paramenten.
Klokken.

Grafkruisen.

Madonnabeeld.

Kasteel.

Merken: Lelie en (cursief) NS. 2. Een over Wiens ronden voet, ring en
nodus, iets verhoogde, vlakke barren zijn gedreven, die, in plan gezien, een
kruis vormen; dezelfde merken als voren (afb. 85, XVIIIb).
Rond zilveren reliekdoosje, geplaatst in een omranding van acanthusvoluten
en twee engelkopjes, samengevat in het midden van een houten kruisje op
bol en plintvoet, kruis en voet versierd met strooken, losanges en driehoekjes
van been. Het geheel hoog 5o. Laat-Lodewijk XVI (XIX A ?).
Langwerpig rond ampullenblad, waarvan de rand met parellijsten nog versierd is met schelpmotieven, waartusschen zes St. Jacobsschelpjes. Merken:
Venloo en, gekoppeld, M M (Mathias Meijers). Lg 26, br 20 (afb. 9o, XVIIIa).
Een paar urnvormige ampullen. Merken: Venloo en M B (Mathias Boermans;
XIXa).
Missaalband met zilverbeslag, het middenveld der voorzijde met de voorstelling der H. Maagd als „Electa ut sol", dat aan de achterzijde met den
H. Nicolaas, telkens omgeven door rococo ornamentatie. Merken: Wapen
van v. d. Bergh, een bokje, R R (XVIIIc).
Vijf paar gegoten koperen pinkandelaars, met getorsten baluster op drievoetpostament met omklauwde bollen; hoog resp. 29, 34, 37, 43 en 49 (XVII B).
Eenvoudig koperen wand-wijwaterbakje, met blazenversiering, waarbij een
kruisje en I H S (XVIIId).
Een paars driestel, een groen kazuifel, een Witte stola met gouden en bonte
bloemen, een wit H. Sacramentsscherm met gouden vaas en bloemen (XVIII).
In den dakkoepel hangen twee oude klokken: 1, van 96 middellijn met het
opschrift in fractuurletters : nicolas pater sis nobis o bone pastor . iohannes
de venlo me fecit anno domini m cccc xxxvii. 2, van 6o middellijn met het
opschrift: J. H. M. HERMANS PASTOR. M. A. BARONESSA DE WEIMAR. W. W. HERMANS BURGIM. ANNO 1843 (voorts cursief) : Petit & Fritsen me fuderunt.
Op het kerkhof bevinden zich nog een aantal oude hardsteenen grafkruisen,
waarbij drie met onleesbaar geworden opschriften gevormd met gothische
letters (XVI), negen met opschriften samengesteld uit Romeinsche letters,
het oudste van 1625, het jongste van 1708; van meerdere zijn de kruiseinden
met rondingen versierd.
Een. (niet oud) open wegkapelletje nabij het kasteel bevat een houten Madonna,
in de kleedij van de eerste helft der i8de eeuw, met op haar linker hand het
kindje Jezus. Hg 88 (afb. 86, XVIII A). Nieuw opgemaakt.
HET KASTEEL VAN BROEKHUIZEN.
1880, 286; 1891, 167; 1903, 5 o; 1908, 59; 1920, 22.
Oorspronkelijk de zetel van de Heeren van Broekhuizen., die sedert 1460 bekend
zijn. Hun wapen bestond uit een doorsneden schild, boven van zilver beladen met
negen hermelijnstaartjes 5 : 4, beneden van sinopel. Vanaf het begin der 16de eeuw
kwam de heerlijkheid aan andere geslachten en door verkoop in 1744 aan den
koning van Pruisen. In den Franschen tijd bij de domeingoederen gevoegd, ging
LITERATUUR : M
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het kasteel later door verkoop in particuliere handen over. Thans is het als woonhuis met hoeve in gebruik.
Het van baksteen gebouwde huis (afb. XXV, 71 en 72) ligt aan een nog
overgebleven deel van de vroegere omgrachting. Het is boven een onderkeldering twee verdiepingen
hoog. In hoofdvorm is het
PLAN .VERDIE
rechthoekig (ongeveer 22 M.
lang, I I M. breed), heeft een
leien schilddak, en aan de
voor- of westzijde een forschen risaliet met tympanon.
Op den Z. 0. hoek sluit
tegen het huis een zware,
langwerpig-vierkante, oudere
toren aan, wiens metselwerk
nog ruim anderhalven Meter
hooger oprijst, en die met
een schilddak gedekt is.
Midden voor den risaliet geeft
PLAN. BEG . GRON D
een tweevleugelig buitentrapje toegang tot de hal,
waarin, binnenkomend links
vooraan, de open huistrap
ligt ; de hal geeft toegang tot
een zaal en twee vertrekken;
de andere twee vertrekken,
een links, een rechts (dit in
LEGENDA
1!!
den ouden toren) zijn slechts
■ XVI
XVIII A
uit de aansluitende kamers
P LATER
1111
III
toegankelijk. Dezelfde indee15
20 MCTER.
ro
5
ling is ter eerste verdieping
Afb. XXV. Broekhuizen. Kasteel.
herhaald. Eenige vertrekken
zijn thans onderverdeeld.
De risaliet heeft baksteenen zijpilasters; de omlijsting van het effen tympanon
is thans gecement; de deur is rechthoekig omgeven door in baksteen nagebootste bossageblokken; de vensters hebben smalle rechthoekige omlijstingen,
bovenaan als een strek behandeld. De dakrand wordt ondersteund door
een zware, groefsteenen, geprofileerde lijst.
Van den in onregelmatig staand verband gemetselden toren, wiens vensters
zijn ingebroken en vergroot, is het bovendeel van het muurwerk, ongeveer
ter hoogte van de daklijst van het hoofdgebouw, op een tandlijst een halven
steen overgekraagd.
Drie vertrekken hebben aan den schoorsteen eenvoudige, maar sierlijke

Ligging en
algemeen
overzicht.
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Uitwendig.

Inwendig.
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groefsteenen ondermantels (afb. 73 en 74). Van een deter schoorsteenen is
de bovenboezem beschilderd met een Korinthische ordonnantie met, in de
kroonlijst, krijgstropheeen.
Bouwtijden.

Het gebouw, dat van de eerste helft der i8de eeuw dagteekent, werd misschien
ontworpen door den architect Jacob Sprenger, die in 1738 te Broekhuizen overleed
(M 192.0, 22). De toren is waarschijnlijk van de i6de eeuw.

PARTICULIERE GEBOUVEN.
Huizen.

Kasteel.

A, n°. I, bevat een kamer, waarvan de schoorsteenboezem met schelpnis, en
de vlakke zoldering in stuc versierd zijn met eenvoudig lijst- en rankenwerk
in rococostijl (Midden-XVIII).
A, n°. 3, heeft een baksteenen voorgevel van het tweede deel der i6de eeuw,
maar met verplaatste en vernieuwde deur en vensters.
Van het voormalige KASTEEL DE KOLK (P 1931, 56) zijn slechts enkele
grachtindiepingen over.

BROEKHUIZENVORST.
R.-K. Kerk.

De R.-K. KERK is (sedert i8o I) toegewijd aan den Allerheiligsten Naam
van Jezus.

Geschiedenis.

Vorst onder Broekhuizen bezat reeds een kerk in '214. De parochie was aanvankelijk
toegewijd aan den Heiligen Verlosser.
KALE', K. kerken; NM. Cathol.; M 188o, 286 en 327; 1895, 78; 1900, zo; 19oz, 93;
1903, 53; 1906, 73; 1912, 26.

Literatuur.

De kerk ligt vrij te midden van het ommuurde kerkhof (afb. XXVI, 75-78).
Het drie traveeen tellende schip bestaat uit een hoofdbeuk met een smalleren
en lageren aan de noordzijde liggenden zijbeuk; op den hoofdbeuk sluit een
tnkelvoudig, smaller koor aan van een travee met een 5/ 8 veelhoek. Een langwerpig vierkante toren staat voor twee derden in de voorste travee van den
hoofdbeuk en client beneden tot ingangsportaal. In het verlengde van den
zijbeuk bevindt zich tegen het koor een vierkante sacristie. In de tweede
travee hadden hoofdbeuk en zijbeuk een (thans dichtgemetselden) ingang.
Uitwendig. Het muurwerk is in staand verband opgetrokken van baksteen, met toepassing
van groefsteen voor de details. De eenvoudige steunbeeren zijn met groefsteen
(vroeger met leien) lessenaarvormig afgedekt. De spitsboogvensters zijn voorzien van nieuwe of vernieuwde deels tweedeelige, deels driedeelige groefsteenen harnassen met traceeringen. Het voorste hoofdbeukvenster, dat
kleiner en lager is clan de overige, is thans dichtgemetseld. De vensterneggen
van het schip zijn recht, die van het koor trechtervormig afgeschuind.
De middenbeuk heeft een zadeldak, dat boven den triomfboog door een effen
topgevel is afgesloten; het lagere koor heeft een zadel-tentdak. Zijbeuk en
sacristie liggen onder een doorgaand lessenaardak.
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Van de drie torengeledingen is de benedenste effen en tot drievierden harer De toren.
hoogte gemetseld in Vlaamsch verband uit baksteen van groot formaat; aan
de binnenzijde bestaat
het muurwerk aldaar
HOOF D- eri
TOREN
Z IJ BE U K KOOR
uit mergel, inwendig
RI
BEEN
uit keien. De (later
gemaakte) westingang
U
1,)
heeft een oude houten
KAPi T EE LEN
deur met gekruiste
!NW
spiegelklampen; het
oude spitsboogvenster
boven de deur heeft
omta4===:=3
4 DM
(herstelde) mergelLEG E NDA :
steenen stijlen, die
11111 XIII OF xtva
Ell xv
boven in spitsbogen
XV5 OF X VI A
uitloopen; bovenaan is
de geleding, evenals
de bovengeledingen,
in staand verband gemetseld.
De tweede geleding is
grootendeels door de
kerkbedaking ingesloten, de traceeringen
der slanke nissen zijn
van mergel (en vernieuwd), die van de
bovengeleding i :„ zijn
bovenaan geopend als
galmgaten, de leien
20 METER
15
10
5
Afb. XXVI. Broekhuizenvorst. R.-K. Kerk.
torenhelm is achtzijdig
ingesnoerd.
De baksteenen van den toren onderaan zijn 28, 5 lg en bijna 7 dik ; aan hoofd- Maten.
beuk, zijbeuk en sacristie 27 ig en ruim 6 dik, aan het koor 26 1/2 lg en ruim 6 dik.
De kerk is met spitsbogige kruisribgewelven (afb. 78) overkluisd. Hoofd- Inwendig.
beuk en zijbeuk zijn gescheiden door spitse scheibogen op zware pijlers, Schip .
die in grondvorm overhoeks vierkant zijn en tot hun halve hoogte met effen
zijvlakken oprijzen om aldaar plotseling over to gaan in gelede kruispijlers,
elk met vier vlakke pilasters voor de scheibogen en de gordelbogen, acht
rechthoekige sprongen voor de schildbogen en vier ronde schalken voor de
diagonaalribben. Tegen de buitenmuren zijn op overeenkomstige wijze de
halfpijlers gevormd.
Zonder lijst of kapiteel spruiten de genoemde Bogen uit de pijlers voort,

V
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Koorbank.
Biechtstoel.
Doopvont.
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behalve bij de schalken, die de diagonaalbogen op geprofileerde achtzijdige
kapiteeltjes opnemen. Aileen de diagonaalbogen hebben een gemodelleerd
profiel: in het schip een talaan, in het koor te weerszijden een hol. De ribben
komen in ronde sluitsteentjes samen. In de sacristie komen de ribben zonder
kraagsteen of kapiteel in eens schuin uit den hoek.
De spitse triomfboog is ongeprofileerd en heeft de volle muurdikte als breedte.
In het koor staan de gewelven op mergelsteenen muurschalken, die achtzij dig,
in den veelhoek rond zijn, en (thans) eerst op waterlijsthoogte beginnen. In
het koor zijn de sluitsteenen gebeeldhouwd: die van het straalgewelf vertoont
een Christuskop, die van de travee het Lam Gods.
In den zuidwand van de koortravee bevindt zich een ampullennis met driepasafsluiting.
De schalken en de ribben zijn van mergel, de gewelfschelpen bestaan uit baksteenen, die aan hoofdbeuk en koor ruim 6 cM. dik zijn, aan zijbeuk en sacristie
bijna 6 cM.
Uit den ouderen metseltrant en het forschere baksteenformaat blijkt het benedendeel
van den toren het oudste deel van de kerk te zijn. Dan volgt het koor, dat ouder is
dan het schip, blijkens zijn geringere breedte en zijn aansluiting met den hoofdbeuk,
Wiens laatste zuidelijke steunbeer den eersten steunbeer van het koor ten deele
omsluit; bovendien blijkens de omstandigheid, dat de kooras niet met de as van
den middenbeuk samenvalt, maar, doorgetrokken, de as van den toren ontmoet;
bovendien wijzen de trechtervormige neggen der koorvensters op een ouderen
trant dan die van de vensters van het schip. Op den kerkzolder kan men aan den
muur boven den triomfboog nog het beloop herkennen van het vroegere lagere
en smallere dak van het schip en zien, dat die muur ten behoeve van het nieuwe
schip aanmerkelijk werd verhoogd en tevens naar de noordzijde werd verbreed.
Het benedendeel van den toren kan van de 13de eeuw dagteekenen, de hoogere
gedeelten van de eerste helft der i 6de eeuw; het koor van de 1 5 de, het schip van
de 15de of het eerste deel der i 6de. Volgens het fundatieboek der kerk werd deze
in 146o hersteld of vergroot en in 1 53 5 herbouwd. Waarschijnlijk werd de sacristie
kort na diens bouw aan den zijbeuk toegevoegd.
De muurverdikking van het benedendeel van den noorder triomfboogmuur bestaat
uit een ouder stuk metselwerk, misschien wel van het tweede deel der i4de eeuw,
en werd mogelijk behouden wegens de daarop aangebrachte muurschilderingen.
Het aan den oostelijken hoofdbeukmuur op de buitenzijde geschilderde of gewitte
j aartal 168(4?) betreft waarschijnlijk een vernieuwing aan de bedaking.
De kerk werd gerestaureerd in de jaren 1874, I88o en 1884 door den architect
J. Kayser Sr. In 1929/ 3 o onderging de kerk, vooral het torenmetselwerk en de
zijbeukbedaking, belangrijke herstellingen, met steun van het Rijk, onder Ir. Jules
Kayser Jr.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Koorbank in Lod. XVI-trant, door van den Brand, 1848.
Biechtstoel met i 8de eeuwsche motieven, door Janssen te Sevenum, 1817.
Doopvont met romaansche hardsteenen ronde kuip van 96 middellijn, versierd
met draken, bladranken en vier uitspringende koppen (afb. 82, XIIIa); beschadigd. Het laag-helmvormige gedreven koperen deksel (XVIIId ?)
Hardsteenen wijwatervat; de achtzijdige kom met de gevierkante Schacht en
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het print uit een stuk, geheel samengesteld uit meetkunstige vormen, hg 83
(afb. 81, + 1500).
Grafzerken : I, zeer afgesleten hardsteenen grafzerk van „H. Mychiel van Zerken.
Oeyen pastor vi Vorst bw 1) Broeckhuys" (t 1540). 2, hardsteenen grafzerk
van „Jonker Merten Boeghel Schildknaap Heer te Oeyen" (t 1553); grootendeels afgesleten.
Houten beelden. In den triomfboog geplaatste Calvariebeelden: het Kruisbeeld Beelden.
hg 123 (XV B), de Maria en de Johannes, hg 115 (XVI A); zij zijn nieuw opgemaakt. H. Antonius Abt, een meerkoppig ondier (den demon) met zijn
T-staf bedwingend, links tegen hem het varken; hg ii7 (afb. 87, XVIa), nieuw
opgemaakt. H. Sebastiaan, aan den boom en met pijlen doorboord, hg 94
(XVI A), middelmatig, beschadigd. Lindenhouten Kruisbeeld (afb. 8o, van
het oud hoog-altaar van 1665); hg 47, meesterlijk gesiaeden, kruis nieuw.
Tegen den noordelijken triomfboogmuur, schipzijde, in vijf rijen boven Muurelkaar, elk van ongeveer 35 cM. hoogte, bijna vergane tafereelen van de schilderingen.
Passie, op lichten achtergrond. Over den triomfboog, schipzijde, de voorstelling van het Laatste Oordeel, waarvan het benedengedeelte aan de zuidzijde,
nl. de groep der verdoemden, vrijwel geheel oud is, het overige als een, bij de
restauratie gemaakte, nieuwe compositie moet worden beschouwd.
In het koor aan de noordzijde der eerste travee is de voorstelling van den
H. Christoffel, op het zeer bijgewerkte bovengedeelte na, nieuw ontworpen.
De overige wandschilderingen aan schip en zijbeuk zijn als nieuwe ontwerpen
te beschouwen 2).

De gewelfbeschilderingen van den hoofdbeuk bestaan uit blauwgroene ranken
met kleurige bloemen op een lichten ondergrond ; in de velden nabij den triomfboog zijn daarbij de symbolen der Evangelisten opgenomen. De gewelven
der zijbeuken zijn met gelijksoortige ranken beschilderd; aan de eerste travee
aldaar zijn, tusschen de ranken, medaillons voorgesteld met passiewerktuigen.
Deze gewelfschilderingen waren zoo gaaf behouden, dat er bij de restauratie weinig
aan behoefde te worden hersteld, behalve aan de eerste hoofdbeuktravee, waar zij
geheel werden vernieuwd.
De gewelfschilderingen van het koor zijn eveneens geheel vernieuwd, waarschijnlijk
naar oude vondsten; op een, weer opgehaalde, banderol aldaar staat „Arno
mccccmr" waarbij de L bij de restauratie ten onrechte voor een B is aangezien
en het cijfer V voor de letter V, in de meening, dat daarmede B(roekhuizen)
V(orst) bedoeld was, Welke benaming echter van jongeren tijd dagteekent. Zie
blz. 42: Naam. Het aangegeven jaar is derhalve 15 5 5. (Mededeeling van Pastoor
J. van Soest).
De wandschilderingen

tegen de onderzijde van den triomfboogmuur hebben het
karakter van omstreeks 1400, de andere muur- en gewelfschilderingen zijn van het
midden van de i6de eeuw.
1) bewesten(volgens Dr. J. Kalf).
2) Deze bijzonderheden betreffende de herstellingen der oude wandbeschilderingen, alsmede de navolgende omtrent die dergewelven, zijn afkomstig van een uiterst betrouwbaren getuige, den vroegeren koster en organist
Van den Groenewold, die omstreeks '883 als 'one man de restauratie bijwoonde en den ouden toestand kende.
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De restauratie der beschilderingen geschiedde omstreeks 188 3 : in het koor door
H. Scheen van Roermond, in het schip door Guillaume Deumens; die van het
Laatste Oordeel door zekeren Peters onder leiding van Deumens.
Christus en Maria tronende op wolken, boven hen God de Vader en de H. Geest
als Duif, omgeven door kransen houdende engelen. Een engel ondersteunt
en beveelt den H. Bruno aan, die links knielt. VOOr hen Johannes de Dooper,
aan de rechterzijde een groep stichters van Reguliere Orden (Vlaamsche school,
XVII B). Doek 226 :155. Verkondiging aan Maria. Doek 122 X 93. (XVIId).
Zilverwerk. Stralenmonstrans, op Wiens plat-ovalen voet, tusschen wingerdranken en
schelpmotieven, de Evangelistensymbolen zijn voorgesteld; op den vernieuwden stam verrijst de bovenbouw met rond expositorium, als centrum van
vlammen en stralen, die overtrokken zijn met eene ornamentatie, waarbinnen
de Vader, de H. Geest en adoranten zijn voorgesteld; een kroon en een kruis
vormen het topstuk. Aan de achterzijde is een tronende Madonna voorgesteld. Op den voet staat gegrift H B VT A '752 D D. Merken: Venloo en
P R (Petrus Reijnders) ; hg 84 (afb. 79).
Kelken. Miskelken : 1, waarvan de voet versierd is met een Kruisbeeld, cherubijnen
en vruchtentrossen, de nodus met door cherubijnen gescheiden paneeltjes
met passiewerktuigen, de ondercuppa met een acanthuskelk. Goed van compositie, maar grof van uitvoering; (XVII ?). 2, waarvan voet en nodus overtrokken zijn met drie opgaande baanvormige strooken, naar den grondvorm
van een driestralige ster; ten deele getorst; merken: I F B in een driepas ;
L onder een stippen-zeshoek (XVIIIc ?). 3, alleen geprofileerd, en met het
opschrift : DONO DATUS A MATT. TEEUWEN ET UX : Ej : EEL : B : VORST I 8 3 I ;
merken: Venloo en M B (Mathias Boermans).
Ampullenschaaltje met het alliantiewapen Louwerman-v. Odenhoven (M 1900,
Ampullenschaaltje.
20 ; 1902, 93; 1903, 33 en 53): merken: Venloo en M M (Mathias Meijers);
ig z8 (-I- 1700). Een paar eenvoudige ampullen, merk I B (Jan Boermans
Venloo) (XIXb).
Schijfvormig topstuk van een processiestaf, van het vroeger AkkermansProcessiestaf.
gilde, waarop, binnen een rand van met banden omslingerde appelen, de
H. Antonius Abt is voorgesteld. De stralen, die het topstuk omgaven, zijn
afgeknipt. Doorsnede (thans) 1 0 (XVII A).
Kroontje van een Madonnabeeld; grof; mdl 9 (XVIII ?).
Mariakroontje.
Kandelaars. Gegoten geprofileerde: Een hg 22 (XV); een paar met pin,
Koperwerk.
hg 27 (XV). Vijf paar met drievoetpostament op omklauwde bollen, getorsten acanthusbaluster en vetvanger met pin, van 36 tot 48 1/2 (XVII B).
Een paar geprofileerde met klokvormigen voet en met pin, hg 3 I I/2 (XVIIId).
Een paar geprof. op platten vierkanten voet, hg '5 1/2 (XVIIId).
Een paar eenvoudige S-vormige wandarmen met muurrozet, waarop 1 807.
Wandarmen.
Gesmeed ijzeren kaarsenstandaards : Een met drie kaarsenkransen, hg 147
IJzerwerk.
Kaarsen(XVII). Zes met achtzijdige staaf op drie knievormige uitgesmeede pooten,
standaard.
nodus, en vetvanger met pin. Hg 120 (XVII).
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Driestel, wit-rood en (omkeerbaar) rood-wit, de ondergrond versierd met Paratnenten.
groote borate bloemen; bijbehoorend velum. Vervaardigd te Geldern door
Broeder Lambertus a Sancti Jacobi in 1779.
In den toren hangen drie klokken. 1, van 116 middellijn en met in fractuur- Klokken.
typen het opschrift : Maria vocor anno domini Mccccxl iohannes de hentem
me fecit. 2, van 5 6 middellijn, met in fractuurtypen het opschrift: o felyx
anna matrona nobylyc yntercede pro nobyc wylhelmuc wylden me fecyt
anno mccccc. 3, van 103 middellijn met in fractuurtypen het opschrift: Salvator mundy salva nos omnes wylhelmus wylden me fecyt anno domyny
m cccccxx; de klok is versierd met een hangend gothisch palmettenmotief,
voorts met een kleine Calvarie en een Madonnafiguurtje.
Sacristiekast in Lodewijk XV1-trant, door van den Brandt te Lottum. 1848. Sacristiekast.
Het kerkhof is nog bijna geheel omgeven door een van 27 cM. Lange bak- Kerkhofmuur.
steenen gemetselden muur met kleine schietgaten (XVII).
Op het kerkhof bevinden zich nog een aantal oude hardsteenen grafkruisen Grafkruisen.
(afb. 88. M 1912, 26 en 27), waarbij een met priesterkelk en met in gothische
letters de enkele vermelding „heer thonis" (nl. Thonis van den Bersberg)
(XVId); voorts veertien, waarvan vele met sierlijke eindrondingen, het oudste
van 1625, het jongste van 1709.
(Aan den weg naar Blitterswijk). Open wegkapelletje van de H. Anna, van Wegkapel.
baksteen gebouwd en aangelegd naar 5/8 grondvorm, vooraan met topgeveltje
met het ankerjaartal 1733; de voorruimte heeft een kruisribgewelfje; achterin
bevindt zich het beeld-nisje, waarin een houten beeldgroepje is geplaatst,
de H. Anna zittend voorstellende met een boek op haar schoot; Maria als Beelden.
kind voorgesteld staat naast haar; de beeldjes resp. 87 en 67 cM. hoog passen
niet bij elkaar; de Maria is middelmatig (XVI B ?).
HET KASTEEL VAN 00IEN.

Kasteel.

P 1931, 57; M 1891, 171; 1903, 33; 190 7 , 10 e. v., Buiten 1915, 556.

Literatuur.

Zetel van de heerlijkheid „Oen", in 1465 in bezit van Seger van Broichusen; kwam Geschiedenis.
door hu-welijk aan de Venlo'sche Boge ys of Beugel's, wier sprekend wapen een
beugelring was, met, als schildhouders, rechts een jonkvrouw met palm, links een
leeuw. In de i 7 de eeuw was de bezitter Martinus Louwerman, in 164 9 gehuwd met
Anna Sibille v. Ingenhaeff. Ooien kwam met Broekhuizen later aan de familie Schenck
van Nydeggen. Het behoort thans aan de familie Haffmans.
Het kasteel, een woonhuis met aansluitende oeconomiegebouwen, is nog
voor drie vierden omgracht (afb. XXVII, 9 1 en 9 2). Het van baksteen opgetrokken woonhuis ligt aan de zuidzij de en bestaat uit drie in dubbelen haakvorm aaneengesloten vleugels onder zadel- en schilddaken; het telt twee
verdiepingen, die aan den zuidvleugel, wegens de onderkeldering jets verhoogd liggen en aldaar door een, aan de bovenverdieping uitgemetselde
muizentand-laag ter vensterdorpelhoogte, zijn aangeduid. De rechthoekige,
met een strek overtoogde groote vensters met groefsteenen onderdorpels,
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hebben waarschijnlijk vroeger kruiskozijnen gehad. De westvleugel heeft aan
de noordzijde een topgevel; de ingang aldaar heeft een hardsteenen omlijsting
(X VIII) .
Op twee der makelaars van de schildBENEDENVERDIEFING.
daken zijn koperen windvanen geplaatst,
die met een alliantiewapen Louwerman
prijken (XVIId). Aan den zuidvleugel
is de dikte der muren aanzienlijk; die
vleugel teekent zich ook uitwendig
van het overige muurwerk af. Het inwendige is geheel gemoderniseerd.
Van de oeconomiegebouwen was alleen
oud een, aan de oostzijde gelegen
baksteenen, rechthoekige woning, onder
een zadeldak tusschen twee topgevels,
met trapvormig geplaatste groefsteenen
dekstukken en een reeks S-vormige
zij kanten; de voorgevel droeg in ankers
het jaartal 1651. De achterzij de van
dit huis is in toestand van afbraak op
de in 1926 genomen foto to zien
(af b. 91 en 92).
13 METER.
10
5
Bouwperioden.

Mb. XXVII. Ooien . Kasteel.

Te oordeelen naar het zwaardere muurwerk,
is de zuidelijke vleugel het oudste deel
van het gebouw. Het aan de windvanen voorkomende alliantiewapen van het
echtpaar, dat het kasteel in het laatste kwartaal der i 7de eeuw bewoonde, doet
veronderstellen, dat het woonhuis toen werd verbouwd met gebruimaking van het
muurwerk van een ouder gebouw. Blijkbaar werd in de i8de en in de i9de eeuw
veel aan het huis veranderd.

PARTICULIER GEBOUV
B 157 (nabij het kerkhof). Klein huis met in ankers het jaartal 1621.

GENNEP.
Literatuur.

V. D. AA, P 1895 (c. CREEMERS, Bescheiden betr. Gennep en zijn voormalige heerlijkheid); 18 99, 1 37 ; 1 9 11, passim; 1 93 1, 113; M 1897, f; 1 9 28, 5 6; Limb. Jb. 190 3 , 328;
1 905, 144; 1 906, 1 5 4; Journaal der beleg. v. Gennep d. CRISPIJN V. D. PAS; afb. in
BEIJENDEL, Het stadje Gennep.

Naam.

Gennep wordt in oude bescheiden Guenep, Genepe, Genp, Gemp, Gennip, Gennepium
en Genapium genoemd.

Wapen.

In goud een St. Andrieskruis van keel, vergezeld van vier droogscheerdersscharen
van hetzelfde met de punten naar omlaag.
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Ten raadhuize wordt bewaard een ronde bronzen stempel, waarvan de afdruk, Zegelstempels.
binnen een parellijst en omschrift, een schild met gevleugelden helm met helmdoek
vertoont en op het schild het vooromschreven blazoen; het omschrift luidt:
SIG . DER . STADT . GENNEP. Middellijn 42 mM. (XVIa). 2. In het Rijksarchief in
Limburg wordt bewaard een ronde koperen stempel, waarvan de afdruk binnen
een parelsnoer een kroon vertoont met drie fleurons en twee paarlen; er boven
staat GENNEP; van de kroon hangen linten af met op het eene een Latijnsch kruis ?
op het andere een scepter ? of een pijl?; rechts en links een palmtak en een Maltezer
kruisje. Grof. Middellijn 35 mM. (XVII?).
Het gebied der gemeente lag in de Hattuariengouw en kwam bij het Verdrag van
Meersen (?) in 87o aan Lodewijk den Duitscher. Volgens P 1899, 137 is Gennep
waarschijnlijk het oude Asnapium, dat in 807 en 812 vermeld wordt. In een charter
van 950 wordt gewag gemaakt van den „Pagus Genapis", behoorende aan „graaf"
Arnoud. De „graven" bewoonden het anderhalve kilometer ten Noord-Westen van de
tegenwoordige plaats verwijderde „Huffs", gelegen op den tong, waar de Niers in
de Maas stroomt, een plek derhalve, die beide waterwegen beheerscht. In 1378
maakte de hertog van Gulik zich meester van het „Huffs" ten bate van zijn noon Willem,
die hertog van Gelder werd. In 1371 bezat Gennep stedelijke rechten, blijkens een
zinsnede over de „porteren onzer stadt" in een akte van waarborg der rechten, van
Reinoud van Brederode, heer van Gennep (P 18 9 5, 15 3 ). Van 144 9 af, of kort
daarna, behoorde Gennep tot het hertogdom Kleef, tot 1 7 98, toen het werd ingelijfd
bij de Fransche Republiek, en de plaats „cheflieu de canton" werd van het
„Departement de la Roer". In 181 5 werden Gennep en omgeving gevoegd bij het
nieuw gestichte Koninkrijk der Nederlanden. Zij stonden van 18 3 o tot 1839 onder
bestuur van het nieuw ontstane Belgie en werden 19 April van laatstgenoemd jaar
voorgoed met Nederland vereenigd.

Geschiedenis.

VOOR.- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
JOS HAGEN,

ROmerstrassen. H K N.

Literatuur.

Door de Gemeente liep de groote verkeersweg, die in voorhistorischen en
in Romeinschen tijd op den rechter Maasoever van Nijmegen uit over Papenberg (bij Mook) in de richting ging van het Zuiden. In het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden wordt een te Gennep gevonden gepolijste stee pen bijl
bewaard, en in het archief van dat museum wordt nog melding gemaakt
van de vondst van een bronzen bijl.
G.

GENNEP.
De STADSOMWALLING had in plan den vorm van een ongeveer 40o M.
langen, 25o M. breeden, aan de hoeken eenigszins afgeronden rechthoek,
die zich van het Z.O. naar het N.W. uitstrekte. Daarvan bestaat bijna geen
muurwerk meer, maar is nog een groot deel van den aarden wal behouden
met gapingen echter ter plaatse van de nieuwe verkeerswegen, op vele plaatsen
bestaan nog de grachtindiepingen, thans benut tot kweektuinen. Te weerszijden van den westelijken hoek bezit de wal nog zijn muurbekleeding en een
deel van de borstwering, in staand verband gemetseld van 28 1/2 c.M. Lange
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baksteenen; bovenaan is dit muurwerk nog bijna 6o cM. dik; hier en daar
is het met steunbeeren versterkt. Aan de Z.W. zijde staat nog een overschot
van een vierkant uitgebouwd torentje of van een uitstek van den wal zelf,
met de sporen van twee schietspleten, aan den N.W. kart, nabij de parochiekerk, het benedendeel van een halfrond uitgebouwden toren van ongeveer
2,70 M. uitwendige breedte en met drie schietgaten. Van de drie verdwenen
poorten herinneren slechts de nog gebezigde namen „de Maaspoort" aan de
Z.W. zijde, de Zandpoort" aan de Z.O. zijde, en „de Nierspoort" aan de
N.W. zijde, aan de plaatsen, waar deze stonden. De breede omgrachting werd
gevoed door de Niers. Het muurwerk kan van de tweede helft der i4de eeuw
dagteekenen.
Raadhuis.

Het RAADHUIS.
LITERATUUR : P 2895; Limb. Jb. 1906, 1 5 4. Afb. in: Aanhangsel van „Verheerlijkt
Nederland", getiteld „Het verheerlijkt Kleefland of kabinet van Kleefsche Oudheden".
Amst. P. Bouten (17-73).

Algemeen.

Het raadhuis (afb. XXVIII en 93) ligt met den voorgevel midden tegenover
de Zandstraat. Het is een vrijstaand, van baksteen met groefsteenen details

J*44. .it.

Park. von est)erfir AN

iG .R.A.A.Diltrirs te, G.NATNIP .

Mb. XXVIII.

opgetrokken rechthoekig gebouw van, boven een onderkeldering, nog twee
gemetselde verdiepingen onder een hoog en steil zadeldak, dat gevat is tusschen
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twee zijdelingsche topgevels , in het midden van den voorgevel springt een
achtzijdige ingangs- en traptoren naar voren.
De benedengrondsche ruimte bestaat uit drie kelders naast elkaar, die aan den
achtergevel toegankelijk zijn. VOOr den vooruitspringenden toren, die als
ingangsportaal en als trapkoker dienst doet, bevindt zich een open, tweevleugelig bordestrap. De beneden- en de bovenverdieping zijn dusdanig
verbouwd, dat, behalve enkele moerbalken, alle sporen van het oude inwendige
verdwenen zijn.
De gevels hebben een (nieuw) laag punt; onder de vensters der bovenverdieping een, langs de vier zijden van het gebouw doorloopenden geprofileerden
gevelband.
De voorgevel wordt beheerscht door den met geprofileerde en met vlakke
banden versierden toren, die nog twee gemetselde verdiepingen hooger
opgaat en een achtzijdigen klokvormigen helm draagt, waarop weer een
open koepeltje verrijst met een peervormige spits. Boven den in het front
geplaatsten hoofdingang prijkt (thans) het wapen van Nederland; hooger
draagt het torenfront een (eveneens lateren) gevelsteen met het wapen van
Gennep, en, bovenaan, een uurwijzerplaat. De groefsteenen kruisvensters
van het gevelfront zijn overtoogd met baksteenen korfbogen elk met een
sluitsteentje; de gootlijst rust op een consolen-fries.
De zijgevels zijn, evenals de achtergevel, gecement; zij zijn door geprofileerde
banden doorsneden; de zijkanten van hun toppen, die eveneens met geprofileerde banden zijn versierd, vertoonen aan elken zijkant vier S-vormig gezwenkte terugsprongen; een vierkante schoorsteen vormt telkens het topstuk.
De achtergevel bezit niets opmerkenswaardigs meer.
Van het inwendige valt alleen to vermelden, dat de drie kelders elk met een
tonge-welf zijn overkluisd.
Het raadhuis moet gebouwd zijn tusschen de jaren 1641 en 1659, daar het op een
plattegrond der stad van 1641 niet voorkomt, en er in de stadsrekeningen van 1659
melding wordt gemaakt van een uitgave van lood ten behoeve van den toren. Het
werd waarschijnlijk tegen het einde der i8de eeuw of in de i 9de door bepleistering
bedorven en in de i 9de eeuw nog eens gecement. In 1900 werd de toren, Wiens
klokvormige dakgedeelte in het tweede deel der i 8de eeuw door een met holle
zijkanten was vervangen, gerestaureerd, echter met wijzigingen, als bijv. de toevoeging van het Rijkswapen en van het wapen van Gennep; dit geschiedde door
P. van der Weiden, directeur der Ndl. Brab. Duitsche Spoorweg Mid.; de voorgevelrestauratie volgde in 1 905 door C. F. GrOnert, bouwkundige bij de Staatsspoorwegen.
Een en ander had plaats met vernieuwing der kruiskozijnen, der overige groefsteenen
details, alsmede van het gevelfront-metselwerk, gepaard gaande met het gedeeltelijk
uitkappen en vervangen van oud baksteen-muurwerk door nieuw.

Ten raadhuize worden bewaard:
Een gedeelte van een houten obiit (zie M 1 9 0 3 , 5 7) ; een zegelstempel (zie
blz. 5 5 ) .
In den toren hangt een klok van 78 middellijn en met het, tusschen sierbanden

Plattegrond.

Uitwendig.

Inwendig.

Tijdsbepalingen en
verbouwingen.

Klok.

58

NOORD-LIMBURG.

gevatte, opschrift: IN HET JAAR 1813 VERGOTEN. FREDERICK TERREEHORST
MAIRE VAN GENNEP EN THEODOR ANTOON HERMSEN AD JOINT. CLEMENT
DROUOT FUDIT.

IL-K. Kerk.
Literatuur.

De R. K. KERK is toegewijd aan den H. Lambertus.
P 189 5, 51, 55, 148; M 1890, 105; 1903, 57. NC. KALF, R. K. K. Afb. in „Civitates
orbis terrarum v.

Algemeen.

GEORG BRAUN unt F. HOGENBERG" (I 581),

Lib. II, n°. 34.

De kerk, die vrij ligt to midden van het kerkhof, is een kleine, baksteenen,
overwelfde, driebeukige blinde basiliek, met een eenbeukig, van twee zijkapellen vergezeld koor, en heeft een vierkanten westelijken portaaltoren
(afb. XXIX, XXX en 94).

LEGEN DA:
MI XV.
OE XVI.
IM11655.
Wa XV I I ?
E=1,569.
ED LATER.

5

10

20 METER.

Afb. XXIX. Gennep. R.-K. Kerk. Opm. en teeken. door v. Embden cn Kammer.
Plattegrond.

Uitwendig.

Het schip telt vijf traveeen; de beuken zijn gescheiden door kruispijlers. Het
door een smallen triomfboog gescheiden koor bestaat uit een travee en een
vijfzijdigen koorveelhoek, waarvan de drie eindvlakken naar den grondslag
van een halven regelmatigen zeshoek zijn aangelegd; de koortravee staat in
open verbinding met de vierkante zijkapellen, die de voortzettingen zijn van
de zijbeuken. Ten Z. bevindt zich tegen den toren de doopkapel, in den N.O.
hoek tegen het koor de sacristie.
De toren is nieuw; de zijbeuken hebben eenvoudige, lessenaarvormig gedekte
steunbeeren; het muurwerk van den middenbeuk rijst slechts weinig boven
de lessenaardaken der zijbeuken omhoog; de middenbeuk is, boven den triomfboog, afgesloten met een eenvoudigen topgevel, waartegen het koordak
aansluit. Ook de steunbeeren van het koor zijn eenvoudig en lessenaarvormig
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gedekt. De spitsboogvensters zijn van nieuwe groefsteenen harnassen voorzien.
Het oostelijk deel van de kerk is gemetseld in staand verband.
De kruispijlers zijn weinig sprekend,
bijna vierkant en hebben alleen aan
de middenbeukzijde een schalk met
een gemoderniseerd kapiteel. Ook de
kapiteelen der koorschalken zijn veranderd. De scheibogen zijn spits en
zonder dragende geleding. In de zijbeuken zijn de gewelfvakken gescheiden door gordelribben, die, met de
gewelfribben, op gemoderniseerde uitkragingen staan. De kruisribgewelven
zijn ten deele gemetseld, ten deele
f
bestaan zij slechts uit stucadoorwerk.
1 0 M.
5
11".e -

Inwendig.

I- . ,

Afb. XXX. Gennep. R.-K. Kerk.
Een gezicht op de stad Gennep, voorkomende in de voorvermelde „Civitates
orbis terrarum" van omstreeks i57o adz58o, geeft een deel der kerk te zien van uit het
Z.Oosten. Zij was driebeukig, waarbij de zijbeuken gedekt waren met het doorgetrokken dakvlak van den middenbeuk; de zijbeuken telden toen echter een travee
meer dan de middenbeuk, of eer bezaten zij elk een vierkant oostkoor. Althans de
zuidelijke. Het hoogkoor was toen even groot als thans, het schip korter, de toren
was geheel vierkant en had een slanke achtzijdige spits.
Volgens „Neerlandia Catholics" was de kerk in de i5de eeuw verbrand en weer
herbouwd. In 1648 stortten het „dack en gewulfsel ter aerde" (P 1895, SS); de toren,
een stuk van het hoogkoor en een deel der zijbeuken en twee koortjes bleven staan.
„Anno 1655" werd de kerk herbouwd en voltooid. In 1869 werd zij naar de westzijde met twee traveeen uitgebreid en verkreeg zij een nieuwen toren; waarschijnlijk
werden toen de kapiteelen gemoderniseerd.
Het oudste deel der kerk is het koor (XV), althans het benedendeel van zijn muurwerk, want blijkens de in de muren nog zichtbare aanzetten van vroegere spitsboogvensters werd het aanmerkelijk verhoogd. De tegenwoordige vierkante zijkapellen
werden gebouwd tegen het vOOrdien diepere koor, wat blijkt uit diens nog zichtbare
steunbeeren, die in de oostelijke afsluitmuren der kapellen zijn opgenomen. Die
kapellen werden toen met de koortravee in open verbinding gebracht, wat den
samengestelden vorm van het laatste, of meest oostelijke pijlerpaar verklaart.
Aan de zijbeuken is het metselwerk der laatste drie (of vier ?) noordelijke traveeen,
aan de zuidzijde, dat van de laatste twee traveeen oud, en kan voor een deel van den

herbouw van 1655 dagteekenen, behalve het eindvak, dat ouder is. Van lien herbouw
stammen misschien de onder de zijbeukbedaking aan den middenbeukmuur zichtbare

sporen van aansluitingen van reeksen zadeldakjes, die de zijbeuken vroeger hebben
overdekt, want in de afbeelding in Brazens „Civitates" komen geen zadeldaken
voor, maar is de zijbeuk gedekt voorgesteld met het doorgetrokken dakvlak van
den middenbeuk.
Omstreeks welken tijd het koor werd verhoogd, is niet te onderscheiden, omdat
bij de verbouwing het bestaande getrouw is gevolgd en geen stijlkenmerken uitsluitsel
geven, behalve de gemetselde daklijsten, die van de i9de eeuw moeten dagteekenen.
Wat het inwendige der kerk aangaat, kunnen in het bijzonder de profileeringen der

Bouwgeschiedenis.

Tijdsbepaling.
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lijsten en ribben en de ornamentatie der kapiteelen en der gewelfsluitsteenen zeer
goed dagteekenen van de herstelling en vergrooting van 1869.

Tot den inventaris behooren:
wijwatervaten. Twee eenvoudige uitgekraagde schelpvormige wijwatervaten, een van grijs
marmer (XVII B), een van rood marmer (± i700).
Preekstoel. Eiken zeszijdige preekstoel op ten deele ouden stijl, de zijvlakken met gehoekte
paneelen, het rugschot met rondboogpaneel en een schildje, waarop een
knip en de initialen R F; het zeszijdige als een hoofdgestel geprofileerde klankbard draagt op de hoeken vlampotten en hiertusschen bekroningsstukken.
De initialen en het schild wijzen den kerkmeester Rudolf Fogelvangers aan, die
in 1655 voor den herbouw der kerk „grooten vlijt en fever" aan den dag legde.
De tegen de paneelen aangebrachte figuren der Latijnsche Kerkvaders zijn nieuw,
alsmede het trapje; de polychromie is nieuw.

Grafzerken: 1, van pastoor Joh. van den Boom t 1701. 2, van pastoor H. E.
Schuirkens t 1747 en kapelaan A. F. Schuirkens t 1748.
Beelden. Houten beelden. Nood Gods : Maria zittend, met het naar verhouding kleine
lichaam van Jezus op haar schoot; monumentale groep, hg 77 (afb. 97, XV).
Madonna, met het Kind op den linker voorarm, mantel en lijfrok geplooid
in antieken trant, hg met de kroon 97 cM. a 1600).
Kruisbeelden: 1, de armen horizontaal gestrekt, smalle doorgehaalde lendendoek (hg 68, XVd, nieuw kruis met voor den voet een pelikaan, XVII);
2, hg + 45 (XVIa); 3, met schuin omhoog gestrekte armen, de lendendoek
gewikkeld om een aangebonden koord, eenvoudig kruis met lichtschichten
en bloedstralen; het corpus hg i io (afb. 98, XVIII).
Schilderij. Levensgroot borstbeeld van den pastoor Emericus Krift (geb. 1612, emeritus
overl. 1692); links boven het (sprekend) wapen: Een roode kreeft op goud.
Doek 73 X 56%. Lokale school (XVIId).
Ciborien. I°, met hollen zeslobbigen voet en zeszijdigen stam (afb. 99), de
Zilver.
voet
en de nodus versierd met cherubijntjes, de stam met gekroesd bladwerk;
Ciborien.
op de effen cuppa gegraveerd: een wapen en het jaartal 1654; op het deksel
in top een Kruisbeeldje met aan de achterzijde een Madonnafiguurtje; totale
hoogte 40. 2°, waarvan de ronde ojiefvoet en de zware peervormige nodus
versierd zijn met cherubijnen tusschen paneeltjes, respectievelijk boeketten;
op een paneeltje I H S, op een ander een schild met een kreeft en de initialen
E K P G (Emericus Krift Pastor Gennepii); gladde cuppa, deksel met bolknop
en Kruisbeeld; bij het schild het jaartal 166 5 ; totale hoogte 24. 3 °, waarvan
de ronde voet, de tolvormige nodus, de ondercuppa en het deksel versierd
zijn met acanthusbladeren en druiventrossen, het deksel met een op steunsels
zwevende kroon; op den voetrand staat gegraveerd: DONO DEDERUNT MATHIAS
COCK ET ALDEGUNDA WILLEMS CONJUGES 1729. Merken: Rozet, B onder een
kroon, een onherkenbaar. Totale hoogte 44 plus het afgebroken topkruisje.
Miskelken: I°, met op den voet cherubijntjes tusschen palmetten; ondercuppa
Kelken.
van staande acanthusbladeren, met bladwerk versierden ring en nodus; op
Grafzerken.
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den voet staat: I BLABBERS M. D. ET H DE BOOM CONJUGES DD ECCL N GENP N
A° 1633; op de cuppa een wapenschild. Bijgemaakte voetrand, de kelk ook
overigens niet ongerept. z°, met flauw zeslobbigen voet, waarop gedreven:
I H S, twee engelen en laurier, de ondercuppa met staande acanthusbladeren.
Merken: Kruisvormige figuur in een vierkant schild (XVIIc).
Wierookvat versierd met tongvormig bladwerk en naturalistische bloemen ; Wierookvat.
de gaatjes tot figuren gegroepeerd. Hg 23,5 c.M. (afb. 104, + '70o).
Wierookscheepje (afb. 104) versierd met ribben en groeven, bovenop in
palmetvorm en met een cherubijn. Er op gegrift A. T. H. c. J. G 1706.
Missaal met rococo zilverbeslag, het middenstuk eenerzijds met de voorstelling Diversen.
van den H. Martinus, anderzijds met de H. Maagd op den maansikkel. Merken:
Boksmeer en R R (XVIIIc).
Twee kroontjes en een scepter van een Madonnabeeld (+ 1700).
Spang Lod. XV van een koorkap, deels met emailversiering (m. XVIII).
Verzilverde Godslamp, drijftolvormig, versierd met acanthus en laurier, op Koperwerk.
den cylindrischen omtrek met palmetten en vooruitstekende pelikanen op Godslamp.
haar nesten, de hangkettingen gevormd uit rijk bewerkte schakels. Hoog
(zonder den ketting) 5 2 (afb. Ioi, I i800).
Gegoten kandelaars : Een pinkandelaar op vijzelvormigen voet, hg 25 ; een Kandelaars.
paar dito met schuifarmpje, drielichts aldus, hg 34; een paar met drieknoopigen
stam, hg 45 (afb. zoo, alle + i5oo). Een paar dopkandelaars met middenschaaltje, hg 20,5 (+ i600). Twee paar pinkandelaars met drievoetpostament
op klauwbollen en met getorsten acanthusbaluster, hg 5 3 en 57 (XVII B).
Drie paar dito, tevens versierd met cherubijnen en monogram-cartouchen,
hg 64 (XVII B). Acht gedreven drielichts wandarmen met muurrozet, uitstek 58 (XIX A). Een paar fakkelluchters, de blakermiddellijn 3 1 (afb. ' 0 3 , Fakkel+ 1700
?).

luchters.

Gegoten lavaboketel (XV).
Tinnen schaaltjes : Een op pootjes, vierkant met golvend afgesnoten hoeken. Tin.
Twee ronde met lijst van holle en bolle blaadjes. Een ovaal met laurierrand.
Alle ongeveer zo cM. (XVII B ?).
Offertronk.
Eenvoudige houten offertronk met hengsels en oplegsloten (XVII).
In den toren hangen drie klokken: 1, van 109 middellijn met het opschrift Klokken.
in fractuurtypen „mania vocor: anno domini M cccc xxx iiii, voorts met
een Latijnsch en een Maltezer kruisje en twee wapenschildjes met n. r.
klimmenden leeuw. 2, van zoo middellijn, versierd met volutenbanden met
engeltjes en waarop staat : + MARTINUS VOCOR ET CIVES GENNEPIENSES AD
ECCLESIAM S: MARTINI TEMPORE SVO VOCO : PETRVS HEMONY M : FEC : lager het
jaartal 1646. 3, van 73 middellijn met bandversieringen met figuren en het
opschrift: LAVDATE DNVM IN CYMBALIS IVBILATIONIS : F : ET P : HEMONY
ME FEC : 1652.
Een bel van 1 9 cM. middellijn (bewaard in het St. Norbertusgesticht) met Bel.
een versiering van drieglooppalmetten, waarboven in fractuurletters het
6
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opschrift : ihesus anno domini m ccccc xxx ill; tusschen de woorden rozetten
en een zon (afb. 1o2).
Banken.
Veertig banken met liervormige wangen met rondboogpaneeltjes (XVII B).
Credenstafels. Twee credenstafels in Lod. XVI-trant.
Grafteekens. Op het kerkhof bevinden zich: een grafzerk van „Johannes Buthendic Burgme
to Gemp" t 156o, op de hoeken de Evangelisten-symbolen ; een grafkruis
van den Gennepschen burgemeester Casper Loefs t 1599 en zijne echtgenoote
Margarita van der Haegh ; een grafkruis met huismerk en A° 1599.
De NEDERLANDSCH HERVORMDE KERK ligt, vrijstaand, aan de Zandstraat aan een, thans met een hek afgesloten, klein voorplein (afb. XXXI en 95).
Algemeen en Het van baksteen met eenige groefsteen opgetrokken gebouw bestaat uit een
plattegrond.
rechthoekige, achteraan naar drie
zijden van een rglm. achthoek gesloten zaal, met achter deze een vierkante consistoriekamer. De zaal
wordt verlicht door rondboogvensters ; het portaal is inwendig,
en gevormd door schotwerk ; er
boven bevindt zich de orgelgalerij.
De preekstoel is midden tegen den
eindmuur der kerk geplaatst.
Het gebouw is gedekt met een zadelUitwendig.I
10 M.
dak, dat aan de achterzij de als tentdak
Mb. XXXI. Gennep. Ned. Herv. Kerk (v. E. en K.).
eindigt. De ingang is van groefsteen
gebouwd in de gedaante van een
korfboogpoortje, waarvan de penanten en het boogfront versierd zijn met bossageblokken ; de gebroken gevel in het midden prijkt met een forsche cartouche.
De vensterpenanten hebben een impostlijst, waarop de groefsteenen bogen
der vensters rusten, wier geprofileerde kanten uit bloksteenen zijn gevormd.
Van den rechtkantigen topgevel zijn de middennis en de drie ovale siernissen
met groefsteen afgezet. De zijmuren en de achtermuren worden geschraagd
door eenvoudige vierkante, lessenaarvormig gedekte steunbeeren.
Midden op het dak verrijst een achtzijdig open koepeltorentje, met op het
klokvormige koepeldak een open spitsje met eenvoudig ijzeren kruis en haan.
Inwendig. De kerkruimte is thans overspannen met een bijna halfrond gestucadoord
tongewelf, aanvangende op een eenvoudige muurlijst ; de vloer bestaat uit
grauwe plavuizen. De orgelgalerij is afgesloten met een leaning van smalle
balusters, rustende op het benedenfront. Boven de binnendeur, midden onder
het orgel, is aangebracht het alliantiewapen van Wolter Godfried v. Neukirchen
gee d Nijverheim 1) en Albertina v. Tengnagel.
Ned. Herv. Berk.

1) Geb. 166o, hr. v. Driesberg, Kessel en Mook, kolonel in Statendienst, overleden 8 Mei 1726 en
be raven to Gennep; zijn echtgenoote, met wie hi' in 1708 huwde, overleed den den November 1745-
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P 1895, 85.
De kerk werd gebouwd in de jaren 1631-1633 door middel van door den predikant
Antoon Herting in Holland verzamelde gelden. Het gebouw kan uitwendig ineens
zijn tegenwoordige gedaante hebben gekregen, maar zal inwendig aanvankelijk
een vlakke zoldering hebben gehad; de gelijke hoogte der vensters aan den voorgevel en aan de zijgev els doet dit vermoeden, alsmede de verhooging van het orgel
en van den preekstoel.
Dat de dakruiter reeds in de i7de eeuw bestond, is waarschijnlijk, omdat de klokken
van 1695 dagteekenen.
Het alliantiewapen v. Neukirchen-v. Tengnagel boven de binnendeur onder de
orgelgalerij last veronderstellen, dat dit echtpaar zich voor het gebouw heeft verdienstelijk gemaakt, hetgeen niet voor 1 708 kan geweest zijn; misschien is het orgel
door hen aan de kerk geschonken.

Literatuur.
Geschiedenis
en bouwontwikkeling.

Tot den inventaris behooren:
Eiken preekstoel, waarvan de paneelen der, met acanthusschoren uit een preekstoel.
knobbelstijl groeiende, kuip versierd zijn met cartouches, die bovenaan in
groteske koppen, onderaan in bloem- en vruchtentrossen uitloopen; het
klankbord is als een hoofdgestel geprofileerd; het achterschot heeft rondboogpaneelen en uitgesneden vleugelstukken (XVII). De preekstoel werd verminkt
door de verhooging met een hollen plintvoet, het achterschot door onderschuiving van een losangepaneel; de trap is nieuw.
Orgel, waarvan het frame pijpenfront gevormd is met drie vooruitspringende Orgel.
pijpenbundels en vier vlakke velden, samen bovenaan vereenigd met deels
gekorniste en in doordringing gebouwde kroonlijsten; in top, tusschen twee
bazuinblazende engelen rijst een omrankte cartouche op, waarop staat „ALLES
WAT ADEM HEEFT LOOFT DEN HEER" (afb. 96, + 1700). Het orgel staat op
een jongere verhooging.
Hardsteenen grafzerk van den Schout Johan van Bergsum en Geertruid Zerk.
Angelia Haesbaart (t i7oo ?).
Zesarmige lichtkroon van ijzer en koper; op een schildje: 1671.
Lichtkroon.
Drie grove kistvormige offerblokken met ijzerbeslag, waarvan een aan een Offerblokken.
ketting (XVIIbc).
Wijnkan, waarvan de voet en het vat versierd zijn met Laurier, het hengsel Zilverwerk.
gevormd is als een acanthusrank. Merken C R, bokje, gekroonde 0; hg 34,
Lodew. XVI-trant (afb. 1 o5, XVIIId). Ronde broodschaal op voet en met
loopenden blazenrand; in het midden gegrift: het wapen van v. Bergsum.
Merken: AK, scepter? onder kroon, schild met roos en drie schaapjes ?
Mdl. 27% (afb. 1o5, XVIId). Effen beker met knopdeksel, hg 27; merken:
W en S dooreen (afb. 1 ° 5, XVIII A). Doopkan Lod. XV, merk CR, bokje

(Boksmeer) en gekroonde 0; hg 3 0 (afb. 10 5 , XVIIIc); de greep is verwijd.
Collecteschaal op hoogen balustervoet; op de onderzijde gegrift een koekop?
en de letters L. V. E., een griffioen met de letters E G C; merken CR en de
letter N; hg I5 1/2 (afb. 1 o5, XVIIIc).
Bijbel met koperbeslag (1724).
In den toren hangen twee klokken: 1, van 64 mdl. en met het opschrift NAVEM Klokken.
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TVAM CHRISTE TVERE A° CHR. SAL. MDCXCV AEGIDIVS ENGEL V.D.M; stempel
van den gieter Alexius Julien. 2, van II o mdl., en waarop staat TVRRIS FORTISSIMA NOMEN DOMINI A° DNI 1695; stempel als voren.
In den tuin wordt bewaard een hardsteenen pijlerkop met het jaartal 1607
en een wapenschild, gedeeld, rechts met een huismerk, links doorsneden,
boven: drie maansikkels gepl. 2 en 1, onder: drie balken.

Slot.

HET GENNEPER HUIS.
De bouwval van dit historisch bekende slot (afb. XXXII), is weinig meer
dan het overblijfsel van den hoogen onderbouw, aldaar noodig geweest

Mb. XXXII. Genneper huis.

Geschiedenis.

wegens den veranderlijken waterstand van de Maas. Die verhooging vormt
een onregelmatig, langwerpig vierkant blok van ongeveer 6o M. lengte en
4o M. breedte. Bovenop is niets to onderscheiden, doordien de oppervlakte
is aangeaard en grootendeels begroeid.
Ter zijde ontwaart men hier en daar afgebrokkeld metselwerk van drie a vier
steen dikke muren, van 28 cM. Lange, 7 a 8 cM. dikke baksteenen; voorts
enkele nissen, naar buiten stekende gedeelten van tongewelven, alsmede stukken
van gestampte betonvloeren; het baksteenen muurwerk is hier en daar vermengd met mergelblokken of met stukken hardsteen. De bouwval is aan den
oostelijken hoek nog ongeveer 6 M., in zijn geheel gemiddeld 3 ad 4 M. hoog.
LITERATUUR : P 18 95 , 12 e. V.
Het Genneperhuis onderging tal van aanvallen, belegeringen, innemingen, verwoestingen, O. tn. in de jaren 1 012, 1378, 1499, 1598, 1602, 1614, 1641, 1672, 1710.
Sedert 1710 verlaten, werden in 1877 aanmerkelijke gedeelten van de resten van
het slot als pain gebezigd ter versterking van den Maasoever.

Gildezilver.

Het St. Martinusgilde, een Broederschap, waarvan de stichting naar verluidt
teruggaat tot 1493 (P 1895, 43) bezit:
1 2 een zilveren borstplaat van het begin der i9de eeuw, waarop een gedreven
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voorstelling is bevestigd van St. Maarten met den arme (+ i600); 2, ketting,
met koningsplaat van 2822; 3, commandants-stok met zilveren knop van 1847.
PARTICULIERE WONINGEN, en details. Nabij de kerk, No. 2, een
deur met in het bovenpaneel een leeuwenkop in stralen, in het onderpaneel
een rozet in stralen, Lod. XVI-trant (XIXa). Houtstraat 5 8-5 9, ankerjaartal 175 2 ; Houtstraat 69, ankerjaartal I-72.1; Markt 55, een (verplaatste)
gevelsteen met wapenschild, gedeeld, rechts de letter A (of teeken), links
drie klaverblaadjes (XVI); Molenstraat 20, huffs met aan den achterkant een
baksteenen trap-topgevel (afb. i06, XVI B), met aan elken trap-kant een
overhoekschen pinakeldrager (de pinakels zijn weg) , gemetseld kruisvenster ;
v6Orgevel met top thans waardeloos ; Zandstraat 356, ankerjaartal i68(?).

GRUBBENVORST.
P 1899, 1911 passim; 1931, 13o. Literatuur.
De gemeente bevat o.a. de dorpen Grubbenvorst en Lottum; de buurtschap Lovendaal Algemeen.
en het dorp Grubbenvorst vallen voor een groot deel samen.

V. D. AA.

De naam is afkomstig van het slot „Gribben" en de boschrijke omgeving „vorst".

Naam.

Het gebied der gemeente maakte deel uit van het „Land van Kessel", waarvan de
geschiedenis vermeld staat bij „Broekhuizen" en stond in 1814 eveneens onder het
„General-Gouvernement" van den Neder-rijn, totdat het in 1815 met de Vereenigde
Nederlanden werd verbonden, en na het Belgische bestuur van 1830-1839 met
Nederland vereenigd bleef.

Geschiedenis.

Gedeeld: I. In lazuur een verhoogde dwarsbalk, er boven rechts een zespuntige ster,
beide van goud. II. In keel een schuinslinks gestelde baars van zilver, vergezeld van
boven van een kruis van goud. Schildhouder: De H. Johannes de Dooper, met den
linkeronderarm op het schild en op den rechterarm het Lam Gods dragend.

Wapen.

LITERATUUR : M 1879, 165, i66. De gemeente bezit: r: Een koperen Stempel van Zegels.
een schepenbankzegel van 35 mM. middellijn, vertoonende een gothisch schild,

gedeeld, met rechts een balk, waarboven een zesstralige ster, links een Grieksch
kruis, waaronder een visch, schuins links met den kop naar boven; het omschrift
luidt: S: SCABB: DE GROBBENFORST (I600 ?). 2.: Een staand ovalen 34 mM. hoogen
inktstempel, waarop staat MAIRIE DE GREBBEN VORST binnen een lauwerkrans met
bovenaan een phrygische muts, voorts het omschrift DEPARTEMENT DE LA ROER.
ARRONDT DE CLEVES (Fr. Republiek 1795-1804). 3: Een inktstempel van 29 mM.
middellijn, met het opschrift GENERAL GOUVERNNT VOM NIEDER-RHEIN en daaromheen
BURGERMEISTER VON GRUBBENVORST (Beheer d. Geall. 1 814-'1815). 4: Een inktstempel
van 34 mM. middellijn, vertoonende den Belgischen leeuw met wapenspreuk en met
het omschrift ADMINISN COMME DE GRUBBENVORST (Belg, bestuur i830-1839).

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
H K N. Cat. M L. Voorts P en M als nader vermeld.

Het grondgebied van deze Gemeente is reeds vroeg bewoond geweest.
Daarvan getuigt een vrij groot, thans grootendeels verwoest urnenveld bij

Literatuur.
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de hoeve Kaldenbroek (H K N). Voorts, afkomstig uit Grubbenvorst, thans
bewaard te Leiden (Cat. M L), twee urnen van Gallo-Germaansch type, een
urn van vroeg-Germaansch type en bijpotjes uit die urnen. In de buurt „Bij
g8
Marianne" werden eveneens urnen gevonden (P I__I,
256 en 1882, 45 7).
Aan den Schaapsweg ten W. van Lottum, twee bij elkaar passende maalsteenen en twee gepolijste vuursteenen bijltjes en urnfragmenten (M 1923, ii),
thans in het Museum te Maastricht.
In den Romeinschen tijd liep door de Gemeente de heerbaan van Tongeren
naar Nijmegen. Aan de Maas, dicht bij het terrein der voormalige R.K. kerk
te Lottum, vond men een Romeinsche munt en werden sporen aangetroffen
gg 256, 257). Een Romeinsche nedervan een Romeinsch gebouw (P 11,
zetting van eenige beteekenis moet er geweest zijn bij den Maasoever te
Lottum, omdat daar fragmenten van Romeinsche wij-altaren zijn gevonden.
256, 257 en Cat.
RR
Een daarvan bevindt zich in het R. Mus. te Leiden (P i__I,
M L); het is het benedengedeelte van een kalksteenen wij-altaar met inscriptie,
waarvan men nog de letters MANIV en daaronder L en M tusschen drie scheiteekens van driehoekigen worm kan lezen; op elk der zijkanten is een boomornament aangebracht; het fragment is totaal 39 cM. hoog, het lijf 35 cM.
breed, 22 cM. dik; de omloopende voetlijst is 1 1 cM. hoog en heeft naar alle
zijden 3 1/2 cM. uitsprong.
Het ander fragment, van schelpachtige kalksteen, thans in het Museum te
Maastricht, werd met stukken van een Romeinsch zwaard in 1926 gevonden
bij het maken van een kelder aan het veerhuis te Lottum (M 1926, 48); het is
het bovendeel van den versierden linker zijkant van een wij-altaar met inscriptie, is nog 53 cM. hoog, voorts 20 cM. breed en 7 cM. dik (afb. 215).
De versiering bestaat boven uit een klein fronton tegen een ronding, waarin
de bekroning uitliep van de voorzijde, en, lager, onder een uitspringende
lijst, uit een hoorn des overvloeds gevuld met vruchten en waaruit rechts
een korenaar en links een druiventros naar beneden hangt. Op den smallen
kant, die van de voorzijde is overgebleven, staan nog de beginletters van drie
regels van het opschrift nl. H, T en een omgekeerde C met een horizontale
streep er boven. De twee fragmenten dagteekenen vermoedelijk van de 2de
G.
eeuw n. Chr.

GRUBBENVORS T.
Wegkruis.

Aan den weg naar Lottum, wegkruis met rustiek Kruisbeeld, hg 9o, in den
trant van omstr. i 700.

R.-K. Kerk.

De R.-K. KERK is gewijd aan 0. L. Vrouw (titelfeest de ten Hemelopneming).
Nl. Cath.; Kalf K. kerken; M i9o3, 77; 1909, 47.
De kerk (afb. XXXIII, 107-11o), die vrij ligt, omgeven door het kerkhof,
is ten deele gebouwd van baksteen, ten deele van tufsteen, ten deele van mergel
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en bestaat uit een portaaltoren, een eenbeukig schip van drie traveeen en een
vierde, vroegere koortravee, to weerszijden waarvan zich aanvankelijk een,
thans twee kort uitgebouwde lage zijarmen bevinden; voorts volgt een op
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XXXIII. Grubbenvorst. R.-K. Kerk. Opm. en teek. v. W. Scheepens.

5/8 grondslag gebouwde koorveelhoek; ten zuiden ligt tegen den toren een
doopkapelletje, tegen den zuidarm een sacristie.
De toren is in staand verband gemetseld van 26 1A cM. Lange baksteenen;
ook zijn de waterlijsten en de traceeringen der nissen en galmgaten van
baksteen; de zijmuren der benedenste torengeleding zijn met korfboognissen
versierd; de houten spits is met leien bekleed. In het noorder voorpenant
bevindt zich een steen, waarop staat: OPGEBOUT ANNO DNI MCCCCXV.

__twendig.
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Schip en koor hebben een doorloopend dak; de lage zijarmen zijn lessenaarvormig gedekt. De spitsboogvensters zijn klein, hun harnassen zijn van
groefsteen en nieuw of vernieuwd; de koorvensters zijn hooger, die der
zijarmen zeer laag. De schipmuren zijn tot de doorloopende waterlijst der
vensters gebouwd van tufsteen, aan de noordzijde tot nog 8o cM. daarboven,
voorts van mergel; het bovendeel der schipmuren (een latere verhooging
boven de vensters) van baksteen in kruisverband. Aan de tweede travee zijn
to weerszijden sporen zichtbaar van vroegere doorgangen. Het koor en de
noorder zijarm zijn van 24 1/2 cM. lange baksteenen gemetseld in onregelmatig staand verband. Het koorplint is van tufsteen.
Het torenportaal heeft een balkzoldering.
Schip, zijarmen en koor zijn overkluisd met baksteenen kruisribgewelv en.
In het schip zijn de traveeen gescheiden door stomp-spitse gordelbogen van
rechthoekige doorsnede, die op Toskaansche pilasters rusten; deze staan
tegen een muurverzwaring, waaruit de schildbogen voortspruiten, telkens
een lagere, kort boven het venster en een hooger oploopende, waarop onmiddellijk de gewelfschelp ligt. Kapiteelen dragen de gordelbogen en de
smalle groefsteenen diagonaalribben, die in ronde sluitsteentjes bijeenkomen
en Wier profiel bestaat uit twee door een plat voorvlak gescheiden hollen.
De vierde travee is van de westelijke gescheiden door een zeer Breeden gordelboog op wandpijlers, waarmede halve Toskaansche pilasters zijn samengegroeid. De gewelfribben van de vierde travee en het straalgewelf van den
veelhoek rusten op uitkragingen, die getooid zijn met een Toskaansch kapiteeltje. Het ribprofiel bestaat daar uit hiellijsten, gescheiden door een ingehoekt voorvlak.
De zijarmen (waarvan de zuidelijke nieuw is) zijn vrij laag en van den beuk
door spitsboogopeningen gescheiden. In den noorder zijarm ontspruiten de
gewelfribben zonder steunsel uit den hoek; hun profiel komt met dat der
koorribben overeen.
Het muurwerk van den toren rijst tot 21 M. boven den kerkvloer omhoog;
met inbegrip van het kruis is de toren 41 M. hoog.
Hoewel de gedenksteen, die het jaar van den torenbouw aangeeft, naar het lettertype,
van de i7de eeuw dagteekent, is het jaartal 141 5 toch waarschijnlijk. De toren sloot
vroeger een veel lager schip of dan het tegenwoordige, waarvan het dak de oostelijke
torennissen der derde geleding doorsnijdt en die van de tweede geleding geheel overdekt; de laatste worden zelfs door het schipgewelf doorsneden. Het benedendeel
van de schipmuren kan van de i 5 de eeuw dagteekenen; het koor en de noorder zijarm
van de i5de of van de i 6de eeuw. Na een brand, die in 16 3 5 de kerk teisterde, werd
deze hersteld onder pastoor Joh. Nobelman, die in 1638 herder der parochie werd.
Toen ontstonden de Toskaansche pilasters, in het koor de daarbij passende draagschachten, en werd het schipgewelf hooger herbouwd, waarvan de achtergebleven
oude schildbogen getuigen. De koormuren werden toen of later verhoogd en het
gewelf vernieuwd. De noorder zijarm had vroeger een ander snort bedaking dan
thans, blijkens de herkenbare verhooging zijner zijmuren tegen de schipzijde. De

GRUBBENVORST.

69

kerk werd in 1885 gerestaureerd. Toen of later werd de noordelijke zijarm bijgebouwd. Doopkapel, sacristie en bergplaats zijn eveneens toevoegselen.

Tot den inventaris behooren:
Eiken koorbank van drie zetels (XVIII A); het voorschot (XVI) met lesse- Koorbanken.
naar is versierd met briefpaneelen en ter zijde met, in nissen, de voorstellingen
van St. Petrus en van St. Paulus; op elken zijkant ligt een leeuw met wapenschild, een schild beladen met een burcht (arx) (af b. I 17). Waarschijnlijk
afkomstig van Arcen, waarvan genoemde heiligen de schutpatronen zijn.
Koorbank als voren, de paneelen van het voorschot (XVIII B) versierd
met snijwerk in gemengd Lod. XV en Lod. XVI-trant.
Houten beelden: H. Johannes de Dooper, hg ioo (afb. In, + i5o0). Twee Beelden.
staande engelen met weelderigen haartooi, passie-emblemen vasthoudende;
van beide zijn de vleugels weg; hg 83 (afb. 1'5, I 1500). H. Petrus met kruis
en sleutels, H. Paulus met boek en zwaard, hg 67 (afb. 113, 114, XVI ?).
Kop van den H. Johannes den Dooper, met in het voorhoofd een reliekholte; levensgroot; wormstekig (afb. 116, I i600).
De H. Dominicus, rechts knielende voor de Madonna, ontvangt den Rozen- Schilderij.
krans, links knielt de H. Katharina van Siena in ordegewaad met lelietak.
Beneden een aantal aanbiddende gestalten, als levensgroote borstbeelden
uit de benedenlijst opkomende. Doek ongev. 220 X 145 (XVIII).
Ciborie, waarvan voet en nodus gedriedeeld zijn door opgaande vlakke banen, Zilverwerk.
tusschen Welke, op den voet regence omlijstingen met druiven zijn voorgesteld,
op de cuppa het Lam en een gedrongen versiering van korenaren; ring, nodus en
deksel versierd met arabesken. Merken: lelie en CH; hg 39 (afb. ' 12, XVIIIm).
Wierookvat, met op den omtrek ramskoppen, voorts versierd met acanthus
en laurier. Lod. XVI-trant (afb. 118, XIXb). Eenvoudig scheepje.
Koperwerk.
Vier paar drievoetkandelaars, hg 26,5, 35,5, 39 en 42 (X VII B).
Kazuifel (vernieuwd ?), waarop is aangebracht een geborduurd alliantiewapen met Paramenten.
het bijschrift: SOPHIE-CHARLOTTE. MARQVESE. D. HVTZBRVCKT. G. G. V. D. LEYENHOHENGEROLSECK. ANNO 1775. Humeraal van gebloemde zijde (de stof XVIII).
In den toren hangt een klok van 149 middellijn en met het chronogram Klokken.
SANCTA DEI MATER ORA PRO PLEBE NOSTRA, voorts IOANNES ET PETRVS ET
HENRICVS A TRIER FRATRES ME FECERVNT ANNO (1)651. Op het lijf twee plaketten : een Calvarie en een Madonna.
Buiten zijn tegen de kerk geplaatst: Een hardsteenen grafzerk met alliantie- Grafzerk.
wapen van Willem van Haeren (t 1611) en Agnes van Belfen; voorts twee
ruitvormige gedenkplaten, respectievelijk van pastoor Arnoldus Poorten Gedenkplaten.
(t 1 749) en van pastoor H. Coulen (t 1 7 8 5 ). Op het kerkhof bevinden zich:
Een grafkruis van pastoor Petrus van Neer (t 1719), voorts een zestal graf- Grafkruisen.
kruisen, het oudste van het begin der i7de eeuw, het jongste van 1684.
I. Aan den weg naar Sevenum ligt een zeer eenvoudig baksteenen wegkapelletje (XVIII ?), met rustiek beeldje van den H. Antonius van Padua,

We gkapelletjes.
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vergezeld van een paardje (in plaats van een ezel). z. Nabij „de Steeg"
bevindt zich in een moderne kleine kapel een houten beeldgroepje, dat de
Opvoeding van Maria voorstelt; hg met den voet 35 (afb. 119, M XVIII).
KASTEEL VAN GRUBBENVORST.
Literatuur.

KEULLER,

Gesch. v. Venlo, 43; P 1931, 13o, M 1882, 64i; 1890, 65.

Van het kasteel is slechts de bouwval over, thans „Het gebroken Slot" geheeten (afb. XXXIV, 123 en 124).
Geschiedenis. Willem van Millen droeg in 1 3 I I Gribben als leen op aan Reinoud I van Gelder.
LEGE1DA.
Be XIII.
XIV

5
Mb. XXXIV. Grubbenvorst. Slotruine.

Toen in 1511 Margaretha van
Oostenrij k, landvoogdes der Nederlanden, het Land van Gelder met
geweld in bezit nam voor Karel,
zoon van Philips den Schoone,
werd het kasteel door Schotsche
hulptroepen veroverd. In '586 werd
het op bevel van Parma ingenomen.
De vernieling geschiedde waarschijnlijk tijdens den tachtigjarigen
oorlog, in het begin van de
1 7de eeuw.

Te midden van overblijfselen eener uitgebreide omgrachting rijzen uit een
puinheuvel de bouwvallen van twee ronde, van baksteen gebouwde torens
nog gemiddeld 6 M. omhoog, alsmede overblijfselen van hun verbindingsmuur; voorts eenige gedeelten van een zwaar muurwerk, dat eenigszins
rechthoekig op genoemden muur gericht is. De N. Westelijke toren, blijkens
een aansluitend muurblok een hoektoren, heeft een uitwendige middellijn
van 5,10 M. ; in het oostelijk aansluitend muurgedeelte bevindt zich een ophaalkoker van + 5o cM. wijdte; aan de buitenzijde zijn sporen zichtbaar
van een wenteltrapje. De Z. Oostelijke toren, ook waarschijnlijk een hoektoren, heeft 7,90 M. uitwendige middellijn en 2,15 M. muurdikte; in de
muurdikte bevindt zich de ronde schacht van een put, van boven afgesloten
met een koepelgewelfje met ingemetselden katrolbalk. De torenruimte is
overkluisd met een baksteenen koepelgewelf op acht ongeprofileerde baksteenen straalribben; drie der gewelfvelden zijn ingestort. De verbindingsmuur vertoont, kort bij den kleineren toren, de holte van den achterwand
van een wijden haard, die, zich versmallend omhoog gaande, geleidelijk in
een vierkanten schoorsteen uitloopt, Welke nog tot ongeveer II M. boven
den tegenwoordigen muurvoet oprijst.
Het gedeelte van den muur, dat tegen den Z. Oostelijken toren aansluit en
ongeveer 1,4o M. dik is, schijnt een gevulde muur, of to weerszijden met een
steendikte verzwaard.
Doorgangen, lichtopeningen, schietgaten en nissen zijn overtoogd met segmentgewelfjes. Het metselwerk is voor een deel in kopverband, overigens
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in Vlaamsch verband uitgevoerd; de baksteenen aan den N. Westtoren hebben
een lengte van bijna 3o cM., die aan den Z. Oosttoren van 2 7 cM. ; de hoogte
der metsellagen bedraagt van 8,z tot 8, 9 cM. De N. Westelijke toren kan van
de i3de, de Zuid-Oostelijke van het begin van de i4de eeuw dagteekenen.
HET HUTS KALDENBROEK (af b. Izz en ' 2 za). LIT. P i931, i33 ; Limb.
Jb. 1909, 76. Van den zetel der heerlijkheid „Caldenbroeck" maken nog oude
muurresten deel uit van een, op een nog grootendeels omgracht terrein gelegen boerderij, Welke bestaat uit een in winkelhaakvorm aangelegd woonhuis
en twee blokken van aaneengebouwde schuur-stal- en loodsruimten. Aan
genoemd woonhuis onderscheidt men aan het muurwerk, dat het oudere
deel daarvan in winkelhaakvorm was aangelegd met twee rechtkantige eindtopgevels ; het was van mergel gebouwd en vertoont niets belangrijks meer.
Aan een der blokken ontwaart men van een ingebouwd oud gedeelte to
weerszijden de eindgevelmuren, gebouwd van afwisselende mergellagen en
baksteenbanden (zgn. speklagen); een deter gevelmuren vertoont nog een
zeer beschadigden topgevel met twee segmentboogvensters, twee ringvormige luchtgaten en gezwenkte door rollagen beschermde zijkanten. Dit
geveldeel is ongeveer 6 M. breed. Het muurwerk van het in winkelhaakvorm aangelegd huis kan van de i6de eeuw zijn; de topgevel van de i7de
of het begin van de Ade.

Kasteel.

HET HUTS DE STEEG. LIT. P 1 9 31, 1 3 8 M. 1 903, 77; 1920, 90; 1928, 69. Kasteel.
Het voormalige huis de Steeg, thans Ursulinenklooster, ligt op een vroeger
omgracht terrein. Het is een van baksteen gebouwd, rechthoekig, twee verdiepingen hoog huis van zeven vensterbreedten en twee kamers diep ; het
heeft een leien schilddak, met in het midden een eenvoudig spitsje, op welks
windvaan het jaartal i802 is aangegeven. De vensters hebben thans cementomlijstingen; de middendeur bezit een hardsteenen omlij sting Lodewi}k XV
met kalf en gesneden bovenlicht (m XVIII). Inwendig is het huis ontdaan
van zijn betimmeringen en schoorsteenversieringen; slechts eenige resten van
schoorsteennissen, stucversiering en van schilderwerk (Lod. XVI en Empire)
getuigen nog van de hooge kunstwaarde der voormalige inwendige uitdossing.
VOOr het heerenhuis, en daarmede een vierkant voorplein afbakenend, bevinden zich, symmetrisch, rechts een baksteenen stalgebouw, links een schuur,
beide met groote boogdeuren (4- I 800).
Particuliere huizen met cijferankers : A 43, met ANO 1648. A 76, met 1711. Huizen.
A 81, met rijke ankers (afb. Izo) aangevende A 0 1 796 en, in den geveltop,
de initialen G V A, M W V. A i42, met '7 1 z. Hoekhuis nabij de kerk met 1780.

LOTTUM.
P 193 1 1 35 . M 18 79, 140; 1 903 , 8 9 ; 1 908, 35; 1 9 1 5 , 9, 1 7,

57. Limb.

Jb. 1909, 66.

In oude bescheiden wordt de plaats „Lottum" of „Loethem", op een klok van
I 5 6 5 „Lotthumb" genoemd.
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Geschiedenis.

Weleer bezat de abdis van het adellijk vrouwestift St. Quirinus to Neuss de heerlijkheidsrechten van Lottum, wat wel de reden is, dat de H. Quirinus als tweede patroon
der parochie vereerd wordt.

R.-K. Kerk.
Ligging.

De PAROCHIEKERK, gewijd aan de H. Gertrudis van Nijvel, is omstreeks
1869 uitgebreid tot aan den Achterweg, en ligt overigens vrij, omgeven door
het kerkhof (af b. XXXV, 125-127).
Het is een overwelfde eenbeukige kruiskerk met westtoren, gebouwd van
baksteen in staand verband en met groefsteenen details. De vierkante toren bevat
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Uitwendig.

Schip.

het hooge hoofdportaal en bezit een uitgebouwd trapje. Het schip telt vier
traveeen ; het eenbeukige dwarsschip is modern; het 5/8 veelhoekige koor
is een copie van het vroegere, dat op de vierde travee aansloot.
De toren heeft drie gemetselde geledingen; de hoofdingang zit in een spitsboognis met (vernieuwd) hoog bovenlicht. De twee bovengeledingen hebben
aan hare vrije zijkanten telkens twee spitsboognissen, die driedeelig verdeeld
zijn met baksteenen stijlen, Welke met groefsteenen blokjes zijn verlevendigd;
de traceeringen zijn gekapt uit groefsteenen platen; die van de derde geleding
zijn bovenaan als galmgaten geopend. De spits is van hout en met leien bekleed.
Rechts van den ingang zit in den muur een gedenksteen, waarop staat „anno
mcccc vii xc en i lacht lof van dart den iersten stein", waarbij een wapenschildje met het blazoen van Roelof van Darth: een baars schuinslinks bandsgewijze geplaatst met den kop naar boven.
De eenvoudige steunbeeren hebben thans groefsteenen dekstukken. De
groefsteenen, driedeelige harnassen met traceeringen der spitsboogvensters
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zijn nieuw of vernieuwd. Het dak is thans van een goot voorzien. Aan de
noordzijde vertoont het metselwerk bier en daar uit donkerdere steenen
gevormde Andreaskruisen.
Het hooge ribgewelf van het torenportaal is vernieuwd; het wordt thans Inwendig.
doorsneden door den vloer van de orgeltribune; de oude hoekkapiteelen
zijn versierd met staande klimopbladeren; de tweede geleding heeft een baksteenen ribloos kruisgewelf gehad, waarvan de zwikken nog bestaan. Van
de gemetselde spiltrap rust elke trede op een segmentboog.
De kruisgewelven van het schip hebben groefsteenen ribben en staan op
ronde schalken met achtzijdige, geprofileerde kapiteelen; de schalken zijn eerst
op aanmerkelijke hoogte uitgekraagd; zij staan tegen pilasterverzwaringen,
waaruit de schildbogen voortspruiten.
Gordelribben en diagonaalribben hebben als profiel een talaan tusschen hollijsten; de sluitsteenen zijn versierd met kleine rozetten; nabij de sluitsteenen
hebben de ribben een sierknop; de gordelribben komen in zulk een knop bijeen.
Tot den helm is de toren + 27 1/2 M. hoog, in totaal met inbegrip van kruis Eenige
en haan 51 1/2 M. De baksteenen van den toren zijn 27 cM. lang, die van het afmetingen.
schip 26 1/2 cM. ; de baksteendikte bedraagt ruim 6 1/2 cM. De verhouding
van de diepte der traveeen tot hun breedte is als I : 2. De sluitsteenen der
gewelven liggen (thans) bijna II M. boven den kerkvloer.
Het schip is ouder dan de toren, en kan van het begin der 15de eeuw dagteekenen;
de toren is van 1498. De spits en het dakgeraamte zijn oud. De kerk, waarvan de
beuk uit vier traveeen en een 5/8 koorveelhoek bestond, werd omstr. 1877 door den
architect Dr P. J. H. Cuypers gerestaureerd en met een dwarsschip en een (inwendig
getrouw naar den ouden gecopieerden) koorveelhoek uitgebreid.

Tot den inventaris der kerk behooren:
Eiken koorbank van vijf zetels, waarvan oud zijn het rugschot en het vOOrschot, beide met rondboogpaneelen met Toskaansche pilastertjes (XVII B).
Gedeelten van een Communiebank (XIXb) thans leuning van het zangkoor.
Driecellige hoekbiechtstoel (XIXb).
Kuip van een romaansche doopvont met vier koppen, Namensch type, middellijn 89 cM. (afb. 133, + I zoo). Uitgekraagd hardsteenen wijwatervat, omgekeerd pyramidevormig met acht ingebogen zijvlakken, br. 23, hg 18
(afb. 134, XV).
De navolgende houten beelden, die alle zijn hersteld, meerendeels met nieuwe
attributen en nieuw gepolychromeerd: H. Michael, den draak beteugelend,
hg met de (nieuwe) vleugels 147 (afb. I21, XVd); H. Gertrudis als abdis,
hg izo (afb. 1 39); dito hg 78 (afb. '3 2); H. Willibrordus, hg 88 (afb. 129);
H. Eligius, hg 103 (afb. 13o); H. Cornelius, hg 98 (alle om 1 5 oo) ; H. Lucia,
hg 88 (afb. 136); H. Agatha, hg 93 (afb. i 3 i) ; H. Katharina, hg 130 (afb.
138); H. Maria Magdalena, hg 88 (afb. 136) (alle XVI A). Zeer beschadigde
beelden: Kruisbeeld (XVII), Madonna (XVII), heiligenbeeld (XVI), voorts
twee heiligenbeelden van een barok altaar, hg 155 (± 1700).

Bouwtijdperken.

Koorbank.
Communiebank.
Biechtstoel.
Doopvont.
Wijwatervat.

Beelden.

74
Gewelfschilderingen.
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Deze bestaan in de eerste vier schiptraveeen uit op een zeer lichten ondergrond aangebrachte grijsblauwe ranken met kleurige bloemen en vruchten,
die in de liezen en de kruinen, veelal uit een stronkje tak ontspringen
(afb. 128). Tusschen de ranken bevinden zich frame figuren en figuurgroepen, als b. v. Adam en Eva, Abraham's offer, jager een ever
doodend, jager met hond, drijver met speer en hoorn, figuur met tambourijn, harp bespelend engeltje met insectenvleugels, Klotho met den
levensdraad, Amor geblinddoekt een pijl wegschietend, boogschutters, wolf
die een schaap rooft, engel met bazuin, vos en ooievaar, stier, ree, aapje
op een ree rijdend, de hellehond, enz. Op een strikbandje staat ANE M D V -v. 1).
De schilderingen werden in 188 3 gerestaureerd door Guillaume Deumens. In den
verplaatst herbouwden koorveelhoek zijn de gewelfschilderingen, die uitsluitend uit
ranken bestaan, met behulp van calques vervaardigde navolgingen van die op het
afgebroken vroegere koorgewelf, waarbij zelfs het jaartal m cccc lxxvII getrouw is
herhaald.

Schilderijen.

Zilverwerk.

Christus aan het kruis, met cherubijnen, die het bloed uit zijn wonden opvangen; dk 2.45 X 173, in lijst van cursieve acanthusbladeren; links beneden
gemerkt J. F. Douven en 1693 gedateerd; rechts beneden: het wapen van
den schenker, baron Frans Werner van Aerdt : een gouden leeuw op blauw,
helmteeken: een gouden leeuw (zie Limb. Jb. 1 909, 74).
H. Antonius Abt, ten voeten uit zittende te lezen in kluizenaarsgewaad;
links het varken. Voorm. altaarstuk. Dk i5o X 93 (XVIII A), in lijst van
laurierbladeren en aren.
Vier aan beide zijden beschilderde, houten paneeltjes op een zolder gevonden,
thans opgenomen in retabeldeurtjes van een nieuw altaar, stellen voor: Aan
de binnenzijden de geboorte van Maria; Maria's tempelgang; het huwelijk
van Joachim en Anna; de Verkondiging. Aan de buitenzijden: den heiligen
Sebastiaan voor Diocletianus ; zijn doorschieting met pijlen; zijn doodknuppeling; zijn begrafenis. Elk 49 x 33. Antwerpsche school, midden
i6de eeuw. Vrij grof van schildering.
In de sacristie : Een grijs-in-grijs gebrandschilderd glas (af b. 137, XVI A)
met de H. Geertruid van Nijvel, driekwart figuur, half naar rechts gewend.
Hg 42, grootste breedte 2.I. Het deel met de handen en het boek, in 1928
gebroken, door Joep Nicolaas te Roermond vernieuwd.
Miskelken. I, waarvan voet, ring en nodus, bovenop gezien, kruisvormig
zijn overtrokken met gladde opgaande banen, de ondercuppa versierd is met
rocaille schildjes en schelpen. Merk H D en vijfstralige ster (Maastricht?
m XVIII). 2, als voren, maar met gladde cuppa (m XVIII).
Wierookvat, meloenvormig gegolfd, merken Venloo en G G (Gerard Graven,
m. XVIII). Wierookscheepje, met op het deksel de Duif, merken Venloo
en P R (Petrus Franciscus Reijnders, m. XVIII).
Ampullenblad (1753) en twee ampullen, merken Venloo en P F R. Een paar
1)

15 ro ? moet waarschijnlijk gelezen worden 15 5 5.
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urnvormige ampullen (XIXa). Madonnakroontje, waarop M B G K 1685,
en twee scepters (XVIIId ?). Missaalbeslag, met vOOr in het middenveld
de H. Gertrudis, achter: den H. Antonius Abt; merken: Wapen van v. d.
Bergh, bokje en R R (XVIIIc/d), het leder vernieuwd.
Koperen lavaboketel (afb. 140, + I5oo). Kruis met Kruisbeeld van rood Koperwerk.
en geel koper, op den voet staat A WEYERS 1791, hg 66; de bijgevoegde (te
kleine) beeldjes van Maria en Johannes (beide hg 13) zijn ouder, of nagegoten naar i6de eeuwsche origineelen (afb. 135). Eenvoudig met groeven
versierd wand-wijwaterbakje (XVIIId). Een paar geprofileerde pinkandelaars, (XVI?). Een paar met drievoetpostament op klauwbollen en met
getorsten Schacht; hg 62 (XVIIc).
Paramenten, waarvan de weefsels i8de-eeuwsche patronen vertoonen: Drie- Paramenten.
stel wit met bonte bloemen. Kazuifel met toebehooren, groen met Chineesche
motieven. Kazuifel wit, met zilveren en bonte bloemen (kruis en pawl nieuw)
(Alle XVIII, resp. XIXa). Swart driestel met zilver (XIX A). Driestel rood met
Witte bloemen (koorkap ontbreekt; XIX A). Driestel wit met zilveren en bonte
bloemen op blauwen grond (XIX A). Baarkleed, zwart (XIX A), van een gilde.
Sacristiekast, de twee vierpaneelsdeuren met spiegelklampen, en sierlijk Sacristiekast.
uitgesmeede vouwhengsels (afb. 141, + i600).
Wandofferblok met ijzerbeslag (XVII ?).
Offerblok.
In den toren hangen drie oude klokken : 1, van I I 2 middellijn, met het opschrift Klokken.
in fractuur : 1- S. geirtrudis : anno. cliii. m°cccc°. xlix°, de mense. iunii. conpleta : est, hec. campana : per. magistrii: iohannem, de. venlo. 2, van 138
middellijn en met in fractuurletters : cristoffel x van x wylich x her x toe x
grundtstein x lotthumb x and x gribbenfrost x u.(s.w.) x int. iaer x ons x heren x
m x vc lxv x goet x Willem x hachma: my. toe. cleif. Het lijf versierd met
sierbanden (een met fleurons, een met renaissance ornament), een plaket
met de H. Maagd, een met Johannes den Dooper met het Lam en eenige
muntafdruksels. 3, van 54 middellijn en met het opschrift: t LOETEM T. M. A. C.
VAN AERD CURE t F. A. VER VICAIR H B. VAN DE MORTEL PARRAIN ET MAIRE ii
A HAEMANS MARRAIll H CONDERS I. VAN EINDT MARGUILLER ll C DROUOT M F AI O.

Gebrekkig opschrift; de kapelaan heette Frans Antoon Vermeulen, de woorden
vicair(e) en marrai(ne) werden verminkt.

Twee broedermeesters-staven met, bovenaan, te weerszijden beschilderde Staven.
ovate platen, de eene met de H. Gertrudis en den H. Sebastiaan, de andere
met den H. Quirinus en den H. Antonius Abt; een ex van met het jaartal 1 75 2.
Elf hardsteenen grafkruisen, het oudste met gothische letters (XVI), het Grafkruisen.
jongste van i6io.
Een aan den weg naar Grubbenvorst liggend eenvoudig baksteenen kapelletje Wegkapel.
(XVIII) bevat een 53 cM. hoog beeldje van den H. Quirinus als krijgsman; Beeldje.
op zijn schild het wapen van het Quirinusstift te Neuss (afb. 142, m XVII).
Wegkruis nabij de kapel, met Kruisbeeld in i7de-eeuwschen trant.

Wegkruis.

76

NOORD-LIMBURG.

HET HUIS DE BORGGRAAF.
Geschiedenis.

LITERATUUR : P 1931, 136; M 1901, 6o; 1908, 36; Limb. Jb. 1 9 09, 78.
De het oudst vermelde eigenaar is Peter van Merwick in 1558. Aan het eind der
i7de eeuw was bezitter: Frans Werner van Aerdt, van Welk geslacht de laatste
vertegenwoordiger Theodoor Arnold Casper, baron van Aerdt „Toparcha et pastor
in Lottum" in 1819 overleed.

Algemeen.
VERDIEPINGPLAN

Plattegrond.

Uitwcndig.
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Mb. XXXVI. Lottum.
Huffs de Borggraaf.

Het k-leine vierkante kasteel ligt op dubbel
omgracht terrein, en bestaat uit twee in
winkelhaakvorm aaneengesloten vleugels met
eindtopgevels en twee smallere vleugels, die
samen een vierkant binnenplaatsje omsluiten.
Het huffs, dat behalve het dak uit twee verdiepingen bestaat, is gebouwd van baksteen
(afb. XXXVI, 143-148).
De hoofdingang bevindt zich midden in den
zuidgevel en geleidt naar het plaatsje, waar
de toegangen zijn tot de woning. De westelijke
of linker vleugel bevat de hoofdvertrekken,
de noordelijke: de hal-keuken, boven: kamers.
De smalle vleugels bevatten bijruimten;
vroeger was de zuidelijke benedenruimte een
op het plaatsje geopende portiek.
Behalve de beide topgevels, rijst het muurwerk
rondom tot een zelfde hoogte op. Aan eenige
gedeelten zijn „speklagen" toegepast, nl. afwisselende banden van groefsteen en strooken
van drie tot vijf baksteenlagen.
De zuidgevel: het renaissance ingangspoortje
is geflankeerd door baksteenen pilasters en
heeft een baksteenen frontongeveltje, waarin
zich een wapen beyond; de topstukken zijn
van groefsteen. De smalle vensters zijn met

strekken overspannen, de geveltrapjes met
baksteen afgedekt; een overhoeks toppijlertje
draagt een windvaan. Ankers wijzen misschien
het jaartal 1 5 51 aan.
De oostgevel is versierd met speklagen; het
zuidelijk deel er van draagt in ankers het
jaartal 15 55 ; een loodrechte naad bij den topgev el duidt op ongelijktijdige aaneensluiting.
De noordgevel met eenig speklagenwerk en
de westgevel bezitten, behalve eenige schuine
steunbeeren, niets vermeldenswaards.
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De westvleugel, Wiens vloer hooger ligt dan die van de andere vleugels,
is onderkelderd met twee vakken van elk vier kruisribgewelven op een achtzijdigen middenpijler. Voorts valt de mooie hal-keuken in den noordvleugel
te vermelden met moerbalkzoldering en (van elders afkomstige) oude schouw
met karyatidepilasters, tegelbekleeding, haardplaat en forschen heugel.
De dienstgebouwen te weerszijden van een poort ten Z. van de gracht:
woningen, schuren, stallen, enz., omsluiten den voorhof.

Inwendig.

Naden en ongelijkheden van het muurwerk duiden op vele veranderingen. De westvleugel is het oudste deel en kan reeds van de eerste helft der i 6de eeuw dagteekenen.
De smalle vleugels zijn toevoegselen, de oostelijke van 1555; de zuidelijke is jonger.
Bijna alle vensters zijn nieuw ingezet. De zuidoosthoek bestaat uit een ingezet gedeelte,
dat in de i9de eeuw misschien een hoektorentje heeft vervangen. Van de voorgebouwen draagt de vleugel aan de oostzijde van de poort in ankers het jaartal 1743;
de gebouwen aan de westzijde zijn van 1836.

Bouwperioden.

Dienstgebouwen.

PARTICULIERE HUIZEN met ankerjaartallen. B 75 : A 1767; B 76: 1837;
B 84: 1654, B 87: 1715, B 92: het huffs 1763, de schuur 1669; B III: 1647.

HELDEN.
V. D. AA.

P 1899, 19o; 1911, passim; 1932, 183.

Literatuur.

De gemeente bevat de dorpen Helden en Panningen en o.a. de gehuchten Beringen,
Egchel, Grashoek en Keup.

Gebied.

Het wapen der gemeente bestaat uit een schild van lazuur met een naar voren gekeerden
H. Lambertus in bisschoppelijk gewaad van goud, houdende in de linkerhand een
zwaard en een palmtak en in de rechterhand een bisschopsstaf, alles van goud.

Wapen.

De gemeente bezit vier inktstempels : 1, rechthoekig, voorstellend een maagd met
barmier en wetstafel, waarop : LA LOIN en staande op een voetstuk, waarop DEP. DE
LA ROER ; Tangs de kanten MAIRE DE HELDEN. Hg. 34, hr. 27 mM. (1795—+ I 8 i o).
2, van 33 mM. mdl. met binnen een rand GEMEINE HELDEN (I 8 14-I 8 15?). 3, van
3o mM. mdl. met Belgie's wapen en het omschrift ADMINISTN COMMUNE DE HELDEN,
LIMBOURG (I 830-39). 4, van 33 mM. mdl., met Neerlands wapen en wapenspreuk
en het omschrift GEMEENTEBESTUUR VAN HELDEN (LIMBURG), (na 1815).

Zegeistempels

Helden, vermeld in 1144, behoorde tot het Land van Kessel (zie Broekhuizen
en Kessel).

Naam en
geschiedenis.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
P, M, HKN, Cat ML, B. Stark : Die Metall-Medaillons rheinischer Fundorte in de
Jahrbucher des Vereins von Alterthumsfreunde im Rheinlande, dl. LVIII (1876)
bl. 7-56 met afb. op Taf. IV.
Op het grondgebied der gemeente zijn voorwerpen gevonden, die op een
vroege bewoning wijzen, nl. uit Helden een gepolijste steen (Cat. ML), een
gepolijste vuursteenen biji (Mus. Maastr.; P 188i, 23), waarvan de bewaarplaats
7
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thans onbekend is; een tweetal urnen van Gallo-Germaansch type en fragmenten van dergelijke urnen (Leiden, Cat. ML), die aanduiden, dat er een
Gallo-Germaansche bevolking is geweest.
Overblijfselen uit den tijd der Romeinsche overheersching zijn aangetroffen
tusschen Helden en Panningen en op den Houwenberg ten W. van het gehucht
Marls, en wel dakpannen en scherven van aardewerk, die aantoonden, dat er
een Romeinsche nederzetting was geweest (P 1881, 271). Ook vermoedt
men te Helden de aanwezigheid van een Romeinschen weg, die van af de Maas
in westelijke richting naar N. Brabant zou geloopen hebben (HKN). Romeinsch
vaatwerk, dat als afkomstig uit Helden te Leiden wordt bewaard (Cat. ML)
is waarschijnlijk hetgene, dat in brandgraven te Helden werd gevonden en
genoemd in P 188i, 270 (collectie Guillon). Het bestaat uit een bond van het
begin der zde eeuw en een kommetje uit de 3de eeuw, verder een kommetje
van terra-nigra-achtig baksel, waarschijnlijk uit de zde eeuw.
Een merkwaardig stuk werd in 1844 in een moeras van de Peel, niet ver
van het gehucht Marls gevonden, en bevindt zich thans in het Leidsch Museum
(Cat. ML, alsook Stark, dl. 1876 bl. 7-56; P rSRI, 272-274; voorts HKN).
Medallion. Het is een medaillon (af b. 149) van verguld zilver van ruim 21 CM. middellijn,
dat in vrij hoog relief een voorstelling vertoont van in het midden een man,
die een leeuw worgt, daaromheen dierengevechten, o.a. twee dieren, die
elkander een runderkop betwisten; in den rand met geciseleerde lijstjes zijn
vier gaatjes aangebracht om het medallion misschien op een schild te hechten;
in twee gaatjes zitten nog de nagels met ronde kopjes. Naar den stijl der
figuren oordeelt men het stuk van Oost-Europeesche afkomst te zijn (HKN
G.
en Stark) 1).
Kanaal.

HET NOORDKANAAL.
LITERATUUR : Limb. Jb. 1907, 76; 1919, 116. Der Nordkanal d. J. Real in Veriiff. d.
Hist. Ver. f. Geldern u. Umg. No. 43, 1926.

Wegkruisen.

Van dit onvoltooide kanaal („Canal du Nord"), waarvan de aanleg door
Napoleon I werd begonnen en waarvan een deel van af de Zuid-Willemsvaart
tot Beringen bevaarbaar is, zijn voorts tot nabij Westering in de gemeente
Maasbree nog sporen uit indiepingen te volgen (zie Venloo).
Wegkruisen met oude, of folkloristisch naar oude voorbeelden gesneden
Kruisbeelden treft men aan: r, te Helden, tegenover de kosterswoning,
nieuw opgemaakt, hg + 90 eq . (trant van + i700); z, t. N. v. Helden,
1) Dr. H. C. Gallois maakte ons er op opmerkzaam, dat zich in het Cabinet des Medailles te Parijs twee
schijven bevinden,
waarvan een slechts fragmentarisch bewaard, die sterke overeenkomst vertoonen met
uc des Ka
diserlich
het bier besproken exemplaar. Hi' wees ons ook op een opstel van Fr. Drexel in het Jahrbh
zouden
deutschen Archdologischen Instituts, XXX (1915), S. i ff. , volgens wien deze schijven gemaakt zoud
zijn in het begin van de eerste eeuw vOOr Christus in de omgeving van de Zwarte Zee, en op de beschouwing
van M. Rostovtzeff in zijn bock Iranians and Greeks (Oxford, 192,2), p. 138 ss. Deze laatste, die in het
menschfiguurtje op het Leidsche stuk Hercules ziet, is van meening, dat de schijven tusschen de derde en
de eerste eeuw vOOr Christus zijn ontstaan in Zuid-Rusland, als het werk van Sarmatische kunstenaars. De
drie schijven zijn afgebeeld bij Rostovtzeff t. a. p., de Leidsche en alleen de gaaf bewaarde Parijsche ook
bij Drexel.
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hg + 85 c.M. (trant XVII); 3, een, met steile armen tusschen de St. Annakapel
en Egchelschen Hoek, hg no cM. (trant XVIII); 4, een, te Keup, grof,
hg 85 c.M.
BERINGEN.
Achtkantige houten BELTMOLEN, bovenkruier (1817), herplaatst XIXc Molen.
op steenen voet.
GRA SHOEK.
De R.-K. KERK toegewijd aan het Heilig Hart bezit: Een zilveren stralen- R.-K. Berk.
monstrans (afb. 157), waaraan, op den drielobbigen voet het H. Avondmaal, Monstrans.
de Mannaregen en Melchisedek's Offer zijn voorgesteld, de stamprofielen
fijn zijn versierd, het ronde expositorium omgeven is door een rand met
engeltjes en een krans van korte lichtschichten en vlammen, Welke uitstraling
omvat wordt door uit den stam oprijzende wingerdranken met korenaren
en twee adoranten. Boven de uitstraling zweeft de Duif onder een kroon,
waarop de Vader is voorgesteld; een Kruisbeeld vormt den top; merken II R ?;
hg 77 (m XVIII). Een wit velum met I H S en bonte bloemengroepjes (XVIII). Velum.
De mooning No. 16 draagt in ankers het jaartal 1751.

Woonhuis.

HELDEN.
Het RAADHUIS is een vrijstaand, rechthoekig, baksteenen, twee verdiepingen
hoog gebouw (afb. 1 5 o), van vOOr drie, ter zij de twee vensterbreedten en met
een doorloopende middenpoort; midden op den nok van het schilddak
verrijst een spitsje. Ter eerste verdieping bevindt zich de eenvoudige raadskamer ; beneden, ter zijde, de brandspuitbergplaats. De gevels zijn thans
gecement en het voorfront van een risalietachtigen halfsteens voorsprong
met opgebogen fronton voorzien; de vensters zijn gemoderniseerd, de poort
thans segmentvormig geplafonneerd. Het gebouw kan van het eind der
i 7 de eeuw dagteekenen. Het sluit aan bij de ommuring van het kerkhof,
dat door de poort toegankelijk is.
Het HUTS TEN HOVE.
LITERATUUR : M 1 9 2 5 , I.
Van dit beroemde kasteel zijn slechts eenige resten van grachtindiepingen
herkenbaar en eenig onbeteekenend muurwerk, thans opgenomen in gewoon
nieuw bouwsel. Bij de slooping in het begin der i 9de eeuw, werden de wapensteenen met de blazoenen van Jan Albert Bouwens van der Boyen en van
zijn echtgenoote Maria Emilia Antoinette Raba baronesse van Gelder, aan
het terras van het veerhuis „de Staaij" te Vierlingsbeek ingemetseld.

Raadhuis.

Kasteel.

8o
R.K. Berk.
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De R.K. KERK is toegewijd aan den H. Lambertus.
LrTERATUUR:

Ligging.
Algemeen en
plattegrond.

NCB

KALF,

K. kerken ; M X895, 77; 1903, 8i.

De door het kerkhof omgeven vrij liggende kerk (afb. XXXVII, XXXVIII,
15 I en 152) is een baksteenen bouwwerk met een Westtoren, een met gelede

L EGENDA:
MI XIV?

XV.
, 7 X V.
E1211349.
= XIX.
1

20M.
10
Mb. XXXVII. Helden. R.-K. Kerk. Opgem. en get. d. G. Dijkstra en J. A. C. Tillema.

pijlers aangelegd, driebeukig, overwelfd, blind-basilicaal schip van vier
traveeen, een eenbeukig
DETAILS V. D.
koor van 66n travee, en
30-1ALKEll I. D.
ZIJBEUKE11.
een Haar %sten grondslag
aangelegden veelhoek. Aan
de tweede travee ligt aan
4._ i de Noordzijde een aangebouwde doopkapel, in
den inhoek van koor en
Zuidbeuk een sacristie.
De vierkante toren telt
boven een hardsteenen
V
punt vier baksteenen ge•...4t=i3 D _m .
ledingen, de benedenste
RIB V D.
M1DDE.NBEUK. met aan elken vrijen kant
drie rondboognissen; de
tweede
met breede lisenen
Mb. XXXVIII. Helden. R.-K. Kerk.
en in elk zijvlak een
spitsboognis; de derde, met telkens twee nissen; de overeenkomstige vierde
met in elke nis een spitsbogig galmgat; de leien spits is vernieuwd. Het

i

••• ... •••

Uitwendig.
Toren.

V
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metselwerk is, met inbegrip van het eerste kwart der derde geleding, van
28 cM. lange baksteenen, opgetrokken in Vlaamsch verband, daarboven
van 26 1/2 cM. lange baksteenen in staand verband.
Van het muurwerk van den middenbeuk (baksteenlengte 26 1/2 c.M.), die met
het koor 66n doorloopend zadeldak heeft, is slechts de (moderne) gemetselde
daklijst zichtbaar. De zijbeuken sluiten met lessenaardaken tegen den middenbeuk aan; zij hebben eenvoudige steunbeeren. De spitsboogvensters zijn voorzien van nieuwe harnassen, met groefsteenen traceeringen. Aan de tweede
travee Zuid herkent men een vroegeren ingang; aan de Noordzijde is ter
plaatse van zulk een doorgang de doopkapel toegevoegd.
Het koor (baksteenlengte 2 7 cM.) heeft eenvoudige forsche steunbeeren;
ook bier zijn de harnassen nieuw; zij zijn met een drieglopenfries doorsneden.
Het muurwerk van schip en koor is in staand verband uitgevoerd. Ter hoogte
van den triomfboog verrijst op het dak een eenvoudig leien spitsje.
Tot zoo hoog als de torenmuren uitwendig in Vlaamsch verband zijn gemetseld,
blijken zij aan de binnenzijde uit mergelblokken to zijn gebouwd ; waarschijnlijk
bestaat hun kern uit stortwerk.
De pijlers der kerk zijn gelede, langwerpige kruispijlers, die aan de beukzijden
verzwaard zijn met een pilaster met een schalk; de zijmuren zijn voorzien van
pilasters met telkens een uitgekraagden schalk. De spitse scheibogen zijn de
voortzettingen van het pijlerlichaam, de schildbogen de ononderbroken
voortzettingen van de pijlerpilasters ; aan de middenbeukzij de zijn zij echter
aanmerkelijk hooger dan de scheibogen, zoodat aldaar telkens een boogtrommelvlakte ontstaat. Langs de buitenmuren groeien de schildbogen uit
de pilasters. De schalken dragen geprofileerde achtzijdige kapiteelen.
In het koor zijn de penanten verzwaard met pilasters, waaruit de schildbogen
groeien; de gewelfribben rusten daar op kapiteelvormige kraagsteenen.
De gewelven zijn kruisribgewelven met in den middenbeuk als ribprofiel
een tusschen hollen gevatte 3/6 staaf, in de zijbeuken en in het koor: een
tusschen hollijsten gevatten talaan.
De sluitsteenen liggen in den middenbeuk 12, 7o M., in de zijbeuken 9,55 M.
boven den vloer. De toren is tot de spits ongeveer 3 2 1/2 M. hoog, met de
spits ruim 61 M.
De verhouding der tusschenmaten van de pijlerassen en de hartlijnen der
zijmuren is als 1 : 2 : z. De verhouding der beukhoogten als 3 : 4 : 3•
De lengte- en breedteverhouding is, in plan bij de ziibeuktraveeen als 3 : 2,
bij de middenbeuktraveeen als 2 : 3.
Het in Vlaamsch verband gemetselde deel van den toren dagteekent van de i4de
eeuw, het bovendeel tot ongeveer 1 M. onder de randlijst van de 1 5 de ; het metselwerk daarboven is bij een restauratie toegevoegd, denkelijk bij gelegenheid der
vernieuwing van de spits, na een brand in de tweede helft der i9de eeuw; waarschijnlijk
werd toen ook de tegenwoordige ingang gemaakt; voordien was de toren slechts
uit de kerk toegankelijk en bezat hij geen gewelf. Het schip dagteekent van de
I 5de eeuw, evenals het iets later gebouwde koor. De sacristie draagt op den deurpost

Schip.

Koor.

Inwendig.

Afmetingen.

Verhoudingen.

Bouwontwikkeling
en tij dsbepaling.
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de dagteekening 1849. Ook de doopkapel is een 1 9de-eeuwsch toevoegsel. Een
windvaan op den makelaar van het koor draagt het jaartal 1782.
De kerk werd gerestaureerd in de jaren 185o, 186o-187o en 1885.

De kerk bezit:
Houten hoogaltaar met retabel volgens Composiete Orde met twee paar
getorste zuilen; het hooge postament is samengebouwd met twee rijke poortvormige zijdoorgangen; het luisterrijke tabernakel bevindt zich tusschen de
postamenten; de twee voorzuilen flankeeren het altaarstuk (de Aanbidding
der herders, zie bij de schilderijen) en dragen met de zijzuilen een gekornist
hoofdgestel met, midden op de opgebogen kroonlijst, een frontonstuk
(z. b. d. schilderijen) tusschen twee adoranten. Van de zijpoortjes draagt het
linker op de opgebogen deklijst het beeld van den H. Lambertus, het rechter
dat van de H. Katharina. Op de cartouchen der deurpaneelen staat respectievelijk
ANNO en 1699. De vleugelstukken zijn verdwenen. Volgens opschrift gerestaureerd in 1885 .
Vermaakte Communiebank, waarvan de tusschenstijltjes elk versierd zijn met
Communiebank.
een rozet en eikenloof (Lodewijk XVI-trant, XIXa ?).
Komvormige doopvont, van hardsteen en marmer (XIX A). Twee uitgeDoopvont.
Wijwatervaten. kraagde marmeren wijwatervaten (XIX A).
Preekstoel. Eiken preekstoel (afb. 153), waarvan de zeszijdige kuip rust op een door
consoles gesteunde vierkante zuil; vier zijvlakken vertoonen in rijke cartouches
borstbeelden (Zaligmaker, H. Maagd, H. Johannes den Dooper, H. Lambertus);
de vullingen van de trapleuning bestaan uit acanthusranken; het klankbord
met, op een cartouche, het jaartal 1681, werd omstreeks 1885 door verkleining
bedorven.
Orgelgalerij. Aan de vermaakte leuning (af b. 1 5 4) zijn toegepast : een cartouche van 1719,
een paar bazuinblazende engelen (XVIIIa), en een paneeltje met de voorstelling der Emmausgangers (XVIIId).
Orgel. Het orgel heeft een front van drie pijpenbundels met vlakke tusschenvelden,
gevat in een omlijsting van acanthusbladeren en festoenen; de bundels dragen
op hun bekroningen vlampotten, de middelste een bloemenvaas (XVIIIa ?).
Grafzerk.
De grafzerk van een lid der familie van Hillen (XVI; lit. M 1 92 5 , 1) is geheel
afgesleten.
Beelden. Houten beelden : Christus in Nood, hg i3o (XVIa), zwaar beschadigd. H. Carolus
Borromaeus, staande op een voetstuk met reliekholte; het beeld hg 6o, het
voetstuk hg 2.2 (XVIIIa).
GewelfDe gewelfschilderingen stellen voor rankwerk in fletse blauw-groene tinten
schilderingen.
met gekleurde bloemen, teekens van den dierenriem, vogels en andere dieren,
in de benedenpunten der velden borstbeelden van heiligen. In 1882 zwaar
gerestaureerd en nagetrokken. Het nude werk is van het nieuwe niet meer
to onderscheiden.
Schilderijen.
In het hoogaltaar van 1699: de Aanbidding der herders. Maria breidt met
beide handen een Laken uit, waarop zij het naakte Christuskind aan de talrijke
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schare van herders vertoont. In de lucht een lichtschijn met cherubijnen.
Doek c. 27o X i80.
In den top van het altaar een ovaal stuk met God den Vader, den H. Geest
als duff en twee cherubs. In de sacristie : het H. Avondmaal gem. C. I. P.
van der Duijse de Heusden 1781; doek c. 170 X 125. Knaap geleid door zijn
Beschermengel, wandelende naar den voorgrond in een bergachtig landschap;
de engel wijst naar rechts boven, waar een lichtschijn met cherubijnen; doek
190 X 125 (XVIII). Abrahams offerrande; de engel daalt van links boven
neer; doek, ong. i6o X 130, onder invloed van de Fransche school (XVIII B).
In de pastorie: Portret van pastoor Joh. Knippenberg (1665-1742); doek
75 X 58. Portret van Graaf Joh. Ant. de Rubiano, later bisschop van Roermond,
links boven zijn wapen; levensgroote halffiguur, staande iets naar links in
wit priestergewaad (XVIII A); doek 83 X 65.
Houten wandofferbusje met op het verlengde achterschot een rocaille cartouche, Offerbusje.
waarop staat : HIER OFFER // T MEN VO fi OR DE BROED II ERSCHIP VAN // DEN H.
ROOS H EKRANS (ill XVIII).
Stralenmonstrans, ten deele van koper; op den vierdeeligen gegolfden voet Zilverwerk.
de voorstelling van het Lam, cherubijnen, Passiegerei, over de lichtschichten Monstrans.
een ornamentatie, waarin twee adoranten zijn opgenomen en waarboven,
onder een baldakijn, de Vader en de H. Geest zijn voorgesteld, op den
baldakijn twee engeltjes, die een klein kruis ondersteunen; op den voet staat
„Joe Knippenberg, pastoor-deken 1733"; hg 83 (afb. '58).
Ciborie met uitgegolfden voet, en met een ornamentatie van arabesken- Ciborie.
paneeltjes, korenaren, wingerdblaren en druiven, de ondercuppa bovendien
met het Lam in een stralenkrans. Merken: Lelie en C H; hg m. h. deksel
44 cM. (afb. i6o, XVIIIb).
Miskelk, geprofileerd en versierd met kruisbanen, merken als voren (XVIIIb). Kelk.
Ampullenblaadje met gezwenkten rand, versierd met wingerdblaren en druiventrossen. Er staat op: S. N. de Koning Vicaire de Helden 1835. Merken:
Januskop, E R met passer. Lg z8, br. 22.
Altaarschel op drie pootjes, blazenversiering, palmet-openingen, falbala's met Altaarschel.
kwastjes. Merken: Bokje, C R, gekroonde K (m XVIII).
Misaalband met zilverbeslag, het middenplaket eenerzijds met de H. Maagd, Missaalband.
anderzijds met den H. Ambrosius. Forsche Lodewijk XVI-trant. Merken
T C met hamer, hand met greep, gelauwerde 2. I 841 .
In een niet oud wegkapelletje een terra-cotta beeldje, de Opvoeding van de Wegkapel.
H. Maagd voorstellend; hg 64 (afb. i62, XVIIIc).
Beeldgroepje.
Het R. K. RUSTHUIS KONINGSLUST.
In de kapel staat: Een houten altaar met eenvoudige altaartafel, en waarvan
de bovenbouw bestaat uit een Korinthische Orde van twee paar gekorniste
postamentzuilen, telkens een zuil in front, een zuil ter zijde; boven de omlij sting
van het altaarstuk verrijst een beeldnis met opgebogen kroonlijst (XVII B).
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Het altaarstuk stelt de Hemelvaart van Christus voor. Copie of navolging van
Rubens (XVII B); doek 297 X 178 van boven afgerond. Het altaar heet
afkomstig te zijn van Maasbree.
Een preekstoel in Lodewijk XV-trant (XIXb).

PANNINGEN.
R.-IC. Berk. De R.-K. KERK toegewijd aan 0. L. Vrouw van de Zeven Smarten, werd in 1931

gesloopt; de inventaris werd voor een groot deel in de nieuw gebouwde kerk overgebracht. Daartoe behooren:

Houten hoogaltaar (afb. 15 5) bestaande uit een eenvoudigen onderbouw,
met sarcofaagvormige tombe, waarop het verhoogd opgeschoven gekoepelde
tabernakel staat; het retabel is gevormd uit, rechts en links, telkens drie in
kruisstelling geplaatste Composiete postamentzuilen met gekorniste hoofdgestellen, wier kroonlijst het geschilderde altaarstuk overbrugt. Midden op
die kroonlijst verrijst een Composiete zuilennis met (thans) het beeld van de
Moeder der Smarten, voorts putti, topvazen, bloemenkorf en slingers. (Omstr.
I 7 00). Het altaar heet afkomstig te zijn van Echt.
Het voorvlak der predella geeft in vier (toegevoegde) naief gesneden paneeltjes
Predella.
(XVI) de Offeranden te zien van het Oude testament (afb. 161).
Altaaratuk. Het altaarstuk stelt voor Maria en Jozef met den twaalfjarigen Christus
huiswaarts keerende. Doek omstr. 325 X 215, van boven afgerond. School
van Rubens in den trant van Gerard Seghers (vgl. de prent van S. a Bolswert)
(XVIId).
Zijaltaren. Twee houten zijaltaren met eenvoudige sarcofaagtombe en een retabel
van Composiete orde met rechts en links twee overhoeks gestelde gladde
postamentzuilen met gekornist, doch waterpas hoofdgestel, waarop twee
vlampotten en, in het midden, een met zijvoluten geflankeerd frontispies ;
de ordonnantie omvat bij beide altaren een schelpnis, onderaan met rococoversiering, een dezer (zie afb. 15 6) met „ANNO i 766" ; de frontispiesen
dragen respectievelijk het monogram I H S en de doorstrengeling van

Altaar.

„MARIA".

Annatrits : Maria en Anna zittende op een bank, het Kind strekt de handjes
Houten
beelden. uit naar een geopend boek op Anna's schoot; hg 5 8 (afb. 164, XVd). Madonna
staande met het bijna ongekleede Kindje Jezus op den linker arm; hg 76 (XVI).
Zeer beschadigde beelden van de H. Barbara en van de H. Lucia, hg resp. 8i en
8 1, 5 (waarschijnlijk van een locaal atelier; zie bij Blerik en bij Maasbree) (XVI).
Zilverwerk.
Stralenmonstrans (afb. 15 9) met rond expositorium, waaruit zich stralenMonstrans. bundels verspreiden, overtrokken met wingerdranken en korenaren, waarbij
twee adoranten en twee engeltjes, die een kroon ondersteunen boven den
Vader en den H. Geest; onderaan de pelikaan. De voet is jonger, de stam
ook onvolkomen bijpassend. Merken van den voet: E R met passer en
Mercuriuskop, hg 86; de bovenbouw (XVIIIb), de voet (XIXb).
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Twee miskelken : 1, eenvoudig; merken blad ? en M S ? (XVIIN. 2, versierd Kelken.
en met op den voet: de Aanbidding der herders, den Doop van Christus,
den Kruisval, op de cuppa: de Tafelen der Wet, de brooden, de kruik onder
den palmboom. Er staat op gegrift : Gerardus Hendrix 146. Merken: leeuw
met 2, gehelmde kop en een onherkenbaar.
ReliekTwee kleine reliekhouders in i8de-eeuwschen trant.
„ houders.
Wierookvat in Lodewijk XVI-trant „GEMAECKT DOOR I. H. SCHIEFFER I 822 . Wierookvat
Vier paar kandelaars: gegoten met vijzelvormigen voet, schacht met ringen; Koperwerk.
twee paar hg 22, twee paar hg 3 0 (+ 1 5 00). Acht gegoten, met driezijdig
postament op klauwbollen en met getorsten acanthusstam: drie stuks hg 34,
een hg 37 1/J, twee 43, twee 47 (alle maten zonder de pin) (XVII B).
Driestel, zilver en wit, met uit een vacs opgroeiende bonte bloemen; kruis Paramenten.
en paal gevormd door oplegsels, de dalmatieken verdeeld door verticale
strooken (+ I 800). Kazuifel, groen met bleeke bloemen en met visschen,
kruis en paal gevormd door oplegsels (XIX A ?).
Twee fragmenten van een paar houten reliekdragers in trophee-vorm, hg 157 Reliekdragers.
en twee voetstukken in denzelfden trant, hg + 75, mooie voorbeelden van
laat-Lodewijk XIV snijwerk (af b. 163).
Woningen met in ankers aangegeven jaartallen: n°. 445 : 1803 ; n°. 528 : A° 1749 ; Woningen.
n°. 5 38: 1756; n°. 576: 1695; 11°. 58z: 1764.

HORST.
De gemeente bevat de hoofdplaats Horst en o. a. de buurtschappen Amerika,
Hegelsom, Mans en Meterik.

Grondgebied.

Geschiedenis der aloude Heerlijkheid van Ter Horst d. ADOLF STEFFENS. Roermond,
Waterreus 1888; P 1881, 2 75 ; 1899, zio; 1911, passim; 1932, 197; M 1903, 78;
1922, 77; Limb. Jb. 191o, 74.

Literatuur.

Horst, aanvankelijk „Berkele” geheeten, was oudtijds bekend door een kapel, toegewijd aan de H. Maagd; kort daarbij werd een kasteel „ter Horst" gebouwd, Welke
naam (hoog gelegen met struikgewas begroeide streek) later den naam van Berkele
verving. De streek maakte in de i 3 de eeuw deel uit van het „Land van Kessel"
(zie bij Broekhuizen en bij Kessel).
In 1365 behoorde de allodiale helft van huis en dorp aan Johan van Myrlaer, Wiens
wapen thans het wapen der gemeente Horst is. In 1579 vermeesterden de Spaansche
troepen het huis „ter Horst".
Onder de Fransche Republiek werd Horst de hoofdplaats van het Kanton van lien
naam in het toen ingestelde Roerdepartement, tot Welk kanton ook Sevenum als
zelfstandige gemeente behoorde. (Zie verder bij Broekhuizen.)

Naam en
geschiedenis.

In goud drie dwarsbalken van Sabel.

Wapen.

In het Rijksarchief to Maastricht worden bewaard: 1. Een schepenbankzegel van
37 m.M. middellijn, met een schild, beladen met drie balken, en het omschrift:
DIT . IS . DER . SCHEN . SE .VAN . DER . HORST (XVI). 2. Een leenhofzegelstempel van

Zegels.

86

NOORD-LIMBURG.

4o mM. middellijn met een gekroond cartouche-vormig schild met twee balken en
vastgehouden door een leeuw en een griffioen, en met het omschrift LEHNSIEGEL
DES VRYEDELYCKEN HUYSE HORST 1738.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
In het moeras Sloijersbroeck te Horst werd een gepolijste vuursteenen bijl
gevonden, thans in het Museum te Maastricht (P 1881, II). Er wordt ook
melding gemaakt (P 1881, 275) van een zilveren denarius van keizer Hadrianus
G.
uit het jaar 118, die te Horst werd gevonden.
AMERIKA.
Kandelaars.

De R.-K. Kerk (H. Jozef) bezit: Een paar koperen kandelaars, hg 20 (XVII A);
twee paar houten geprofileerde drievoetkandelaars, + hg 95 (afb. 165, XVIII a),
voorts vier paar houten kandelaars met gezwenkten ranken-baluster ± hg, 84
(afb. 165, XVIII c).
HORST.

Wegkruis.

Wegkruis (aan de Konijnenveranda) met grof Kruisbeeld, hg 85 (XVIII ?).

R.K. Kerk.

De R.-K. KERK, is toegewijd aan den H. Lambertus.
Nl. Cath.; KALF K. kerken; P 1932, 19 7 ; M 1 903, -78; Limb. Jb. 1925, 135.
De van baksteen opgetrokken en met ribgewelven overkluisde kerk ligt
vrij, omgeven door het overschot van het vroegere kerkhof.
Aanvankelijk basilicaal aangelegd en met smalle zijbeuken, veranderde zij
door achtereenvolgende uitbreidingen in een hallenkerk met drie, nagenoeg
even breede en met zadeldaken gedekte beuken, die alle drie op een zelfde
diepte in een 5/8 koorveelhoek uitloopen (afb. XXXIX, 166, 167 en 168).
De middenbeuk telt zes traveeen, de zijbeuken elk twee traveeen meer,
waarmede zij zich langs den vierkanten westtoren tot aan diens westfront
uitstrekken.
Ingangen bevinden zich alleen ter zijde en wel aan de voorste en aan de voorlaatste zijbeuktraveeen, de twee westelijke met (latere) uitgebouwde vierkante portalen.
De tegen het zuider koor aangelegde sacristie met doorgang naar het koor
is nieuw.
Van de onderste twee torengeleidingen is van buiten alleen de westzijde
zichtbaar, die echter bekleed is met nieuw metselwerk en moderne vensters
heeft; oud, van 27% cM. Lange baksteenen in Vlaamsch verband opgetrokken metselwerk is alleen waarneembaar aan de derde, vrije geleding,
met lisenen en spitsbogige galmgaten. De houten spits is met leien bekleed.
Aan de zuidzijde van den toren is (op den kerkzolder) de moet zichtbaar
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van een oud dak, waarvan de nok in de richting N.-Z. liep (afb. 166 en 167).
De drie zadeldaken zijn met leien gedekt; op het middendak verrijst een zeshoekige dakruiter. Behalve aan het westfront hebben de omtrekmuren condom
een zelfde hoogte; de steunbeeren zijn eenvoudig en lessenaarvormig gedekt;
de vensters zijn spitsbogig. De architectonische behandeling is sober; groefsteen is alleen toegepast voor lijsten, dekkingen en voor de harnassen der
vensters, die alle nieuw of vernieuwd zijn.

Schip en koren.
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Afb. XXXIX. Horst. R.-K. kerk. Naar opm. en teeken. van den bewerker.

Aanmerkelijke deelen van de westelijke afsluitgevels der zijbeuken, daar
namelijk, waar deze tegen den toren aansluiten, zijn van 26 1/2 cM. lange baksteenen in staand verband gemetseld; aan die gevels is het jongere metselwerk
aan het kruisverband herkenbaar. Aan het middenkooreinde en aan het oudere
deel van den zuiderzijbeuk is het muurwerk van 2 5 1 2 cM. lange baksteenen
in staand verband gemetseld.
De met kruisribgewelven overkluisde beuken zijn gescheiden door langwerpige, gelede kruispijlers, die rechthoekige sprongen vertoonen; aanvankelijk hadden zij alleen schalken ten behoeve der gordelribben; in lateren
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tijd werden (waarschijnlijk) ook de rechtkantige kopeinden, waaruit de
spitse scheibogen voortspruiten, in ronde schalken veranderd; de tweeledige
schildbogen zijn, in profiel, de ongewijzigde voortzettingen der oorspronkelijke pijlerdoorsnede. In de koorhoeken bevinden zich schalken (afb. i68).
Aan de wanden staan, tegenover de pijlers, gelede schalkpilasters; zijlings
spruiten de spitse schildbogen uit deze voort.
De schalken hebben achthoekige, geprofileerde kapiteelen, waarop de gordelribben en de diagonaalribben staan; deze hebben als profiel een talaanstaaf
tusschen hollijsten; zij komen in effen ronde sluitsteentjes bijeen. De basementen zijn van hardsteen, de kapiteelen en de gewelfribben van mergel.
De eerste vijf traveeen van den zuidbeuk zijn overkluisd met vierpuntige
stergewelven met effen ronde sluitsteentjes. Onder de waterlijst zijn in de
muren segmentboog-nissen uitgespaard. De vijfde travee van den middenbeuk heeft breede rechthoekige gordelbogen; dergelijke gordelbogen bevinden zich ook tusschen de tweede en de derde travee der zijbeuken en
tusschen de vijfde en de zesde noordbeuktravee. Zij zijn overblijfselen van
vroegere toestanden.
BouwbeeldHet hoekbasement van den vijfden pilaster aan den noordkant vertoont
houwwerk.
een gehurkt manneke (afb. 209); een kapiteel aldaar vier zingende engelen;
dat van den zesden pilaster onder den gordelrib: twee engelen te weerszijden
van een pijporgel.
Van de vier gebeeldhouwde kapiteelen der noordelijke of Mariakapel, die bij de
uitbreiding der kerk in 1925 werd afgebroken, is slechts een bewaard gebleven, met
de voorstelling van den Goeden Geest en lien des Verderfs (met klauwen), die in
strijd, een zittende kleine figuur, de ziel, trachten te overreden 1).

Afmetingen.

Bouweschiedenis
S
en tijdsbepaling.

De (verplaatste) sluitsteen van de Mariakapel stelt misschien den zegenenden
Heiland voor, die van het zuidelijk koor (eveneens verplaatst) het Lam
Gods; de sluitsteen der zesde travee van den zuidbeuk: het blazoen van
v. Wittenhorst; die in de derde middenbeuktravee: den kop van een man,
die zich met beide handen den mond open spalkt; in de vierde travee:
de Duff.
De lengte van den middenbeuk, van den toren of tot den eindmuur van het
koor, bedraagt 37,60 M., de kerkbreedte van wand tot wand 21,8o M.; de
middenschipbreedte tusschen de bogen 6,81; die van de zijbeuken + 6,5o M.
De toren is (uitwendig) in het vierkant 8,8o M. breed. De gewelfsluitsteenen
liggen bijna 13,5o M. boven den kerkvloer, die 36 cM. hooger ligt dan de
straat.
De kerk heet gebouwd te zijn ter plaatse van de vroegere kapel van Berckel, onder
welken naam de noordbeuk der kerk nog in de i 7de eeuw bekend stond. De toren
is het oudste deel der kerk; zijn westfront werd (in 1869) beneden met een nieuwe
1) Thans dient dit merk-waardige kapiteel tot voetstuk van een beeld van den H. Job. Het onlangs er
ingehakte opschrift is onjuist.
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baksteenbekleeding overtrokken. Aan de zuidzijde van den toren is onder het doorgetrokken kerkdak nog een deel van een mergelsteenen bogenfries met driepastraceeringen zichtbaar van een oude waterlijst (afb. XL, XVa).
Dat de zijbeuken aanvankelijk smal waren en lager dan thans, is te herkennen aan het
metselwerk van den westgevel, alwaar, bijzonderlijk aan den zuidbeuk, het silhouet
van den vroegeren hoeksteunbeer nog te onderscheiden is.
De langwerpige vorm der pijlers doet de vraag rijzen of het schip misschien oorspronkelijk eenbeukig was. Het middenkoor kan jonger zijn dan het overige deel van
den 15de eeuwschen middenbeuk, en van het begin der i 6de eeuw dagteekenen.
HORST. DUD BOGENFR1ES EN WATERLUST A.D. KERKTOREN.
/f
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Afb. XL. Horst. R.-K. kerk. Bogenfries a. d. toren. Naar teekening v. d. bewerker.

Koorvormige kapellen van een travee met een 5 / 8 oostelijke afsluiting bevonden zich
rechts en links van de vierde middenbeuktravee, zij waren zelf toevoegsels van de
i6de eeuw blijkens de gebeeldhouwde kapiteelen van de noorder kapel, en blijkens
den sluitsteen met het wapen van v. Wittenhorst in de zesde zuidbeuktravee.
In het tweede deel der i6de eeuw werd de wider zijbeuk verbreed en verhoogd en
overkluisd met stergewelven.
In 1869 werd op een zelfde wijze de noorder zijbeuk verbreed en verhoogd door den
architect Dr. P. J. H. Cuypers, waarbij echter gewone kruisribgewelven werden
toegepast.
In 1 92 5 sloopte de architect C. Franssen de beide zijkapellen, trok de twee zijbeuken
naar het Oosten door en sloot ze elk met een 5/ 8 koorveelhoek af, waarbij het middenkoor zijn zijdelingsche verlichting verloor.
Dat de kerk weleer smallere en lagere zijbeuken had, is, wat den noordbeuk betreft,
geschiedkundig bekend (STEFFENS, bl. 5), terwij1 een gedenksteentje in den noordmuur aangeeft, dat de verbreeding in 186 9 plaats had.

De kerk bezit:
Drie houten altaren, waarvan de mensa geplaatst is tegen een eenvoudigen
onderbouw, waarboven een retabel verrijst met een ordonnantie van
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flankeerende zuilengroepen; tusschen de postamenten is het tabernakel geplaatst; daarboven een altaarstuk; de zuilen dragen omgekorniste hoofdgestellen, die geheel of ten deele over het altaarstuk doorloopen en waaruit
telkens een frontispies oprijst.
I. Het hoofdaltaar (afb. 17o) met rechts en links drie in kruisstelling geplaatste composiete zuilen, resp. kwartzuilen, en een in 't midden opgebogen
verbindingskroonlijst, waarboven, tusschen voluten, het alliantiewapen is
aangebracht van Willem Vincent van Wittenhorst en Katharina Caecilia
van Bocholtz; daarboven verrijst tusschen, op de voluten geknielde, groote
adoranten, het ovale frontispies met, in halfhoog beeldwerk, de voorstelling
van God den Vader. Het tabernakel, met op het deurtje het Lam Gods, draagt
een lateren expositietroon; (XVII c).
2. Maria-altaar (afb. 169) met aan elke zijde een getorste Korinthische zuil
in front, een ter zijde, en op de omkornissing telkens een engel; het frontispies : een rondboognis met flankeerende penant-engelen en een door consoles ondersteunden gebroken gevel, bevat een louder) Madonnabeeld; in
top een medaillon met monogram; (midden XVII).
3. Zijaltaar (zuidkoor, afb. 1 7 1) met rechts en links telkens een zuil in front,
een halve zuil ter zijde; het frontispies met twee postamentzuilen en met
recht hoofdgestel en een gebroken gevel, bevat een schilderstuk; cartouchen
op de benedenzuilen dragen de aanwijzingen AR() en 1647. (Voor de altaarstukken en het schilderstuk van n°. 3 , zie bij de schilderijen).
Hardsteenen doopvont (afb. 176), waarvan de ronde kuip van 90 cM. middellijn, versierd met doorstrengelde draken en met vier vooruitspringende
koppen, oud is (XIII A).
Doopvont-omsluiting, laat-Lod.-XIV-trant (XIX b).
Vrijstaand hardsteenen wijwatervat met vierkant print, een schacht gevormd
uit elkaar doordringende vierzijdige prismas met verspringende profileeringen,
een achtzijdige kuip met driepasboogjes en in den rand vier vooruitspringende koppen; hg 1 oz (afb. 182, beschadigd; XVI a).
Twee driecellige biechtstoelen: 1, met driekwart Composietzuilen op consolepostamenten (XVIII b ?); z, in Regence-trant (XVIII c ?).
Twee omsloten zitbanken, laat-Lod.-XVI-trant (XIX b).
Hardsteenen grafzerken. 1, van Johan van Wittenhorst en Josina van Weess
(afb. 173; M 1900, 57; 1903, -78. Limb. Jb. 1910, 77) met, in halfhoog beeldwerk, de figuren der afgestorvenen naast elkaar binnen een, door acht kwartierwapens omgeven volledige Ionische ordonnantie. In het hoofdgestel: het
alliantiewapen; op het postament staat : Anno '569 . den. 3 . July . starf : Iohan .
van . wittenhorst . Heer zuder -horst. Cat .fiat . Raet . EH drost . des . slantz . van .
kessel . ende . iosina . van . weess . sin . eghe . huisfrou . starf . Anno : 1572 . den . 27 .
dach . Novembr. Hg 305, br 19o.
2, van Loef van der Kloot en Margreta van Nyenhuys (resp. oven. 1602 en
1615) ; met het alliantiewapen (M i9o3, 79).
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Kruisberggroep (M 1903, 78, Limb. Jb. 1910, III), waarvan nog over zijn:
I. Christus in nood, zittend, geboeid (afb. 183), hg 148. 2. Een tombe met
maaswerkversiering (grootendeels bijgewerkt). 3. Een effen kruis, staande
op een voet van steenblokken, waartegen, onder een mantel, een lijk ligt,
waarbij een slang, een pad, een rat, een kuip met touwen; op den mantel
dobbelsteenen en kroesen. De tombe br. + 3 M., de totale hoogte + 5 M.
4. Een passiezuil (afb. 172) met achtzijdig basement, versierd met de koppen
der Messiaansche profeten, de ronde schacht met de door een engel vastgehouden zweetdoek, passie-emblemen; op het laat-gothische bladkapiteel:
de haan. Totale hoogte + 4,40 M. De groepeering niet oorspronkelijk.
Voorstelling in halfhoog beeldwerk van de Mis van Bolsena (P 1871, 431.
M 1903, 78 Limb. P. 1910, III) in een omlijsting bestaande uit twee op
een plintstuk staande kolonnetten met pinakel, en een fronton met wimberg,
recht afgesloten met een kambekroning; hg i82., br. 90 (afb. 184, XVI A).
Calvariegroep (van lose beelden), het Kruisbeeld met smal, doorgehaald
fladderend lendendoek, de Maria en de Johannes in wijden mantel; mooi
gedrapeerde beelden, resp. hg 203, 1 72 en 17 5 (afb. 179, I8o, 181, XVI a).
Nood Gods, compacte groep, hg 103 (afb. 186, ^ i500).
H. Annatrits, de H. Anna met druiventros en zittend; Maria reikt half geknield het Kind Jezus naar voren, dat naar de druiven grijpt; hg 93 (afb.
185, XVI a).
Marianum (dubbelbeeld), eenerzijds 0. L. Vrouw op den maansikkel voorstellende, dragende het Kindje Jezus, dat een ketting vasthoudt, waarmede
een rijk uitgedoste vrouw, die in een slangelijf uitloopt en die door Maria
onder den voet wordt getreden, bij de pols is gekluisterd ; bij de Madonna
aan de andere zijde heeft het Kind Jezus in de rechter hand een korfje en
in de linker een wereldbol ; de slang-vrouw (Eva ?) heeft daar in de rechter
hand een appel; het Marianum is bevestigd tegen een onsierlijke moderne
mandorla; hoogte der groepen : i6o (afb. '88, XVI A).
Kruisbeelden. Een, bijna levensgroot (XVII A). Een, van een wegkruis,
rustiek, hg 6o (+ 170o ?).
Heiligenbeelden. (Laat-gotisch en vroeg-renaissance) : H. Eligius, als
bisschop ; hg 95 (afb. 192, XV d). H. Severinus, als bisschop ; hg 122 (afb.
196, ± iyoo). H. Cornelius, met tiara; handen en attributen nieuw; hg 124
(+ 1500). H. Johannes de Dooper, met nieuwen kruisstaf; hg III (afb. 195,
± 1500). H. Antonius abt, met pothoed; hg 103 (afb. zo6, XVI). H. Rochus,
met den hond; hg 95 (XVI). H. Franciscus, zijn stigmata toonende (ver-

nieuwde handen) ; hg 113 (afb. 204, XVI). H. Sebastiaan, doorpijld ; hg 93
(afb. 190, XVI). H. Jacobus Major, hg 149 (afb. 191, XVI). H. Crispinus
en H. Crispinianus (beide afzonderlijk), met eigenaardige muts en aan hun
voeten een molensteen ; hg 8 7 (afb. 194 en 1 9 3, XVI A). H. Lucia; hg 116
(afb. 189, XVI a). H. Katharina van Siena, in prachtgewaad en met merkwaardig
hoofddeksel en kapsel; hg 113 (afb. 199 en 200, XVI a). H. Agnes, in rijk

Steenen
beeldgroepen
en beelden.

Houten
beeldgroepen.

Beelden.
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gewaad, opmerkelijke muts en kapsel, aan haar voeten het lam; hg 103 (afb.
197 en 198, XVI a). H. Wilgefortis (zie P 1871, 431. M 1889, 182; 1903, 79;
G. Schntirer u. Jos. M. Ritz: Sankt Ktimmernis, Dusseldorf 1934,
bld. 252) 1 ), de handen genageld, de voeten aan het kruis gebonden; hg 109
(afb. 187, XVI). H. Job, zittend op een heuvel; hg 72 (afb. 207, XVI a).
Alle met nieuwe polychromie, de attributen meerendeels bijgemaakt.
Madonna, hg + 70, op apart voetstuk, hg 16 (afb. 205, XVII A). Zwaar
Latere
renaissance
beschadigde beelden: Vrouwelijke heilige, met in de rechterhand een palmtak,
beelden.
fraaie draperie ; hg I 20, wormstekig ; (XVIId). H. Lambertus, als bisschop ; hg 175
(XVIIIa). H. Remigius, als bisschop; hg 175 (XVIIIa). H. Jozef m. h. Kind;
hg II2 (XVIIIab). H. Engelbewaarder een kind geleidend; hg Io5 (XVIII A).
Diversen. Eiken voetstuk van een passiekruis, aardklompen voorstellende, waartegen
een half vergaan lijk ligt, aan den achterkant honden, die een haas achtervolgen;
lg 185 hg 40, bovenaan een gat voor de inplanting van het kruis (XVI ?).
Houten pelikaan met nest (XVIII ?). Vier liggende leeuwen van Witte kalksteen,
lg en hg 4o (afb. 177, XVI of XVII A).
Altaarstukken: 1, aan het hoofdaltaar : Christus aan 't kruis : beneden de
Schilderijen.
H. Vrouwen, Maria Magdalena omvat den voet van het kruis ; links in de lucht
cherubijnen. Doek + 32o X zoo. Vlaamsch (m XVII). 2, aan het Mariaaltaar : 0. L. Vrouwe Hemelvaart met tal van engelen op de wolken en beneden
de apostelen. Doek 310 X 247. Vlaamsch, vrije navolging van Rubens'
schilderij te Brussel, d. F. Verkampen 1783. 3, aan het rechter zijaltaar : Maria
met 't Christuskind, staande op wolken, omgeven en gekroond door cherubs,
verleent den Rozenkrans aan den H. Dominicus, die links knielt met zijn bond.
Rechts een geestelijke donator. Doek 30o X 208. Antwerpsche school,
(m. XVII). In het frontispies : H. Martinus in een borstharnas en een rooden
mantel op een bruin paard. Rechts beneden op den grond de halfnaakte kreupele
en verwonde bedelaar, aan Wien hij een stuk van den mantel geeft. Ongeveer
half levensgroot. Dk. i43: 84. Antwerpsche school, (m XVII).
Triptiek. Twee vleugels van een drieluik, elk aan de binnenzijde beschilderd met vier
tafereelen uit de levens respectievelijk van den H. Eligius en van den H.
Bernardus. Rechter luik. 1. De H. Eligius deelt brood uit aan de armen;
2. Hij biedt een met goud versierd zadel aan Koning Clotharius aan; 3. Hij
wordt gewijd tot bisschop van Noyon; 4. De duivel in de gedaante van een
schoone jonkvrouw wordt door den H. met een tang in de neus geknepen.
Linker luik. 1. Droom van den jeugdigen Heiligen Bernardus in een Kerstnacht.
2. Hem verschijnt de H. Maagd. 3. De H. reikt de H. Communie uit aan Keizer
Koenraad voor den aanvang van den Kruistocht. 4. De H. onderrichtend met
vier medebroeders. Buitenzijden. I. De HH. Eligius en Bernardus staande
te voeten uit in een landschap. II. De H. Joris verslaat den draak. De St. Joris
zwaar beschadigd. Iedere vleugel grootste hoogte 165, breedte 65. Zuid-Ndl.
school (XVIa. Zie Catal. Tent. 's-Hertogenbosch 1913, nr. 30).
1) Zie ook: De Brabandsche Folklore iye Jg. 0936) n°. 89: Dr. Jean Gessler, De H. Wilgefortis.

HORST.

93

I. Portret van Jacobus Merlo uit Horst, oven. 2I April 1644 Aet. 47. Levensgroot borstbeeld in wit geestelijk gewaad. Doek 103 X 82. z. Portret van
Nic. Merlo uit Horst, oven. 8 Maart 1676. Aet 46 als abt van S. Pantaleon to
Keulen met mijter en abtsstaf, iets n. rechts gewend, pendant van het vorige.
Beide in geschilderd ovaal. Lokale kunst (XVIId).
I. Laatgothische 85 cM. hooge cylindermonstrans, geheel opgebouwd, in rijke
bouwkunstige vormen en met vele figuren; door verandering van het expositorium ten deele uitgesneden en verminkt (XVI). 2. Stralenmonstrans (afb. Zoe)
op geprofileerden ronden voet, stam met tolvormigen nodus, de uitstraling
om het ronde expositorium overtrokken met een lijstornamentatie met acanthus
en rocaille-motieven, en bovenin het symbool der Driedenheid, rechts het
zwaard met de slang, links den palmtak en het brandend Hart; onderaan een
cherubijn, een bundel korenaren en op een lint het chronogram DULCIS CIBUS
VIATORUM (1773). Merken: wapen van v. d. Bergh, bokje, RR. Hg 57.
Twee ciborien: 1, met zeslobbigen hollen voet, nodus met zes rozetnoppen,
effen cuppa, waarvan het deksel een eenvoudig H. Oliebusje draagt, waarop de

Zilverwerk.
Monst rans
en.

Ciborien.

letters -*Is';
' hg 16 1/2 X 8 1/2 (XVIIa). 2, met engelen, boeketten en acanthusversiering, daarbij, op den voet: het H. Avondmaal, Golgotha, de Mannaregen, Melchisedek's offer; deksel en stam niet ongerept. Merken: Schildje
met gans(?), schildje m. keper, twee sterren en maansikkel, voorts de letter C
en een o met deelstreep ; hg, yonder het deksel 25 (afb. 2ii, + i 700).
Drie miskelken: 1, met gelobden hollen voet, stam met gegraveerde tra- Kelken.
ceeringen, nodus met acht noppen; versiering met traceeringen, engelkopjes,
tongvormige bladeren en acanthus; hg 18,5 (XVII A). 2, geheel rond, versierd met acanthus en met ranken, daarbij op den voet vier paneeltjes: Christus
aan het kruis, halflijfs: Maria, de H. Lambertus, de H. Remigius, aan den
nodus engelkopjes, op de ondercuppa, halflijfs : de Evangelisten. Merken
W, DN en vijfpuntige ster (afb. 203, XVII B). 3, geheel rond, de profielen
versierd met aaneengesloten groeven, deels met zwellingen, deels met
acanthus; ovale nodus. Drie merken, waarvan een herkenbaar: I B. (misschien
Jan Boermans, Venloo); hg 23 (afb. 201, XIXb).
Ampullenblad, de rand versierd met acht bloemen en vier musiceerende Ampullenblad.
engeltjes in bladwerk. Lang 34. Merken als ciborie n°. 2,, (afb. 212, 1700.)
Altaar-rinkelschel versierd met bloemen en vogels, merken als voren (af b. i 78, Altaarschel.
± 1700).
Wierookvat met acanthusversiering en cherubs, bovenop figuurtje van den Wierookvat.
H. Lambertus (+ 1700).
Stervormige processie-borstplaat, met den Goeden Herder, bovenaan de Insigne.
Vader, condom: musiceerende engelen. Midln. 16 (XVIII A).
Wandschildje, met geschilderd: den H. Ambrosius, patroon der ijmkers, Koper schildje.
door I. Hoogers C. M. 1844. Horst; hg 45.
Lichtkroon.
Hangkroon van twee maal zes blakerarmen (± 1700).
8
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Twee lichtarmen, met wandrozet, versierd met harten en vruchten, uitstek 94,
rozet 3 3 ; (afb. 208, + 1700).
Lichtarm met leeuwenkop (XIXa ?).
Kandelaars. Kandelaars. Gegoten op vijzelvormigen voet: Een paar hoog 1 3 1/2 (steeds
gemeten zonder de pin) (XV); een p. hg 27% (XV); een dopkandelaar op
vijzelvoet en stam met ringen, hg 19 (XV); een p. veelvuldig geprofileerde,
hg 36 (+ 1600). Een gedreven met trechtervormigen voet en dito vetvanger,
de rechte schacht met een nodus, hg 27 (XVI). Een gegoten met gelobden
voet en een vetschaaltje, hg 18 (XVI). Een paar gegoten geprofileerde en
met driezijdigen postamentvoet, hg 37 (XVIII). Gedreven en geprofileerde
met driezijdigen postamentvoet op klauwbollen, de profielen of ten deele
of alle versierd: negen paar, hg van 69 tot 92 (afb. 214, XVII B—XVIII A).
Een paar gedreven geheel rond met versierde profielen, hg Ho (afb. 214,
XVIII A).
Lantaams. Twee bedieningslantaarns: 1, met acht maal, twee hoog, vierkante ruitjes,
de kop versierd met door arabesken verbonden rozetten; hg 35 (afb. 210,
XVII). z, met bijenkorfvormigen kop, versierd met rijen harten, ruiten en
schoppen, hg 45 (XVIIId).
IJzerwerk. I Jzeren kaarsenstandaard op drie uitgestrekte pooten en met getorsten stam
en drie stel kwartronde takken met blakers, een lelieblaker in top, op den
voet AM + OPN, hg 2,14 M. (afb. 213, XVII). Bijbehoorend ?: zes eenvoudige een-kaars standaards, hg 105 (XVII).
Paramenten.
(Lit. M 190o, 72). Antependia: 1, van Witte zijde (XVIII). 2, van wit linnen
met geborduurde bloemen (XVIII B). 3, als voren, rijker (XVIII B).
Driestellen: 1 (zonder kap), van rood- en zwart fluweel, en met het alliantiewapen v. Wittenhorst-v. Bronckhorst (XVIIc). 2, van rood damast, fluweelen
kruis en paal, wapen van v. Wittenhorst (XVIIIa). De navolgende met i8de
eeuwsche patronen. 3, wit met bonte bloemen, kruis en paal goud. 4, rood
met granaatpatroon, kruis en paal wit. 5, paars, het kapschild met, in zilver,
het Lam Gods. 6, wit met bonte bloemen. 7, (zonder kap) „lichtblauw"
(zgn. wit), met bloemen. 8. (zonder kap) paars, met bloemen.
Kazuifel en velum, rood met gouden, zilveren en bonte bloemen (XVIII).
Stola, paars en zilver (XVIII).
Kelkkleedje, wit met bloemgroepen en landschappen (XVIII).
Velum, wit met gouden en kleurige bloemen, en omstraaldc ciborie, waaromheen: ECCE PANEM ANGELORUM (XVIII).
Vijf alben met breede boorden van naaldkant (XVII—XVIII).
Communiedoek, met vierkante vakken van kantwerk met voorstellingen
van dieren (XVII).
Klokken.
In den toren hangen drie oude klokken (M 1906, 15). 1, van 126 middellijn,
waarop in fractuurtypen = maria : is :min : naem : dat : si :got : bequaem:sanctus:
lambertus : sanctus : iohannes : sancta : katharina :int : iaer : ons heren : m.cccc.v.
2, van 147 middellijn, met in fractuurtypen: ste remigi ora pro Johine de
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witehorst et Iudoca de wese et liberis ip -sru- dins de horst. pro egidio de kessel
pastore et pbris ac incolis de horst + pro alberto hachman opifice a° xvc.
xxxvi. 3, van i8o middellijn, met als voren: sancte.lamberte.bydt.voer.
ons . j oncker .yan van wittenharst .her .toe. der .harst .yoffer . j ost . syn.husfrou.
anno.domini.m.ccccc.xxxvii.aelbert hachman.goet.my toe .clef.De klok is
versierd met een friesband en een kamrand, en tusschen de woorden, met stiprozetten en een schildje met het blasoen van v. Wittenhorst. Voorts bestaat
nog: 4, een slecht gerepareerd klokje van 5 2 middellijn, met in fractuurtypen: jhesus + maria + anno + dni + m + cccc + lxxx +, tusschen biezen, die
met palmetjes zijn versierd.
Ivoren pax, rechthoekig plaatje, Christus aan het kruis voorstellende tusschen
Maria en Johannes, onder een spitsboog met wimberg; het is gevat in een
zilveren raampje, bovenaan driehoekig en met een cherub, en omgeven door
een (defecte) kamversiering; de plaat groot 1 o bij 6 (+ 1400), het raampje
(XVI A).

Ivoren
paneeltje.

WEGKAPELLETJES, alle van baksteen. Ten Zuiden 1, de kapel van de H. Anna
van 5/8 grondvorm met afgerond topgeveltje (XVIII A ?), bevat een grove
geschilderde voorstelling van de H. Anna. 2, de kapel van den H. Antonius
van Padua, vierkant en open, met gezwenkt topgeveltje (XVIII ?), heeft
een beeldnisje met traliedeurtje. Ten Noorden: 3, de open kapel van 0. L.
Vrouw, waarvan het oudere deel (XVIII) achter een kruisstavenhekje een
Madonnabeeldje bevat, hg + So (XVI ?). 4, „Op den Kogel", modern, waarin
o. a., en misschien oud: een beeldje van de H. Johanna van Frankrijk (XVII
of nagesneden). 5, nabij Hegelsom: Baksteenen kapelletje v. d. H. Andreas
(1767?) zonder waarde.

Wegkapellen.

HET DUDE MANNENHUIS.

Oude
Mannenhuis .

LITERATUUR : M

i9o3, 79 ; Limb. Jb. 1925,15o.

In het midden van den eenvoudigen baksteenen, twee verdiepingen hoogen,
ongeveer 27 M. Breeden gevel van het geheel veranderde huffs (XVII A ?)
bevindt zich een door pilasters geflankeerde en een geschonden geveldriehoek
bekroonde rondboogpoort, waarboven twee wapensteenen in het muurwerk
zijn opgenomen, de eene met onder een vijfbladerige kroon drie ovale wapenschilden van in 't midden v. Wittenhorst, (her.) rechts v. Bronckhorst,
links v. Bocholtz, er onder ANNO, de andere Steen met, onder een kroon met
vijf palmetten, twee tegen een mantel geplaatste ovale schilden, rechts
v. Fresin (?), links v. Wittenhorst, er onder, tusschen strikken met kwasten:
1726. De steenen zijn + 65 cM. hoog, 3 9 cM. breed.
HET KASTEEL VAN HORST (Huffs ter Horst). LITERATUUR : Steffens.
Kasteelen van Ned. dl. II, blz. 20, (afb. J. 8). Limb. Jb. 1910, 74. M 1 9 36, 1.
Van dit kasteel staan to midden van ten deele gedempte grachten nog de
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navolgende bouwvallen : A: Een bijna io M. hooge hoek van een vierkanten,
baksteenen, in Oud-Vlaamsch verband gemetselden toren, met nog eenige
aansluitende muurbrokken. Men onderscheidt nog de sporen van den aanzet
van een tongewelf, en van deur- en venstergaten. (XIV of XV?). B: De
rest van een ronden mergelsteenen toren (XV). C: Het overschot van een
baksteenen muur, gemetseld in kruisverband, waarin zich een hardsteenen
deurkozijn bevindt met rechte bekroningslijst (± 1700).
Van den buitenhof is over : Een eenvoudige, een verdieping hooge woning
(± rioo?), waartegen een bijna 9 M. Lange, 49 cM. dikke muur aansluit met
een groefsteenen rondboog-doorgang met i6de-eeuwsch profiel en te weerszijden van de poort, met groefsteen afgezette schietgaten.
Aldaar wordt bewaard een ongeveer 1 M. hooge steen met het alliantiewapen
v. Wittenhorst—v. Bronckhorst en het jaartal 2664.1)
Tiendschuur. Nabij den bouwval staat nog een eenvoudige baksteenen tiendschuur met
in ankers het jaartal 1 744.
Huizen.

PARTICULIERE HUIZEN: Markt III, met in ankers 1 72n, B i i dito
1647, B 94 dito 1794, B 127 koperen deurknop, leeuwenkop met ring
(XVIIId), B 164, deur met koperen leeuwenkop en bovenlicht (XIX A).
Tegen huffs B I2.2 : gesmeed ijzeren hekdeur; leeuwenkop met ring (XVIIId).

Schutterij.

De schutterij Wilhelmina bezit een zilveren ketting met een ronde plaat van.
16 cM. middellijn, waaraan een gaai hangt (afb. 174), en waarop het alliantiewapen v. Wittenhorst—v. Bronckhorst prijkt tusschen ranken (XVIIc);
voorts drie koningsplaten resp. van 1621, 162.2. en 166z.
METERIK.

Preekstoel.

DE R.-K. KERK (H. Johannes Evangelist) heeft een (vermaakten) preekstoel
met I8de-eeuwsche motieven (afb. 175, XIX A).

Wegkapelletje. Een eenvoudig wegkapelletje, met op een windvaantje het jaartal 1783, bevat

achter een traliehekje: een houten Pieta met tijdspreuk (1783), een H. Lucia,
een H. Rochus alle (XVIIId ?) en ongeveer 3 o cM. hoog (M 1 906, is).
MIDDELI JK.

D 5 o, woning met in ankers '682 , D 61, dito I 65i.

KESSEL.
Gebied.

De gemeente bevat de hoofdplaats Kessel en o. a. de gehuchten 't Hout, Kesseleik,
Ooien en 't Veer.
1) Een overeenkomstige wapensteen, van het kasteel afkomstig, met het alliantie-wapen v. Wittenhorst—
v. Bocholtz en het jaartal 1706, be yond zich in 1929 in de verzameling-Ueberbach te Helden.
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V. D. AA ,

P x865, 247; 1870, 387, 503; 1879, 78; 1899, 118; 1911 passim; 1932, 233.
Limb. Jb. 1912, 163.

Literatuur.

De oorsprong van den naam is onzeker.

Naam.

LITERATUUR : M 1898, 81 en P 1899, 228. Gedeeld: rechts, in zilver een ruitenkruis
van vijf ruiten van keel (Kessel); links, in keel de H. Maagd met het Kind Jezus.
(Zie nader M en P.)

Wapen.

De gemeente bezit nog een vroeger in gebruik geweest zijnd inktstempel, van
3o mM. middellijn, een ketel („Kessel") voorstellende tusschen twee smeden, die
dezen bewerken; het omschrift luidt: GEMEENTEBESTUUR VAN KESSEL. PR. LIMBURG
(m XIX).
Reeds in 95o was Kessel een graafschap. In 1279 verkocht graaf Hendrik V van
Kessel het op den linker Maasoever gelegen deel van zijn gebied (dat zich van iets
zuidelijk van Kessel tot nabij Venraai uitstrekte) aan Reinoud I, graaf van Gelder.
Het deel der graafschap op den rechter Maasoever kwam, eveneens door verkoop,
in 1 3 0 5 aan Gulik. Het aan Gelder gekomen gedeelte werd een Amt met aan het
hoofd een Drossaart en werd het „Land van Kessel" geheeten. Dit bevatte ongeveer
de tegenwoordige gemeenten Kessel, Helden, Maasbree, Grubbenvorst, Broekhuizen,
Meerloo, Horst, Sevenum, Wanssum en een deel der gemeente Venraai. Ten gevolge
der Geldersche successie-oorlogen kwam die landstreek onder het gezag van keizer
Karel V (als hertog van Gelder Karel II). Tijdens den tachtigjarigen oorlog had
de streek veel van den krijg te verduren. Zoo werd het kasteel van Kessel in i579
door de Staatschen in de asch gelegd (Limb. Jb. 112) en herbouwd zijnde, in 1639
opnieuw door de Staatschen geplunderd. Het „Land" bleef bij den Vrede van
Munster een onderdeel van „Spaansch Gelderland". In 171 3 viel het aan Pruisen toe,
en maakte deel uit van het Pruisisch Overkwartier van Gelder. In den Franschen
tijd werd in 1794 de gereduceerde „gemeente" Kessel een onderdeel van het „Kanton
Horst" in het „Arrondissement" van Kleef. In 1815 kwam Kessel bij het nieuw
gevormde Koninkrijk der Nederlanden, geraakte in 183o tot 1839 onder Belgisch
bestuur, en werd in laatstgenoemd jaar weer met Nederland vereenigd.

Zegel.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN.
Van bewoning in overoude tijden getuigen een te Kessel gevonden ongepolijste steenen bijl (Cat. Museum Leiden), een aldaar gevonden steenen
hamer (Museum Maastricht, zie M 1922, 72), voorts een bronzen lappenbiji
en een armband, als uit Kessel afkomstig bewaard in het Kon. Mus. v. Kunst
en Gesch. te Brussel (zie: Baron de Loe, Musees royaux etc. a Bruxelles).
Er moet een Gallo-Germaansche bevolking geweest zijn, want daarvan werden
er urnen en ander aardewerk herhaaldelijk aangetroffen en door genoemde
musea verworven.
De Romeinsche wegen, die de gemeente doorsneden, werden reeds genoemd
onder Helden en onder Broekhuizen.
Het oude middeleeuwsche kasteel van Kessel, dat waarschijnlijk den naam
aan de plaats heeft gegeven, het vinden van bouwresten en van aardewerk,
munten en andere voorwerpen, deden bij vroegere schrijvers de meening
ontstaan, dat Kessel het Castellum was, dat als „oppidum", d.w.z. als versterkte plaats, van de Menapiers in de geographia van Ptolomaeus wordt
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Driegoden
steen.

Wapensteen.
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genoemd (zie A. Riese: Das Rheinische Germanien etc., .. blz. 379 en 272).
Die vereenzelving mist echter alien werkelijken grond.
Romeinsche voorwerpen: Twee urntjes en ander vaatwerk, van Kessel afkomstig, worden bewaard in het Leidsch Museum (Cat. ML), alsmede een
bronzen munt van Constantijn II (317-337 n. Chr.). In het Museum te
Maastricht, uit Kessel, een kruikje van de zde eeuw (P 1865, 247).
Het voornaamste gevonden stuk is een zgn. Driegoden-steen (afb. 216),
in 1869 te voorschijn gekomen bij het afbreken van het hoofdaltaar in de
voormalige parochiekerk (P 187o, 387-397 m. afb. en bl. 5o3); deze steen
was een deel van een voetstuk, waarop zich een Jupiterzuil verhief, zooals
het geval was met den viergoden-steen beschreven in het Eerste Stuk: „De
Monumenten der Gem. Maastricht" blz. 43 en volg. Hij schijnt van Fransche
kalksteen te zijn. De zeer geschonden vierkante steen is nog 90 cM. hoog,
breedte en dikte bedragen 5o cM. en aan de basis, die met een golflijst gedekt
is 5 7 cM. Op de voorzijde en op elk der zijkanten is een Romeinsche godheid
uitgebeiteld in een ondiepe ronde pis, waarvan het bovendeel verdwenen is.
Op den glad gelaten achterkant, die een 6 1/2 cM. breede omlijsting heeft,
was hoogstwaarschijnlijk een opschrift aangebracht. In de erg geschonden
godheid aan de voorzijde herkent men nog een Hercules aan een overblijfsel
van de hem eigen bekleeding met een leeuwenhuid, en aan een overgebleven
deel van zijn knods. Op den rechter zijkant Minerva, van wie hoofd en rechterhand ontbreken; zij is gekleed met een tot op de voeten afhangend onderkleed en met een bovenkleed of mantel; op de Borst draagt zij de „aegis"
of pantser met het (nog even zichtbare) Medusahoofd; de schacht van haar
laps is slechts gedeeltelijk meer aanwezig. Met de linkerhand houdt zij een
ovaal schild vast, dat met zijn platten Breeden rand steunt op een rond altaar
met ingebogen zijden en een veelhoekigen voet. Op den linker zijkant is de
godin Juno afgebeeld en wel Juno Pronuba als beschermgodin van den echt,
blijkens de attributen, waarmee zij is voorgesteld, nl. staf, offerschaal en
kraai. De Schaal heeft rechts een uitsteeksel of handvatsel; ze bevat misschien
vruchten of wierook. De ter hoogte van den rechter schouder uitgebeitelde
vogel wend door vroegere beschrijvers gehouden voor een pauw; ofschoon
het bovendeel van den kop verdwenen is, meenen wij met zekerheid een
kraai te herkennen, die vaak bij Juno voorkomt als zinnebeeld van de echtelijke trouw. De kleeding is zoo als wij die gewoonlijk bij Juno aantreffen:
een Lang tot op de voeten afhangend onderkleed en daarover een mantel,
die op den rechter schouder bevestigd is. De steen dagteekent waarschijnlijk
uit het eind van de 2de eeuw of het begin der 3de, toen de Jupiterzuilen in
G.
Gallie, Belgica en Opper-Germanie vrij talrijk werden opgericht.
'T HOUT
Een nieuwe hoeve, ter plaatse van het afgebroken Huis „de Putting", heeft
boven den ingang een van dit Huis afkomstigen hardsteenen wapensteen,
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hg 6o, met, onder een kroon, een gedeeld ruitvormig schild, beIaden: rechts
met een hollenden bond (Hundt), links met een geblokt Andreaskruis (Erp);
daarbij staat ANNO 1652. (P 1896/97, 353-397. M 1898, 32)•

KESSEL
HET KASTEEL, thans internaat van R.-K. Zusters der Goddelijke Voorzienigheid.

Kasteel.

P 1879, 91 (afb.); 1932, 233. M 1896, 33; 1903, 87. Limb. Jb. 1 9 12, 163. Buiten I, Literatuur.
34 en afb. Q 15, 16.
Het was de burcht van de graven van Kessel, later de zetel van den Amtsman van
„het Land van Kessel" (zie „Geschiedenis", blz. 97).

Kort bij den Maasoever verrijst het kasteel (afb. XLI, 219, 222 en 223) op een,
waarschijnlijk ten deele kunstmatig, heuveltje en is bereikbaar over een samenstel van trappen, hellingen en terrassen. Het bouwwerk heeft een iets langwerpig ronden omtreksvorm met twee vierkante uitsprongen, een en ander
van zwaar muurwerk, dat, met nog een rechthoekig gedeelte aan den binnenkant, van het oorspronkelijke bouwwerk stamt, terwijl het recht aangelegde
en lichtere muurwerk van zijn langwerpig binnenpleintje dagteekent van na
de i6de- en i7de-eeuwsche verwoestingen. De vier, aan den buitenkant uitgebogen, vleugels, die het binnenplein omsluiten, zijn ongelijk van breedte,
de noordelijke en de oostelijke forsch, en met op hun aaneensluiting een vierkanten uitsprong, de westelijke en de zuidelijke smaller en laag, en met een
vierkanten torenvormigen uitsprong aan den Z. 0. hoek.
De indeeling der vertrekken is uiteraard onregelmatig; bij afwezigheid van
gemeenschappelijke gangen, geven vele trapjes en portaaltjes toegang tot
de vertrekken, die alleen daar, waar zij op een zelfde hoogte aan elkaar
grenzen, door een deur met elkaar in verbinding staan. Zij betrekken hun Licht
door diepe vensters in de zware buitenmuren, en door, meest grootere, vensters
aan het binnenplein.
Bijna al het buitenwerk is opgetrokken van mergel van ongelijk hooge lagen,
een gering deel van baksteen; dit laatste van jongeren tijd, althans aan het
binnenplein. Aan den buitenomtrek lijkt het zuidelijke en westelijke deel
voornamelijk omwallingsmuurwerk te zijn geweest, te oordeelen naar een met
sprongen naar het Zuiden toe iets dalende uitmetseling op rondboogjes;
de vensters zijn aldaar dan ook ingehakt of ingezet. Aan de zuidzijde is het
groefsteenmuurwerk met baksteen verhoogd ten behoeve eener derde verdieping. Aan de N. W. zijde vertoonen zich twee uitbuigingen van vroegere
torens, of eerder, daar zij een korten straal hebben, van de aldaar op die wijze
iets uitgebouwde weergang, om den aanvaller te beletten dekking te vinden
uit de ronding van den muur.
Thans rijst het omtrekmuurwerk condom ongeveer even hoog op. De leien
daken der twee breede vleugels zijn uiteraard hooger dan die der smallere,

Algemeen
enplattegrond.

Uitwendig.
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en vormen, samen met het dak van den Noord-Oostelijken uitbouw, een
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Mb. XLI. Kesel. Het kasteel.

domineerenden driesprong, op Wiens knooppunt een zeshoekig torentje verrijst
met peervormige spits. De vierkante Zuid-Oostelijke uitsprong, met minder
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hoog opgaand muurwerk, is met een pyramidedak gedekt. De vierkante
uitsprong op den noordoosthoek is onderaan grootendeels van 29 cM.
Lange baksteenen in Vlaamsch verband gemetseld, de tweede verdieping
aldaar van mergel gebouwd. De uitbouw op den oosthoek heeft een (vermaakten) ingang met segmentboog, voorts een venster met een eenvoudig
gesmeed ijzeren hek (+ i600).
Talrijk zijn de dichtgemetselde scheuren in het muurwerk, de ingelapte gedeelten, en grootere reparatiewerken, waarbij krachtige steunbeeren en muurverzwaringen ter voorziening tegen uitschuivingen.
In twee vertrekken treft men nog een houten i8de-eeuwschen schoorsteen- Inwendig.
mantel aan, waarvan een met een marmeren ondermantel; de spiegels en de
schilderijen zijn uit de lijsten verdwenen; twee stel dubbele deuren van de
I8de eeuw zijn nog behouden.
Het ronde gedeelte van het kasteel is ongeveer 27 M. Lang en 23 M. breed; Afmetingen..
de vierzijdige uitsprongen treden respectievelijk van 5 tot 7,75 M. naar voren.
Het zwaardere muurwerk kan van de i 3 de of, ten deele, van de i4de eeuw dag- Tijdsbepaling.
teekenen; de Noord-Oostelijke vierkante uitsprong van de i4de, de Zuid-Oostelijke
van de i6de. De binnenplaatsgevels stammen van den herbouw in de i7de eeuw;
de groote hardsteenen raamkozijnen aan den oostelijken buitengevel van de i8de
eeuw. Tot in den jonsten tijd onderging het kasteel veranderingen. De terrasmuur
aan de Maaszijde is door achtereenvolgende herstellingen nagenoeg geheel vernieuwd.

Er worden bewaard: Een eiken antependium met rococo rankenversiering,
waarbinnen een medaillon, Maria halflijfs met lelietak en sterrenkrans voorstellende (afb. 22 I , m XVIII).
Een staande Madonna, hg 105 (XVII A); een H. Jozef staand en met lelietak,
hg 146 (m XIX).
Een ijzeren haardplaat de betichters van Daniel voorstellende, geworpen
voor de leeuwen, hg 98, breed 6o (i6io).
Eenige eenvoudige bedrijfsgebouwen ten Oosten van het kasteel kunnen
voor een deel van de 18de eeuw zijn. In den omtuiningsmuur bevinden
zich twee doorgangen, elk met een wapensteen van 1651, het schild
gedeeld, rechts Merwyck, links Lynden en met een hartschildje (Kessel).

Antependium.

Rustieke wegkruisen: 1, hg 95, aan de kruising der wegen RoermondVenloo en Kessel-Helden; 2, hg 75, aan den hoek der wegen naar Kesseldorp en Kessel-veer; 3, tegen het moderne wegkapelletje van St. Apollinaris.

Wegkruisen.

De R.-K. KERK (0. L. Vr. Geboorte) is gebouwd in 1871.
M 1 903 , 87.
Tot den inventaris behooren: Een komvormige hardsteenen doopvont op
een balusterpoot met wapenschild; op de kuip staat tusschen de getallen
z 6 en 52 van het jaartal: R.D.IOAN.IAC.VANDER.OVDER AA. HV I 9. EC CLIAE.
PASTOR.D.D. Totale hoogte 99.

R.-IC. Berk.

Beelden.
Haardplaat.
Bijgebouwen.

Literatuur.
Doopvont.
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Elf eenvoudige kerkbanken, waarvan de wangen versierd zijn met snijwerk
Lodewijk XVI.
Kruis.
Houten kruis met Kruisbeeld, hg 56; grof (XVIII?).
Schilderij en. Ter pastorie worden bewaard: Een stel van twee portretten van voorname
kinderen, ten voeten uit voorgesteld, het jongetje op een stokpaardje, het
meisje met in de hand een gouden rammelaar met kwartsknop en rinkelbellen. Doek 91 X 67, locale school (m XVII).
In aquarel: Vijf verschillende gezichten op het kasteel en de kerk van Kessel
omstreeks 185o; d. J. A. van der Drift. Breed v. 3o tot 35 (m. XIX).
Zilverwerk.
Stralenmonstrans met versierden achtzijdigen voet en geprofileerden stam;
het expositorium geflankeerd door adoranten; er boven onder een baldakijn:
God de Vader en de Duif. Merken: lelie en I M; hg 62 (XVIII A).
Ampullenstel, met blazenversiering, het blad met de merken Venloo en M M
(Mathias Meijers, XVIIIa).
Wierookvat en scheepje, gemerkt Venloo en IM (XVIIIb).
Een Mariakroontje (XVIII).
Koper.
Vier gedreven dievoetkandelaars, hg 71 ( + I Too).
Paramenten.
Kazuifel (XVIII) en twee dalmatieken (+ I800). Voorhangvaantje, waarop
geborduurd de ten Hemelopneming van Maria, hg 78, br 6o (XVIII).
Klokken. Drie oude klokken: 1 en 2, resp. van 93 en 82 cM. middellijn, beide met het
opschrift: ALEXIVS ET PETRVS PETIT ME FVDERVNT A° I 76o, en versierd met
een friesband en een plaketje met 0. L. Vr. 3, van 1 o6 middellijn, en waarop
staat ALEXIVS PETIT EN HENRICVS SYNEN ZOON HEBBEN MY GEGOOTEN A° 1774;
versierd met een rijken friesband.
Grafkruis.
Op het kerkhof, een eenvoudig hardsteenen grafkruis, met de jaartallen
1677 en 1699.
Bankers.

Wegkapel.

Wegkapelletje van 0. L. Vrouw (XVIII) met rustiek Madonnabeeldje.

Huizen.

Huizen met in ankers aangegeven jaartallen: A 9/1o, 1664. A II, 1663. A 22,
1799. A 27, 167o. A 29, 1810. A 41, 1655. A 72, 1754 en IHS. Voorts eenige
nieuwere huizen met herplaatste cijferankers.

Molens.

Ten N. van de plaats een standaardmolen (afb. 225, XVIIIa). Ten W. een
dagteekenende van 1805 en van elders overgebracht.

Schutterijzilver.

De Broederschap van 0. L. Vrouw (vroeger schutterij) bezit: een zilveren
ketting met ronde plaat, waaraan een gaai hangt en waarop, gedreven, de
Madonna (XVIIIa?) is voorgesteld; een plaat met, gedreven, Maria op den
maansikkel (1752), en zes koningsplaten van 1727 tot 1739; voorts een zijden
vlag, waarop geschilderd de Madonna is voorgesteld en het wapen van
v. Merwyck.
De schutterij van S. Sebastiaan bezit een zilveren ketting met een kleinen
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gaai, een borstplaat, waarop gegrift is St. Joris met den draak, een plaat met
gegrift, S. Sebastiaan en 1816, voorts zes gedagteekende koningsplaten
(1815--48zo).

KESSELEIK.
Een modern kapelletje van 0. L. Vrouw bevat een kalksteenen Madonnabeeldje, hg 55 (afb. 220, XVIa).
Een „de Kapel" geheeten rechthoekig laag huisje, van ongeveer 22 1/2 M.
lengte en 6 1/2 M. breedte en met half zeshoekige afsluiting, heet afkomstig
to zijn van een verlaten klooster; het is onderaan gebouwd van keien, voorts
ruw opgetrokken van baksteen (XVII ?).
B 159 met ankerjaartal 166o, B 161 klein woonhuis met eenvoudigen ouden
gevel (XVII).

OOIEN.
HET HUIS OOIEN (P. 1932, 238), vroeger
omgracht, is een in winkelhaakvorm aangelegd
huffs, waarvan slechts een vleugel oud is; deze
is ongeveer I I 1/2 M. Lang, 6 1/2 M. breed,
gebouwd met „speklagen" en telt twee verdiepingen; deuren en vensters zijn veranderd;
inwendig bevat het niets belangrijks. Het
muurwerk kan van bet begin der I-7de eeuw
dagteekenen (afb. XLII en 224).

'lapel.

Oude kapel?

Huizen.

L.E.GE.NDA:
IN t 1600.
tEil LATER.

r

5

10

)5 M.

Af b. XLII. Ooien. Huis Ooien.

'T VEER.
Rustiek wegkruis, aan den weg Haar Kesseleik.
A 117 met in ankers 1664. A '19: zijtopgevel met kwartronden en, in ankers,
1652. A ilo, bevat een kleurige ruitenvloer van kiezelsteentjes. A 121, topgevel met kwartcirkelsprongen en, in ankers, 1724.
A 125 onder mansardedak, met lagere zijpoort; de zes vensters breede gevel
Tangs de straat draagt in ankers het jaartal 1769; met hardsteen omraamde
dubbele voordeur met gesneden bovenlicht; een dergelijke deur aan de hofzijde; een vertrek heeft een steenen schouw (XVII) met een Karyatide- en
een Atlantpilaster, aldaar bewaard: eenige laat-gothische fragmenten met
traceeringen en vijf kraagsteenen, van de in 18 70 gesloopte kerk.

Wegkruis.
Huizen.

MAASBREE.
De gemeente bevat de dorpen Baarloo, Blerik en Maasbree, en o. a. de buurtschappen Grondgebied.
't Root, Rinkesfort, Westering (bij Maasbree) en Echtenraai (nabij Blerik).
v. D. AA (ook het aanhangsel); P 187o, 233; 1896/97, 215 ; 1899; 1911, passim; 1933, Literatuur.
263; M 1896, 13, 33.

104

NOORD-LIMBURG.

Aanvankelijk heette de hoofdplaats Bree (een vlakte of weidestuk) en werd, ter
onderscheiding van Bree in Belgie, in den Franschen tijd „Bree-sur-Meuse", in het
Hollandsch „Maasbree" genoemd.
Geschiedenis. Maasbree behoorde tot het „Land van Kessel" (zie bij Broekhuizen en bij Kessel).
Onder het Fransch bewind werden Baarloo, Blerik en Bree vereenigd tot een gemeente
„Maasbree", behoorende tot het Kanton Horst.
Wapen. Een schild van lazuur met, links gaand, een gevleugeld hert, getopt met een kruis
tusschen de horens alles van goud (Blerik), gedeeld van keel met een springend hert
van goud, getopt met hetzelfde (Baarloo), het schildhoofd van goud met een adelaar
van Sabel (Bree).

Naam.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE EN ROMEINSC.HT OUDHEDEN.
Literatuur.

P 1864, 1865, I870, 188 I ; HERMANS, Brab. Oudh.; Oudheidk. Meded. XVI, blz. 6;
HAGEN, ROmerstraszen Rheinprovinz, Bonn; DAT. GUILLON, Monnaies et Antiquites ;
Cat. Muse de Bruxelles '874; tun., Bij dr., Deel 1 ; HOLWERDA, Nederl. Vroegste Gesch.

De Romeinsche weg Nijmegen—Tongeren liep door Baarloo.
Bij de kerk van Baarloo werden in 1830 verschillende Romeinsche munten,
alsmede Germaansche urnen gevonden.
Situla. In een grafheuvel werd een plaatbronzen Hallstatt-situla gevonden (afb. 2I8),
ongeveer als die, Welke te Oss gevonden werd (Oudheidkundige Mededeelingen XV). De hoogte is 42, de halswijdte 34,5 cM. De twee platen,
waaruit de vaas is gemaakt, zijn geklonken en aan het boveneinde is te
weerszijden een gedreven geribd oor bevestigd, waardoor een draagring is
gestoken. Het voorwerp bevindt zich in het Rijks Museum van Oudheden
te Leiden (Oudheidkundige Mededeelingen XVI).
Diversen. Tusschen Blerik en Grubbenvorst, ter plaatse genaamd de Wijnkelder, heeft
een Germaansche begraafplaats gelegen, terwijl in het Meir vele Romeinsche
scherven en tufsteen te voorschijn zijn gekomen. Ter plaatse de Romer werden
in 1874 talrijke Romeinsche graven ontdekt. Bij de St. Anna Kapel werden
vele Romeinsche munten opgegraven. Een bier gevonden zeer goed bewaard
Hallstatt zwaard bevindt zich in het Gemeente Museum te Venloo.
Eenige gepolijste vuursteenen bijlen, waaronder een met steelgat, Romeinsche
fibulae, afkomstig uit een Gallo-Germ. urn, terra-sigilata schotels, glazen kralen,
bronzen, zilveren en gouden munten bevinden zich te Leiden (Cat. M. L.).
Verschillende te Maasbree gevonden vuursteenen voorwerpen, alsook
Romeinsch en Merovingisch vaatwerk, benevens een bronzen doosje voor
medisch gebruik, waarschijnlijk Romeinsch, bevinden zich te Leiden (Cat. MI.).
Te Hout Blerik werden in 1872 aan de Breebeek, buurtschap Doodend, onder
weer Romeinsche voorwerpen gevonden, tegelijk met deelen van een paardenUmbo. tuig, een Romeinsche umbo (afb. 217) van een paradeschild, gedreven koper
in het vuur verguld. Doorsnede 26. De omranding bestaat uit palmtakjes met
eikels. Het middenstuk vertoont een Gorgonenkop in hoog relief, door een
krans omgeven. Door de goede zorgen van wijlen den heer G. Kam te Nijmegen
terechtgekomen in het Rijksmuseum aldaar. (Cat. Rijksm. Kam blz. 76.) F. Bl.
Romeinsche
weg.
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HET NOORDKANAAL.
De „Noorder Vaart" (Limb. Jb. 1 907, 76); zie bij Heiden en bij Venloo. Van Kanaal.
dit kanaal zijn nabij Westering aan indiepingen herkenbare sporen overgebleven.

BAARLO.
De plaats vindt men in oude bescheiden PaIre, Paelre, Paorlo, Bark, Baerlo, op een
grafkruis van de i6de eeuw Baltre genoemd (zie ook P 1896/97, z66).

Naam.

Kruisbeelden aan den weg: 1, nabij het huffs Roffaert, hg 1 M.; 2, aan „de Wegkruisen.
Pratwinkel" hg 90; 3, (hagelkruis) ten ZW. van de St. Annakapel, hg 85,
alle rustiek en in den trant van + 1700.
R.-IC. Kerk.
De R.-K. KERK, gewijd aan den H. Petrus, werd gebouwd in 18 7 8.
Tot den inventaris (P 1896-97, 312; M 1896, 13; 1903, 45) behooren:
Hardsteenen kop van een romaansche doopvont, thans ingemetseld aan de Doopvont.
rugzijde der tombe van het hoofdaltaar; hg zo (XII1 ?).
Eiken preekstoel (XVII B), de zeszijdige kuip met rijk gesneden paneelen, Preekstoel.
een daarvan met de medaillon-buste van den H. Dominicus, twee met lose
beeldjes: Christus Salvator, en een vrouwelijke heilige, het klankbord met,
onderaan, God den Vader, het fries versierd met ranken; de preekstoel is blijkbaar vermaakt, de draagstijl waarschijnlijk nieuw.
Grafzerken (thans buiten tegen den kerkmuur) : 1, het bovengedeelte van de Grafzerken.
zerk van Asten Godart Roffart (t 162 7) en Maria Spee; 2, het bovendeel van
een vroeg-renaissance zerk (M I 9o3, 45).
I, Christus' Beweening onder het kruis, met Maria, Maria Magdalena en Jozef Beelden.
van Arimathea; hg 36, beschadigd (afb. 227 XVI a). 2, Kruisbeeld, Jezus
overleden, in uitgezakte houding, lendendoek met koord; hg 134, (XVIII a).
3, Kruisbeeld, waarop Jezus in triomfhouding stervende is voorgesteld, door
Mathias Kessels; hg + 1,so (18'6). 4, H. Urbanus als paus, hg 106 (XVI A).
5, H. Antonius abt, hg 90 (XVI A); de laatste twee nieuw opgemaakt.
Paaschkaars (M 1 926, 5), met onderaan geboetseerd: de Verrijzenis, er boven, Paaschkaars.
op den regenboog, de Vader, voorts de H. Geest; vervaardigd door Mathias
Kessels (afb. 226; '816).
In het kerkportaal: De rechts boven afgebeelde, in 't rood gekleede, Madonna Schilderij.
in een lichtschijn geeft den Rozenkrans aan den knielenden H. Dominicus.
Deze is in ordegewaad voorgesteld met naast hem een hond, daarbij een wereldbol, een brandende fakkel, een boek en een tak lelien. Om de voorstelling:
vijftien ronde medaillons met de mysterien van den Rozenkrans. In 't midden
boven, het jaartal 1755. Doek 141 X 112. Onder Vlaamschen invloed.
In de pastorie: in een lijst met zijkolonnetten en een kroonlijst gevatte memorie- Memorietafel.
tafel van Herman Jurgen van Hardenradt ( 3 Oct. 1626), op een onderpaneel
(22 X 61) geknield in harnas voorgesteld, tusschen zijn rechts en links aangebrachte kwartierwapens (overgeschilderd en bijgewerkt door Gustave
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Hustinx to Maastricht onder voorlichting van den Rijksarchivaris J. A. J.
Flament). De tafel zelf vertoont in het midden de Beweening van het lijk van
Christus (58 x 61), meer naar achter, links : Christus ten grave gedragen,
rechts : Christus wordt in 't rotsgraf gelegd; nog meer op den achtergrond
links een groep, waarbij Judas ?, rechts een blauwgroen landschap : Jeruzalem.
School der Antwerpsche manieristen + i550. De lucht geheel overgeschilderd,
evenals tal van andere plekken. (Lit. M 1896, 13, 25. Buiten 1916, biz. 5 I I).
Stralenmonstrans, waarvan de uitstraling overtrokken is met aren en een winZilverwerk.
Monstrans. gerdkrans en het ronde expositorium omgeven door een wolkenkrans met
cherubs, waarboven de Vader is voorgesteld onder een kroon. Merken (op den
voet), D boven een ster (Maastricht ?), 2 tusschen lauwertakken, hand met
staaf; hg 72. (De bovenbouw ten deele m XVIII, de voet XIX ab).
Ciborie, waarvan de zeslobbige voet, de nodus, de ondercuppa en het deksel
Ciborie.
versierd zijn met ranken-en-vruchten-friezen, waartusschen cherubijntjes; er
staat op HENRIC VAN HOLT F REINERVS OP DEN HOFF PRIOR ANNO 1665. Thans
geschonden door veranderingen aan deksel en stam.
Kelk. Miskelk in baroktrant, de ondercuppa versierd met den Zweetdoek en
passie-emblemen in cartouches ; merk I B (Jan Boermans Venloo, gedagteekend 185o).
Rond kusreliekhoudertje (XVIII m).
Diversen.
Ampullenschaaltje, merk van Jan Boermans (XIX b). Een paar ampullen,
merken C H en lelie (m XVIII).
Missaal met zilver beslag, eenvoudig, merk Mathias Boermans Venloo (XVIIIA).
Wierookvat, merken als monstrans (XIX b).
Kandelaars. Gegoten, op drievoetpostament met klauwbollen en met geKoperwerk.
torsten stam: Vier stuks, hg 5i, vier stuks, hg 44. (XVII B). Gedreven, geheel
geprofileerd en op drievoetpostament: Een paar, hg 128 (XVIII d).
Godslamp, op den omtrek versierd met triglyphen en rozetten, de kettingen
met bollen, totale hoogte 163, laat Lod. XVI (XIX A).
Altaarschel met dolfijnkoppen en cartouches (XVII B ?).
Paramenten. Twee kazuifels, wit met bonte bloemen, de eene met kruis en paal gevormd
door opgelegde boorden, de andere met kruis en paal van gestreepte stof
(m XVIII en XVIII d).
Roket met breede kanten boorden (XVIII).
Klokken.
In den toren hangen drie klokken: 1, van 98 middellijn met het opschrift:
PRO DECORE BEATAE MARIAE VIRGINIS HAEC RENOVATVR SVB REV : DNO
ARN : SCHENK PAS. IEAN PETIT FCIOR ME FECERVNT 1719. N VERBRAMHORST.
IAN LEMMEN. H. KOERTENS. IOCH : BEVRSKENS. P: OPHEIS. SCHEP : E BNOGERS.

Op het lijf een band van hangende acanthusblaren.
van I 14 middellijn en waarop staat: AD LAUDEM DEI ET HONOREM B MARIAE

THILM : KESSELS GESWOR.
2,

VIRGINIS ET SANTI PETRI APOSTOLI PATRONI HV JVS ECCLESIAE // HOOGWELGEBOREN
HEEREN BARON DOLNE EN BARON VAN BIRENS HEEREN DESE HERLIGHEIT BARLO.

I. M. FAESSEN PASTOOR. ET HERMANNVS OHMEN // CAPPELAEN. P. SWAKEN SCHOLTIS.
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I. BEVRSKES H VERBRAMHORST. I. JANSSEN. I. SMIDTS. I. KESSELS SCHEPENEN.
A. VERHAEGH. H. OPHEIS. 1/ GESWOOREN. C. IOSEPH VANDERKEELEN SECRETARIS.

1737. De klok is op het lijf versierd met een friesband en een uit cherubijnen gevormd kruis. 3, van 67 middellijn en met het
opschrift: ALEXIUS PETIT EN HENRICUS SYNEN ZOON HEBBEN MY GEGOOTEN.
A° 1775.
Een bronzen bel van I5 middellijn, met het opschrift: IEAN PETIT ME FECIT 1734.
Op het kerkhof negen hardsteenen grafkruisen (XVIa tot 1676); op een der Grafkruisen.
oudste wordt Baarlo „baltre" genoemd.
KAPEL van de H. Anna. Baksteenen, voor rechthoekige, achter met drie Kapel.
vlakken afgesloten bedehuisje van ongeveer 6 M. lengte met voor een topgevel, waarvan elk der zijkanten twee holten heeft; korfboogdeurtje en rond
venster (XVIII).
De kapel bevat eenige houten beeldwerken: de Opvoeding van Maria, hg 74 Beelden.
(XVIIIa); den H. Urbanus als paus, hg 70, grof (naar XVI B ?); den H.
Dominicus met den hond; hg 59 (± I700).
Houten predella met rankenvulling, waarin elf reliekholten zijn opgenomen; Predella.
ig 133, hg 26 (XVIIc).
Uzeren kaarsenarm voor negen lichten, uitstek 5o (X VII ?).
Kaarsenarm.
I. Zeszijdig baksteenen kapelletje van den H. Antonius van Padua (XVIII), Wegkapellen.
thans gewit. 2. Nieuw (of vernieuwd) kapelletje, halfweg van de Berkt; het
bevat overblijfselen van een houten troonomlijsting (XVIII).

JEAN PETIT ME FECIT ANNO

Het KASTEEL „DE BORCHT".
LITERATIJUR : P 1896/97, 215 (d. HENRI DE L'ESCAILLE); '933, 266. Buiten 19 I 6, 544.
Eigen Haard 1913, 372 (d. P. E. W. KoK). Kast. v. Ned. II, 18, plaat I, 15 en 16.

Het kasteel (afb. XLIII en 239), thans „van Erp-Holt" geheeten, ligt op
een dubbel omgracht terrein, met er tegenover, een voorhofhoeve. Behalve
het mergelsteenen bovendeel van den toren bestaat alle muurwerk uit baksteen. Het kasteel heeft drie vleugels aan een vierzijdig pleintje, waarvan
de vierde of westelijke zijde door een zwaren vierkanten poorttoren met
zijvertrekjes wordt afgesloten. De breedte van den oostgevel bedraagt ruim
22 M., die van de zijgevels gemiddeld 19 1/2 M., terwijl midden in den westgevel de 7, 3 0 M. breede vierkante toren 4 M. vooruitspringt.
De drie vleugels tellen boven een onderkeldering nog twee verdiepingen,
elk met een negental vertrekken.
De vensters hebben rechthoekige groefsteenen kozijnen. Het metselwerk der
hoekvertrekken van den oostgevel is een paar M. hooger opgehaald dan
het overige; daar die hooger oprijzende gedeelten tevens met zelfstandige
korte, steile schilddaken zijn gedekt, hebben zij eenigszins het uiterlijk aanzien
van hoektorens. De daken zijn met leien gedekt. In het midden van den
westgevel rijst de vierkante poorttoren hoog op; zijn bovengedeelte is van

Algemeen en
plattegrond.

Uitwendig.
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mergelblokken gebouwd en heeft een pyramidevormige leien spits. De vijf
SITUATIE.
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Afb. XLIII. Baarloo. Kasteel „de Borcht".

makelaars der drie spitsen dragen windvaantjes, waarvan er een een vrouwelijk
wapenschild vertoont met gravenkroon (van Hardenraedt?).
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Aan de binnenpleinzijde heeft de poort, die beneden met een tongewelf is
overkluisd, een spitsen gordelboog; zijn muurwerk bestaat uit 27 cM. lange
baksteenen; het mergelsteenen muurwerk begirt eerst op 7% M. hoogte.
Inwendig vallen slechts aan te wijzen: een zeer eenvoudige stuczoldering Inwendig.
(+ i800) en twee schoorsteen-ondermantels, een van leverkleurig marmer,
een van wit- en grijs marmer en met geklauwde pootvormige consoles.
Van de iet of wat scheef aangelegde voorhofhoeve bestaan nog Brie vleugels
van oeconomiegebouwen, waarbij de zuidvleugel aan diens westzijde met
een poorttoren eindigt; die toren is gedekt met een leien tentdak, verhoogt
met een koker met schoepen en dragende een windvaantje.
Er wordt gewag gemaakt van de bemachtiging van het kasteel in 1473 door Karel
den Stoute (P 1933, 266); in de 16de eeuw had het zwaar van krijgsbedrijf te lijden
en wend in 1578 verbrand. Het veelvuldig voorkomen van in staand verband gemetselde partijen in het metselwerk wijst op muurwerk, dat van de 1 5 de eeuw,
uiterlijk van het begin der i7de dagteekent. Het kasteel moet waarschijnlijk in het
tweede deel van de i 7de eeuw een groote verbouwing hebben ondergaan, met
zooveel mogelijk behoud van oud muurwerk, waarbij het, met vernieuwing van de
bedaking, in hoofdzaak den vorm zal hebben verkregen, lien het thans bezit. De
vensters zullen in het eerste deel der i8de eeuw vergroot zijn geworden, en de
groefsteenen kozijnen toen in de muren aangebracht.
Een afbeelding (in P 1896/97) van 1604 heet (met voorbehoud) het kasteel voor
te stellen, met op den oosthoek een vierkanten belfried, die thans derhalve gesloopt
zou zijn. Opmerkelijk is de buitenmuur van het kasteel aan het zuideinde van den
oostgevel over een lengte van 14 M. zeer dik, hetgeen een schijn van juistheid aan
genoemde afbeelding zou verschaffen, indien het niet bekend ware, dat, ter verruiming van het inwendige, vele muren dunner zijn gehakt.
De voorhofhoeve dagteekent van de i7de eeuw.

In het kasteel worden rouwborden bewaard (waaronder een geheel uit hout
gesneden) van de jaren 1767, 1774, 1775, 1788 en 1792.
Het HUIS ROFFART (oudtijds „In gen oe" of „Open").
LITERATUUR :

P 1896/97, 249; 1 933 , 275. M 18 96, 33. Kast. v. Ned. II, J. blz. 20.

Eenvoudig baksteenen huffs met hoeve, samen aangelegd om een vierkanten
hof (afb. 241). Het rechthoekige hoofdgebouw (XVII A), order zadeldak,
telt twee verdiepingen; het is blijkens de sporen van oude Bogen en vensters
veel verbouwd en thans uitwendig zonder bouwkunstige waarde. In een
benedenvertrek met eenvoudigen tegelvloer bevindt zich een schouw (afb. z3 z)
met twee groefsteenen schachtbeeld-pilasters (man en vrouw), met Ionische
kapiteelen en schildhoudende kraagsteenleeuwen. De hof is omgeven door
bedrijfsgebouwtjes; boven den poortingang bevindt zich een, waarschijnlijk
verplaatste, steen met het alliantiewapen v. Kessel-Spee, daaronder wederom
een steen, waarop staat: FIAT VOLVNTAS TVA DOMINE – GODART VAN KESSEL
GENANT – ROFFART ENDE MARIA SPEE – EHELVYDT DEN 15 SEPTEMBRIS –
ANNO 1629.

9
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Het KASTEEL DE BERKT (thans Franciskanenklooster).
LITERATUUR: P 18 9 6/ 97 , 236; 1933, 269. Buiten 1916, 5o5 en 511.
Het nude kasteel werd in het tweede kwartaal der i9de eeuw in „Italiaanschen"
stijl herbouwd. Van den vroegeren voorhof is nog over : Een smalle baksteenen vleugel (XVIII A) onder zadeldak, hoog twee verdiepingen en van
zeven vensterbreedten, met, in het voorfront, groefsteenen kruisvensters. De
tegenover een (nieuwe, vaste) brag gelegen rondbogige middenpoort is van
groefsteen; aldaar bevindt zich boven het smalle middenvenster der eerste
verdieping een (verplaatste) Steen met het alliantie-wapen d'Olne-de Rhoe.
Het daktopgeveltje aldaar is modern. In een vertrek treft men een (verplaatsten) wit-marmeren schoorsteenmantel aan met klauwpoot-consoles en
ramskoppen (XIXa) en een houten ondermantel van denzelfden tijd.
Twee lage en smalle bijvleugels van den voorhof sluiten aaneen tegen een
schilderachtig vierkant hoektorentje (+ i600) met leien pyramidedak (afb. 240).
Het KASTEEL DE RAAI (LITERATUUR: P 1896/97, 239; 1933, 274) bezit
een paar marmeren schoorsteen-ondermantels, een wit, een grijs, van het
begin der i9de eeuw.
Veerhuis.

Het voormalige VEERHUIS, met in ankers het jaartal '822, heeft aan den zijgevel een, van elders afkomstigen, gevelsteen (P 1896/97, 264) met het
alliantie-wapen d'Olne-v. Merwick, waaronder een banderol, waarop staat:
SPES IN DEO. I

747.

Huizen.

Huizen, gedagteekend of versierd met jaartallen en initialen, gevormd met
ankers : n°. 7: GGAG A° I 786, topanker met IHS ; n°. 154 : 1796 ; n°. 156 : 1711 ;
no. 181: 1818; n°. i 92 : 1843; n°. 28o nieuw huffs met : herplaatst 1 66 1 .

Molen.

Ten noorden van het dorp staat een standaardmolen van 1 8o1, op rond
ommetselden voet.

Schutterijzilver.

De schutterij van St. Urbanus en St. Antonius bezit : Een koningsketting
met een (beschadigden) gaai, een schildje, waarop drie balken en een n. r.
klimmende leeuw, en er boven een massief beeldje van den H. Urbanus met
boek en druiventros (afb. 2 3 2, XVII); een plaatje met den H. Urbanus, en
koningsplaten (166o— 1 826).
Voorts een Witte zijden vlag (thans paars), versierd met bonte vogels en
bloemen (M 190o, 17).

BLERIK.
Naam.

Blerik wordt geacht het „Blariacum" to zijn, aangegeven op de kaart van Peutinger.

Boor der
vroegere kerk.

Van de vroegere R.-K. KERK (H. Lambertus) is alleen het nu vrijstaande op
5/8 grondslag gebouwde mergelsteenen koor (afb. XLIV, i4de eeuw) behouden,
thans een zelfstandige kapel, en met een voormuur gesloten. Het werd in
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1904 zeer ingrijpend gerestaureerd. Inwendig is het overkluisd met een
straalribgewelf, rustende op uitgekraagde hoekkolonetten.
In de kapel is bewaard een voormalig altaarstuk : een
Calvarieberg op paneel, 245 x 19o, in de manier van
Ambrosius Francken of Frans Floris. In zeer verwaarloosden toestand (XVII B).

Schilderij.

De in 1897-1899 gebouwde R.-K. KERK (H. Antonius
LEGEriDA:
)(Iv
van Padua) bezit
=MODERN.
Kruisbeelden : 1, Christus stervende, hg 156 (XVIIIa ?);
Phil i a- t
10 M.
5
het kruis met driepaseinden, hg ± 2,7o M.
Afb. XLIV. Bl erik
2, waarschijnlijk een wegkruis, gebrekkig van ver- Koor der roe.
vgere k erk.
houding, hg 55 (naar i7de-eeuwsch model).
3, wandkruis, met Kruisbeeld, op postamentvoet, versierd met intarsia van
ebben-, palm- en cederhout ; het Corpus betrekkelijk klein; de kruiseinden
versierd met palmetten, de inhoeken met uit het middelpunt ontspringende
lichtschichten; totale hoogte '18; beschadigd (XVIIId).
H. Annatrits. Maria, als Madonna, staande naast de veel grootere H. Anna
met een druiventros, waarnaar het Kindje Jezus het handje uitstrekt. Onvolmaakte, maar aardige groep, misschien van een wegkapel ; hg 82 (XVIIm ?).
0. L. Vrouw, staande, de handen gekruist voor de borst ; slecht van verhoudingen; hg 96 (XVII ?). Vrouwelijke heilige, met doek, XVIde-eeuwsche
kleedij, hg 52, defect, oude polychromie; H. Urbanus, hg 107; H. Lambertus,
hg 129; H. Hubertus met boek en hond, hg 108; H. Antonius Abt (afb. 228),
met boek, staf en den draak vertredend, hg 102; H. Sebastiaan (afb. 229)
aan den boom, hg 78.

R.-K. Berk.

Kruisbeelden.

Beeldengroep.

Heiligebeelden.

Deze zes beelden schijnen van een zelfde atelier afkomstig (zie ook bij Panningen
en bij Maasbree); zij zijn van zacht hout en dragen nog sporen van de oude polychromie ; ondanks gebreken in de verhoudingen, zijn zij vol Leven en uitdrukking (XVI).

Stralenmonstrans, op langwerpig achtzijdigen voet, het expositorium omgeven door een bladerenkrans met edelsteenen, de lichtschichten overtrokken
met rococo-ornament, bovenaan het Lam onder een door engelen ondersteunde kroon. Merken, op den nodus Venloo en IS, op den koperen voet
1737 en IM (of WI); de niet oude acanthusblaren op den voet hebben misschien
een a jour bewerkt zilveren overtreksel vervangen. Blijkbaar her- en vermaakt.
Hg 65 (XVIII—m XIX).
Ciborie, waarvan voet, peervormige nodus, ondercuppa en deksel, versierd
met laufierslingers ; hg met het kruisje 42. Merken: Venloo en IS (Jacobus
Sachs ?), (XVIIId).
Miskelken. I, met zeslobbigen hollen voet, waarop gegrift: groepjes passieemblemen en bloemen; de nodus met noppen dragende de letters I, h, e, s, u, s;
de cuppa is versierd met palmetten (XVIIa). 2, waarvan voet en nodus gerimpeld

Zilverwerk.
Monstrans.

Ciborie.

Kelken.
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zijn met opgaande banen, die in plan een kruis vormen; op den voet staat:
SUM. PAULI GI JSEN PMI VICARY IN BLERICK 1749. Merken CH en lelie. 3, waarvan voet en nodus gerimpeld zijn met, in plan, een kruis vormende banen,
de ondercuppa versierd is met een krans en hangslingers van laurier (XVIII B).
Wierookvaten. Twee wierookvaten, versierd met cherubs, loof en palmetten; merk I B
(Jan Boermans Venloo) (XIXb). Een bijbehoorend scheepje, merken a. v.
Kroontjes. Mariakroontje, merken CH en lelie; br 15; kroontje v. h. Kind Jezus m.
lofwerk en bovenop een bol met kruis; br 6 1/2 (beide m XVIII). Nog een
Mariakroontje met palmetten en een ster; br 9 (m XVIII).
Reliekhouder. Reliekhouder op kruisbanenvoet en stam (als kelk 3), de stam dragende een
kruisvormig expositiefront in zware rococoversiering met 66n centrale en
twee zijdelingsche reliekholten. Merken: Venloo en I V C (Johan Franc.
van Carlo?); hg 33 (XVIIIC).
Koperwerk. Gegoten kandelaars : rood, geprofileerd, een paar, hg i2 (XVII* een paar,
hg 31 (XVII); twee paar met drievoetpostament en getorste schacht, hg 37
(XVII B).
Op
het kerkhof: zes hardsteenen grafkruisen, het oudste van 160o, het jongste
Grafkruisen.
van 1832.
Communiebank. In de R.K. hulpkerk van den H. Lambertus : Een communiebank met Brie

vakken, elk met acht platte gesneden balusters in gerekten liervorm, tusschen
gepaneelde hoek- en tusschenpenantjes (m XVIII).
Kapel. KAPEL van de H. Anna („op Echtenraai"). Rechthoekige 5,85 M. Lange,

3,8o M. breede, baksteenen kapel (thans gewit), onder zadeldak tusschen
rechtkantige topgeveltjes , vOOr: een korfboogdeurtje en het ankerjaartal 1767
(± 1859 verbouwd); op den nok verrijst (thans) een vierkant spitsje. De
Altaar. kapel (afb. 238) bevat een klein altaar (m XVIII) met sarcofaagvormige tombe
en een retabel van Composiete orde met halfronde gevellijst, waaronder een
groote cherubijn ; cartouchevormige predella. In de nis staat een houten
groepje, de Opvoeding der H. Maagd voorstellende; hg 106 (± 1700).
Beelden.
In een glazers kastje een aangekleed Madonnaatje, hg 35 (XVIII).
Houten bank (± 1800).
Buiten tegen de kapel: Een Kruisbeeld, hg 141 (± 1700), zwaar beschadigd.
(LITERATUUR : M 1903, 49). Vrijstaand baksteenen huis, in het
eerste kwartaal der I 8de eeuw gebouwd door den pastoor Th, v. d. Panhuizen,
verbouwd in 1840, in 1927 met pieteit vergroot, bezit overblijfselen van
I 8de-eeuwsche betimmeringen, o. a. twee schoorsteen-ommantelingen, beide
met een geschilderd portret, respectievelijk van pastoor Th. v. d. Panhuizen
(1696-1733), dk ovaal zoo x 8o dagm. (XVIII), en van pastoor Gilkens (?),
dk 122 X 81 dagm. (XVIId). LITERATUUR : M 1903, 49.

Pastorie. De pastorie

Huizen.

Maasstraat 5, vrijstaand huis met zadeldak, volgens ankers van 1705; thans
gecement. Pontanusstraat 18, 2o, 22, huis met breeder Bevel, en rechts en
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links een front-topgevel met driemaal S-vormig gezwenkte kanten; volgens
ankers van 1708; thans gecement.
Aan de westzijde van de buurtschap een ronde steenen baliemolen, anno 1826. Molar.
Bewaard ter pastorie: Twee zilveren rozetten van To middellijn met, binnen Schutterijeen rijken rand van laat-gothische gekroesde ranken, respectievelijk de figuur zilver.
van den H. Sebastiaan, en een H. Anna-trits, beide beschadigd (afb. 23o,
XVI A); elke rozet tevens vergezeld van een hartplaatje, het eene met,
gegrift, twee pijlen en 16o1, het andere met een buksschutter en 1614.
Voorts, van het H. Hubertus-gilde een gaai, Tang 13, met zeer geschonden
schildje met gegrift vroeg-renaissance ornament en nog twee achtergebleven
honden van een jachttafereel (afb. 233, XVId).
HOUTBLERIK.
Baksteenen watermolen (XVI of XVII) met primitief onderslagrad.

Watermolen.

MAASBREE.
Van de R.-K. KERK, gewijd aan de H. Aldegundis, zijn alleen oud: de R.-K. Kerk.
vierkante portaaltoren en de vier westelijke traveeen van het driebeukige,
blind-basilikale schip.
De beuken zijn gescheiden door pijlers van kruisvormige doorsnede met in
elken hoek een ronden schalk. De zuidelijke zijbeuk is Tangs den toren doorgetrokken als doopkapel, de noordelijke als bergplaats ; deze omvat daarbij
den uitwendig vierkanten, inwendig achtzijdigen koker van het torentrapje
met gemetselde treden (afb. XLV, 23 5 en 236).
Het muurwerk is van 26% cM. Lange, ruim 6 cM. dikke baksteenen, opgetrokken in staand verband.
De groefsteenen westingang en het er boven aangebrachte spitsboogvenster Uitwendig.
zijn nieuw, alsmede de groefsteenen waterlijsten en de hoekblokken van de
torenlijsten; overigens zijn niet alleen het muurwerk, maar ook de nistraceeringen van baksteen, en oud, maar sterk hersteld; de nissen van de
derde torengeleding eindigen bovenaan met galmgaten. De zijbeuken sluiten
met hun lessenaardaken kort onder de daklijst tegen den middenbeuk aan;
hun eenvoudige vierkante steunbeeren zijn lessenaarvormig gedekt; hun
spitsboogvensters zijn met (nieuwe) harnassen driedeelig verdeeld.
Aan den wider zijbeuk bevindt zich aan den vierden steunbeer een steen
sy husfrou";
met, in fractuurtypen, het opschrift: „peter . boeten . Gertrut —
aan den muur der vierde travee een steen met „anno dni 1 5 3 S"•
De uitgebouwde biechtstoelruimten to weerszijden aan de derde travee zijn
modern.
De pijlers hebben een hoog basementplint. De eerste drie traveeen zijn Inwendig.
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overkluisd met baksteeen kruisribgewelven; de spitse scheibogen en gordelbogen zijn de voortzettingen der overeenkomstige geledingen van het pijlerlichaam, alleen de schalken hebben kapiteelen, die 5/8-zijdig en geprofileerd
zijn; de gewelfribben hebben als profiel een talaanstaaf tusschen hollijsten;
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de middenschipgewelven hebben kruinribben in de kerkas-richting. De
vakken van de vierde travee zijn overwelfd met eenvoudige netgewelven
in den midden- en den noordbeuk, met een vierstralig stergewelf in den
zuider zijbeuk. De ribben hebben aldaar slechts to weerszijden een hollijst.
De middenbeukmuren zijn effen.
Het hooge kruisribgewelf met klok-ring van het torenportaal rust op vier
ronde hoekschalken met achtzijdige kapiteelen; de ribben hebben als profiel
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te weerszijden een hiellijst. Het portaal is thans door een balkvloer in tweeen
gedeeld ter worming van een orgelgalerij.
De inwendige breedte der kerk bedraagt van wand tot wand 15,15 M., de
middenbeukbreedte 11,15 M. De beukbreedten verhouden zich als 1 : 2 : I;
de hoogten als 3 : 4 : 3.
De toren en de voorste drie traveeen met de doopkapel kunnen dagteekenen van
de i5de eeuw. Aan de vierde travee wijst de gedenksteen met „anno 1535" het
j aartal aan van het schipdeel met ster- en netgewelven. Het schip had aanvankelijk
slechts drie traveeen, te oordeelen naar den moet van een veel lager koor, zichtbaar
aan den muur boven den derden gordelboog. Zoo is ook het derde pijlerpaar gevormd
met behoud van de helft der oude wandpijlers.
Het torengewelf is niet ouder dan de i 7de eeuw. Bij de restauratie der kerk in 1866
door Dr. P. J. H. Cuypers (toen ook het priesterkoor werd vernieuwd) verkreeg
de ingangsnis van den toren zijn nieuwe deuromlijsting en lichtvenster; tevens werd
de bovenborstwering ongeveer 1 M. verhoogd; de torenlijst en de spits dagteekenen
van die restauratie. De overige verruiming der kerk geschiedde door den architect
Ir. Jos. Th. J. Cuypers in I 92i .

De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont, met een vierkanten voet en een achtzijdigen prismatischen tronk, dragende een uitwendig achtzijdig gebogen kuip met Breeden
rand, waaruit vier koppen steken (XIV). Uit de teruggevonden fragmenten,
met toevoeging van een niet bijbehoorenden kop, weer aaneengevoegd
in 1932.
Rest van een houten communiebank (XVIII).
Houten preekstoel met rugstuk en klankbord, en waarvan de kuip in halfhoog
beeldwerk versierd is met de busten van Johannes den Dooper en van de
Evangelisten (i 8 z 8).
Kruis met Kruisbeeld, geplant op een rots met een slang, de kruiseinden
versierd met leliedriepassen, de Christus met half gesloten oogen, het hoofd
naar rechts gewend, hg 190 ; het kruis I 3,35 M. (+ i5oo).
H. Aldegundis ?, hg 88, zwaar beschadigd; H. Wido ?, hg 75, met roket,
hermelijnen mantel en hermelijnen kraag, zwaar beschadigd, zelfs het hoofd
ontbreekt (beide XVI).

Afmetingen.

Bouwontwikkeling.

Doopvont.

Corrununiebank.
Preekstoel.

Kruis.

Beelden.

Deze beelden zijn waarschijnlijk van hetzelfde atelier als het besproken stel beelden
van Blerik; zie aldaar.

Schilderijen (bewaard in de pastorie): 1. De H. Katharina van Alexandrie.
P. 71 X 52. Geschilderd over een andere voorstelling, waarvan o. a. rechts
boven nog de vleugel van een adelaar zichtbaar is. Op de achterzijde: de
Ontmoeting van Maria en Elisabeth. z. De H. Barbara. P. 7 1 X 52. Tegenhanger van het vorige en van dezelfde zwakke hand. Onder Vlaamschen
invloed (XVII B). 3. Doop van Christus. D. 76 X 5o (XVIII), zwak, geheel
ingeschoten en verwaarloosd. 4. H. Antonius Abt. D. 58 x 5 2. 1/2. Zwak
(XVIII a) zeer ingeschoten en verwaarloosd. S. De opvoeding van Maria.
Doek sterk afgebladderd, 6o x 56 (XVIII A). Zwakke copie naar schilderij
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van P. P. Rubens in het Museum to Antwerpen. 6. Twee engelen in aanbidding
voor een monstrans op een versierden retabel met 't monogram I H S. Leer,
Zilverwerk.
77 X 61. School onbekend. (XVII).
Stralenmonstrans, de vierlobbige voet versierd met cherubijnen en acanthusblaren; het expositorium met, er boven, den Vader en de Duff, er onder het
Lam, wordt geflankeerd door de groote geknielde figuren van de H. Aldegundis
en den H. Wido; de acanthusomlijsting van het expositorium en de wingerdomranking zijn zwaar beschadigd; ring en nodus niet oorspronkelijk. Merken:
Antwerpen, S (Wierick Somer III ?) en een onherkenbaar; hg 69 (afb. 237,
XVIII a).
Ciborie; op den voet, in medaillons, tusschen cherubijnen: de busten der
Latijnsche Kerkvaders, op de ondercuppa, tusschen acanthusblaren, die van
de Evangelisten; het deksel, versierd met druiven en wingerdblaren, draagt
een acanthuskroon met bovenop een engel met het kruis en den doornenkroon.
Merken W onder I, vijfpuntige ster, 0 in schild. Op den voet: de initialen A H
P B DD; hg 43 (XVIII a).
Wierookscheepje. Roodkoperen wierookscheepje (XIX A).
Klokken. In den toren hangen drie oude klokken: 1, van 86 middellijn, waarop, in
fractuurtypen, staat: vocor aldegundis et facta sum per magistrum arnoldum
de gravia anno domini M cccxcix mense julii. Erbij staat een schildje met
naar rechts klimmenden leeuw.
2, van 141 middellijn, met het opschrift: VOCOR MARIA ET FACTA SUM PER
MAGISTRUM CHRISTIAN VOIGT DER SOHN ANNO Dm M.D.C.C.L.I DIE XIX MENSIS
IUNY ii TE ERGO QUAESUMUS TUIS FAMULIS SUBUENI QUOS PRETIOSO SANGUINE
REDEMISTI AETERNA FAC CUM SANCTIS TUIS GLORIA MUNERARI.

3, van 81 middellijn en met het opschrift: VOCOR SALVATOR MVNDI ET FACTA
SVM PER MAGISTRVM CHRISTIAN VOIGT ANNO. M.D. C. C .L.I DER SHON DIE XIX.

en 3 zijn versierd met ornamentbanden en elk met twee plaketten,
een de Calvarie, een de Madonna voorstellende.
Op den torenzolder wordt bewaard het raamwerk van een gesloopt torenuurwerk, waarop staat: CORNELIS REMMEN FECIT IN WELL 1752. Op een stijl
van den klokkestoel staat ingehakt A° 1681.

MENSIS IVNY. 2
Uurwerk.

Wegkapel.

Het wegkapelletje van den H. Rochus, van baksteen en met een topgeveltje
met gezwenkte kanten, bevat een 54 hg beeldje van den heilige (XVIII).

Schutterijzilver.

Schutterijketting. Ter pastorie van Maasbree wordt, afkomstig van opgeheven
schutterijen, eenig zilverwerk bewaard, waaronder een, van de Sint Antoniusschutterij afkomstige, gaai (beschadigd) en een hartvormige plaat met, gegrift,
een vogel tusschen ranken en ANNO 1629, voorts, van het schuttersgilde van
de H. Anna, een gaai en een hartvormige plaat, waarop gegraveerd staat:
I H s MARIA ANNA en bovenaan de figuurtjes zijn aangebracht van Maria met
Jezus op den schoot en van Anna met op haar schoot Maria; breedte der
hartvormige platen 9% (afb. 234, XVIIb).
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RINKESFORT.
Het kapelletje van 0. L. Vr. van de Zeven Smarten, van baksteen en gecement,
met een zadeldakje tusschen twee topgeveltjes, bevat een grof Madonnabeeldje van gebakken aarde, hg 34 (± 170o).

Kapel.

'T ROOT.
Kapel van 0. L. Vrouw. VOOr rechthoekig, achter naar 3/8 gesloten baksteenen kapel van inwendig ongeveer 3 M. breedte en 4,25 M. diepte, het
topgeveltje op de sprongen versierd met kwartronden; korfboogdeurtje en
gevelsteentje met 1695. De kapel bevat een fraai Madonnabeeld, hg 85 (XVII).
Toegevoegd een zilveren kroontje en een granaten halssnoer (XVIII ?).
Onder een stolp een Madonnapopje en twee engeltjes (XVIII ?).

Kapel.

WESTERING.
Het in ouden trant vernieuwde kapelletje van. de H. Anna bevat een houten
Annatrits, de H. Anna staande voorstellende, vOOr haar, veel kleiner de
H. Maagd, die het Kindje Jezus van haar overneemt; hg 5 8 (XVIII A). Niet
bijbehoorende houten voet met rankenversiering (+ 1700).

Kapel.

Het HUTS WESTERING (LITERATUUR: P 1933, 277, afb. in Kast. v. Ned. I,
blz. 30, 0 15 en 16), naar verluidt (alsdan ter plaatse van) het oorspronkelijke
kasteel van Bree, is een rechthoekig, baksteenen huis van twee verdiepingen,
onder een zadeldak tusschen twee, respectievelijk ten noorden en ten widen
gelegen, topgevels elk met, drie hoog, S-vormige zijkanten (afb. 242). Het
huis had ter eerste verdieping, zoo aan den oost- als aan den westgevel, vijf
houten kruiskozijn-vensters onder een korfboog, en twee telkens aan den
eindgevel: daarvan bestaan er nog drie, en wel aan den oostgevel, die beneden
in het midden een korfboogpoort had, thans dichtgemetseld; ankers vormen
het jaartal 1613. De geveltoppen hebben boven een tandlaag duivengaten.
Aan den gecementen zuidgevel sluit thans een schuurtje aan.

Kasteel.

MEERLOO.
V. D. AA, Neal. Cath.; KALF, R.-K. K.,
235; 1 933, 3 1 4; M 18 79, 53, 165.

P 1895, 22 5 ; 18 99, 2.93 ; 1 9 11, passim; 1912, Literatuur.

Grondgebied.
De gemeente bevat de dorpen Meerloo, Blitterswijk, Tienraai en Zwolgen.
In de i3de eeuw werd de naam „Myrlaer" geschreven (mier = moeras, laer = schrale Naam.
open plek in een bosch), in 1474 „Meyrlo", aan het eind der i6de eeuw „Meerlo"
(P 1912, 235).
In azuur de Heilige Johannes de Dooper in kemelharen kleed, houdende in de Wapen.
rechterhand een staf en met de linker streelende den kop van een lam, alles van
goud, op een terras van hetzelfde; ter rechterzijde van den heilige bevindt zich
de letter L en ter linkerzijde de letter H, beide van goud (P 1899, 293).
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het Rijksarchief te Maastricht worden, afkomstig van Meerloo, twee koperen
stempels bewaard: 1, van 3 1 mM. middellijn, met staande, tusschen de letters S en L,
een bisschop, waarschijnlijk Sint Lambertus, patroon van Zwolgen; rechts op den
grond staat een kerkje; (XVII?). z, van 36 mM. middellijn, met, staande tusschen
de letters L en H, den H. Johannes den Dooper met een kruisstaf en een lam; het
omschrift luidt: HET SCHEPEN SEGHEL . TO . MERLO (M 1908, 20; XVII). 3, de
gemeente bezit een inktstempel (tijdperk 183 1 —1839) van 32 mM. middellijn met
den Belgischen leeuw en het omschrift: „ADMINISTN comm. DE MEERLO . LIMBURG " (sic).

Zegelstempels. In

Geschiedenis.

Het gebied der gemeente maakte deel uit van het „Land van Kessel", waarvan de
geschiedenis vermeld wordt bij „Broekhuizen" en bij „Kessel". Onder het Fransche
Bestuur werd Meerloo een gemeente in het Kanton Horst van het Arrondissement
Kleef in het Roerdepartement.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
Literatuur.

Geschiedenis Atlas, HOLWERDA ; Nederl. Vroegste Gesch.,
Rom. Oudheden.

HOLWERDA ;

In de Betouw,

In het Gemeentemuseum te Nijmegen en in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden bevinden zich eenige Gallo-Germaansche urnen, afkomstig van een
F. Bi.
urnenveld, dat tegenover het station gelegen heeft.

BLITTERSWIJK.
Naam.

LITERATUUR : KALF, R.-K. K.; M 18 79 , 53; 1889, 167;
49, 67. Volgens het Limb. Jb. 1911, 96 zou de naam in

1895, 5, 45;

1900, 61; 1903,

verband kunnen staan met

(de heidensche godheid) Blitar.
R.-K. Kerk.

De R.-K. KERK is gewijd aan 0. L. Vrouw, met als titelfeest den gedenkdag
van Maria's Geboorte (afb. XLVI, 244, 2 45 en 247).
Algemeen
Zij is opgetrokken van baksteen met toepassing van groefsteen voor de
en plattegrond.
details, is met kruisribgewelven overkluisd, en bestaat uit een hoofdbeuk
van drie traveeen, met slechts 66n, aan de noordzijde gelegen, smallen en
jets lageren zijbeuk, voorts uit een eënbeukig koor van een travee en een naar
5/8 grondslag aangelegden veelhoek. Midden voor den hoofdbeuk staat een
vierkante westtoren (thans) beneden ingangsportaal; achter het koor ligt
een langwerpig achtzijdige sacristie. De vroegere, thans dichtgemetselde,
kerkingang lag ten Zuiden, aan de tweede travee. De toren bevat (thans)
boven het portaal de achterruimte van het, met een overgehouwde galerij
verbreede, zangkoor, daarboven de klokkenkamer.
Uitwendig. Van de drie gemetselde geledingen van den toren is de benedenste geheel
effen; de westelijke ingang is er in gebroken; de middelste geleding heeft
aan elke vrije zijde twee met traceeringen versierde spitsboognissen, alsook
de derde geleding, waar de nissen bovenaan als galmgaten geopend zijn ;
aan de oostzijde heeft de laatste geleding een nis, thans aan het oog onttrokken
door het kerkdak. De toren draagt een korte, achtzijdige, leien spits met
afloopvlakken. Middenbeuk en koor hebben een doorloopend dak, dat

I 19

MEERLOO.

(thans), als lessenaardak doorgetrokken, ook den zijbeuk dekt. De steunbeeren zijn eenvoudig, rechthoekig en eindigen (thans) met een lessenaarvormig dekstuk. Het muurwerk is onder aan den toren versierd met uit
donkerder steenen gevormde geometrische figuren. De westelijke hoekbeer
van den zijbeuk staat overhoeks en is versierd met een gemetseld kruis. De

LtGENDA:
1111 1455

xv

XV
no 1734
r=3 LATER,

DOOR311E13E
A-8
;141
/L,

1-100FDDEUK

KOOK.

GORDEL KRUIS
RIB
19115
III •
ni
KAPITEEL

KAPITEEL.

Z1JBEUK

GORDEL- En
KRUISRIMEN
1.1.03=1=1

10

15

DM

20 METER.

Afb. XLVL Blitterswijk. R.-K. kerk.

vensters hebben rechte neggen met een schuin kantje en nieuwe groefsteenen
harnassen. De zijbeukvensters zijn klein; de koorvensters zijn grooter dan
die van het schip. In den westmuur van den zijbeuk bevindt zich een segmentboognis.
De sacristie heeft eenvoudige segmentboogvensters, en is met een tentzadeldak gedekt; haar makelaar draagt een in gothischen trant gesmeden
ijzeren piron met een windvaantje, prijkende met het jaartal 1784.

Sacristie.

I 20
Metselwerk.

Baksteenformat.

Inwendig.
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Het m.etselwerk der kerk is uitgevoerd in staand verband, uitgezonderd
aan de benedenste torengeleding, die in Vlaamsch verband is gemetseld;
de sacristie is gemetseld in kruisverband.
Baksteenlengten en laaghoogten in cM. Aan den toren 16,5, laaghoogte 7,4;
aan den hoofdbeuk z6 en 7,6; aan den zijbeuk 27,5 en 7,7; aan het koor 25
en 6,9.
De toren heeft slechts balkvloeren. De gewelven van de schepen en van het
koor zijn van baksteen, met groefsteenen ribben; in den koorveelhoek zijn
de gewelfvelden gemetseld van kalksteenblokjes.
De pijlers zijn samengetrokken, dubbel gelede kruispijlers, alleen hun zuidelijke
en hun noordelijke frontpilasters hebben een kapiteel; overigens gaan de
betreffende pijlergeledingen ononderbroken omhoog, en neigen zich wederzijds tot spitse scheibogen, en langs de muren tot schildbogen; de gewelfribben rusten op kapiteelen, die slechts geprofileerd zijn; in de gewelfvakken
komen zij in ronde sluitsteentjes bijeen. De profielen zijn op de teekening
aangegeven (afb. XLVI). De triomfboog is breed, en bijna halfcirkelvormig.
De sacristie is overdekt met een gestucadoorde zoldering.

Bouwontwikkeling
en dateering.

De toren is, met de rechts en links aansluitende, ongeveer 1, 3 0 M. breede gedeelten
van den westmuur, het oudste deel der kerk; een gedenksteen in den zuidmuur
vermeldt in gothische fractuur den dag zijner stichting. „Int iaer ons here mcccc
en lv op Sunt lobs dach".
Hoofdbeuk en zijbeuk schijnen van ongeveer denzelfden tijd te zijn en zijn, te
oordeelen naar de aansluitingen, later gebouwd dan het koor, dat een geheel vormt
met den triomfboog. Schip en koor kunnen van de tweede helft der i5de eeuw
dagteekenen. De derde torengeleding draagt nog de sporen van de aansluiting van
een vroeger, lager schipdak. De sacristie dagteekent van de 18de eeuw.
De kerk werd in de jaren 1876-1877 gerestaureerd door den architect C. Weber,
waarbij de schalken van het koor en de veelhoekgewelven werden vernieuwd. De
vloer werd aanmerkelijk verlaagd. De zijmuren werden lets verhoogd; het hoogere
dak werd over den zijbeuk doorgetrokken. Ook schijnt de vorm van den triomfboog te zijn veranderd.
Tot den inventaris behooren;

Doopvont.

Eiken doopvont op vierkanten getimmerden voet; van het kelkvormige
bekken met looden kom is de gekuipte omtrek gevormd uit acanthus-vormige
duigen; de geledingen van het helmvormige koperen deksel zijn getooid
met een groevenversiering, en ritsen van ronde, langwerpige en ruitvormige
knoppen. Hg 95 x 37 (afb. 256, XVIIId).
In den hoofdbeuk zijn de drie boogtrommels boven de scheibogen beschilderd
met tafereelen, voorstellende: 1. het Vertrek der drie Koningen, 2. hun Tocht
met de hen voorgaande ster, 3. de Aanbidding van het Christuskind (afb.
246; XVI A).
De gewelfvelden van den hoofdbeuk zijn, om de sluitsteenen en in de zwikken,
beschilderd met blad- en bloemranken op lichten ondergrond, waarbij in de
zwikken eenige vergezeld zijn van kleine figuren en groepjes, waaronder
(waarschijnlijk) de zeven hoofdzonden zijn voorgesteld. In de middens der

Muur- engewelfbeschilderingen.
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gewelfkappen zijn Christus' Verrijzenis voorgesteld, bazuinblazende engelen,
een aantal uit hun graf opstaande dooden, Christus' doorboorde handen en
voeten, de lijdenskelk, de symbolen der Evangelisten. In de voortravee van
het koor: de werktuigen van het lijden van Christus, gedragen door engelen.
In de zijbeuken zijn de gewelven op een zelfde wijze met loofwerk versierd,
maar zonder figuren (XVI A). De gewelven der koorsluiting, die bij de
restauratie vernieuwd werden, zijn beschilderd met nieuwe composities.
In een blind venster aan de noordzijde van de koortravee is een S. Christoffel
voorgesteld (XVI); het pendant aan de zuidzijde (H. Michael) is modern.
In het Rijksarchief te Maastricht wordt in handschrift bewaard een belangrijke
beschrijving der wand- en gewelfschilderingen door Gerard Slits, destijds correspondent der Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, samengesteld vOOr de restauratie en ter adviseering dienaangaande.

Beschilderd houten kruis, hoog 1 1 1, met aan de voorzijde den Gekruisigde,
aan de achterzijde I H S en drie nagels binnen een doornenkrans (+ i800 ?).
Kruisbeeld (in den triomfboog); hg 89 (XVIIa), het kruis is nieuw. Calvarie
gevormd uit de (niet bijeen behoorende) beelden van Christus a. h. kruis, Maria
en Johannes; resp. hg 140, 130 en I2.1 (XVI). Nood Gods: Maria zittend
met op Karen schoot den overleden Heiland, lien zij met beide handen steunt
en tegenhoudt; hg 87 (+ 1500). H. Katharina v. Alexandrie; hg 8i (+ i5oo).
Monstrans met hollen, uitgelobden voet met zes rozetten, een stam met zes
noppen, waarop de letters m, a, r, y, a en een rozet, en dragende een uitgekraagd terras, waarop, in driestelling, om het expositorium geplaatste steunbeeren verrijzen, elk versierd met, twee hoog, baldakijns met beeldjes; de
schraagbogen der steunbeeren dragen een over het expositorium zwevende
kroon, met een driezijdig, een Madonna-beeldje bevattend, torenvormig
topstuk. Onder de figuurtjes herkent men 0. L. Vrouw, Johannes Ev., Barbara,
Magdalena. Kroon en terrasrand zijn opgeluisterd met groen geemailleerde
rozetjes ; hg 55. Laat-goth. (afb. 252, XVIa). 0. a. in 1795 gerepareerd en
waarschijnlijk toen van het zon-expositorium voorzien door P. A. Theonville
te Boxmeer.
Lavaboketel, br. 32 (afb. 260, XIXa). Vijzelvormig wijwateremmertje; hg 19
(afb. 26o, XV).
Gegoten kandelaars. Een paar geprofileerde op drie pootjes met zittende
leeuwen, stam met drie platte ringen, vetschotel met tinnen; hg 30 (afb. 255,
XV). Een paar dito met twee ringen, de pootjes gebroken, hg 39 (afb. 255,
XV). Een dopkandelaar met vijzelvoet; hg 22 (XV). Twee paar geprofileerde;
hg resp. 14 en 17 (XVIIa).
Gedreven kandelaars. Twee paar met rijk driezijdig postament op klauw-bolpootjes, geprofileerden baluster en rijke acanthusversiering; hg 81 (XVIII A).
Twee paar gladde geprofileerde met driezijdig effen postament op bollen;
hg 68% (XVIIId).
Ronde bedieningslantaarn, met 7 X 2 ruitjes in rijk uitgesneden en gedreven

Beschilderd
kruis.
Beelden.

Zilverwerk.
Monstrans.

Koper.
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raamwerk, de bodem versierd met een acanthussen-rozet, de kop jour met
vogels in ranken; druiventrosvormige top met ring; hg 46 (+ 1700).
Kazuifel.
Kazuifel met bonte bloemen op groenen grond; kruis en pawl nieuw (XIXab).
Klok.
In den toren hangt een klok van iio middellijn, met het opschrift in fractuurtypen, tusschen sierranden:
fusa est hec campana in honore virginis maria:
anno dni m vc ix: johs- de venl° et jobs de stralen me fecerunt:
Sacristiekast.
Sacristiekast met latafel en spiegel, vervaardigd in 1785 door Martin Boncour.
Grafkruisen.
Op het kerkhof bevinden zich vijf hardsteenen grafkruisen, het oudste dragende
het jaartal 1617, het jongste 1809.
Gedenksteen. In een der steunbeeren van den zijbeuk is een gedenksteentje gemetseld ter
herinnering aan Pastoor F. A. Knops t io Juli 1809.
DE NED. HERV. KERK, (M 1924, 3 0) eenvoudige zaalkerk van 15,6o M.
lengte en 5,7o M. breedte, gebouwd in 1822, bezit (afb. XLVII en 243),
uit den tijd van den bouw, een
tamelijk rijken preekstoel, voorts
Inventaris.
een doophek, een stel banker en
een zesarmige koperen lichtkroon.
Het vaatwerk is van tin en bestaat
Vaatwerk.
uit een doopbekken, een wijnkan,
10
15 METER
een beker, een broodschaal en vier
kleinere schalen; de wijnkan is
Mb. XLVII. Blitterswijk. Ned.Herv. kerk.
gemerkt J. C. Roukens i8o6; het
doopbekken is misschien van I. T. Bouwmeester, Wiens naam op eenige
schalen voorkomt.
De kerk bezit voorts een Bijbel van 1662 in lederen band met koperbeslag.
In den dakruiter hangt een klokje van 32 middellijn met het opschrift:
ALEXIVS PETIT ME FECIT ANNO 1799 (P 1912, 257).

N. Hero. Kerk.

Kapel.

KAPEL VAN DE H. ANNA.
LITERATUUR : M 1879, 53; 1880, 391; 1892, 78;

1 922, 76.
De kapel (afb. XLVIII) werd gesticht in 1 5 i o
en toegewijd aan de H. Anna en den H. Johannes
5
10 METER ,
den Dooper. Naar overlevering werd zij in
Af b. XLVIII. Blitterswijk.
Kapel v. d. H. Anna.
1635 door Kroatische soldaten verbrand. Zij
werd in 1833 nieuw gebouwd onder pastoor
Mathias Watrin. De deurklopper, waarschijnlijk van een woning afkomstig,
draagt het jaartal 1817. Bouwkunstig is de kapel zonder belang.
Zij bezit: Een met een achterschot met zijpoortjes samengebouwd houten
altaar, waarvan het retabel met vier getorste Composiete zuiltjes, in 't midden
een opgebogen fronton heeft; boven de zuiltjes vlamurnen (het geheel XIXa,
1919, 58; Limb. Jb.

Altaar.

het retabel XVII B).
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I. Een verplaatsbare Communiebank, bestaande uit een tafelblad op twee
v een communiestijlen en een knieltrede (XVII B ?). 2. Middenstuk van
bank met in het front, tusschen overvloedshorens met korenaren en wingerdranken: een ovaal paneel met het H. Avondmaal., van het opschrift is slechts
over: IOANNIS WYNHOVEN CAELIBIS OCTOBRI; grof (XIXa).
Preekstoel op balusterpoot en met rondboogpaneeltjes, rugstuk met voluutkantstukken, zeszijdig klankbord; eenvoudig (XVII B?).
Twee H. Annatritsen: 1, Anna staande, met in de linkerhand een tros druiven,
draagt op den rechter arm Maria, die, zelf in zittende houding, het Kindje
Jezus op de schoot heeft; hg 6z (afb. 267, + 1500). 2, Anna gezeten op een
bank en naast haar Maria, met op de schoot het ongekleede kindje Jezus,
dat een geopend boek vasthoudt; hg 93 (XVIa). Maria, staande op den door
de slang omgeven maansikkel; hg 75 (+ 1700).
0. L. Vr. Hemelvaart, gem. P. Rog fec. 1642 en aan Pieter v. Roggen toegeschreven. Doek 230: 17o. Copie in spiegelbeeld naar P. P. Rubens (Mus.
te Dusseldorf). De beweening van het lijk van Christus door twee engelen.
Doek 132 : 192. (XVIII, zwak). Het mystieke huwelijk van de H. Katharina,
(+ i800), zwak. Doek 97 : 84. 0. L. Vr. van den berg Carmel, tronende,
terwijl engelen zielen uit het vagevuur verlossen. Op spreukbanken staat:

Coramuniebank•

Preekstoel.
Beelden.

Schilderijen.

S. ROSA D D-REFUGIUM PECCATORUM ORA PRO NOBIS CONSOLATRIX AFFLICTORUM

Doek, school en tijd niet te bepalen, zeer zwak, 90 : i6o.
Vier gedreven drievoetkandelaars + hg 55 (XIXa). Twee wandarmen met Koper.
rozet (XIX A).
Een houten missaal-lezenaartje (+ i700).
In de spits hangt een klokje van 3o middellijn en waarop in fractuurtypen Klokje.
staat: anno domini mcccclxxv.
O.P.N.

HET

KASTEEL.

.

Kasteel.

LITERATUUR: P 1912, 259 (m. afb.); 1933, 317; M 1895, 4 5 ; 18 9 7, 77; 1900, 61 87;
1901, 4; 1903, 49; Limb. M. 19", 96; Buiten 1911, 275 (m. afb.); Kast. V. Ned. I,
34 (m. afb. Q. 13).
Het kasteel was het stamslot der Heeren van Blitterswijk. Thans is het, aanmerkelijk
verbouwd, kloosterhuis der Paters Missionarissen der Congregatie van Kadier en Keer.

Het gebouw (afb. XLIX) ligt op omgracht terrein; de voorhofgebouwen
zijn verdwenen. Het is een thans rechthoekig gebouw, opgetrokken van
baksteen, ongeveer 3 2 M. breed, 21 M. diep, en waarvan het voorfront naar
het N. ligt. Midden in dit front verrijst een vierkante toren. Het deel ten
oosten van den toren, 3/7 van het geheel, is niet oud en blijft hier verder
buiten bespreking.
Het oude deel is opgetrokken Tangs drie zijden van een zeer smal (geworden)
plaatsje, en bestaat thans uit drie ]-vormig aaneengesloten vleugels, waarbij
de toren, die aan den noordkant van het plaatsje ligt, niet onwaarschijnlijk
een hoektoren was, die slechts door walmuren met den zuidvleugel en den
westvleugel was verbonden.

Algemeen en
plattegrond.
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Het metselwerk is opgetrokken in staand verband, met baksteenen van ruim
17 cM. lengte. De vleugels zijn (thans) met aaneengesloten zadeldaken gedekt.
De vensters zijn alle nieuw en met cementen lijsten omgeven. De toren rijst
nog twee verdiepingen boven den dakrand van het kasteel omhoog en heeft
een pyramidevormige spits. Hij bevat thans den hoofdingang met, ervO6r,
een dubbele bordestrap, waarvan de gesmeed ijzeren leuningen middelmatig
werk zijn van het begin der i9de eeuw. Een midden in het torenfront geplaatste
hardsteenen wapensteen, gevat tusschen Ionische pilasters, draagt de blazoenen
OMDERVERDIEPING

bE flEDENVERDIEPING

I

Pi*
5

10

15

20 METER.

Mb. XLIX. Blitterswijk. Kasteel.

Inwendig.

van Dirk van Lynden en Helwich Vijgh (gehuwd in 1619), vergezeld van
acht kwartierwapens, rechts : Lynden, Lynden, Besten, Wylach, links Vijgh,
Pieck, Gelder, Balveren. Aan den voorgevel zijn twee groote steenen kogels
bevestigd, herinneringen aan krijgsgeweld.
Inwendig is van de oude tijden weinig meer te onderscheiden. Van de i8de
eeuw is nog over het houten bovenpaneel van een schoorsteenboezem-bekleeding, met in een hart de initialen B.C.D.H. (Barthold Cocq de Haeften)
en het jaartal 1789. Voorts een houten trapleuning met slingers en kransen
in graven Lodewijk XVI-trant (+ i800). De kelders zijn voor een deel overwelfd met tongewelven, met, bij de vensterlichten, de noodige steekkappen.

Tijdsbepaling. Het oude metselwerk kan, naar het verband te oordeelen, reeds van de XIVde eeuw
dagteekenen.
Schutterijzilver.

Het gilde van den H. Antonius Abt bezit een zilveren, ongeveer 1 1 cM. Lange,
gaai van misschien de i 7de eeuw, een schildvormige plaat met de gedreven
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beeltenis van den patroonheilige (± i 700) en een ovate plaat, waarop, ge_42/.
graveerd, O.L.Vr. en de H. Antonius in medaillons zijn voorgesteld (,I R
)
Aan den Driesprong: een boerenwoning (afb. 258, ± I700), met latere wijzi- Woning.
gingen.

MEERLOO.
P 191 2, 2 35; 1 933, 3 1 4; M 18 79, 180 ; 1 903, 1 3, 29, 94; 1 90 5, 70 ; 1 909, 75, 8 9;
1918, 75.

Literatuur.

De R.-K. KERK, gewijd aan den H. Johannes den Dooper, ligt op een ver- R.-K.
R 249, 2 5 0).
hevenheid omgeven door het kerkhof (afb. L, 24.-,

Berk.

LEGENDA IN XV 5 .
SE ± 150 0
16 70
in 1523
1.1.4-r-t--t-t------1

5

10

15

20 M

Af b. L. Meerloo. R.-K. kerk.

Het eenvoudige, van baksteen met groefsteenen details opgetrokken en met
kruisribgewelven overkluisde kerkgebouw, bestaat uit een eenbeukig schip
van drie traveeen, dat in een 5/ 8 veelhoekige koorruimte uitloopt, en aan de
westzijde over de voile breedte door een zwaren vierkanten portaaltoren
wordt afgesloten. De traveeen van het schip zijn ongelijk van diepte: onderscheidenlijk, van het westen af, 6, 5 1/2 en 4 1/2 M 1). Tegen de eerste travee
ligt aan de zuidzijde een rechthoekige doopkapel en een uitgemetseld zolderen torentrapje. Achter het koor sluit een vierkante sacristie aan.
Het metselwerk is opgetrokken in staand verband, aan de doopkapel en aan
de sacristie echter in kruisverband. De baksteenen zijn aan den toren 28 cM.
tang, aan schip en koor 27, aan de doopkapel 25 cM. De laaghoogten bedragen
resp. 7,35, 8 en 7 cM.
De vensterharnassen zijn van groefsteen; de lijsten zijn meerendeels gecement.
De toren telt drie geledingen; de benedenste, die geheel effen is, heeft een
hooge portaalnis met deur, waarvan het vroegere bovenlicht thans is dichtgemetseld. De segmentboogingang heeft een stet dubbel-opgeklampte deuren
(± 170o) met zware, gesmede duimhengsels, en een in meetkunstige vormen
1)

Met deze maatvermindering der traveeen, een bijzonderheid, die men ook aan de kapel van Aaien
aantreft, is niet onwaarschijnlijk beoogd aan de kerkruimte een, op het perspectivische effect gegronden,
schijn van grootere die to to verschaffen.
I0
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gerangschikt beslag van spijkers, wier koppen als vierkante rozetjes zijn uitgesmeed. De tweede geleding en de derde hebben aan elke zijde drie nissen,
rondbogig aan de tweede, spitsbogig aan de derde, alwaar zij bovenaan als
galmgaten zijn geopend. De oude houten spits is achtzijdig met keperhoeken.
De steunbeeren der kerk zijn eenvoudig, en lessenaarvormig met cement afgedekt. De spitsboogvensters hebben (nieuwe) tweedeelige groefsteenen
harnassen, driedeelig aan het achtervenster van het koor; eenige hebben nog
hun oude fraaie traceeringen. Het leien dak sluit tegen den toren aan. De
sacristie heeft een tentdak.
Inwendig. De schildbogen ontstaan uit wandpilasters, waartegen ronde schalken zijn
uitgekraagd, die slechts geprofileerde kapiteelen hebben ter opneming van de
groefsteenen gordel- en kruisribben, die alle een dubbel hol als profiel hebben,
behalve in den koorveelhoek, alwaar zij met een talaanstaaf tusschen twee
hollen zijn geprofileerd. De ribben komen in ronde sluitsteentjes bijeen. De
kraagsteenen der schalken waren vroeger versierd met koppen, waarvan nog
een paar gave moeten bestaan onder den vloer van het zangkoor. Het torenportaal is met een kruisribgewelf overkluisd; het bevat thans een houten trap
naar de, in de eerste travee aangebracht zangkoorgalerij. De hooge spitsboogopening naar de schipruimte is thans ingenomen door den scheidingswand
van de orgeltribune.
De lengte der kerk bedraagt inwendig, van den toren tot het kooreinde,
Afmetingen.
22 M., de breedte 7,45 M.; de hoogte, van den vloer tot de gewelfsluitsteenen,
10,50 M. Het metselwerk van den toren rijst tot ongeveer 25,75 boven het
kerkvoorplein op, de spits, met inbegrip van het kruis, tot ongeveer 46 M.
Tijdsbepaling.

De toren is blijkens de aansluitingen ouder dan het schip en dagteekent waarschijnlijk
van de tweede helft der i5de eeuw; het schip met koor en traptoren van het eind
der 1 5de of het begin der i6de, De doopkapel van 1670, de sacristie van kort na 18 zi . 1)

De kerk bezit : Eiken Communiebank van Van den Brandt to Broekhuizen,
uitgezonderd de medaillonbusten, die van Antwerpen afkomstig zijn (XIXb).
Biechtstoelen. Twee eiken driecellige biechtstoelen, versierd met schachtbeelden, aan den
eenen biechtstoel den H. Petrus en de H. Magdalena, aan den andere twee
engelen, respectievelijk met een zandlooper en met een doodshoofd in de hand;
de frontmedaillons stellen aan den eenen David met de harp voor, aan den
anderen den H. Philippus Nereus ? Goede werkstukken in barok-stiji (XIXb).
Geelkoperen, plat-komvormige doopvont op ronden geprofileerden stam;
Doopvont.
hg i32 (178o).
Preekstoel. Eiken preekstoel, op een door acanthusconsoles geschraagden leeuwepootbaluster; de zijvlakken van de kuip zijn versierd met vruchtenslingers en
cherubijnen; het rugschot, met een schelp, een draperie en een vruchtenslinger,
Communiebank.

1) In 1934 ging de torenspits, door den bliksem getroffen, in de vlammen op; door het vallen van de
klok wend daarbij het gewelf vernield. In 1935 werden schip en koor afgebroken en een nieuwe kerk gebouwd
met behoud van den ouden toren, waarvangewelf en spits naar de oude gegevens werden vernieuwd,
alsmede de oude dubbele deur. De klokging bij de ramp verloren.
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is geflankeerd door cherubijnen en acanthusvoluten. Het klankbord is als een
hoofdgestel geprofileerd (XIXb).
De hekdeur van de doopkapel, onderaan met gehoekte paneelen, bovenaan
met geprofileerde balusters, dagteekent van 1670.
Van albast: de H. Johannes de Dooper in driekwart hoog beeldwerk staande
tegen een pilaster voorgesteld, in kemelvacht en met een boek, waarop het
Lam ligt; hg 41 (afb. 25 I, XV).
Van hout: H. Annatrits. De H. Anna, staande, uitgebeeld als een deftige
oude dame en een kleinere Maria, eveneens staande, en met op haar linker
hand het Kindje Jezus, dat door de H. Anna mede wordt gesteund; hg no.

Balusterdeur.
Beelden.

Volgens kerkrekening in 1664 vervaardigd voor 3 % patacon = 1 o gulden 19 stuiver.
(Meded. v. Pastoor M. J. Janssen).
H. Margaretha met (nieuw) kruis en palmtak; hg 8o (afb. 253, XVd). H. Lucia,

de dagge door de hals en met een palmtak; gebrekkige verhoudingen; hg 109
(XVII ?).

Houten reliekhouder, bestaande uit een voetstuk met reliekholte en het bij- Reliekhouders.
schrift S. CORNELIUS, en, op het voetstuk, het beeld van den heilige; totale
hoogte 113, het beeld 63 1/2 (XIX A ?).
Houten voetstuk van een kruis, volgens het er op staand chronogram (1736): Voetstuk.
„THEODORUS KLEVEN SENIOR FIGULUS ET SCABINUS PAGI ME PIE posUIT",
geschenk van een pottenbakker.
In het torenportaal, H. Antonius Abt. Doek '35 X 85, zwak, tijd niet te bepalen. Schilderijen.
De Doop van Christus, rechts en links talrijke toeschouwers, de duff van den
H. Geest daalt neder uit een koor van cherubijnen. Geheel boven God de
Vader. Doek 278 x 206. Toegeschreven aan P. van Roggen.
In de sacristies de H. Hieronymus. Doek 107 X 79, zwak. 1).
De dood van de H. Ursula. Doek 155 X 82 (XVIId).
De Voorstelling in den Tempel. Doek 144 X 82 (XVIII). Niet te bepalen
school.
Portret van Petrus Reinerus Peyrega, oved. 9 Dec, 1794. Aetatis 73 curiae 30.
Doek 38,5 X 30,7, zwak.
(Literatuur M 1905, 70). Deze bestaan in hoofdzaak uit gele vazen, waaruit Gewelfbeschilrankwerk in bleeke, blauwachtig grijze tinten ontspruit, voorts heiligen, deringen.
onder Welke S. Willibrordus door een band met naam gekenmerkt is. In de
gewelfvelden van de absis een zegenende Christus, een Madonna in een mandorla (links) en Johannes de Dooper (rechts), alien ten voeten uit. In de knoop-

punten der ribben wapens (In het koor: v. Mytlaer, in de 3de, de 2de en de
iste travee resp. v. Aldenbruggen gen. Velbruggen, v. Spede of Spee, en
(misschien) v. Baerlo) (XVIa).
Ciborie, waarvan voet, nodus, cuppa en deksel versierd zijn met vruchtenslingers, daarbij in een paneeltje den H. Johannes als Kind, aan de cuppa,
1)

De beer W. A. Hemsing vond hierop den naam M. Courtel, 1689.

Zilver.
Ciborie.

128

NOORD-LIMBURG.

in medaillons, engelen met passiegerei. Merken: Boom m. kroon, D m.
kroon, een onherkenbaar; hg 43 (1705; legaat v. Simon Jenniskens t 1702;
Kelk. kostte 65 rijksdaalders en 7y2 schelling = f 109,50). Miskelk versierd met
laurierslingers, geulvormig uitgeholde blaren en parellijstjes, op de ondercuppa een uitstraling, waarbinnen, genet, een porceleinen H. Hart, met doornenkroon. Merken: Augsburg en CXS (Casper Xaver Stipeldey); hg 24 1/2 (afb.
2 54, 1776).
Koperwerk. Koperwerk kandelaars: 1, op vijzelvoet met ringenschacht en dop, den paar
hg 32 (± 1500). 2, geprofileerd, met vetschaal to halver hoogte, hg 20 (XVIId).
3, op drievoetpostament met klauwbollen, en met torsbaluster, twee paar
hg 33, twee paar hg 41 (XVII B). 4, vijf paar gedreven, op drievoetpostament
met klauwbollen, de geprofileerde schacht deels met acanthusversiering;
hg 51 (XVIIIa). 5, een paar gedreven geprofileerde op drievoetpostament
met hoekige kantvoluten; hg 87 (XVIIId).
Twee lezenaar-vela met geborduurde bloemen, een wol op wol, 6611 wol
Paramenten.
op linnen (XVIII).
Klok. In den toren hangt een klok van 118 middellijn, met het opschrift in fractuurtypen: fusa est hec campana in honore virginis marie et s -ci goari: Anno
domini mccccxciii johannes de venlo et johannes de stralen me fecerunt.
Het opschrift is gevat tusschen versierde randen. In het opschrift zijn tevens
opgenomen een Madonna, de H. Johannes en de H. Michael. Voorts op
het lijf: een Calvarie en een penning of zegelafdruk van Karel van Aldenbruggen. gen. Velbruggen.
Triomfbalk.
Eenige bekleedingsstukken van een triomfbalk, met gekorven rozetten en
meetkunstige figuren zijn tegen de bebording van het dak gespijkerd.
Grafkruisen.

Op het kerkhof, vijf grafkruisen: Een van pastoor Henricus Lochtius (van
der Locht) t 1660, de andere met de jaartallen 1616, 1687, 1681/95 en (van
Simon Jenniskens, Schenker der ciborie) 17o2.

KAPEL van den H. Goar. (P 1905, 3. M 1903, 94), een vOOr rechthoekig,
achter naar 3/8 gesloten baksteenen bedehuisje van ong. 6,5 M. lengte en
2, 5 M. breedte; het voorgeveltje met gezwenkten top. Op een steentje aan de
achterzijde staat ANNO 1662 DEN 6 JULIUS. Tegen het grove houten
altaarretabel, met twee paar Composiete schroefzuiltjes en een topstuk met
Houten beeld. cartouche, staat het 63 hooge beeldje van Sint Goar, in priestergewaad met
kelk en boek (XVII).

Kapel.

Wegkruis.

Houten wegkruisbeeld (naast het nieuwe St. Jozefskapelletje), gesneden
?).
uit een plank, den Christus baardloos voorstellende, hg 90 (rustiek; XVIII?).

Slothoeve.

SLOTHOEVE „Het Kasteelke". (Lit. P 1 9 12, 2 59. Kast. v. N. II K 4).
Binnen de resten der omgrachting van het verdwenen kasteel van Meerloo
(waarvan in den bodem nog metselwerk wordt aangetroffen van baksteenen
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van ruim 27 cM. lengte en 7 cM. dikte) bevindt zich een van baksteen gebouwde boerderij, „Het Kasteelke" geheeten (afb. 257), waarvan het recht- Boerderij.
hoekige, twee verdiepingen hooge woonhuis met een zadeldak is gedekt,
dat to weerszijden door trapjesgevels is afgesloten; de doorrijpoort heeft
een deur met een klinket; in de eerste verdieping bevinden zich venstertjes
met houten tusschenstijl-kozijnen, overtoogd met lage, spitse ontlastingsbogen; cijferankers vormen het jaartal 1619. De aansluitende (veranderde)
lagere schuur stamt waarschijnlijk ook van de i7de eeuw, evenals een nabij
gelegen vrijstaande loods of stal.
Woonhuis gemerkt A ilo. Rechthoekig, twee verdiepingen hoog, baksteenen Woonhuis.
huffs, vijf vensterbreedten lang, drie vensterbreedten breed, gedekt met een
zadeldak besloten tusschen twee topgevels met, twee hoog, S-vormig gezwenkte zijkanten, de vensters deels met strekken, deels met segmentbogen
overtoogd; de topgevels zijn versierd met groefsteenen banden (+ 1700).
Aan het „Moleneind" een geheel van hout gebouwde molen met een onder- Watermolens.
slagrad (af b. 259, XVII ?).
Aan het „Brugeind" een molen met onderslagrad; het molenhuis draagt
in ankers het jaartal i839.
(M 1918, 75). De St. Jansschutterij bezit: Een zilveren ketting met gaai en Schutterijacht oude platen : Een koningsplaat van 1699 met gegraveerd de Madonna, zilver.
een met St. Jan. Ev., een van 1 767 en een van 1 772, beide met 0. L. Vr.,
een van 1769 met St. Goar, een van 1770 met de H. H. Crispinus en Crispinianus, een van 1771 met een jager en een hond, een gedenkplaat in hartvorm
van 1836; voorts een trom (XVIII of XIX A), en een eenvoudige kleine Trom. Kist.
bergkist ( + I boo ?).

TIENRAAI.
In de moderne R.-K. KAPELKERK, toegewijd aan 0. L. Vrouw (Parochie Kapel
Zwolgen) wordt bewaard:
Houten beeld der Madonna, staande voorgesteld, met op den linker voorarm Beeld.
het Kind Jezus, dat in zittende houding in de linkerhand een duifje vast houdt
en de rechter hand zegenend omhoog heft; hg 96 (XIV). Kronen en scepter
zijn nieuw.
Een geel- en roodkoperen hangkroon met tweemaal acht blakerarmen; hg 137, Hangkroon.
middellijn no (1834).
In den toren hangt een klok van 62 middellijn en met het opschrift in fractuur- wok.
typen : t jhesus .maria.is . mij nen.naam. gobel.moer.maeckten. mij . int . jaer . ons .
heren.m.cccc.xciii. Rand met kamversiering.
Verscheidene zilveren ex-voto's (o. a. een met een zwerend been, afb. 263, Ex-voto's.
X Via).
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ZWOLGEN.
De R.-K. KERK is toegewijd aan den H. Lambertus.
LITERATUUR : M 1880, 223 1904, 82; 1920, 21; 1923, 77.

Algemeen
en plattegrond.

De kerk, die vrij ligt to midden van het kerkhof, is (thans) een, met eenige
groefsteen voor lijsten en details, van baksteen opgetrokken kleine, driebeukige, met kruisribgewelven overkluisde hallenkerk van Brie traveeen,
met een naar 5/8 grondslag aangelegden koorveelhoek; voorts heeft de kerk
KAPITEELv.a
HOOF DEIEUK.
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Uitwendig.

een vierkanten westtoren, aan de noordzijde van dezen een vierkante doopkapel en een bij den zuidelijken koorhoek aangelegde sacristie (afb. LI, 261
en 262).
Het benedendeel van den toren vormt (thans) het ingangsportaal, waarboven
zich de orgeltribune uitstrekt met een in het schip overgebouwde, houten
zangersgalerij.
Aan de zuidzijde der eerste travee en aan de noordzijde van de tweede bevindt
zich een, thans dichtgemetselde, vroegere ingang.
De geheel vierkante, baksteenen toren telt vier geledingen, waarvan alleen
de bovenste twee door waterlijsten duidelijk zijn onderscheiden. Tot 2/3
der hoogte van de derde geleding is de toren in Vlaamsch verband gemetseld,
daarboven in staand verband. De bovenste geleding heeft aan elke zijde in
een spitsboognis twee spitsbogige galmgaten. De leien spits is achtzijdig
ingesnoerd en eindigt in een helmvormigen top. Zijschepen en koor hebben
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eenvoudige, vrij zware, lessenaarvormig afgedekte steunbeeren, die op de
hoeken overhoeks zijn aangelegd. De vensters zijn bezet met (nieuwe) groefsteenen harnassen. De zijbeuken hebben flauwe, met leien gedekte lessenaardaken, die op het hooge en steile, over het koor doorgetrokken dak van den
middenbeuk aansluiten.
De beuken zijn gescheiden door meervoudig gelede pijlers met spitse scheibogen, die, evenals de tweede (gordel)boog en de schildbogen, de zich neigende
voortzettingen zijn der betreffende pijlergeledingen, terwijl alleen de gordelribben en de kruisribben op afzonderlijke kapiteelen staan, die slechts met
profielen zijn versierd; in het koor en in diens voortravee (thans de derde
schiptravee) staan de ribben op geprofileerde uitkragingen, wat in den middenbeuk ook het geval is met den dubbelen gordelrib tusschen de eerste en de
tweede travee. Tegen de zijbeukmuren bevinden zich, tegenover de pijlers,
met deze overeenkomende pilasterverzwaringen. Slechts wegens hun grootere
spanning loopen de middenbeukgewelven hooger op dan die van de zijbeuken. De ribben hebben als profiel te weerszijden slechts een hollijst. Zij
komen in effen sluitsteentjes bijeen.
Onder de vensters zijn (ongelijke) segmentboognissen gespaard. In den
noordwand van het koor bevindt zich een, thans (weer) van een hekdeurtje
voorziene, vierkante H. Sacramentsnis.
De lengte der kerk bedraagt, inwendig, van den toren tot het kooreinde
17,5 5 M., haar breedte tusschen de zijbeukmuren gemiddeld .12,Io M.
De baksteenen aan het benedendeel van den toren zijn, gemeten in centimeters
lg 28, 7 dik, aan het koor lg z6, ruim 6 dik, aan den zuider zijbeuk 24y2 lg,
6 1/2 dik. De laaghoogte is t. o. van de steendikte aanmerkelijk en bedraagt
aan den toren 8,3, aan het koor en aan den noordbeuk 8,3, aan den zuidbeuk 7,9.
De toren, althans het in Vlaamsch verband gemetselde muurwerk, is het oudste
deel der kerk en kan reeds van de i3de eeuw dagteekenen; de toren was aanvankelijk
alleen toegankelijk uit het, toen waarschijnlijk eenbeukige, schip.
De koorabsis behoort, samen met het aansluitende muurwerk van het middenvak
der (thans) derde travee, tot een tweede bouwperiode; aanvankelijk was dit vak
te weerszijden gesloten, waarvan de overblijfselen van de inwendige waterlijsten der
vroegere zijvensters getuigen, die aan het tweede pijlerpaar zijn achtergebleven.
Het driebeukige schip ontstond later, waarbij de zijmuren der travee vOOr den
koorveelhoek met spitsboogopeningen werden doorbroken. Waarschijnlijk zijn, te
oordeelen naar de kleinere en hooger geplaatste vensters, de oostelijke zijbeuktraveeen oorspronkelijk kapellen geweest.
De oostmuur van den toren draagt de sporen van herhaalde hoogteveranderingen
van de middenbeukbedaking, eerstens van het dak van een eenbeukig schip, waarvan
de nok niet hooger kwam dan ongeveer de helft der derde geleding, vervolgens
van een steil dak met een nok ter hoogte van de waterlijst der vierde geleding.
1)

De helmvormige top van de torenspits heeft, volgens traditie, zijn ontstaan te danken aan een gift van
den graaf von Varo, baron de Man in het midden der i8de eeuw geschonken, onder voorwaarde dat
de torenspits den vorm zou verkrijgen van dien der kerk van Geldem of van het kasteel Caen. (Meded.
v.past. M. J. Janssen).

inwendig.

Eenige
afmetingen.

Bouwontwikkeling
en dateering.
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Ook vele onregelmatigheden aan de gewelfsteunsels getuigen van verbouwingen,
die de kerk onderging. Het koor kan van de i5de eeuw zijn, het schip van de i5de
of van de 1 6de. Herstellingen hadden plaats in 1877 (aan den toren) en in 1884. In
1910 werden door den architect C. Franssen de doopkapel en de nieuwe sacristie
gebouwd, en werd de toren inwendig verbouwd ten behoeve van het zangkoor.
Een grondige restauratie geschiedde in 1921 door den architect Ir. Jos. Th. J. Cuypers.
Een plompe verhooging der koormuren, die in 1728 was aangebracht met het doel
het koordak op dezelfde hoogte to brengen als het (thans verlaagde) dak van het schip,
werd bij die gelegenheid weggenomen (M 1 92 3 , 77).

Tot den inventaris der kerk behooren:
Twee houten zijaltaren, waarvan het retabel met altaarstuk geflankeerd wordt
door getorste composiete zuilen met kwartronde gevelhoeken, tusschen
Welke een rijke cartouche verrijst overdekt met een halfronde gevellijst
(XVIId). (Zie voorts bij de schilderijen).
Communiebank. Communiebank, vermaakt met nude pilasterstijltjes versierd met hangslingers, en ronde balusters met omgekeerde acanthuskelken (XVIIIa).
Doopvont. Hardsteenen doopvont, waarvan alleen de ronde kuip oud is, versierd met
ranken en draken en met vier vooruitspringende koppen; middellijn 90
(afb. 265, + I 20o).
Beelden. Calvarie, de drie beelden, thans met nieuw kruis, gevat in een mandorla
hangende in den triomfboog, het Kruisbeeld hg 74, de Maria 67, de
Johannes 65 (afb 264, XV d).
Twee Madonna's: 1, op een gothischen troon gezeten, hg 24 (+ i5oo).
2, staande op den maansikkel, het eenigszins liggende Kindje Jezus op
beide handen dragende; hg 34 (+ i 5oo).
H. Katharina, staande, met de linker hand het rad tegen de Borst houdende,
met de rechter steunend op het zwaard, waarmede zij Maxentius bedwingt;
nieuwe kroon; hg 97 (afb. 268, XVIa).
H. Bernardus, met abtsstaf en boek; hg 69 (afb. 270, + i 5oo).
H. Agnes, met palmtak, op de linker hand een boek, waarop het lammetje
ligt ; hg 7 1 (+ I 5oo).
H. Antonius Abt, staande tusschen het varken en den liggenden demon:
hg 122 (afb. 269, + 1500).
H. Antonius van Padua met het Kind Jezus op den linker voorarm; hg 85
(XVII B).
H. Lambertus, als bisschop; hg 115 (XVIII A).
H. Hubertus, pendant van 't vorige en met (klein) het hert; hg 105 (XVIII A).
Vier beeldjes: de Evangelisten (de attributen van Johannes en Mattheus
ontbreken); hg 22 (XVIII A).
Kruis.
Kruis met Kruisbeeld, op rijken voet met in front een cherubijn, de kruiseinden schelpvormig (XVIII A).
Troontje.
Expositietroontje met twee paar Korinthische zuiltjes en doorbroken gekornist hoofdgestel; hg 90 (XVIII B).
Schilderijen.
Altaarstuk van het zuidelijk zijaltaar: De H. Antonius Abt met zijn Bezel
Altaren.
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in een boek lezend in een bergachtig landschap. Doek 165 x 118 (XVIId).
Dito van het noordelijk zijaltaar: De Drie-eenheid en Maria, tronende op
wolken en omgeven van heiligen. Op de aarde in grijs geschilderde gestalten,
onder Welke, links, S. Sebastiaan en rechts een Paus. Doek, ongeveer
165 x 118 (XVIId).
In de pakorie: Christuskop naar links in profiel, met zegenend opgeheven
wijs- en middenvinger van de rechter hand, in een donkey grijs gewaad met
bruin Lang haar, baard en snor tegen donkerblauwen achtergrond. Een met
de lijst. P binnen de lijst 3 z, 7 X 20. Vlaamsche school (afb. 266, XVd), geen
copie naar van Eijck, maar zelfstandig werk van een iets later meester.
Is, blijkens spijkergaten van scharnieren, de rechter vleugel van een diptiek,
waarvan de eveneens bewaarde linker vleugel het verhaal van de vera ikoon
van den bisschop van Edessa, in het Latijn, met vergulde letters bevat.
H. Familie in een landschap met, voor het Kind knielende, Elisabeth en
Johannes den Dooper met het lam. Doek 123 x 161. Vlaamsche school
onder sterken invloed van Rubens, misschien copie naar hem (XVIIc).
Middenstuk: Christus aan het kruis tusschen de moordenaars. Op den linker Triptiek.
vleugel zes knielende mannen met hun patroon Petrus, op den rechter vleugel
zes knielende vrouwen met Andreas als patroon. Op de buitenkanten, links
Johannes den Dooper (de patroon van den stichter), rechts H. Lambertus,
de patroon van de kerk. Volgens het opschrift, geschilderd op een bijbehoorend bond, memorietafel, gesticht voor Johannes de Swolgen „cum
parentibus fratribus et sororibus", in 1573. Hij was geestelijke en is in Witte,
geestelijke dracht afgebeeld. (M 1 904, 8z;, 1905, 92, 93).
In het koor zijn ter hoogte van de kraagsteenen, en to weerszijden van deze, Muutop de penanten de fraai gedrapeerde beeltenissen der Apostelen geschilderd, schilderingen.
ten deele (een geheel) vergaan; thans gefixeerd en beschermd achter op koper
geschilderde en op een paar cM. afstands er voor gehangen afneembare
copieen. Hg + 1,z5 (XVIa).
Stralenmonstrans met effen ovalen voet en platronden, met acanthus vex- Zilverwerk.
sierden stam; het expositorium over de stralenbundels omgeven door korenaren en wingerdranken, in top de Duif onder een kroon. Merken gekroonde
M, zeshoek met diagonalen, een onherkenbaar; hg 56 (XVIIIb).
Ciborie, met over voet en nodus, alsmede over het deksel, vier, in plan een
kruis vormende, opgaande banen; een rocaille cartouche op den voet draagt
het alliantiewapen v. Hatzfeld-Wildenburg von Winckelhausen en het
chronogram : Stirps hatzfeldiana offerebat me sacello Tynrayensi (1753 of,

indien de letters y meetellen, 1757); voorts o SSMA VIRGO ORA PRO ILLA.
Drie miskelken: 1, met zevenlobbigen hollen voet, zwaren nodus met traceeringen en vierkante noppen met rozetten; effen cuppa (1624). 2, effen
met zeslobbigen voet, merken Venloo en H M (Herman Meijers), (m XVIII).
3, bij de voorvermelde ciborie behoorend, met hetzelfde wapen en opschrift
(XVIIIc).
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Wierookvat, zeszijdig met op de zijvlakken gedreven, afwisselend een
Cherubijn en een tafereel, respectievelijk het Offer van Abraham, van Aaron
en van Melchisedek; op den voet gegrift: F.A.M.V.L. 1632. ANA MARIA VON
LIGERS, voorts een wapenschild met klaverblaadjes. Merk AC. Deksel,
ketting en kettingschijf minder oud.
Drie zeer eenvoudige H. Oliebusjes, een enkelvoudig met 1591, twee aaneenTin.
gekoppelde (M 1928, 35).
Lavaboketel, met leeuwekop-tuiten en hengselkopjes, hg ni.h. hengsel 34,
Kopezwerk.
breed 32 (XV).
Kandelaars: Gegoten geprofileerde: Twee paar op bolpootjes, hg 17 (XV),
een paar hg 16% (± 1600), twee enkelingen, hg 2o (XVII), een paar hg 22
(XVII), een paar hg 24 (XVIII). Een paar gedreven, hg 73 (XVIIId).
Zit- en knielbanken, met oude eiken wangen, symmetrisch versierd met bandBerkbanken.
indeelingen en ran.ken, twee daarbij met respectievelijk ANO en 1788.
Paramenten. Kazuifel met oud kruis en paal (Koelnische Borte) versierd met ster-rozetten
en bloeiende boompjes en, tusschen die figuren, opschriften luidende „ihesus",
bovendien op de paal (verkort) „o florens rosa mater domini" en op het
kruis „gloria in excelsis deo . regina coeli . laetare . alleluia"; op een lapje: „Jan
van Swolgen" en „1574". De kazuifel is overigens nieuw.
Klokken. In den toren hangen drie oude klokken: I, van 102 middellijn met in fractuurtypen het opschrift: t ich eit maria.anno.domini.m.cccc.xi.inden.mei. 2, van
125 middellijn met in fractuur: yck.heit.lambertus.anno.dni.m.vc.en..vertein.
De woorden gescheiden door stiprozetten. 3, van 6o middellijn met in fractuur:
yck.heit.aanna.Anno.diii.m.v c. xiiii.iohs . de. stralen. en. gefa'rdus .de .venlo.heben
mi.gemaickt. Tusschen de woorden stiprozetten; onder het opschrift een
hangrand; op het lijf, door fleurons omgeven medaillon, waarin een Calvarie
is voorgesteld.
Op het kerkhof een eenvoudig grafkruis van 1685.
Grafkruis.
Wierookvat.

MOOK EN MIDDELAAR.
Gebied.

De gemeente bevat o. a. de dorpen Mook en Middelaar.

Literatuur.

V. d. Aa; P 1899, 347; 1911, passim; 19 3 3, 361.

Naam.

Mook wordt in oude bescheiden Moldeke, Moldyck, Moldick, Mouwick geheeten.

Geschiedenis.

In 1(318 werd Mook door keizer Hendrik II voor een derde aan het stift St. Adelbert
te Aken geschonken, later voor de overige twee derden door Hendrik III (1028—
i o 5 6) aan het stift van 0. L. Vr. aldaar. In 1227 verkochten beide soften hun aandeel
te Mook aan den graaf van Gelder. In 1473 werd Mook door Karel den Stoute als
leen geschonken aan Johan hertog van Kleef, aan Welk hertogdom het in 1794 behoorde bij de komst der Franschen.
Van Middelaar is bekend, dat de burcht, „het huffs Middelaar", in 1388 door Willem
van Gelder werd vermeesterd. De heerlijkheid schijnt daarna door de hertogen van
Gelder nog al eens verpacht te zijn. Behoorende tot het Spaansch geworden deel
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van Gelder, kreeg Middelaar in 1713 den koning van Pruisen tot souverein. Onder
het Fransche gezag werden in 1797 Mook en Middelaar gemeenten behoorende tot
het kanton Cranenburg, arrondissement van Kleef in het Roer-departement. Mook
en Middelaar werden, naar het schijnt, tot een gemeente samengevoegd in 1814
(P 1911, 24). Deze kwam in 1815 aan Nederland, geraakte in 1830 onder Belgisch
bestuur, maar bleef in 1839 met Nederland vereenigd.
Gedeeld, rechts het wapen van Middelaar: van keel beladen met het beeld van den
H. Lambertus als bisschop, met den staf en met een laps en vOOr hem, een schildje
met het wapen van Gelderland; links het wapen van Mook: van lazuur beladen met
het beeld van den H. Antonius abt en vOOr hem een schildje met het wapen van
Kleef. (Uitvoerig beschreven in P 1899, 347).

Wapen.

Stempels. Bewaard ten raadhuize: 1, ronde koperen Stempel van een schepenbankzegel, met het opschrift : s: SCHABINORVM IN MOLDICK en in het midden een op een kruis
liggenden heilige in fang gewaad en met zijlings uitgespreide armen, erbij de aanduiding sr. AL BER TUS. Middellijn 39 mM. (XVIa). Dit zegel, dat in 15z8 bestond,
getuigt van den band, die na 122 7 was blijven bestaan met het stift van St. Adelbert
te Aken, hetgeen door de beroeringen der 16de en der i7de eeuw zóó vergeten was,
dat in 1646 de pastoor Fabritius zulks niet wist, en den H. Antonius abt tot kerkpatroon van Mook koos (P 1899). z, ronde inktstempel met den leeuw en de wapenspreuk van Belgie binnen het omschrift ADMINISTN COMMLE DE MOOK, LIMBOURG.
Middellijn 31 mM. (i 8 3 0-18 39). 3, ronde inktstempel (1 839-1866), van 37 mM.
middellijn en waarop staat: GEMEENTE MOOK en MIDDELAAR. HERTOGDOM LIMBURG.

Zegels.

VOOR- EN VR.OEG.H7STO.RISCHE OUDHEDEN.
P. 1881, 26T. HERMANS N. Br. oudheden.

HOLWERDA Nederl.

Vroegste Gesch.

De Romeinsche weg van Tongeren over Kuik naar Nijmegen heeft blijkbaar
de Maas hier gekruist, zooals verschillende vondsten in en aan de Maas en
het tegenover gelegen Katwijk aanduiden.
In 1824 werd in den Molenberg een bronzen kan, met door een reliefmasker
versierd oor gevonden, Welke met nog eenige andere voorwerpen, zooals
een terra-sigillata bordje merk Cintucnatus, gevonden in het Molenbroek,
en Romeinsche urntjes, werd ondergebracht in het Provinciaal Museum te
's-Bosch. (Cat. Noord-Brabantsch Genootschap te 's-Bosch).
In het museum Kam te Nijmegen is aanwezig een steenen grafkist met als
inhoud een bronzen vaasje, een reukvaasje en ook een met een vrouwenkop
versierd oor van een kan. (Cat. Kam blz. 97). Het Rijksmuseum van oudheden te Leiden bezit verschillende hier gevonden voorwerpen, o. a. glaswerk, kralen, een bronzen kan, steenen beitels.
Vanwege het Rijks Museum van Oudheden te Leiden werd in 1933 tegen
den rand van den Kloosterberg bij den Plasmolen, in de nabijheid waarvan
vroeger reeds veel Romeinsch puin werd gevonden, een groote Romeinsche
Villa blootgelegd (Oudheidkundige Mededeelingen te Leiden XV). Het
waarschijnlijk hierbij behoorende grafveld is gelegen tusschen Mook en
F. Bl.
Middelaar.

Literatuur.
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MIDDELAAR.
HET HUIS MIDDELAAR (LITERATUUR O. a. Limb. Jb. 19o3). Het huffs behoorde
in 1388 aan Arnold van Hoemen, die door den graaf van Gelder werd gevangen
genomen. Volgens overlevering werd het in de i6de eeuw door „de Franschen"
verwoest. Het mQet daarna hersteld zijn, want in het eerste kwartaal der i 7de eeuw
was het de zetel van een drossaart. In 1641 werd het door Frederik Hendrik versterkt.

Thans zijn slechts onregelmatige ondiepten van de vroeger grachten zichtbaar, en bulten van misschien door aarde overdekt muurwerk. In afgebrokkelden toestand is aan den zijkant van een stuk land, ter lengte van

Af b. LII. Het Huffs Middelaar.

ongeveer 15 M. en tot ± 1,5o M. hoogte, een muur zichtbaar in niet to
onderscheiden verband gebouwd van 27 cM. Lange baksteenen (afb. LII). 1)
R.-K. Kerk. De R.-K. KERK (LITERATUUR : Neerl. Cath. ; KALF K. Kerken) is gewijd
aan den H. Lambertus. Zij ligt vrij, omgeven door het kerkhof, is gebouwd
van baksteen, en bestaat uit een ouden vierkanten westtoren en een 66nbeukig
schip, dat (thans) met een nieuw gebouwd koor onder een zadeldak ligt.
De kerk heeft aan de zuidzijde een nieuwe sacristie, aan de noordzijde een
nieuwe bergruimte (afb. LIII, 2 73 en 274).
Plattegrond. De vierkante toren bevat het hoofdportaal; het schip telt vijf traveeen, waarvan
de laatste met schuine muurvlakken aansluit op den versmalden triomfboog
van het (nieuwe) koor, dat even breed is als het schip.
De, thans geheel effen en gecemente toren is, voor zoover herkenbaar, in staand
Uitwendig.
verband gemetseld. VOOr heeft hij, in een hooge spitsboognis, den ingang,
1)

De gravure vertoont „het huis" in spiegelbeeld, om welke reden het bier is omgekeerd.
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met een, van een nieuw harnas voorzien, bovenlichtvenster; de beeldnis
erboven is modern. In het bovengedeelte heeft het muurwerk aan de drie
vrije zijden telkens twee hooge spitsboognissen, elk met een galmvenster,
aan de oostzijde slechts twee galmvensters. De achtzijdige houten spits sluit
met aanloopvlakken op het muurwerk aan.

LEGENDA:
OR XIV
ME XVII
MN ^ 795.
xXei I
P LATER w
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Afb. LIII. Middelaar. R.-K. kerk.

Het in slordig staand verband gemetselde schip heeft eenvoudige, lessenaarvormig met leien gedekte steunbeeren; de harnassen der spitsboogvensters
zijn nieuw. Aan de noordzijde der tweede travee bevindt zich een dichtgemetselde korfboogdeur.
Eenige maten. De baksteenen zijn aan den toren 27 1 2 lang, 5 dik. De hoogte
van den romp van den toren bedraagt ongeveer 17,5o M. ; van de spits 10,30 M.,
van de kruisstang 2,7o M., samen derhalve ruim 3o M.
De toren heeft geen gewelf.
De schipmuren (afb. 274) zijn uitgedost met een gestucadoorde ordonnantie
van Ionische postamentpilasters, die een, met modillons versierd hoofdgestel dragen, waarop een gestucadoord platrond tongewelf rust, met weinig
sprekende gordelbogen, die met lijstwerk zijn versierd. De wanden en de
gewelfvlakken van het schip zijn voorts opgeluisterd met stucvetsieringen
(XVIIId) en wel: Elk der schuine op den triomfboog aansluitende wanden
met een altaartombe gevat tusschen een zuilordonnantie, die een forsch
omlijste nis draagt, de linker met het houten beeld van den H. Lambertus,
de rechter nis met dat van den H. Sebastiaan; daarboven tot tegen het architraaf
van het hoofdgestel, telkens een vierkante paneellijst met medaillon, het rechter
met het Lam Gods in een trophee van passie-emblemen, het linker met de
ten-Hemel-opneming van 0. L. Vrouw. Te weerszijden tegen den schipmuur nabij het koor : een beeldconsole met groote wanddraperie. Voorts
doekslingers onder de vensterdorpels. De velden der welving tusschen de

Afmetingen.

Inwendig.

Stucversieringen.
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gordelbogen vertoonen amandelvormige paneelen met reliefs, een met den
H. Lambertus, de andere met tropheeen, waarbij een met, bovendien, engelfiguren.
De kerk werd, volgens gegevens uit het kerkarchief, gebouwd in de i4de eeuw, in
1596 verwoest, in i 6zo herbouwd. Het muurwerk van den toren kan inderdaad van
de 14de eeuw dagteekenen en de schipmuren kunnen in de i7de eeuw zijn hersteld.
De inwendige uitdossing dagteekent van de tweede helft der 1 fide eeuw; in de i9de
werd er aan veranderd. Het tegenwoordige koor werd in het begin dezer eeuw gebouwd, naar verluidt op de fundamenten van het vroegere, dat (misschien in de
i7de eeuw) was afgebroken en door een (thans verdwenen) smaller koor vervangen
geworden, hetgeen de schuine eindvlakken der schipruimte verklaart. De sacristie
en de bergplaats werden eerst kort geleden aangebouwd.
Tot den inventaris behooren:
Zwart marmeren komvormige doopvont op balusterpoot; gerepareerd;
middellijn 97, hg 118 (XVIII A).
Uitgekraagd hardsteenen wijwatervat met schelpribben, grof (± 1700).
Eiken preekstoel in baroktrant, met, aan de kuip, goede borstbeelden der
Evangelisten (XIXb).
Orgelgalerij, op houten postamentzuilen en met een hoofdgestel, waarvan
het gestucadoorde ondervlak versierd is met passietropheeen; op den vO6rbalk staat het jaartal 1795; de houten leuning en het benedendeel van het
orgel zijn getooid met doekslingers, muziektropheeen en een engeltje met
de symbolen der Goddelijke deugden; vijfledig pijpenfront met toepasselijke
vleugelversieringen, en met, op de bekroning, de (middelmatige) beelden
van Koning David en van twee engeltj es (Afb. 274, XVIIId).
Zes-en-twintig eenvoudige kerkbanken met liervormige wangen, de rugleuningen met uitgesneden stijltjes (m XVIII).
De H. Lambertus als bisschop, hg 115 (XVIII A), de H. Sebastiaan, hg 122
(afb. 275, XVIII A), beide reeds genoemd bij de stucversieringen; H. Brigida,
staande lezende, achter haar liggend het rund, hg 87 (XVIII A); H. Brigida,
lezende en leunende tegen het achter haar staande rund, hg 44 (XVIIIb);
H. Sebastiaan aan den boom, hg 113 (XVIIIb).
Houten beeldconsole Lodewijk XV, hg en br + 35 (m XVIII).
Stralenmonstrans, grootendeels van verzilverd koper, op ronden, hollen
door banen gevierendeelden voet, versierd met het Lam Gods en bloemtakken; over de amandelvormige uitstraling, bovenaan, onder een troonhemel met gordijnen, de Vader, daarboven de Duff, in top een Kruisbeeldje;
rechts en links van het expositorium een adorant tusschen wingerdranken
en korenaren, hg 64 (XVIIId).
Zilveren ciborie (af b. 2 76), met rocaille-ornamentatie, op het deksel de pelikaan,
in top een Kruisbeeldje; de ciborie draagt de dedicatie : D : D:Ecclesiae de meddelaer A : Elders pastor jubilarius 1764. Merken : C R en gekroonde M; hg 35.
Een paar geprofileerde kandelaars met drievoetpostament, hg 39 (afb. 277,
XVIIId).

MOOK EN MIDDELAAR.

I39

Driestel van wit moire (afb. 278 en 279), de oplegsels versierd met ge- Paramenten.
borduurde bloemengroepjes; in het midden van het kruis in een wolkenkrans
met engeltjes en, onder de Duif, het Kindje Jezus (XVIIIb). Voorts, telkens
onder een kroon met vijf fleurons, een opgenaaid en ouder alliantie-wapen,
rechts met een gouden kruis op zilver, links Gelder, als tenants respectievelijk
een windhond en een leeuw. Bijbehoorend kelkvelum.
Missaalband, met rococo zilverbeslag, het middenplaket aan de voorzijde Missaalband.
met de figuur van den H. Lambertus, aan de achterzijde met die der H. Agatha.
Merken: wapen van v. d. Bergh, bokje en R R (afb. 28z, XVIIIc).
Eenvoudige sacristiekast (XVII).
Sacristiekast.
In den toren hangen twee oude klokken: 1, van 88 middellijn, met een op- Mokken.
schrift in fractuurtypen, waarvan alleen leesbaar is Maria ...... anno dni
mcccclxi. 2, van 9 6 middellijn met in fractuurtypen: aelbert.hachman.goet.
my.anno.domini mcccccxxxiii; op de bovenste bieslijn een kamversiering.
I Jzeren raamwerk van een afgebroken toren-uurwerk (+ 1600).
Uurwerk.

MOOK.
DUDE SCHANSEN.
Lit. P 1893, 171; en ,,Rapport" van kapitein (thans majoor) w. H. SCHUKKING dd.
4 Oct. 1931 (archief Rijksbureau Mon. zorg).
Aan den rand van de Mookerheide liggen twee uit het grindzand opgeworpen schansen:
I, de Heumensche schans (afb. 272), een vijfstralig-stervormig veldwerk;
de punten van ongeveer 15 M. lengte, met nog anderhalven M. hoogen wal
en anderhalven M. diepe droge gracht;
2, de Mooker Schans (afb. 271), een vierkant veldwerk met gebastioneerde
hoeken, op de kruinen gemeten ongeveer 55 Lang en breed, met nog bijna
2. M. hooge borstwering en .1 1/2 M. diepe, droge gracht; in het midden
bevindt zich een gemetseld voetstuk, misschien van een vlaggestok. De
schansen dagteekenen waarschijnlijk van de 17de eeuw.

Schansen.

R.-K. Berk.

De R.-K. KERK, aanvankelijk toegewijd aan den H. Adelbertus, heeft sedert
1648 tot kerkpatroon den H. Antonius Abt. (LIT. Neerl. Cath. ; KALF,
R.-K. kerken; Dr. X. Smits in „St. Lucas, III, bl. 210-217, Amst. 191 I. Zij
ligt vrij to midden van het oude kerkhof. (Afb. LIV, 283 en 284).
Zij is thans een kruiskerk, waarvan alleen oud zijn: a. de vierkante bak- Plattegrond en
steenen westtoren met uitgebouwden trapkoker, b. het naar 5/8 grondslag aan- algemeen.
gelegde mergelsteenen koor, c. de baksteenen eindmuren en de oostelijke
zijmuren der tegen het koor aansluitende vroegere dwarsschepen.
a. De in staand verband gemetselde toren heeft vier versneden geledingen Uitwendig.
en een achtzijdig ingesnoerde, leien spits. De ingangsnis heeft een (vernieuwd)
spitsboogvenster. In 1910 zijn, met vernieuwing der waterlijsten, de nissen
met onderverdeelden spitsboog aan de tweede en aan de derde geleding,
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de galmgaten en de, uit elkaar doorsnijdende halfcirkels gevormde, bekroningslijst der hoogste geleding, gerestaureerd; b. het koor is opgetrokken
van mergelblokken met
ongelijke hooge lagen; de
steunbeeren zijn eenvoudig
en les senaarvormig gedekt ,
bij de restauratie werden
de plinten uitwendig in
hardsteen vernieuwd; c. de
oude kruisarmen zijn van
baksteen in staand verband
gemetseld; zij hebben
rechtkantige topgevels met
vlechtingen; in den oostLEGE n DA
muur van den vroegeren
MI ±I400.
1111 XV.
zuider
dwarsarm bevinden
XVI.
zich nog overblijfselen van
ED 1910.
oude venstertraceeringen;
art t
i
aan
den noordelijken tran10 M.
5
septmuur zijn een paar
Afb. LIV. Mook. R.-K. kerk.
hardsteenen kruisen ingemetseld.
Inwendig. Het kruisgewelf beneden in den toren is waarschijnlijk nieuw; de gewelven
van koor en transepten zijn vernieuwd. In den N. 0. muur van het koor
bevindt zich een (niet oude) sacrariumnis met een oud ijzeren deurtje, beslagen met Platte staven en met rozetten op de doorkruisingen (XVI ?);
de slotplaat is nieuw.
De baksteenen zijn aan den toren en aan de kruisarmen 26 cM. Lang; de laagAfmetingen.
hoogte bedraagt respectievelijk 7,2 en 7 cM.
Dateeting. De toren kan van de i5 de eeuw dagteekenen, evenals het koor, dat waarschijnlijk

ouder is ; de dwarsarmen van de i5de of van het begin der i 6de eeuw. De uitbreiding
en de restauratie der kerk geschiedden in 1 9 10 door den architect C. Franssen.

Tot den inventaris behooren.
Een houten communiebank met drie a-jour gesneden paneelen, het middelste
voorstellende het H. Sacrament to midden van cherubijnen en bewierookende
engelen, druivenranken en korenaren; die ter zijde, links, de tronende
Madonna binnen een arabesken-versiering, rechts, op overeenkomstige wijze,
den H. Jozef. Totale breedte 3,16 M. (XVIIIb).
wiiwatervaten. Twee hardsteenen uitgekraagde wijwatervaten (XVIII A).
Beelden. Kruisbeeld, hg 76 (± 1700). Twee Madonna's : 1, staande met het Kind op
den linker voorarm, hg 8o (XVIId); 2, staande, op 't hoofd een kapdoek,
het Kind op den linker arm dragende, met de rechter hand diens voet tegenhoudend, hg I0I (± 1700). H. Antonius Abt (afb. 285), voortschrijdend

Communiebank.
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met een korten staf en lezende, hg 109 (XVIIIa). H. Petrus, met de sleutels,
hg 55 (XVIII A). H. Johannes de Dooper met kemelvacht, hg 55 (XVIII A).
H. Rochus met een engeltje en den hond, hg 117 (XVIII A). Albasten paneel Albasten
(afb. 281), in halfhoog beeldwerk de Aanbidding der Herders voorstellende, relief.
in een travee van een Korinthische halle-ruine, hg 36, br. 28 (XVI). Albasten
halfrond tops tuk (afb. 281) met de voorstelling van God den Vader, den
Zoon en den H. Geest, br. 23, hg 12 1/2 (XVI).
Vier portretten van geestelijken, halflijfs. 1, Pastoor Johannes Fabricius, Schilderijen.
81 X 49 (XVIId). 2, Pastoor Hopman, Anno 1724, 78 x 63. 3, Theo Bohres,
7o X 54 (+ I 800). 4, Vic. gen. Hermans, 84 X 64 (XIXa).
Monstrans (afb. 28o), waarvan de ovale voet, de nodus en de draagkorf Zilver.
versierd zijn met cherubijntjes en acanthusbladeren, de draagkorf bovendien
met vruchten en bladeren van den wijnstok; de (veranderde) bovenbouw
vertoont twee fraaie adoranten, een pelikaan met nest, een buste van God
den Vader en de Duif, en een door engeltjes gedragen (verminkte) kroon
met kruisbeeld. Op den voet staat: R. D. PAVLVS DE CLIPPELEIER PASTOR IN
MOOK. WILLEM AERTS EN HENDRICK HEINEN KERKMEESTERS . A° 1709. Onherkenbaar merk. Hg (thans) 64.
Wandwijwaterbakje met engelkopje, acanthus en palmet, hg 2i (XVIIId). Koper.
Kandelaars. Een paar geprofileerde, hg 14 (XVI); drie paar op drievoetpostament, hg 66 (XVIII B); drie paar gecanneleerde op een drievoetpostament met figuren op de zijvlakken, hg 66 (XVIIId).
Eiken sacristiekast; Lodew. XVI-trant (XIX A).
Kast.
De WATERMOLEN, genaamd „de Plasmolen", grootendeels vernieuwd en
met ijzeren waterrad, draagt in ankers het jaartal 1725.

Watermolen.

A 52, woning van baksteen met gezwenkten geveltop; op een gevelsteen
staat NOEYT VOLMAEC KT DOCH VERGNUGHT, (XVII ?). A 118, woning met
in ankers 1835 (thans gecement). A 92, woning met houten bovenlicht
(XIX A), versierd met een boog en een pijlkoker.

Huizen.

OTTERSUM.
De gemeente bevat behalve de hoofdplaats Ottersum, de gehuchten of buurtschappen: Grondgebied.
't Ven, de Smelieberg en Zelder.
1_99, 398; 1934, 128. M 1888/8 9, 81; 1895, 49; 1896, 89; 1908, 95, 96. Literatuur.
V. d. Aa. Ps
De gemeente ligt in het gebied van de Hattuariengouw der 9de eeuw, aan welken Naam.
naam, volgens Binterim en Mooren (in: ErzdiOzese Köln I, 23o) Ottersum, oudtijds
Oetersheim geheeten, doet denken (P 1911, 19).
Gedeeld met rechts, in azuur, den H. Johannes den Dooper met het Lam, links in goud Wapen.
een St. Andrieskruis van keel. Uitv. beschreven in M 1896, 89.
Ten raadhuize bewaard : een inktstempel van 3 3 mM. middl. met Belgischen leeuw en zegei.
wapenspreuk en het omschrift ADMINISTN COMMLE D'OTTERSUM. LIMBOURG. (1830-39).
II
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In de 9de eeuw maakte Ottersum, evenals Gennep, deel uit van de Hattuariergouw;
het was later een onderdeel der heerlijkheid Gennep, en behoorde daarmede aan het
hertogdom Kleef. Van 1795-1814 was Ottersum een zelfstandige gemeente in het
Kanton Kranenburg, Arrondissement van Kleef, Departement van de Roer. Van
18 Aug. 1814 tot I 2 Mei 1815 stond de streek onder het „Gouvernement" van den
Neder- en Middenrijn der Geallieerden. Bij het grenstractaat van 26 Juni 1816 tusschen
Pruisen en Nederland gesloten, kwam de gemeente in haar tegenwoordigen omvang
bij Nederland. Het tijdperk 18 3 0-3 9 (zie „Zegel") was dat van het Beig. bestuur.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDHEDEN.
Een bier gevonden biji en beitel van gepolijste vuursteen worden bewaard
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Cat. ML, Br 377, 44o).
F. Bl.

OTTERSUM.
R.-K. Berk.

De R.-K. KERK
had aanvankelijk den H. Lambertus tot hoofdpatroon; sedert 1844 is zij gewijd aan
den H. Johannes den Dooper. (M 1 908, 9 5; KALF, K. kerken, 528).

De kerk ligt vrij te midden van het kerkhof. Zij is opgetrokken van baksteen
met slechts weinig groefsteen, en bestaat uit een eenbeukig schip met, te
weerszijden van de vierde en de vijfde traveeruimte, telkens een dwarsarmvormige uitbreiding (1842), waarop, in de kerkas, een naar 5/8 grondslag
aangelegd koor volgt (1842). Aan de westzijde verrijst een vierkante portaaltoren. Oud zijn alleen de eerste drie schiptraveeen (afb. LV).
Uitwendig. De steunbeeren zijn eenvoudig en lessenaarvormig gedekt. Het oude muurwerk is in staand verband van 28% cM. Lange baksteenen opgetrokken;
aan de tweede travee bevindt zich, zoo ten N. als ten Z., een (thans dichtgemetselde) korfboogingang; de spitsboogvensters hebben (nieuwe) groefsteenen, tweedeelige harnassen. De kerk is thans in haar geheel gedekt met
een kruisdak, dat tegen den westtoren aansluit.
Inwendig. De zijarmen zijn elk door twee, op een Dorische zuil en twee halfzuilen
rustende rondbogen van het middenschip gescheiden. De drie ruimten zijn
met gestucadoorde, evenwijdige, bijna kwartronde tongewelven overdekt.

Algemeen en
plattegrond.

Dateering.

A haar.

Het oude muurwerk kan van het tweede deel der i 5 de of het begin der i 6de eeuw
dagteekenen; zijarmen en koor zijn van 1842, de toren van 1865. 1)

Tot den inventaris behooren:
Houten hoogaltaar met sarkophaagvormige tombe en een retabel, geflankeerd door twee getorste composiete postamententzuilen met hoofdgestel-kornissingen, en, boven het halfrond opgebogen verbindingsarchitraaf
en tusschen twee groote en twee kleine adoranten, een rijk frontispies met
het Jezus-monogram; vleugelstukken met cherubijnen; verhoogde predella
en veranderd tabernakel (+ 1700). Altaarstuk (zie bij de schilderijen).
1) De kerk is thansgesloopt en door een nieuwe vervangen (M 1932, 46).
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Twee (thans) tweezetelige eiken koorbanken (zonder luifel), waarvan de
tusschen- en zijschotten versierd zijn met cherubijnen en een acanthusvoluut
(XVII B).
Eiken preekstoel in laat i7den-eeuwschen barokstijl en waarvan de voet
geschraagd wordt door consoles met cherubkopjes, de kuip de borstbeelden
vertoont der Evangelisten, rugstuk en leuning versierd zijn met gesneden

Koorbanken.

Preekstoel.
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acanthusranken; het geheel vermaakt (XIXb); sommige gedeelten, o. a. aan
de leuning, niet onwaarschijnlijk oud.
Veertien kerkbanken met eenvoudige liervormige en gepaneelde wangen
met kopstuk (+ 1700).
Calvariegroep, met eenvoudig kruis, de Christus met door een koord bevestigden lendendoek, de Maria met lijfrok en over het hoofd geslagen
mantel, de Johannes met den mantel op de armen iets opgenomen, respectievelijk hg 193, 162 en 154; oude polychromie. (De kapmantel van Maria
blauw, de binnenzijde lichtblauw, lijfrok licht wijnrood. De mantel van
Johannes licht wijnrood; de omslagen grijs ; groene lijfrok). (± I700).
7o cM. (XVI ?), hg 5i, aan
Kruisbeelden: 1, in het koorfront een, hg
een kruis met schelpeindstukken (XVIII A); 3, hg 83, aan eenvoudig kruis
(XVIIIa); 4, hg 44, aan kruis met grove lelie-einden (XVIIId).
Heiligen-beelden: H. Lambertus als bisschop, hg 150, beschadigd; wandbeeld
(+ i 700). H. Barbara, wandbeeld, dragende den toren en een palmtak, hg 136
(+ 1700). H. Johannes-kop, levensgroot (XVIIa, of nagesneden), op nieuwen
schotel.

Banken.
Beelden.
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Aan het hoofdaltaar: de Oprichting van het kruis, rechts de groep der
H. Vrouwen, ongeveer tiers levensgroote figurers; doek ± 175 X 130 (XVIIIa;
onder Antwerpschen invloed). In de sacristies Levensgroote kop van Paulus
met het zwaard; doek 68 x 49 (XVII B); verwaarloosd. Boetvaardige Magdalena; doek 66 x 49 (XVII B). De H. Katharina van Siena omhelst Christus
aan het kruis ; op den achtergrond een klooster; doek 79 X 62. School en
tijd niet to bepalen.
Monstrans, voorheen met cylinder; de flauw vierlobbige voet en de nodus
Zilverwerk.
Monstrans. versierd met acanthusblaren en cherubijnen; het expositorium geflankeerd
door twee voluutengelen, de eene met aren, de andere met een druiventros ;
dekkende kroon met kruis tusschen twee adorantjes ; hg 5o (XVIId).
Miskelken:
1, de ronde voet en de nodus versierd met cherubijnen, acanthus
Kelken.
en boeketten, de ondercuppa met staande acanthussen (+ 1700). 2, de voet
versierd met wingerdloof en druiven, de vaasvormige stam met rozetten en
acanthus, de ondercuppa met, tusschen bladwerk en aren, de borstbeelden
van de Madonna, van den H. Lambertus en van den H. Augustinus. Op
den voet staat: JOANNES AENGENENT ET CATHARINA REYNTIENS CONJUGES

Scbilderijen.

DONO DEDERUNT ECCLESIAE: LAMBERTI IN OTTERSOM SUB PASTORE H. W.

Merken NHR aanan, en gekroonde C.
Koper.
Cibories : I, met zeslobbigen hollen voet, de zware nodus versierd met
Cibories.
traceeringen en rozetnoppen; potvormige zilveren cuppa (XVIIa); hg 27.
Bijgemaakt deksel. 2, dergelijke ciborie, met achtlobbigen voet, effen deksel
Kelk. met bol en kruis; hg met deksel 32 (XVIIa). Bijbehoorende miskelk (XVIIa).
Altaarschellen. Twee altaarschellen, versierd met eierlijst-bladmotieven, de greep met acanthusblaren (± 1700).
Kandelaars. Kandelaars. Gegoten, geprofileerde, met ringers en een kanteelenblaker, een
paar hg 29 (± 1500), een paar hg 32 (± 1500); een paar met geheel geprofileerde schacht, hg 22 (XVIIa); een paar geprofileerde met kaarsendop,
hg 2.1 (XVIIa); een paar met postament-drievoet op klauwbollen en met
getorsten baluster, hg 37 (XVII B); een paar ronde met hollen voet, effen
schacht en geprofileerden dop, hg 37 (XVIIId). Gedreven: Drie paar met
driezijdigen postamentvoet op klauwbollen, de zijvlakken van den voet
versierd met cherubijnen, de stam met versierde profielen ; twee paar, hg 5 5 ,
een paar, hg 61; drie paar effen, op de zijvlakken van den postament-drievoet,
versierd met een Maltezer kruis, hg 66 (XVIII B).
Collecteschaal. Ronde collecteschaal van 36,7 middellijn, met breed boord versierd met
gedreven bloemen en vruchten (XVIId).
Paramenten.
Twee fluweelen dalmatieken met zilverbelegsel (XVIII ?).
In den toren hangers drie oude klokken: 1, middellijn 122, en met het opKlokken.
schrift : VERE VIVAT CRUCIFIXUs // DEUS MEUS H REVERENDUS DOMINUS
BROECKWYLDER 1797.

IOANNES WENNEKERS PATSOR (sic) IN OTTERSOM
IOANNES

H HENRICUS FONCK GOCHENSIS Ii

II REVERENDUS DOMINUS ii

VICARIUS SANCTI LAMBERTI IN

OTTERSOM REVERENDUS DOMINUS ii IOANNES WINANDUS VERMEER ii PASTOR

OTTERSUM.
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II IAN PETIT EN SYN SOON HEBBEN MY GEMAEKT ANNO 1748. Het
lijf is versierd met een friesband en een Calvarie. 2, van 1°6 middellijn en
waarop staat: SANCTUS LAMBERTUS PATRONUS GRATUS SERVET DIU
sUos EXOPTATOS FILIos I WEHREN ALS KERCKMEESTER G EBBE ALS

IN UFFELT

ARM MEESTER

WYERS ALS CUSTER // H STOFFELEN. IAN PETIT EN SYN

SOON HEBBEN MY GEMAEKT ANNO 1748. Het lijf versierd met twee friesbanden
en twee plaketjes, een rond, een zeshoekig. 3, middellijn 65 en met het opschrift (tevens chronogram) : SANCTA MARIA SPONSA DEI ELECTA ESTO NOBIS
PATRONA PIA JEAN PETIT ME FECIT ANNO 1754.

DE SMELIEBERG.
Op den rechter never van de Niers, tegenover den bouwval van het Genneperhuis, zijn de overblijfselen zichtbaar van een aarden hoornwerk, met een
frontbreedte van bijna 30o M. (XVII).
Boerenwoning met in ankers AO 1739.

Hoomwerk.

Woning.

'T VEN.
Van de R.-K. KAPEL (afb. LVI en 286), gewijd aan den H. Antonius Abt,
een baksteenen, nog geen 5 M. breede, ongeveer 16 M. lange, eenbeukige,
aan de oostzijde naar 3/8 grondslag gesloten ruimte, is alleen het van 27 cM.
lange baksteenen in gebrekkig
staand verband gemetselde koor
LLGE:IxDA
B.•
No XVI
(de oorspronkelijke kapel) oud ;
xVII!B?
--aViuTcri—c7
uitwendig onderscheidt dit zich 11
door eenvoudige steunbeeren, twee
ter zijde en vier op de koorhoeken;
20 M.
5
de spitsboogvenstertjes in het
kooreinde zijn thans gedicht. De Afb. LVI. 't Ven. Kapel v. d. H. Antonius Abt.
makelaar van het dak draagt een
ijzeren T-kruis. Inwendig bevindt zich thans, op de plaats van den vroegeren
voorgevel, de segmentvormige triomfboog op verzwaarde penanten. De
gestucadoorde zoldering is in het voorgedeelte der kapel vlak, in het koor
platrond. Het koor kan van het begin der i6de eeuw dagteekenen; van het
in twee perioden toegevoegde schip is de eerste uitbreiding misschien van
de i8de eeuw, en de tweede van de i9de, toen de kapel ook een vierkant
voorportaaltje verkreeg en, vooraan op het dak, een houten klokkespitsje.
De kapel bezit: Een verminkt houten altaartje in barokstijl met den retabel
geflankeerd door twee paar composiete postamentpilasters met vleugelstukken en een frontispies met medaillon. Het altaarstuk : Christus aan het
Kruis, links Maria, rechts Johannes, (XVIII).
H. Annatrits. Anna staande voorgesteld, draagt op haar linker arm gezeten

R.-K. Kapel.

1:

Altaar.

Beelden.
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Schilderijen.

Troonhemel.
Console.
Klokje.
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Maria, die het op haar schoot staande Kindje Jezus vasthoudt; hg II 5
(XVII A?).
Madonna, staande met op den linker arm het Kind Jezus, in de rechter een
scepter; hg 93 (XVII A).
H. Jozef, staande, met palmtak en een zaag; hg 120 (XVII A?). (Blijkbaar
van denzelfden beeldsnijder als van de Annatrits, en daarom waarschijnlijk
de voorstelling van S. Jozef; de zaag is eigenlijk het attribuut van den Apostel
Simon).
Drie beelden van den H. Antonius Abt: 1, als abt met mijter en (vervangen)
staf; beschadigd, hg io8 (+ I500); 2, met kap en mantel en met een geopend
boek, met de rechter hand, tegelijk met een mantelslip, zijn stok leunende
vasthoudend; het varken is verdwenen, hg 95 (XVIa); 3, blootshoofds, met
pelgrims-mantel en scapulier, in de linker hand een geopend boek, met de
rechter hand een (verdwenen) staf vasthoudend; rechts springt de draak
tegen hem op, links ligt tegen hem het varken, hg 145 (+ 1700).
H. Lambertus en H. Ambrosius, beide als bisschop; hg i49 (XVIII A).
H. Rochus, blootshoofds, met staf; het rechterbeen tot bij de knie ontbloot;
hg 147 (XVIII A).
De Hemelvaart van Maria; doek (+ 1700), onder Antwerpschen invloed.
De onthoofding van den H. Dionysius in een kerk in klassieken stijl (XVIII),
onder Luiksch-Franschen invloed.
Troonhemel van 0. L. Vrouw met getorste zuiltjes (XVII B).
Gesneden console voor een beeld, met het jaartal 1684.
In de spits hangt een klokje, middellijn 26, en waarop tusschen friesbandjes
staat: FRANCISCUS SCHAAPMAN AMSTERDAM AO 1754.
ZELDER.

Kapel.

Afmetingen.
Dateering.

Kapel (thans houtschuur), vrij liggend en met 7 ° zuidelijke afwijking georienteerd, van baksteen in slordig staand verband opgetrokken, rechthoekig
met een naar 3/6 grondslag gesloten kooreinde; rechtkantige topgevel met
segmentboog-deur; boven die deur en in elk der drie eindvlakken een segmentboog-venstertje; het dak is met pannen gedekt.
De kapel is inwendig 11,24 M. Lang, 4,94 M. breed en tot den bovenkant
der (zichtbare) spantbalken ongeveer 3,6o M. hoog. De muurdikte bedraagt
5 o cm., de baksteenen zijn 24% cM. lang. Zij kan van + 1600 dagteekenen.

SEVENUM.
Literatuur.

De gemeente bevat de hoofdplaats Sevenum en o.a. de buurtschappen: Voorste Hees,
Midden Hees, Achterste Hees, Frankrijk, Voorste Steeg, Achterste Steeg en Vorst.
H. FERBER, Geschichte der Familie SCHENCK VON NYDEGGEN, 1860, P. '89 9, 44 8 ; 1911
passim; 1934, 186. M 1879, 131; 188o, 358; 1904, 20, 1907, II; 1 908, 1 7 e.v.; 1918,
88; 1919, 28; 1923, 28. Limb. Jaarb. 1919, 116. Kunstbode I 351.

SEVENUM,
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Sevenum, dat aanvankelijk Sevenheim heette, was een van de rechtsgebieden van het
deel van het Land van Kessel, dat in 1279 door Graaf Hendrik V van Kessel aan
Reinoud I van Gelder werd verkocht (zie bij „Kessel"). Bij den Vrede van Munster
Spaansch gebleven, maakte Sevenum van 1713 of deel uit van het Pruisisch Overkwartier van Gelder, werd bij de Fransche overheersching in 1 79 5 een zelfstandige
gemeente in het kanton Horst van het Roerdepartement, en den i 5 den November
I 800 met Horst tot een gemeente vereenigd (P 1911, 162 en 168). In 1815 kwam
Sevenum bij Nederland. Blijkens een Stempel ten raadhuize bewaard, was in de dagen
van het Belgische beheer Sevenum een zelfstandige gemeente.
Zegelstempels. Bewaard ten raadhuize : 1. Zilveren zegelstempel (van de Schepenbank),
met fraai halfrond scharniergreepje; de afdruk vertoont een gedeeld wapenschild
met rechts, den H. Sebastiaan aan den boom, links drie lelies, geplaatst 2 en 1; op den
omtrek staat: SIGIL . SEVENNVM . ANNO . I . 6 . 2 . z; middellijn 34 mM. (P i899, 450
en M 1908, zo). 2. Ronde inktstempel van 33 V2 mM. middellijn met den Belgischen
leeuw en wapenspreuk, en het omschrift ADMINISTN COMME DE SEVENUM. LIMBOURG.
(Tijdperk 1831-1839).

Naam en
Geschiedenis.

Zegels.

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDITEDEN.
P 1881, blz. 24- 2 74. Guillon Cat. Monnaies.

Literatuur.

In het veep werden verschillende Romeinsche munten gevonden, en een
F. Bl.
Gallo Germ. urn met bronzen wapenen (Cat. M. L.)
WEG-KRUISBEELDEN. Meest eigendom van een of meer bewoners der naaste
omgeving. Veelal middelmatige copieen van i 7de- of i 8de-eeuwsche voorbeelden,
sours zeer naieve en rustieke uitingen van devotie ; eenige vergezeld van een godvruchtig opschrift of vers. Vele zijn thans vervangen door kruisen of Kruisbeelden
van gegoten ijzer of van zink.

We kruisen en
hagelkruisen.

Thans treft men nog houten Kruisbeelden aan: Te Midden Hees : een hg 65;
te Achterste Hees : twee rustieke, hg resp. + 85 en + 70; te Vorst : twee
in den trant van + 1700, beide + 7o hoog, en een van ongeveer 90.

Kruisbeelden.

Het RAADHUIS is een vrijstaand, eenvoudig, rechthoekig baksteenen gebouw
van twee gemetselde verdiepingen, vijf vensterbreedten Lang, twee diep,
met zadeldak tusschen twee, aan de smalle zijden staande, eenvoudige topgevels. Vroeger gaf, midden in den voorgevel, een rondboogpoort toegang
tot het kerkplein ; van de thans dichtgemetselde poort is de omtrek nog aan
den achtergevel herkenbaar; tegen den voorgevel is een dubbele trap aangebracht, met gesmeed ijzeren leuning. De raadkamer, een eenvoudig vertrek
ter eerste verdieping, heeft een gewone balkzoldering. Het gebouw is thans
gecement; de vensters zijn gemoderniseerd. (+ I700).

Raadhuis.

De R.K. KERK (afb. LVII, 287 en 288) is gewijd aan de Heiligen Fabianus R.-K. Berk.
en Sebastianus. LITERATUUR : KALF K. kerken; M 1904, 20; 1 908, 17.
Aileen de westtoren is oud. Hij is in staand verband opgetrokken van baksteen, Toren.
met toepassing van groefsteen voor de details, is vierkant, zonder steunbeeren,
heeft in het midden van zijn zuidwand een vierkant uitgebouwden trapkoker
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en telt, boven de hooge, effen benedenborstwering met punt, drie door waterlijsten gescheiden en telkens lets versneden gemetselde geledingen, waarboven
een slanke achtzijdige houten spits omhoog rijst.
Behalve aan de westzijde der benedengeleding, waar
zich de hoofdingang der kerk bevindt, hebben de drie
geledingen aan elk vrij zijvlak telkens drie tweedeelige
spitsboognissen, die ieder to halver hoogte door een
groefsteenen drieglopenfries zijn getweedeeld en bovenaan met groefsteenen traceeringen versierd, waarbij de
traceeringen der bovenste geleding als galmgaten zijn
geopend. De nis der kerkingang is breeder, bevat een
spitsboogvenster ter verlichting van het torenportaal,
,
10 M. loopt derhalve lets minder hoog op dan de flankeerende
smallere nissen, maar heeft, boven haar spitsboog, in
Mb. LVII. Sevenum.
het muurwerk nog een driezijdig afsluitnisje ter
R.-K. kerk. Toren.
aesthetische aanvulling der hoogte. Aan de zuidzijde
van den toren springt de trapkoker met de middennis naar voren, waarbij
de nis der bovenste geleding wegens het lessenaardak van den trapkoker een geringe hoogte bezit. De houten spits sluit met keperhoeken op
het muurwerk aan. De hardsteenen latei boven de kerkdeur draagt in fractuurtypen het opschrift: Int . iaer . ons . hem . xv . ind . xiiii . wart . gelacht .
der . irst . stin.
Het opschrift is achter het getal xv lets beschadigd; waarschijnlijk be y ond zich daar,
lets verhoogd, de aanwijzing c.

De toren bevat een (thans door den vloer der orgelgalerij doorsneden) hoog
portaal met baksteenen kruisgewelf, waarvan de ribben op ronde baksteenen
hoekkolonnetten rusten, die op gebeeldhouwde groefsteenen koppen zijn
uitgekraagd en eenvoudige geprofileerde kapiteelen bezitten; het gewelf heeft
een klokring; de ribben hebben als profiel een 5/8-staaf tusschen twee hollen.
Afmetingen. De torenbreedte bedraagt, beneden, vOOr 9,5o M., ter zijde 9,4o M.; de baksteenen zijn 27 cM. Lang, de laaghoogte bedraagt 8 cM. Het portaal heeft
een breedte van 4,3o M. Het muurwerk verrijst tot ongeveer 2 9 M. boven
de straat, de bovenkant van de spits tot 56 M.
De spits is oud, maar werd dikwijls hersteld.
Een zijingang der (nieuwe) kerk heeft een houten, dubbel beklampte en bespijkerde deur; sporen van spijkerkopjes vormen het jaartal 1666 (afb. LVIIIa).
De kerk bezit:
Middenstuk van een communiebank met, als applicatie, een, door een slinger
Communiebank.
van eikenloof overtoogd, ovaal paneel met de voorstelling van het H. Avondmaal. Lodewijk XVI-trant (XIXa).
Biechtstoelen. Twee driecellige open biechtstoelen in baroktrant; het ronde paneel der
middenbekroning bij den eenen met, halflijfs, den H. Petrus, bij den anderen
den H. Johannes Nepomuc (m XVIII?).

Inwendig.

SEVENUM.
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Hardsteenen doopvont, waarvan alleen de achtzijdige kuip met vier uit- Doopvont.
stekende koppen oud is. Middellijn 78 (afb. 29o, XIV B).
Preekstoel, waarvan de paneelen en de pilasters van de kuip met arabesken Preekstoel.
zijn versierd, de paneelen der trapleuning met acanthusranken; het rugstuk
draagt het wapen van Schenck van Nydeggen; als een kroonlijst geprofileerd
klankbord (XIXb).
Onder de orgelgalerij : Een dubbele portaaldeur met glazen bovenlicht en Portaaldeur.
fraaie bekroning, afkomstig van het klooster „Trans Cedron" te Venloo
(XVIIIb).
Bij de sacristies Een dubbele deur, met, aan de bekroning in een medaillon: Deuren.
den Doop van Christus. Een enkele deur met, aan de bekroning, de voorstelling
van den H. Franciscus zijn stigmata toonende aan een engel. (Beide XVIIIb).
Kruisbeeld (in den triomfboog aan een nieuw kruis); hg 144 (XVIa).
Beelden.
H. Eligius, als bisschop ; hg 82 (+ 1 5oo).
H. Sebastiaan, aan den boom, aan zijn voeten een hondje; hg 87 X zo (XVII B).
H. Caecilia, met in de handen een klein orgel; hg 97 (m XVIII ?).
H. Ambrosius, als bisschop, aan zijn voeten een bijenkorf; hg 105 (m XVIII ?).
In de kerkhofkapel: Calvariegroep : Christus aan het kruis, met te weerszij den :
Maria en Johannes, de figuren ongeveer hg 150 (XIXb).
In reparatie: Een H. Fabianus, een H. Lucia, een H. Barbara, hg resp. + 160,
105 en I Is; in I7de-eeuwschen trant (XIX A ?).
1. Christus aan het kruis; aan den voet Maria, Johannes en Maria Magdalena, Schilderijen
alsmede, geknield in priestergewaad, de schenker: pastoor Versondert, volgens
het tijdvers (161 3 ) voorkomende op de lijst; 76 : 54, vermoedelijk lokale
kunst.
2. Levensgroote half-figuur der Poetvaardige Magdalena; op den band van
een boek, links, een wapen, denkelijk van den schenker: Gevierendeeld:
1 en 4 goud en rood gepaald met vrijkwartier blauw met zilveren leeuw, 2 en 3
blauw met zilveren hat; helmteeken 1: het wapen van 1 en 4 tusschen een
vlucht, 2: het bovenlijf van het hert van z en 3. Dk. 86 : 60, onderaan in het
boek: anno 1685, lokale school.
3. Ecce Homo. Halffiguur als 2, iets naar rechts gewend, naar links opziende,
met doornenkroon en vaalgelen mantel, Lange donkere lokken, veel beter
dan 2. Dk. 86 : 60 (XVIII A); lokale school, onder invloed van Guido Reni.
Acht rouwborden van leden der familie Schenck van Nydeggen, en van de Rouwborden.
jaren 1 703 , 1 704, 1 7 14, 1 7 16, 1 7 1 9, 1737, 1747, 1 782. (M 1907, II).
Achtarmig, koperen kaarsenkroontje; middellijn ± 5 5 ; zesarmig dito, middel- Kaarsenkronen.
lijn ± 5 5 (beide XVII).
Cylindermonstrans, met platten achtzijdigen voet; de achtzijdige stam met Zilverwerken.
ringvormige verzwaring eindigt met een uitkraging, waarop in het midden de Monstrans.
cylinder staat, en op uitstekken, zoo rechts als links steunbeeren, die samen,
met de zijvatting van den cylinder, telkens een open nis begrenzen, waarin
zich een aanbiddende engel bevindt; boven den cylinder verrijst een toren,
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met, in een vO6r-baldakijn, den Goeden Herder, in een baldakijn aan de
achterzijde: de Madonna; de pinakels der buitenste steunbeeren en die to
weerszijden van den toren zijn met de torenspits door luchtbogen verbonden.
De voet is versierd met gegrift bladwerk, de stam met nissen, de buitenpinakels
met baldakijns, waarin heilige-beeldjes; de torenspits eindigt met een bol met
kruis. Aan de terras-uitstekken hangen medailles, de eene met den H. Sebastiaan,
de andere met den H. Fabianus; hg 77 (afb. 289, XVIa). Niet ongerept.
Ciborie. Ciborie, op Wier platronden, van een gezwenkten rand voorzienen voet,
binnen rankenwerk, aan eene zijde de doorpijling van den H. Sebastiaan is
voorgesteld, aan de andere zijde een trophee van een boog en pijikokers , ring,
nodus, ondercuppa en deksel zijn versierd met blad- en rocaille-ornament.
Merken: cursief H S (?) en een blad (?), hg 42 (m XVIII ?).
Kelken. Miskelken: I, aan den voet en aan den nodus en de ondercuppa versierd met
gegolfde banen, waartusschen rocaille- en bladornament; de ondercuppa
daarbij a jour bewerkt en met een wapenschild. Op den voet staat: PRAEN :
DOMLA. M: E: H: SCHENCK DE NIDEGGEN D: D: 1765. Merk VT.
2, effen en geprofileerd, de voet met achtzijdigen rand, de nodus en de ring
achtzijdig (m XVIII).
3, met ronden geribten voet, ondercuppa met staande Waren. Merk: Venloo,
Mathias Boermans (XIXb).
Reliekhouder. Reliekhouder in monstransvorm, hg 43 (XIXb).
Ampullen. Ampullenstel en blad, de pullen in nautilusvorm en met gegolfde banen versierd; op het blad, met onsymmetrisch gezwenkte kanten, is gegrift: SEVENUM
AO 1779. Merken: wapen van v. d. Bergh, bokje, RR.
Wierookvat, effen, door gaatjes versierd met kruisen en rozetten. Opschrift:
Wierookvat.
CASP. RAEMAECKERS VI PAST IN SEVENUM D.D. I 773. (M. 1908, 18). Merken:
Venloo en IVC (Joh. Franc. van Carlo).
Koperwerk. Kruis van rood- en geel-koper, op platronden voet met kruisrimpeling;
mooi Kruisbeeldje, onderaan een doodshoofd; merk AW (Arnold Weijers);
hg 70 (XVIIId).
Kandelaars. Gegoten, met op klauwbollen rustend drievoetpostament met
cherubijnkopjes, de geprofileerde stam ten deele getorst; vijf paar, resp. 37,
38, 40, 45 en 63 hg (± 1700).
Gedreven, op driezijdig postament met symbolen van Geloof, Hoop en Liefde
en balustervormige Schacht; een paar, hg 35 (+ i800).
Geelkoperen wierookvat met roodkoperen acanthusranken en palmetten
(XVIIId).
Paramenten.
Driestel, wit met bonte bloemenranken; kazuifel, creme met bonte bloemen
(beide XVIII B en met vernieuwd kruis en paal).
Twee kanten albenboorden (lacis brocle), samengesteld uit omrande vierkanten, met voorstellingen van dieren; breedte + 28; een dergelijk albenboord
met, twee breed, vierkanten als voren; in een vierkant is daarbij o. a. voorgesteld een dame met een tasch; breedte 6o (afb. LVIII, ± i600).

SEVENUM.
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In den toren hangen twee oude klokken: 1, van 109 middellijn, met in unicaaltypen het opschrift: + MARIA : IACOBVS : VAN : HELMVNT : HEFT : MI
GEMACHT : GERARDVS : DE : BERGEN : KIERMEISTER : M : CCC : LXIX. Het
lijf is versierd met vier plaketjes, die de Calvarie voorstellen, en twee waarin
een groepje met de Madonna.
2, van 145 middellijn, en waarop staat: FABIAN (vs) EN SEBASTIAN (vs),

Klokken.

SYN PATRONEN DESER KERCKEN. DIE ONS VAN SEVENHEIM IN ONSEN NOOT
WILLEN VERSTERCKEN. DAEROM ALS GHY MY TOT GODTS DEINST HOORT KLINKEN

8

SOO VERLAET HEDT TYTTELYCKHER BERGHEN DRINCKEN. DARVM BIN ICK

HERGOTEN VANT ICK WAER GESCHEVRT DOOR STERCK LVEYN SO DICKWILS
GEBEVRT. P. HEMONY ME FECIT

II

A° 1653.

Het lijf is boven en onder het op-

schrift versierd met een ornamentband.

Af b. LVIII. Sevenum. R.-K. kerk. Kanten albenboord.

Sacristiekast beneden met laden, boven de tafel met acht afdeelingen (XVIIId).
Leunstoel met twee tabouretten, regence-trant.

Meubels.

Op het kerkhof staan nog een zestiental oude grafkruisen, het oudste van
1534 (afb. 291), het jongste van 1 81 8.

Grafkruisen.

KAPEL van 0. L. Vrouw, van baksteen, zeszijdig met smalle steunbeertjes Kapel.
op de hoeken, en onder een zeszijdig, klokvormig leien dak, met bovenop
een open koepeltje, gedekt met kalotdakje, waarop een peervormige top met
(nieuw) ijzeren kruis; segmentboogdeur met er boven een steentje: 1676;
voorts drie ronde lichtopeningen. De inwendige middellijn bedraagt I 3 M.
De kapel heeft een ribloos straalgewelf. Op een altaartje (XVII B), met retabel Altaar.
geflankeerd door twee paar getorste Korinthische zuiltjes, staat een Madonna- Madonna.
beeldje, hg 66 (XVIIc).
Vier WEGKAPELLEN komen in aanmerking: Zij zijn vOOr rechthoekig,
achter 3/8 -gesloten en uitwendig ongeveer 3 M. breed en diep.

Wegkapellen.
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VOOr hebben zij een topgeveltje, waarvan de zijkanten tweemaal zijn gezwenkt,
meest eens S-vormig, eëns kwartrond; zij zijn gedekt met een zadel-tentdak
en dagteekenen van de i8de eeuw.
I, te Midden Hees, van den H. Jozef, gecement in 1919; een windvaantje
op den makelaar draagt de letters P. L. en het jaartal 1793.
2, te Voorste Hees, van de H. Anna, waarin een kleine H. Annatrits staat,
denkelijk een navolging van een i6de-eeuwsch voorbeeld.
3, te Sevenum, van den H. Antonius van Padua (de deuromlijsting thans
spitsbogig en gecement), waarin zich een 66 hg beeldje van den Heilige
bevindt, staande voorgesteld, het op een boek zittende Kindje Jezus dragende;
op het voetstuk staat het alliantiewapen van Hendrik Ignatius Schenck van
Nydeggen en Mechtildis Cnops (M 1907, 1 1) (XVIIIa).
4, te Achterste Steeg, van 0. L. Vrouw van de Zeven Smarten, waarin een
grove houten Nood Gods staat, hg 5 2, waarschijnlijk vervaardigd naar een
I6de-eeuwsch voorbeeld.

Afb. LVIIIa. Genagelde deur van 1666.

SEVENuM.DEuR THAN5 A•D.ILJKANT
vAN HET NiEuwE 5cmiP DER /gait.

De deur is zonder kozijn in de
muursponning geplaatst.
De voorzijde is rechts onderaan
5 6 cM. hoog vernieuwd.
Het sleutelgat is met den baard
naar boven geplaatst.
De binnenzijde van de deur is
voorzien van (jonger) afhangwerk.
Doordien de draaias van duim
en taats jets uit het lood is gesteld, valt de deur steeds van
zelf dicht.

Basted.

Van het HUTS STEENHAGEN (LITERATUUR : Kasteelen in Nederland.
Dl. I, plaat P. 16), dat eenige jaren geleden gesloopt werd, is alleen een stuk
muur over, thans zijmuur van een nieuwe schuur.

Huizen.

Te „FRANKRIJK" een boerderij met in ankers het jaartal 1658.
Te VOORSTE HEES, E 20 : Een kamervloer van in klei gestampte kiezelsteentjes,
Witte, roode, blauwe en gele, met Tangs de muren een rand met meetkunstige
figuren, in het middenveld een breeden kruisband, met ANNO 1755 en de
initialen van het bewonende echtpaar.
Te SEVENUM : A 3i, met het ankerjaartal 1813.
Te VOORSTE STEEG C 25, met dito 1663.
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VENLOO.
Geschiedenis en beschrijving van Venloo, door L. J. E. KEULLER, Venlo, 18 43 . Bij- Literatuur.
dragen tot de geschiedenis van Venlo, door HENRI H. H. UYTTENBROECK. Uitg. Venlo
1 908; het Vde deel, door (P. M. en) JAN VERZIJL, Uitg. N. V. Nieuwe Venlosche
Courant, 1931.
Buiten de zich meer en meer uitbreidende stad, wordt bier, als eenigszins zelfstandig Gebied.
gelegen, alleen de buurtschap Genooi afzonderlijk beschouwd.
Op den linker Maasoever behooren tot het gebied der gemeente Venloo : het terrein
van het vroegere fort St. Michael, alsmede een klein stuk gronds, waarop het vroegere
veerhuis „de Staai" (van het Latijn „statio") gelegen is ; dit stuk werd bij keizerlijk
decreet van 6 Febr. 1812, van de gemeente Maasbree afgescheiden en bij Venloo
gevoegd (P 1903, i86 en zo5).
Van ouds bezit de stad Venloo een wapen: Van lazuur, beladen met een halven en Wapen.
gekroonden leeuw van goud, getongd van keel, vergezeld, ter linkerzijde, van een
afgebroken dubbele staart en van onderen van een anker, alles van goud ; het schild
ter wederzij de vastgehouden door een geharnasten ridder, gesjerpt van oranje, houdende
een bather van keel, beladen met het schild.
Wapenspreuk.
De wapenspreuk der stad luidt: FESTINA LENTE CAUTA FAC OMNIA MENTE.
Zilvermerken.
Van het tweede deel der i7de eeuw of is zilverwerk bekend, dragende het merk der
stad Venloo, bestaande uit den halven leeuw en het anker van het stadsblazoen; dit
merk is gewoonlijk vergezeld van de initialen van voornaam en naam van den bewerker. Ten raadhuize wordt bewaard een koperen „dormant" van den tijd der
Fransche Republiek, met de „poincons" van zo zilversmeden. (M 1 93 6, 46).

VOOR- EN VROEGHISTORISCHE EN ROMEINSCHE OUDHEDEN.
JOSEPH HAGEN, Riimerstraszen Rheinprovinz, Bonn. P 1870, 1877, 1880, '885. Literatuur.
UYTTENBROECK, Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, deel z 1908.

Alhoewel tot op heden geen vaste woonplaatsen zijn aan te wijzen der eerste bewoners,
duiden toch verschillende vondsten op een zeer vroege vestiging, waartoe de hoogwatervrij gelegen landerijen Tangs de Maas geschikt waren.
De talrijke gevonden Romeinsche munten zullen afkomstig zijn van de betrekkingen
deter bewoners met het tegenover gelegen Blariacum van de Peutinger kaart, ook
in verband met den Romeinschen weg van daar uit naar Colonia Trajana (Xanten).
Nog een oude Romeinsche weg zou gevonden zijn tusschen Loeseike bij den Heronger
weg over den Heuvelrand naar Onderste Molen. Deze weg zou deel uitmaken van
den weg Xanten—Tiiddern—Heerlen (HAGEN, ROmerstraszen). Aan dezen weg
werden op verschillende plaatsen Romeinsche urnen gevonden.
In het Jammerdal hebben Germaansche grafheuvels gelegen. In de stad zelf
zijn op verschillende plaatsen Romeinsche vondsten gedaan en ook Frankische,

waarvan de voornaamste wel in de Vleeschstraat in 1817: een tufsteenen kist
met deksel, waarin verbrande beenderen en urnen (M 18 92, blz. 77).
Bij de Tegelsche grens heeft een Romeinsche begraafplaats gelegen (P 1867,
blz. 7). Het grootste deel der vondsten bevindt zich te Maastricht en te
's-Hertogenbosch in de provinciale Musea, terwiji zich te Leiden vuursteenen
beitels, een bronzen Hallstatt-zwaard, een Gallo-Germaansche urn, twee
La Terre fibulae (Cat. M. L. EZ 707, 708) bevinden.
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In het Gemeentemuseum te Venloo bevinden zich onder meer een te Blerik
gevonden Hallstatt-zwaard, en een La 'I lene urn met oortje, gevonden op
den Hoogen weg.
Bij een opgraving door het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden werd in
1935 aan den Tegelschen weg ter hoogte van het Nieuwe Kerkhof een zeer
vroege pottenbakkersoven gevonden. In deze buurt zijn reeds meerdere dergelijke vondsten gedaan, waarbij Romeinsche pannen en vaatwerk werden aanF. Bi.
getroffen.

KANAALVERKEN.
DE FOSSA EUGENIANA. (Zie, ook voor de literatuur, bij Arcen en Velden).
Van de Duitsche grens af, nabij Veen-en-Daal, loopt ten 0. van den weg naar
Straelen, in de richting Z.W. ten Z., een ongeveer driekwart K.M. Lange,
thans met kreupelhout begroeide uitgraving, overblijfsel van de onvoltooid
gebleven „Fossa".
HET NOORD-KANAAL. Zie bij Heiden en bij Maasbree.
Literatuur.

Limb. Jb. 1907, 76. J. REAL, Der Nordkanal, in: Veraft d. Hist. Ver. f. Geldern u.
Umg. n°. 43, 1926.
Op ongeveer een halven K.M. oostelijk van voorvermelde kanaalresten liep, eveneens
van de Duitsche grens af, in Z.W. richting, de uitgraving van het onvoltooide NoordKanaal, waarvan de uitvoering in 1809 door het Fransche Keizerrijk werd ter hand
genomen met het doel om den Rijn en de Maas met elkaar in verbinding te brengen;
de werkzaamheden werden in 1810 gestaakt, omdat de Fransche Regeering Holland,
dat in dat jaar bij Frankrijk was ingelijfd, niet in zijn handel Wilde benadeelen.

Van dit kanaal zijn, nabij en langs de spoorbaan Venloo—Straelen, duidelijke
sporen te herkennen in den vorm van reeksen ondiepten en poelen.

LAND WEER.
Literatuur.

J. A. ORT, Oude

wegen en landweren in Limburg en aangrenzende gewesten, Leiden, '884.

Ongeveer 3 K.M. zuidelijk van de oude stad bevindt zich van het kloosterterrein der Duitsche zusters van 0. L. Vrouw af, te beginnen kort bij den
Gasthuishof, een ongeveer anderhalven K.M. Lang gedeelte eener landweer,

bestaande uit een aarden walverhooging van + 2 M., achter een greppel van
+ 2. M. diepte en + 4 M. breedte; thans begroeid met boomen (XIV ?).

GENOOL
Naam.

„Gen", Limburgsch aanwijzend lidwoord, „ooi" = beemd.
DE KAPEL VAN 0. L. VROUW.

Literatuur.

Geschiedenis der kapel door M. H. H. MICHIELS (Gem. arch. Maastr. n°. 13991).
Genooi, door Pastoor-Deken M. BAUDUIN, Venlo 1923. UYTTENBROECK : III 2.13; V, i5.
P 1879, 427. M 1879, 203; 1880, 240; 1892, 18, 36.
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De kapel werd in 1631 gesticht door de Annunciaten van Venloo ter plaatse van Geschiedenis.
haar in 158z verwoest klooster, en van baksteen gebouwd, volgens traditie ter
zelfde grootte als de kapel van 0. L. Vrouw te Loreto.
In 1757 was aan de kapel, die uit een enkelen beuk met een 3/ 6 kooreinde bestond
(afb. LIX), een „voortimmer" toegevoegd, in 1775 een sacristie.
In 1916 werd zij door Dr. P. J. H. Cuypers vergroot met een driepasvormige
kooruitbreiding, Welke, door drie opengebroken hooge rondbogen, van uit
den beuk toegankelijk zijn; voorhal en sacristie
werden vernieuwd. De oude zijvensters zijn
rondbogig; op het leien dak verrijst een zeszijdig klokkespitsje. De oude balkzoldering is
thans in de bekapping verhoogd.
Tot de kapel behooren de navolgende voorwerpen,
00.r---t--i---4--1------,
LEGENDA*
5
10 M.
die eigendom zijn van de H. Martinuskerk te
IIII 631
Venloo, ten deele zijn zij ondergebracht in een
MODERN.
halfronde kapelruimte, in 1846 gebouwd tegen een
Afb. LIX. Genooi, kapel van
nabij gelegen huffs.
0. L. Vrouw (voor de verbouwing).
Retabel.
Houten altaarretabel Lodewijk XV, van Korinthische orde ; geschonden bekroning ; op het tabernakeldeurtje is, in een rococoomlijsting, een ciborie voorgesteld; het altaarstuk is verwijderd (m XVIII).
Hardsteenen grafzerk (XIX A), der, 8 Juli 1641 te Venloo overledene, in 1796 Grafzerk.
te Genooi bijgezette zuster Agnes Huyn van Amstenrade.
Kruisbeelden: een hg 55 (+ 15oo); een hg 15i, waarschijnlijk van G. Schyssler Beelden.
(af b. 295, XVII a).
Madonna (0. L. Vrouw van Genooi) in eenigszins S-vormige houding met
het Kindje Jezus iets achterover zittend op den linkerarm; hg 1 oz (XVII a).
H. Lucia, met wrong, boek en palmtak, de dagge door den hals ; hg 6o (XVIa).
H. Elisabeth van Thuringen, met, links voor haar, den kreupele; hg 8o
(XVI B).
H. Johanna van Valois, als Annunciate, het Kind Jezus schenkt haar den ring;
hg met den voet 8o (XVI B).
H. Quirinus als krijgsman ; in zijn schild 9 bezanten; hg met den voet 8o
(XVI B).
H. Rochus, hg 58 (XVIIa).
Agnes Huyn van Amstenrade (t 1641), knielend voor een altaar met monstrans. Schilderijen.
Dk 77 X 63 dagm. (XVII A).
Johanna van Valois, borstbeeld. Dk 9 R_ x 7 8 ( I 1700).
Graflegging. Copie naar F. Baroccio. Paneel, + 190 X 120 dagm. (XVII).
Maria met den H. Franciscus en de H. Johanna van Valois onder het kruis.
Dk + 220 X 15o dagm. (XVII B).
Kandelaars : Twee paar met drievoet-postament op klauwbollen, de stam ge- Koperwerk.
profileerd ; hg resp. 3 2 en 33 1/2 (XVII B).
Huis. St Urbanusweg No. 40, met ankerjaartal 1711.

Huis.
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VENLOO.
Volgens een legende, waarvan de oudst bekende vermelding van 1476 dagteekent,
heet Venloo, tegenover het Blariacum der Romeinen (Blerik), in 96 n. Chr. gesticht
te zijn door een veldoverste der Bructeren, Valuas, die, op eene hoogte (ven = veen,
loo = hoogte), thans den hoek van de Jodenstraat en de Houtstraat, een burcht
bouwde, waarvan de naam „de Burcht" nog verbonden is gebleven aan het aldaar
gelegen hoekhuis. De assche van Valuas en van zijn echtgenoote, of hun gedenkteeken,
werden vereerd op een nabij gelegen heuveltje, dat, wegens het aldaar onderhouden
vuur „Lichtenberg" werd geheeten, Welke naam eveneens is behouden gebleven voor
het ten Noorden verlengde van de Maasstraat. Het reeds van oude tijden stammende
gebruik om, bij optochten, een paar reuzenbeelden, Valuas en zijn echtgenoote voorstellende, mee rond te voeren, wordt door sommigen mede geacht een schijn van
waarheid aan de legende te verleenen. 1)
Het gebied van Venloo maakte deel uit van het Rijk der Franken, behoorde na het
Verdrag van Verdun aan Lotharius, en na de verbrokkeling van Lotharingen tot
de graafschap Gelder, die in 1339 hertogdom werd. In oude bescheiden wordt de
plaats Venle (XIV), Venlo, Venloe, Vendle, Vendelo, Veenloe genoemd; de oudste
vermelding van den naam dagteekent van 867 (Uytt. IV, 1). In 1343 verkreeg Venloo
stadsrechten en bouwde zijn ommuring met vier poorten.
Van het midden der i4de eeuw of had Venloo veel van krijgsgeweld te lijden, door de,
het hertogdom Gelder betreffende, bekende erftwisten, waarbij o.a. in 151 I de stadstoren door eene beschieting ten deele instortte. In 1543 bleef Venloo onder het
gezag van Karel V (als hertog van Gelder Karel II). In '578 was de stad in handen
der Staatsgezinden; zij trad in 157 9 toe tot de Unie van Utrecht. In 1581 bestond
de Magistraat alleen uit Hervormden, werden kloosters ontruimd en in 1583 de
St. Martinuskerk door de Protestanten in bezit genomen. In 1586 gaf Venloo zich aan
Parma over en werd de Hervormde Godsdienst opgeheven. In 1597 trachtte Prins
Maurits te vergeefs de stad te overrompelen. In 1599 werden Albert van Oostenrijk
en Isabella, dochter van Philips II van Spanje, souvereinen der R.-K. Nederlanden.
Een poging tot overrompeling der stad door Prins Maurits in 1606 mislukte. De tijd
van het Twaalfjarig Bestand (i609—I6z 1) was voor Venloo gunstig. In 1632 maakte
Frederik Hendrik zich van de stad meester; de rechten der R.-Katholieken werden
gehandhaafd, ook na het verbod van den R.-K. Godsdienst in Gelderland in 1635.
In 1637 bemachtigde de Kardinaal-infant Ferdinand de stad, die in 1646 tevergeefs
door Frederik Hendrik werd belegerd. In 1648 bleef Venloo met het Overkwartier
van Gelder Spaansch. Ook in de i8de eeuw was de stad menigmaal in het oorlogsbedrijf betrokken. In 1715 werd bij het Barriêre-tractaat Venloo aan de Staten toegewezen en onder de Generaliteits - landen opgenomen. In 1 79 4 werd Venloo door
de Franschen vermeesterd, in 181 5 bij de Nederlanden gevoegd, in 183o door de
Belgen bezet. In 18 3 9 kwam Venloo weer aan Nederland.
Zegelstempels. I. Bewaard ten raadhuize: Zilveren stempel met handvatsel en een kettinkje; de
afdruk van 41 mM. middellijn stelt een schild met Venloo's wapen voor, binnen een
driepas-vormige rozet met drie halfronde en zes spitsbogige lobben, eromheen staat
in unciaaltypen: S SECRETV BVRGECIVM DE VENLE AD CAVS (XIVc).
z. I Jzeren stempel, waarvan de z8 mM. breede, zz mM. hooge, afgerond rechthoekige afdruk, in spiegelbeeld en hol, het wapenschild der stad vertoont tusschen
de letters V en L (XVII ?).

Naam en Geschiedenis.

1) Het Keizerstraatje droeg, volgens een plattegrond van het klooster Mariaweide, in 1798 den naam van
Valoesstrasze (zie of b. LXIX). Niet van oudsher echter, want het straatje was bij het bouwen van het
Wooster aangelegd op het kloosterterrein.
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3. Koperen stempel van 34 mM. middellijn met het wapenschild der stad en het
omschrift 'VILLE DE VENLOO. PROVINCE DE LIMBOURG. (XIXb).
Ronde koperen inktstempels : 1. van 33 mM. middellijn met den gekroonden adelaar
en het omschrift COMMISSAIRE DE POLICE DE LA VILLE DE VENLOO (MEUSE INFE)
(XIXa);
z. van 37 mM., met het wapenschild der stad en het omschrift ADMINISTRATION
COMMUNALE DE VENLOO. LIMBOURG (XIX A); i)
3. Een matrijs van z5,5 mM. middellijn, waarvan de afdruk het wapen der stad voorstelt
in een ovale cartouche, vastgehouden door twee geharnaste ridders met banieren;
daarboven staat WILLEM I KONING DER NEDERLANDEN , onderaan, klein: J. WIENER
FEC. (1839).

OVERBLIJFSELEN VAN VERDEDIGINGSWERKEN.
Gelegen aan een bevaarbare rivier in een streek, die de twistappel was van machtige
vorstenfamilien, werd, zooals bij de „Geschiedenis" al vermeld, de stad eeuwen
achtereen, herhaaldelijk door krijgsgeweld geteisterd en onderging, behalve een viertal
aanvallen, elf belegeringen. Zij is dan ook sedert 1343 versterkt gebleven, waarbij de
verdedigingswerken in verband met de vorderingen der krijgskunst herhaaldelijk
werden verbeterd en vijf keer aanmerkelijk uitgebreid, tot 186 7 , toen de vesting
werd opgeheven en alle verdedigingswerken op eenige weinige sporen na werden
geslecht.

Geschiedenis.

Van den ouden walmuur, in onregelmatig staand verband gebouwd van ruim
26 cM. lange baksteenen, is slechts over: 1. Aan de Spoorstraat een + 39 M.
Lang gedeelte van + 5,zo M. hoogte, waarvan ',I ° M. voor het hier en daar
met hardsteen gedekte plint. 2.. Langs den tuin van het vroegere klooster
Mariaweide een deel van + 140 M. lengte, loopende van de Spoorstraat tot
het Keizerstraatje, en waaraan zich nog, nabij dit straatje, een halfrond,
+ 2,10 M. uitgebouwd, thans nog + 3 M. hoog waltorentje bevindt, van
1,6o M. inwendige middellijn (afb. 294); diens muurdikte bedraagt 81 cM.
3. Aan de Maaskade eenig moeilijk meer herkenbaar metselwerk, deel uitmakende van achterhuizen van de Maasstraat, Welk metselwerk aansloot tegen
de afgebroken Maaspoort.
Van de steunbeeren, die, op spitse verbindingsbogen, het schutterspad droegen,
is nergens iets meer over.
Voorts zijn eenige resten van de i8de eeuwsche uitbreidingen nabij de vroegere
„Tegelsche poort" aan de Z.W.-zijde der stad to zien, nl. aan het buitenterrein
der marechausseekazerne aldaar, en wel, een stuk muur van een binnentalud
met drie bogen, waarschijnlijk de kopeinden der tongewelven van thans
dichtgemetselde ruimten, 't zij kazamatten of bergplaatsen ; vender de binnenboog van een ongeveer 3 M. breede poterne, met hardsteenen hengselblokken.
Order een der grootere bogen is, boven een gedicht deurtje, een gevelsteen
geplaatst met het jaartal 184o.

walmuur.

1)

Zie: de Maasgouw 1937, 13 „Het Venlosche stadszegel" d. H. Boermans.
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GEDENKTEEKENEN ENZ.
Literatuur.

M i892, 29. UYTT. IV, 58.

Beelden aan
den weg.

Tegen den hoekbeer der voormalige St. Jacobskapel bevat een modern kastje
een houten beeldje, de H. Maagd voorstellende met het Kind Jezus op den
linkerarm, in de rechterhand een scepter, en staande op den maansikkel de
slang vertredend; op den voet prijkt een wapenschild met een lelie tusschen
de letters HH; hg 5 8 (afb. 293, XVI B). Beschadigd. Bij het beeld behooren
twee zilveren kroontjes, twee scepters en een kruisje. Naar een inschrift van
1738 schijnen kroontjes en scepter toen geschonken te zijn door I. I. de Bruijne;
op het kruisje is een gestyleerd Madonnafiguurtje gegrift.
Aan den gevel Parade 27 bevat een modern glaskastje een H. Annatrits, de
H. Anna zittende voorstellende met op den rechterarm Maria, die zelf het
Kindje Jezus op den rechter arm draagt; hg 62,5 (afb. 296, + 1 5 oo).

Gedenksteen.

In den achtergevel van het hoekhuis Havenkade-verlengde Peperstraat bevindt
zich een overgeplaatste, van de afgebroken Maaspoort afkomstige, aan een
hoogen waterstand herinnerende, Steen met het tijdvers : ALVEVS EXVNDANS
POST THOMAE HAEC SAXA LAVABAT DEN 21 DECEMBER 1740.

Domeingrenssteenen.

In het „Hakkeplaats" geheeten slop bevinden zich, aan een poort, thans als
schamppalen gebezigde, domeingrenssteenen, beide met een afgesleten wapenschildje, het eene onderaan accoladevormig, het andere in ruitvorm (afb 292,
± 1 600).
MILITAIRE GEBOUVEN.

Arsenaal.

Het vroegere ARSENAAL, thans administratiegebouw voor Rijks- en Gemeentekantoren.

Literatuur.
KEULER, 368; UYTT. I, 102 , II, 24, 8o ; M 1881, 522.
Geschiedenis. Het arsenaal ligt op een terrein, dat vroeger behoorde tot den tuin van het Hof der
Hertogen van Gelder. Het werd ontworpen door Dirk de Haas, Luitenant-Ingenieur
i.d. der Ver. Nederlanden; de uitvoering werd in 1751 ter hand genomen door Peter
Behedt, die het bouwwerk niet vermocht te voltooien; het kwam eerst in 1759 gereed.
Sedert 1867 als arsenaal doelloos, werd het gebouw 1914-1918 als hulpgevangenis
gebezigd, en in 1 9 21 in een administratiegebouw veranderd.
Beschrijving.

Vrij liggend, van baksteen met hardsteenen details opgetrokken, twee verdiepingen hoog en met een schilddak gedekt, rechthoekig gebouw van negen
vensterbreedten in de lengte, drie in de breedte en met aan den achtergevel,
een middenrisaliet van drie vensterbreedten en van een vensterbreedte voorsprong (afb. 2 97, 29 8, 299).
Boven het lage plint verrijzen de effen muren, bekroond door een rondgaand,
forsch hoofdgestel, welks fries, zoo aan den voor- als aan den achtergevel, in het
midden een schelpcartouche vertoont met het jaartal MDCCLI. De rondboogpoorten, voor en achter, van den vroegeren middendoorrit, zijn van hardsteen,
en elk gevat binnen een ordonnantie van twee Korinthische zuilen met recht
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en gekornist hoofdgestel; de boogsluitsteenen zijn getooid met een acanthusblad. De segmentboogvensters zijn met hardsteen omlijst, en elk met een
acanthus-sluitsteen versierd.
De inwendige indeeling is geheel nieuw.
Binnen bevindt zich, verplaatst, een hardsteenen gedenksteen met het chronogram (175o): ' T ZESENT WINTIGST NANOEN VAN SEPTEMBER VERSCHEEN
NAUWLI JKS OF HIERTOE WAS GELEGT DEN EERSTEN STEEN. DOOR CAREL
AUGUST EMANUEL GRAVE VAN RECHTEREN.

Aanvankelijk vormde de benedenruimte een groote zaal met standvinken en met,
dwars erdoor, een doorrit; de risaliet bevatte te weerszijden van den doorrit trappen,
een rechts, een links, die op de bovenverdieping toegang gaven tot zich langs den
achtergevel uitstrekkende gangen, waarop verschillende vertrekken aansloten.
Het aantal vensters was toen geringer, voor en achter, beneden vier, boven vijf,
ter zijde telkens twee (afb. 29 7 , 298).
In I92I werd het inwendige verbouwd, het uitwendige gerestaureerd, met vermeerdering der vensters (afb. 29 7 , 2 9 8 en 2.99); de toen reeds veranderde houten kroonlijst
werd door een nieuw ontworpene vervangen; de dakvensters werden vermeerderd
en van een gebogen fronton voorzien; de oude schoorsteenen werden door een centralen schoorsteen vervangen.
De restauratie geschiedde met Rijkssubsidie volgens aanwijzingen van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.

Verbouwing
en restauratie.

KAZERNEGEBOUWEN. LITERATUUR : UI JTT., II, 3 I . KEULLER, 368.
Nabij de Roermondsche poort bevinden zich twee, thans bepleisterde, baksteenen kazernes ; beide zijn eenvoudige, rechthoekige, langgestrekte gebouwen
van drie verdiepingen en onder een zadel- en schilddak ; zij werden gebouwd
in 1732 om de bevolking van de verplichte huisvesting van soldaten te bevrijden. Het eene, gelegen langs de Spoorstraat, ongeveer 6o M. lang en ii 1/2 M.
breed, client, thans verbouwd, tot marechausseekazerne, het andere, gelegen
langs de Vleeschstraat, ongeveer 33 M. lang en i 2 M. breed, client thans tot
militaire magazijnen en woningen.

Kazernes.

BURGERLIIKE OPENBARE GEBOUWEN.
HET RAADHUIS.

Raadhuis.

KEULLER, 364, UYTT. IV, MO. M 188o, 253, 257, 2.6i; 1891, 189; 1892, 5; 1896, 5, 34.

Literatuur.

Limb. Jb. 1 9 24, 123.

Het gebouw staat, met den voorgevel naar het Zuiden, vrij op het Marktplein,
waarvan langs den oostgevel een gewone, langs den westgevel slechts een
smalle straatbreedte vrij blijft.
Algemeen. Het nagenoeg vierkante gebouw is opgetrokken van baksteen met
ruime toepassing van groefsteen voor details en versiering ; het telt drie verdiepingen en is gedekt met vier schild- en zadeldaken : een langs den voorgevel,
de andere drie, naast elkaar, rechthoekig op dit vOOrdak. De voorgevel heeft,
zoo rechts als links, een achtzijdigen hoektoren, en, langs zijn front, een open,
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tweevleugeiige buitentrap, waarvan het middenbordes ter eerste verdieping
overdekt is door een op zuilen rustend baldakijn, hetwelk de tweede verdieping tot open balkon strekt. (Mb. LX, 3 00, 3 01, 3 02, 3 0 3 , 304).
Plattegrond. De eerste bovenverdieping is de hoofdverdieping en is van
het middenbordes der buitentrap toegankelijk; dit geeft toegang tot de rechthoekige middenhal, die haar Licht betrekt door twee vensters, een rechts en
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een links van het baldakijn; achter de hal ligt de wachtkamer (van oudsher
de „hertogskamer" geheeten); rechts, dus oostelijk, strekt zich de raadzaal
uit, aan de noordzijde door een wand gescheiden van een achterzaaltje; links,
dus westelijk, ligt achteraan de burgemeesterskamer, vooraan die van den
secretaris, tusschen die vertrekken, (thans) de trap naar de tweede verdieping,
die administratielokalen bevat. Van de hoektorens bevat alleen de oostelijke
een trap.
In de verdieping gelijkstraats vormt het drievierde, noordelijke gedeelte een
zelfstandige markthal, met drie poortdeuren naar de straat. Door een zwaren
muur van deze hal gescheiden ligt, tusschen de buitentrap en de hal, een overwelfde portiek met twee toegangen onder de trapvleugels, en bijruimten
onder de bordessen. Onder de markthal bevindt zich een overwelfde kelder,
die aan de oostzijde door een buitentrapje toegankelijk is.
De vier gevelmuren zijn even hoog; de goten liggen achter een gemetselde
borstwering, die aan den achtergevel en aan den westelijken zijgevel jets
is overkraagd.
Het hooge punt bestaat (thans) uit hardsteenen bossageblokken; daarboven
is het gevelwerk van baksteen, terwij1 de kruiskozijnen, de vlakke en de
geprofileerde gevelbanden uit groefsteen bestaan, nagenoeg alle (vernieuwd)
in Udelfanger zandsteen.
De voorgevel domineert voornamelijk door zijn monumentale trap en zijn
flankeerende torens, waarvan de oostelijke forscher en hooger is dan de
westelijke; beide torens hebben een achtzijdige, klokvormige bedaking,
waarop een open koepeltje verrijst met peervormigen top.
Het front tusschen de torens heeft beneden een (voorheen open) portiek van
vijf rondbogen op hardsteenen Dorische pilasters tusschen Ionische vO6rzuilen ; de assen der boogopeningen strooken met de assen der groefsteenen
vensters; (thans) dubbele kruisvensters ter eerste, enkelvoudige kruisvensters
ter tweede verdieping. Op de zwikken der benedenportiek geven ankers het
jaartal I 5 98 aan.
Aan elk der twee bovenverdiepingen vertoont het vOOrfront een groefsteenen pilasterordonnantie beneden van Ionische, daarboven van Korinthische
Orde, alwaar de dakborstwering het fries vormt, waarin, boven de vensters,
links twee, rechts twee, medaillons zijn aangebracht, die (thans) busten bevatten, respectievelijk van Hub. Goltzius, Erycius Puteanus, Jan van Cleef
en Jan van Venloo ; het middenvak boven de balkondeur prijkt met het wapen
der stad, waarboven een geveltje verrijst van twee geledingen, de bovenste
met, tusschen een paar obelisken, een nis en een tympanon. De torens zijn
versierd met hoekblokken en banden; de westelijke heeft enkele eenvoudige
venstertjes, de oostelijke in zijn zuidelijk gevelvlak kruisvensters met tympanonvormige bovendorpels, en geheel boven een uurwijzerplaat.
De hardsteenen hoekpijlers der ijzeren trapleuning hebben als topversieringen
twee knoppen en vier leeuwen [twee nude (afb. 307 en 308), twee bijgemaakte]
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met de wapenschilden van, respectievelijk: Gelder, Venloo, Venloo, Holland.
Het baldakijn vertoont een Ionische ordonnantie, terwiji de rondbogen op
Dorische pilasters rusten. De gesmeed ijzeren leuning van het baldakijn draagt
het jaartal 1737; het balcon heeft een overeenkomstige gesmeed ijzeren leuning
verhoogd met randen in Lodewijk XVI-trant; in het midden het wapenschild
van Gelder.
Oost. zijgevel. De oostelijke zijgevel heeft beneden twee korfboogdeuren, waarvan een, met
dubbele deuren, tot de hal behoort, de andere, een smalle deur, tegen den
toren aansluit; voorts twee eenvoudige kruisvensters met tympanvormigen
bovendorpel. De eerste en de tweede verdieping vertoonen beide een grillige
Ionische pilaster-ordonnantie, de benedenste staande op consoles en verhoogd
met postamenten, de bovenste met, op de kapiteelen, uitkragingen, die telkens
een postament dragen met een boven de dakborstwering uitstekenden obelisk;
de dubbele en de enkelvoudige kruisvensters dragen alle een fronton; de
geprofileerde banden hebben een ornamentaal fries, de borstwering heeft een
korbeeluitkraging. Muurankers geven beneden het jaartal 1 5 97 aan. Op een
steentje boven de groote deur staat ANNO DOMI I 5 97.
Achtergevel. De noordelijke of achtergevel (afb. 3oz) is, behoudens de onderbrekingen
met geprofileerde banden, effen; de dakborstwering, met vijf ronde openingen,
is uitgekraagd op tien korfbogen en wordt op de hoeken geflankeerd door
achtzijdige spietorentjes. De midden in den gevel geplaatste rondboogdeur
heeft een forsche groefsteenen omlijsting met cartouche-penanten en een
bovennis, waarin (thans) het beeld staat van een geharnasten ridder (misschien
van Aartshertog Albert, en alsdan tot een door Schissler vervaardigde fontein
behoord hebbende), staande op een (ook van de fontein afkomstige) schildpad.
De kruisvensters zijn eenvoudig. Boven de poortdeur is het wapen van Gelder
geplaatst, afkomstig van de in 188 5 afgebroken Geldersche poort.
Westel. zijgevel. De Westelijke zijgevel, in den trant van den achtergevel, heeft boven de lage
poortdeur een gevelsteentje met het wapen der stad en met de vermelding
VENLONA STADSMEELWAAG I 699.
Inwendig.
De benedenverdieping. De markthal (thans archief, zie bij „Restauratie")
Hal. wordt door vier hardsteenen Dorische zuilen, die onderling en met muurpijlers door baksteenen gordelbogen zijn verbonden, in negen traveeen verdeeld. De ruimte is niet overwelfd.
Portiek. De muur, die de hal en de portiek Scheidt (afb. XLa en 3 o3a), vroeger buitengevelmuur, is aan de zuidzijde opgeluisterd met groefsteenen vlakke banden
en heeft drie deuren en drie smalle tusschendorpelvensters, met, onder elk
venster, een kelderraampje. De hoofddeur (die niet in het midden van den gevel
staat) is geflankeerd door gecanneleerde halfzuiltjes op diamantkop-postamenten
en met bladornament-kapiteelen ; van den, uit een stuk Steen gehakten, korfboog is het profiel versierd met een eierlijst en een tandlijstje, en vertoont
het front ranken en engelfiguurtjes ; de bekroning is verdwenen; de overige
deuren en vensters hebben, onder hun gemetselde korfbogen, groefsteenen
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boogtrommels versierd met ranken en fantastische diermotieven. De portiek
is overwelfd met ineenloopende riblooze kruisgewelven, rustend op gevarieerde, geprofileerde consoles, die (later) in den muur zijn ingelaten; aan de
zuidzijde rusten de gewelfzwikken op de eenvoudige geprofileerde draaglijsten van de binnenpilasters der hardsteenen arcadepijlers van den voorgevel.
De hoofdverdieping. De door moerbalken verdeelde zoldering van de
raadzaal (afb. 303) is thans gestucadoord. Aan de zuidzijde heeft deze zaal
afgeschuinde hoeken met deuren, waarvan de oostelijke uitkomt op het traptorenportaal. De breede schouw met ingebogen, en met relieftegels versierden,
haardwand heeft een boezem rustende op rood-wit marmeren muurzuiltjes
en zandsteenen faunconsoles, die ter zijde zijn bebeeldhouwd met tafereelen:
Adam en Eva in het Paradijs, hun Uitdrijving, een pelikaan, engeltjes; de
lateibalk is opgezwenkt; op de hoeken heeft de boezem uit acanthusvoluten
oprijzende pilasters, die zelf met voluten tegen het bekronende hoofdgestel
aansluiten, in het front stelt een schilderstuk de Vrijheid voor met het wapen
der Vereenigde Provincien (afb. 3 70 ; benedendeel XVII A, bovendeel
XVIII A) ; veranderingen.
De hoekdeuren zijn gevat in een Ionische omtimmering met boven het verschrompelde hoofdgestel: rechts, in een rijk encadrement, de geschilderde
allegorische voorstelling van het Twaalfjarig Bestand (chronogram 1609),
bovenaan de wapens van Gelder en van Venloo. Links een mechanische
kalender, waarbij de voorstellingen van de Gerechtigheid en van het Laatste
Oordeel, en, bewegelijk: Adam en Eva, Kahl en Abel, engelen met vlammend
zwaard; ter zijde, in medaillons, Adam en Eva en hun Verdrijving (XVII).
Het jaartal MDCCC XXII betreft een reparatie.
In de burgemeesterskamer bevindt zich een (verplaatste) houten schoorsteenmantel (XVII B), en, boven een deur, een eiken paneel (XVII ?) met vermanenden tekst (waarschijnlijk van een liefdadigheids-instelling) bekroond
met een cartouche en in de bovenlijst tusschen engelen, de buste van God
den Vader.
In de kamer van den secretaris is geplaatst een kalksteenen schouw, waarvan
oud zijn: de uitkragingsconsoles met cartouche-versiering en de hoofdgestelvormige koplijst met cartouchen tusschen triglyphen (XVId).
Het portaaltje der raadzaal in den zuid-oostelijken hoektoren is overwelfd
met een ribloos straalgewelf op acht gevarieerde consoles en met een rozetsluitsteen; de gewelfschelpen zijn beschilderd met ranken en grotesken op
lichten ondergrond (afb. 304, XVIIb).
Literatuur: M 188o, z 5 3, UYTT. IV ioi. N. Venlosche Courant v. 9 Dec. i922, 3e bl.
(d. H. Opdelaack).
Het gebouw staat ter plaatse van het in 1 374 door de stad van ridder Gerhardt van
Bocholt gekochte „Steenen Huis", dat tot raadhuis werd ingericht. In 1597 werd,
na een uitgebracht rapport, dat het gebouw bouwvallig verklaarde (archiefstuk n°. 613),
aan Willem van Bommel uit Emmerik het afbreken van het oude en het bouwen van
een nieuw raadhuis opgedragen. In 1601 was het nieuwe gebouw voltooid. In 1609
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werd door den Luikenaar Alard Rolf de open steenen buitentrap tegen den voorgevel
geplaatst. In de T8de eeuw werd het balcon veranderd, verkreeg de raadzaal haar
bekleeding met goudleer en werden de ijzeren leuningen van de buitentrap vernieuwd.
Dit is, in het kort, hetgeen uit berichten omtrent het raadhuis bekend is.
In 18 7 8 werden maatregelen voorbereid om het bouwwerk, waarvan de profielen
der gevellijsten waren weggekapt geworden, en de gevels herhaalde malen waren
bepleisterd en bedorven, te herstellen, hetgeen met 's Rijks steun omstreeks 188o en
volgende jaren geschiedde door den gemeente-architect J. Kayser.
Wanneer men de tot ons gekomen mededeelingen toetst aan hetgeen aan het bouwwerk
valt waar te nemen, blijkt het echter niet aannemelijk, dat het stadhuis in de jaren
I 59 7—I6o1 geheel en al door een nieuw gebouw zou zijn vervangen.
De datum van den voorgevel staat vast, niet alleen door het, met ankers aangegeven,
jaartal 1 59 8, maar ook uit de bekende data van de eerste steenlegging van den rechter
hoektoren (z Juni 1597) en van de plaatsing van de spits op den linker (I I Juni 1597),
maar het onderkelderde deel van het gebouw, dat het noordelijke 3/4 deel van het
geheel beslaat, moet ouder zijn dan het zuidelijke voorgedeelte. De redenen daarvan
zijn de navolgende.
I °. De twee zware binnenmuren (zie den plattegrond), die het gebouw in drieen
deelen, zouden, recht doorgetrokken, in het midden van voorgevelvensters terecht
komen; zij zijn dan ook met dunne, schuin geplaatste muurtjes op dien gevel aangesloten.
2°. De kelder, die naar zijn bouwwijze van de i6de eeuw dagteekent, beslaat de
voile breedte van het gebouw, maar slechts drie vierden van zijn diepte ; bij een uitgraving in Juni 1926 aan den oostgevel verricht bleek het fundament van het zuidelijke
deel van het gebouw zonder verband op den voet van het onderkelderde gedeelte aan
te sluiten; de kelder zelf heeft aan zijn zuidzijde de overblijfselen van een luchtschacht.
3°. Omstreeks Mei 19 3 2 werd de achter de steenen vOOrtrap gelegen portiek, die
tot politiebureau was ingericht geweest, vrij gemaakt van de daartoe gediend hebbende
muurtjes en wandkasten; het daarbij blootgelegde zuidfront van de hal bleek toen
het benedendeel te zijn van een vroegeren buitengevel. (Zie de beschrijving biz. I62.).
4°. De portiekoverwelving rust aan voornoemden frontmuur op kraagsteenen, die
kennelijk, in dien muur zijn aangebracht in daarvoor ingehakte kassen.
5 °. Eenige mededeelingen in het aangegeven artikel in de Venlosche Courant van
9 Dec. 1922, steunen die gevolgtrekking. Het daarin genoemde aantal aangevoerde
leien is juist voldoende om het stadhuis in zijn geheel te kunnen dekken; het genoemde
aantal aangeschafte baksteenen kan echter hoogstens voldoende zijn geweest om
een vierde deel van het bouwwerk tot stand te brengen, en was dus juist toereikend
voor de uitvoering van het gebouwde deel ten Zuiden van het onderkelderde gedeelte.
Het is dus waarschijnlijk, dat in '597 aan van Bommel het bouwen van het toegevoegde
voorgedeelte werd opgedragen, alsmede de vernieuwing der bedaking of althans
van de dakbedekking in haar geheel. Misschien ook herstellingen aan den oostgevel,
die hem het recht gaven met ankers het jaartal 1 597 aldaar aan te brengen, terwip
waarschijnlijk die gevel toen met een pilaster-ordonnantie werd opgeluisterd.
Restauraties.

Bij de voorbereiding der restauratie, die met Rijkssubsidie in i88I door den gemeentearchitect J. Kayser werd ter hand genomen, is de vraag of de voorgevel al dan niet
gerestaureerd zou worden met toepassing van een pilaster-ordonnantie, een onderwerp
van geschil geweest tusschen den architect en den adviseur der Regeering, Dr. P. J. H.
Cuypers, die van oordeel was, dat de achtergevel en de westelijke zijgevel, die nimmer
een pilasterversiering hadden gehad, het karakter van het gebouw in zijn geheel
moesten bepalen. Bij onderzoek van het muurwerk bleek echter, dat aan den voorgevel
pilasters hadden bestaan, die evenwel den schijn hadden van later in het metselwerk
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to zijn ingehakt; toch vereenigde zich de adviseur ten slotte met de zienswijze van
den architect Kayser; alleen kwam de voorgenomen toepassing van pilasters aan
de hoekkanten van den Z.O.toren to vervallen.
De restauratie van den oostelijken zijgevel geschiedde eenige jaren later; het is ons
niet bekend om Welke redenen de behandeling van dien gevel weelderiger is dan die
van den voorgevel; missckuen op grond eener afbeelding van het eerste deel der
i8de eeuw (zie afb. 300), waarin de bovenlijst van dien gevel met obelisken schijnt
to zijn getooid.
Op grond van uiterst schaarsche, en zelfs twijfelachtige gegevens ontworpen, mogen
o. i. noch de uitdossing van den voorgevel, noch die van den oostelijken zijgevel,
als betrouwbare voorbeelden van vroeg- i 7de-eeuwsche renaissance-bouwkunst
worden aanvaard.
De achtergevel en de westelijke zijgevel werden, met hoogere vensters echter, op
grond van tamelijk voldoende gegevens in hun eenvoudigeren, meer middeleeuwschen
trant gerestaureerd.
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re.rtauratie van 2934. In 1934 werd het twee jaar to voren blootgelegde oude muurwerk der portiek achter de buitentrap hersteld (afb. LXa). Alleen de ontbrekende
westelijke kolom met postament van de hoofddeur behoefde to worden bijgemaakt.
Naar de overgebleven resten der kozijnen, spijlen, duimen en scharnieren werden
deze in hun oude vormen hersteld, en voorzien van glas-in-lood paneelen en luiken.
Ofschoon de gewelven op bepleistering berekend waren, werden zij thans gevcegd,
waardoor zij de interessante techniek der uitvoering op bekoorlijke en duidelijke
wijze laten waarnemen (afb. 3o3a).
De vroegere markthal werd ingericht tot archief en daartoe voorzien van een brandvrije zoldering; de westelijke deur werd, met behoud der oude buitenomlijsting,
vervangen door een muur, waarin een ovaal venster; de noordelijke inwendig brandvrij afsloten; van den oostelijken wand de breede middendeur met brandvrije binnendeuren als doorgang gehandhaafd, de deur tegen den Loren door een muur vervangen.
De (niet oorspronkelijke) oude vensters aan de zuidzijde werden, in verband met
de tegenwoordige bestemming, vervangen door drieledige steenen kruiskozijnen en
voorzien van glas-in-lood. (Afb. 3o3b). Een en ander geschiedde volgens de adviezen
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, onder leiding van den architect
A. L. Oger van dit bureau.
Het noordelijke drievierde van het gebouw dagteekent van omstreeks het midden
der i6de eeuw. In i597 verkreeg het raadhuis een bijna vier M. zuidelijker gelegen
nieuw front, waarbij het benedendeel van het oude front behouden bleef, als afscheiding van de markthal en de nieuw ontstane zuidelijke, overwelfde portiek;
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de vertrekken der bovenverdiepingen werden met de gewonnen ruimte vergroot.
In 1609 werd de monumentale steepen buitentrap aangelegd; de hekken van den balda
kijn en die van het balkon werden in de i8de eeuw vernieuwd. In de i6de en in de
i7de eeuw werden de korfboogpoorten aan de drie vrije zijden van de benedenhal
door de muren gebroken of gewijzigd. Bij de restauratie werden de torenspitsen,
die in de i8de eeuw waren veranderd geworden, naar oude afbeeldingen vernieuwd.
Schilderijen.

Ten raadhuize worden bewaard de volgende schilderijen:
I. „Justitia" en „Pax" elkaar de hand gevende; blijkens het tijdvers in 1609
geschilderd. Vlaamsche school (trant Otto van Veen). Paneel, 94 X 72 dagmaat.
2 en 3. Christus en Maria. Levensgroote borstbeelden. 17-de-eeuwsche
Nederlandsche navolgingen van de door P. Isselburg in 16°8 gemaakte gravures
naar Geldrop Gortius. Paneel 58 x 5o.
4. Het beleg van Venlo in i5ii (rechts) en de doortocht door de Roode Zee
(links). Het beeld van 0. L. Vr. te Genooi, in den rechter bovenhoek is een
toevoegsel uit lateren tijd. Blijkens het jaartal op de lijst in 1613 geschilderd.
Toegeschreven aan Hubert Goltzius (1526-1583). Doek, 12 I X 182 dagmaat.
5. Het verraad van Venlo in 1597 (rechts) en de geschiedenis van Haman
en Esther (links). Doek, 121 X 182 dagmaat (Afb. 367b).
6. Het beleg van Venlo in i6o6 (rechts) en de geschiedenis van Holofernes
(links). Doek, i2o X 182 dagmaat. 5 en 6 van dezelfde hand als en gelijktijdig
met 4 (Afb. 367a).
7. Het Laatste oordeel. In het midden onderaan gem.: „Hubertus Herbipolitanus inventor fecit". Door Hubert Goltzius. Paneel i 26 x 242 (Afb. 368).
8. Rotsachtig berglandschap met hertenjacht. Door Roeland Savery (z576—
1639). Doek, 126 X 180.
9. Portret van Ericyus Puteanus. i 7de-eeuwsche copie naar het origineel
van Ant. van Dijck in de Lichtenstein-Galerie te Weenen. Doek, 71 X 54.
10. De Amazonenslag. Laat i7de-eeuwsche copie naar een prent in spiegelbeeld naar het origineel van Rubens te Munchen. Doek, io5 x 139 dagmaat.
II. Stilleven van fruit, met papegaai en moor. Vlaamsche navolging van
J. D. de Heem (XVIIc). Doek, 163 X 235.
12. Portret van Philips IV van Spanje, op jeugdigen leeftijd. Levensgroot
kniestuk. Laat i 7de-eeuwsche Nederlandsche navolging van een werk in de
manier van Velasquez. Doek, i17 X 82 dagmaat.
13. De Vrijheid. Schoorsteenstuk in de raadzaal. Moet links, langs de rand,
gemerkt zijn „Clifford". In den trant van Ph. van Dijk (omstreeks 1700).
Doek, 123 X 92 (Afb. 369).
14. Veldslag tusschen Christenen en Turken. Manier Jacques Courtois
gen. Bourguignon. (XVIId). Doek, 135 X zoo.
15. Geidealiseerd Italiaansch boschgezicht bij de kust, met reizigers. ZuidNederl. School omstr. i 700. Doek, 173 x 124, van boven afgerond. Dient
als schoorsteenstuk in de burgemeesterskamer.
16. Het Wapen van Venloo met het onderschrift „Venlona" en „Festina lente
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cauta fac omnia mente", gehouden door twee herauten, ieder met vaandel,
waarop nogmaals het stadswapen. Copie van omstr. 1700 naar de prent van
Ph. Calaber te Leuven, 1692. Doek, 133 X 901/2.
17. Boschrijk landschap met figuren bij antieke bouwvallen. Onbekende
school (XVIII A). Doek, 135 X 203.
18. Rouwbord van Vrouwe M. A. van Mattekloodt, dou re van J. B. baron
van Wittenhorst (begraven in de Martinikerk). Met twee wapens en het
opschrift „Obiit 2 5 April 1759". Het mannelijk wapen: gedeeld, 1. geschuinbalkt rood en wit, z. rood getongde gouden leeuw op zwart; het vrouwelijk:
rood, met Witte naar links omziende eenhoorn op groenen bat
19. Portret van burgemeester Beckers. Links bovenaan gem.: „Aet. 8o,
1835", rechts beneden: „J. Velters pinxit Graa...". Doek, 62 X 52 (Afb. 370).
20. Interieur van een herberg met rooker. In de manier van Joost van Craesbeek door Jan Warnars, 1845 (rechts beneden gemerkt). Doek, 61 X 491/2.
Zilveren en koperen insignes van stadsboden (1646-1713).
Standaard-maten en gewichten (XVI, XVII, XVIII), waarbij een bronzen
maatvat (+ 1500) 40 cM. breed en met het stadswapen (afb. 306).
Kluisters en boeien. Een klepper.
Twee hellebaarden, een gerichtszwaard, drie slagzwaarden, een lans, een helm
(XVI en XVII). Twee bommen (XVII) I).
Model van een oorlogsschip (1707).
Een verzameling sleutels (XVI, XVII, XVIII).
Een korte degen met hoornen gevest, de kling met gegraveerde figuren
(XVIII A).
Twee geweren met koperen kolf (arabisch?).
Een bronzen beeldje (--I-- 1400), oorspronkelijk kaarsdrager (afb. 305).
Een gesneden houten kinderkopje (4- 1700?).
Drie kassetten (XVI en XVII) ; een offerbus (XVIII ?). Geetst en gegraveerd glaswerk met historische wapens : bokaal, drie bekers, twee flacons (XVII en XVIII).
Een commode met bovenkast (XVIIId).
Vier historische zijden vaandels (1743).
Een verzameling medailles vervaardigd door de gebr. Wiener (XIXb).
Het wapen van Venloo, in terracotta (vroeger in den gevel) vervaardigd
door I. G. R. H. Jungen (XIXb).
Elders bewaard : Vier ijzeren kanonnen (XVI), een gedagteekend 1577.
In den toren hangen drie oude klokken : 1. van 5o middellijn, waarop in fractuurtypen staat: „J1-1.s . maria Johes . me . fecit . Anno drii m° cccc° xciii°";
daarbij het wapen van Gelder.
2, van zoo middellijn, met in fractuur: „Anno . dominy . m . v c en xii . gheret .
van . venle . ghoit . my", daarbij muntafdrukken en rozetjes.
1) Hetgebruik van bommen heet ter plaatse te dagteekenen van 1588 bij het beleg van Wachtendonk, en hun
uitvinding geschied te zijn te Venloo.

Varia.

Klokken.
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3, van 44 middellijn, versierd met palmettenbandjes en waarop staat: +
RADVS -I- DE + VENLOE ME -I- FECIT ANNO

CON-

1612.

Picardie n°. 9. Gevel van het vroegere gildehuis („gaffel") der wevers,
5,5o M. breed, behalve het dak twee verdiepingen hoog; gemoderniseerd en
gecement; in den geveltop bevinden zich, in het midden een zeer verweerd
groefsteenen borstbeeld en aan weerszijden een leeuwenkop (XVI).
2. Van den „gaffer van het looiersgilde bevindt zich in den tuinmuur van
een ter plaatse, Groote Kerkstraat 18, nieuw gebouwd huffs, een gevelsteen
groot 36 X 24 met het opschrift: Ao 1650 OP CVSTE DER GILDT, en, er
onder, de afbeelding van een huidenschraper.

Gildehuizen. z.

Veerhuis.

Op den linker Maasoever ligt het vroegere veerhuis „de Staay", thans boerderij
en café, en bestaande uit een voorvleugel met zadeldak tusschen twee rechtkantige topgevels en twee lagere zijvleugels, samen aangelegd om een rechthoekigen hof (XVII). In een kamer: een betegelde schouw met koperen
haardomlijsting (m XVIII); in een vertrek en in een gang brume en blauwe
tegeltjes. (Het inwendige in 193o door brand vernield).
KERKELIJKE GEBOUVEN.

Ned. Herv. kerk.

DE NED. HERV. KERK.
LITERATUUR.

K 119, 279; 302, 363.

UYTT. III 214 ; IV,

34, 35. M 1898, 53.

Ligging.

De kerk strekt zich uit Tangs de noordzijde van de Gasthuisstraat, is aan de
westzijde belend, aan de noord- en de oostzijde door smalle open ruimten
van de omliggende erven gescheiden (afb. LXI en 309).

Geschiedenis.

Zij ligt ter plaatse van het vroegere St. Jorisgasthuis, waarvan de kapel in 1632 aan
de Protestanten werd afgestaan, in 1637 voor hen verloren ging, maar hun in I702
werd teruggegeven. In 1718 werd de kerk aanmerkelijk vergroot door den Dordtschen
bouwmeester Pleun van Bolnes.

Plattegrond.

De kerk bestaat uit een, zich naar het Noorden uitstrekkenden, rechthoekigen
midden-vleugel, met aan den zuidmuur den preekstoel, aan de noordzijde een
halfronde verruiming; op dien middenvleugel sluiten to weerszijden vierkante
zijvleugels aan, elk met een ingang aan de straat en met een getimmerd binnenportaaltje ; aan den oostwand van den rechter vleugel bevindt zich het orgel;
daar achter ligt de 5/8 zij dig afgesloten consistoriekamer.
Het gebouw is opgetrokken van baksteen met effen muren en rondboogvensters, de middenruimte slechts sprekende door een geringen voorsprong.
Op het leien zadel- en schildendak verrijst een achtzijdig open klokkenkoepeltje met leien helm, kruis en windvaan; de oostelijke zijvleugel,
die samen met de consistoriekamer, gevormd is uit het koor der vroegere
gasthuiskapel, heeft eenvoudige steunbeeren, en deels bijgeronde, deels dichtgemetselde vroegere spitsboogvensters. De ingangen hebben een rechthoekige, geprofileerde hardsteenen omlijsting. De muren zijn beneden de
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waterlijst gecement. Aan de noordzijde van den achtervleugel bevindt zich
een vroegere hardsteenen korfboogdeur; de halfronde verruiming is uitwendig half-achtzijdig, en op de hoeken van pilasters voorzien ter ondersteuning van de daklijst.
De kerkruimte (afb. 309) is condom, op een zelfde hoogte, voorzien van een
als hoofdgestel geprofileerde lijst; de hoeken hebben pilastervormige verzwaringen. De middenruimte is overspannen met een van hout en stukadoorwerk samengesteld, halfrond tongewelf, elk der zijvleugels met een korfbooggewelf, waarbij de pilasters telkens met gordelbogen zijn verbonden. De

Inwendig.
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vensters hebben schuine neggen. Te weerszij den houdt een laag schotwerk
achter elk portaal een gangruimte vrij.
De consistoriekamer heeft een gestukadoord moerbalkplafond met eenvoudige
Lodewijk XIV lijstversiering en, in den haard, een sierlijke ijzeren plaat.
Boven die kamer zijn, achter het orgel, de overblijfselen zichtbaar van ronde
schalken met geprofileerde kapiteelen en aanzetten van het laatgothische
ribgewelf van het vroegere koor (1509).
Hardsteenen gedenktafel der eerste steenlegging door Willem van der Beke,
met wapen (16 Juli 1718).
De kerk bezit:
Eenvoudig koperen doopbekken (XVIIId).
Eiken preekstoel op balusterpoot met omgekeerd hielvormig gekoofden
draagkorf, de zeszijdige kuip met Ionische hoekkolonnetten en rondboogpaneelen, het klankbord met geprofileerde lijst (XVIIIa).
Doophek met balusterspijlen en eenvoudige doopbanken (XVIIIa).

Gedenktafel.

Doopbekken.
Preekstoel.

Doophek.
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Banken.
Orgel.

Zerk.
Gebrandschilderde
glazen.

A vondmaalzilver.

Tin.

Blok.
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De kerkbanken eenvoudig, grootendeels oud (XVIII A).
Orgel, waarvan het front, gedragen op een vlakke ornamentale uitkraging
met engelen en hartvormig opschriftbord, bestaat uit, twee hoog, telkens
drie velden, met muziektropheeen versierd, daarboven een vijfdeelig pijpenfront met terzijde cherubijnen, bovenop bazuinblazende engelen, in het midden
het wapen der Ver. Nederlanden (± 1 7oo; in 1713 overgebracht uit de Herv.
kerk van Roermond). Niet ongerept.
Hardsteenen grafzerk (XVIII A) van Arnoldus Couten en Helena van Leeuwen
(M 1926, 55).
In vijf vensters gebrandschilderde paneeltjes met familie-wapens en bijschriften (M I 898, 53) betreffende: 1, Willem Vonk-Alida Boers, 1719.
2, Rijnier van der Beke-Maria Buysers, 1719. 3, den predikant Johan Wilh.
Freijlingius, 1 7 1 9 . 4, Frederik Nolens-Petronella Bouts, 1719. 5, Hendrick
Vermasen-Margarita Moorees. 6, Hermanus Moorees-Anna Faasen. Alle
meet of min beschadigd.
Broodschaal (afb. 3 1 o) middellijn 35, met Breeden gedreven bloemenrand;
er op gegrift „Dese beekers en tafelbort sijn gekocht van de Diakony tot
Venlo I 71 I"; merken: Venlo en HK onder een kroon; (Hendrik Klingerbotch, oved. + 1668; de merken misschien later gebezigd door zijn weduwe).
Vier bekers : I, met gegrifte ranken, reigers, planten en „Diakony tot Venlo",
merken: hart met drie lelies, AC, en L. 2, met drie paneeltjes, twee met een
Heer, een met een Dame, schildje met huismerk (naar de kleedij + i700).
3 en 4, waarop „De Dyaconie van Roermonde en resp. „Den zzen Julyus
1707" en „den zoen Martius 1 705", merken : leeuw, lelie, een onherkenbaar.
Twee schaaltjes („D. Messchaert Blocktin" en engel tusschen palmtakken,
XVIII).
Wijnkan (Rotterdam I D, leeuw, druiventros, engeltje, XIXa ?).
In den koepel hangt een klok van 55 middellijn, en waarop staat:
PROTESTANTSCHE GEMEENTE VAN VENLO GEGEVEN UIT STADSKASSE CID ID
CCCXXXVI SOLI DEO GLORIA FONDUE A TONGRES PAR J : B : N : ET F : A : GAULARD
FRERES.

R.-B. Berk.
Literatuur.
Geschiedenis.

DE PAROCHIEKERK VAN DEN H. MARTINUS.
RS
297 ; 1891, i85, 189; 1898, 49; 1905, z6. KEULLER
N. Cath. KALF K. Kerken. M I0,
3 5 O. UYTT. I, 47, III, 99.
De oudste berichten gaan terug tot de i 3 de eeuw. In de 1 5de eeuw hadden verbouwingen en uitbreidingen plaats 1 41 I , 1418, 1429, 1458, 148 5 ), maar omtrent
hetgeen geschiedde geven de berichten weinig of geen licht. In 148o werd, ongeveer
anderhalven Meter vOOr den ouden toren, door de stad, maar tevens ten dienste
der kerk, een vrijstaande, nieuwe, hoogere toren opgetrokken, waar de straat doorheen
liep, Welke toren deels door aardbeving, deels door beschieting in 1511, zwaar
werd beschadigd, en waarvan de bouwval in 1676 werd opgeruimd. Aanmerkelijke
restauratiewerken hadden in 1879 en volgende jaren plaats onder den architect
Dr. P. J. H. Cuypers.
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De kerk (af b. LXII en LXIII, 3 II, 3 1 z, 3 I 3, 3 14) ligt vrij, met den westgevel Algemeen en
aan de verlengde Kerkstraat. Zij is een door verbouwing uit een kruiskerk plattegrond.
ontstane, overwelfde driebeukige hallenkerk, wier beuken uitloopen in drie
koren van nagenoeg gelijke breedte en diepte; het deel van den noordbeuk
ten westen van het voormalig dwarspand heeft echter zijn oorspronkelijke
breedte behouden. De vierkante westtoren, beneden hoofdportaal, sluit den
middenbeuk af. Van den toren af tellen de beuken, met inbegrip van de voormalige kruising, zes traveeen; de zuidbeuk strekt zich langs en voorbij den
toren met nog drie traveeen naar het Westen uit, de noordbeuk met een
travee, die tot doopkapel dient. De koren tellen elk drie traveeen, met, ter
afsluiting, een naar % grondslag aangelegden veelhoek. Het voormalig
zuidelijk dwarspand is geopend op een, naar het Zuiden gerichte, kapel van
een travee met een 5/8 veelhoek. Ten oosten van die kapel ligt, tegen het
zuidelijke zijkoor, een uit twee traveeen bestaande sacristie. Ten westen van
den toren is een nieuw voorportaal aangebouwd.
Het muurwerk bestaat uit baksteen, met schaarsche toepassing van groefstaan
voor details.
Van den ingebouwden toren zijn, van de kerk uit, aan weerszijden twee spits- Uitwendig.
boognissen zijner tweede geleding waarneembaar, van af het Kerkplein het Toren.
bovendeel van die geleding met kantlisenen, een baksteenen spitsboogfries en
een nis, die breeder en hooger is dan de nissen aan de zijkanten. De derde
geleding heeft, boven een groefsteenen waterlijst, voor een groote spitsboognis,
aan de zijkanten twee smalle, aan de oostzijde een rondboognis ; midden in
elk dezer nissen zit een klein spitsboogvenster met groefsteenen kantblokken;
in de rondboognis twee vensters; onder elk van deze vensters bevindt zich
een schiet- of spiegat. Op de hoeken zijn de lisenen thans vervangen door
hoeksteunbeeren. Van den zolder af kan men, iets beneden de balklaag, een
waterlijst zien, deels van tufsteen, deels van ijzeroersteen vervaardigd en,
6 1 2 M. boven de zolderbalklaag, een uitgetande kalksteenen waterlijst met
in het midden een 40 clq , verzonken kalksteenen dorpel. Van de (veel jongere)
hoogere geledingen zijn, in het slordige effen muurwerk, slechts eenige rondboogopeningen waar to nemen ; de (moderne) hoeksteunbeeren zijn aldaar
jets versmald. Het muurwerk daar boven, alsmede de met leien bekleede
spits, dagteekenen van de restauratie.
De omsluitingsmuren van beuken, koren en kapel zijn, op een zijgeveltop na, Schip en koren
rondom even hoog. Elke beuk is, samen met zijn aansluitend koor, overdekt
met een doorloopend zadeldak, Welke daken door zakgoten zijn gescheiden.
Gezamenlijk worden zij doorkruist door een dwarszadeldak, dat zich van den
genoemden topgevel tot over de zuidelijk uitgebouwde kapel uitstrekt. Aileen
het smalle deel van den noorder zijbeuk is met (vijf) aaneengesloten tentdaken
gedekt. Op de middenkruising verrijst een klokkespitsje.
De steunbeeren zijn eenvoudig; hun afdekkingen zijn nieuw. Behalve aan den
noordbeuk zijn de vensters bezet met nieuwe of vernieuwde groefsteenen
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harnassen, die in de hoogte in tweeen zijn gedeeld en waarvan de traceeringen
misschien ten deele naar gevonden overblijfselen zijn vervaardigd. De
topgevel, die het dwarszadeldak ten Noorden afsluit, heeft overhoeksche
steunbeeren en een middenbeer; de top is rechtkantig en versierd met twee
spitsboognissen. De hardsteenen latei van een gedichten ingang aan den noordbeuk is versierd met een 3 X 5-bladige roos.
Aan den naar voren tredenden zuidbeuk heeft de westgevel, binnen een spitsboognis, een zesdeelig venster, waaronder zich een (nieuwe) ingang bevindt;
ook de hoekpinakels aldaar en de dakleuningen zijn nieuw.
Aan diens linker hoek
DOORSNEDE. OVER A-5
verrijst, door eene afdekking en een frontversiering eenigszins
gemaskeerd, nog een
aanmerkelijk brokstuk
van den zuid-oostelij ken
hoekpijler van den vroeger vOOr de kerk gestaan hebbenden stadstoren.
Ifet metselwerk. In
Vlaamsch verband zijn
gemetseld: het benedendeel van den westtoren
(baksteenlengte 28,5,
laaghoogte 7,75), de
n-iuren van den noordbeuk (27 en 7,1), de
topgevel van het dwars...0
15
20 METER.
10
dak (26,5 en 7,3) en het
Af b. LXIII, Venloo. Martinuskerk.
middenkoor (27 en 6,9).
In staand verband: de
zuidbeuk (2.6,5 en 7,2), het noordelijke en het zuidelijke oostkoor (26,5,
resp. 25 — 6,9 resp. 7,2) en de zuidelijke kapel (26 en 7,2), alwaar het echter
op vele plaatsen in kruisverband overgaat. De vierde en de vijfde torenverdieping zijn in zeer slordig kruisverband gemetseld, van 26,6 cM. Lange
baksteenen.
Het kerkportaal is op breede muurbogen overkluisd met een ribloos baksteenen kruisgewelf, met zeer bolle schelpen. De bovenverdiepingen van den
toren hebben balkvloeren; de 15,40 M. boven den kerkvloer liggende verdieping met de spiegaten rust op twee geschoorde moerbalken en op strijkbalken, die op ijzeroersteenen uitkragingen steunen; de spiegaten hebben
tapsche zijkanten en beginnen op elleboogshoogte; aldaar treft men nog een
13

Pijler van den
vroegeren
stadstoren.

Metselverband
en baksteenformaat.

Inwendig.
Toren.

174

NOORD-LIMBURG.

houten steektrap aan (XV?) met een hoek-bordes, alwaar zich ook nog
een spiegat bevindt.
Schip. De beuken (afb. 314) zijn gescheiden door vierkante pijlers, met midden
op elk zijvlak een schalk van halfachthoekige doorsnede ; deze pijlers bestaan uit
baksteenlagen, afwisselend met mergelbanden, hebben een hoog hardsteenen
basement met hielprofiel en onderaan een plintverbreeding; ook de schalken
ontstaan aan het basement. In de zijbeuken zijn de wanden voorzien van
halfachthoekige schalken, die in den zuider beuk tegen een muurverzwaring
zijn aangebracht. De scheibogen hebben als profiel to weerszijden telkens een
dubbele hollijst; de diagonaalribben een talaan tusschen hollijsten; van de
met deze overeenkomende breede gordelribben zijn de talaanneuzen tot een
platten band verbreed.
Zonder kapiteel of draaglijst groeien de spitse, pijlerbreede scheibogen, de
gordelribben en de diagonaalribben geleidelijk uit de pijler- en schalkvlakken,
en neigen zich wederzijds tot spitsbogen, waarbij zij met hun profielen sierlijke
snijlijnen over de steunsels afteekenen.
Aan den zuidbeukmuur staan de gewelfribben ten deele op geprofileerde
uitkragingen; in de drie meest westelijke traveeen aldaar op kapiteelen, die
pas in den jongsten tijd zijn gebeeldhouwd.
Koren. De koorpijlers hebben een gedrongen T-vormige doorsnede, met het korte
staande been buitenwaarts ; aan de middenkoorzijde hebben zij een
uitgekraagden schalk, die overigens met de schalken van den middenbeuk
overeenstemt; aan de buitenzijde hebben zij een ronden schalk, overeenkomende met de schalken der zijkoren.
Het middenkoor is overwelfd op de wijze van den middenbeuk; alleen zijn
in de koorhoeken de schalken cond.
In de zijkoren staan de gewelfribben op bladkapiteelen, waarvan er eenige
een engelfiguur vertoonen en een den boozen geest.
In het middenkoor zijn de sluitsteenen met figuren opgeluisterd en stellen
voor van W. n. 0. : Een engel met twee wapenschilden, de Madonna, Christus
zijn doorboorde handen toonende; in den veelhoek, en niet oud, het Lam Gods.
In het Noorder koor, het vroegere 0. L. Vrouwekoor, stelt in den veelhoek
de sluitsteen de Madonna op den maansikkel voor. De vierkante sluitsteenrozetten aldaar en in het zuider zijkoor zijn van hout en niet oud.
De zuidelijke, koorvormige kapel is met een wijden spitsboog op twee traveeen
Zuidelijke
kapel.
van den zuidbeuk geopend; de dubbele travee van dien beuk is daarbij
overkluisd met een netgewelf op kapiteelvormige uitkragingen met grotesk
vroeg-renaissance ornament. Het netgewelf der kapel rust op uitgekraagde
ronde schalken, die onderaan met (moderne) fratskoppen zijn versierd; hun
kapiteelen vertoonen ten deele laat-gothische, ten deele vroeg-renaissance
ornamentatie.
Sacristie.
De uit twee traveeen bestaande benedenruimte der sacristie is, bij de restauratie,
met een tweeledig stergewelf overkluisd, rustende op nude kraagsteenen.

Houten trap.

VENLOO.

175

Het benedendeel van den toren is het oudste deel der kerk en dagteekent waarschijnlijk Bouwontwikvan de 1 3de eeuw. Blijkens de op i6 1/2 M. hoogte aanwezige spie- en schietgaten keling.
was hij niet alleen tot klokketoren bestemd, maar tevens tot waakpost ; op bijna 2. 1 M. Toren.
hoogte houdt het baksteenen muurwerk op, en volgen (aan de binnenzijde zichtbare)
lagen van groefsteen; een onder het kerkdak nog zichtbare groefsteenen deklijst
laat veronderstellen, dat op die hoogte misschien een terras of een omloop heeft
bestaan. Het volgende slordig in kruisverband en van kleinere baksteen gemetselde
muurwerk is van een jonger tijdperk, misschien van de I7de eeuw. Bij de restauratie van
omstreeks 1 8 8o werden die geledingen op de hoeken versierd met steunbeeren, werd de
toren met nog een geleding verhoogd en verkreeg hij een leien spits met hoektorentjes.
Aanvankelijk was de kerk een driebeukige kruiskerk, waarvan men uitwendig, aan het Schip en koren .
Vlaamsche metselverband en het zwaardere baksteenformaat, den noordelijken eindmuur van den dwarsbeuk, het (smalle) overgebleven deel van den noordbeuk, en de
3/ 8 afsluiting van het middenkoor kan herkennen.
Ook ziet men aan de pijlers tusschen de koren, dat zij ontstaan zijn door het openhakken
van den ouden koormuur, telkens met behoud van een deel van den vroegeren steunbeer.
Bowen de gewelven zijn, onder het kerkdak, de kalksteenen bekroningslijsten der
vroegere dwarsbeukmuren voor een groot deel nog gaaf behouden, alsmede de overblijfselen van twee oostelijke vensters van den vroegeren noordelijken dwarsarm.
De voornoemde daklijsten hebben als profiel een op een kraal beginnend hol onder
een afgebiljoenden rechten voorkant.
Een aanmerkelijke verandering heeft bestaan in de verbreeding van den zuidbeuk
en de (waarschijnlijk gelijktijdige) verandering der kruiskerk in het type van een kerk
zonder dwarsbeuk, maar waarvan de middenbeuk en de zijbeuken onmiddellijk in
koren uitloopen. Dit werd verkregen door midden in den dwarsbeuk een paar pijlers
te plaatsen, de scheibogen van het schip tot aan de koren door te trekken, en die nieuwe
pijlers door gordelribben met elkaar en met de buitenmuren te verbinden.
Een wederom latere uitbreiding heeft bestaan in de toevoeging der zuidelijke kapel,
waarbij twee traveeen van den zuidbeuk een netgewelf verkregen, stijgend aangesloten
op den boog der kapelopening. De sacristie is een nog jonger toevoegsel.
Ook de twee westelijke traveeen van den zuidbeuk danken hun ontstaan aan een
uitbreiding.
Een mogelijke bedenking behoort hier te worden besproken.
Dat men eerst later tot de bestaande indeeling der gewelfvelden van den dwarsbeuk
zou hebben besloten, wordt schijnbaar tegengesproken door den in het midden van
den noordelijken topgevel aanwezigen steunbeer, die tegelijk met dien gevel schijnt
te zijn opgetrokken. Het is echter niet onwaarschijnlijk, dat die gevel van een middenbeer voorzien werd, om den dwarsarm met een zevendeelig kruisgewelf te overkluizen;
ook de omstandigheid, dat er zich bovenaan in den oostmuur van dien noorder dwarsarm twee vensters hebben bevonden, te ver uit elkaar staande om voor den dwarsarm
een vierdeelig kruisgewelf te veronderstellen, geeft grond om aan te nemen, dat hun
tusschenpenant zeer breed werd aangelegd ten behoeve van een gewelfsteunsel.
Toch heeft dit nooit bestaan, want aan het ongerepte muurwerk aldaar is er Been

spoor van te ontdekken ; misschien heeft het kerkgebouw eenigen tijd op zijn overwelving moeten wachten en heeft men in dit tijdsverloop de oorspronkelijke plannen
veranderd. Met uitzondering van de toevoeging van de zuiderkapel, schijnen de
groote veranderingen in vrij korten tijd achter elkaar geschied te zijn, te oordeelen
naar de gelijkvormigheid der detailleering en naar de gaafheid der nog overgebleven
daklijsten van den vroegeren noorderdwarsarm, die slechts korten tijd aan de buitenlucht zijn blootgesteld geweest en er nog uitzien als waren zij pas onlangs vervaardigd.
Bij de beschouwing van het gewelfstelsel valt het op, dat joist in de oudere gedeelten
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van de kerk, ni. in het schip, het middenkoor en den (voormaligen) dwarsbeuk, een
j ong gewelfstelsel is toegepast geworden, waarbij, met uitschakeling van kapiteelen
en draaglijsten, de geprofileerde bogen en ribben met doordringingsvormen vloeiend
uit de steunsels ontspruiten, terwiji de buitenmuren, de zijkoren, de zuidelijke kapel
en de zuidbeuk aan de zuidzijde, voorzien zijn van schalken, met kapiteelen of met
kraagsteenen. Dit duidt aan, dat, toen de groote uitleg werd ter hand genomen, men
er nog aan dacht een ander gewelfstelsel aan te wenden dan geschied is, en wijst dus
voor middenbeuk, noordbeuk en dwarsbeuk op een tijdperk van oponthoud of van
afwachten, of, waarschijnlijker, op een plotseling genomen besluit, om, met algeheele
vernieuwing der pijlers of althans van hun toppen en van de scheibogen, en veranderingen aan de pilasters langs den noordbeukmuur het jongere stelsel der uit de steunsels
groeiende gewelfribben te aanvaarden en toe te passen. Het schijnt niet onmogelijk,
dat zulks alsdan geschied is met ondervanging van de bestaande bedaking of minstens
van een aanmerkelijk deel daarvan, want de bedaking van den vroegeren dwarsbeuk
bestaat nog bijna in haar geheel; een groot deel der overbodig geworden bebording
is, vooral onder het zuidelijke zadeldak, nog aanwezig; alleen onderaan is die bebording
ruw weggebroken ter wille van de communicatie op den kerkzolder.
De twee westelijke traveeen van den zuidbeuk zijn vrij jonge uitbreidingen en misschien
gebouwd toen de bouwval van den stadstoren werd opgeruimd. De zijmuur van lien
beuk vertoont ook sppren van veranderingen en anomalieen ; er is veel aan gerestaureerd
en vele kapiteelen zijn eerst bij de restauratie en nog daarna gebeeldhouwd.
De zuidkapel is, blijkens haar rijkeren gewelftrant en het karakter harer kapiteelen,
evenals de kapiteelen en de gewelven der aansluitende dubbele zijbeuktravee, van de
eerste helft der i6de eeuw. Boven de gewelven verraden de doorloopende groefsteenen kolonnetten en de aldaar zichtbare, tot muurplaathoogte rechtop doorgaande,
derhalve afgesneden vensterneggen, dat de reeds hooge kapel voordien op z0 minst
nog vier Meter hooger moet zijn geweest dan zij thans is, terwiji de aldaar op de
muren aanwezige bepleistering aantoont, dat zij gedurende eenigen tijd aldus in gebruik
moet zijn geweest. De kapel is dus verlaagd geworden, of zou een dubbel-kapel
kunnen geweest zijn, bestaande uit een beneden- en een bovenkapel. Hiervan zijn
echter geen teekenen zichtbaar1).
Tijdsbepaling. Het bestaan der S. Martinuskerk in de i3de eeuw staat geschiedkundig vast (Keuller
35o). Het benedendeel van den toren dagteekent van het tweede deel deter eeuw.
Het oude muurwerk van het middenkoor, van den vroegeren noorder transeptmuur
en van het smalle deel van den noorder zijbeuk kunnen van de i4de eeuw zijn.
De talrijke berichten van de 1 5 de eeuw, in Welke, in de jaren 1411 en 1418, een „meester
Dries" op den voorgrond treedt, en die op een groote bouwbedrijvigheid wijzen,
kunnen de verandering van de kruiskerk in een hallenkerk betreffen (tie bij „bouwontwikkeling"). De wider kapel en de sacristie zijn waarschijnlijk tegen het midden

van de i6de eeuw gebouwd. De verlenging van den wider zijbeuk naar het Westen,
met gebruikmaking van den zuid-oostelijken hoekpijler van den in 1480 gebouwden,
in 1 5 11 ten deele ingestorten stadstoren 2) is van jongeren, niet te bepalen tijd; de
kapiteelen aldaar, die onbewerkt waren gebleven, werden tegen het einde der
I 9de eeuw door den Roermondschen beeldhouwer Latiers afgewerkt. De restauratie
der kerk, met toevoeging van het voorportaal met open portiekboog, alsmede
de torenverhooging geschiedden in 18 79 en volgende jaren door den architect
Dr. P. J. H. Cuypers.
1) Hetgezicht op Venloo omstr. i600 (af b. 367a en b) laat gissen, dat de Zuidkapel een dakruiter had.
2) Van den toren van 1480 bestaan slechts onduidelijke voorstellingen op de schilderijen ten raadhuize,
die de belegeringen van 151 1, 1597 en 16o6 voorstellen. Een betere afbeelding geeft een rent (van de Beier? )
van 1741. Een zeer verbreide lithografie van G. Jungen, van omstreeks 184o, geeft van dien toren een onmogelijke
en onooglijke gefantaseerde voorstelling.
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Tot den inventaris behooren:
Te weerszij den in het priesterkoor opgestelde eiken koorbanken (Lit. M '905, 26. Koorbanken.
WITSEN ELIAS, De Nederlandsche koorbanken. Amsterdam, 1937, blz. 45-52),
oorspronkelijk de zetels der leden eener Broederschap van „de Zeven Getij den",
die in latere eeuwen als „Kapittelheeren" bekend stonden. Elke rij bestaat uit
dertien zetels (afb. 315). De zetels en de doorloopende lessenaars zijn laatgothisch; hun zijkanten zijn versierd met een twintigtal, in halfhoog beeldwerk
gesneden tafereelen (als : de Mannaregen, Samson, een beeldhouwerswerkplaats,
enz.), de scheidingen met traceeringen, waarbij schildjes ; de misericordiae zijn
gebeeldhouwd (Evangelistensymbolen, fabelen, koppen, bladwerk). De rugwanden zijn van den renaissancetijd en bestaan uit, door Korinthische pilasters
gescheiden, rondboogpaneelen, (vroeger) versierd met meetkunstige verdeelingen van opgelegd lijstwerk ; de overhuivende kroonlij sten zijn verdwenen ;
zetels en lessenaars (+ i 5 00); de rugwanden (XVII B).
Eiken front met vier Korinthische postamentzuiltjes, bogenlijst en hoofd- Gestoehe.
gestel, voorts halfzuiltjes van een bijbehoorend achterfront met middenpaneel,
waarop in halfhoog beeldwerk een geknielde geharnaste ridder is voorgesteld,
overblijfselen van een gestoelte vervaardigd ter herinnering aan Karel Willem
van Arnste, bij Wachtendonck overleden 26 November, 1588.
Twee communiebanken: 1, aan het noorder zijkoor, met twee grootere en Communievier kleinere a-jour gesneden paneelvullingen van acanthusranken en talrijke banken.
druiventrossen (afb. 339, 1 1700).
2, aan het zuider zijkoor, met vier paneelen, elk met een a-Jour gesneden dubbelen
acanthusrank en in het midden een engeltje met druiven (afb. 3 3 8 ; + i 700).
Twee driecellige biechtstoelen, met in het gezwenkte front een hoofdgestel Biechtstoelen.
op vier Composiete postamentzuilen (XVIII A ?). Veranderde of toegevoegde
halve deurtjes.
Doopvont van rood koper (afb. 32!). De met cherubijnen opgeluisterde Doopvont.
balustervormige voet rust op drie leeuwtjes; de platronde kom is versierd
met zwellingen, evenals het ermede overeenkomende deksel. Om den stang,
waaraan dit deksel hangt, verrijst een baldakijn, gevormd uit gecanneleerde
balusters, die onderling en met den stang door voluten zijn verbonden; binnen
den baldakijn is de Doop in den Jordaan voorgesteld met de overzwevende
Duff; erboven de Vader, wijzende op een cartouche, waarop staat: HIC
EST FILIUS MEUS DILECTUS. Het deksel hangt aan een driehoekvormige,
ijzeren, draaibare kraan met rankenvulling (afb. 3 20) en middenin het wapen
van Venloo. Een figuurtje aan de stang draagt een cartouche met het jaartal
1621. De vont is hoog 1,23 M., het deksel 1,97 M., de kraan 3 ,6o M. Zij werd
1619-1621 vervaardigd door Herman den Potgieter voor het bedrag van
2000 Kleefsche gulden. Zwaar beschadigd. De figuren van de doopgroep
zijn minder goed dan de cherubijnen en leeuwen van den voet. 1)
1) Misschien zijn deze figuren verwisseld, zooals geschiedde met den H. Martinus aan de doopvont der
Parochiekerk to Weert.
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van rood, witgeaderd marmer, platrond, met achtzijdigen rand en op een
achtzijdigen gezwenkten baluster. Op den rand staat: DIE OFFICIEREN VAN
DEN COMPTORE VAN SYNE CONELYCKE MAT OP DE MASE TE VENLO A°. 1638
(M 1 905 , I). Mddl. 65, hg + 1 M. (afb. 340).
2, platrond op flaconvormigen baluster van encriniten-marmer ; binnen
den rand staat D . LVDOVICVS . CARIS . QVAESTOR . REGIVS . ET . DOMICELLA .
ANNA . CAECILIA . OORT . CONIVGES . DEDERE A° 1694. Mddl. 7o, hg ruim
I M. (afb. 341).
Doopkapelhek. Houten doopkapelafsluiting met sierlijk hoofdgestel op Ionische pilasters;
het hek heeft benedenpaneelen met cartouches en, boven deze, met door boogjes
vereenigde kolonnetjes. Thans versmald, breed 4,12 M. (afb. 3 22, XVII.)
Portaaldeur. De uit stip.- en regelwerk samengestelde dubbele binnendeur van het kerkportaal heeft onderaan van lijstwerk voorziene paneelen bekroond met cartouches ; de bovenhelft bestaat uit geprofileerde stijltjes (XVII).
Preekstoel. Eiken preekstoel. Onder de kuip een door engeltjes omgeven vrouwefiguur :
het Geloof, met de attributen der Kerk ; to weerszijden van den trapopgang
als schachtbeelden: de Hoop en de Liefde, de leuning versierd met een acanthusrank, de kuip met op de hoeken de symbolen der Evangelisten, tusschen
dezen, in medaillons, de borstbeelden van den H. Verlosser, den H. Martinus,
den H. Norbertus ; als draperie uitgebeelde rugwand; door engelen ondersteund baldakijn, met, vooraan, in een medaillon het borstbeeld van 0. L.
Vrouw ; de volutenbekroning draagt in top het symbool der Drieeenheid.
Vervaardigd onder pastoor Herman Stevens (afb. 323, XVIIIb).
Wijwatervaten. I,

Een onder de orgelgalerij tegen den torenmuur aangebrachte houten draagkorf (XVII B) met schachtengel-figuurtjes, bloemen- en vruchtenslingers
behoord hebbende tot de vroegere veel kleinere galerij, zweeft thans onder
het aanmerkelijk vergroote plafond. Van de (verbreede) voile leuning is het
middendeel oud en uitgebeeld als een hoofdgestel, versierd met consoles en
cherubijnen, waarboven, tusschen Ionische schroefzuiltjes, de ± 6o cM. hooge
figuren zijn geplaatst van den H. Martinus( ?), koning David en de H. Caecilia
(afb. 324, + 1 700). Aangehangen: een houten medaillon met de voorstelling
van David met de harp (XVIII).
Beeldgroepen. Christus aan het kruis, met de twee moordenaars (afb. 3z9); bijna levensgroote
beelden, door Gregorius Schissler (naar de initialen G.S.).
Volgens de stadsrekeningen is in ' 614 daarvoor betaald aan meester „Goeris" 103 g. 7 st.
Orgelgalerij.

Christus aan het kruis met (niet bijbehoorende) Maria en Johannes ; de Christus
hg 61, de Maria en de Johannes hg 41 (XVI A).
Mariabeeld (van een Calvarie), thans in den triomfboog bij een nieuw Kruisbeeld (met, als pendant, de copie van den vermolmden H. Johannes); beide
hg + 170 (XVI A).
Kalksteenen Nood Gods ; de op den grond zittende Maria ondersteunt het
recht gestrekte lichaam van Christus ; hg 74 (afb. 326, XV B) .
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Houten Nood Gods; Maria zittend, met het lichaam van den Zaligmaker op
haar schoot; hg 74 (afb. 3 28, XV B).
Kruisbeelden: 1, aan oud kruis met vierpasrozetten beschilderd met de Evangelistensymbolen; het corpus hg 70 (afb.. 327, XVI A). 2, hg + i5o, toegeschreven aan Schissler (XVIIa) (bewaard in het huffs Nazareth).
God de Vader op den wereldbol, de rechterhand zegenend uitgestrekt, in de
linker een staf vasthoudend met aan den top den Driehoek, waarbinnen het
alziend Oog, middelpunt eener lichtuitstraling. (Hg + i 5 o, XVIIIa).
Twee Madonna's, beide van een Marianum : 1, hg 158 (afb. 330, XVIa);
2, hg 66 (m XVI); van deze is de ijzeren rozenkrans hg '28 (m XVI).
H. Martinus op naar links gewenden schimmel, in harnas met helmdoek
en met rooden mantel, waarvan hij met zijn zwaard een groot stuk afsnijdt
voor den rechts zich bevindenden kreupelen acme, met jeugdig uiterlijk.
Hg + 1 zo (XVI).
Het beeld stond vroeger in den voorgevel boven den zuidelijken ingang (fig. 31i),
geraakte naar Duitschland en kwam kort geleden door de goede zorg van Deken
J. van Oppen aan de kerk terug, goed hersteld is het thans in het torenportaal geplaatst
op een eiken postament met een '25 cM. breede XVIIIe-eeuwsche frontbekleeding.
H. Martinus als bisschop, met den bedelaar; hg 115 (XVI A). Nieuw opgemaakt; bijgemaakte staf.
H. Rochus, op zijn beenwond wijzende; hem vergezellende engel met een
wondlapje; hg Go (-1- 1600); beschadigd.
H. Antonius van Padua, met boek, waarop het Kind Jezus zit; hg 176 (XVII B).
Madonna, hg 45 (XVITIa); het hoofd ten behoeve van een zilveren kroontje
beschadigd; bijbehoorende, ronde geprofileerde albasten voet.
In de liezen van het noordelijke (vroegere 0. L. Vrouwe) koor, engelen met
muziekinstrumenten en spreukbanden, in de kruinen bloem- en bladranken
(XV B); in een der velden een voorstelling van de Overschaduwing van den.
H. Geest (afb. 325). De triomfboog van dit koor is op donkerrooden ondergrond beschilderd met lichtkleurige ranken, waartusschen tal van aapjes.
De schilderingen werden (XIXd) hersteld door G. Deumens.
In de gewelfvelden van de zuidelijke kapel: bonte ranken om de gewelfkruinen (XVI).
Schilderij en.
I. St. Paulus met boek en zwaard en de duff van den H. Geest, op een
memorietafel door Anna Puteana en haar zes kinderen in 163i opgericht ter
eere van Marten Seger van Lomm, oved. ' 631 Aet. 5i. Erboven een geschilderd
alliantiewapen van Lomm-Puteanus. Plaatselijke school. Paneel, iiz X 75
dagmaat.
2. Verkondiging aan Maria. Meer dan levensgroote figuren ten voeten uit.
Links ben. gem.: I. DCF. A° 1679 (de D en de C dooreen). Door Jan van
Cleef (geb. 1646 te Venlo, overl. 1716 te Gent). Doek, 418 X 262. dagmaat.
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3. St. Joris met den draak. Links ben. gem.: I. DCF. A° 1693 (de D en de C
dooreen). Door Jan van Cleef. Doek, 257 X 171 (Afb. 371).
4. Ecce Homo. Links ben. gem. : I. DCF. (de D en de C dooreen). Door
Jan van Cleef. Doek, 151 X 94 (APb. 372).
5. St. Petrus met den haan. Plaatselijke school, XVIII A. Doek, 113 X 86
dagmaat.
6. De Doop van Christus door Johannes. Levensgroote figuren ten voeten
uit. Plaatselijke school, XVIIIa. Doek, 245 X 155.
7. Christus en de ongeloovige Thomas. Levensgroote figuren ten voeten
uit. Plaatselijke school, XVIIIa. Doek, 290 X 265.
Cylindermonstrans met rijken voet, stam en draagkorf, waarop het cylindrische
expositorium verrijst tusschen twee paar Korinthische zuiltjes met kantvoluten; de zuiltjes dragen een tweede platform met, boven den cylinder,
een toren van twee opeenvolgende paviljoens, het benedenste, met karyatidestijltjes, bevat een Madonnabeeldje, het bovenste draagt een koepeldak
bekroond door een Kruisbeeldje; op de voluten en op de zuilbekroningen
heiligenbeeldj es. Hoogte 73 (fib. 333, XVII).
Stralenmonstrans in baroktrant, waarvan de voet versierd is met cartouches,
paarlranden en slingers, acanthus- en wingerdmotieven en het zonneexpositorium geplaatst is in een baldakijn gevormd door voluten, dragende
een koepel, op welken, tusschen adorantjes, de Madonna troont ; de baldakijn
is tevens geflankeerd door groote engelen, die, als karyatiden, voluten steunen,
waarop cherubijnen staan, Welke boven de Madonna een kroon met kruis
omhoog houden. Hg 99 (afb. 334, + 1700).
Twee ciborien : I, op achtlobbigen voet, versierd met acanthus, cherubs en
boeketten, de stam met slingers en laurierkransen, de ondercuppa met acanthusen bloemenslingers ; het deksel, versierd met laurierslingers, draagt een (gewijzigde) verhooging met voluten. Binnen het deksel gegrift een wapenschild
(v. Beringen?). Hg 42 (afb. 336, XVII A).
2, met ronden voet, stam met peernodus, halfronde cuppa en platrond deksel
met Kruisbeeld; versierd met acanthusblaren en tulpen. Merken Venloo en H K
(Hendrik Klingerborch). Hg 34,5 (XVIId).
Twee miskelken: 1, met zevenlobbigen hollen voet, stam met forschen, met
traceeringen versierden nodus en zes vierkante noppen, waarop de letters
I, H, E, s, v, s. Op den voet gegrift een kruiscirkel en een wapenschild
met schuinsrechts opgerichten pijl; aan de binnenzijde van den voet een
schild met zes harten (3, 2, 1) (afb. 337, XVIIa).
2, met op den voet drie cherubijnen en drie paneelen (een met kruis), peernodus
met cherubijnen, ondercuppa met acanthusblaren en in drie paneeltjes vrouwefiguren, voorstellende de Goddelijke deugden. Op den voet staat 1763 A. VAN
LIN ME DONO DEDIT D: NEPOTI SUO H. VAN LIN. Merken : Venloo en PFR
(Petrus Franc. Reynders).
Reliekkruis op (in zilver vernieuwden, oud tijds koperen) langwerpigen
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gezwenkten voet, nodus met traceeringen en noppen, de kruiseinden uitloopende in vierpassen met de Madonna, den H. Petrus, de H. Barbara, den.
H. Hieronymus, het midden cirkelvormig, de geheele omtrek met fijne dakkamversiering. In het centrum de reliekholte; op de boomen draagt een
om een stam gewikkelde band (verkort) de op het reliek toepasselijke woorden:
tuam crucem adoramus domine de vero precioso ligno sanctae crucis. Hg. 65
(afb. 335, + 1 500).
Altaarschel, Hour versierd met cherubijnen en rocaille schilden (afb. 3 3 2); Schel.
er staat op: RDUS DNUS A : GILLISSEN SCDOS DEDIT 1753. Merken Venloo
en PR (Petrus Franc. Reijnders).
Drie ovale collecteschalen: 1, met op den rand gegrift een Kruisbeeld en CollecteSint Maarten; merken Venloo en H K (Hendrik Klingerborch); lg 35 (XVII B). schalen.
2, waarop D. D. VICE PAST. VENL. 1740 , merken Venloo en HM (Hermanus
Meijers); lg + 25. 3, met gegolfden omtrek Lod. XV; merken Venloo en
P R; lg 23 (XVIIIc).
Godslamp van rood en geel koper (XIXb).
Koper.
Wand-wijwatervat, halfzeshoekig (+ i5oo).
Wandblaker met het borstbeeld der Madonna; middellijn 36 (afb. 33I, XVIIb).
Een paar gegoten drievoetkandelaars, hg 49 (XVII B). Een paar gedreven Kandelaars.
rood- en geelkoperen paaschkandelaars, hg + 220 (XIXb). Eenvoudigere
kandelaars, een p. hg 1,3o, een p. hg 48 (XIXb).
Een dertigtal gesneden eiken zit- en knielbanken met liervormige zijkanten Banken.
(afb. 316, 317, XVIII A). Een zijkant met rococo-ornament (XVIIIc). Een
twintigtal met harpvormige zijkanten (afb. 318 en 319, XVIIIc).
Leunstoel en drie tabourets, Lodewijk XV (m XVIII).
Stoelen.
De kerk heeft drie oude klokken: 1, van 136 mddl. met in unicalen het op- Klokken.
schrift: MARTINUS + LAUDO DEO DIGNUM FLED FUNDS. PERDO MALIGNUM BELLI
DO DIGNUMQUE FACIS JUVO VENLE BENIGNUM : ANNO DNI : M°C°C°C°L°XX° 1).
2, van i6o mddl., met in fractuur: Women meum est ihesus ian got mi anno
dni mcccclxviii, tusschen de woorden figuurtjes: kruis, viervoeter, bloementakje, enz. Onder het opschrift een gothische rand, die tevens plaketten
omsluit, het eene een volledige Calvarie, het andere Christus aan het kruis
voorstellende met Maria en Johannes.
3, (in den dakruiter) van 6z mddl. met het opschrift: * HERMANVS STEVENS
PASTOR . ANTONIVS ADOLPHVS HERMANS CONSVL REGENS IOAN SWINCKELS ii
* SENATOR ET PROVISOR ECLESIAE . IOAN W. BROECKSTEGERS REGERENDE KERCKMR
PETRVS CRVYSBERGH ii KERCKMEESTER ii SINT MERTEN HEIS ICH ii ALEXIVS PETIT
GOS MICH. // ANNO 1750. Het lijf is versierd met een breeden ornamentrand,
een plaketje met S. Maarten te paard, en een engel met kelk.
Een uit deze kerk afkomstige koperen lezenaar (arend, XV?) bevindt zich
in het Kaiser Friedrichmuseum te Berlijn.

1)

FACIS moet zijn PACIS. Naar de eendere lettertypen van een klok van 1 3 69 te Sevenum, waarschijnlijk
gegoten door Jacobus van Helmunt.
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Thans ingemetseld in den sacristiemuur, een beschadigd hardsteenen grafkruis, waarop onder een omgekeerd anker, in fractuur staat: cy . gyst . jehan .
d . hiron . bourg(eois ?) . de . namur . pryes . a . (Dieu?) . pour . lu(i ?) (XVI?).
Een hardsteenen kruis (XVII) (M 1922, 96). 1)
Kerkhofkruis. Hardsteenen zuil op breed vierkant punt en met eenvoudig geprofileerd
achtzijdig kapiteel, dragende een afgerond voetstuk van een verdwenen kruis;
op de schacht is in vlak beeldwerk een engel voorgesteld met twee wapenschilden,
het rechter met een 25-bladige roos, het linker met drie dooreengestrengelde
visschen (afb. 346, + I500).
Grafkruisen.

Pastorie.

De Pastorie („de Weem"), 1764/65 herbouwd, is een twee verdiepingen hoog,
zeven vensters breed, baksteenen huffs onder schilddak, waarvan de segmentboogvensters met hardsteen zijn omraamd; de breede gang met portaal en
zijvertrekken aan de straat is een latere toevoeging. Een der kamers heeft
een schoorsteenmantel, onderaan van zwart marmer en met consoles op
geklauwden voet; de bovenmantel vertoont een stucornamentatie met een
wapenschild.
DE R.-K. RECTORAATSKERK VAN DEN H. NICOLAAS.

Ligging.

De kerk, die met haar noordzijde aan het ziekenhuiscomplex grenst, strekt
zich uit langs de Klaasstraat, alwaar het koor belend is door lage perceelent
het westfront ligt aan een smal voorplein, dat door een hardsteenen poort
van uit de Vleeschstraat toegankelijk is.

Literatuur.
Geschiedenis.

KEULLER 355. UYTT. III, 214, IV, 2.7, 36, 75, 159. M 1881, 469; 1897, 29.
Op een terrein, waar het Schippersgilde in i344 een kapel ter eere van den H. Nicolaas
had opgericht, werd in 1400 door de Kruisheeren een klooster gesticht; de kapel
werd omstreeks het midden der 15de eeuw vervangen door een eveneens aan den
H. Nicolaas gewijde kerk. In 1797 werd het klooster opgeheven. De kloostergebouwen
werden in 1859 afgebroken om plaats te maken voor het Gasthuis St. Jozef; door
schenking werd de kerk eigendom van de parochie van den H. Martinus, om als hulpkerk weer voor den godsdienst te worden bestemd. In 1879 en volgende jaren werd
zij gerestaureerd door Dr. P. J. H. Cuypers.

Algemeen en
plattegrond.

De in staand verband van baksteen met groefsteenen details gebouwde kerk
is een met ribgewelven overkluisde, blinde pijlerbasiliek (afb. LXIV en LXV,
349, 35o) en bestaat uit : a, een driebeukig schip van vier traveeen, waarvan
de beuken zich in de breedte verhouden als ± 1 : 2 : I, in de hoogte als
± 3 : 4 : 3 ; b, een smallen dwarsbeuk, waarvan alleen de noordarm iets uitsteekt buiten den zijbeukmuur; c, een eenbeukig koor van drie traveeen met
een naar 5/8 aangelegden veelhoek ; d en e, zoo rechts als links van de voorste
koortravee, een op deze geopende vierkante kapel; f, ten N. van het koor:
een uit drie traveeen bestaande sacristie, thans door een vloer doorsneden
1)

Omtrent
eenisen
broken
kruisen
grafkruis met de jaartallen 1615, 162o
en 1634, onlangs met nog
eenige
ge
van de XVIe en de XVIIe eeuwgevonden, zie de beschrijving door J. Verzijl, M 1936, 8.
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en beneden dienende tot sacristie, boven tot kapel van het aangrenzende
ziekenhuis.
Middenbeuk, kruising en koor hebben een doorgaand zadeldak vOOr tegen Uitwendig.
een topgevel, aan het kooreinde met schilden eindigend; de dwarsbeukarmen
hebben schilddaken, de lagere zijbeuken hebben lessenaardaken.
De eenvoudige spitsboogvensters zijn bezet met nieuwe groefsteenen harnassen. De hoofdingang heeft een hardsteenen korfboogomlijsting met een
groote, geprofileerde hollijst, die versierd is met rozetten en waarin kapiteelvormige beeldconsoles zijn opgenomen; de boog is overdekt met een wenkbrauwlijst op kraagsteentjes. De korfboogdeur aan de Klaasstraat is met
hardsteen afgezet. De steunbeeren van het koor zijn eenvoudig; hun dekkingen
zijn alle vernieuwd.
Het schip (afb. 3 49 en 3 5 o). De scheibogen en de gordelbogen spruiten met Inwendig.
de hen vergezellende schildbogen vloeiend voort uit de gelede kruispijlers,
die alleen ten behoeve der diagonaalribben, in hun hoeken, ronde schalken
hebben, met een basementje en een geprofileerd kapiteel (afb. 3 s o). De muurpijlers zijn gevormd als halve middenpijlers, maar treden sterk naar voren,
om als inwendige steunbeeren dienst te doen. De gewelfribben hebben als
profiel een talaanstaaf tusschen hollen, en komen in ronde sluitsteentjes samen.
In het koor staan de schalken op kraagsteenen, die, evenals de kapiteelen, versierd zijn met staande bladeren; de gewelven hebben kruinribben in OostWestelijke richting; de gewelfribben zijn versierd met knoopen.
In de noordelijke kapel heeft het kruisgewelf vier kruinribben; de kolonnetten
staan daar op geprofileerde kraagsteenen en hebben kapiteeltjes met staande
bladeren.
De zuidelijke kapel heeft een vierstralig stergewelf op geprofileerde kraagsteenen.
De sacristie is overkluisd met door gordelbogen gescheiden kruisribgewelven
op hoekschalken met geprofileerde kapiteeltjes. De later aangebrachte groote
sluitsteenrozetten zijn waarschijnlijk van hout.
De sluitsteenen van den middenbeuk liggen 14, 5 o M. boven den kerkvloer, Afmetingen.
die van de zijbeuken io,8o M. De baksteenen van het schip zijn 27 lang; die van
het koor en van de kapellen 25,5
Schip en dwarsbeuk dagteekenen van het midden der 15de eeuw. Het koor en de Bouwsacristie zijn, ook te oordeelen naar het kleinere baksteenformaat, jonger en waar- ontwikkeling.
schijnlijk van 1466. De zuidelijke kapel is een toevoegsel tegen den dwarsbeuk, waarvan
de vroegere hoeksteunbeer nog zichtbaar is ; inwendig blijkt zulks bovendien uit een
afgesneden waterlijst van het vroegere koor, dat met de kapel in gemeenschap werd
gebracht door eene opening, waarbij de negge van het vroegere koorvenster behouden
bleef; ook is het gedichte overschot van het oostelijke venster van den dwarsarm
herkenbaar ; uitwendig herkent men nog den, in den oostmuur opgenomen, steunbeer
van het koor. Ook de noordelijke kapel werd aan de eerste koortravee toegevoegd.
De kapellen dagteekenen van omstreeks 15oo.
De restauratie werd in 1877 ter hand genomen door Dr. P. J. H. Cuypers; de daken
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werden toen van goten voorzien, de traceeringen, de lijstwerken, de kruisbloem en
dekstukken van den geveltop werden vernieuwd, de gewelven met nieuwe beschilderingen opgeluisterd. In 1889 werd een door den architect J. Kayser ontworpen klokkespits op het dak geplaatst.
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Afb. LXIV. Venloo. St. Nicolaaskerk.

Poore.

Beelden.

Wijwateremmertie.
Monstrans.

Beelden.

De van de Gasthuisstraat overgeplaatste hardsteenen rondboogpoort (afb. 347),
die zich thans in den afsluitmuur aan de Vleeschstraat bevindt, is in de dagzijde
geprofileerd, heeft gepaneelde penanten met rococo-versieringen en in den
kruin een cartouche met een Maltezer kruis (het blazoen van de Orde der
Kruisheeren); op het linker plintstuk staat ANNO, op het rechter 1777.
Over den boog ligt een opgezwenkte deklijst. Het ijzeren hek is modern.
De kerk bezit: Houten Nood Gods, Maria zittende voorstellende, het lichaam
des Zaligmakers op haren schoot ondersteunende; hg 103 (afb. 34_;
i5oo).
R
Een Kruisbeeld, hg 78 (XVIa).
De R.-K. KERK VAN HET HEILIG HART bezit:
Een eenvoudig koperen wijwateremmertje, waarop staat D.M.P.P. 17....
Een zilveren stralenmonstrans, met op den voet tusschen ornament, in
paneeltjes : de Broodschaal, den Wijnkan, Passiegerei en cherubijnen; op het
veld der, van het hartvormige expositorium uitschietende, lichtstralen: den
Vader, de Duff en engelen. Op den voet staat : SUM PAROCHIALIS ECCLESIE
DE GRUBBENVORST A° 1726 DEN 14 OCTOB + Merken: Lelie en (cursief) NS.
Aan den top is veranderd. Hg 57,5.
Twee houten adoranten van een rustaltaar; hg 6o (XVIII).
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De R.-K. KERK VAN 0. L. VROUW 0. 0. bezit een klok van 6 7 middellijn
en waarop staat : + SANCTA MARIA MATER DEI ORA PRO NOBIS FONDUE PAR
J : B : N ET F : A : GAULARD FRERES A TONGRES L ' AN 1832.
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Afb. LXV. Venloo. St. Nicolaaskerk.

DE SINT JACOBSKAPEL.
KEULLER 362, UYTT. III, 21 4 ; IV, 5 8, 96.
De eenbeuldge kapel, waarvan slechts de voorste twee traveeen over zijn, ligt
met den westgevel aan het Maasschriksel en strekt zich voorts langs het Helschriksel uit (afb. LXVI, 354).
Er wordt melding gemaakt van een
Sint Jacobskapel, gelegen bij een hospitium,
het Sint Joris Gasthuis, dat reeds vOOr z 500
bestond. De kapel stond vroeger onder
den naam van „Mannenhuis-kerk" bekend
(Keuller 362). Blijkens de in 1932, bij het
bouwen van een gemeentelijk administratiegebouw, gevonden fundamenten bestond de
kapel uit Brie traveeen met een naar 5/8 grondL EGE NEW
I
10 METER)
5
t soo
slag aangelegden veelhoek ; hiervan stond als
xx
bouwval nog de eerste travee overeind,
Afb. LXVI. Venloo, St.Jacobskapel.
met een deel van de tweede tot gemiddeld
den top der spitsboogvensters, en wat de
overwelving betreft, tot en met de aanzetstukken der gewelfribben. Fundamenten
van het afgebroken gasthuis werden eerst ruim 5 M. verder gevonden, zoodat de kapel
er waarschijnlijk niet onmiddellijk mede was aangesloten geweest. Ook de nog gave
f'.

Literatuur.
Ligging.

Geschiedenis.
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vrij gekomen zuidelijke steunbeer van de eerste travee bevestigde, dat de kapel
aan die zijde vrij stond. De voorste traveeen werden met advies v. h. Rijksbur. v. d.
Monumentenzorg hersteld en bestemd tot ingangshal van een sted. administratiegebouw.
Het bouwwerk is opgetrokken van baksteen met mergelsteen details.
De door overhoeks geplaatste steunbeeren geflankeerde westgevel heeft
een spitsbogig venster; dat zich daaronder een ingang beyond, is onwaarschijnlijk. Van de steunbeeren der zijgevels bestaan nog slechts die van den
eersten gordelboog. De waterlijst, waarvan het profiel om de steunbeeren
heenloopt, ligt ongeveer 3 M. hoog. De vensterneggen hebben als profiel
slechts een afschuining; de oude harnassen en de daklijsten zijn verdwenen.
De sierlijke steunbeeren, beneden rechthoekig, zijn boven de waterlijst met
afschuiningen en terugsprongen drie maal versmald, waarbij groefsteen slechts
voor deklijsten is toegepast. De zuidelijke steunbeer, die volkomen gaaf was,
kon bij den nieuwen bouw niet worden gehandhaafd.
Inwendig. Van de overwelving zijn over: de thans in hardsteen hernieuwde op hooge
basementen staande ronde groefsteenen schalken der eerste travee, waarvan
die in de hoeken een achtzijdig kapiteel hebben, versierd met een meetkunstig
vlechtwerk, terwijl de wandschalken een kraagsteenvormig geprofileerd
achtzijdig kapiteel bezitten. Van de groefsteenen ribben der ingestorte kruisgewelven zijn alleen de aanzetten oud; hun profiel bestond uit een talaan
tusschen flauwe hollen; sporen toonen aan, dat de schelpen uit baksteen
bestonden, en zonder schildbogen tegen de muren aansloten. De baksteenen
der gevels zijn 25 1/2 lang, 6 dik. De kapel dagteekent van omstreeks 15oo.

Uitwendig.

Het KLOOSTER DER ANNUNCIATEN, thans der Paters Dominicanen.
Literatuur.
K 361, U III, 213; IV, 78. P 1879, 426; 188o, 351. M 1879, 153, 161, 193, 197, 202.
Geschiedenis. In 1491 verkregen eenige Alexiaansche pleegbroeders, die wegens een pestziekte van
Maastricht naar Venloo waren geroepen, aan de zuidzijde van „de Beek" een mooning,
Welke deswegen „Trans Cedron" genoemd werd. Dit klooster ging in de i6de eeuw
to gronde. In 1599 werd het gebouw betrokken door de, in 158z uit Genooi verdreven, zusters Tertiarissen, die in 1614 tot de orde de Annunciaten overgingen en
in 1618 een nieuwe kerk en successievelijk een nieuw klooster oprichtten, dat eerst
in 1625 was voltooid. In 1795 werd het klooster opgeheven en kwam het complex
in particuliere handen, totdat het in 1879 gekocht werd door Paters Dominicanen
van Dusseldorf, die het klooster verbouwden en uitbreidden; de oude gedeelten werden
(1880-8z) gerestaureerd onder leiding van den architect J. Kayser.
Ligging.
Het gebouw ligt aan de verlengde Vleeschstraat tusschen de Spoorstraat en
de Kleine Beekstraat, ten Westen van den tuin van het vroegere klooster
Mariaweide. (Af b. LXVII, 35 I en 35 2).
Plattegrond.
De van baksteen met groefsteenen details opgetrokken kloostergebouwen
liggen om een rechthoekigen hof. Oud zijn: a, de negen venstertraveeen
tellende, twee verdiepingen hooge, oostelijke vleugel met kloostergang en
bovengang; b, een daarmede overeenkomstig aansluitend, zes vensterbreedten
tellend, oostelijk deel van den zuidvleugel; (de lokalen, die op de gangen
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aansluiten, bestaan voor een aanmerkelijk deel uit oud muurwerk en oude
balkbevloeringen, maar zijn verbouwd en van bestemming veranderd); c, de
kapel, die het grootste deel van den noordvleugel uitmaakt. Deze is eenbeukig,
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Mb. LXVII. Klooster der Annunciaten (thans Dominicanen).

telt, naar de vensters en de gewelfvakken, zeven traveeen en een 3/6 afgesloten
kooreinde. Aan de zuidzijde heeft zij alleen een venster aan het koorgedeelte;
zij heeft in haar westelijk deel een op zuilen en gewelven rustende galerij-verdieping, die zich oorspronkelijk tot de vijfde travee uitstrekte en in 188o werd
ingekort, zoodat zij thans slechts tot de derde travee reikt; de galerij is alleen
terzijde toegankelijk van uit een nieuw gebouwd portaal.
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Aileen de kruispandgevels komen voor eene bespreking in aanmerking. Zij
hebben beneden breede spitsboogvensters met omblokte dagkanten; deze
vensters zijn met nieuwe, driedeelige en met traceeringen versierde harnassen
bezet. In het midden van den oostelijken vleugel bevindt zich een omblokte
korfboogdeur met wenkbrauwboog. De vooruitspringende bandlijst der
eerste verdieping is ongeprofileerd, de bovenvensters zijn smal, rechthoekig en
hebben een groefsteenen tusschendorpel; de gootlijst en de bedaking zijn nieuw.
Inwendig. De kruisgang heeft zonder gordelbogen aan elkaar sluitende riblooze kruisgewelven, waarvan de aanzetten rusten op met kroonlijsten getooide kraagsteenen. Eenige groefsteenen hoekpilasters zijn door gordelbogen verbonden;
enkele rondbogige gangdeuren zijn met groefsteen afgezet en hebben een
gemodeleerden schildvormigen sluitsteen.
De steunbeeren zijn (thans) gedekt door een ezelsrug met lessenaarvormige
De kapel.
Uitwendig. verhooging; de spitsboogvensters beginnen eerst te halver kapelhoogte; zij
hebben met groefsteen geblokte, geprofileerde dagkanten en nieuwe driedeelige
traceeringen, vrij gevolgd naar twee nog behouden oude voorbeelden. De
ronde vensters onder de galerij-verdieping zijn met een rollaag omkransd.
De westgevel heeft onderaan twee platronde vensters (uitkomende onder die
verdieping), hooger twee (gedichte) spitsboogvensters met een rondboogvenstertje er onder. De geveltop, met vernieuwd rond venster, draagt op
een groefsteenen paneel de jaartallen MDCXVIII en MDCCCLXXX. De hoofdingang, die zich aan de noordzijde der eerste travee bevindt, is rondbogig
en geheel met bossageblokken afgezet.
Inwendig. De Brie koor- en eindmuren zijn (thans) beneden doorbroken door rondboogopeningen, die op een om het koor aangebouwde verruiming uitkomen.
De gewelfribben zijn geprofileerd met een rondlijst tusschen kwarthollen;
zij staan op potvormige en met een draaglijst versierde kraagsteenen; de
kruisribben ontmoeten elkaar in verstek, alleen de zesde travee heeft een
(klok)ring.
Het gewelf onder de galerij rust met gordelbogen op twee hardsteenen
Toscaansche zuilen en aan de muurzijden op kraagsteenen, versierd met een
vierkante kroonlijst. De teruggezette oude stee pen borstwering van den
oostkant der galerij is verdeeld in staande vakken met vischblaastraceeringen.
Madonna. Het klooster bezit: Een gebakken aarden beeldje, dat de Madonna, staande
op den maansikkel en den slang vertredende, voorstelt; hg 51 (afb. 353,

Het Blooster.
Uitwendig.

± 1700?).

KAPEL VAN HET VOORMALIGE FRANCISCANEN-KLOOSTER.
Literatuur.

K. 357. urn. II 17; III 215; IV 1 1 z. M 1900, zz, 3 2, 43, 47. G. HESSE O.F.M. Het
voormalige minderbroeder klooster te Venlo (Uitg. N. Venl. Crt 1911).

Ligging.

De kapel strekt zich uit langs de Minderbroederstraat.

Geschiedenis.

Zij behoorde tot een in 1614-1618 door de Franciscanen gebouwd klooster; de
eerste steep der kapel werd gelegd in 1617. Na de opheffing van het klooster in 1797
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dienden de gebouwen tot kazerne; in 1910 kwamen zij in het bezit van de gemeente
en werden, met alleenlijk behoud der kapel, afgebroken. In 1919 stortte het
koorveelhoekgewelf is. Zij client thans tot opslagplaats van gereedschappen en
materialen.

Afb. LXVIII. Ka el v. h. voorm. Franciscaner-klooster.

(Afb. LXVIII, 355, 356 en 357). De met 3 7° zuidel. afwijking georienteerde
kapel is eenbeukig en telt zeven traveeen, gevolgd door een ruim 4 M. doorgetrokken halfzeshoekig afgesloten, kooreinde. De zes traveeen, die ten
noorden tegen het kloostergebouw aansloten, zijn aan die zijde blind, maar
bevatten meerdere doorgangen; in de eerste twee traveeen be yond zich een
door zuilen ondersteunde galerij-verdieping; aan de zuidzijde is het schip,
14

Algemeen en
plattegrond.
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tusschen de steunbeeren onder de vensters door, verruimd met biechtstoelnissen; aan de westzijde bevindt zich een ingang met twee door een breed
penant gescheiden deuren.
Uitwendig. Het muurwerk is in kruisverband opgetrokken van 26 1/2 cM. large baksteen
en met toepassing van groefsteen tvoor details; de steunbeeren zijn onversneden
en lessenaarvormig met vlechtingen gedekt. De spitsboogvensters hebben
geprofileerde groefsteenen zijposten en bezitten nog hun ijzeren stormstangen
en windijzers ; zij beginner boven de afdaken der tusschen de steunbeeren
aanwezige biechtstoel-nissen; de daklijst is thans vervangen door een eenvoudige goot. In den westgevel vormt de dubbele ingang een hardsteenen
middenpartij met geblokte rondboogdeuren onder een ongeprofileerd soort
hoofdgestel, dat in het midden onderbroken is door de gefatsoeneerde uitkraging van een rondboogvenster met zijpilastertjes en met een zeer eenvoudige
driehoekige bekroning. Hooger heeft de gevel twee (gedichte) spitsboogvensters; boven een effen fries met groefsteenen architraaf en deklijst verrijst
de effen geveltop met tweedeelig spitsboogvenster en met rechte kantlijsten.
Blijkens de afteekening van aansluitende muren en daken grensde de westgevel aan een ruim vijf meter breed pleintje.
Aan de zuidzijde had de eerste travee een met hardsteenblokken afgezetten,
thans beschadigden, ingang, waarvan nog twee kraagsteentjes van een wenkbrauwboog to zien zijn.
Inwendig. De gewelven zijn van baksteen, hun ribber van Witte kalksteen; zij rusten op
baksteenen pilasters met groefsteenen plinten en kalksteenen Toskaansche
kapiteelen, die nog een geprofileerde verhooging met een rand dragen, waarop
de gewelfribben rusten; muraalbogen ontbreken.
De nis-openingen onder de vensters zijn met korfbogen overtoogd. De westelijke verdieping-galerij moet in de kerkas ondersteund zijn geweest door twee
zuilen of pijlers, zoodat de benedenruimte vier kruisgewelven had; hun nog
achtergebleven muraalbogen zijn met een hiellijst geprofileerd.
Een nis aan de noordzijde der zevende travee heeft in de dagzijde overblijfselen
van in stuc vervaardigde arabesken op blauw fond.
Franciscanenklooster.
Beelden.

In het nieuwe KLOOSTER der Paters Franciscanen aan den Maagdenbergerweg worden de navolgende hooter beelden bewaard:
Madonna; hg 59 (XVd); beschadigd.
Uit een stuk hoot gesneden Nood Gods; hg 46 (XVIa).
H. Jozef, met het Kind .Jezus op den arm en een palmtak; hg 88, grof (XVIIa ?).
H. Antonius met het Kind Jezus op den arm en een leliestaf; hg 34 (XVII).
Twee buster: 1, H. Antonius van Padua met het Kind Jezus, hg 34;
2, H. Frater Didacus, predikend, hg 35 (beide XVIII A).
VOORMALIG KLOOSTER MARIA-WEIDE.

Literatuur.
Geschiedenis.

K 359; UYTT. III 214, IV 27, 118. M 1881, 462; 1896, 53.
De plek, waarop het klooster, gewijd aan de H. Ursula, in 1416 werd gesticht, heette
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PLAN VOM WEY KLOSTER ZU VENLO.
ULVER THUM'''.

37 LIR .

riUriC T I AT E CI K.I._0

EXPLICATION.
I. Die Kirch alwo bey A den Haupt-

Eingang.
2. Pferds Stall und neuer Anbau, so noch
nicht vollzogen.
3. 4. 5. 6. Die vier Klosters panden, alwo
bey B C D U E der Em- und Ausgang.
7. Pensionaeren Quartier, allwo bey F G
die Eingang.
8. Mit dem Pensionaeren Quartier in
SCHALAUVON 200 RHE.111LÃNDI3CHE FO35- 62.79 METRE
einem Bau das sogenannte Werckhaus
200.
10
50
90
der Zimmer- und Schreinermeister, wo
ca
1
bey H den Eingang.
1
I
t9. Alt Gasthaus und Holzschop.
60. G2.50 M .
50
40
10
20
30
To. Einen Gang so in das Kloster leitet.
24. Den sogenannter Rectors Platz, oder Vorhoff, wobey P eine
II. Von K Kirchenpfort bis L Klosterpfort bestehend in . . • kleine
Wohnungen, welche noch bis hiehin an Particulaire verpfachtet.
Fontaine.
12. Des Portiers Zimmer.
25. Des Rectors Blumengartgen.
13. Stallungen, wo bey M eine Durchfahrt, welche mit einer
26. Der Kirchplatz.
andem Durchfahrt V in eine rechte Lini nach dem Einwendigen
27. Einen ledigen Platz zwischen der Kirch und Valdes-Stras, allwo
des Klosters leitet.
bey X eine Ausfahrt nach raml. Strasze.
54. Die Scheuer, wovon der Eingang bey W.
28. Den Pant Blumengarten.
15. Brauhaus, wovon der Eingang in dem davor gezeichneten
29. Den Kirchgarten, wobey S der Eingang, und bey Q einen
Einschnitt.
Ausgang auf Valdes Stras.
16. Torffschop, hat seinen Eingang von der Bleichseite mit no. 33
3o. Einen ledigen Platz, hinten dem Pensionairen Q(uar)tier.
gezeichnet, allwo bey N eine Mistkoul.
35. Baumgarten, allwo bey R den Pensionairen Gang.
17. Waschhaus, hat seinen Eingang von der Bleichseite.
32. Hauptweg zwischen Bleich und Kloster.
18. Den Bau, worin sich das Wasser-Ratt befindet, hat seinen
33. Die Bleich.
Eingang von der Bleichseite, wobey 0 ein aufgemaurter
Wassersarg, welcher mit das Bachwasser no. 34 aus- und ein34. Die fliessende Wasserbach, welche bey T eine gemaurte
laufet.
Bruck, und bey no. 3 5 unten durch Sti Elisabeths Bogen
fort Stadtswall ein gemaurtes Kanaal hat.
19. Ein Kahrschop an St. Elisabeth.
3
6.
Mit
Obstbiume bepflanzt.
20. Sti Elisabeths Bogen, vor der capitalen Stadtswallmauer eingemaurt.
3 7. Den grossen Garten.

i
i

21. Eine Capelle.
22. Die Calvariebergs Bogen vor der capitalen Stadtswallmauer
eingemaurt.
23. Einen der Stadt Venlo gehorigen Wasserpfuhl.

3 8. Einen ledigen Platz zwischen das Kloster no. 3 und Kirch
no. a gelegen.
39. Valdes-Pfort, welche mit einem Bogen aberschlagen, und den
Oberbau mit zum Kloster gehorig.

Mb. LXIX. Plattegrond v. h. klooster Matienweide te Venloo in 1798.
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„de Weide". In 1798 werd het klooster opgeheven en kwamen zijn verschillende
gebouwen met het verdeelde terrein in particuliere handen (afb. LXIX) 1).
Het hoofdgebouw.

Daarvan zijn nog herkenbaar:
I. Het om een vierkante binnenplaats of pandtuin aangelegde, twee gemetselde
verdiepingen hooge, viervleugelige hoofdgebouw, van 48 M. lengte, 44 M.
breedte, waarvan het baksteenen muurwerk van de ride of de i8de eeuw
schijnt te dagteekenen. In 1866 brandde het voor een groot deel uit en is thans
verbouwd tot woonhuizen. In den vroegeren pandtuin herkent men nog
acht groote benedenvensters met breede segmentbogen, de vroegere openingen
van de kloostergang, terwijl de bovenvensters klein zijn. Aan de oostzijde
is het dak van een der vleugels door een geveltop met gezwenkte zijkanten
afgesloten. In eenige woningen bestaan nog met riblooze kruisgewelven
overdekte vierkante vakken van de kloostergang. Een mooning bezit een
(verplaatste?) eiken trap met gesneden leaning van het midden der i8de eeuw
(afb. 3 5 8). Ook zijn nog eenige met snijwerk versierde deuren van then tijd
behouden.
2. Een smalle, twee gemetselde verdiepingen hooge, i 8de-eeuwsche vleugel
langs de Nieuwstraat, waarvan nog twee doorgangspoorten zijn behouden,
een met op een sluitsteen het jaartal 1773.
3. Aan de zuidzij de een daarmee aansluitende naar het oosten loopende
vleugel, vroeger een schuur, een brouwhuis en een waschhuis bevattende,
thans bergplaatsen en magazijnen.
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Mb. LXX. Kapel v. h. voorm. klooster Matienweide te Venloo.

De Kapel.

4. De aan de noordzijde vrij liggende:
Kapel. Deze (afb. LXX) is thans door een houten vloer in twee verdiepingen
verdeeld, beneden magazijn voor kunstmeststoffen, boven meubelmakerswerkplaats. Zij is van baksteen in staand verband opgetrokken, heeft zeven
1)

De in afb. LXIX voorgestelde plattegrond werd door den heet Hemsing vervaardigd naar een teekening

inparticuliet bezit, welke in 1798 gemaakt is, in verband met de secularisatie van het klooster. Zij is gewaar-

merkt z Augustus r798 door den „legalen Landmesser" M. Ewald te Kaldenkirchen.

193

VENLOO.

traveeen en een naar 5/8 grondslag aangelegden koorveelhoek; de steunbeeren
zijn eenvoudig, hebben tweemaal een halfsteens terugsprong en zijn lessenaarvormig gedekt. De spitsboogvensters zijn grootendeels dichtgemetseld. De
westgevel-top met een rondboogvenstertje is ruw gemetseld en rechtkantig.
Van de ronde muurschalken zijn de kapiteelen weggehakt wegens den ateliervloer. De gewelfvelden zijn van baksteen, de kalksteenen ribben hebben als
profiel een dubbel hol; zij komen samen in ronde sluitsteenen, waarvan er
vier met bladornament zijn versierd en twee open ringen zijn; de sluitsteen
van den koorveelhoek stelt een Christuskop voor met kruisvormigen nimbus.
Aan de westzijde bezat de kapel een galerij-verdieping op gewelven, die zich
tot de vierde travee uitstrekte, en waarvan nog twee ronde hardsteenen zuilen
met achtzijdig basement rondzwerven; de eerste travee schijnt een portaal
to hebben bevat; later was tegen de travee een voorportaal geplaatst met een
bovenverdieping, die, over een nog bestaanden poortboog, de kapel door een
overdekte gang met het kloostergebouw in verbinding stelde. Het portaal
heeft aan de noordzijde een halfronde ruimte, waarschijnlijk van een verdwenen trap.
Het baksteenen front van het voorgebouwde portaal, dat met een leien lessenaardak tegen den Bevel der kapel aansluit, heeft een hardsteenen bovenlichtdeur
met versierd steenen kalf; ter eerste verdieping bestaan nog twee (van de drie?)
segmentboogvensters; het front dagteekent van de i8de eeuw.
De kapel, die inwendig gemeten 31 M. Lang en 8,35 M. breed is, kan van de
I 5 de eeuw dagteekenen.
RR 0, 298; 1 905, 26. UYTT.
KAPEL VAN DEN H. GEEST. LITERATUUR:: MI__
44; III, 214; IV 42, 54. KEULLER, 358.
De kapel (afb. LXXI) ligt op den hoek van de Jodenstraat en de H. Geeststraat.
Zij behoorde tot een in 1797 opgeheven klooster van aanvankelijk ernaast gevestigde

Portaalfront.

II,

Augustinessen. Deze trokken in 1623 de kapel
bij haar klooster, dat zij tevens vernieuwden.
Aangezien volgens oude berichten de eerste
kerk van Venloo, in 76o gebouwd, aan den
H. Geest was toegewijd, wordt het niet onwaarschijnlijk geacht, dat de kapel op de plaats
staat van dit eerste Godshuis. Het klooster is
afgebroken; de overgebleven kapel dient thans
tot pakhuis. In 1928 zijn bij den afbraak van
aansluitende huizen tot aan de Vleeschstraat
aanmerkelijke overblijfselen opgeruimd van
kelders, die tot het klooster hebben behoord.
Hun ligging en hun afmetingen zijn niet door
opmeting vastgelegd.

Ligging.
Geschiedenis.
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Af b. LXXI. Venloo. Ka el V. d. H. Geest.

Oorspronkelijk tweebeukig, bestaat de kapel thans uit een rechthoekige
ruimte van inwendig ' 5 1/2 M. lengte en gemiddeld 1 o M. breedte, en met een
(ingebroken) ingang aan de Jodenstraat; aan de oostzijde heeft zij afgeschuinde

Algemeen en
plattegrond.
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hoeken. De overdekking bestaat thans uit een balkzoldering. In den noordmuur, aan de H. Geeststraat, bevindt zich, dicht bij den straathoek, een, thans
dichtgemetselde, deur met groefsteenen bovendorpel; op lien dorpel zijn
bij de uiteinden sierlijke schildjes uitgebeeld, een met de letter M, een met een
tweearmig kruis, en in het midden, tusschen AO en 1617 een paneelcartouche,
waarop staat IHS . MAR. Aan den oostwand bevinden zich tusschen de afgeschuinde hoeken, resten van afgebrokkelde en beschadigde steunbeeren,
waarvan de vorm en de schuine stand aantoonen, dat de kapel aldaar twee
naast elkaar gelegen, naar 5/8 grondslag afgesloten, koren had, het noordelijke
van + 3,5o M., het zuidelijke van 5,40 M. inwendige breedte. De twee pilaren,
Welke volgens Keuller (blz. 358) de overdekking onderschraagden en het gebouw
„in twee panden" verdeelden, waren ongetwijfeld op de aaneensluiting dezer
kooreindigingen gericht. Aan de zuidzijde bestaan nog twee steunbeeren van
het zuidelijke koortje, in kruisverband gemetseld van baksteen; het vervolg
van den zuidmuur verspringt ongeveer een M. naar het Zuiden.
De kooreinden zijn niet ouder dan het begin der i6de eeuw; de westelijke
helft van het muurwerk der kapel dagteekent van de i 7de eeuw (1617?).
PARTICULIERE GEBOUVEN.
STADSSCHOOL. LIT: UYTT. IV, bl. 28, 29, 48, 49. M 1893, 66,69. KEULLER 3 70.
School.
Geschiedenis. Van de vroegere stadsschool, eertijds Latijnsch College geheeten, bestaat nog slechts
de voorgevel en een zeer gering deel der verminkte (thans herstelde) zijmuren. Thans
maakt die gevel deel uit van het front van het gesticht voor weezen en oude lieden,
bekend als „de Burgerlijke Godshuizen", een stichting ontstaan uit de samenvoeging
van het St. Martinusweeshuis (v. + 143 5), het St. Jacobsgasthuis (v. + 1 5 6o), het
St. Jorisgasthuis (v. ± 156o), respectievelijk voor weezen, voor oude mannen en
vrouwen, voor reizigers (passanten), na 1 8 zo onder een Bestuur vereend en sedert
1854 de Burgerlijke Godshuizen geheeten (Mededeelingen van den secretaris, den
Heer Mathieu Janssen). Het gebouw werd in 1926 vernieuwd door den architect
Ir. Jules Kayser, die den gevel met Rijkssubsidie en advies van Rijksmonumentenzorg
restaureerde.
De gevel (afb. 360), met tweelingtop, is van baksteen met groefsteenen details
en versieringen, als by. sluit- en tusschensteenen in diamantkopvorm.
De vensters der zolderverdieping waren dichtgemetseld, die van de verdieping gelijkstraats en van de eerste verdieping hadden hun kruisstijl-indeeling verloren en bezaten
moderne ramen, waarvoor men de onderdorpels had laten zakken. De vensters der
eerste verdieping werden gerestaureerd naar het model der zoldervensters , de benedenvensters op nieuwe wijze in harmonie met het geheel. De onafgewerkte middendeurbekroning met rechts en links een kraagsteen, werd gelaten, zooals zij was, een daarboven ter eerste verdieping aanwezig nisje werd, met wijziging, vernieuwd en bezet
met een beeldje (moeder met kind, van den beeldhouwer Hildo Krop).
De + 11,90 M. breede, in het midden 32 cM. ingeknikte gevel draagt onder
de eerste gevellijst in ankers het jaartal 1611; de groefsteenen deuromslijting
is blijkbaar afkomstig van een ouder, i6de-eeuwsch, bouwwerk; de boogtrommel, die gebeeldhouwd is en de verheerlijking van het H. Sacrament
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voorstelt, kan dagteekenen van + 162o, toen de Latijnsche school in handers
kwam van de Kruisheeren.
De instelling bezit, afkomstig van het voormalige, ten widen aan de school
grenzende weeshuis: Een friesvormige latei- of balkbekleeding, lg 365, hg 22, 5
(afb. 362), door vier acanthusconsoles in drie velden -verdeeld, het middelste
beschilderd met de wapenschilden der stichters en de vermelding: IOHAN

Latei.

DE VERWER ENDE SYN HVISVROW ANNA INGHENHVIS DIE SYN GEWEST DIE IERSTE
links : VADER EN MODER HEBBE MI VERLATE

FONDADVERS VAN DIT WEISHVIS ;

DAN DE HEER HEFT MI OPGNOMEN ;

rechts : DER WEESEN SVL DI EEN HELPER

WESEN 9 PSALM A° 1577.

Een kleerenkist, versierd met snijwerk (XVII).
Een bij de verbouwing opgegraven hardsteenen plaat (XVII A), front van
een offertronk, in grof, halfhoog beeldwerk, een man voorstellende, die
kinderen van kleeding voorziet en, erboven, het opschrift: WERPT VOR DEN
WEISEN WAT HIERIN SOVOEL V GODT GIFT IN DEN SIN; afkomstig van genoemd
aangrenzend weeshuis (afb. 361, XVII; zie M 1926, 48).
Bowen een gevel aan een binnenplaatsje is geplaatst een steenen leeuw (XVI?)
met het wapenschild van Venloo.
ST. JORIS-GASTHUIS. Het voormalige Sint Joris-gasthuis, ook OudArmenbuis geheeten, is gelegen aan de Potlofstraat.
KEULLER 370, UYTT. III, 2 1 4 , IV, 34, 87. M I 893, 65, 67.
De vermelding gaat terug tot 1 5 6o , het huffs was toen bestemd voor hulpbehoevende
reizigers (passanten) en zwakzinnigen. Thans is de eenig overblijvende vleugel particulier bezit.
Deze van baksteen in kruisverband opgetrokken vleugel is rechthoekig,
twee verdiepingen hoog en heeft een zadeldak tusschen twee topgevels, waarvan
een aan de straat; de ingang met een trapje bevindt zich (thans) rechts, ter
zijde, vooraan aan een plaatsje, dat van de straat toegankelijk is, en waaraan
waarschijnlijk nog bijgebouwen lagers.
De gevel aan de straat (afb. 3 5 9) had, beneden, twee segmentboogvensters,
tweedeelig, misschien met gemetselden tusschenstijl, later met een houten
kozijn vergroot, thans gedicht; ter eerste verdieping bevindt zich in het midden
een segmentboogvenster met tweedeelig houten kozijn, rechts een enkelvoudig venstertje, links een nieuw; ankers geven A° 1626 aan. De geveltop
is door uitgemetselde banden in drie geledingen verdeeld en heeft S-vormige
zijkanten, gevormd uit vlechtingen en rollagen, de bovenste kwartrond; het
topstuk is verdwenen. De rechter zijgevel heeft zeven vensterbreedten; de
vensters aldaar hebben een laag, door een segmentboog overspannen houten
tusschenstijl-kozijn ; de benedenvensters en een bovenvenster zijn veranderd.
De linker zijgevel, eveneens met in ankers het jaartal 1626, heeft bowers vier
vergroote, vierkante vensters, waarvan er twee zijn gedicht. Ook de
rechtkantige achtergevel heeft oude veranderde vensters, en onderaan een

Kist.
Offertronk.
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hardsteenen gootuitloop. De balklagen zijn gevormd met moerbalken en
kinderbintjes. De vleugel is 18,6o M. lang, 6,96 M. breed.

Kasten.

Schilderij.

Schilderij.

HET R.-K. GASTHUIS SINT JOZEF. LITERATUUR : UYTT. IV, 29,
A. M. J. LENDERS, „Schets v. h. 50-jarig bestaan (1861-191i)".
Het gebouw staat op een deel van het terrein van het vroegere Kruisheerenklooster, waarvan slechts eenig onbelangrijk muurwerk is benut.
De stichting bezit:
Een retabelvormige wand- en pronkkast(?) voor reliekwieen(?), vervaardigd
van ebbenhout en schildpad, vertoonend een sokkel, waarop een Toskaansche
pilasterordonnantie verrijst met in het midden een geguillocheerd expositienisje; hg incl. een Kruisbeeld + 16o (XVII B).
Een eiken kast met briefpaneelen in renaissance raamwerk, hg 220, br. i6o,
een dergelijke kast tevens met gothische traceeringen, hg i5o, br. I 20 ;
een dergelijke, beneden met deurtjes, boven met lade, hg Ho, br. Ho (alle
+ i600).
Een schilderij : Kruisdragende Christus in blauwen mantel, levensgroote
driekwartfiguur. Dk. i8o X 13o (XVIId of XVIIIa).
In het HUTS DER ZUSTERS VAN 0. L. VROUW, Moeder van Barmhartigheid, wordt bewaard een schilderij : de H. Hieronymus, halflijfs in
profiel en naar links opziende. Dk. 1 i2 X 91. Lokale school (XVIId).
PARTICULIERE GEBOUVEN.
N.B. Van zonder nadere beschrijving vermelde gebouwen, is het muurwerk veelal
gepleisterd, en zijn de deuren en vensters gemoderniseerd.

LATE GOTHIEK EN RENAISSANCE. Vleeschstraat 25. Gevel, bovenaan
afgesloten met een groefsteenen lijst van driegloop-spitsbogen op kraagsteenen (XV); gecement en met nieuwe onderpui.
Nieuwe Kerkstraat (zusterschool), aan de binnenplaats ingemetseld: Een
narrenkop, kraagsteen afkomstig van een overhoekschen pinakelaanzet
(± 1500).
Jodenstraat 3 0-3 22 stamhuis der schoutenfamilie Romer (meded. v. d. heer
J. vERzuL), thans eigendom der Ver. Hendrick de Keyzer; baksteenen huis
(afb. 363) van drie verdiepingen, waarvan de voorgevel is opgeluisterd met
geprofileerde banden en met, door korfbogen vereenigde, liseenpenanten.
De topgevel heeft drie tweedeelige, spitsbogig onderverdeelde nissen, met
deels geheele, deels halve gemetselde kruisvensters van resp. zolder en
vliering; pinakelresten; zwaar beschadigd. Gevelbreedte 8,2o M. (± 155o).
Groote Kerkstraat 19-21 (bekend als „'t huis Schreurs"). Baksteenen Bevel
van een huis van drie verdiepingen met zolder en twee vlieringen (afb. 364).
Beneden-verdieping en eerste verdieping samen door lisenen in vieren gedeeld
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met (thans) beneden links een winkelraam, rechts een drielichtsvenster, en
tusschen deze in, de twee deuren; ter eerste verdieping rechts en links drielichtsvensters, boven de deuren telkens een tweelichts; boven de drielichts
rusten de korfbogen op een gebeeldhouwden kraagsteen (afb. 365 en 366).
De door korfboognissen in vijven gedeelde tweede verdieping heeft in het
midden een renaissance fronton-nis, met het alliantie-wapen VogelsanckBoener, in de andere nissen gemetselde kruiskozijnen met als geprofileerde
banden doorloopende groefsteenen onderdorpels. De door geprofileerde
lijsten in vier geledingen verdeelde top, met S-vormige en met rollagen beschermde zijlingsche terugsprongen, heeft in het zolderfront drie nissen met
kruiskozijnen en te weerszijden telkens een groefsteenen ronde nis met buster
de vlieringen hebben samen een korfboognis, beneden met kruisvenster,
boven met een luik, en te weerszijden, in een ruitvormige groefsteenen omlijsting, een gebeeldhouwden kop. Het topstuk met groefsteenen pilasternis
is met een halfronde rollaag overdekt. Ankers geven Ao 1588 aan. Gevelbreedte 9,90 M. Gerestaureerd in i 92I met Rijkssubsidie, onder toezicht
en met advies van het Rijksbureau voor Monumentenzorg, door den architect
Ir. J. Kayser.
Groote Beekstraat 14, ankers : Ao 1599.
Hoogstraat 24-26, ankers '599.
Markt 17-19, met resten van kruisvensters en met sierankers (XVI B).
Oude Markt 5, blinde boognissen (XVI B).
Parade 62-64, gevels (XVI B) met, op gebeeldhouwde koppen uitgekraagde,
bogen.
Vleeschstraat 7-9 (vroeger een huffs) topgevel (XVI) met overblijfselen van
de lisenen eener nis-indeeling.
ZEVENTIENDE EEUW. Gr. Beekstraat 28-30, gevel (XVIId), de top
met gezwenkte kanten, thans gecement. Nr 33, ankers aangevende Ao 1617.
Havenkade, hoek Peperstraat, huizengroep (XVII—XVIII) tegen den ouden
walmuur.
Houtstraat 14, met ankerjaartal 1624 en sierankers.
Jodenstraat 8, baksteenen trapjesgevel met tandlijst (bedorven). Nr z6, gevel
met ankerjaartal i633.
Kl. Kerkstraat 2, ankerjaartal 16 75 en sierankers.
Maasstraat 1 o, gevel met gefatsoeneerden top (XVII).
Oude Markt 3 , ankerjaartal 1668. Nr 26, ankers aangevende Ao 1616.
Parade 60: vier en dertig (toegevoegde) sierankers (XVII), drie vensterhekken
(XVIII); gewitte schoorsteen-ommanteling Lod. XVI. Nr 70, smalle gevel.
Nr 84, hoekhuis met gezwenkten geveltop en ankerjaartal 1634; deur (XVIII),
met koperen sterreknop.
Steenstraat 1 o, ankerjaartal '63. Nr 2. I ; ankerjaartal i 68.
ACHTTIENDE EEUW. Jodenstraat 2, gecement; ankers aangevende
Ao 1742. Nr 13, ankers aangevende 173z. Nr 17, gevel met ter zijde aan de
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H. Geeststraat, een gezwenkten top en een sluitsteen met 1728. Nr 46 ankerjaartal 1796.
Lomstraat 24, sluitsteentje: 1799; drie verdiepingen met hardsteenen omramingen.
Maasschriksel 27, gevelsteen met het jaartal 176o binnen een versiering.
Nr 43, ankerjaartal 1714.
Maasstraat 2, achtergevel met ankerjaartal 1776. Nr io, gevel met gefatsoeneerden top (XVIII A ?). Nr 6, deur met koperen leeuwenkop en ring (± i800).
Nr 36, deur versierd met twee pilasters, elk met een leeuwenkop (+ I800).
Oude Markt 18, drie verdiepingen hooge gevel (XVIIId) met hardsteenen
vensteromlijstingen en consolen-kroonlijst.
Parade 52, gevel met ankerjaartal 1776; onderpui nieuw.
NEGENTIENDE EEUW. Groote Beekstraat 12, ankerjaartal i 8o .; zeer
eenvoudig bovenlicht in Lodewijk XV-trant. Nr 39, zeven vensters breede
pilastergevel; inwendig een zwart- en wit-marmeren schoorsteenmantel;
achter het huis overblijfselen van den molen „Italie", waarnaar het huis nog
genoemd wordt. (Er wordt bewaard een Steen, waarop de Vrijheid is voorgesteld, en met het opschrift VRYHEYT BLYHEYT COORE-OLI PEEMOLEN. Aengelegt Door J. C. VERZYL-A. W. VOSS ECHDELYDEN 1786).
Oude Markt 14, gevel (XIX A) in neo-klassieken trant.
Parade 68, gevel waarin een sluitsteen met 18o2.
Vleeschstraat 45, dakvenster in Lodewijk XVI-trant (XIXa).
Voorwerpen
van Gilden en
Vereenigingen.

HET HUISLIEDEN OF AKKERMANSGILDE, of Broederschap van
0. L. Vrouw „In gen Dael".
LITERATUUR. M 1886, 70, 7z; 1892, 41, 45, 50, 54, 93; 1894, I. UYTT. I, 25, 140; IV,
43 ; V (Verzijl) I f.
Deze vereeniging, die reeds in de i5de eeuw bestond, bezit : 1. Twee „Reuzen"poppen, Valuas, den legendarischen stichter van Venloo en zijn echtgenoote
voorstellende, vervaardigd van teenwerk (successievelijk vernieuwd) en
draagbaar door een persoon, van wien alleen de voeten zichtbaar blijven;
de tegenwoordige kleeding is eenigszins de dracht van het eerste deel der
i 9de eeuw; hg ruim 3 M.
2. Een schutterijketting met gaaj. (XVII?) en koningsplaten, meest XIX A,
de oudste van '8'8.
3. Een „Koningskroon" (vernieuwd).
4. Een Commandantsstok met zilveren knop, waaraan eenerzijds, gedreven
de Madonna, anderzijds den H. Urbanus; merken Venloo en P(etrus)
R)eijnders) (afb. 345, XVIIIc).
5. Een tambour-majoorsstok.
6. Een zeer versleten vaandel met Venloo's wapen.
De AARTSBROEDERSCHAP VAN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT, met zekerheid in 1491 vermeld (LITERATUUR : N. Vent. Crt. 21 Oct.
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1924 en 31 Oct. 1924), bezit: Gegraveerde zilveren borstplaat met de voorstelling van het H. Sacrament en twee chronogrammen (+ 1743). Merken:
Venloo en H M (Hermanus Meijers).
Processiehemel-bekroning, waarvan de lambrekijns, de houten hoekbekroningen (de Evangelistensymbolen) en de houten kroon oud zijn (afb. 342,
343 en 344, m XVIII).
Twee processievaandels van 1849, met oudere oplegsels; o.a. het Lam, een
monstrans, de Ark des Verbonds, een pelikaan.
De BROEDERSCHAP VAN DEN H. ROZENKRANS bezit aan zilverwerk:
Maria-kroon, merken Venloo en I B (Jan Boermans, XIX A).
Kroontje van het Kind Jezus (XIX A).
Sleutel aan een ketting.
Acht processie-stafplaten, waarvan vijf met Madonnafiguurtje (1 797-1 8i3)
en drie met Maria met het zwaard in het hart (1793-1796); hierbij nog elf
jongere copieen.
Gouden kettinkje met een kruisje (XVIII?).
Het PHILHARMONISCH GEZELSCHAP (gesticht in 1826 uit de in 1822
opgerichte „Turksche Harmonie"; LITERATUUR : M 1926, 64) bezit: Verguld
houten standaard-topstuk, een leeuw op een voetstuk en tusschen lauwerkransen voorstellend, in laten Empire-trant (XIX A). Een paar schellenstandaards (XIXa). Een Turksche trom (XVIII ?). Een Vaandel met het
wapen der stad (XIXb).

OMGEVING VAN VENLOO.
HET HUIS ARENBORG. LITERATUUR : UYTT., dl V. („Omgeving" d. JAN
VERZIJL, 1931 biz. 45.
Ten N.O. van Venloo, met drie afzonderlijke vleugels aan een vierkanten
hof gelegen heerenhuis met hofstede. De aan de zuidzijde liggende hoofdvleugel heeft in het midden een poort met kamertoren, die na 190o, met nog
een verdieping werd verhoogd, waarbij de spits met toevoeging van dakvensters en een open koepel werd vernieuwd. De zuidvleugel en de oostvleugel kunnen van het eind der i7de eeuw dagteekenen ; de westvleugel
draagt het ankerjaartal '835.
De GROETHOF OF „SPIEKER". LITERATUUR : UYTT. V, 41 e.v., aan een
noordelijke aftakking van den weg naar Straelen, is een oudtijds van den
„Groethof" deel uitmakende, eenvoudig, twee verdiepingen hoog baksteenen
(thans gecement) huffs onder een zadeldak, dat aan eene zijde is afgesloten
met een geveltop, aan de andere met een dakschild. VOOr links, achter rechts,
bevindt zich de (dichtgemetselde) spitsboogopening eener vroegere doorritpoort; aan de voorzijde vormen ankers het jaartal 1717.
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HOEVE INGEN HOLLAND of Onderste Wittes. LITERATUUR: UYTT., V, 54,
aan den Nieuw-Goltenweg. Rechthoekige woning met stallen en schuur
samen onder een doorloopend zadeldak (XVII). Na een brand in 1786, met
behoud van het oude muurwerk, vermoedelijk in den ouden worm herbouwd.
HET HUIS LOVENDAAL. LITERATUUR: UYTT., V, 48, is een omgracht,
baksteenen, thans gecement, rechthoekig, twee verdiepingen hoog huis
(XVIII ?) van vijf vensterbreedten, onder schilddak, met midden op den nok
een (nieuwe of vernieuwde) kleine spits. Het bevat eenige zeer eenvoudige
houten schoorsteenmantels (XIX A).
Het HUTS „DE POSTWAGEN", Herunger Weg 17o. Daarvan is alleen oud
de baksteenen voorgevel met rechtkantigen top, beneden met een deur en drie
vensters, boven met twee vensters en een topraampje. Ankers geven aan 1754.
De vensters zijn gemoderniseerd.
HET HUIS STALBERG. LITERATUUR: urrr., V, 34, gelegen aan de zuidzijde
van den Stalberger weg op omgracht terrein, is een klein rechthoekig van
baksteen gebouwd huis, boven een onderkeldering een plus een halve kapverdieping hoog, en gedekt met een zadeldak tusschen rechtkantige geveltoppen. Het heeft moderne vensters en is thans gecement. De beneden- of
hoofdverdieping heeft vier onbelangrijke vertrekken, maar die bij de bewoners nog de ouderwetsche namen dragen van 't kapelke, 't heufke, de
groenkamer en het komachter. Het huis, waarvan de bijgebouwen zijn verdwenen, kan van het begin der I7de eeuw dagteekenen. Er wordt bewaard
een laat-gothische gevelsteen, hg 70, br. 45 met het wapen van Stalberg.
HOEVE „GENRAAI". LITERATUUR : uyrr., V, 51 (Herungerweg) : Oude
hoeve met steenen hekpijlers, een daarvan met het jaartal 1725.
HULSFORTHOF. LITERATUUR : um., V, 6o. Omgrachte baksteenen hoeve,
waarvan het woonhuis het ankerjaartal 1 769 draagt.
GASTHUISHOF (ten Z.O. van Venloo), boerderij, waarvan de baksteenen
woning aan de zuidzijde een geveltje heeft met beneden: een (veranderde)
deur, drie segmentboogvenstertjes (een vergroot), een heiligbeeld-nisje; in het
zolder- en vlieringfront: een tandlaag en vier luikgaten; ankers geven het
jaartal 1654 aan. Er tegenover staat een eenvoudig zgn. jagerhuis met ankerjaartal 1771, en een bakhuis met oven (XVIII).
Aan den weg Haar Straelen: N. 263 kleine hoeve met in ankers '8'2.
Molen.

Molenweg 43: Windmolen, bovenkruier, in 1797 afgebroken, herbouwd
in 1817.
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VENRAAL
Behalve de hoofdplaats Venraai bevat de gemeente de dorpen Kastenraai, Leunen, Meer- Gebied.
seloo, Oorloo, Oostrum, Smakt, Veltum en IJsselsteijn, voorts o.a. de plekken genaamd
de Blakt, Brukske, Daalland, de Hiept, Oploo, Overbroek, de Schutboom, Veulen.
De naam luidde oudtijds „Venroode", later „Venrade", en is blijkbaar ontstaan uit
„ven" (veen) en „rode" (van geboomte berooide plek).

Naam.

Wapen (P 1899, 547): Van zilver twee sleutels geplaatst en sautoir, beladen met een
schild, gedeeld, rechts van zilver met een slangenkop arrache van sabel, gekroond
van goud, en getongd van keel, links van sabel, met een croissant van zilver, coupe
van lazuur met een bijenkorf en vliegende bijen van goud op een grond van sinopel.

Wapen.

I. Ten raadhuize wordt bewaard een koperen schepenbank-zegelstempel (P 1_99,
R
Zegelstempels.
543 M 1881, 422), waarvan de afdruk van 41 mM. middellijn een rijk gefatsoeneerd
schild vertoont met de vooromschreven figuren en het omschrift: s . DI . GHEMEIN .
SCEPE . DES . KERSPELS . VERADT . (XVI B).
2. In het Rijksarchief te Maastricht bevindt zich een koperen schepenbank-zegelstempel van Oorloo, waarvan de afdruk van 33 mM. middellijn de H. Gertrudis als
abdis voorstelt, met het omschrift S. S. GERTRVDIS PATRON . I . ORLO . (XVI ad. XVII).
Lit.: (P 1899, 542-547; 1911 passim. M 1891, 118, 123, 1896, zo, 94, 95; Limb. Jb.
1919, 91; 1925, 3 d. A. F. v. Beurden. Progr. 16de Limb. Katholiekendag in 1914 d.
pastoor Pascal Schmeitz.)
Het gebied der Gemeente behoorde reeds niet meer aan Graaf Hendrik V van Kessel,
toen deze in 1279 het op den linker Maasoever gelegen deel zijner graafschap aan
Reinoud I van Gelder verkocht en was toen al in het bezit van de graven van Gelder,
althans gedeelten er van, o.a. het dorp Venraai. Later bij het ambtsgebied van Kessel
gevoegd, deelde het de lotgevallen van o.a. Broekhuizen (zie aldaar), en behoorde
in het begin der i9de eeuw tot het Kanton Horst in het Roerdepartement.
VOOR- EN VROEGHISTORISCHE OUDWEDEN.
P 1881, 275-276. Cat. M L, B I, 348-349 B 2, 454-457; Der Niederrhein 1878,
n°. 36; HOLWERDA, Nederlands Vroegste Geschiedenis.
Te Oorloo werden in 1868 in de heide verschillende Gallo-Germaansche en
Hallstatt urnen met bijurntjes gevonden, Welke zich te Leiden bevinden,
terwijl ook twee steenen bijlen aldaar worden bewaard.
Meerseloo. Bij het bewerken en in cultuur brengen van de Peelranden
werd aan de zijde van Oploo een groot Germaansch grafveld aangetroffen.

Literatuur.

Geschiedenis.

Literatuur.

F. Bl.

FEGKRUISEN EN -KAPELLEN.
KRUISEN. In de geheele gemeente.
Zie de algemeene aanteekening over wegkruisen op blz. 147.
I. Te Brukske, een Kruisbeeld hg + 1 M. (trant + 1700). 2. Tusschen
Brukske en de Blakt, een hg + 90 (trant XVIId). 3. Te de Blakt, een hg + 70
(trant XVIII). 4. Te Overbroek. S. Nabij Veltum een hagelkruis, grof, hg
± I M. (trant + 1700). 6. Te Veulen, een Kruisbeeld hg + 1 M. (trant XVIII).

Wegkruisen.
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7. Te Veltum, een hg ± 1 M. 8. Aan den Schutboom, een gedenkkruis (XIXb).
9. Te Laag Rietbroek, een Kruisbeeld hg ± 90 (trant ± 1700).
Wegkapellen. KAPELLEN. In de geheele gemeente, alle van baksteen en van 5/8grondvorm.
I. Te Brukske, met rechtkantig topje, waarin een steentje met een gedicht
(XVIII); het bevat een H. Annatrits : Anna en Maria naast elkaar gezeten op
een bank, Anna met een geopend boek, Maria met op haar schoot het zegenende
Beeldgroep.
Kindje Jezus ; hg 58 (afb. 41 5 ; XVId).
2. Nabij de Hiept, rechthoekig met gezwenkt topgeveltje (XVIII), thans met
een toegevoegde voorhal; het bevat een beeldje van de H. Oda, staande, met
Beeld.
in de rechter hand een boek, op de linker een ekster; hg 62 (afb. 416; XVI).
3. Nabij Merseloo, bevat een tritsje, de H. Anna voorstellende met op den
arm Maria, op wier rechter knie het Kindje Jezus zit; hg + 40 (XVII ?).
Beeld.
4. Halfweg Oostrum—Venraai (H. Antonius van Padua), vierkant en met
twee gezwenkte topjes (1722).
. nen, rechthoekig, thans gecement, bevat een Madonna,
Beeld. 5. Ten Z. van Leu
gekroond met een wrong en staande op een bol met engelkopjes en de slang;
hg + 70 (XVII); beschadigd; het hoofd van het Kindje Jezus is vernieuwd.
6. Ten Z. v. Oorloo (H. Anna) rechthoekig, met rechtkantige topjes; gecement; op een steentje staat R.D.N.I. WEIERS PASTOR ME POSUIT 1788.
7. Nabij Veltum, bevat een grof beeldje van den H. Rochus (XVII), en een
Beeldjes.
van de H. Lucia (XVIII), beide + 35.
KASTENRAAI,
Boor.

Afmetingen.

Van de R.-K. RECTORAATSKERK (H. Mathias) is alleen het van
baksteen in staand verband gebouwde, laat-gothische koor oud. Dit bestaat
uit een travee en een 5/8-sluiting. (Afb. LXXII, 373, 374).
De eenvoudige steunbeeren zijn
lessenaarvormig
gedekt, de spits. RIB . KAPIT EE L.
boogvensters met (nieuwe) groefsteenen harnassen bezet. In het
muurwerk zijn eenige kruisvormige figuren gemetseld. De
baksteenen gewelven rusten op
L E.GE.11 DA:
ronde, ter waterlijsthoogte uitIIII X VB.
1911.
gekraagde schalken met achtzij dige, geprofileerde kapiteeltj es.
1
5
10M,
1
3
Li o M.
Aansluitend tegen den zuidmuur
Mb. LXXII. Kastenraai. Kapel.
van het koor, bevindt zich een
oud muurgedeelte met een gemetselden segmentboogdoorgang binnen een spitsboognis.
Het koor is inwendig 8,45 M. diep, 5,90 M. breed. De baksteenen zijn 25 Lang,
5,5 dik; de laaghoogte bedraagt ruim 7.
Het sterk herstelde koor kan van het tweede deel der 1 5 de eeuw dagteekenen.
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Tot den inventaris behooren:
Preekstoel op forsch geprofileerden, vierkanten baluster; op vier vlakken der Preekstoel.
kuip, halfhoog, de borstbeelden der Evangelisten, ieder binnen een arabeskenen acanthuslijst en met bovenaan zijn symbool; als hoofdgestel geprofileerd
klankbord; leuning met acanthusrank; het rugschot, geflankeerd door cherubijnen, draagt het jaartal 1724.
Houten beeld van den H. Mathias, staande met boek en bij1; hg 67 (afb. BeeId.
37 6 ; XVI).
Koperen wand-wijwaterbakje, de spiegel versierd met een hart en drie rozetten, Diversen.
omgeven door varenranken; grof (+ 1700).
Kandelaar met geprofileerden ronden voet en gecanneleerde kolomschacht;
hg 24 (XVIId).
Ovaal tinnen ampullenschaaltje met acanthussen-randje; lg 27, br 19 (XVIIId).
LEUNEN.
LITERATUUR : Schmeitz

blz. 85.
De R.-K. RECTORAATSKERK, gewijd aan de H. Katharina en den
H. Urbanus, heeft als koor het oostelijk deel eener in 1431 gestichte
kapel. Dit koor bestaat uit een travee en een
5/8 veelhoek (afb. LXXIII, 375), is in Vlaamsch J
verband en van baksteen gemetseld, heeft eenvoudige
lessenaarvormig gedekte steunbeeren en spitsboogvensters. Het wend in 1903 gerestaureerd door den
architect C. Franssen, waarbij de uitwendige details
met groefsteen werden vernieuwd en de vensters
nieuwe harnassen verkregen. Het gewelf is met
inbegrip der schalken vernieuwd.
1 3
r-.4
Het koor is inwendig 6,15 M. breed en van den triomf10 M.
boog af, 8,z8 M. diep. De baksteenen van het oude Mb. LXXIII. Leunen. Koor.
muurwerk zijn 29 lang ; de laaghoogte bedraagt 7,7.
De kerk bezit: Een eiken preekstoel, waarvan de kuip met rondboogpaneelen
en Ionische hoekkolonnetjes is versierd, het achterschot met een gehoekt
paneel en arabesk-kanten; het geprofileerde klankbord draagt op het fries de
spreuk SALICH . SYN . DIE . T WOORD . GODS . HOOREN . ENDE . DAT . BEWAREN
LUCAS . INT ...... (XVII, het trapje XIX A).
Houten beeld van de H. Katharina, in rijke kleedij, staande, met palmtak,
zwaard en rad; hg 90 (afb. 417; XVII B).
Gegoten koperen kandelaars : een paar met rechten stam met vier platte ringen,
hg 23 (± I500); twee paar rechte geringde, hg 32 (XVI); een paar op achtzijdigen voet en met geribte profielen, hg 2 3 (XVIIId).
Kazuifel van goudlaken, het zilveren kruis en de pawl versierd met blad- en
bloemranken; midden op het kruis het Lam (XVIIIa).
•
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Preekstoel.

Beeld.
Kandelaars.

Kazuifel.
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MEERSELOO.
Literatuur.

Beelden.

Gewelfschilderingen.
Glasschilderwerk.

Kandelaars.

Blok.

LITERATUUR :

M 1890, 5 1; 1892, 13 ; 1903, 93. SCHMEITZ, 85.

De R.-K. RECTORAATSKERK, gewijd aan den H. Johannes den Dooper,
heeft als koor het oostelijk deel eener vroegere gothische kapel
(af b. LXXIV, 378, 3 79) ; dit koor bestaat uit een travee met een 5/8 veelhoek,
is van 27% cM. Lange baksteenen opgetrokken
RIB
in staand verband, heeft eenvoudige lessenaarvormig gedekte steunbeeren, en spitsboogvensters met nieuwe harnassen. Het is inwendig
5,55 M. breed, 6,25 M. diep.
De gewelfribben, geprofileerd met een talaanstaaf tusschen hollen, rusten op groote, als
fratskoppen uitgebeelde kraagsteenen (afb. 377) ;
de sluitsteen van den koorveelhoek vertoont,
/...1...1.=1=4
aibit—i—r—t--r—i—t--1
1
2 D.M.
4
3M.
zeer groot, het borstbeeld van Sint Jan met
Mb. LXXIV. Meerseloo. Koor.
het Lam; die van de travee, een groote rozet,
van vier laat-gothische bladeren; deze versieringen zijn. waarschijnlijk aangehecht en van hout.
Volgens pastoor Schmeitz wordt de kapel reeds in 1400 vermeld, en werd
zij in 1664 vergroot. De gebeeldhouwde kraagsteenen en sluitsteenen duiden
op een laten gothischen trant.
De kerk bezit: Een Kruisbeeld, hg 65 (afb. 380; XVIa). Een Madonnabeeld
(van een wegkapel?), hg 8o (XVI). Drie beelden van den H. Johannes den
Dooper: i, in kemelvacht, en met op de linker hand het boek met het Lam,
in de rechter een nieuwe kruisvaan; hg io6 (afb. 381; XV B). 2, (naar verluidt
van een wegkapel), hg 46 (afb. 382; XVI). 3, (in de pastorie), waarbij het
Lam op den grond staat; hg 62 (afb. 383; XIX A).
Gewelfschilderingen. Ranken om de sluitsteenen; zij zijn misschien naar oude
sporen opgehaald (XVI B).
Gebrandschilderd glaswerk, in bruin en geel. Twee ovale ruitjes, 6611 met
Sint Jan Evangelist, een met de Visitatie, beide 2 7 : 22; zeer verweerd
(m XVII); nog vier ruitjes van het zelfde formaat met namen der schenkers,
waarvan een met chronogram (1666). Eenige brokstukken met loofwerk.
(Zie Schmeitz, blz. 86).
Gegoten koperen kandelaars : Twee stuks met kegelvormigen voet, hg 17
(XVI). Een paar met geprofileerde balusterschacht; hg 22,5 (XVII). Een paar
op drievoetpostament met klauwbollen en met getorsten stam, hg 38 (XVII B).
In den dakruiter hangt een klok van 90 middellijn en waarop staat: IOHANNES .
IS . MYNEN . NAEM . ANDREAS . VERSTEGEN . VICARIUS . ANTONIUS . BISTERVELD .
JACOP . HOFMANS . KAPELMEESTERS . IEAN . PETIT . EN . SYN . SOON . HEBBEN .
MY . GEMAECKT . ANNO

Madonna.

1744. Rijke ornamentrand, en een plaketje met de
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OORLOO.
1892, 9; 1904, II; 1909, 29; 1927, 5. KALF K. kerken II, 541.
De R.-K. PAROCHIEKERK, gewijd aan de H. Gertrudis, ligt vrij, met
den westingang aan den weg, overigens omgeven door het kerkhof.
Zij bestaat uit een, thans het portaal bevattenden, vierkanten westtoren, en
een eenbeukig schip van vier traveeen, waarop een iets smaller koor volgt
van 66n travee met een 5/8 veelhoek. Achter het koor (lag) een sacristie. 1)
(Afb LXXV, 384, 3g 5, 386.)
De in onregelmatig verband van 28 cM. Lange baksteen gebouwde toren
telt drie, telkens door een uitspringenden baksteenlaag gescheiden, effen
geledingen, waarvan de bovenste aan elken kant twee galmvensters
LITERATUUR : M

AFWUKING

0

5
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Uitwendig.
Toren.

14'

LEGENDA
me xiii
sia x v a
ins x v bc.

Mb. LXXV. Oorloo. R.-K. Kerk.

heeft, die door een baksteenen zuiltje met twee rondboogjes zijn getweedeeld.
Boven een (moderne) verhooging, versierd met een rij van boognisjes, verrijst
een achtzijdige leien spits. Ten westen had de benedengeleding slechts een
hooggeplaatst segmentboogvenster (oud?), waaronder een schietspleet. De
ingang is niet oud. Aan de tweede geleiding bevindt zich een zonnewijzer.
Schip en koor zijn van baksteen in staand verband gemetseld; de baksteenen
zijn aan het schip gemiddeld 28, aan het koor z6 cM. Lang; de laaghoogte
bedraagt respectievelijk 8 en 7,1 cM.; de eenvoudige steunbeeren eindigen
lessenaarvormig. De spitsboogvensters hebben (nieuwe) tweedeelige groefsteenen harnassen. Dichtgemetselde ingangen bevinden zich: ten N. aan de
eerste schiptravee, ten Z. aan de tweede. Schip en koor hebben een doorloopend dak, dat wegens de meerdere breedte van het schip aan diens zijkanten lager doorloopt. Boven den triomfboog verrijst een vierkant klokkespitsj e.
Het torenportaal heeft een baksteenen tongewelf. Schip en koor hebben
kruisribgewelven op ronde, deels van baksteen, deels van groefsteen
2) Sedert het onderzoek werd de kerk uitgebreid met zijbeuken, en de sacristie verplaatst. De afbeeldingen
geven den toestand weer v6Or de uitbreiding.
15

Schip en koor.

Inwendig.
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vervaardigde muurschalken, die in het schip op uitgekraagde kolonnetstronkjes, in het koor op uitgekraagde engelkopjes staan; zij hebben geprofileerde 5/ 8 kapiteelen.
De kalksteenen ribben hebben als profiel: in het schip een talaanstaaf, in het
koor een rondstaaf, tusschen hollijsten. In het schip zijn de diagonaalribben
elk met drie rozetknoppen versierd; in het koor stelt de veelhoek-sluitsteen
het Lam Gods voor, die der travee de H. Gertrudis. De spitse triomfboog
behoort tot het koormuurwerk.
Bouwgeschiedenis.

Doopvont.
Houten
beelden.

Gewelfschilderingen.

Bouwontwikkeling en dateering. De nog romaansche toren dagteekent vermoedelijk
van ± 1 3 00, het koor van het begin der 1 5 de, het schip van het midden der 15 de
eeuw. Het dakruitertje is modern. De voet van de oude torenkap is bij de restauratie
met de gemetselde verhooging overdekt.
In '926 werden bij den aanleg eener verwarmingsleiding de ijzeroersteenen fundamenten
gevonden der oude halfronde absis, die zich tot 2,1 5 M. ten 0. van den tegenwoordigen
triomfboog uitstrekte ; op den aanleg trof men nog twee mergellagen aan; tevens
vond men den ijzeroersteenen onderbouw van het oude altaar, 2, 3 o M. Lang en 1,3o M.
breed, onmiddellijk achter den triomfboog. (M 1927, 5).
Eenige jaren geleden werd de kerk vergroot met twee zijbeuken en werd de oude
sacristie vervangen door een nieuwe.

De kerk bezit:
Hardsteenen kop van een romaansche doopvont (XIII).
Kruis met Kruisbeeld; de Christus met doorgehaalde lendendoek; de kruiseinden zijn uitgewerkt als paneellijsten met laat-gothische hoekbladen en de
Evangelisten-symbolen bevattende; het corpus i 3 o hoog, het kruis ruim 3 M.
(XVIa).
H. Machutus, als bisschop, zittend, de rechter hand zegenend uitgestrekt en
met in de linker een (niet oude) staf, de casula met centrale hoofdopening;
hg 71 (afb. 388; XIV); nieuw opgemaakt; de sierlijke troonzetel met hooge
rugleuning (XVIII A).
H. Petrus, met boek en sleutel, hg 1 15 (afb. 392; ± 1 500). H. Dionysius,
als bisschop, hg 116 (+ i5oo). H. Antonius Abt, den draak bedwingend
(afb. 389; + I 500). H. Lucia, met palmtak en boekbuidel, hg 1 1 o
(afb. . 39 1; XVIa). H. Gertrudis, met mantel, kap en halsdoek, met de
rechter hand den staf vasthoudend; beschadigd en slecht bijgewerkt, hg 46
(+ 1 5 00).
Twee bazuinblazende engelen afkomstig van een altaar (1749).
De koorgewelven zijn om de kruinen beschilderd met blauw, geel en rood
rankwerk met gestyleerde bloemen en knoppen, voorts met figuren en wel:
in den veelhoek O.L. Vrouw en engelen met spreukbanden, in de travee de
Evangelisten-symbolen (afb. 3 8 7 , XV B).
In 1877 ontdekt, en kort daarna gerestaureerd, werden deze schilderingen vOOr deze
restauratie, beschreven door Prof. Gerard Slits, Corresp. v. h. College van Rijksadviseurs (Handschrift in het Rijksarchief to Maastricht). In 1919 werden zij met
Rijkssubsidie opnieuw, thans door den beer Jac. Por hersteld.
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Gedreven stralenmonstrans, op ronden, gelobden voet, versierd met druiven- Zilver.
trossen en wingerdranken en, in een schelpmotief, een Maltezet kruis ; het
ronde expositorium is omgeven door zestien stralenbundels, overdekt
met een dunne krans van korenaren en wingerdranken ; bovenaan een wereldbol met kruis. Merk W T ? Hg 57. (XIXb ?).
Ciborie, waarvan voet, ondercuppa en deksel rijk versierd met wingerdranken
en druiven, de voet bovendien met twee cartouches, waarop respectievelijk
een Kruisbeeld en de H. Gertrudis zijn voorgesteld, de ondercuppa met twee
engelen met passiegerei; twee op het deksel geknielde engelen ondersteunen
een kroon met kruis. Merken: Gekroonde boom, gekroonde A tusschen 17
en ? en een onherkenbaar ; hg 46 1/2 (afb. 390; XVIIIa).
Frontomlijsting (van een houten reliekhouder), hg I 12. (XVIIIc).
Kandelaars : drie paar, gegoten, met drievoetpostament op klauwbollen, de Koper.
baluster geprofileerd; hg resp. 49, 44 en 37 (XVII B). Een paar koperen
wandarmen (XVIII B).
Twee koorkappen: 1, wit (thans getamboureerd) met gouden en kleurige Paramenten.
bloemversiering, het schild met zilver en kleurige bloemen, op gouden grond
(XVIII A). 2, waarvan alleen oud zijn het schild en de goudbrocaten zijkanten
met kleurige bloemenslingers (m XVIII ?). Een velum, wit met kleurige
bloemen, vogels en insecten (XVIIIb).
Drie oude klokken: 1, van 118 middellijn, waarop in fractuurtypen staat : Klokken.
sante gertruydt . anno . domini . m . ccccc . xxvi . daer . bi . goet . aelbert .
hachman . mi . yck . werfrou . die . leven . on . bescrey . die . doden, . yc .
roep . tegen . den do per. 1) 2, van zoo middellijn, met het opschrift : SANCTA
GERTRVDIS ORA PRO NOBIS II IEAN PETIT ME FECIT 1731 ; het lijf is versierd
met symmetrische ranken, voorts met een figuurtje van de H. Gertrudis en
met een kruis met passie-emblemen. 3, (in den dakruiter) van 46 middellijn
en waarop staat: PEETER VAN DEN GHEIN HEEFT MY GHEGOTEN I 645.

OOSTRUM.
P '896/97 (3—i34), '898, 3 en volg. Hist. de l'antique seigneurie de
Spraeland. Oostrum d. M. J. JANSSEN. M 1890, I19; SCHMEITZ, 86. KALF K. kerken.

LITERATUUR :

De R.-K. KAPEL, toegewijd aan O.L. Vrouw (met als titelfeest: 0. L. Vrouw
Geboorte) ligt vrij, omgeven door het oude kerkhof, en is in eenvoudigen
gothischen trant gebouwd van baksteen met in groefsteen vernieuwde details.
(afb. LXXVI, 393, 394 en 395).
Zij bestaat uit : a, een vierkanten westtoren met hoofdingangsportaal; b, een
eenbeukig schip van vier traveeen, met aan de eerste een uitgebouwd noordelijk
ingangsportaal; c, een koor van een travee met een naar 5/8 grondslag aangelegden veelhoek; d, een ten N. tegen de koortravee liggende sacristie.
De aslijn van het koor en die van den toren vallen samen; de aslijn van het
1)

werfrouw van „verfrouen", verblijden (Dr. J. K.).
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(breedere) schip is echter zuidelijk opgeschoven, waardoor de oostelijke
schiptravee aan de zuidzijde een muurpenant kon verkrijgen voor de plaatsing
van het Maria-altaar en de westelijke travee een uit het schip toegankelijke
uitgebouwde trap naar zangkoor en toren.
Uitwendig. Het metselwerk is opgetrokken in staand verband, de steunbeeren zijn
lessenaarvormig gedekt (thans met een cementlaag). De neggen der
koorvensters zijn schuin, die van het schip rechthoekig. De harnassen zijn
alle nieuw of vernieuwd. Het koordak sluit aan tegen den rechtkantigen
oostgevel van het iets hoogere en breedere schipdak.
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Mb. LXXVI. Oostrum. R.-K. Kerk.

Inwendig.

Het oude deel van den onvoltooiden westtoren (dat voor de restauratie van
1888 met het doorgetrokken schipdak was overdekt), is uitwendig van een
moderne baksteenbekleeding voorzien, en thans aan de westzijde overbouwd
in verband met een modernen voorgevel, die in een vierkant torentje overgaat.
Daarbij is echter de oude westingang gespaard gebleven; deze bestaat uit een
korfboogdeur met geprofileerde trachietsteenen omlijsting, waarboven zich
een groefsteenen borstwering uitstrekt, versierd met drie nisjes, waarboven
wederom een hoog spitsboogvenster verrijst met (nieuw of vernieuwd)
driedeelig harnas. Het geheel volt een hooge spitsboognis binnen de moderne
omvatting.
Van de sacristie, op de hoeken met steunbeeren versterkt, is een deel van het
muurwerk in onregelmatig verband gemetseld; daarin bevindt zich een spitsboogvenstertje, dat uit een rondboogvenster schijnt to zijn verhakt (afb. 395).
De kerk is overkluisd met baksteenen kruisgewelven, op groefsteenen
ribben. In het schip staan de ribben op ronde schalken, waarvan de
basementen thans vervangen zijn door een doorloopende stee pen bank. De
spitse triomfboog is ongeprofileerd.
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De beide schalken der gordelrib van het koor staan op uitgekraagde duivelkoppen, waarvan een zich de klauwen bijt (afb. 394b).
Het westelijke portaal heeft in het benedendeel van den onvoltooiden westtoren, een, zich bijna ter hoogte van het schipgewelf verheffend, kruisribgewelf, rustend op grove, geprofileerde kraagsteenen; de ribben hebben slechts
te weerszijden een hollijst. Een hooge spitsboogopening, thans door de orgelen zangkoorgalerij doorsneden, stelt het portaal met het schip in open verbinding.
Het kruisribgewelf der sacristie rust op eenvoudige kraagsteentjes.
De sluitsteen van den veelhoek vertoont het Lam Gods, die van de koor- Beeldhouwwerk.
travee de Madonna in borstbeeld (afb. 394a).
Baksteenformaat: aan het schip 2 7 X 6,3 ; aan het koor 26,5 X 6,1, Afmetingen.
aan de sacristie 27 x 6,3, met respectievelijk laaghoogten van 7,5, 7,6
en 7,8.
Geschiedkundig wordt in 1400 van een „Capella in Oestrem" melding gemaakt
(P 1898, 3). Het oudste deel der kerk is misschien het deel der sacristie met het
vermaakte (?) rondboogvenster; die ruimte werd later overwelfd. Koor en toren
dagteekenen van de i5de eeuw, evenals het schip, waarvan de breedere of verbreede aanleg blijkbaar ten doel had een breed oostelijk penant te verkrijgen voor
de plaatsing van het altaar met het als miraculeus vereerde Mariabeeld. Naar den
westelijken steunbeer van de sacristie te oordeelen, schijnt op de mogelijkheid te
zijn gerekend, het schip aldaar met een zijbeuk uit te breiden.
Het bouwwerk werd in 1888 gerestaureerd en door den architect Joh. Jorna van
den nieuwen westgevel met toren voorzien.

De kerk bezit:
Driecellige biechtstoel in i8de-eeuwschen trant (+ 18 20 ?).
Preekstoel, waaraan zijn toegepast eenige i8de-eeuwsche ranken en festons en
aan de kuip drie geapplikeerde borstbeelden, de heiligen Petrus, Johannes en
Jacobus voorstellende.
Calvarie bestaande uit een + 2,25 M. hoog kruis met vierpassen, waarin de
symbolen der Evangelisten zijn voorgesteld; de Christus met lang doorgehaalden met een lus geknoopten lendendoek, hg i i 2 ; de Maria met gevouwen
geheven handen, hg 85 ; de Johannes hg 8 3 ; kruis en Kruisbeeld (+ 15oo),
de Maria en de Johannes (XVd).
Kruisbeeld van lindenhout, gedrongen en met steile armen, hg 44 (afb. 396;
XVIII A).
Jezus, slechts gekleed met een doorgehaalden lendendoek, toont staande
de wonden van Zijn zijde, Zijn handen en Zijn voeten ; hg 15o
(± i 5 oo). 1)
De Zweetdoek, met, in vlak beeldwerk het gelaat van den Zaligmaker en
vastgehouden door twee geknielde treurende engelen; hg f8 (afb. 398),
1616 gedagteekend, (trant + I 500), (zie KALF K. kerken).
Drie Madonnabeelden: 1. 0. L. Vrouw van Oostrum, staande met over het
1)

Thans in bruikleen in het Museum van het Limb.gesch. en oudhk. Genootschap te Maastricht.

Bouw ontwikkeling
en Tijdsbepaling.

Biechtstoel.
Preekstoel.

Houten
beelden.
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hoofd geslagen mantel, op de linkerhand het zegenende Kind Jezus, in de
rechter een scepter; onvolmaakt van verhoudingen; hg 36 (afb. 397; + 1400).
2. uit een stuk met het voetstuk, in het geheel hoog 28 (XVII). 3. in lijfrok
met taille, en met een mantel met kraagomslag; zij draagt op de rechter hand
het Kind Jezus, dat in het linker handje een wereldbol heeft en met het rechter
ten Hemel wijst; hg 78 (XVIII A).
H. Antonius Abt, op den demon staande met open boek op de linker hand,
in de rechter den T-staf; rechts van hem het varken; hg 117 (afb. 399;
XVI A).
Engel van een barok altaar (+ i 700).
Cartouche-paneel (XVIIIa).
Twee vleugelstukken van een orgelfront (afb. 407; XVIIId).
Stralenmonstrans, de voet overtrokken met vier samen in kruisvorm opgaande
Zilver. effen banen, waartusschen rococo cartouches; ring en nodus eveneens met
vierdeeling en versierd; het ronde expositorium middelpunt van een dicht
veld van lichtstralen, overtrokken met, onderaan, uit een schelpcartouche
ontspruitende korenaren; rechts en links : wingerdranken; boven het expositorium, de Vader en de H. Geest, in top een kroon, gesteund door twee
engelen. Merken R R, bokje, wapen van v. d. Bergh. Hg 58,5 (afb. 400;
XVIIIc).
Ciborie, waarvan voet, stam, ondercuppa en deksel door opgaande banen
gevierdeeld als voren, de voet daarbij versierd met rococo-cartouches en
wingerdloof, ondercuppa en deksel vooral met druiventrossen; op het deksel
de pelikaan en een topkruisje. Merken CR, bokje, wapen van v. d. Bergh en
een gekroonde X. Hg 3 9 (afb. 401; XVIIIc).
Miskelk, met acht-lobbigen, hol oploopenden voet, achtzijdigen stam met
zwaren nodus, versierd met acht rozetten en met traceeringen, effen kegelvormige cuppa; hg 20. Op den voet staat: MARIA : CAPPELL : OSTERVM : ANNO
1616 (afb. 40 3 ). Bijbehoorende gouden pateen met hetzelfde opschrift; middelGouden
pateen.
lijn 14% (afb. 402).
Ampullen. Een paar ampullen in nautilusvorm, Wier oppervlakte van beneden tot boven
op den omtrek vier maal golvend en vier maal vlak met opgaande gezwenkte
banen is versierd; het schaaltje, met gebroken en golvend gezwenkten omtrek;
lg 2 7 , br 20. Merken: RR, bokje, wapen van v. d. Bergh (afb. 404; XVIIIc).
Wierookvat in Lodewijk XVI-trant. Merken: Gehelmde kop, JV met vogeltje
(XIXb).
Een paar kandelaars, waarvan het profiel van den platten, vierkanten, op de
hoeken afgeschuinden voet, de ring en de nodus van den stam, alsmede de
dop versierd zijn met ribben. Merken: leeuw met anker, I en S dooreen, C;
hg 17 (XVIIIa).
Tin.
Twee eenvoudige kelken met geprofileerden stam, hg resp. 2 1 1/2 en 26 (afb.
408; + 1700). Een schenkkannetje, hg 7 (XVIIId).
Een paar geprofileerde kandelaars, hg 24 (XVIIId).
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Wandwijwaterbakje, de spiegel (middellijn 30) versierd met het Jezus-mono- Koper.
gram, omgeven door een varenkrans en een rand met harten, nieren en rozetten
(XVIId).
Ziekenlantaarn, zevenzijdig en met geprofileerden kop, de opengewerkte
versiering rozetten vertoonende, gevuld met lelien, hollende dieren, enz.,
boven: een vlecht-motief (afb. 405 ; XVIIId).
Kandelaars : Gegoten, geprofileerde, met ter halve hoogte een vetschaal,
een hg 18 1/2 (XVII), een paar hg 23% (XVIIId). Gedreven, ronde, de bolle
profielen van den voet, den zwaren nodus, de vetkom opgeluisterd met blazen,
de voet voorts met gegrifte sierbandjes, de rechte stam onderaan met schubben,
bovenaan met torslijnen. Een p. hg 28, een p. hg 3 8 (afb. 406; + 1600).
Een paar op ronden, geprofileerden effen voet, en met rechte Schacht versierd
met tot ter halve hoogte gevulde cannelures, hg 3 0 (1692).
(Een paar bijgemaakt XIXd).
Een paar op vierkanten voet met afgeschuinde hoeken, en met geprofileerden
stam, hg 17 1/2 ( + I 700).
Christus de 5000 spijzende. Dk. 161: 126. Onder Franschen invloed (XVIII), Schilderijen.
in oude gesneden lijst.
Gezicht op de kapel en omgeving, op den voorgrond een processie. Dk. 95
149. Rechts beneden „Drift pinxit" alsmede „L. Rameckers pastor ad Sanctam
Mariam in Ostrom". (XIXb).
In den toren hangen twee klokken: 1, van 75 middellijn en met het opschrift Klokken.
in fractuurtypen: is heyt Maria magdalena anno domini Mcccxcii mensis
septembris. Daarbij een kruisje en de afdruk van een muntstuk, waarop een
wapenschild met drie balken. 2, van 61 middellijn en waarop staat : HENRICUS
PETIT ME FECIT ANNO 1815. Bovenaan versierd met een band van boomen,
waartusschen hollende dieren (jacht), onderaan met een falbala.
Ter rectorie bewaard: een koperen schildje van het ijmkersgilde, waarop een Schildje.
bijenkorf, twee gekruiste sleutels en de vermelding: VERAY I 775 . Hg en br '4%.

SMAKT.
LITERATUUR :

M 1892, 13; 1899, 26. SCHMEITZ, 89.

De vroegere R.-K. KAPEL (afb. LXXVII, 409), gewijd aan den H. Jozef,
is thans buiten gebruik. Zij is een eenbeukige, aan het kooreinde 3/6 afgesloten,
van baksteen gebouwde en met een leien zadel-tentdak gedekte ruimte, heeft
een westgevel, waarvan de top gezwenkte zijkanten heeft en waarin zich de
ingang bevindt. De koorhoeken hebben eenvoudige steunbeeren; op het dak
verrijst een zeszijdig open klokkespitsje.
Het oostelijk deel werd gebouwd in 1699, voor rekening van den laatsten Heer
van Venraai: Jan Albert Bouwens van der Boyen, baron van Neerijsche, heer
van Macken, Heiden en Venraai, erfvoogd van Roermond, en zijn echtgenoote
Maria Antoinetta Raba baronnesse van Gelder. Omstreeks 1860 werd de kapel
naar de voorzijde vergroot met ongeveer de helft harer oorspronkelijke lengte en
verkreeg waarschijnlijk toen haar opgebogen stuczoldering (afb. 409).

Kapel.
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Tot den inventaris behooren:
Een houten altaar met een retabel van twee getorste en gekorniste komposietzuilen, met, in het opgezwenkte en met een gebogen gevel afgesloten frontispies, het Christusmonogram, omzweefd door cherubijnen; de bovenlijst
van het (verdwenen) altaarstuk prijkt met
LEGEND,,: het alliantiewapen der genoemde stichters
.1699•
(+ I 700).
ow 1360.
Banken.
Twee paar kerkbanken met liervormige en
met snijwerk versierde wangen (XVIII);
, 5
beschadigd.
10 ri.
Een Kruisbeeld (hg 5o) aan een effen kruis,
Kruisbeeld.
Mb. LXXVII. Smakt. Kapel.
geplaatst op het overgebleven bewerkte topstuk van een marmeren voet (+ 1700).
Houten beelden. H. Jozef, het Kindje Jezus aan de hand leidend; hg 5o (afb. 419; XVIIIa).
H. Laurentius, staande met in de linker hand het rooster; hg 'co (afb. 418;
XVIIIa). H. Lucia, staande op een houtvuur en met doorstoken keel; hg 107
(XVIIIa). (De laatste twee beelden afkomstig van de parochie Vierlingsbeek,
wier schutheiligen zij voorstellen).
Schilderij en.
Twee schilderijen, resp. den H. Joachim en de H. Anna ten voeten uit voorstellende. Doek io6y2 : 70%. Lokale school (omstreeks 1700).
Kelk.
Zilveren geprofileerde effen miskelk, met op den voet gegraveerd het alliantiewapen der kapelstichters (1700).
Kleine kandelaar, met vijzelvoet, de schacht met Brie knoopen (+ i600).
Kandelaar.
In den dakruiter hangt een klokje van 37 middellijn, waarop staat: si . DEUS .
Klok.
Altaar.

PRO . NOBIS . QIS @it) . CONTRA . NOS 0700).

VELTUM.
M I 905. I . SCHMEITZ 91.
De R.-K. KAPEL, gewijd aan den H. Hubertus en den H. Antonius Abt, is
gebouwd van baksteen en bestaat uit een eenbeukig schip met zijingangen
(waarvan de zuidelijke gedicht is), en een smaller, naar 3/8 grondslag gesloten
klein koor; het hoogere zadeldak van het breedere schip besloten tusschen
twee topgevels, tegen den oostelijke waarvan het lagere koordak aansluit;
de koorhoeken hebben steunbeertjes; de vensters zijn rondbogig, de deureti
met een korfboog overtoogd (afb. LXXVIII, 410).
Inwendig is het schip (thans) overdekt met een gestucadoord tongewelf, het
koor met (moderne) drijfsteenen gewelven op ribben (afb. 411).
Het koor (de oorspronkelijke kapel) draagt op een baksteen op zijn plat het
jaartal 1625; het schip is volgens ankers aan den westgevel van 168i en werd
in de I 9de eeuw gerestaureerd. 1)
LITERATUUR :

Kapel.

1)

In de vensters bevinden zich nog sporen van glas in lood, waaruit de gebrandschilderde middenpaneeltjes

, I)
zij
1905n
verdwenen.
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Tot den inventaris behooren:
I. H. Annatrits, Anna staande met, rechts voor haar, klein, Maria, eveneens Houten
staande en dragende het zegenende Kindje jezus; hg 96 (afb. 422; XVII), Beelden.
beschadigd. H. Antonius Abt, staande
met (nieuwen) T-staf en boek, den voet
op den demon, lien het varken in het oor
bijt; hg 71 (afb. 421; XVI A). 3. H. Rochus,
staande met schelphoed en pelgrimsstaf, zijn
beenwond toonende, links van hem zijn
„
i600). 4. H. Huhond; hg 50 (afb. 420
LEOENDA•
gm 1625
bertus met mantel, schubbenjak en pantserlom
FA 165,
slippen, staande, de linkerhand aan zijn
Mb. LXXVIII. Veltrum. Kapel.
geweer, in de rechter een hoorn, naast
hem zijn hond; hg 46 (afb. 414; XVIIa).
Madonna met het Christuskind door een bloemenkrans omgeven. Doek Schilderij.
1 30 : 91. Vlaamsche school (XVIIc), de Madonna door of in den trant van
Erasmus Quellinus, de krans uit de school van D. Segers.
Pinkandelaar op vijzelvoet en met rechte drieknoopige staaf; hg 31 (+ I500). Koperen
Een geprofileerde en met vetschotel; hg 13 (XVII A); een met middenschotel kandelaars .
en dop; hg 19 (XVII). Twee paar met drievoetspostament op klauwbollen,
de stam geprofileerd en getorst; hg resp. 33 en 37 (XVII B).
Koperen lavaboketel, de tuiten met drakenkoppen, de hengselooren met Lavaboketel.
bustes (afb. 4i3; XVI) ; de ijzeren draagschoor (afb. 413 XVII).
Gedreven koperen ziekenlantaarn, zevenzijdig met twee hoog ruitjes, de Lantaarn.
;
i7oo ?).
kop met gaatjes-rozetten ; hg m.d. ring 35 (afb.
Banken.
Twee eenvoudige eiken kerkbanken met sierlijk uitgekraagde wangen

VENRAAI.
De R.-K. PAROCHIEKERK is gewijd aan den H. Petrus, met als titelfeest
St. Petrus' banden.
LITERATUUR : Neerl. Cath. Progr. v. d. I6en Limb. Kath. dag to Venraai in 1914,
door pastoor PASCAL SCHMEITZ. KALF K. kerken. M 1882, 641; 1891, I I 8, 123, 187,
193, 197, 199; 1892, I. 9. P 1866, 443.

De door het kerkhof omgeven, vrij liggende kerk is een driebeukige, overwelfde, blinde pijlerbasiliek met denbeukig koor en zwaren westtoren. Behoudens het groefsteenen benedendeel van den toren is de kerk van baksteen
gebouwd, met toepassing van groefsteen voor details (afb. LXXIX t/m
LXXXII, 423, 424, 425).
De toren is vierkant en bevat het hoofd-ingangsportaal. Het schip telt zeven
traveeen met zijingangen aan de derde van het westen af. Het koor bestaat
uit éen travee met een naar 5/8 aangelegden veelhoek. Aan de zuidzijde van
de derde travee ligt een toegevoegde, twee traveeen tellende, portaalhal, met
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een wenteltrapje naar een bovenzaaltje. In den zuider koorhoek bevindt zich
een half-achtzijdige sacristie ; in den noorder een vierkante bijsacristie met
bergplaats. Uitgebouwde spiltrapjes bevinden zich nog : een aan de noordzijde
tegen den toren, en een in den noorder koorhoek, leidende naar den kerkzolder.
VOOr de hal ligt een rechthoekige bestrating van blauwe, Witte en gele kiezelkeitjes, waarin, binnen een omranding, een bijna vier M. Lang kruis is voorgesteld met verbreede uiteinden.
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Kiezelbestrating.

25 METER

Mb. LXXX. Venraai. R.-K. Kerk H. Petrus' Banden).

Uitwendig. De toren telt vier geledingen, waarvan de benedenste onderaan
van hardsteen, hoogerop van tufsteenblokken is gebouwd; aan de westzijde
bevindt zich een hooge, geprofileerde ingangsnis, waarin zich de met trachietblokken afgezette deur bevindt met, erboven, een vernieuwd drieledig getraceerd venster ter verlichting van het portaal. De volgende geledingen zijn
van baksteen gemetseld in staand verband (baksteenmaat 2 7 1/2 cM.), en hebben
aan elke vrije zijde drie met groefsteen gedetailleerde, drieledige nissen, die
to halver hoogte met drieloopfriezen zijn versierd en bovenaan met blinde
traceeringen ; in de hoogste geleding zijn de traceeringen als galmgaten doorbroken. De leien spits is achtzijdig en heeft (thans) bijtorentjes op de vier
hoeken.

Uitwendig.
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In den wider torenmuur bevindt zich een steen met het (thans onleesbaar
geworden) jaartal 1401. 1)
Van schip en koor is de architectonische behandeling sober. Het metselwerk
is opgetrokken in staand verband; de eenvoudige steunbeeren zijn slechts
eenmaal versneden en met groefsteen lessenaarvormig afgedekt en (thans)
daarbij in het front versierd met kruisbloemgeveltjes.
Het middenbeukdak loopt over het
TOREN:
MIDDENSCHIP:
koor door en eindigt daar halfpyramideDEUROMLIJ5TING VOET5TUOD
vormig; de zijbeuken hebben lessenaarH 00 FDINGANG. PIJ LER& OORDELBOOG. RIB
daken, die kort onder den dakrand
tegen het schip aansluiten. De spitsboogvensters beginnen hoog, zijn drieKOOR:
deelig, met, to halver hoogte, een
GORDELBOOO. RIB.
getraceerd glopenfries en in de Bogen
RIB.
rozettraceeringen van enkelvoudig stelsel; aan het koor zijn de eindvensters
door twee glopenfriezen in drieen
ZUBEUKEN:
KAPIT EEL
verdeeld.
eNVOETSTUK . WATER LIJ3T. GORDELBOOG. RIB.
De traceeringen der rozetten van beide
vensters der eerste koortravee, van het
oostvenster van den zuidbeuk, en van
het eindvenster van het koor, zijn ten
ZUIDPORTAAL: SACRISTIES
deele met (vernieuwd) bladornament
RIB.
RIB.
opgeluisterd.
De ingang aan den noordbeuk is rechtKRAAGSTEEN.
KRAAGSTEEN.
hoekig omlijst met trachietblokken,
1,-;
met een latei, die ondersteund wordt
door een drieglopig versierden, uit de
profiellijst ontspruitenden korfboog.
owt )
1
10 D.M.
De ook met trachietblokken omlijste
5
ingang aan den zuidbeuk heeft een geMb. LXXXI. Venraai. R.-K. Kerk. Details.
profileerden korfboog van groefsteen,
opgeluisterd met een wenkbrauwboog op, met bladwerk versierde, kraagsteenen. (VOOr dezen ingang staat thans het zuidportaal.)
Daar waar het koor begint verrijst op het dak een zeszijdig klokkekoepeltje.

vv

r:?)

v

V

V

I

Vroegere
toestanden.

i

Het onder de lessenaardaken verborgen muurwerk van het schip vertoont aan elke
travee een ruw gemetselde groote rondboognis; de steigergaten zijn daar niet gedicht,
hetgeen bewijst, dat de, binnen in het schip daar ter plaatse zichtbare, tweedeelige
spitsboognissen nimmer vensters zijn geweest.
Aan den zuidmuur bevindt zich, boven de genoemde rondboognissen, een doorgaande
sleuf, die vroeger waarschijnlijk een kantgording van een minder Stijl dap thans,
derhalve lager aansluitend dak zal hebben gedragen; boven die sleuf is het metselwerk
1) Deze verweerde steen is, blijkens de weinige zichtbaar gebleven en slecht gevormde Romeinsche hoofdletters, een gewijzigde vervanging van een vroegeren.
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met zorg uitgevoerd en boven iedere rondboognis versierd met een paar gekoppelde
driegloopnisjes, die dus vroeger buiten zichtbaar waren.
Aan den noorder middenschipmuur bevinden zich zulke siernisjes niet, maar aldaar
zijn, met een helling van ongeveer 5 0°, ingehakte sleuven zichtbaar van vroegere,
rechthoekig op den muur aangesloten zadeldaken of schilddaken, die den zijbeuk
overdekten, boven elke travee een.
De muren der sacristie, met eenvoudige hoekbeeren en kleine vensters zijn,
ten einde het oostvenster van den zuidbeuk en het eerste koorvenster vrij
te laten, niet hooger dan strikt noodig opgetrokken.
Het wider portaal heeft
een groefsteenen korfboogingang, met een
op versierde kraagsteenen
steunenden wenkbrauwboog; de Bevel met overhoeksche steunbeeren heeft
een eenvoudigen top met
vlechtingkanten (thans met
groefsteenen dekstukken);
de eerste verdieping heeft
so c .M.
i
twee eenvoudige segmentAf b. LXXXII. Venraai. R.-K. Kerk. Profielen van de
boogvensters, de top 66n;
omlijstingen der ingangen
de ter eerste verdieping
n. opname en teeken. v. d. bewerker.
aanwezige siernissen met
A. Noordportaal. B. Westportaal. C. Zuidportaal.
baldakijn zijn modern.
De toren. In het portaal rust het vierpuntig stergewelf met klokring op vier
ronde hoekschalken met geprofileerde kapiteelen; het ribprofiel bestaat uit,
te weerskanten, een ogief met vooraan een hol. De zijwanden hebben elk
twee hooge spitsboognissen. De hooge spitsboogopening naar de kerk is
thans door den orgelwand gesloten.
De bovenverdiepingen van den toren strooken met de geledingen; zij hebben
aan elke vrije zijde een diepe nis met spiegat.
Het schip. De met ruitgewelven overkluisde beuken zijn gescheiden door
zware, ronde, baksteenen pijlers, waarvan de plinten, die vroeger tufsteenen
deklijsten hadden, thans met cementen lijsten zijn gedekt.
De spitse scheibogen vertoonen in doorsnede een afgesnoten rechthoek met
te weerszijden een terugsprong; zonder kapiteel of lijst sluiten zij, doordringslijnen vormende, op het pijlerlichaam aan. De muraalbogen van den middenbeuk beginnen op een kleine onopzichtelijke uitkraging.
Aan de middenbeukzijde hebben de pijlers elk een bundel van drie schalken
met drieledig bladkapiteel, aan den kant van den zijbeuk een enkelvoudigen
Schalk met bladkapiteel. Tegen de buitenwanden der beuken bevinden zich
pilasters, die zich tot muraalbogen vertakken. Tegen die pilasters zijn enkelvoudige, van bladkapiteelen voorziene schalken aangebracht, staande op
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fratskoppen (afb. 464), die ter hoogte van de waterlijst der vensters zijn
uitgekraagd.
De ribben der gewelven zijn van groefsteen, hebben in den middenbeuk
als profiel een te weerszijden afgebiljoende hollijst, in de zijbeuken en
in het koor te weerszijden een, aan den voorkant afgebiljoend, ogief. De
gewelfribben rusten op de kapiteelen; daar waar, bij de zware pijlers, de
gewelfvelden niet op de ribben kunnen aansluiten loopen zij snijdend over
het pijlerlichaam uit.
In het koor staan de ribben op schalken met bladkapiteelen.
De sacristie heeft een achtpuntig stergewelf, dat op uitgekraagde bladkapiteelen
rust (afb. 465); de ribben komen overeen met die van het koor.
De hal is beneden met netgewelven overkluisd, staande op geprofileerde
kraagsteenen; haar bovenverdieping is ongewelfd.
Baksteenlengte, dikte en laaghoogte. Aan den toren 2 7 %, 6,9 en 8, aan
het schip 27 1 2, 6,2 en 7 %; aan het koor van 26 tot 28, ± 6 en 7%.
Er schijnt gebruik te zijn gemaakt van een verhoudingseenheid van 87,6 cM.,
overeenkomende met eene lengte van drie voet van 29,2 cM.
In het schip bedraagt alsdan de breedte van muur tot muur z8 eenheden, staan de
pijlerassen op 8 eenheden van den muur of en 1 2 eenheden uit elkaar en zijn zij in
de lengte-richting 6 eenheden van elkaar verwijderd.
Indien de kerkvloer 7o cM. lager gedacht wordt dan thans, bedraagt de hoogte tot
den bovenkant der kapiteelen in den middenbeuk z I eenheden, in de zijbeuken 15 ;
de sluitsteenen liggen alsdan in den middenbeuk ong. 1z eenheden en in de zijbeuken
ong. 5 eenheden boven de kapiteelen.
Bouwvolgorde en tijdsbepaling. Van de eerste (zie: Schmeitz bl. 55) in de
I 3de eeuw gebouwde kerk werden in 1925 bij den aanleg eener centrale verwarming aanmerkelijke overblijfselen aangetroffen, waarvan, wegens opgelegde
geheimhouding, niets bekend werd, en geen nota kon worden genomen (M 1925,
59 en 70).
Het benedendeel van den toren is het oudste deel der kerk en dagteekent van 1401.
Dat bij den aanleg van lien toren nog onzekerheid bestond ten opzichte van de aansluiting met het schip, blijkt uit zware muurpijlers die, tegen den toren, de scheibogen
moesten opvangen en waarvan die aan de zuidzijde met een ronding, die aan de noordzijde met rechthoekige sprongen is uitgebouwd, en die, even boven den vloer der
orgelgalerij, ophouden en aldaar zijn afgedekt. Het gemetselde bovengedeelte van
den toren is ouder dan het schip in zijn huidige gedaante, waardoor het schipdak
de nistraceeringen van den toren willekeurig doorsnijdt.
Schip en koor werden gebouwd in het tweede deel van de i5de eeuw onder pastoor
Van der Gaet, voor welk doel Paus Pius II in 1462 een bizonderen aflaat verleende aan
hen, die daartoe bijdroegen.
Blijkens aansluitingsnaden tusschen schip en koor, een bij den noorder trapkoker
en een kort bij den zuider zijbeuk, werden zij achtereenvolgens gebouwd. De zuidelijke
portaalhal is waarschijnlijk van de 1 6de eeuw; haar groefsteenen ingang is een
herhaling van den ingang in den zijbeukmuur aldaar.
Aan de noordelijke zijdeur is van buiten, tegen den kerkmuur en tegen de steunbeeren,
de afteekening zichtbaar van een hoog gewelf van een vroeger buitenportaal.
In 1837 onderging de kerk aanmerkelijke herstellingen; in 1867 werd zij door
Dr. P. J. H. Cuypers gerestaureerd.

VENRAAI.

219

Tot den inventaris behooren 1)
Gesneden frontbekleeding eener eiken predella met maaswerkversiering (XV). Predellafront.
Van een, in 1516 vervaardigd, in i 802 gesloopt kalksteenen H. Sacramentshuis H. sacramentshuis.
(SCHMEITZ, blz. 63) worden nog bewaard: de mensa met versierden profielrand,
een kapiteel (hg 48) met a jour gehakt loofwerk en het traliedeurtje, br 69, hg '14.
Houten tabernakel, rijkelijk versierd met snijwerk (hg en br + 140 ; XVIIIa). Tabemakel.
Uit ranken en cherubijnen gevormde omlijsting van een processietroon Processiecoon.
(hg i8o, br 96; XVIII A).
Eiken koorbanken met, te weerszijden tegen den koormuur, zeven, door Koorbanken.
pilasters gescheiden rugpaneelen, ingedeeld met inleglijsten; de misericordien
zijn slechts geprofileerd (XVIII A ?).
Vier biechtstoelen. 1. Open, driecellig, met recht hoofdgestel op pilaster- Biechtstoelen.
stijlen, versierd met arabesken, balusterstaafjes en groeven, het architraaf met
een falbala van boogjes (+ 16o0).
2. Open, driecellig, met drie-bogenfront; de zwikken tusschen de archivolten
versierd met acanthus-vullingen, het hoofdgestel met een cartouche met
cherubijn (XVII B).
3 en 4. Twee driecellige, van Korinthische orde (afb. 429); de middencel geflankeerd met, op consolevormige postamenten staande beelden (respectievelijk
de H. Maria Aegyptiaca-Koning David, en de H. Petrus-de H. Magdalena,
vervaardigd door de Cuiper te Antwerpen); boven de kroonlijst telkens een
middenbeeld (resp. de H. Johannes Nepomuk en de H. Hieronymus, door
Peters-Divoort te Turnhout) (1845).
Hardsteenen doopvont met vierkanten postamentvoet, ronde hals en ronde Doopvont.
kom (middellijn 9o), versierd met vier door hangslingers verbonden schachtengeltjes (afb. 427 ; XVId); het achtzijdige houten deksel (+ i600 ?) versierd
met pilasters en rondboognissen, heeft een gezwenkt koepelvormig dak,
uitloopende in een spits. Het hangt aan een gesmeed ijzeren draaikraan, ver- Draaikraan.
sierd met lelien en rozetten ; hg 2 70, uitstek i5o (afb. 42 7 ; XVI).
Als wijwatervat gebezigde zandsteenen vijzel (of ijkmaat), middellijn 2.8, met Wijwatervat.
vier grepen.
Eiken doopkapel-afsluiting ; op de pilastervormige hoofdstijlen staan vlam- Doopkapelurnen en in hun cannelures zijn brandende kaarsen voorgesteld (XIX A). hek.
Koperen koorlezenaar (afb. 432 en 433, SCHMEITZ 71/72 ; Onze Kunst, IV, Koorlezenaar.
48; Cat. 's-Hertogenbosch 1 9 1o, n°. 300). De driepasvoet rust op drie leeuwtjes ;
de driezijdige, met open maaswerk bewerkte stam met kantstijltjes als gesnoeide
boomstammen, draagt, op een kapiteel met kanteelenlijst, een op een bol
staanden adelaar, Wiens gespreide vleugels het draagvlak voor het boek
vormen. Aan elk der twee voorste kantstijlen een aftakking van een (verdwenen) luchter; op den driepasvoet, de sporen van drie verdwenen steunbeeren. Tegen het maaswerk van den stam twee (van de drie) beeldjes : een
1)

der, verkocht
an in 1844 verkocht altaar bevindt zich thans in de kerk te Tongeren (zie afb. 426). Eenan
mE
staat in het Staatsmuseum te Brussel. (scHrrz,
blz. 6o).
in I835,
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H. Petrus en eeh vr. heilige (ongelijk); de bol onder den adelaar draagt aanhechtingssporen van den (verdwenen) basilisk. Hg z 1 o (XVd).
De
orgelgalerij (XIXa) wordt vooraan gedragen door een houten Ionische
Orgelgalerij.
ordonnantie met twee zuilen, in het midden torsende het front van de orgelkast, die in 1803 hier wend overgeplaatst uit de Dominicanenkerk to Calcar.
Het (veranderde) orgelfront heeft onderaan vijf, bovenaan zeven vlakke
pijpenvakken en pijpenbundels, gevat in houten raamwerk met rococo
ornamentatie en versierd met een op de pauken slaanden, en twee bazuinblazende engelen, muziektropeeen en siervazen (m XVIII).
Het instrument is geheel nieuw.
Portalen. Twee eiken binnenportalen, een aan den noordingang, en een aan den zuidingang, met zijdeuren en tusschen Ionische postamentzuilen gevatte dubbele
korfboogdeuren; van deze zijn de bovenpaneelen versierd met engelkopjes in
acanthusvoluten, de overige met ingehoekte lijsten met middenrozetten.
Een opschrift aan het noordelijke portaal luidt PEERKE GROENEN DE WEDUWE
VAN HENDRCK CLAES SALIGER HEFT DIT PORTAEL GEGEVEN IN DEN NAEM VAN

1692.
Het opschrift van het wider portaal (thans uitgewischt) luidde volgens de Maasgouw
1892, bl. 9: De deugentrijke Allegonde en Cornelia van Rosmaellen, gezusters en
geestelijke dochters hebb: dit portaal gegeven A° 1686.

ANNEKEN CLAES HAERE NICHTE

Preekstoel.

Beeldhouwwerken.
Groepen.

Eiken preekstoel, waarvan de kuip rust op een draagstiji met vier cherubijnvoluten, de zijvlakken van de kuip in rijke cartouches de borstbeelden vertoonen der Evangelisten; het rugpaneel is versierd met een hangslinger en
met sterk uitgezwenkte voluten; in de friesversiering van het klankbord
draagt een paneeltje het jaartal 1679; de trapleuning is opgeluisterd met
acanthusvoluten (afb. 428).
Calvarie, waarvan alleen de beelden oud zijn : de Christus hg 181, de Maria
en de Johannes hg i 70. (+ i 500).
Marianum, met twee tamelijk eendere Madonnabeelden (afb. 430 en 431),
Maria voorstellende, staande op de maansikkel met het Kind op den rechter
voorarm; in den linker houdt zij een peer omhoog; twee engeltjes wijzen
naar haar kroon; de figuren zijn aangebracht tegen een metalen uitstraling
van schichten en vlammen, samen omvat in een rozenkrans (oud ?). De
Madonna's hg i62., het geheel 2 3 2. (± 1 5oo).
Indien een van de Madonna's is bijgemaakt, is het die aan de oostzijde.

H. Annatrits : Maria met Jezus op haar linker arm, staat rechts van de zittende
H. Anna, die op haar schoot een boek heeft liggen.
Waarschijnlijk een „Opvoeding", waarin Maria door een Madonna is vervangen.
Hg 6o (XVI A ?).

H. Annatrits. De H. Anna draagt op den linker arm Maria, die met beide
handen het Kind naar voren strekt. Lindenhout. Hg. 35. (XVIa).
Nood Gods, Maria zittend met, op haar schoot, het Lichaam van Christus;
hg 70,5 (afb. 458; XVI A).
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Kruis met Kruisbeeld. De medaillons der kruiseinden vertoonen halfhoog de
symbolen der Evangelisten ; in het midden een aureoolkruis in een cirkel;
de Christus is stervende voorgesteld. De achterkant is beschilderd met een
klein Ktuisbeeld en de symbolen der Evangelisten. Het kruis hg 255, de
Christus 130 (XVd).
Wandkruis met Kruisbeeld en op een voet met cartouchevormig front; de
kruiseinden en de voet te weerszijden prijkende met cherubijnkopjes; kruising
en top met stralenbundels, wit en goud. Geheele hoogte + 260 (XVIIIa).
Beschadigd.
Kruis met ebbenhouten kistvormigen voet, gedragen door cherubijnkopjes
en met, in medaillons, vOOr, halfhoog, de graflegging, links en rechts resp.
de Verrijzenis en de Hemelvaart; op het dekstuk is het kruis geplant met
Kruisbeeld; de figuren zijn van palmhout. Geheele hoogte 77 (XVII B).
De H. Verlosser, staande in iets S-vormige houding, zegenend en met den
wereldbol; hg i8o (XVIa).
Maria als Moeder van Smarten, staande met gekruiste armen bedroefd omhoog
ziende; hg I8o (afb. 455; XVI).
Madonna, gekroond, het haar met vlechten, het Kind op den rechter arm;
hg 85 (XVIa).
Madonnakopje, het haar in tweeen, even getorst, telkens met een golf
achterwaarts gebracht en verder recht afhangende; hg van borstbeentop tot
kruin 33. Lindenhout (XIVd).
Heiligebeelden. Van steen: H. Paulus, staande met boek en zwaard; in zessen
gesplitste baard; hg 165 (afb. 435; XV).
Van hout: St. Doris, geharnast en te paard, steekt den achterovergestorten
draak zijn speer in den strot; er bij, het koningsdochtertje en het schaapje;
hg 103 (afb. 456; XVIa).
H. Petrus, in pauselijk ornaat, zittend en met (verdwenen) boeien om de
polsen, op zijn schoot het levensboek, in de rechter hand thans een kruis,
vroeger de sleutels; hg 15o (afb. 434 XVIa).
Elf apostelbeelden (geplaatst tegen de pijlers) (afb. 436 t/m 446), nl. de H.H.
Petrus, Philippus, Bartholomeus, Jacobus major, Matthews, Mathias en Simon
(die van eenzelfde werkplaats afkomstig schijnen); voorts de H.H. Andreas,
Johannes, Thaddeus. Alle bijna levensgroot, staande voorgesteld, met een
boek en met hun (meerendeels vernieuwd) attribuut (XVIa); daarbij de H.
Jacobus minor (kleiner, en ouder ?).
Voorts, bijna alle hersteld en nieuw gepolychromeerd: H. Jacobus major,
hg 125 (afb. 447, + i5oo). H. Ambrosius, hg 90 (XVIa). H. Nicolaas (?),
hg 103 (± 1500). H. Antonius Abt, hg 64 (afb. 448, + 150o). H. Antonius
Abt, met baret, hg 44 1/2. (XVI A). H. Bernardus, hg 105 (afb. 449, ± 1500).
H. Laurentius, hg 104 (afb. 45o; + i5oo). H. Petrus, hg ioi (afb. 457; XVIa);
H. Johannes Evangelist, hg 102 (XVIa); H. Margaretha, hg I io (XVIa).
H. Elisabeth v. Taringen, hg 100 (afb. 454; XVIa). H. Eligius, hg 103 (XVd).
16

Kruisbeelden.

Beelden.
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H. Severinus, hg I'm (afb. 453; XVd). H. Barbara, hg 89 (XVd). H. Rochus,
hg 89 (XVIa). H. Lucia, hg i32. (afb. 451 ; 1) XVd). H. Oda, hg iio (afb. 452;
+ I 5 oo). H. Katharina, hg 1 io (+ i 5 oo). H. Caecilia (XVIa, op het orgel).
H.H. Crispinus (afb. 459) en Crispinianus (beide afzonderlijk), hg 74 (+ i600),
(misschien oorspronkelijk de H.H. Cosmas en Damianus ?).
Twee zwevende engelen, hg ± 8o, en twee vergulde adoranten afkomstig
van een altaar (XVII B).
Zeer beschadigde beelden: Christus in nood, geboeid, zittend op den rots,
hg 82% (+ 1500). H. Jozef, staande, ziende naar het op den linker arm zittend
Kind met gespreide armpjes ; zacht bout; hg 91 (+ 1700). Madonna in slanke,
sierlijke Lodewijk XV kleedij, op den linker voorarm het ongekleede Kind,
hg 1 zo (XVIIIb).
Vermaakt oud beeld (XIII ?), de vooruitgestrekte voorarmen zijlings toegevoegd,
in de linker moues (los) een hand met een hoorn, de rechter half gebroken;
het hoofd bovenaan kegelvormig effen voor het er overheen schuiven van
een tiara of een kroon. Het gelaat met korten baard in den trant van + Iztoo
in de verf gemodelleerd, de baard met fijne vlokjes. De plooien van den opgenomen mantel met touw en linnen opgevuld en met dikke verf bijgeweria;
resten van oude polychromie; stelde in zijn laatsten toestand den H. Cornelius
voor; hg 8o cM.
Topstuk( ?) van een rechter kantstijl van een bank(?), een geknielden Apostel(?)
voorstellende met op de rechter hand een staand boek, de linker biddend
omhoog geheven; het hoofd achterover, de oogen bijna gesloten, de mond
met biddenden trek; haar en baard in evenwijdige vlechten verdeeld;
hg 48% (+ 1500).
Ivoren tablet (pax) met de Aanbidding der Wijzen; 7 X 5,2 (XV).
Twee in sarcofaagvorm, en bustes dragende, resp. van den heilige Petrus en
Houten
reliekhouders.
van den heilige Paulus; br 52, hg 70 (+ 1700). Twee in den vorm van een
siertak met reliekholten; beschadigd; hg 1 o5 (+ i700).
Monstransen. Laat-gothische cylindermonstrans op stervormig uitgezwenkten, met hol
oploopende zwellingen en gekroeselde ranken opgeluisterden voet. Uit den
rechten stam met nodus ontspruit de weelderige, kelkvormige draagkorf van
het expositorium, waarvan de lunula wordt gedragen door engelen in een
liefdestrik; het expositorium wordt bekroond door een baldakijn-toren,
gesteund door drie, als open nissen bewerkte schraagpijlers, Welke, in driestelling geplaatst, op uitstekken van den draagkorf staan. Behalve door engeltjes,
putti en adoranten, is elke pijler opgeluisterd met drie Apostelbeeldjes, elke
schraagboog met een; in de eerste torengeleding staat (thans) de H. Petrus
(oorspronkelijk eerder de Vader met den Duif); een Kruisbeeld, met engeltjes
om den voet, vormt de topafsluiting. Hg 77,4 (afb. 461; XVIa).
Stralenmonstrans, waarvan de kussenvormige ronde voet en de geprofileerde
stam overtrokken zijn door vier smalle, opgaande, effen, in plan een kruis
1) Uit haar altaar, gesticht in 1478 (SCHMEITZ blz. 75).
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vormende banen, met, tusschen deze in, rocaille-ornamentatie en bovendien,
op den voet, het borstbeeld van Sint Petrus. Van uit het door ranken liervormig omlijste expositorium, verspreiden zich vijftien stralenbundels, overtrokken met acanthus- en wingerdranken en met korenaren; in top een kroon
met kruis. Merken: bokje, CR en een gekroonde Z. Hg 5 5 (afb. 460; XVIIIc).
Ciborie, met bollen voet en versierd met acanthusranken; op den voet boven- Ciborie.
dien tafereelen: het H. Avondmaal, de stigmatisatie van den H. Franciscus,
diens bezoek aan de kribbe to Grecchio. Op de ondercuppa: de Onbevlekte
Ontvangenis, de H. Antonius van Padua, de Communiceering van den H.
Bonaventura; op den dekselknop de pelikaan en het kruis. Op den voet staat
gegrift: DOM -1- BMVIC -1- CFMV + FITGA . D : D : S ACVR + C + IAVOT.
1660 + IVLY 22. 1) Hg 54. Van de merken nog herkenbaar een g, Antwerpen,
en een gekroonde D (= 166o/61) (afb. 462; zie Schmeitz, blz. 67).
Miskelken: 1, met zeslobbigen hollen voet, waarop, tusschen cherubijnen en. Kelken.
rozen, het H. Avondmaal, de Mannaregen, de Emmausgangers zijn voorgesteld, stam versierd met ranken, paarlen en engelkopjes, vermaakte ondercuppa, uit zwellingen gevormd. Op den voet staat MARIA + MAES. Merken:
Antwerpen, druiventros en gekroonde P (= 162 5 /26). Hg 22,5.
2, met, op den voet, recht gescheiden vakken met bloemvullingen en
vooraan : Christus aan het kruis, achteraan den H. Petrus, rechts en links
cherubijnen; zware peernodus met acanthus versierde cherubijnkopjes en passietropheeen, ondercuppa van staande acanthussen. Hg 25 (afb. 463 ; m XVII).
3, alleen versierd met, in plan een kruis vormende, opgaand gegolfde banen
(m XVIII).
Acht ronde kusreliekhoudertjes (twee 1779, twee XVIIIc, twee rococo Diversen.
XVIIIc).
Wierookscheepje in nautilusvorm met acanthusboeg, de buik schelpvormig
geribt, de geprofileerde voet met blazenversiering. Merk: gekroonde I
(XVIII A).
Wierookvat in baroktrant (Merk Jan Boermans, Venlo, XIXb).
Zeszijdige bedieningslantaarn, de kop met luchtgaatjesversiering. Hg 52 Koper.
(XVIII A).
Kaarsenkroontje met twee maal acht armen, br en hg I 75 (XVII).
Dertien S-vormige armluchters (in twee soorten), de bochten gloopvormig
versierd met bladvormen; elk voorzien van een nopje voor de aanhechting
van een schildje (?), slechts een bezit nog den vetblaker op getorste verhooging. Hg Go (XV).
Lavaboketel. In den achterwand van een fraaie segmentboognis der sacristie,
bekleed met bruine en Witte tegels (XVIIId), bevindt zich een koperen lavaboketel (+ I800 of XIXa ?).
1) Beduidt, veronderstellenderwijze, volgens SCHMEITZ (biz. 67): Deo Optimo Maximo x Beatae Mariae
Virgini Immaculatae Conceptae x Conventui Fratrum Minorum Venradii x Factum In Testimonum Grati
Animi x Dono : Dedit : Sacrum Ad Confidendam Veram Religionem x Ciborium x loannes Antonius Van
HouT x 166o x jai 22.
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Kandelaars. Een op drie liggende leeuwtjes, rechte schacht met knoopen,
gekanteelde vetschaal met pin, hg 27 (afb. 466; XV). Een paar dergelijke,
met geprofileerde schacht, hg 2 5 1 2 (XVI). Een paar op omklauwde bollen,
hg 27 (afb. 466; XVI). Een paar op drievoetpostament, hg 42 (afb. 467;
X VIIc) ; een paar geprofileerde, hg 51 (afb. 467 ; + 1700). Voorts nog 37
koperen en 2 tinnen kandelaars van uiteenloopende vormen, van de i5de,
I 6de, i 7de en I 8de eeuw ; vele beschadigd.
Een paar tinnen drievoetkandelaars, met afgeknot driehoekigen gezwenkten
Tin.
stam; hg 28 (1731).
Smeedijzer.
Gesmeed ijzeren kaarsenstandaard, met 16 + 8 + 4 blakerschaaltjes en een
in top; hg 164 (XVII).
Klokken. Vijf klokken. 1, van 88 middellijn met in fractuurtypen het opschrift: sancte .
petre . int . iaer . ons . heren . m . cccc . en . lxxv . iacop . clockgeter; daarbij
een plaketje met Calvarie, een kruisje, een lelie en sierbiesjes. 2, van 155
middellijn en met in fractuur: Maria . heit . ic . al . quaet . verdreif . ic . den .
levenden . roep . ic . den . doden . beclaich . ic . Anno dni xv c xxi . daer .
bi . goeit . Jacop . veraid . mi . ; plaketjes met Calvarie, Madonna, 0. L. Vrouw,
de Kroning van Maria. 3, van 75 middellijn en met het opschrift: D . THEODORUS . VAN . LENDT . PRAETOR . IN , VENRAEY . IEAN . PETIT . EN . SYN . SOON .
HEBBEN . MY . GEMAECKT , ANNO 1744, en lager een plaketje met de H. „Catrina";
ornamentrand. 4, van 120 middellijn, en met het opschrift: ALEXIVS ET PETRVS
PETIT ME FVDERVNT A° i 764. 5, in den dakruiter, een van 58 middellijn waarop
staat: HENRICUS PETIT . ME . FECIT . ANNO . 1815 ; het lijf bovenaan versierd
met een rand van boomen, waartusschen hollende dieren, onderaan met een
lambrekijn.
Paramenten. Rood fluweelen kazuifel met gouden kruis en pawl; bijbehoorende palla,
velum, manipel en stola (XVIIIa). Drie driestellen: 1, rood met Witte bloemen
(m XVIII); 2, wit met kleurige bloemen (XVIIIc); 3, (zonder koorkap)
groen, wit gestreept met kleurige ranken en vogeltjes (XVIIId). Twee koorkappen wit met naturalistische bloemenversiering (XVIII B); nieuwe schilden
en orfrois.
Grafzerken. Zerk van pastoor Van der Gaet (t 1493) ig 346, br 183; afgesleten; van de
vijf ingelegde koperen platen, bestaan er nog twee (beschadigd) met Evangelistensymbolen. Zerk van den pastoor-deken Mathias Roebroeck, met het
chronogram PIE IESU CHRISTE CEDE IPSI REQUIEM (= 1 7 16). Voorts nog
meerdere afgesleten zerken, waarbij twee van priestess.
Grafkruisen.
Op het kerkhof een veertiental grafkruisen, het oudste leesbare jaartal 1631,
het jongste 1825 .
Meubels.
Leuningstoel (XVII B) met getorste pooten en kruis, de rugregel versierd
met een volutenkop, de leuningen uitloopende in een dierenkop. Twee krukken
met getorste pooten (XVII B). Twee eenvoudige eiken archievenkasten (XVII).
Mum- en gewelf- Deze i6de-eeuwsche schilderingen waren overgepleisterd; zij werden in 1874
schilderingen.
gerestaureerd en daarbij eigenlijk geheel vernieuwd naar overgebleven sporen.
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Ranken van gestileerd bladwerk in bonte kleuren op lichten grond, sours
gloopvormen, vullen de gewelfvelden geheel, of omvatten figuurlijke voorstellingen, als by. in het middenkoor de borstbeelden van Jezus, van Maria,
van engelen, van heiligen; eenige bevatten wapenschilden. De figuren van
0. L. Vrouw in de laatste noordbeuktravee, en van de H. Oda in de laatste
zuidbeuktravee zijn o.a. geheel nieuw en ondersteboven geplaatst. Tegen
den torenmuur is (thans) in een mandorla de Christus als Salvator mundi
afgebeeld, met rechts en links bazuinblazende engelen.
De architectonische beschilderingen, als b y. de afwisselende banden en baksteenlagen aan de pijlers, de kapiteelachtige banden onder de ontspruitingen
der arcadebogen, de zwikversieringen, dagteekenen geheel van de restauratie.
Christus aan het kruis met Maria en Johannes en den knielenden schenker, Schilderijen.
pastoor Peregrinus van Dael (t 1676), voormalig altaarstuk. Dk. 18o : izo.
Onder Vlaamschen invloed.
De Heiligen Antonius en Paulus in de woestijn. Dk. 202—I2I (XVII).
Lokale school.
Twee portretten van abdissen van het Munster to Roermond: 1, Adriana
Albertina de Rheede de Saesfelt, t 1728. Dk. 117 : 92 (XVIIIab). 2, Maria
Caecilia van Eijck de Nunen, t 1771. Dk. 85 : 68 (XVIIIc). (M 18 9 1, 199).
Locale school.

KLOOSTERS.
Het (nieuwe) KLOOSTER DER PATERS FR A_NCISCANEN.
LITERATUUR. M 1881, 556; 1891, 118, 198; 1905, 9, 1 7, 29.
Het klooster bezit:
I. Kruis afkomstig van een tabernakel, met sierlijke uiteinden, en waaraan
de 57 hooge Christus met vier nagels is gehecht; voetstuk met hangslingers
en rozetten (afb. 469; XVIII B). 2. Kruis van het nude hoogaltaar met sierlijke
eindstukken en lichtstralen, de Christus met steile armen en gehecht met Brie
nagels; het kruis hg 132, de Christus hg 63. (XVIII A). 3. Een Kruisbeeld
hg 72 (+ 1700).
Maria Onbevlekt Ontvangen, van gebakken aarde vervaardigd, staande
voorgesteld, hoog 117 (XVII B).
Maria Moeder van Smarten, staande met over het hoofd geslagen mantel en
met het zwaard in het hart; het plint met een deel der voeten afgezaagd.
Thans nog hg 1 5 o (XVII).
H. Franciscus, staande, den wereld(bol) vertredend en vasthoudende een kruis
en een doodshoofd.
H. Antonius van Padua, staande, en op een boek het Kind Jezus dragende,
in de rechter hand een palmtak; pendant van het vorige. Beide beelden
hg 138 (XVII).
H. Rochus, blootshoofds, staande, zijn beenwonden toonend, hg 44 (+ i600);
beschadigd.

Houten
kruisen en
kruisbeelden.

Beelden.
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Processiestaf met, van palmhout, als topstuk den H. Franciscus met kruis en
doodshoofd en den wereldbol vertredend; het beeldje hg ' 5,5 (afb. 475; XVII).
Reliekhouders. Twee houten wandreliekhouders, gezwenkt sarcofaagvormig en gedragen door
geklauwde diervoeten, geflankeerd met cherubijnen en met rijke acanthusversiering; op het deksel draagt de eene de buste van hen H. Franciscus
(afb. 472), de andere dien van den H. Antonius, hg 150 (XVIII A).
Terracotta
Zeven terracotta paneeltjes, met in driekwart-hoog beeldwerk de voorstellingen
paneelen.
van de Smarten van Maria. Br. 55, hg 70 (afb. 473 en 474; XVII).
Zij bevonden zich aan de muren van het vierkante voorplein der kerk van het in 1925
afgebrande klooster, elk geplaatst in een monumentale in- en uitgehoekte mergelsteenen nisomlijsting met tympanon, en met, onder elk, een steentje met het hart van
0. L. Vrouw, doorboord met respectievelijk een tot zeven zwaarden. Bij den brand
bleven de nissen ongerept, gingen echter bij den afbraak door zorgeloosheid ten gronde.
De paneeltjes zelf, die daarbij veel leden, werden later hersteld en zijn thans geplaatst
in een binnengang van het nieuwe klooster.
Zilver.

Stralenmonstrans (afb. 477) met op den voet het Lam en de Evangelistensymbolen, de stam versierd met de voorstellingen der drie Goddelijke deugden,
die het pelikaannest ondersteunen, met er boven het expositorium, middelpunt eener uitstraling, die overspreid is met ranken, korenaren en druiven;
rechts en links een bewierookende engel; boven het expositorium de Duif
en de Vader onder een door engeltjes ondersteunde kroon. Op den voet:
het alliantiewapen Bouwens van den Boyen-van Gelder. Merken onherkenbaar;
hg 88 (+ 1700).
Miskelken: 1) met op den zeslobbigen voet in afdeelingen de Madonna, den
H. Franciscus, den H. Antonius van Padua, een cherubijn en de blazoenen
van een alliantiewapen; de ringen versierd met laurier, de nodus met vruchtenslingers, de ondercuppa met drie cherubijnen tusschen staande palmtakken
(afb. 478). Op den voet staat : D . IOANNES . DE . PROOST . D . DE . BLOOMMESCHOT . WECHELDERSANDE . GIERLE . ETC . D . JUSTINA CAIRO . S . MARIAE .

Merken. Antwerpen, gekroonde T (172422) en lelie.
Hg 27. 2) waarvan voet, nodus en (ingekorte) ondercuppa versierd zijn met
rocaille ornament (XVIII B).
Een ciborie van 1672, waarop o. a. twee groepen resp. de Martelaren van Gorkum
en die van Alkmaar voorstellen, bevindt zich thans in het Franciscanenklooster to
Weert (SCHMEITZ blz. 97).
Gegoten: Drie geprofileerde met dop en vetschaaltje, hg resp. 18, 18 en 22
(XVII A). Een paar en twee ongelijke op drievoetpostament op klauwbollen,
hg resp. 45, 49 en 5 1 (XVIIc).
Gedreven: Vier paar met drievoetpostament op klauwbollen, met rijk geprofileerde en versierde schacht, hg resp. 66, 67, 71, 82 (XVIId). Twee paar
dergelijke, forschere, hg resp. 74 en 76 (+ 1700). Een paar dergelijke, waarvan
de middenknoop versierd is met hangslingers, hg 77 (XVIIIa) (afb. 480).
Groen driestel (XVIIId). Rood velum (XVIII).
ANGELORUM . D . G.

Koperen
kandelaars.

Paramenten.
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Houten expositie-troon voor het H. Sakrament; zoo rechts als links van den Expositiemet cherubijntjes versierden draagvoet, rijst uit een horen van overvloed een troon.
bundel van korenaren en wingerdranken met druiven omhoog, elke bundel
onderaan met een adorantje, hooger een cherubijntje en bovenaan telkens een
engeltje, die beiden samen de topkroon mede ondersteunen; hg 197 (afb. 471;
XVIIIa).
I Jzeren haardplaat (afb. 479) gevormd met twee, elk met een glopenboog Haardplaat.
overtoogde afdeelingen, en met in de linker de voorstelling van den H. Sebastiaan, in de rechter een H. bisschop ; op de scheiding bovenaan een engel;
de onderlijst is afgebroken; thans nog hg 59, br. 65 (XVIa).
Twee schilderijen, beide Christus aan het kruis voorstellende: I. Copie naar Schilderijen.
Ant. v. Dijck (in het Museum te Weenen). Dk. io6 X 61. 2. In een panoramaachtig landschap. Vlaamsche school onder invloed van Rubens in de figuur
en van J. de Momper in het landschap. Dk 16 7 X 114.
H. Clara in Clarissendracht, levensgroot, staande en ten voeten uit, naar
links gewend, een monstrans in de linker, een staf in de rechter hand. Dk
163 X 82 (+ 1700).
H. Franciscus, staande, ten voeten uit, in een bergachtig landschap, een boek
onder den rechter arm, een dubbel kruis in de linker hand. Tijd noch school
te bepalen. Dk 163 X 82. Pendant van het vorige.
Tien gebrandschilderd ovale paneeltjes, geel-grijs, voorheen in binnenplaats- Gebrand glass
vensters van het afgebrande klooster; acht daarvan stellen resp. voor: I. de
Madonna; 2. de voorbereiding van de Geeseling; 3. den H. Leo; 4. den H.
Daniel Martyr; 5. het wapenschild van Joncker Jacob v. d. Cammen, 1653;
6. het alliantiewapen: Rogier v. Broeckhoven-Jacqueline v. d. Cammen, 1653;
7, het wapenschild van Joncker Joseph de Smidt (1653); 8. dito van Herman
Snater Schouwenborch, 1653. Alle 22 : 16. Venraaische arbeid (XVIIc).
HET URSULINENKLOOSTER EN PENSIONAAT „JERUSALEM".
LITERATUUR: M 1888, 93. SCHMEITZ, 98.
Ter plaatse werd in I4.2.z het convent „Jerusalem" gesticht, dat in 1465 den regel
van den H. Augustinus aannam; in 15 3 5 werd de kloosterkerk aan de H. Ursula
toegewijd. In i8o2 geseculariseerd, kwam het complex in 1838 opnieuw aan de
Orde der Ursulinen.

Hiervan is alleen als oud herkenbaar: een een verdieping hoog en zeven
vensters breed deel van een baksteenen gevel, waaraan met ankers staat aangegeven ANNO 1699; de deuren en de vensters zijn echter vernieuwd.
Van het oude Ursulinenklooster afkomstig wordt in het Rijksarchief te Maastricht een zegelstempel bewaard, waarvan de afdruk van 3 0 mM. middellijn
het kniebeeld vertoont van de H. Ursula, tusschen twee maagden, rechts
van haar een pijl, links een Grieksche T, (symbool van den tweeden patroon,
de H. Antonius Abt); het omschrift in fractuurtypen luidt: s'qvent r) . in .
herlm . aput . Venray (sigillum conventus in hierusalem apud Venray) (XVIb).

Zegel.
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Het klooster bezit : Een kruis met Kruisbeeld en aan de uiteinden medaillons
met de symbolen der Evangelisten; de Christus hg zoo, het kruis hg 190
(afb. 481; XVI A).
Twee Pieta's : 1. Maria zittend, beurt het half op haar schoot steunend lichaam
van Christus aan den linker arm en den rechter schouder omhoog; hg 69
(+ 1500); beschadigd. 2. Jezus half op den grond liggend, wordt omhoog
gehouden door de zittende Maria; hg 5o (afb. 486; m XVI?).
H. Annatrits. Anna staande, draagt op den rechter arm Maria, deze op haar
schoot het Kind Jezus, dat een blad omslaat van een boek, dat Anna op de
linker hand draagt; hg 3 4 (XVI).
H. Ursula, staande, onder haar mantel beschut; rechts en links van haar, een
groep maagden; hg 71 (XVII A).
H. Antonius Abt, staande met T-staf, boek, en varken, hg 55 (afb. 487;
XVI B).
H. Augustinus, als bisschop, staande, met in de rechter hand een brandend
hart; de mantel met gesneden orfrois; hg zoo (afb. 485; XVIa).
Schilderijen. Verzoening van Jacob en Ezau. Dk 109 : 157. Vlaamsch (omstr. XVIId).
Aanbidding der Wijzen. Dk '29 : 99. Copie in spiegelbeeld van omstr. 170o
naar Rubens in het Louvre.
Christus in den hof Gethsemane. Dk 99 : 72 (XIX A).
H. Augustinus, ten voeten uit (XVIII); school niet te bepalen. Dk 171 : 1 1 7,
dagmaat.
H. Gertrudis, staande, levensgroot, ten voeten uit. Dk 143 : To' (XVIII),
school niet te bepalen.
Gebrand glas. Gebrandschilderd grisaille-ruitje. de H. Franciscus ontvangt de stigmata; er
onder staat : Hendrick henfskens ende Grietien van daell syn huysvr. A° 165i.
Ovaal 24 X 18. (Afb. 484). Venraaische arbeid.
Zilver.
Ampullenschaaltje, ovaal, met in het midden het Jezusmonogram, de rand
versierd met festoenen; aan de achterzijde staat: fr Reineri dedit 1628.
Zwijnsleeren boekbandje (afb. 482) met het jaartal i5 5o en rondom (in vakken)
halffijfs, allegorische figuren ; '5,5 x 1°,5.
Houten beelden.

Het ST. JOZEF-GESTICHT der Zusters v. d. Goddelijke Voorzienigheid bezit :
H. Antonius abt, staande, met staf en varken; hg 10 3 (afb. 468; XVIII A).
H. Jozef, voortschrijdende met vOOr zich het Kind Jezus, dat een kruis vasthoudt; hg 109 (afb. 470; XVIII A), beschadigd.
Schilderijen. H. Families Maria en Jozef keeren met het teruggevonden Kind Jezus naar
Nazareth weer, onder bescherming van den Vader en den H. Geest. Dk 165
X 108 (XVIII). Vrij naar een prent naar compositie van Gerard Seghers,
vroeger in de St. Carolus Boromaeuskerk te Antwerpen.
Maria Moeder van Smarten, staande, ten voeten uit, met zeven zwaarden
in het hart. Er omheen zeven medaillons met de Smarten. Dk 155 x 95.
Onder invloed der. Antwerpsche school (omstr. 1700).

Beelden.
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De H. Lucia, staande, ten voeten uit. Er omheen zeven medaillons met tafereelen uit haar legende. Onder invloed der Antwerpsche school. Dk (thans nog)
'74 X '16 (omstr. 1700).
H. Theresia, knielend voor een Kruisbeeld. Dk 93 x 68 (XVIII A).
Twee houten Korinthische kapiteelen van omstr. 1700, van een gesloopt
altaar der Parochiekerk.
DE DUDE SCHOOL (Schmeitz blz. 95) is een rechthoekig baksteenen, twee
verdiepingen hoog, met zadeldak gedekt, huis, vOOr en achter met vier vensters.
De voorgevelvensters gemoderniseerd; die aan den achtergevel hebben nog
hun hardsteenen segmentboog-kozijnen; voor rechts, naast het derde venster,
heeft het huis een doorgaande rondboogpoort, toegang gevende tot het
pleintje voor het zuid-portaal der parochiekerk (XVII B).
PARTICULIERE HUIZEN.
Groote straat B 6, ankerjaartal '724( ?).
Hoenderstraat 6-8, zijgevel met in ankers ANNO 1743.
Hofstraat 1 o (gecement) achtergevel met in ankers 1714.
Kerkpad 1 (gecement) huisje met dubbel gezwenkte geveltoppen (XVIII).
Henscheniusplein (Gouden Leeuw), koperen deurklopper (XVIII A), haard
(XVII) met haardplaat (David met de harp); betegelde schoorsteen met koperen
omraming (m XVIII); keukenschouw met wand met paarse tegeltjes.
Paterstraat 29, baksteenen voor- en achtertopgevel met S-vormige gezwenkte
en holle zijkanten ; voordeur met koperen deurklopper (XVIIIa); een bijbehoorende schuur met windvaan (hollend paard,) draagt in ankers het jaartal
1(7)63.
Schoolstraat 2-4, met in ankers 1791.
GILDS-VOORWERPEN.
Van het vroegere gilde van den H. Eligius worden bewaard : 1. Een zilveren
plaat met afbeelding van den H. Eligius tusschen vijf rozetten, en een kleine
gaai (XVII A ?).
2. Van het voormalige St. Nicolaasgilde. Een zilveren ketting met een
kleine gaai en een cartouchevormig uitgesneden zilveren plaat met gegrift
ornament en de afbeelding van den H. Nicolaas met het bijschrift s . N . ANNO
164o 29 jvNius. Voorts het middenstuk van een vaandel met grove afbeelding
van den patroon en het jaartal 1765.
3. Van het vroegere Zandakkersgilde : Een zilveren ketting (afb. 476) met
gaai en een borstplaat met den H. Johannes den Dooper en schuttersplaten,
de oudste van 1804, 18°5, i8o6, 1812, 1844.
4. van het H. Anna (of H. Agatha) gilde : Een ketting met gaai en een borstplaat met de voorstelling der Madonna (18o6), en koningsplaten van 1793,
i8oz, 1804, i8o6, 1807, i8o8. Op een moderne jubileumplaat staat 1422-1922.

Bapiteelen.

Schoolebouw.
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YSSELSTEYN.
De R.-K. RECTORAATSKERK (H. Oda) bezit: Een Kruisbeeld, hg 63
(+ 1700). Een zilveren stralenmonstrans in baroktrant, waarvan de stam
uitsluitend uit een vrouwefiguur bestaat (de kerk ?) zonder attributen; hg 70
(XIXb).

WANSUM.
De gemeente bevat de dorpen Wansum en Geisteren.
P 1899, 552; 1911, passim; M 191o. 73 e.v.
Literatuur.
Geschiedenis. Wansum behoorde tot het Land van Kessel (zie bij Broekhuizen en bij Kessel),
Geisteren waarschijnlijk tot een grensgebied van Kessel; zij kwamen in 1304 aan
Gelder; Wansum werd in 't laatst der i 7de eeuw door Spanje als heerlijkheid verkocht
aan den Vrijheer v. Schellart te Geisteren. In 17 9 5 werden beide plaatsen vereenigd
tot een gemeente „Wansum", behoorende tot het Kanton Horst, Arrondissement
van Kleef, in het Roerdepartement.
Het wapen is beschreven: „Van rood, beladen met een paal van blauw, waarop vier
Wapen.
schildjes van zilver boven elkaar geplaatst, het chef van goud".
Gebied.

Literatuur.

VOOR- EN VROEGITISTORISCHE EN ROMEINSC_HE OUDHEDEN.
P 188i, 258. HOLWERDA, Gesch. atlas v. Ndl.
In het Rijksmuseum te Leiden worden bewaard een Gallo-Germ. urn en eenige
vroege Germaansche urnen.
Door deze gemeente liep de heerbaan Blerik—Nijmegen, die op enkele plaatsen
nog is aan te wijzen.
Te Geisteren werden, in 1852, in het veen Romeinsche munten gevonden
van Vespasianus, Aurelius en Hadrianus. In de buurt van de kerk werden
F. Bl.
Romeinsche urnen opgegraven.

GEISTEREN.
De R.-K. KERK is toegewijd aan den H. Willebrordus.
Literatuur.

M 1895, 42; 1903, 61. Limb. Jb. 1914, 249.

Aileen de westtoren is oud en bevat het portaal van de in 1865 gebouwde
kerk. Hij is georienteerd met 23 1/2° Noordel. afwijking, en in staand verband
opgetrokken van 2 7 1/2 cm Lange, 7,2 cm dikke baksteen, met ruime toepassing van groefsteen voor de details; de achtzijdige spits met keperhoeken
Uitwendig. is van hout en met leien gedekt (afb. LXXXIII, en 488). De toren heeft aan
de voorzijde eenvoudige overhoeksche steunbeeren, die onder aan de derde
geleding lessenaarvormig zijn afgedekt; aan het rechter- of zuidfront bevindt
zich ten Oosten een uitgebouwd traptorentje, dat onder de bekroningslijst
van den toren met een spitsje eindigt. De benedengeleding heeft aan de voorzijde een hooge spitsboognis, die den vierkant omlijsten kerkingang bevat
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met, boven dezen, een venster
met driedeelig harnas. Op de latei
draagt de deur het opschrift in
fractuurtypen : „Ario . xv e ; xxiiii .
en . een . doe . lacht . j ouffer . lysbet .
weduwe . van . eyl . dis . tarns .
den . irsteen steen". Te weerszij den
van de deurnis verrijst een Blank
nisje met tweedeelige traceering ;
de zijmuren van den toren zijn
beneden met een fraaie baksteenen
nis versierd.
De tweede geleding en de derde
hebben aan elke vrije zij de drie
nissen, de middelste driedeelig,
de buitenste tweedeelig, met uit
groefsteenen blokken en baksteenlagen gevormde kanten en stijlen,
die to halver hoogte door een
drieglopenfries zijn verbonden en,
boven, in sierlijke groefsteenen
traceeringen uitloopen ; in de
hoogste geleding hebben de nissen
galmopeningen ; de afsluitlijst is
met consoleblokken versierd.
Inwendig bevat de onderste geleding het kerkportaal, waarvan
het ribgewelf rust op hoekschalken
met achtzijdige, getorste en geprofileerde kapiteelen; de ribben
hebben als profiel een talaan tusschen hollijsten. Het portaal, waarvan de zijwanden met nissen zijn
versierd, is thans in verband met
de zangkoorgalerij door een houten
vloer doorsneden (afb. LXXXIII).
De treden van het spiltrapje rusten
met tongewelfjes op een vierkante spil.

Inwendig.

■- i

De toren werd in 1885 hersteld door
den architect A. Weber, waarbij
bijna alle traceeringen denkelijk getrouw naar overblijfselen vernieuwd

DOORSNEDE A-5
I 1 . I
5

Af b. LXXXIII. Geisteren. R.-K. Kerk. Toren.
n. opm. v. d. bewerker get. d. E. A. Canneman.
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werden; die in de ingangsnis zijn nieuw ontworpen; de spits is oud, maar
dikwijls hersteld. Het is niet onmogelijk, dat de hoeksteunbeeren toevoegsels zijn.
De kerk bezit:
Grijsmarmeren doopvont (wijwaterkom ?), middellijn 70, op achtzijdigen
baluster; (XVII B).
Preekstoel. Eiken preekstoel, zeszijdig, met, op een nieuwen draagstijl, een met geapplikeerde borstbeelden der Evangelisten versierde kuip, en een trapleuning met
acanthusranken (XVIII a).
Grafzerken.
De volgende grafzerken:
M 1895, 41; 1 903, 61. Limb. Jb. 1924, mi. Archief v. h. Zeeuwsch Genootschap der
Literatuur.
Wetenschappen 1926, 15 (d. dr. J. H. VERNHOUT).
I, lg 235, br. 11 7, met op de hoeken wapenschilden (nog herkenbaar: Eijll
en Domburg); langs de zijden in fractuurtypen nog leesbaar „In de jaer
ons . . . . Jan van Eijll heer tot Geesteren geweest is", in 't midden, met
het alliantiewapen v. Eil—v. Domburg: „In den Jaer ons Heeren mccccc
en lxvi xxviv August sterf Maria van Domburgenn Frowe tot Geistere
gewest is".
2, (afb. 489) ig 351, br. 178, met, halfhoog, de beeltenissen van een ridder
in harnas en diens echtgenoote binnen een renaissance omlijsting met een
halfronde tympanon-bekroning; daarboven een cartouche met het alliantiewapen Eil-Groisbeck en de spreuken ESPOIR EN DIEU // FORTUNE PASSE; onderaan,
op een paneel: AO DE IS I GOT VSTORVE DER H EDEL . ERNTFESTER

Doopvont.

(I)ACOP VA EIL HERE TO H GLISTEREN SINTACHTENKERCK VN VAN DE ii HVIS
THO WERVV ERFKEMERLINCK DES H FVRSTEDOMS cLE(v)E A° 15(7)4 DE 5 FEBRVARY ii IS1 GOT VSTORVE DE ED(EL) DOCHTRICKE (I)OF(F)R H OV ELIZABETH
VA G)ROISB(ECK) IN // GOD . . . . VER . . . . N BE . . F . . . . K ii OP
VERSTNTENNIS. 1)

Rechts langs den kant: de kwartieren, Eil, Goir, Broickhuisen, Kessel,
Domburch, Werve, Borsselle, Treslong; links : Groisbeck, Vlodroep, Lynden,
Elderen, Goir, Montfort, Wetthem, Croeye.
op de gevellijsten staat: AL BEN ICK IONCK RICE STERCK VND WEL GEMOET
NOCH . TANT . MOET . ICH . RVSTEN . OP . DIE . DOET.

Houten beeldwerk: Kruisbeeld (in den triomfboog), (XVII, oud?)
Madonna, staande, met het Kind Jezus op den linker arm; hg 62 (XVII).
H. Johannes de Dooper, met meervoudig omgeslagen mantel, in predikende
houding en met den kruisstaf, aan zijn voeten het Lam; hg 131 (XVIII A).
H. Augustinus, als bisschop, met in de linker hand een brandend hart;
hg '37 (XVIII A).
Schilderijen. Christus aan het kruis : Doek 35o X 216 (XVII d). Copie in spiegelbeeld
naar Ant. van Dijck in de 0. L. Vr. kerk to Dendermonde, met weglating
van de figuur van den H. Franciscus van Assisi.

Beelden.

1)

verstentenis = Verrijzenisdag.
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Christus aan het kruis met Maria links, Johannes rechts en Maria Magdalena,
die het kruis omvat; op den achtergrond dobbelende soldaten en Jerusalem.
Doek, 177 X 132 (XVIII A).
De Beweening van Christus. Doek 145 x 97. Copie naar Ant. van Dijck
in het Museum te Antwerpen.
De H. Familie met Johannes en Elisabeth; in de lucht twee engelen. Doek
130 X Hz. School en tijd niet te bepalen. Onder Italiaanschen invloed.
H. Willibrordus. 1. Doek 139 x 97; copie naar een prent van A. Bloemaert
(XVIII). 2, als voren, maar op den achtergrond de kapel van Geisteren.
Doek, iii X io8 (XVIII).
Madonna, levensgroot borstbeeld van voren. Doek 78 x 61. School van
Rubens (XVIII a).
H. Antonius van Padua. Doek, 151 X 109 (XVIII).
H. Johannes Nepomuk. Doek 144 X 84 ( I 1700).
H. Paulus, halflijfs, met boek en zwaard. Doek zoo x 73 (XVII B).
Vier schilderijen, elk een der Evangelisten halflijfs voorstellende. Paneel
53 X 37 (XVII B).
Koperen kroon, met zwaren bolbaluster en vijf armen, hg en br 5o (+ 170o).
Monstrans (afb. 494), op platronden flauw achtlobbigen voet bedekt met
bloemen en acanthuslofwerk, waarop vier cherubijntjes; de stam, waarvan
de nodus versierd is met boeketjes, draagt een uit een acanthuskelk groeiend,
ovaalvormig front van dicht dooreen gestrengelde acanthusranken, die het
hartvormige, met een kroon overhuifde expositorium omgeven, en waarin
zijn opgenomen: bovenaan de Vader en tegen het topkruisje de Duif, onderaan
de H. Willibrordus, rechts en links een adorant, alsmede telkens een engeltje,
resp. met een kruis en een paal. Merken: klimmende leeuw m. anker; zeepaardje, C; hg 68 (XVIII a?).
Ciborie. De platronde voet, de nodus en het deksel versierd met acanthus, de
ondercuppa met druiven en acanthusloof, de ringen met ei- en parelvormen.
Op den voet een schildje met keper vergezeld van drie harten. Er staat op
gegraveerd G. C. Leefkens 1694. Merken : boom met kroon, gekroonde
zespuntige ster, V. Hg 39.
Drie kelken: 1, met achtlobbigen hollen voet, zwaren nodus met acht rozetknoppen, de stam en de nodus versierd met traceeringen (XVII a).
2, op zesvoudig uitgelobten hollen voet met een acanthusrand, in de oploopende velden cherubijnen en, in een veld, een schelpvormig schild met
een Maltezer kruis; ondercuppa met staande acanthussen, aangevuld met
gladrandige bladeren. Op den voet staat: Desen . Calix . Heeft . De . HOOGHD .
En Welgeb . Vrij . Vrovwe Maria Henrietta . Baronese . Van S(CHELLAR)D
Van Gvrzenigh . Vrovwe . Tot . Geysteren . Als . Administratrix . Van . Sti .
Willibrordi . CAPLLE . Doen . Maecken . Vyt Den . Offer + (XVII B).
3, geheel glad, de voet flauw zeslobbig, de nodus zeszijdig en geprofileerd
(m XVIII).

Koperenkroon.
Zilver.
Monstrans.

Ciborie.

Miskelken.

2 34

NOORD-LIMBURG.

Ampullenstellen: 1, glad met cartouchevormig omlijst blad (XIX A).
2, met ovaal blad (XIX b).
Koper. Gegoten kandelaars op vijzelvoet, 66n hg 22, een hg 25 (XV ad XVI).
Koperen
kandelaars.
Een paar geprofileerde, de voet op drie bollen; hg 22 (XVII A). Een paar
geprofileerde met recht drievoetpostament op bonen; hg 33 (XVIII d). Drie
paar met drievoetpostament op klauwbollen en met geprofileerde en getorsten baluster; resp. hg 41, 45 en 51 (XVII B).
Gedreven: een paar met gezwenkt drievoetpostament op klauwbollen, geprofileerde schacht; merk A W (Arnold Weijers), hg 99 (XVIII B).
Wandluchter. Eenarmige gedreven koperen wandluchter, met als wandspiegel een door
ranken omgeven paneeltje, waarop staat: MARIA VAN HOELT ANO 1697 DNI ;
het (jongere) blakertje steekt tot 41 cM. naar voren.
Fluweelen
koorkap, rood met oplegsels van goudbrocaat, schild met
Paramenten.
bonte bloemen en zilveren boordsel. (XVIII ?). Rochet met kanten boord
(XVIII).
Eenvoudige sacristie-tafelkast, met op de bovenkast het jaartal 1722.
Sacristiekast.
In den toren hangen drie oude klokken: 1, van 107 middellijn, waarop in
Klokken.
fractuurtypen staat: katherina . vocor . anno . domini . m° . cccc° . xvi°. Erbij
een wapenschildje. 2, van 118 middellijn, met in fractuur het opschrift: maria
vocor : anno : domini : m'cccc° xvi° : o : rex : glorie : veni : cum : pace.
3, van 92 middellijn en met het opschrift: D 0 M ET STO WILIBRORDO FVSA
Ampullen.

AO MCCCC XVI EDMVNDVS IF FEBVRE ME RVPTAM REFVDIT ANNO MD CL
XXXXII AEDITVO MARCO LYFKENS. IOES ALBERTVS BARO DE SCHELLAERT DNVS

Erbij een schildje met n.r.kl. leeuw.
Op het kerkhof: een oud steenen grafkruis van 161o, een waarop 1627 en
I 635, twee zonder jaartal.
IN GEYSTEREN ECT.

Grafkruisen.

Ka el.
Literatuur.

St. Willibrordusput.

DE KAPEL VAN DEN H. WILLIBRORDUS.
M 18 96, 81, 85. Limb. Jb. 1 901, 209. Buiten 1 9 12, 600.
De kapel ligt tegen de grenzen van de gemeenten Venraai en Maashees-enOverloon (N.-Brabant) naast een kleine put, van oudsher als „de heilige
bronne" bekend en naar den H. Willibrordus geheeten, die in deze streek
preekte en doopte. De plek heet van oudsher „Sint Wilbert in 't zand" of
„in de heide" (afb. 502).
De kleine, inwendig 9, 3 o M. large, 4,36 M. breede kapel (afb. 502) is een,
van baksteen in staand verband opgetrokken, vOOr rechthoekige, aan de oostzijde met drie vlakken bij wijze van een koor afgesloten kerkje, met eenvoudige steunbeeren en spitsboogvenstertjes; op den nok verrijst een klokkespitsje op twee stijlen. Boven de, aan de noordzijde liggende korfboogdeur,
zijn twee gedenksteentjes geplaatst. Het bovenste vertoont het alliantiewapen
v. Obbendorf— v. Wittenhorst met het jaartal 1641; op het onderste staat:
ADAMVS SCHELLAERT BARO D 'OPPENDORF ET ALYDA WITTENHORST CON JVGES
RESTAVRARVNT.
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Inwendig had de kapel oorspronkelijk slechts een balkzoldering; thans is
zij, met behoud der balken, met een houten tongewelf overdekt. Een der
balken draagt, vernieuwd, het chronogram DEO SIT GLORIA WILLIBRORDI
DECVS (= 177o).

Uit het eerste opschrift blijkt, dat de kapel in 1641 of hernieuwd of hersteld
werd ; naar het muurwerk to oordeelen is het laatste waarschijnlijk, en kan de
kapel van het tweede deel der i 6de eeuw dagteekenen, van welken tijd zij historisch
vermeld wordt (M 1896, 8 z). In 18 96 werd zij opnieuw hersteld (M 18 96, 86),
van het houten tongewelf voorzien en werd buiten tegen het koor een open
bidhal aangebracht in gothischen trant.
De kapel bevat: De overblijfselen van een altaarretabel, met regence orna- Retabel.
mentatie (XVIII A). Een houten beeldje van den H. Willibrordus als bis- Beeld.
schop, met op de rechter hand een kerk, naast zich een tonnetje en twee
flesschen; hg 71 (afb. 497, XVII B). Een met engelen versierd voetstuk.
Een houten Ionisch kapiteel (XVII). Drie paar gegoten koperen kandelaars Kandelaars.
op drievoet-postament en met getorsten baluster; hg resp. 41, 45 en 51 en
dragende het inschrift: MEMORIA R. D. RICQVAERT SACELLANI HVJVS LOCI
QVI 1678 DIE 18 AVGVST HIC R. I. P.

In den dakruiter hangt een klokje van 34 middellijn en waarop staat:

PETRVS Klokje.

A TRIER ET STEVEN RVTGERS ME FECIT 1676.

HET KASTEEL.
P 18 72, 281. M 18 9o, 9o; 1 903 , 61. Buiten 191z, 58z, 600. Limb. Jb. 1914, 245, 249' Literatuur.
Nedl. Kasteelen, III, blz. 1. Kast. v. Ned., III, 18 en pl. I 9, 1o, 1 1 en i z.
Volgens geschiedkundige berichten werd het „huys Gijsteren" in i581 „afgebroken" , Geschiedenis.
maar zij vermelden ook, dat het in 1584 door de Spanjaarden werd „ingenomen"
en 8 Januari 1585 „in brant" werd gestoken. Volgens Ferber (Geschichte der Fam.
Schenck v. Nydeggen) werd het in 1666 herbouwd. Zeker verkeerde het in de i7de
eeuw in bloei. In 1918 brandde het hoofdgebouw geheel uit; de voorhofgebouwen
ondergingen daarbij geen schade. In 1919/192o werd het kasteel, met behoud van oude
fundamenten en van het grootste gedeelte van het opgaande muurwerk, herbouwd en
waar noodig hersteld.
Het van baksteen opgetrokken complex is door grachten omgeven; de rechthoekige, drievleugelige voorhof is tevens door een tusschengracht van het
hoofdgebouw gescheiden (afb. LXXXI V, 499, 500, 501 en 503).
Over die gracht geleidt een brug A tot de vierkante poort B van het hoofdgebouw, die onmiddellijk toegang geeft tot een nog ouden, door open
zuilgalerijen omgeven vierkanten hof C. Aan de zuidzijde en aan de oostzijde
van lien hof liggen de woonvleugels, aan de westzijde en aan de noordzijde,
waaraan voorheen eveneens woonvleugels lagen, zijn thans slechts de op den
binnenhof geopende galerijen behouden.
Op den N.O. hoek van den hof bevindt zich een ronde, als toren opgetrokken
trap. Aan de noordzijde is de plaats, waar zich vroeger een woonvleugel
beyond, thans een open tetras, met aan de gracht een vierkant pavilloen D.
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Ook aan de Z.W. zijde strekt zich ter plaatse van een vroegeren vleugel een
tetras uit.
Uitwendig. De drie voorhofvleugels tellen onder hun drie zadeldaken slechts
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Mb. LXXXIV. Geisteren, Kasteel.

ern gemetselde verdieping; in 't midden verrijst een hooge vierkante poorttoren met ingezwenkte Mansarde-spits. Aan de buitenzijde heeft de poort
een hardsteenen front met pilasters, en onder den korfboog van den ingang,
het alliantiewapen v. Schellart—v. Wittenhorst met het jaartal 1658. De
windvaan op de spits vertoont het alliantiewapen v. Schellart—v. Metternich
met het jaartal 1724. De muren der vleugels zijn aan de buitenzijde versierd
met segmentboognissen. Aan de binnenzijde is de voorhof zeer eenvoudig;
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to weerszijden van de poort bevindt zich daar een (voorheen) open hal, met
twee bogen op een Toskaansche zuil.
Van het hoofdgebouw zijn de beide, in kruisverband opgetrokken vleugels
met inbegrip der benedenverdieping, twee verdiepingen hoog en zijn elk
gedekt met een zadeldak, dat aan de vleugeleinden met een geveltop is afgesloten. De ronde traptoren draagt een kegelvormige leien spits. De kasteelpoort, die (thans) drie gemetselde verdiepingen telt, heeft een ingeknikte
pyramidevormige spits. De vensters van het kasteel, waarvan er nog vele
oud zijn, zijn met hardsteen omlijst. In het muurwerk bevinden zich nog vele
segmentbogen van verdwenen vensters.
De poortdeuringang bezit nog een oud houten bovenpaneel (XVII B), versierd met acanthusranken.
De zuilenhof(afb. 5 o i en 5 o3) heeft aan elke zij de drie hardsteenen, als architraves
geprofileerde bogen, die op hardsteenen zuilen van Toskaansche orde rusten;
de hoekzuilen zijn gelijk aan de andere. Midden boven elken boog bevindt
zich een (thans ingekort) rechthoekig hardsteenen vensterkozijn. In de zwikken
boven de tusschenzuilen bevinden zich vierkante wapensteenen, aan elken
wand dus twee, bebeeldhouwd met, op cartouchen aangebrachte en gekroonde
wapenschilden, resp. met de kwartieren van Johan Schellart van Obbendorf
(Schellart, Schagen, Wittenhorst, Schagen) en van zijn echtgenoote Albertina
Louisa van Schagen (Schagen, Assendelft, Thiennes, Renesse). Bowen den
oostelijken middenboog bevindt zich bovendien een hardsteenen cartouche
met ANNO 1666.
Het benedendeel der twee kasteelvleugels stamt misschien nog van het in de 16de
eeuw verwoest gedeelte; het oudste, nog in staand verband gemetselde muurwerk
treft men aan onder aan de vierkante kasteelpoort, alsmede onder aan het vierkante,
thans geisoleerde paviljoen. De andere in kruisverband gemetselde opgaande muren
zijn niet ouder dan het midden van de 1 5 de eeuw, waarschijnlijk zijn zij van de i6de,
deels van de 17de en van de 1 8de eeuw; de hof dagteekent van 1666.
De hardsteenen vensters aan de buitenzijden der kasteelvleugels zijn van de 18de
eeuw; zij kunnen echter ten deele herplaatst zijn. Hoewel de wapensteen met het
jaartal 165 8 aan de voorhofpoort herplaatst is, kan hij toch wel den datum van den
bouw van dit gedeelte aangeven.
Na den grooten brand van 1 9 1 8 werden de muren ten Noorden en ten Westen van den
zuilenhof gesloopt en niet vervangen, waardoor de galerijmuren aldaar buitenmuren
werden. De op de bogen rustende muren van den hof werden verlaagd, de hardsteenen vensteromlijstingen daarbij ingekort tot liggende rechthoeken. De zuilen
en hun bogen werden zorgvuldig hersteld, met behoud van de wapensteenen; het
muurwerk werd daarbij ontdaan van een gepleisterde nabootsing van bossageblokken,
die er denkelijk in de i9de eeuw op was aangebracht.
De noordelijke geveltop van den oostvleugel werd met trapjes hernieuwd; van den
trapkoker is de torenvormige verhooging nieuw. De zuidelijke vleugel, waaraan
zich een vierkant poortgedeelte E onderscheidde, heeft thans een doorloopend
zadeldak, afgesloten met een (nieuwen) gevel met trapjes.
Van de hoofdpoort B, die vOOr den brand met een zadeldak was gedekt en vooraan
een trapjesgevel bezat, is bij den herbouw het muurwerk verhoogd, en de meer
zelfstandig geworden poort voorzien van een pyramidevormige spits. Hetgeen aan
17

Hoofdgebouw.

Zuilenhof.

Bouwontwikkeling en tijdsbepaling.
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Schilderijen.

Huizen.
Schutterijzilver.
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vensters en andere onderdeelen aan het kasteel werd bijgemaakt of veranderd, geschiedde in overeenstemming met het bestaande.
De wederopbouw, die een eenvoudig, deftig, kasteelwaardig uiterlijk beoogde, maar
volstrekt geen herstelling van den onbekenden oorspronkelijken toestand, geschiedde
naar het ontwerp en onder leiding van den architect E. Fahrenkamp, professor aan
de Kunstakademie to Dusseldorf.
Op het kasteel worden bewaard:
een verzameling portretten (XVI B—XIX A), voorstellende leden van de
geslachten Van Wittenhorst, Van Hoensbroek, Schellaert van Oppendorp,
de Weichs de Wenne en daarmede geparenteerde families.
Voorts:
I en 2. Wilhelm Vincent, Baron van Wittenhorst en Wilhelmina, Baronesse
van Bronckhorst, vrouw van den vorigen. Halve figuren. Doek 82 x 66.
Door B. van der Helst 165o. In de origineele, gesneden en vergulde lijsten
met familiewapens (LITERATUUR: J. J. DE GELDER, B. V. d. Helst, 1921, No. 170
en 171 ; w. COHEN, Oud Holland XL, 1927, biz. 29). Gegraveerd door Th.
Matham (v. SOMEREN No. 6208 en 6209).
3 en 4. Dezelfden. Borstbeelden in geschilderd ovaal. Paneel, 74 X 59, resp.
71 X 58 dagmaat. Door G. Honthorst 1636.
5. Wilhelmina van Bronckhorst, echtgenoote van Willem Baron van Wittenhorst. Borstbeeld in geschilderd ovaal. Door G. Honthorst 1644.
6. Prins Maurits van Oranje (1567-1625). Kniestuk. Paneel 90 X 7i.
In de manier van M. J. Mierevelt.
7. Franz-Xaver August Prins van Saksen (1730—I8o6). Buste. Wit marmer.
Hoog 72 cm. Door Antonio Canova (niet gemerkt).
8. Dezelfde. Kniestuk. Pastel, 38 X 29 dagmaat. Ca. 1800.
Boerenwoning „de Spijker", aan den gevel een steenen leeuw (schildhouder;
XVI ?). A 4 (bij de kerk), ankerjaartal 1629. A 17, dito 1840.
De schutterij „St. Willibrordus" (M 1910, 73) bezit een zilveren ketting
met een gaai (XVI), een borstplaat van i i cM. middellijn, waarop de H. Willibrordus is voorgesteld binnen een rand van laat-gothische gekroonde ranken
en rozetjes (afb. 492, XVI d), een hartvormige plaat met gegrift, den H. Willi.brordus (XVIII m), en elf gedagteekende koningsplaten (1813-1836).
WANS UM.

Wegkruis.

Wegkruis, a. d. weg n. h. Veer, het Kruisbeeld hg 65 (trant ± 17oo).

R.-K. Kerk.

De R.-K. KERK is toegewijd aan den H. Michael.

Literatuur.

M 1892, 25; 1902, 85; 1905, 33.

Koor.

Alleen het koor is oud (afb. LXXXV en 490). Het bestaat uit een tra y& met
een naar 5/8 grondslag aangelegden veelhoek (+ 1500), is in staand verband gebouwd van baksteen met eenige groefsteen en heeft eenvoudige steunbeeren
en spitsboogvensters met moderne harnassen. Het ribgewelf rust op
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WANSUM.

uitgekraagde schalken, met geprofileerde kapiteelen; de ribben hebben als profiel
een talaanstaaf tusschen hollen. De zware triomfboog is gedrukt spitsbogig.
De baksteenen zijn van 27 ad 28 1/2 cM. lang en ongeveer 6 cM. dik.
De kerk bezit: Kuip en plintvoet van een ronde romaansche hardsteenen Doopvont.
doopvont met vier vooruitstekende koppen (een vernieuwd) en, tusschen
deze, vier paneelen, met resp. twee vechtende wolven, een kop tusschen
palmet-ranken en (twee maal) een kop met takken (of waterstroom ?). De
tronk en de vier kolonnetten zijn bijgemaakt. Middellijn 89 (afb. 491;
± 12oo).
Houten beelden: Madonna, staande met het Kindje Beelden.
Jezus op den rechter arm; hg 30 (afb. 495, XV d).
H. Dympna, in rijke kleedij en met palmtak, en aan
haar voeten geketend den boozen geest; hg 81 (XVIB,
nieuw opgemaakt). H. Michael in wapenrok, met
geheven zwaard den draak bedwingend ; hg 135,
zwaar beschadigd (XVII ?). H. Oda, met diadeem
en wijden mantel, de handen gevouwen, achter haar
5
een (bijgemaakte) boom met den ekster; hg 65, de
boom 72. (XVII B ?). H. Leonardus als diaken, met Mb. LXXXV. Wanssum.
R.K. Kerk. Koor.
kromstaf en kluisters, op vast voetstuk; hg 68
(afb. 498; XVII d). (M 1892, 3o).
Voormalig altaarstuk: De Kruisiging. Doek (de bovenhoeken afgesneden) Schilderij en.
279 X 170. Onder Vlaamschen invloed (XVII B).
In de pastorie: 1. Geestelijke, zittende, levensgroote halffiguur n. links. Doek
85 x 63 (XVIII b).
2. Geestelijke, zittende halffiguur, naar rechts gewend. Links boven zijn
wapen (M 19o2, 86). Doek 82 X 74. XVIIIc. Holl. school.
3. Levensgroote halffiguur naar rechts van Harm Dominicus van Herema,
vrijheer van Holswinde, Kanonik van S. Severijn en proost der Keulsche
aartsdiaconale stiftskerk van S. Cunibert, t 1755 (M 1902, 85). Doek 81 X63.
XVIIIc. Holl. school.
4. Bovendien: Geteekend portret van pastoor Joh. Ant. Aerts (1776-1849).
61 x 40.
Stralenmonstrans op platten, rond gegolfden voet, waarop het Lam Gods, Monstrans.
de H. Michael, de Symbolen der Evangelisten; de nodus versierd met engeltjes
met passiegerei, de stambekroning met den pelikaan; het expositorium binnen
acht stralenbundels, is omgeven door dunne wingerdranken met druiven;
in top zweven twee engeltjes, die een kroon ondersteunen. Op den voet
staat: OPE R D DANIELIS MEVRS GELDRENSIS PASTORIS IN WANSEM A° 1 700.
Merken, gekroonde boom, zespuntige ster, gekroonde ster, B in schild; hg 6o.
Miskelk (afb. 493), met zeslobbigen voet, waarop gedreven: een Calvarie, Miskelk.
gegrift: Christus en de H. Franciscus, de H. Agnes, de H. Michael; op banderollen staat: R ADAM FRATER DE HULSE ANNO 1531; zware nodus met zes
Wad

,
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rozetten en traceeringen; ondercuppa gevormd uit dooreengevlochten ranken.
Laat-Gothisch.
Ampullenstel. Ampullenstel, met op het blad: Joannes Kuypers Pastor et decanus D. D. 1788.
Merken: v. d. Bergh, bokje, R R.
Koper. Kandelaars: Een met vijzelvoet, hg 35 (XVI). Een paar geprofileerde,
Koperen
kandelaars.
hg 14 (+ I600). Vier paar drievoets op klauwbollen, hg resp. 36, 37, 39 en
46 (XVII B). Twee paar geprofileerde, hg resp. 2 9 en 3 0 (XVII B).
Gedreven : Een paar drievoets met geprofileerden stam, hg 3o (XVIII?).
Achttien kerkbanken met zijkanten in Lod.- XVI-trant.
Bankers.
Sacristiekast; eenvoudig (XVIII b).
Kast.
Wijwaterbakje. Wijwaterbakje van blauw aardewerk (XVIII).
In den toren hangers twee oude klokken: 1, van 65 middellijn en waarop
Klokken.
staat: D.O.M. ET ARCANGELO MICHAELI RDVS DNVS IACOBVS DECKERS PASTOR
ET P. TYSEN. AEDITVVS ME REFVNDI CVRAVERV(N)T ANNO MDC LXXXXII PER
ED: LE FEBVRE. 2,

van 54 middellijn, en waarop staat:

IOANNES ET . HENRICVS .

6 . 5 . O.
Op het kerkhof bevinden zich vier hardsteenen grafkruisen, het oudste van
1620, het jongste van 1788.

A . TRIER . FRATRES . ME . FECERVNT . ANNO . DOMIINI . I .
Grafkruisen.

Wegkapellen.

WEGKAPELLEN. I, van den H. Michael, van 5/8 grondvorm; het trapgeveltopje met rondingen is (thans) gecement; topanker met 1715 ; het bevat,
achter een hekje, een beschadigd houten beeld van den, den draak bedwingenden, H. Michael, hg 74 1/2 (afb. 496, XVII B). 2, (Aan den weg naar de Maas),
alleen opmerkelijk wegens een steentje in den achtermuur, waarop staat:
S . T . A . MARIA ORA PRO NOBIS (XVIII ?).

Huizen.

D 39

draagt in ankers het jaartal

1765; B 113

het jaartal 173o.

AANVULLING.
Zie blz. 21. Aan de literatuur betreffende de albasten reliefs van het altaar to
Afferden, kan nog worden toegevoegd :
w. L. HILDBURGH F. S. A. An English alabaster in Holland, in : The Antiquaries
Journal 1932, p. 302-305.
Deze schrijver dateert het werk op ± ipoo.

ZILVERMERKEN.
Merken van eenige Venloosche zilversmeden (het stadsblazoen en de initialen van
den vervaardiger), alsmede van eenige zilversmeden van Boksmeer (het wapen van
v. d. Berg, heer van Boksmeer, en de initialen als voren), aangetroffen op, in
Noord-Limburg bewaarde, zilverwerken van de i 7de, de i 8de en de i9de eeuw.
Aan de welWillendheid van den Heer Vincent Cleerdin, griffier van de Prov.
Staten van N.-Br., hebben wij de vermelding te danken van den naam hieronder, bij
N°. 13, aangewezen, alsmede de veronderstelling omtrent den familienaam aangeduid door de initiale R (bij de Nos. 1 1 en i z). De inlichtingen omtrent de
Venloosche zilversmeden werden ons reeds in 1929 verstrekt door den Heer Jan
Verzijl, thans te Maastricht. Voor hun vriendelijke mededeelingen zij dezen Heeren
hiermede dank betuigd.
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Mb. LXXXVI. Merken

VENLOOSCHE ZILVERSMEDEN.
Zie „de Maasgouw" 1936, bl. 46
„Venlosche goud- en zilversmeden"
door Jan Verzijl.
I. Henderick Klingerborch, lid van het
St. Lucasgilde van 1654-1667, zijn
weduwe v. 1670-1702.
2. Mathias Meijers, geb. 1656, t 1724.
3. Hermanus Meijers, geb. 1700, f 1776,
zoon v. d. voornoemden.
4. Joannes Franciscus van Carlo, t 1780.
5. Petrus Franc. Reijnders, geb. 1719,
t 1788.
6. Gerardus Graven, geb. 1741 ; lid v. h.
St. Lucasgilde tot 1795.

10

9

2. 1 /2

maal vergroot.

7. Jacobus Sax, geb. 175o, t 1824.
8. J oannes Arnoldus Graven, geb. 1773,
f 1844, zoon van 6.
9. Matheus Josephus Boermans, geb.
1763, t 1841.
1o. J an Antoon Boermans, geb. 1799,
t 1888, zoon van 9.

ZILVERSMEDEN

VAN

BOKSMEER.

I I en 1 2. Misschien van leden der fam.
Rijke. De merken i i van een ciborie

dd. 1764.
12. Reeds op werkstukken van 1773.
13. Petrus Ant. Theonville, geb. 175 I,

t 1819.
14. Op werkst., waarvan een van 1857.

REGISTERS.

OPMERKINGEN BETREFFENDE DE INRICHTING DER
REGISTERS.
Bij de alfabetische rangschikking der namen van personen en plaatsen golden
ae voor aa, ij en y voor i gevolgd door j, c voor k, ch voor g of k, indien de
uitspraak daarmede overeenkomt.
Waar zulks mogelijk scheen, is achter de namen van personen en zaken door
een Romeinsch eeuwcijfer aangegeven, in welke eeuw de personen in den tekst
worden vermeld en uit welke eeuw de zaken dagteekenen.
Christus, Heiligen, bijbelsche en mythologische figuren vindt men in het zaakregister. Te dien aanzien gold de overweging, dat zij alleen dan in het personenregister hadden kunnen worden opgenomen, indien zij tijdens hun Leven in
eenig verband hadden gestaan met een in den tekst behandelde plaats of
monument; dit laatste nu is alleen het geval ten aanzien van de H. Oda
voor de Hiept (blz. Zoe) en den H. Willibrordus voor Geisteren (blz. 234).
Een afzonderlijk register van afbeeldingen en platen is niet in dit werk opgenomen. Men vindt de gezochte afbeeldingen en platen door de monumenten
of voorwerpen op to slaan in den tekst, die steeds naar de afbeeldingen en
platen verwijst.

ALGEMEEN PERSONENREGIS TER.
Bladz.

Bladz.

Aengenent, Johannes, XVIII
144
Aerd, T. M. A. C. van, pastoor, XIX . . 75
Aerdt, Frans Werner, baron van, XVII . 74, 76
Aerdt, Theodoor Arnold Casper, baron van,
76
XIX
Aerdts, Johan, schout, XVIII......
45
Aerts, oh. Ant., pastoor, XIX ...
239
141
Aerts, Willem, kerkmeester, XVIII . ^
Adam, frater-de Hulse, XVI ....
239
162
Albert, aartshertog
Aldenbruggen, genaamd Velbruggen, wapen127
van
Aldenbruggen, genaamd Velbruggen, Karel
128
van, XV
Arndts
,
Wercken, kapelmeester, XVII . . 18
Amste, Karel Willem van, ridder, XVI . . 177
Assendelft, wapen-van
237
127
Baerlo, wapen-van
155
Barocci, F. schilder - copie naar .
Barten, Peter, XVIII
32
Behedt, Peter, bouwkundige, XVIII . . . . 158
Beijer, J. de, teekenaar, XVIII . . . 26, 27, 176
17o
Beke, Rijnier van der, XVIII ...
169
Beke, Willem van der, XVIII ..
167
Beckers, burgemeester, XIX ...
69
Belfen, Agnes van, XVII
Bergen, Gerardus de, kerkmeester, XIV . . 151
h wapen-van den (= zilvermerk van
Berg,
Boksmeer) 18, 29, 36, 46, 75, 93, 139, 150, 210, 240
63
Bergsum, wapen-van
63
Bergsum, Johan van, schout, XVII . .
18o
Beringen,
wapen-van
Bersberg, Thonis van den, priester, XVI
53
I 24
Besten, wapenBeugel, geslacht
53
Beurske(n)s, Joch., schepen, XVIII . . 1°6, 107
106
Birens, baron van, XVIII . .
Bisterveld, Antonius, kapelmeester, XVIII . 204
22
Blieenbeek, heer van, XVIII . .
123
Blitterswijk, heeren van
copie naar . . . 233
Bloemaert, A., schilder
Bnogers
Bongers), E., gezworene, XVIII 106
Bocholz, wapen-van
95, 96
Bocholz, Katharina Caecilia van .....
90
Boeghel, Merten, schildknaap, XVI . . . .
51
197
Boener, wapenBoermans, Jan, edelsmid, XIX 52, 93, 106, 1'2,
199, 233, 241
Boermans, Mathias, edelsmid, XIX i5, 46, 52, 1 o6,
15o, 241
17o
Boers, Alida, XVIII
II 3
Boeten, Gertrud
'13
Boeten, Peter
Bogaert, Wilfridus van, pastoor, XVII . .
22
I800
141
Bohres, Theo, geestelijke,
Bolnes, Pleun van, bouwmeester, XVIII .
168
Bomtpel, Willem van, bouwmeester, XVIi63, 164
XVII
Boncour, schrijnwerker, XVIII ...... 122
Boom, H. de, XVII
6i

Boom, Joh. van den, XVIII . .
6o
Borssele, wapen232
Bours, Petronella, XVIII
17o
Bouwens-van der Bo ,
en wapen- . • • • 226
Bouwens-van der Bo en Jan Albert, XVII 79, 211
Bouwmeester, J. T. tingieter, XIX . . . . 122
Brandt, van den, schrijnwerker, XIX 12, 5o, 53, 126
Broeckhoven, Rogier van, wapen van, XVII 227
Broeckstegers, Joan W. kerkmeester, XVIII 181
Broeckwylder, H. W., pastoor, XVIII . . . 144
Broekhuizen, heeren van
46
Broichusen, Seger van, XV. .
.
53
Broickhuisen, wapenBronckhorst, wapen-van
95,29362
Bronckhorst, Wilhelmina, baronesse van, XVII 238
45
Brughuys, Petrus, pastoor, XVIII ....
Bruijne, J J de, XVIII
158
Bueren, geslacht-van
7
Buysers, Maria, XVIII
170
Buthendic, Johannes, burgemeester, XVI . 62
Dad, Peregrinus van, pastoor, XVII . . . 225
Daell Grietien van, XVII
228
Dam, Jac. van, pastoor, XVIII
22
72
Darth, Roelof van, wapen van .
Decker(s), Bernardus, pastoor, XVII . . . 6
Deckers, Jacobus, pastoor, XVII . . . . . 240
Deumens, Guillaume, decoratieschilder, XIX 52,
74, 179
Diepenbroick, wapen32
Dijck, Ant. van, schilder - copie naar 12, 22,
166, 232, 233
17
Dijck, J. van, bouwkundige, XX ..
166
•
Dijk, Ph. van, schilder - trant van .
232
Domburg, wapen-van
Domburgen, Maria van, Vrouwe van Geiste232
ren, XVI
Douven, J. F. schilder, XVII . .
74
176
Dries, Mr., bou-wmeester, XV
Driessen, Guerdt, kapelmeester, XVII . . . 18
Drift, J. A. v. d., schilder, XIX . . . Io2, 211
Drouot, Clement, klokgieter, XIX . . . 58, 75
Duijse, C. J. P. van der - de Heusden, schil83
der, XVIII
Ebbe, G., armmeester, XVIII ..... .
145
Eijck, Maria Caecilia van - de Nunen, abdis,
225
XVIII
231
Eijl, Lijsbet, weduwe van, XVI . . . .
232
Eijll, Jan van, heer van Geisteren, XVI .
232
Eil, wapen232
Eil,Jacop van, heer van Geisteren, XVI
Eindt, J van, koster, XIX
75
232
Elderen, wapen. . 138
Elders, A. pastoor, XVIII . ....
6-4
.
Engel, Aegiciius, predikant, XVII ..
192
Ewald, M. landmeter, XVIII ...
17o
Faasen, Anna
io6
Faessen,
J. M. , pastoor, XVIII .
141
Fabricius,Johannes, pastoor, XVII . . .
238
Fahrenkamp, E., architect, XX .....
1o6
Flament, J. A. J., rijksarchivaris, XIX .

•
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Bladz.
manier van . . .
Floris, Frans, schilder
Fogelvangers, Rudolf, kerkmeester, XVII . 6o
Fonck, Joannes Henricus, kapelaan, XVIII. 144
Francken, Ambrosius, schilder - manier van III
Franssen, C. architect, XIX-XX 12, 89, 132, 140,
203

136
Frederik Hendrik
8
Frederik Wilhelm I - van Pruisen . . . .
Freijlingius, Johan Willem, predikant, wapen
17o
van, XVIII
22
Fremi, Joannes, klokgieter, XVIII .
Fresin, wapen-van
95
Fuchs, Peter, klokgieter, XVIII
34
18
Fiirich, J., schilder
Gaet, van der, pastoor, XV . . . . . 218, 224
Gaulard, F. A. klokgieter , XIX . . . 17o, 1 85
Gaulard, J. B. N., klokgieter , XIX . . 17o, 1 85
Gelder,wapen-van. . . 6, io, 124, 139, 167, 226
Gelder, heeren van
Gelder, Adolf Reinier van, XVIII. . . 8, io,
6
Gelder, Antonius Adolphus van, XVII . .
Gelder, Marsilius Matthaeus van, X VII . . 6,
Geleen, Huijn van, XVII
45
6
Gevelaer, Matthaeus, schepen, XVII. . . .
Ghein, Peeter van den, klokgieter, XVII . 207
i2
Gijsen, Paulus, kapelaan, XVIII. ....
II2
Gilkens,
pastoor, XVII
181
Gillissen, A. priester, XVIII ...
. 161, 166
Goltzius, Hubert, schilder, XVI. .
232
Goir, wapenGortius, Geldrop, schilder - navolging van 166
Grave, Arnoldus de, klokgieter, XIV . . . 116
Graven, Gerard, zilversmid, XVIII . . . -74, 241
220
Groenen, Peerke, XVII . .
57
GrOnert, C. F. bouwkundige, XX . . . .
232
Groisbeek, wapen. 232
Groisbeek, Elisabeth van, XVI .
Gulyck, Henderin van, XVIII .
• 45
21, 22
Haeff, van, schrijnwerker, XIX ..
. 62
Haegh, Margarita van der, XVI .
Haemans, A. XIX
75
69
Haeren, Willem van, wapen van
Haas, Dirk de, luitenant-ingenieur, XVIII . 158
Haesbaert, Geertruid Angelica, XVIII . . . 63
53
Haffmans, familie, XX .
Hachman, Aelbert, klokgieter, XVI 95, 139, 207
Hachman, Willem, klokgieter, XVI . . . . 75
Hardenraedt, vrouwelijk wapen-van . . . . 108
Hardenradt, HermanJurgen van, XVII . . Io5
133
Hatzfeldt,
geslacht van , XVIII . .
133
Hatzfeldt, wapen-van
Heem, J. D. de, schilder - navolging van 166
Heinen, Hendrick, kerkmeester, XVIII. . . 141
Helmunt, Jacobus van, klokgieter, XIV 151, 181
238
Helst, B. van der, schilder, XVII
61
XVII .
Hemonygieter,
, F. klok
Hemony, Petrus, klokgieter, XVII . . . 61, 151
85
Hendrix, Gerardus, XIX
. 228
Henfskens, Hendrick, XVII . ..
Hennechens, Gertyen, XVIII .. .... .
46
53
Hentem, Johannes de, klokgieter, XV . . .
Herema, Harm Dominicus van, geestelijk heer,
XVIII
239

Bladz.
Herman, Casparus, XVII
42
Hermans, Antonius Adolphus, burgemeester,
XVIII
181
Hermans, J. H. M. pastoor, XIX . .
46
Hermans, W. W. burgemeester, XIX . • 46
Hermans, vicaris-generaal, XIX . . .... 141
Hermsen, Theodoor Anton, adjoint-maire,
58
XIX
63
Herting, Antoon, predikant, XVII .
82
Hillen, van, XVI
..
Hilst, J. F. A. van, pastoor,
37
182
Hiron, Jehan de,
de
pp ?), XVI . .
Hoelt, Maria van, XVII
234
Hoemen (= Heumen), Arnold van, XIV
136
Hoensbroeck, wapen-van . . .
24
Hoensbroeck, Josephus Adolphus, markies
23
van, XIX
Hoensbroeck, Maria Catharina, markiezin van,
22
XVIII
238
Hoensbroek, leden geslacht van ....
Hofmans, Jacop, kapelmeester, XVIII .
204
106
Holt, Henric van, XVII
Holwerda, J. H. archaeoloog, XX .
I, 16
238
Honthorst, G. schilder, XVII ...
Hoogers, J., XIX
93
141
Hopman, pastoor, XVIII
22
Horstok, J., schilder, XVIII
223
Hout, Joannes Antonius van, XVII .
Hustinx, Gustave, schilder, XIX . . . 105, io 6
Hutzbruckt, Sophie Charlotte, markiezin van,
69
XVIII
Hun van Amstenrade, Agnes, zuster, XVII 155
Ingenhaeff, Anna Sibille van, XVII . . . .
53
195
Inghenhuis, Anna, XVI
Isabella Clara Eugenia, aartshertogin. . .
3
166
Isselburg, P., graveur - navolging van .
Jacop, klokgieter, XV
224
181
Jan, klokgieter, XIV
107
Janssen, J., schepen, XVIII ...
13
Janssen, Conrat, klokgieter, XVII.
5o
Janssen, schrijnwerker, XIX ...
'28
Jenniskens, Simon, XVIII
167
Johannes (de Venlo ?), klokgieter, XV.
6
Jonckers, Joanna, XVIII
Jonckers, Math as, XVIII
7
209
jorna, Joh., architect, XIX . . ...
Julien, Alexius, klokgieter, XVII
64
Jungen, I. G. R. H., boetseerder en litho167, 176
graaf, XIX
226
Cairo, Justina, XVIII
Kayser, J. - Sr., architect, XIX 44, 5o, 164, 165,
18 4, 186
Kayser, Jules - Jr., architect, XIX-XX o, 194,
197
167
Calaber, Ph. - copie naar . ...
105
Kam, G. archaeoloog, XIX ..
Cammen, Jacob van der, wapen van, XVII 227
Cammen, Jacqueline van der, wapen van, XVII 227
Canova, Antonio, beeldhouwer, XVIII-XIX 238
Canis, Ludovicus, koninklijk ontvanger, XVII 178
2, 150, 241
Carlo, Joh. Franc. van, edelsmid .
Keelen, C. Joseph van der, dorpssecretaris,
107
XVIII
•

Ig
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109, 232
Kessel, wapen-van
95
Kessel, Egidius de, pastoor, XVI .....
109
Kessel, Godart van, genaamd Roffart,
107
Kessels, J., schepen, XVIII
105
Kessels, Mathias, beeldhouwer, XIX .
• 106
Kessels, Thilm., gezworene, XVIII . .
220
Claes, Anneken, XVII
220
Claes, Hendrick, XVII
61
Klabbers, J., XVII
Cleef, Jan van, scbilder, XVII . . 161, 179, 180
127
Kleven, Theodorus, XVIII
Klingerborch, Hendrick, edelsmid, XVII 27o, 180,
][81, 241
Clippeleier, Paulus de, pastoor, XVIII . . . 141
Knippenberg, Joh., pastoor-deken, XVIII . 83
. 122
Knops, F. A., pastoor, XIX ....
152
Cnops, Mechtildis, XVIII
106
Koertens
,
H. schepen, XVIII .
6o
Cock, Mathias, XVIII . . . . ....
Cocq-de Haeften, Barthold, XVIII . .
124
Conders, H. XIX
75
83
Koning, S. N. de, kapelaan, XIX . .
69
Coulen, H., pastoor, XVIII
127
Courtel, M. schilder, XVII
Courtois,Jacques, genaamd Bourguignon 166
manier van
170
Couten, Arnoldus, XVIII
Craesbeek, Joost van, schilder - manier van 267
6o
Krift,
Emericus, pastoor, XVII.
232
Croeye, wapen294
Krop, Hildo, beeldhouwer, XX
Cruysbergh, Petrus, kerkmeester, XVIII . . 181
Kuypers, Joannes, pastoor-deken, XVIII. . 240
Cuypers, Jos. Th. J., architect, XX . . 115, 132
Cuypers, P. J. H. architect, XIX-XX 73, 89,
115, 155, 164, 170, 176, 182, 183, 218
219
Cuiper, de, beeldhouwer, XIX
Lambertus, broeder a Sancti Jacobi, paramentmaker, XVIII
53
176
Latiers, beeldhouwer, XIX
Leefkens, G. C. XVII
233
Leeuwen, Helena van, XVIII .. .... . 17o
Lefebvre, Edmundus, klokgieter, XVII 234, 240
Leyen-Hohengerolseck, G. G. van der, XVIII 69
Io6
Lemmen,
Jan, schepen, XVIII
Lendt, Theodorus van, rechter, XVIII. . . 224
Liedel, baronesse de
37
Ligers, Anna Maria van, XVII ....
134
5
Lijbaert, Franciscus, architect, XIX . . . .
Lyfkens, Marcus, XVII
234
101, 224, 232
Lynden, wapenLynden, Dirk van, wapen va.n,
. . . 124
Limburg Stirum, wapen-van . . . . . . 3 6, 42
28o
Lin, A. van, XVIII
28o
Lin, H. van, geestelijke, XVIII.
Lippe, Dirk van der, genaamd Hoen van
21
Blijenbeek, XVI
90
Loef van - van der Kloot . .
62
Loefs, Casper
,
burgemeester, XVI. . . . .
128
Locht, Hendrik van der, pastoor, XVII
Lom, familie van
13
Lomm, wan-van
179
Lornm, Marten Seger van, XVII . . . . . 179

. . 52, 54
Louwerman, wapen- . . ...
Louwennan, Martinus, XVII .
.
53
Liitzenrode, wapen-van
IO
Mattekloodt, M. A. van, douairiare, XVIII 167
Meijers, Herman, edelsmid, XVIII 133, 181, 199, 241
Meijers, Mathias, edelsmid, XVIII 46, 52, 102, 241
Merlo, Jacobus, geestelijke, XVII . ...
93
Merlo, Nic., abt, XVII
93
Merwyck, wapen-van
IOI, 102
Merwick, Peter van, XVI . . ..
76
Messchaert, D., tingieter, XVIII .
170
Metternich, wapen-van
236
Meurs, Daniel,pastoor,
270o ..
239
Mierevelt, M. J., schilder - manier van
238
Myrlaer, wapen-van
127
Millen, Willem van, ridder, XIV ..
70
Moer, Gobel, klokgieter, XV. ...
129
Moll, Michael, klokgieter, XVIII ...
I0
Momper, J. de, schilder
227
invloed van .
Montfort, wapen232
Moorees, Hermanus
170
Moorees, Margrita
170
Mortel, B. van de, maire, XIX .
75
Nassau Cortenbach Grimhuizen, Anna Mar21
g
aretha van, XVII
69
Neer, Petrus van, pastoor, XVIII ..
IO
Nesselrode, van
Neukirchen, genaamd Nijverheim, Wolter
Godfried van, wapen van, XVIII . . . . 62, 63
Nydeggen. Zie: Schenck van Nydeggen.
90
Nyenhuys, Margreta van
68
Nobelman,
pastoor, XVII .
170
Nolens, Frederik, XVIII
234
Obbendorf, wapen-van
52
Odenhoven, wapen-van
nker, XVIII
jo
Odenhoven, Hans JOrgen van,
Oeyen, Michiel van, pastoor, XVI . . . . 51
Oger, A. L. architect, XX ...... . . 165
Ohmen,
Hermannus, kapelaan, XVIII . . . 2o6
To6
Olne, d', baron
Olne, d', wapen178
Oort, Anna Caecilia van, XVII ..
.. . 107
Opheis, H., gezworene, XVIII ..
.. . 21o386
Opheis, P., schepen, XVIII ...
Oranje, prins Maurits van
Ouderaa, Joan Jac. van der, pastoor, XVII ioi
Panhuizen, Th. v. d., pastoor, XVIII . . . 112
Peyrega, Petrus Reinerus, pastoor, XVIII . 127
Peters, schilder, XIX
52
Peters-Divoort, beeldhouwer, XIX . . . . 219
Petit, Alexius, klokgieter, XVIII 7, 3o, 37, 102, 107,

•

122, 181, 224

37
Petit, Alexius - Jr., klokgieter, XVIII . .
37
Petit, Everardus, klokgieter, XVIII . . . .
Petit, Henricus, klokgieter, XVIII-XIX 102, 107,
211, 224

Petit, J(e)an, klokgieter, XVIII 2o6, 207, 245, 204,
207, 224
Petit, Petrus, klokgieter, XVIII . . . . 202, 224
46
Petit & Fritsen, klokgieters, XIX
i8
,
Petrak
A. graveur
166
Philips IV - van Spanje
Pieck, wan124
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Bladz.
Pius II,
paus
218
Pootten, Arnoldus van, pastoot, XVIII . . 69
Por, Jac., schilder, XX
2o6
Potgieter, Herman den, eel Teter XVII. . 177
45
Potten, Sybertus, pastoor, XVIII
226
Proost, Joarmes de, XVIII
Puteana, Anna, XVII
179
161, 166
Puteanus, Erycius
Quellinus, Erasmus, schilder - trant van . 213
Raba, Maria (Emilia) Antoinetta, baronesse
79, 211
van Gelder, XVII
. . 150
Raemaeckers, Casp., pastoor, XVIII .
.
3o
Raets, Reinerus, pastoor, XVII ..
211
Rameckers, L., pastoor, XIX
58
Reehorst, Frederick ter, maire, XIX . . .
Rechteren, Card August Emanuel, graaf van,
XVIII
159
Reichenstein, wapen-von
42
Reijnders, Pettus Franciscus, edelsmid, XVIII 6, 52,
2 18o, 181, 241
74
144
Reyntiens, Catharina, XVIII .
Reineri (= van Reine ?) , frater
, XVII . . . 228
Recke, Anna Maria Beatrix von der, wapen van 8, io
Remmen, A. uurwerkmaker, XVIII. .
38
Remmen, Jan, uutwerkmaker, XVIII . .
37
116
Remmen, Cornelis, uurwerkmaker, XVIII
Renesse, wapen237
invloed van . .
Reni,
Guido, schilder
149
Rheede de Saesfelt, Adriana Albertina de,
225
abdis, XVIII
no
Rhoe, de, wapenRijke, leden der familie, edelsmeden, XVIII 241
235
Ricquaert, R. D. pastoor, XVII
Roebroeck, Mathias, pastoor-deken, XVIII . 224
Roelof, Anton, pastoor, XIX ...... . 28
Roffart, Asten Godart, XVII ...... . io5
Roggen, Pieter van, schilder, XVII . . 123, 127
Rolf, Alard, steenhouwer, XVII . . . • • 164
Rosmaellen, Allegonde van, zuster, XVII . 220
Rosmaellen, Cornelia van, zuster, XVII . . 220
Roukens, J. C., tin Teter XIX ..... . 122
copie naar, naRubens, P. P. schilder
volging, school, invloed van, enz. 22, 26, 36, 84,
92, n5-116, 123, 133, 166, 227, 228, 233
Rubiano, Johan Anton, graaf de, bisschop,
83
XVIII
235
Rutgers, Steven, klokgieter, XVII
Sachs, Jacobus, edelsmid, XVIII . . . n, 241
Saksen, Franz Xaver August, prins van . . 238
166
Saverij, Roeland, schilder, XVII
Schaapman, Franciscus, klokgieter, XVIII . 146
Schagen, wapen237
Schagen, Albertina Louisa van, XVII .
• 237
Scheen, H. schilder, XIX
52
236, 237
Schellart, wapenSchellart van Giirzenich,
Maria Henrietta van,
XVII
233
238
Schellart van Obbendorf
Schellart van Obbendorf, Adamus, XVII . 234
Schellart van Obbendorf, Johan (Albert),
XVII
234, 237
26
Schenck, Caspar, XVII
Schenck van Nydeggen, wapen-. . . . . 24, 149
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Schenck van Nydeggen, geslacht . . 7, 53, 149
Schenck van Nydeggen, Amoldus, XVIII . 22
Schenck van Nydeggen, Dirck, . . . 21
Schenck van Nydeggen, Hendrik Ignatius,
XVIII
152
Schenck van Nydeggen, M. E. H. XVIII . 15o
Schenck van Nydeggen, Theodorus, XVII. 22
Schenk, Am., pastoor, XVIII
Io6
Schieffer, J. H. edelsmid, XIX
85
Schissler, Gregorius, beeldhouwer, XVIII
162,
178, 179
Schouwenborgh, Herman Snater, XVII . . 227
Schuirkens, A. F. kapelaan, XVIII . . . .
6o
Schuirkens, H. E. pastoor, XVIII . . . .
6o
Segers, D., schilder - school van . .
. 213
Se hers Gerard, schilder - trant van, vrij
naar
84, 22
Simons, Laur., pastoor, XVIII ...
. 84 2222
Smidt, Joseph de, wapen van, XVII
227
Smidts, J., schepen, XVIII
107
Somer, Wierick
edelsmid, XVIII .
116
Spanrebroeck, wapen32
See (Spede), wapen127
See, Maria van, XVII .. ....
io5, 109
Sprenger, Jacob, architect, XVIII . .
•
48
Stalbergpen-v
, wa
an
200
Stevens, Herman, pastoor, XVIII . .
178, 181
Stipeldey, Casper Xaver, edelsmid,
112348
Stoffelen, H. XVIII
145
Stralen, Johannes de, klokgieter, XV-XVI 122,
Swaken,
P. , schout , XVIII .
. . Io6
181
Swinckels, Joan, raadslid, XVI
133, 134
Swolgen, Johannes de, geestelijke, XVII
Teeuwen, Matt., XIX
52
Tengnagel, Albertina van, wapen van, XVIII 62, 63
Theonville, P. A. edelsmid, XVIII . . 121, 241
Thiennes, wapen237
Tysen, P. koster, XVII
240
Treslong, wapen232
Trier, Henricus a, klokgieter, XVII . 18, 69, 240
Trier, Joannes a, klokgieter, XVII 18, 22, 69, 240
Trier, Petrus a, klokgieter, XVII 6, 7, 22, 69, 235
Varo, graaf von, baron de Man XVIII
XVIII . 131
Veen,
Otto van, schilder - trant van . . . 166
schilder - manier vvan . . . . 166
Velasquez ,
Velters, J., schilder, XIX ........ 167
Venlo, Gerardus de, klokgieter, XVI . 134, 167
Venlo, Johannes de, klokgieter, XV-XVI 46,
75, 122, 128, 161
Venlo, Conradus de, klokgieter, XVII. . . 168
Veraid,Jacop, klokgieter, XVI ..... . 224
Verbramhorst, H., schepen, XVIII . . .
107
106
Verbramhorst, N. schepen, XVIII . .
107
Verhaegh, A. gezworene, XVIII . . .
Verheyen, Johannes, pastoor, XVIII .
45
92
Verkampen, F. schilder, XVIII ...
170
Vermasen, Hendrick
Vermeer, Joannes Winandus, pastoor, XVIII 144
Vermeulen, Frans Antoon, kapelaan, XIX . 75
Versondert, pastoor, XVII
149
Verstegen, Andreas, kapelaan,XVIII .
204
Verwer, Johan de, XVI
195
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198
Verzijl, J. C. molenaar, XVIII .. ..
Vijgh, wan124
Vijgh, Helwich, XVII
124
32
Vittinghof, wapen232
Vlodroep, wapen197
Vogelsanck, wapen116
Voigt, Christian - Jr., klokgieter, XVI .
Vonk,
Willem, XVIII
I70
Vos, Maerten de, schilder - manier van . 17
198
Voss, A. W., XVIII
i 1
Walraeven,Jacop,
XVII
167
Warnars, Jan, schilder, XIX
122
Watrin, Mathias, pastoor, XIX .
120, 231
Weber, C. architect, XIX ...
90
Wees, Josina van, XVI
Wehren, J., kerkmeester, XVIII
145
238
Weichs de Wenne, de
Weiden, P. van der, architect, XX .
S7
202
Weiers, N. J., pastoor, XVIII . . . .
W(e)ijers, Arnold, koperslager, XVIII 36, 37, 75,
150, 234

Weimar, geslacht van
7
Weimar, Marie Anne, baronesse de, XIX 35, 46
144
Wennekers, Joannes, pastoor, XVIII .
Weave, wapen232
Wetthem, wapen232
Wiener, J., medailleur, XIX
1 S7
Wiener, gebroeders, medailleurs, XIX .
267
Wyers, W. koster, XVIII
145
Wylach, wapeni24
Wylden, Wylhelmus, klokgieter, ± 15oo . 53
Wylich, Cristoffel van, XVI
7S
Wynhoven, joannes, XIX
I23
Wildenburg, von Winckelhausen, wapen- . 133
6o
Willems, Aldegunda, XVIII ...
3o
Wissman, C., geelgieter, XVIII ...
Wit, Jac. de, schilder - trant van . . . . 36
Wittenhorst, wapen van- . 88, 89, 94, 95, 237
Wittenhorst, Johan van, XVI . . . 9o, 94, 95
Wittenhorst, J. B. van, XVIII ..... . 267
Wittenhorst, Willem Vincent van, XVII 9o, 238
Wittenhorst, leden geslacht van . . . . . . 238
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Bladz.

Bladz.
BEELDHOUWERS.

EDELSMEDEN.

167
Jungen, I. G. R. H. XIX
238
Canova, Antonio, XVIII-XIX ..
I05
Kessels, Mathias, XIX
ICrop, Hildo, XX
194
229
Cuiper, de, XIX
276
Latiers, XIX
229
Peters-Divoort, XIX
Schissler, Gregorius, XVII . . i55, i62, 278, 179

Boermans, Jan, XIX 52, 93, I06, 112, I99, 223, 241
BOerMallS, Mathias, XIX 15, 4.6, 52, 106, i 5o, 241
74, 242
Graven, Gerard, XVIII
Graven, Joannes Arnoldus, XIX ..... 242
Carlo, Johan Franc. van, XVIII . 112, I5o, 241
Klingerborch, Hendrick, XVII 17o, i8o, 181, 241
Meijers, Herman, XVIII . . . 133, 181, 199, 241
Meijers, Mathias, XVIII . . . . 46, 52, 102, 241
Reijnders, Petrus Franciscus, XVIII 6, 52, 74,
180, 181, 198, 241
Rijke, leden der familie, XVIII ..
.. 242
iii, 242
Sachs, Jacobus, XVIII
85
Schieffer, J. H. XIX
116
Somer, Wierick III, XVIII . ..
128
Stipeldey, Casper Xaver, XVIII ..
222, 241
Theonville, P. A., XVIII ...

BOUWMEESTERS.
158
Behedt, Peter, XVIII
Bolnes, Pleun van, XVIII . ..... . 168
163, 264
Bommel, Willem van, XVI-XVII.
17
Dick, J. van, XX
176
Dries, Mr., XV
238
Fahrenkamp, E., XX
Franssen, C. XIX-XX . 12, 89, 132, 240, zo3
GrOnert, C. F. XX
S7
158
Haas, Dirk de, XVIII
209
Jorna
Joh., XIX
,
Kayser, J. - Sr., XIX 44, so, 264, 265, 284, 286
Kayser, Jules - Jr., XIX-XX . o, 1 94, 197
Cuypers, Jos. Th. J., XX ...... 1'5, 232
Cuypers, P. J. H. XIX-XX 73, 89, 225, 255, 264,
17o, 276, 282, 183, 218
Lijbaert, Franciscus, XIX
5
165
Oger, A. L. XX
Sprenger, Jacob, XVIII
48
I20, 23I
Weber, C. XIX
Weiden, P. van der, XX
S7

GEELGIETERS.
Potgieter, Herman den, XVII ..
Wissman, C., XVIII

177
30

KLOKGIETERS.
Drouot, Clement, XIX
Fremi, Joannes, XVIII
Fuchs, Peter, XVIII
Gaulard, F. A. XIX
Gaulard, J. B. N. XIX ...
Ghein, Peeter van den, XVII
Grave, Arnoldus de, XIV
Hachman, Aelbert, XVI .
Hachman, Willem, XVI

58, 75
22
34
170, I85
I7o, 185
.. 207
116
95, 1 39, 207
7S
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Bladz.
Helmunt, Jacobus van, XIV .
Hemony
,
F., XVII
Hemony
,
Petrus, XVII . .
Hentem, Johannes de,XV
Jacop
,XV
Janssen, Conrat, XVII
Johannes (de Venlo ?)
,XV
Julien, Alexius, XVII
Lefebvre, Edmundus, XVII
Moer, Gobel, XV
Moll, Michael, XVIII
Petit, Alexius, XVIII 7, 3 0, 37,

181
61
61, 151
53

151,

224

13
167
64
234,

240
129
I0
102, 107, 122,

181, 224
Petit ,
Alexius -- Jr., XVIII .
•
37
Petit, Everardus, XVIII
37
Petit, Henricus, XVIII-XIX 102, 107, 211, 224
Petit, J(e)an, XVIII 106, 107, 145, 204, 207, 224
102, 224
Petit, Petrus, XVIII
Petit & Fritsen, XIX
46
Rutgers, Steven, XVII
235
Schaapman, Franciscus, XVIII .
146
Stralen, Johannes de, XV-XVI . . 122, 128, 134
Trier, Henricus a, XVII ...... 18, 69, 240
Trier, Joannes a, XVII . . . . 18, 22, 69, 240
Trier, Petrus a, XVII ..... 6, 7, 22, 69, 235
Venlo, Gerardus de, XVI . . . . . . 134, 167
Venlo, Johannes de, XV-XVI 46, 75, 122, 128, 161
168
Venlo, Conradus de, XVII
Veraid, Jacop, XVI
224
116
t Christian --Jr., XVI . .
Voig,
Wylden, Wylhelmus, ± 1500
53
KOPERSLAGER.
W(e)ijers, A., XVIII. . • • 3 6, 37, 75, 15 0, 234
LANDMETER.
Ewald, M., XVIII

192

MEDAILLEURS.
Wiener
,
J., XIX
Wiener, gebroeders, XIX

Bladz.
Floris, Frans - manier van ..
III
Francken, Ambrosius - manier van .
III
Ffirich, J
i8
Goltzius, Hubert, XVI
161, 166
Gortius, Geldrop - navolging van .
i66
Heem, J. D. de - navolging van .
166
Helst, B. van der, XVII
238
Honthorst, G , XVII
238
Horstok, J., XVIII
22
Hustinx, Gustave, XIX . ..
105, 106
Isselburg, P. - navolging van .
. 166
Jungen, G. XIX
176
Calaber - copie naar
167
Cleef, Jan van
161, 179, 180
Courtel, M. XVII
127
Courtois, Jacques, genaamd Bourguignon manier van
166
Craesbeek, Joost van - manier van
. 167
Mierevelt, M. J. - manier van
. z38
Momper, J. de - invloed van .
. 227
Peters, XIX
52
Petrak,
A
i8
206
Por,
Jac., XX
2.13
Quellinus, Erasmus - trant van
149
Reni, Guido - invloed van
Roggen, Pieter van, XVII . .... . 123, 127
Rubens, P. P. - copie, navolging, school,
invloed van, enz. 22, 26, 36, 84, 92, 115-116,
122, 133, 166, 227, 228, 233
i66
Savery, Roeland, XVII
Scheen, H. XIX
5 2
.
213
Seers D. - school van ...
vrijnaar
..
k_4, 228
Se hers Gerard - trant van, vrij
i66
trant van .
Otto van --an
Veen ,
166
Velasquez - manier van
167
Velters,J., XIX
92
Verkampen, J., XVIII
17
Vos, Maerten de - manier van .
167
Warnars, Jan, XIX
36
Wit, Jac. de - trant van
SCHRI JNWERKERS.

157
167

PARAMENTMAKER.
Lambertus, XVIII - broeder a sancti Jacobi 53
SCHILDERS.
(Ook grafische kunstenaars.)
. . 155
Barocci, F. - copie naar
26, z7, 176
Beijer, J. de, XVIII
Bloemaert, A. - copie naar
.. 233
Deumens, Guillaume, XIX
52, 74, 179
Dijck, A. van - copie naar 12, 22, 166, 232, 233
166
Dijk, Ph. van - trant van
Douven, J. F. XVII
74
XIX . . ... .. 102, 211
Drift, J. A. v. d.,
Duijse, C. J. P. van der - de Heusden, XVIII 83

Boncour, Martin, XVIII
Brand(t), van den, XIX .
Haeff,
van, XIX
Janssen, XIX

.

12,

I22
50, 53, 126
21, 22
50

STEENHOUWER.
Rolf, Alard, XVII

164

TINGIETERS.
Bouwmeester, J. T., XIX
Messchaert, D., XVIII
Roukens, J. C., XIX

122
170
122

UURWERKMAKERS.
Remmen, A., XVIII ........
Remmen, Jan, XVIII
Remmen, Cornelis, XVIII ..

38
37
116
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16, 17-18, 125
Aaien
Achterste Hees
147
152
Achterste Steeg
16,18-27
Afferden
18
Burcht
i8
Wegkruis
18-23
R.-K. kerk
23
Kapel
23-27
Kasteel Bliee.nbeek
86
Amerika (Gehucht)
116, 126
Antwerpen
28, 116, 223, 226
.Amtwerpsche keur .
I-i I, 69
Arcen
1-3
Verdedigingswerken
Oud Kasteel
3
2-3
Eugenia-kanaal
R.-K. kerk
Wegkapelletje
7
-11
Kasteel van Arcen
I I
Huizen
11
Schutterij-voorwerpen
I
Arenatium
Arenborg (Huis)
199
Asnapium
55
128
Augsburgsche keur
104, 105-110
Baarlo
105
Wegkruisen
105-107
R.-.K. Kerk
107-109
Kasteel De Borcht .
109
Huis Roffart
II o
Kasteel De Berkt
II o
Kasteel De Raai
II o
Veerhuis
II o
Huizen
110
Molen
no
Schutterijzilver
16,27-28
Bergen
Beringen
79
107 ,
I 10
Berkt (Kasteel De)
. 181
Berlin (Kaiser-Friedrichmuseum)
201
Blakt (De)
104, 110-113
Blerik
n o-II 2
R.-K. kerk
112
Kapel
112
Pastorie
112-113
Huizen
113
Molen
113
Schutterij-zilver
115
Beelden
23
Blieenbeek (Kasteel
118-125
Blitterswijk
118-122
R.-K. kerk
122
Ned. Herv. kerk
122-123
Kapel
123-124
Kasteel
124-125
Schutterij-zilver
125
Woning
Boksmeersche keur . • • . 18, 29, 61, 63, 241
Borggraaf (Huis De)
76-77
107-109
Borcht (Kasteel De)

Bree. Zie : Maasbree.
Broekhuizen
43-48
R. K. kerk
43-46
Kasteel van Broekhuizen .
..
46-48
Huizen
48
Kasteel De Kolk
48
Broekhuizenvorst
43, 48-54
Romeinsche voorwerpen .
. • 43
R.-K. kerk
48-53
Kasteel van Ooien
53-54
Particuliergebouw
54
201, 202
Brukske
Brussel (Musea v/hJubelpark)
. 97,219
16
Diekendaal
Doodend
104
Egchelsche Hoek
79
84
Echt
112
Echtenraai
Eugeniakanaal (Fossa Eugeniana)
• 2, 3, 154
152
Frankrijk (Gehucht)
200
Gasthuishof (Hoeve)
23o-238
Geisteren
23o
Romeinsche voorwerpen
230-234
R.-K. kerk
233, 234-235
Ka el
235-238
Kasteel
238
Huizen
238
Schutterij-zilver
Geldem
53, 131
Gennep
54-65
Voor- en vroeghistorische oudheden • 55
Omwalling
55-56
56-58
Raadhuis
58-62
R.-K. kerk
62-64
Ned. Herv, kerk
64
Genneper Huis
64-65
Gildezilver
65
Particuliere woningen
154-155
Genooi
Ka el
154-155
Huis
155
200
Genraai (Hoeve)
Grashoek
79
65
Gribben (Slot)
Groethof (Huis)
199
Grubbenvorst ......... . . 65-71, 104
Voor- en vroeghistorische oudheden 65-66
66-69
R.-K. kerk
69-7o
Wegkapelleties
Kasteel van Grubbenvorst
70-71
Huis Kaldenbroek
71
Huis De Steeg
71
Huizen
71
1, 16
Hamert (De)
11
Hasselt (Gem. Arcen en Velden) .
Hegelsom
95
16, 28-32
Heien
28-30
R.-K, kerk
Huis Heien
30-32

TOPOGRAFISCH REGISTER.
Bladz.
77, 78, 79-84
Heiden
Voor- en vroeghistorische oudheden 77-78
78-79
Wegkruisen
Raadhuis
79
Huis Ten Hove ........
•
79
8o-83
R.-K. kerk
. . 83-84
R.-K. rusthuis Koningslust . .
. 135, 153
's Hertogenbosch (Prov. Museum) .
Heukelom
32
139
Heumensche schans
202
Hiept (De)
86-96
Horst
86
Wegkruis
86-95
R.-K. kerk
Oude Mannenhuis
95
Kasteel van Horst
95-96
96
Huizen
96
Schutterij
98-99
Hout('t)
104, 113
Hout Blerik
Hove (Huis Ten)
79
200
Hulsforthof (Hoeve)
200
In en Holland (Hoeve)
109
Ingen oe (Huis)
153
Jammerdal
227
Jerusalem (Klooster) ........
131
Caen (Kasteel)
66, 71
Kaldenbroek (Hoeve)
220
Calcar
Kamp (Op De)
32-34
Kanaalmond
34
202-203
Kastenraai
135
Katwijk (a/d Maas)
97-103
Kessel
Voor- en vroeghistorische en Romein97-98
sche oudheden
99-101
Kasteel
101
Wegkruisen
101-102
R.-K. kerk
102
Wegkapel
102
Huizen
102
Molens
102-103
Schutterij-zilver
103
Kesseleik
6
Keulsche keur
Keup
79
16
Kevelaer (Museum)
Kleef
29, 75
135
Kloosterberg (b/d Plasmolen) .
Kogel (Op den)
95
Kolk (Kasteel De)
48
10
Collen ( = Keulen)
135
Kuik
202
Laag Rietbroek
Leiden (Rijksmuseum van Oudheden) 16, 55, 66,
78,97, 98, 104, 118, 135, 142, 1 53, 154, 201, 230
202
Leunen
12-13
Lom
12-13
R.-K. kapel
13
Huis De Spijker
13
Woning
155
Loreto
53, 66, 71-77
Lottum

25I
Bladz.

72-75
R -.K. kerk
Wegkapel
75
Wegkruis
75
Huis De Borggraaf
76-77
Huizen
77
200
Lovendaal (Huis)
84, 104, 113-116, 117
....
Maas
113-116
R.-K. kerk
116
Wegkapel
'16
Schutterij-zilver ......
Maastricht (Prov. Museum) 16, 66, 86, 97, 98,
153, 209
118
Maastricht(Rijksarchief)
Maastrichtsche keur • •
.. 1 ... 27245' -121°22698
Meerloo
125-128
R -K kerk
Wegkruis
128-129
Slothoeve
129
Woonhuis
129
Watermolens
129
Schutterij-voorwerpen
201, 202, 204
Meerseloo
104
Meir (Het)
96
Meterik
135, 136-139
Middelaar
136
Huis Middelaar
136-139
R-K kerk
96
Middelijk
147, 152
Midden-Hees
Molenberg (Gem. Mook en Middelaar) . . 135
135
Molenbroek
135, 139-141
Mook
139
Schansen
139-141
R.-K. kerk
Watermolen
141
Huizen
141
179
Nazareth (Huis)
Nederweert
45
Neuss (Quirinusstift)
72, 75
66, 204, 135
Nijmegen
. . 105, 135
Nijmegen (Rijksmuseum Kam) .
.... 118
Nijmegen (Gemeentemuseum) . .
78, io5, 154
Noordkanaal ( = Noordervaart) .
209
Oyen (Huis)
200
Onderste Wittes (Hoeve)
103
Ooien (Huis)
5-210:5
201, 202, 21042
Oorloo
202, 207-211
Oostrum
Ottersum
201
Overbroek
84-85
Panningen
zoo
Postwagen (Huis De)
205
Pratwinkel (De)
98
Putting (Huis De)
II0
Raai (Kasteel De)
117
Rinkesfort
104
Romer (De)
170
Roermond
105, 109
Roffart (Huis)
U7
Root ('t)
13
Schandeloo
147-152, 1 81
Sevenum
Voor- en vroeghistorische oudheden 147
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Bladz.
Wegkruisen
Raadhuis
R.-K. kerk

147
147
147-151
151
151-152
152
152
34

Ka el
Wegkapellen
Huis Steenhagen
Huizen
Siebengewald
Sloijersbroeck
86
Smakt
211-212
Smelieberg (De)
145
Spieker (Huis De - to Venloo)
199
Spijker (Huis De - to Lom) ... .
13
Spijker (Hoeve De - to Geisteren) . .
238
Staay (Veerhuis De)
79
Stalberg (Huis)
200
Steeg (Huis De)
71
Steenhagen (Huis)
152
Straelen
200
Tienraai
129
Tongeren
66, 104, 135, 219
Trans Cedron (Klooster)
149
Veer ('t)
103
Velden
5, 13-15
Veltum
201, 202, 212-213
Ven CO
145-146
Venloo ..... • • 149, 153, 154, 156-200
Verdedigingswerken ..
. 154, 157
Gedenkteekenen
158
Arsenaal
158-159
Kazemes
159
Raadhuis
159-168
Gildehuizen
168
Veerhuis
168
Ned. Herv. kerk
168-170
Paiochiekerk H. Martinus) . • •
10-182
7
Pastorie
182
Rectoraatskerk N. Nicolaas) . .
182-184
R.-K. kerk(Heilig Hart) ....
184
R.-K. kerk (0. L. Vrouw 0. 0.) . . . 185
St.Jacobskapel
185-186
Klooster der Annunciaten . . . . 186-188
Ka el voorm. Franciscanen-klooster 188-190
Franciscanen-klooster . . ...... 190
Voorm. klooster Maria-Weide . . 190-193

Bladz.
Ka el van den H. Geest . .

193-194

Stadsschool
St. Joris-gasthuis

194-195
195-196
Gasthuis St Jozef
196
Huis der Zusters van 0. L. Vrouw . . 196
196-198
Huizen
Voorwerpen van Gilden en Vereenigin198-199
gen
Huizen en Hoeven in de omgeving 199-200
Venloo (Gemeentemuseum) ..... . 104, 154
Venloosche keur 6, 15, 46, 52, 74, 93, 102, 106,
III, 112, 1 33, 150, 180, 181, 198, 199, 22 3, 241
Venraai
29, 202, 213-229
213-225
R.-K.parochiekerk
225-227
Franciscanen-klooster ....
227-229
Ursulinen-klooster „ Jeruzalem"
229
Oude school
229
Huizen
229
Gilde-voorwerpen
201
Veulen
79,2212
1
Vierlingsbeek
152
Voorste Hees
I 2
5
Voorste Steeg
.
Is
Vorst (Gem. Arcen en Velden) ..
Vorst (Gem. Broekhuizen) .. 4 2 , 48
147
Vorst (Gem Sevenum)
238-240
Wansum
238
Wegkruis
238-240
R.-K. kerk
240
Wegkapellen
240
Huizen
177, 226
Weert
Wel
3°, 34-42
R.-K, kerk
34-37
Kasteel
37-42
Ka el
42
Huizen
42
Wellerlooi
42
117
Westering (Huis)
104
Wijnkelder (De)
Willibrordusput (St )
234
230
IJsselsteyn
Zelder
146
Zwolgen
130-134

ZAAKREGISTER.
Bladz.
Aanbidding van Christus. Zie : Christus.
Aaron (Offer van -)
134
Abraham (Offer van -) .
.. 74, 83, 84, 134
Adam en Eva
24, 74, 163
Albast. Zie : beeldhouwwerk.
Alben, XVII-XVIII
94
Albenboorden, ± 1600
150
55

,

XVIII

Altaren (ook onderdeelen van -) :
± 1600

22

17

XVII 12, 24 28-29, 82, 83, 90, 122, 132, 151
± 1700 ...... . 33, 42, 84, 142, 212

Bladz.
XVIII 1 4, 35, 84, II; 145, 155, 219, 2 34, 235
35( ?), 122
XIX

Altaarschellen :
A. In koper:

XVII( ?)
± 1700

106
144

B. In zilver:
± 1700
XVIII
Amazonenslag

93
83, 181
166

ZAAKREGISTER.

253

Bladz.

Bladz.

Amor
74
Ampullen (zilver):
XVIII . •• 36, 74, 102, 206, 150, 210, 240
XIX
46, 5 2, 752 234
Ampullenbladen:

± 2600 18,36, 6o, 69, 179, 223, 222, 225
XVIII
5, 28, 22, 23, 29, 3 22 332 36, 42, 51,
6o, 73, 75, 91, 92, pm, 117, 121, 127, 128,
132, 140, 146, 149, 151, 155, 178, 179, 190,
196, 202, 203, 209, 210, 213, 221, 222, 225,
226, 228, 235, 239, 240
XVII (?) 22, 292 75, 79, 952 III, 127, 143,
145, 146, 190, 201, 202, 228, 232, 239
± 1700 x5, 18, 28, 29, 36, 66 (?), 73, 78 (?),
91 (?), 107, 112, 123, 140, 143, 146, 147, 178,
201, 202, 2I0, 212, 222, 225, 230, 238 (?)
XVIII7, 23, 24, 18, 362 45, 4 6 , 6o, 70, 82,
92, 96, 102, 105, 107, III, 112, 116, 117,
132, 138, 141, 143, 14 6, 149, 152, 178, 179,
I84, 190, 202, 206, 209, 210, 212, 220-222,
225, 226, 228, 232
XVIII(?) 7, 45, 69, 7o, 79, 86, 92, 96, 102,
III, 128, 149, 201
XIX 6, 13(?), 21, 22, 27(?), 28, 10I, 105, 126,
138, 1 49( ?), 204
D. In ivoor:

A. In tin:
XVIII

203

B. In zilver:
228
XVII
± 1700
5 2, 93
XVIII .
46, 742 102, 1 8503 , 210206: 2 43 04
XIX
Antependia (hout), XVIII ...... . . I
(zijde en linnen), XVIII . .
•
94
21, 133, 148
Apostelen
Armluchters. Lie : kaarsarmen.
258
Arsenaal, XVIII
Avondmaal(Heilig -). 'Lie Christus.
Avondmaalsgerei:
I,

A.

In tin, XVIII-XIX . . . 122, I70

B. In Zilver, XVII-XVIII . . 63, I7o
Baarkleed, XIX
75
Banker (kerk-; zie ook : koorbanken):
177
XVI . . . .
62
XVII
± 1700
143
XVIII 15, 18,102, 134, 138, 170, 181, 212, 213
112
± 2800
7, 9o, 122, 240 (?)
XIX
Bedieningslantarens (koper):
XVII
94
121-122, 213 (?)
± 1700
XVIII
Beeldhouwwerk (Kerkelijk -; alleen6,fi9g4u,ra2:1)I; 223
A. In albast:
XV
XVI
XVII
XVIII
B. Ingebakken aarde:
XVII
± 1700
XVIII

21, 127, 222
22, 141
21
22, 179
215 ,
226
117, 188 (?)
83

C. In hout:
222
XIII (?)
129, 206, 221
XIV
209-220
2400
±
XV51,
6o, 73, 84, 91, 127, 229, 132, 179,
190, 204, 209, 221, 222, 239
± 2500 45, 69, 91, 121, 223, 132, 146, 1492
255, 258, 184, zo6, 209, 220-222, 228
XVII
4, 22, 28, 292 452 51, 60, 732 82, 842
91, 92, 103, 105, III, 115, 121, 123, 132, 146,
149, 155, 258, 178, 179, 184, 190, 202-204,
206, 210, 213, 220-222, 228, 229, 239
XVI (?) I3, 53, 69, 92, 95, 207, 143, 151,
I52, 220, 228

± I400-XVI
XV
E.

..

In marmer:
238

XVIII(?)
F.

95
222

In steen:

178, 209, 221
XV
I 92(?)
XVI
75
..
Beeldjes (metalen -), XVI(?)
61-62
Bellen, XVI
107
„ , XVIII
Biechtstoelen:
17, 219
± 2600
219
XVII
XVIII(
9o, 148, 177
XIX . . . 27, 35, 5o, 73, 126, 209(?), 219
228
Boekband, XVI
Boerderijen:
XVI?
128-129, 152, 200
XVII
125
1 1700
145, 200
XVIII
200
XIX
Broedermeesterstaven, XVIII
75
3o
, XIX
Ciborien:
A. In koper:
XVII

144
In zilver:

B.

XVII . . . 6o, 93, 206, 28o, 223, 226, 233
± 1700
93
XVIII 28, 29, 6o, 69, 83, III, 116, 127-128,
133, 138, 150, 207, 2I0
Dalmatieken (zie ook : driestellen), XVIII 6, 25,
244(?)
102
+ 1800
,
101
Daniel (Betichters van -)
. 126, 138, 178, 219, 229
David ...
1

,

ZAAKREGISTER.
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Bladz.
Deuren:
A.
XVII
XVIII

In hout:
127, 48, 152, 178
149

B. In ijzer:
XVI(?)
Doopbekken (koper), XVIII . .
(tin), XIX
Doophek, XVIII
XIX
Doopkan (zilver), XVIII
Doopkapelhek, XVII
XIX
Doopvonten (ook: fragmenten van -):
1,,

,

140
169
122
169
122
63
178
219

A. In hardsteen:
73, 132, 239
± 1200
XIII ..
4, 50, 90, toy(?), 206
XIV
n5, 149
XV
6, 44
XVI
21, 219
XVII
21, 101
B. In hout:
XVIII
C. In koper:
XVII
XVIII
D. In mariner:
XVII
232
± 100
7
35
XVIII
138
XIX
82
Doopvontomsluiting, XIX
90
Draaikranen, XVI-XVII .... . 177, 2I9
Driedenheid
21, 28, 37, 93, 133, 178
Driestellen:
XVII
94
XVIII 6, 15, 37, 46, 53, 75( ?), 94, 1 39, 150,
224, 226
XIX
75, 8 5, 94
Etnrnausgangers
82, 223
Eva (zie ook: Adam en Eva)
9I
Evangelisten (incest: symbolen der -) 29, 34,
35 , 45, 51, 52, 62, 93, 115, 116, 1 3 2, 138,
177-179, 199, 203, 206, 209, 220, 221, 224,
226, 228, 2.32, 233, 239
Expositietronen (hout), XVII .... ..
90
, XVIII . . ..... 132, 227
,,
Ex-voto's (zilver), XVIII ... ...
I29
Fakkelluchters(koper)00(?)
.. 7
, ± 1
61
.
Flora
8
Gasthuis, XVII
195-196
Gedenkkruis, XVII
II
, XIX
202
If
Gedenkplaten. Zie: gedenksteenen.
Gedenksteenen, XVIII ... ..7, 69, 158, 169
,,
, XIX
122
Gedenktafel. Zie:gedenksteenen.
88
Geest, des Verderfs
Geest, Goede 88

Bladz.
Gewelfschilderingen:
XV
XV I 45, 5 1 , 74, 82, 120-121, 12774: 1799,, 220046,
224-225
Gildehuizen, XVI-XVII
168
Gildevoorwerpen (anders dan zilver), XVIIIXIX . . II, 65, II0, 129, 198-199, 211, 229
Gildezilver, XVI-XIX . II, 64-65, 96, 102-103,
110, 113, 116, 124-125, 129, 198-199, 229, 238
Glas, Gebrandschilderd -:
XVI
74
XVII
204, 227, 217208
XVIII
God (Vader) 21, 28, 29, 36, 37, 5 2, 79, 83, 84,
9o, 93, 102, 105, 106, 116, 127, 138, 141,
163, 177-179, 184, 210, 222, 226, 2 28, 233
Godslampen (koper), XIX . 36, 61, 1o6, 181
104
Gorgo
Graf, Heilig -, XVIII(?) ....... 44-45
Grafkruisen, XVI-XIX7, 15, 22, 28, 37, 46, 53,
62, 69, 75, 102, 107, 112, 122, 128, 134, 151,
182, 224, 234, 240
Grafsteenen. Zie:grafzerken.
Grafteekens. Zie:grafkruisen en -zerken.
Grafzerken, XV-XIX 6, 28, 45, 51, 6o, 62, 63,
69, 82, 9o, 155, 170, 224, 232
158
Grenssteenen(Domein-), ± 1600
227
Haardplaten, XVI
... IOI, 229
XVII .
,, .
1 1,
201
Hagelkruisen
i66
Haman en Ester
Hang kronen. Zie : kaarsenkronen.
79, 128
Hart, Heilig Heilige Geest 21, 26, 28, 29, 3 6, 37, 52, 79, 83,
84, 93, 102, 105, 116, 127, 133, 138, 139,
141, 177-179, 184, 193, 210, 212, 226, 228,233
Heiligen:
'39
Adelbertus
Agatha
73, 139
28, 91, 132, 239
Agnes
Albertus
135
. . 113, n5(?), 116
Aldegundis
Ambrosius
. 83, 93, 146, 149, 221
13, 15, 95, 133, 221
Andreas
Anna7, II, 26, 3o, 36, 4 2, 53, 74, 84,9 1 ,95, 107,
111-113, 116, 117, 122, 123, 127, 134, 145,
1 5 2, 1 5 8, 202, 212, 21 3 , 220, 228
Antonius abt 12, 13, 17, 18, 32, 3 6 , 45, 51,
52, 74, 75, 91, 105, III, 115, 125, 127, 132, 139,
140, 145, 146, 206, 210, 212, 213, 221, 225-228
Antonius de Padua7, 3 7, 69, 95, 107, 132, 152,
179, 190, 202, 223, 225, 226, 233
144, 228, 232
Augustinus
Barbara 28, 29, 42, 84,115,121,143,149,181,222
221
Bartholomeiis
92, 132, 221
Bernardus
223
Bonaventura
138
Brigida
Bruno
52
Caecilia
Damianus
15, 16, 18, 21 4,922:7822274
227
Daniel martyr
190
Didacus (frater-)
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Bladz.

Bladz.

Dionysius
28-3o, 146, 206
Dominicus
. 69, 92, 105, 107
Dyrnpna
239
Eligius ..
. 73, 91, 92, 149, 221, 229
Elisabeth
21, 115, 133, 233
. 155, 221
Elisabeth van Thilringen . .
Fabianus
149-151
Franciscus 91, 149, 155, 223, 225-228,
239
Gertrudis (van Nijvel) 72-75, 20I, 205-207,
228
Goat
128, 129
Hieronymus
. . 127, x8i, 196, 219
Hubertus ..
.. 36, iii, 132, 212, 213
Jacobus
x58, 185, 209
Jacobus major .
1 221
x4., 9,
Jacobus minor ........... 221
Joachim
Job
Johanna van Frankrijk (van Valois) 97485 :
Johannes
94
Johannes de Dooper 45, 52, 69, 75, 82, 91,
115, 118, 122, 125, 127, 133, 141, 142, 177,
204, 229, 232
Johannes Evangelista 17, 18, 22, 26, 45, 51,
75, 95, 121, 128, 129, 132, 143, 145, 149, 178,
181, 204, 209, 220, 221, 22 5, 233
Johannes Nepomuc . . . 22, 148, 219, 233
Joris ...... II, 92, 103, 180, 195, 221
jozef 15, 34, 8 4, 92, IOI, 133, 140, 146, 152,
190, 196, 211, 222, 228, 233
Jozef (van Arimathea)
105
Judas (Iskarioth)
106
Carolus Borromaeus
82
Katharina
4z, 82
Katharina van Alexandrie45, 73, 94, 115, I2I,
123, 132, 203, 222, 224
Katharina van Siena ... .. 69, 91, 144
Clara
227
Cornelius
73, 91, 127, 222
Cosmas
IS, 18, 21, 22, 2220
Crispinianus
.. . 91, 129, 222
Crispinus
91, 129, 222
Christoffel
5,
1 121
Lambertus58, 8o, 82, 84, 86, 92-95, iio,
III, 117, 130, 132-134, 137-139, 142-146
Laurentius
212, 221
Leo
227
Leonardus
239
Lucia 73, 84, 91, 96, 127, 149, 155, 202, 206,
212, 222, 229
Machutus
206
Margaretha
127, 2 2 1
Maria (ook: H. Maag,
d Madonna, 0. L.
Vrouw, enz. ; zie ook : Nood Gods) 6, 7,
11-13, 15, 17, 18, 21-23, 26, 28-3o, 32, 34,
36, 45, 46, 51-53, 60, 6x, 66, 69, 73, 75, 8z,
84, 9o-95, 101-103, 105, 106, III-I13, 115-118,
121-123, 125, 127-129, 132-134, 139, 140,
143-146, 149-152, 254, 155, x58, 166, 167,
174, 178-181, 184, 185, 190, 198, 199, 202,
204, 206-210, 213, 220, 222-229, 232-234,
239, 240

Maria (Leven van) :
Geboorte van 74
Als kind(Opvoeding van -) 7, II, 53, 7o,
83, 107, 112, 115
Tempelgang
74
Onbevlekte ontvangenis . . I3, 223, 225
Verkondiging
74, 179
Visitatie(?)
42, 204
0. L. Vrouw van Smarten 23, 84, 117, 152,
221, 225, 226, 228
Kroning
224
Hemelopneming (Hemelvaart) 22, 92, 102,
123, 137, 146
Uitdeelster der Genade
29
Hart van 0 L. Vrouw
226
Electa ut sol
46
Maria Aegyptiaca
219
Maria O.L. Vrouw van den berg Carmel 123
Maria Magdalena 17, 22, 36, 73, 92, 105, 121,
126, 144, 149, 211, 219, 233
Martinus .
61, 65, 92, 170, 177-179, 181
M athi as
202, 203, 221
Mattheus
221
2282, 12(34:224209
Michael
Nicol
Nicolaas . . 29, 43, 45, 46,713'821,
Norbertus
178
Oda
202, 222, 225, 239
Paulus .. 3 , 6, 69, 144, 179, 221, 222, 233
Paulus Eremita
225
Petrus3, 6, 7, 18, 27, 28, 45, 69, 106, 126,
133, 141, 148, 180, 181, 206, 209, 213, 219-224
Philippus
221
Philippus Nereus .
. 36, '26(?)
Quirinus
72, 75, 155
Remigius
92-94
Rochus32-34, 91, 96, 116, 141, 146, 155,
179, 202, 213, 222, 225
Sebastiaan 14, 15, 51, 74, 75, 91, 103, III,
113, 133, 137, 138, 147, 149-151, 227
Severinus
91, 222
Simon
221
Thaddeus (Judas -)
221
229
Theresia
Thomas
i8o
Urbanus
. 105, 107, I JO, III, 198, 203
Ursula
127, 190, 227, 228
Vitus
34, 36
Wido
ii5(?), 116
Wilgefortis
92
Willibrordus 69, 73, 127, 230, 233-235, 238
Hercules
98

8,2
1951225

Huizen(eenvoudige woon-):
XV

196
. . ...... . . 48 , 6 5, 196, 1 97
XVII
ii,54, 65, 85, 96, 102, 10,3, 1 0 ?),
152, 197, 199, 200, 238, 240
± 1700
42, 129
XVIII II, 13, 15, 28, 34, 42, 65, 71, 79, 85,
96, 102, 103, II0, 112-113, 129, 152, 155,
197-199, 200, 229, 240
XIX II, 65, 85, 96, 102, II0, 119, 141, 152,
198, 199, 238
69
Humeraal, XVIII

ZAAKREGISTER.

IS 6

Bladz.
Ivoorwerk. Zie : beeldhouwwerk.
Jakob en Ezau
Jerusalem(Afbeelding van
Jozef van Arimathea
Juno Pronuba
Jupiter
Kaarsarmen:
A. In koper:
XV
XVII
± 1700
XVIII
XIX

228
. . 106, 233
105
98
98

223
181, 234
94
15, 207
22, 52, 61, 94(?), 123

B. In ijzer:
XVII(?)
Kaarsenkronen(koper):
36, 63, 149,
XVII
28, 29, 93,
± 1700
122,
XIX
Kaarsenstandaards(ijzer), XVII 37( ?), 5 2, 94,
Kaln en Abel
Kanaalwerken, XVII-XIX . .
Kandelaars:
A. In hout:
XVIII

107
223
233
129
224
163
154

86

B. In koper:
XV . . . .
52, 94, in, 134, 224, 2 34( ?)
± 1500 . . . . 61, 85, 128, 144, 203, 213
XVI . .• 75( ?), 94, MI, 203, 204, 224, 240
± 1600 . ...... 61, 94, 211, 212, 240
XVII 6, 15, 18, 30, 32, 46, 52, 61, 69, 75,
85, 86, 94, 106, 112, 121, 128, 134, 1 445 1555
181, 203, 204, 207, 211, 213, 224, 226, 2345
2 35, 240
± 1700 ..... 102, 150, 211, 224, 226
XVIII 15, 30, 37, 38, 42, 52, 94, 106, 121,
128, 134, 138, 141, 1 44, 20 3, 204, 211, 224,
226, 234, 235, 240( ?)
15, 150
± 1800
6, 42, 123, 150, AI
XIX
C. In tin:
XVIII

210, 224

D. In zilver:
210
XVIII
36
Kanonborden, XVII
Kapellen:
207-209
XV. Oostrum
kapel
XV-XVIII. Venloo, voorm
klooster Maria-Weide . . . . . . 191-193
± 15oo-XIX. Venloo, St. Jacobskapel 185-186
XVI-XVII. Venloo, voorm. H. Geestkapel
193-194
XVI. Geisteren
234-235
12
XVI-XVII. Lom
XVI-XIX. 't Ven
145
146
± 160o. Zelder
23
XVII. Afferden.
XVII. Venloo, kapel Annunciatenkloos187-188
ter

Bladz.
XVII. Venloo, kapel voorm. Francis188-190
canen-klooster
212-213
XVII. Veltum
XVII. Genooi
154-155
I28
XVII. Meerloo
151
XVII. Sevenum
117
XVII. 't Root
17
XVII. Aaien
211-212
XVII-XIX. Smakt .
XVII-XIX. Heukelom
32
XVII(?). Kesseleik, voorm. kapel(?) 103
± 1700. Wel
42
"7
± 1700. Rinkesfort
. 32-33
XVIII. Op de Kamp .
107
XVIII. Baarlo
. . 11 2
XVIII-XIX. Blerik .
II
XVIII(?). Hasselt
122
XIX. Blitterswijk
Kasten (zie ook : relikwie- en sacristiekasten),
196
± 1600
XVII
224
Kasteelen (XIII-XVIII):
i8
Afferden
7-I I
Arcen
II()
Berkt (De)
23-27
Blieenbeek
123-124
Blitterswijk
107-109
Borcht (De)
Borggraaf (De)
76-77
Broekhuizen
46-48
235-238
Geisteren
64
Genneper Huis
Grubbenvorst
70-71
Heien
30-32
Horst
95-96
Hove (Ten)
79
Kaldenbroek
71
Kessel
97, 99-101
136
Middelaar
Ooien (Broekhuizen)
3-54
5 03
Ooien (Kessel)
tic)
Raai (De)
109
Roffart
Steeg (De)
71
I 52
Steenhagen
Wel
37-42
117
Westering
I 59
Kazernes, XVIII
Kazuifels (zie ook: driestellen)•.
XVI
22, 134
XVIII 6, 22( ?), 28( ?), 46, 69(?), 75( ?), 94,
102, 106, 150, 203, 224
85( ?), 122
XIX
Kelken:
A. In koper:
XVII
144
B. In tin:
210
± 1700
C. In zilver:
XVI
239
XVII3o, 42, 52( ?), 61, 93, III, 133, 180,
210, 223, 233

ZAAKREGISTER.
Bladz.
144, 212
XVIII 6, 18, 30, 32, 34, 3 6, 45, 46 , 5z( ?)>
74, 8 3, 8 5, 112, 128, 133, 144, 15o, i8o, 223,
226, 233
XIX
36, 85, 93, io6, 15o
Kelkkleedje, XVIII
94
Kerken :
XIV. Blerik (koor) ....... II o-x I 1
± la:too-XI/IL Venloo, St. Martinus :739o:4706
± 1400-XX. Mook
± 1400. Meerseloo (koor) ..
. 204
205-206
XV. Oorloo
XV. Leunen (koor)
203
18-2i
XV-XIX. Afferden ...
86-89
XV-XIX. Horst
X V-XIX. Lottum
72-73
. . 202
XV. Kastenraai (koor) ..
150o. Venraai ..
213-218
XV-1
XV-± 15oo. Venloo, St. Nicolaas 182-184
150o. Zwolgen ... .
130-132
XV-1
XV-XVI. Maasbree(schip) . .
1 13-I 15
XV-XVI( ?). Broekhuizenvorst .8XV. Broekhuizen
43-44
207-209
XV. Oostrum
8o-82
XV. Helden
XV. Wansum (koor) . . . .
238-239
XV (XVI ?). Heien (koor) ....
28
66-69
XV-XVII. Grubbenvorst
XV. Blitterswijk, 0. L. Vrouw .
118-120
XV-XIX. Gennep, St. Lambertus . 8-6o
XV-XVI. Arcen
-6
XV (XVI ?)-XIX. Ottersum . . • 142-143
125-126
± 1500. Meerloo
4
XVI-XVIII. Venloo, Ned. Herv. kerk 16183-i:9
XVII. Wel (koor)
34-35
XVII. Gennep, Ned. Herv. kerk . . 62-63
XVII-XIX. Velden
XVII-XX. Middelaar ...... 136-138
k Ned. Herv. kerk . 122
XIX. Blitterswij,
37, 182
Kerkhofkruisen (hardsteen)
53
Kerkhofmuur, XVII ......... . .
Kerkvaders(Latijnsche -) ..... 21, 6o, 116
30( ?), 195
Kisten, XVII
3o
„ , XVIII
Kiokken:
116, 151, 181, 211
XIV
XVI 46, 53, 61, 75, 94, 1 9675, 112834 122284,, 122394,
±

I ]00

XVI 53, 75, 94-9153, 4;221 ,391 ;4, 139, 167, 207, 224
XVII 6,7, 13, 18, 22, 30, 42, 61, 63-64, 69,
151, 168, 207, 234, 235, 240
XVIII, 22, 3 0 , 34, 37, 102, 106, 107, 116,
122, 144-146, I8I, 184, 204, zo7, 212, 224
XIX . .• 4 6, 57-5 8 , 75, 170, 185, 21 1, 224
Kloosters :
Venloo, Maria-Weide ...... 190-193
Venloo, voorm. Annunciaten-klooster 186-188
227
Venraai, Jerusalem
Klotho
74
Collecteschalen :
144
A. In koper, XVII
181
B. In zilver, XVII
. 63, Ai
,>, XVIII .

257
Bladz.

Communiebanken :
XVII( ?)
123
± 1700
177
XVIII
112, 115, 132, 140
XIX 14, 21 , 3f(?), 73, 82( ?), 123, 126,
148
Communiedoek, XVII
94
Console, XVII
146
„ , XVIII
138
Koorbanken :
± 1500--XVI (fragmenten)
. . 69, 177
XVII
73, 1 43, 177
XVIII
69, 219(?)
XIX
5o
Koorkappen (zie ook : driestellen), XVIII
28( ?), 207, 224, 234( ?)
Credenstafels, XVIII
62
Christus (ook Heiland, Zaligmaker, Salvator
mundi • zie verder Passietafereelen) : 21, 28, 29,
3o, 37, 50, 5 2 , 53, 61, 8z, 84, 8 8, 93, 95, 102 , 105,
1 1 1, 116, 127-129, 133, 141, 142, 166, 167, 178,
179, 181, 193, 209, 212, 221, 224, 225, 228
Christus (Lam Gods) 20, 22, 36, 5o, 69, 83, 88,
9o, 92, 94, I I I, 116, 137, 138, 2 0 3, 204, 206, 209,
226, 232, 239
Christus (Goede Herder) . ...... 93, 15o
Christus(Zegepraal van --over den dood) 2.,
Christus (Leven van -) :
Aanbidding der Herders . . . . 82, 85, 141
Aanbidding der Koningen . . . . 120, 222
Doop 22, 36, 85, '15, 127, 149, 177, 180
Als kind (zie ook : Maria) 15, 22, 36, 46,
6o, 82, 84, 91, 92, 112, 113, 117, 120, 123,
127, 129, 132, 139, 141, 145-146, 15 2, 155,
158, 167, 574, 179, 190, 196, 199, 201, 202,
210, 212, 213, 220, 222, 225, 228, 232,
2 33, 239
Voorstelling in den tempel . .
. 127
Spijziging der 5000
211
In Gethsemane
228
H. Avondmaal 79, 8 3
, 93, 123, 140, 148,
194, 199, 223, 227
Geeseling
227
Ecce Homo
149, 180
In nood(op den Steen
. 82, 91, 222
Zijn kruis dragend
196
Kruisval
85
Oprichting van het kruis ...
144
Gekruisigd 6, 12-14, 17, 18, 21, 22, 26, 27,
28, 34, 36, 45, 51, 53, 6o, 66, 69, 73-75, 78,
79, 85, 86, 91-93, 95, 102, 105, III, 112, 115,
116, 121, 128, 132-134, 138, 140, 141, 143'45, 147, 149, 1 5 0, 155, 166, 178-181, 184 ,
196, 201, 202, 204, 206, 207, 209, 212, 220225, 227-230, 232, 233, 239
Nood Gods (Pieta) 6o, 8z,91, 96, 121, 152,
178, 179, 184, 190, 220, 228
Beweening
.. 96, 105, 106, 123, 233
Graflegging
106
Hemelvaart
84, 221
Verrijzenis
. . . 36, 105, 121, 221
Verschijning aan Thomas ..... . 18o
Zijn wonden toonend
5 74, zo9
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Bladz.
Kruisen:
A. In hout, ± I500
„ , XVIII ....
„ , ± 1800 (?) .
B. In koper, XVIII
Laatste Oordeel
Lavaboketels(koper):
XV
± 100
5
XVI(ijzeren schoor XVII)
XIX
Lezenaars:

115
127, 132, 225
..
. 121
150
51, 163, 166
61, 134
75
213
121, 223

In hout, ± 1700
123
In koper, XV . .
. ai(?), 219-220
, XVIII
36
„
Lichtarmen. Zie : kaarsarmen.
Lichtkronen. Zie : kaarsenkronen.
Mani el XVIII
224
Mannaregen
79, 93, 1 77, 223
Mariakroontjes (zilver):
XVII
75
61
±
1700
XVIII .. 52( ?), 102, 112, 117( ?)
199
XIX
Mariana:
220
± 1500
9 1 , 179
XVI
226
Martelaren van Alkmaar
226
Gorkum
98
Medusa
Melchisedek (Offer van -) .
79, 84, 93, 134
Memorietafel. Zie: schilderijen
Metselverbanden:
7o
Kopverband
Kruisverband 87, 96, 120, 173, 175, 19o, 237
Staand verband 81, 87, 120, 124, 130, 137, 139,
140, 146, 157, 173, 182, 205, zo8, 215, 216, 238
Vlaamsch verband 71, 81, 86, 96, IoI, 120,
13o, 131, 173, 175, 203
Mis van Bolsena
91
Missaalbeslag (zilver):
61, 75, 1o6, 139
XVIII ...
.G
15, 30(?), 83
XIX
98
Minerva
Molens (Koren- of andere industrie-):
Balk- of beltmolens (bovenkruiers), XIX
79, 113, 200
102
Standaardmolens, XVIII . .
, XIX...
. 102, I I0
,,
113
Waterradmolens, XVI(?) . .
129
, XVII(?) .
141
, XVIII . .
129
XIX . . .
Monstransen (zilver):
93, 121, 149-150, 222
XVI
28, 144, 180
XVII
180, 226, 239
± 1700
XVIII 6, 15, 28, 29, 36, 52, 79, 83, 84, 93,
102, 106, 1 1 1, 116, 133, 138, 141, 184, 210,
222-223, 233( ?)
XIX ...... 84, 106, I I I, 207( ?), 230
A.
B.

I,

II

77

15

71

7

Bladz.
Munten (Vondsten van Romeinsche -) 43, 66,
86, 98, 104, 147, 153, 230
Muurschilderingen:
XIV
51
XV
179
XVI ......51, 120, 121, 133, 224-225
Nood Gods. Zie: Christus (Leven van -)
Offeranden van het Oude Testament . . 84, 134
Offerblokken, XVII
63, 75(?)
Offerbusje (hout), XVIII
83
Offertronken:
A. In hardsteen, XVII
B. In hout, XVII
Oliebusjes (Heilige -):
A. In tin, XVI
B. In zilver, XVIII

195
61
134
30

Orgelfronten:
XVII
178
± 1700
63, 17o
XVIII .
. hi(?), 45, 82( ?), 138, 220
XIX
29
Orgelgalerijen:
XVIII
82 ,3
18
XIX
220
Oudemannenhuis, XVII(?)
95
Oudheden:
Germaansche en Gallo-Germaansche 1, 16,
55, 65-66, 77-7 8, 8 6, 97, 104, 118, 135, 142,
147, 1 53-1 54, 201, 230
Romeinsche 16, 43, 66, 78, 86, 97-9 8, 104,
105, 135, 147, 153-154, 230
Paaschkaars, XIX
105
Palla, XVIII
224
Paramenten. Zie: Alben, albenboorden, baarkited, dalmatieken, humeraal, kazuifels, kelkkleedje, koorkappen, manipel, palla, rochets,
sacramentsscherm, stola, vela.
Passietafreelen
21, 51
Pastel, ± I 800
238
Pastorien, XVIII
112, 182
Portalen (Binnen -), XVII
220
Portaaldeur. Zie : deuren.
Poort (hardsteen), XVIII
184
Predellafronten (hout):
XV
219
XVII
I o7
Preekstoelen:
± i600
17-18
XVII 27, 29, 45 2 6c, 63 (Prot.), 82, 105,
123( ?), 203, 220
XVIII
169 (Prot.), 178, 203, 209, 232
XIX 12, 22, 35-36( ?), 84, 96, 1 I 5, 122 (Prot.),
126-127, 138, 1 43, 149
Processieborstplaten (zilver), XVIII . 93, 199
Processiehemelbekroning, XVIII ..
. 199
Processiekruis(koper), XVIII
is
Processiestaven, XVII
5,
2 226
.. 219
Processietroon-omlijsting, XVIII ..
Raadhuizen:
159-166
XVI-XVII. Venloo . .
56-57
XVII. Gennep
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XVII. Helden
1 700. Sevenum
±
Reliekhouders:
A. In hout:
± 1700
XVIII
XIX(?)

Blidz.

Blidz.

79
147

Tinwerk (zie ook : ampullenbladen, avondmaalsgerei, kandelaars, kelken, oliebusjes):
XVII
6i
XVIII
210

222
85, 207, 226
127

B. In zilver:
XVIII

36, 106, 112, 223
46(?), 85, 150

XIX

. 180-181
Reliekkruis(zilver), ± 1 5 oo
196
Relikwiekast (?), XVII
Retabels. Zie altaren.
Rochets:
106, 234
XVIII
109, 149, 167
Rouwborden, XVIII
Sacrament(Heilig -). Zie : Christus.
Sacramentshuis(Fragmenten van een steenen
219
Heilig -), XVI
Sacramentsnis(Heilige -), XVI .
34
Sacramentsscherm (Heilig -), XVIII . • 46
. 42, 219
Sacramentstroontje (hout), + 1700 .
Sacristieen:
XV . .• 49( ?), 182-184, 207-209, 217141:217148
XVI
XVII
35, 44?)
XVIII
118-120
XIX 3-4, 8o-82, 125-126
Sacristiekasten:
+ 1600
75
XVII
'39
XVIII .. 372 122 , 151, 234, 240
XIX
Schansen. Zie : verdedigingswerken. 7, 15, 53, 141
Schilderijen:
133
XV
XVI .... 36(?), 74, 92, 106, 133, 238
XVII 12, 17, 22, 26, 2 7, 29 , 52, 60, 74, 82-84,
92, 93, 102, III, 112, 115, 116, 123, 127, I32,
133, 141, 144, 1 49, 155, 166, 179, 180, 196,
213, 225, 227, 228, 232, 233, 238, 239
± 1700 22, 146, 155, 166-167, 212, 227-229,
233
XVIII 22, 36, 69, 74, 83, 92, 105, 112, 115,
123, 127, 141, 144-146, 149, 167, 180, 211,

± i800
XIX

233' 212383,2 214391
141, 167, 211, 228, 238

Toren (Kerk-):
XIII. Zwolgen
130-132
XIII-XV, Afferden
28-20
XIII-XVI. Broekhuizenvorst
8XIII-(?). Bergen
27
XIII-XIX. Venloo, St. Martinus 170-173,
175-176
.•

± 23oo. Oorloo

205-206

± I3oo-XVI(?) Velden .
XIV. Middelaar
XIV-XIX. Heiden

136-138

± 2400. Horst
XV. Venraai

86-89
213-218

Schoolgebouwen, XVII ..... 1 94-295, 22 9
Schutterij-voorwerpen en -zilver. Zie: glidevoorwerpen en -zilver.
. 167
Stadsboden-insignes, XVII-XVIII . . .
Stoelen:
22, 224
XVII
7, 3o, i5i(?), 181
XVIII
Stolae, XVIII
. 4. 6, 4948, 21 23 47
239

96

13-14
. 8o-81

XV. Grubbenvorst .
. 67-68
XV. Blitterswijk
118-120
XV. Lottum
7z-73
XV. Maasbree
113-115
XV. Meerloo
514206
12391
XV. Mook
XV. Oostrum
207-209
XVI. Sevenum
147-148
XVI Geisteren
230-232
Troonhemel, XVII
246
Troonomlijsting, XVIII
107
Uurwerken, ± 1600
139
37, 116
, XVIII
„
Valuas
156, 198
Veerhuis, XVII
153, 168
, XVIII-XIX
II°
,,
Vela (zie ook : kelkkleedje, sacramentsscherm,
VOOthangvaantje), XVIII 79, 94, I28, '39, 207,
224, 226

Verdedigingswerken, XIV-XIX 1-3, 55-56, 139,
1 45, 1 54, 157
Voor- en vroeghistorische oudheden. Zie:
oudheden.
IO2
Voorhangvaantje, XVIII
Wandarmen, wandblakers, wandluchters. Zie:
kaarsarmen.
Wandschildje (koper), XIX
93
Wegkapellen, XVIII 7, 34, 3 7, 42, 53, 69-70(?),
75, 95, 96, 102, 107, 116, 151-. 152, 202, 240
158
Wegbeelden, ± I 50o-XVI . .
Wegkruisen 27, 66, 75, 86, ioi, 103, 105, 128,
247, 201-202, 238

2252 228' 229,

Stucversieringen, XVIII ..
Tabernakels. Zie : altaren.
Teekening (portret), XIX
Tiendschuur, XVIII

259

Wierookscheepjes:
A. In koper:
XIX
B. In zilver:
XVIII
± 1800
XIX

3,
6 116
61, 74, 102, 223
36
36, 69, 112

Wierookvaten:
A. In koper:
XVIII
XIX

150
36
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Bladz.
B. In zilver:
XVII
134
61, 93
± 1700
102, 150
XVIII
XIX .. .. 36, 69, 85, 106, 112, 210, 223
Wijwaterbakje (aardewerk) . . .. .. 240
Wijwaterbakjes (wand-, in koper):
181
± 150o
211
XVII
203
+ 1700
46, 75, 141
XVIII
Wijwateremmertjes (koper):
121
XV
32,184
XVIII
Wijwatervaten:
A. In hardsteen:
XV
+ 1500
XVI
± 1700

73
50-51
90
13 8

Bladz.

xvni

45, 140

B. In manner:
XVII
3, e6:0,2, 1 678028
± 1700
XIX
Woningen, woonhuizen. Zie: huizen en b40
derijen.
Zegelstempels:
XIV
i6
XVI
55, 8 5, 135
± i6o0
15-16, 65(?)
XVII .
.. 55(?), i 18, 147, 156(?), 201(?)
XVIII
86
XIX .G 77, 97, 118, 135, 141, 147, 157
Ziekenlantaarns. Zie : bedieningslantaarns.
Zilverwerk. Zie : ampullen en -bladen, avondmaalsgerei, cibories, doopkan, gildezilver ,
kelken, missaalbeslag, monstransen, reliekhouders, wierookscheepjes, wierookvaten.
26
Zoldering (Beschilderde —), XVII . .

PLATEN.

ARCEN EN VELDEN.

I. Arcen. R.-K. Kerk, vOOr de verbouwing.

2. Arcen. R.-K. Kerk.

I

NOORD-LIMBURG.

2

3. Arcen, R.-K. Kerk, inw.
5. Arcen. Wegkapel.
Opvoeding van Maria.

4. Arcen. R.-K. Kerk, Monstrans,

6. Arcen. Kasteel. Poortgebouw.

9.

7

.

Arcen.

Arcen.

Kasteel.

Kasteel.

Hoofdgebouw (vóór).

Voorhofgebouw.
8

Arcen

10.

-

Arcen.

Kasteel.

Kasteel.

(achterzijde).

Duivenkamer.

Hoofdgebouw

ARCEN EN VELDEN.
3

NOORD-LIMBURG.

4

1z. Lom. R.-K. kapel.
II. Arcen. Kasteel. Schouw.

13. Lom. R.-K. kapel, inwendig.

14. Lom. De Spijker.

A RCEN EN VELDEN.

16. Velden. R.-K. Kerk.
H. Jacobus major.

5

15. Velden. R.-K. Kerk.
Altaar.

18. Velden. R.-K. Kerk. Door.

17. Velden. R.-K. Kerk.
H. Andreas.

19. Velden. R.-K. Kerk, inwendig.

6

NOORD-LIMBURG.

2 I .

Schandeloo. Woonkamer.

2 2 . Schandeloo.
Beeldje uit voormalige
wegkapel.

GEMEENTE
ARCEN EN
VELDEN.

20.

Velden. R.-K. Kerk. Monstrans.

23. Arcen. Bouwval van dcn Schanstoren.

7

BERGEN.

24. Aaien. R.-K. kapel, inwendig.

25. Aaien. R.-K. kapel.

26. Aaien. Ka el. Altaarstuk.

8

NOORD-LIMBURG.

AAIEN. R.-K. KAPEL.

28. H. Antonius Abt.

2.7
Calvarie.

3o. Biechtstoel en banken.

29. H. Antonius Abt.

31.

Aaien.

Kapel. Preekstoel.

32.

Aaien.

Kapel. Maria en Johannes.

BERGEN.
9

33.

AfTerden.

R.-K. Kerk.

34-

Aflferden.

Kapel van O. L. Vrouw.

10
NOORD-LIMBURG.

35.

AfTerden.

Hoogaltaar en Communiebank.

6

3-

AfTerden.

Retabel van het hoogaltaar.

BERGEN.
II

I2

NOORD-LIMBURG.

AFFERDEN. KA STEEL BLIEENBEEK.

37. Voorgevel.

3 8. Zij- en achtergevel.

39. Binnenplein.

40.

Schouw.

I3

BERGEN.

t111041MOW01044„1.,,,

41.

Kasteel Blieenbeek. Zoldering Paradijszaal.

43 . Op de Kamp. IL Sakramentsnis.

4 2. Op de Kamp. R.-K. kapcl.

I4

NOORD-LIMBURG.

. Bergen. R.-K. Kerk.
44

6. Bergen. R.-K. Kerk.
.1
H. Agnes.

45
. Bergen. R.-K. Kerk. Preekstoel.

. Siebengewald. R.-K. Kerk.
47
Kelk.

BERGEN.

15

o

48. Heien. R.-K. Kerk. Hoogaltaar.

5o. Heien. R.-K. Kerk. Monstrans.

49 . Heien. R.-K. Kerk. Orgelfront.

51. Heien. R.-K. Kerk. Bronzen lichtkroon.

54.

52.

Huis Heien.

Huis Heien.

Kelder.

Z.-O. zijde.

53.

55

.

zijde.

Kelk.

N.-O.

Wellerlooi.

Huis Heien.

16
NOORD-LIMBURG.

BERGEN.

I

56. Het dorp „Well aen de Maese" naar cen waterverfteekening van J. de 13:.ijer A° 1739.

S7. Wel. R.-K. Kerk.

5 8.

Wel. Preekstoel.

7

18

NOORD-LIMBURG.

59.

60.

Kruisbeeld.

Koor.

61.

H . Vitus.

65.

Hoofdgebouw.

Ingang en jagershuis.

62.

WEL.

^

64.

Doorzicht naar het koetshuis.

Gezicht tusschen voorburcht en hoofdgebouw.

KASTEEL.

BERGEN.
19

NOORD-LIMBURG.

20

WEL.
KASTEEL.

•

6.7
Schoorsteenmantel.

66. Binnenplein.

68. Schoorsteenmantel.

69.

R.-K. Kerk uit het Z.W. gezien.

BROEKHUIZEN. R.-K. KERK.

70.

R.-K. Kerk inwendig.

BROEKHUIZEN.
11

73.

Voorzijde.

Schoorsteenmantel.

71.

BROEKHUIZEN.

VAN

HET KASTEEL

74-

72.

Schoorsteenmantel.

Van terzijde.

22
NOORD-LIMBURG.

75.

R.-K. Kerk uit het N.O.

BROEKHUIZEN VORST.

76.

R.-K. Kerk uit het Z.O.

BROEKHUIZEN.
23

77.

De R.-K. Kerk uit
het N.W. gezien.

BROEKHUIZEN VORST.

78.

R.-K. Kerk inwendig.

24
NOORD-LIMBURG.

BROEKHUIZEN.

2f

BROEKHUIZENVORST. R.-K. KERK.

8o Kruisbeeld.

79. Monstrans.

8i. Wijwatervat.

8z. Doopvont.

26

83. H. Catharina.

NOORD-LIMBURG.

88. Graf kruis.

84. H. Antonius abt.

N°. 83,
de R.-K. en
kerk te Broekhuizen.
, van
84
85
N°. 87 en 88, van de R.-K. kerk te Broekhuizenvorst.
N°. 86, van een wegkapelletje.

86. Madonna.

8.5
Miskelken.

87. H. Antonius abt.

89.

9o.

Ampullenblaadje.

Doopvont.

Broekhuizen.

Broekhuizen.

2

9-

Kasteel.

Kasteel.

Ooien.

Ooien.

9i.

BROEKHUIZEN.
27

z8

NOORD-LIMBURG.

93
. Gennep. Raadhuis.

95
. Gennep. N.-H. Kcrk.

. Gennep. R.-K. Kerk.
94

96. Gennep. N.-H. Kerk. Orel.

29

GENNEP.

GENNEP. R.-K. KERK.

97. Nood Gods

Too. Kandelaars.

9 8. Kruisbeeld.

TOT. Godslamp.

99. Ciborie.

102.

Schel.

§
103 en 104.

Z

Huis N°. 120.

PU

106.

Fakkelluchter, wierookvat en scheepje.

N.-H. Kerk. Zilverwerk.

R.-K. Kerk.

105.

3O
NOORD-LIMBURG.

IO7.

io8.

GRUBBENVORST.

R . - K . KERK.

109.

GRUBBENVORST.
j
!

in.

Inwendig,
112.

Ciborie.

H. Joh. de Dooper.

no.

III.

GRUBBENVORST.

R.-K.

KERK.

32
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6

Wierookvat.

H. Petrus.
H

-

117.

114-

Kerkbank.

P^ulus.

13
c

118.

113.

cd

H. Joh. de Dooper.

Opvoeding H. Maagd.
(Wcgkapel.)

R.-K. KERK.

*

120.

Woonhuisanker.

IJ
116.

119-

GRUBBENVORST.

GRUBBENVORST.
33

I22a

-

123-

124.

BOUWVALLEN VAN HET KASTEEL TE GRUBBENVORST.

122.

HUIS KALDENBROEK.
34
NOORD-LIMBURG.

r

125.

w
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-

GRUBBENVORST.
35
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129-

H. Willibrordus.

130.

H. Eligius.

H. Agatha.

LOTTUM.
R.-K. KERK.

131.

132.

H.

Gertrudis.

GRUBBENVORST.
37
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NOORD-LIMBURG.

LOTTUM. R-K. KERK.

137. H. Gertrudis.
(Hetgedeelte met boek en
handen, naar de verbrijzelde
resten bijgemaakt).

'35. Koperen kruis.

I38. H. Katharina.

136. H. Magdelena en H. Lucia.

14o. Lavaboketel.

139. H. Gertrudis.

GRUBBENVORST.

39

LOTTUM.

143. Huis de Borggraaf.

144. Huis de Borggraaf.

142. H.Quirinus (Wegkapel).

141. Sacristiekast.

148.

145.

LOTTUM.

HUIS

DE

BORGGRAAF.

147-

146.

40
NOORD-LIMBURG.

HELDEN.

149. Verguld zilveren medaillon (Sarmatische schildversiering ?). Middellijn . 27 cm.
(Foto R. Museum v. Oudh. Leiden.)

41

22

a
G

R.-K. Kerk inwendig naar het Westen.

'3

152.^ Helden.

42
NOORD-LIMBURG.

A
u
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I

G

13
<u

M

(—I

HELDEN.

43

,..4111416111*

I5 3. Helden. R.-K. Kerk. Preekstoel.

I 5 5 . Panningen. Hoogaltaar.

154. Helden. R.-K. Kerk. Orgel.

I5 6. Panningen. Zijaltaar.

157-

Monstrans.

OfTer van Kaïn en Abel.

Grashoek.

Helden.

161.

Monstrans.

Offer van Noach.

158.

Panningen.

Panningen.

Pr edella-paneelen.

160.

Helden.

Offer van Abraham.

Monstrans.

Offer van Melchisedeck.

159.

Ciborie.

44
NOORD-LIMBURG.

HELDEN EN HORST.

45

"At

162. Heiden. Wegkapelletje.
Opvoeding van de H. Maagd.

164. Panningen. R.-K. Kerk.
H. Annatrits.

163. Panningen. R.-K. Kerk.
Kruisvoet.

165. Amerika. R.-K. Kerk.
Houten kandelaars.

NOORD-LIMBURG.

46

gars

166. Horst. R.-K. Kcrk.

167. Horst. R.-K. Kerk (vOOr 1925).

47

HORST.

R.-K, KERK.

HORST.

168. Inwendig.

169. Maria-altaar.

17o. Hoogaltaar.

I7T.

Zijaltaar, Zuid.

172.
Horst.
Passiezuil.

173.

176.

Doopvont.

177.

Horst.

178.

Plaat en Gaai van de

Steenen leeuw.

Grafzerk van Joh. v. Wittenhorst
174. Horst.
en Josina v. Weess.
Schutterij Wilhelmina.

Horst.

Horst.

Horst.

Altaarschel.

175-

Meterik.

Preekstoel.

48
NOORD-LIMBURG.

HORST.

49

HORST. R.-K. KERK.

I 80. Calvariegroep.
Het Kruisbeeld.

1 8i. De H. Johannes.

179. De H. Maagd.

3
Christus
in nood.

1 8 .

I 8z. Wijwatervat.

184. Mis van Bolsena.

NOORD-LIMBURG.

So

HORST. R.-K. KERK.

185 . H. Annatrits.

187. H. Wilgefortis.

i86. Nood Gods.

I 88. Marianum.

5I

HORST.

HORST. R.-K. KERK.

189. H. Lucia.

193. H. Crispinianus.

19o. H. Sebastiaan.

194. H. Crispinus.

191. H. Jacobus maj.

192. H. Eligius.

195. H. Johannes.

196. H. Severinus.

197, 198.

H. Agnes.

HORST.

R.-K.

199, 200.

KERK.

H. Catharina.

52
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HORST.

20T.

203.

KERK.

1

i

Monstrans en Miskelken.

202.

R.-K.

HORST,
53

1

NOORD-LIMBURG.

54

HORST.

R.-K.

2

KERK.

0. Madonna.

204. H. Franciscus.

206. H. Antonius Abt.

20

8.

Wandblaker.

20.
9
Basement.
(Noorder zijbeuk).

zo7. H. Job.

2

10. Bedieningslantaarn.

HORST.

55

R.-K. KERK.

HORST.

2 I3 . Kaarsenstandaard.

21

1 . Ciborie.

2I 2.

Ampullenblad.

214.

Koperen kandelaars.

56

NOORD-LIMBURG.

GRUBBENVORST-KESSEL-MAASBREE.

216. Gem. Kessel. Drie zijden van een Driegodensteen (Foto's R. Mus. Leiden).

215. Gem. Grubbenvorst.
Lottum.
Zijkant Romeinsch altaar.

217. Gem. Maasbree. Blerik.
Romeinsche umbo
(foto R. Mus. Nijmegen).

21 8. Gem. Maasbree. Baarloo.
Situla
(foto R. Mus. Leiden).

KESSEL.

57

219. Kessel. Kasteel.

220.

Kesseleik. Madonna.
(Wegkapel.)

2 21.

Kessel. Kasteel.
Antependium.

NOORD-LIMBURG

58

222.

Kessel. Kasteel.

224. Kessel. Het Huis Ooien.

Kessel. Kasteel.

22.
3

225. Kessel. Molen t. N. van het dorp.

226. Baarlo. R.-K. Kerk.
Paaschkaars.

^^^^HlfR''^: ^
7-

Baarlo.

H. Sebastiaan.

Beweening bij het Kruis.

Blerik. R.-K. Kerk.
228. H. Antonius Abt.
229.

22

230.

Blerik.

Zilver van het
St. Sebastiaan-gilde.

ifP^

MAASBREE.
jC)

NOORD-LIMBURG.

60

2

32. Baarloo. Zilver van
het St. Urbanusgilde.

31. Baarloo. Huis Roffart.
Schouw.

2

233. Blerik. Zilver van het
St. Hubertusgilde.

234. Maasbree. Zilver van
het St. Annagilde.

6i

MAASBREE.

2 35.

Maasbree. R.-K. Kcrk.

236. Maasbree. R.-K. Kcrk inwendig
naar het Westen.

237.

2 38.

Maasbree. Monstrans.

Blerik (Echtenraai). Ka el
van de H. Anna.

Huis Roffart.

Kasteel de Borcht.

Baarloo.

Baarloo.

241.

239.

^^^^^^^^^ ^^j^j^^^

242.

240.

Bijgeb.

Huis Westering.

Kasteel de Berkt.

Maasbree.

Baarloo.

^^^^S
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245.

Ned. Herv. Kerk.

R.-K. Kerk. Inwendig.

243.

246.

BLITTERSWIJK.

R.-K. Kerk van het N.-O.

R.-K. Kerk. Aanbidding der Wijzen.

244.

MEERLOO.
63

NOORD-LIMBURG.

64

1711E174.*

247. Blitterswijk. R.-K. Kerk.

249. Meerloo. R.-K. Kerk uit het N.O.

248. Meerloo. R.-K. Kerk uit het N.W.

25o. Meerloo. R.-K. Kerk. Inwendig.

MEERLOO.

65

.7

251. Mu:rloo. H. oh. d. D.

25

4. Meerloo. Miskelk.

252. Blitterswijk. Monstrans.

2 55.

Blitterswijk. Kandelaars.

25

3 . Meerloo. H. 'Margaretha.

256. Blitterswijk. Doopvont.

257.

259.

Watermolen.

JtzJL^M&btë&S&MBËKÊÊÊÊBIÊBEEfól

Hoeve ,,'t Kasteeltje"

Meerloo.

Meerloo.

Blitterswijk.

Woning.

260.

Blitterswijk.

Wij wateremmer.

Lavaboketel.

1^^^^^^=^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

258.

66
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263.

^^^^^^^

261.

Tienraai.

Ex-voto.

^
264.

'
Zwolgen.

R.-K. Kerk uit het N.-O.

^^^^^^^^^^'' *

Zwolgen.

Calvarie.

262.

265.

Zwolgen.

Zwolgen.

Doopvont.

R.-K. Kerk. Inwendig.

MEERLOO.
67

NOORD-LIMBURG.

68

267. Blitterswijk. Ka el.
H. Annatrits.

266. Zwolgen. R.-K. Kerk.
„Christus docens".

2

7 o . Zwolgen.
H. Bernardus.

268. Zwolgen.
H. Catharina.

269. Zwolgen.
H. Antonius Abt.

MOOK EN MIDDELAAR.

271. De „Mooker" schans (foto Mil. Luchtvaartafd. Soesterberg).

272. De „Heumensche" schans (foto Mil. Luchtvaartafd. Soesterberg).
Gereproduceerd met machtiging van Z. E. den Minister van Defensie.

69

70

NOORD-LIMBURG.

MIDDELAAR. R.-K. KERK.

27 3

. Westfront.

275. H. Sebastiaan.

2 7 4. Inwendigl naar het Westen.

276. Ciborie.

277. Kandelaar.

MOOK EN MIDDELAAR.

2 7 8. Middelaar. Kazuifel.

281. Mook. Albasten reliefs.

2 79 .

7I

Nliddclaar. Dalmatiek.

2 8 2.

280. Mook. Monstrans.

Middelaar. Missaalband.

72

283. Mook. R.-K. Kerk. Toren.

NOORD-LIMBURG.

284. Middelaar. R.-K. Kerk vOOr de verbouwing.

286. 't Ven. Ka el van den H. Antonius Abt.

285. Mook. R.-K. Kerk. H. Antonius Abt.

287. Sevenum. De kerk in 1675.

SEVENUM.

73

SEVENUM. R.-K. KERK.

288. De toren.

290. Doopvont.

28 . .

Monstrans.

291. Grafkruis.

NOORD-LIMBURG.

74

293. Venloo. Madonna, hoek
Maas- en Helschriksel.

2 94. Venloo. Stadswal,
torenuitbouw, binnenzijde.

292. Venloo. Domeinsteen.

296.

295. Genooi. Kruisbeeld.

Venloo. Annatrits
(Parade 24).

VENLOO.

75

HET ARSENAAL
(THANS ADMINISTRATIEGEBOUW).

297. Voorgevel vOOr de verbouwing.

.":144041rign'r.ir
298. Voorgevel.

s

299. Achter- en zijgevel.

76

NOORD-LIMBURG.

3oo. Venloo. Raadhuis in het eerste deel der i8de eeuw.

301. Venloo. Raadhuis 0927).

VENLOO.

302. \Tenloo. Raadhuis. Achtergevel (1927).

3o3. Venloo. Raadzaal (192.7).

77

78

NOORD-LIMBURG.

3o a. Raadhuis. In 1932 teruggevonden portiekhal.

VENLOO.

3 o 3 b. Het Raadhuis na de restauratie in 1934.

79

8o

NOORD-LIMBURG.

RAADHUIS.

304. Gewelf in het torenportaal.

06. Bronzen maatvat.
3

305. Bronzen lampdrager.

307 en 3 08. Hardsteenen leeuw van de bordestrap.

VENLOO.

309. Ned. Hcrv. kcrk. Inwendig.

31o. Ned. Herv. kerk. Broodschaal.

81

82

NOORD-LIMBURG.

KERK v. D. H. MARTINUS
TE VENLOO.

311. Westzijde, naar eene oude of beelding.

312. De Kerk gezien van uit het Oosten.

13. De Kerk gezien van uit het Zuid-Oosten.
3

VENLOO.

314. Dc H. Martinuskerk. Inwendig.

83

315.

EN

KNIEL-

H. M A R T I N U S K E R K .

ZIT-

EN

DE

KOORBANKEN
BANKEN IN

HMÜHHH^^HI

318.

HHHHHHH

319.

IflHHHH
H^SB
84
NOORD-LIMBURG.

VENLOO.

H. MARTINUSKERK.

2o en 321. Doopvont en draaikraan
3
met het wapen van Venloo.

85

322.

H.

Afsluiting der

Doopkapel.

MARTINUSKERK.

86
NOORD-LIMBURG.

VENLOO.

3
2 3 . H. Martinuskerk. Preekstoel.

87

324.

326. Kalksteenen
Nood Gods.

Bor^ der Orgelgalerij.

flfl&lSi^fiBHH

jBHVjw

IffW

327.

Kruis met Kruisbeeld en de
Evangelistensymbolen.

3 2 5 . Gewelfschildering.
(De overschaduwing van den
Heiligen Geest.)

88
NOORD-LIMBURG.

^

331.

Wandluchter.

MARTINUSKERK.

329.

Christus tusschen de moordenaars.

^^^^H[^HHHflRHH

H.

332.

Zilveren altaarschel.

330. Marianum.

VENLOO.
8 9

333.

Monstrans.

KERK

v.

D.

334.

Monstrans.

•••^^•I^H^Hj
1

3 3 5 . Reliekkruis.

MARTINUS.

90
NOORD-LIMBURG.

VENLOO.

KERK v.

3 36. Ciborie.

D.

H. MARTINUS.

3;7. Miskelk.

3
3 8 en 3 39. Communiebanken.

92

NOORD-LIMBURG.

345 . Knop v. d.
Commandantsstok
v. h. Akkermansgilde.
340. H. Mart. Kerk. Wijwatervat.

342. De symbolen der Evangelisten Marcus en Johannes.

341. H. Mart. Kerk. Wijwatervat.

344. Kroon van denprocessiehemel.

toebehoorende
a. d. Aartsbroederschap van het
Allerheiligst
Sacrament.

Af b. 342, 343, 344,
der hoekversieringen en
v. h. topstuk v. een
processiehemel,

343. De symbolen der Evangelisten Lucas en Mattheus.

346. Zuil, voorheen met
kruis (H. Martinuskerk.).
347-

^
Poortdoorgang t. d. H. Nicolaaskerk.

34?- H. Nicolaaskerk.
Nood Gods.

VENLOO.
93

349.

Inwendig.

350.

VAN

DEN

Inwendig naar het

KERK

NICOLAAS.

Z.-O.

H.

94
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VENLOO.

9S

353. Gebakken aarden Madonna.

(In het Dominicanenklooster).
351. Kloosterkapel.

351 en 352, van het vroegere klooster der
Annunciaten, thans van de Dominicanen.

35 2. Hoek Kloostergang.

354 . De St. Jacobskerk in 1925.

96

NOORD-LIMBURG.

3
55. Ka el V. h. vroegere Francisc. klooster.

357. Detail v. h. Westfront der kapel.

356. De kapel, inwendig.

35 8. Trap in het vroegerc klooster
Mariaweide.

359. Voormalig
St. Jorisgasthuis.

Latei van het voormalige Weeshuis

361. Front van een offerbus van het
Gevel van de voormalige Stadsschool. voormalige Weeshuis.

362.

360.

VENLOO.
97

98

NOORD-LIMBURG.

36 4. Huis „ Schreurs,
"
Groote Kerkstraat '9-21I.

363. Huis „Romer", Jodcnstraat 3o-32.

3
65. Kraagsteen van het
Huis „ Schreurs".

66. Kraagsteen van het
3
Huis „ Schreurs".

VENLOO.

367a. Raadhuis. Schilderij. Aanslag op Venloo in 1606.

99

I00

NOORD-LIMBURG.

VENLOO. RAADHUIS. SCHILDERI JEN.

367b. Het verraad van Valloo in 1597 en de geschiedenis van Haman en Esther.

368. Het Laatste oordeel.

370.

Portret van burgemeester Beckers.

VLNLOO. RAADHUIS.

6

3 9-

Schoorsteenstuk in de raadzaal.

SCHILDERIJEN.

De

Vrijheid.

VENLOO.
IOI

371.

St. Joris

met den draak.

VENLOO.

H.

MARTINUSKERK.

372.

Ecco

Homo.

SCHILDERIJEN.

1 0 2
NOORD-LIMBURG.

103

VENRAAI.

373. Kastenraai, R.-K. Kerk,

374. Kastenraai. R.-K. Kerk.

375 .

Lcunen. R.-K. Kerk inwendig.

37 6. Kastenraai.
II. Matthias.

377 . Meerseloo.
Kraagsteen.

104

NOORD-LIMBURG.

MEERSELOO. R.-K. KERK.

378. Koor. Uitwendig.
379. Ko or. Inwendig.

80. Kruisbeeld.
3

381, 382, 383. Beelden van den H. Joh. den Dooper.

VENRAAI.

105

*

I

1
rEw

3
85. Dc Kerk in 1904, gezien van uit het Noord-Oosten.

OORLOO.
384. De toren in 1904.

R.-K. KERK.

386. Inwendig, na de toevoeging der zijbeuken.

3 87. Gewelf beschildering.

388.

H. Machutus.

389.

OORLOO.

H. Antonius Abt.

390.

Ciborie.

391.

H. Lucia.

392.

H. Petrus

R.-K.

KERK.

Io6
NOORD-LIMBURG.

1 07

VENRAAI.

393 .

Gezien uit het N.-0.

394 . Inwendig.

OOSTRUM.
R.-K. KERK.

394b. Kraagsteen.

94 a. Sluitsteen.
3

395. Gezicht op de sactistie.

io8

NOORD-LIMBURG.

OOSTRUM. R.-K. KERK.

396. Kruisbeeld.

398. De Zweetdoek.

397. 0. L. Vrouw van Oostrum.

399. FL Antonius Abt.

I 09

VENRAAI.

OOSTRUM. R.-K. KERK.

401.

400.

402.

Ciborie.

Monstrans.

Patcen.

40 3 . Miskelk.

I I0

NOORD-LIMBURG.

OOSTRUM (VOORWERPEN). - SMAKT (KAPEL).

04 . Ampullen stel.
4

405. Bedieningslantaarn.

06 . Koperen Kandelaars.
4

07. Vleugelstukken
4
(van het orgel).

409. De kapel van Smakt. Inwendig.

408. Tinnen kelken.

III

VENRAAI.

4 1 I • Inwendig.
41o. Uitwendig.

VELTUM. KAPEL.

•

412. Bedieningslantaarn.

13. Lavaboketel.
4

4 1 4. H. Hubertus.

I
419.

415.

Smakt.

Brukske.

H. Jozef.

1

H. Annatrits.

420.

!

Veltum.

IUI

""'•" "

H. Rochus.

' I

I

I

418. Smakt. H. Laurentius.

421. Veltum. H. Antonius. 422. Veltum. H. Annatritj

l dZH:

416^ De Hiept. H. Oda. 417. Leunen. H. Catharina.

112
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423.

Uitwendig.

R.-K.

KERK

VAN

DEN

H.

424.

PETRUS.

Inwendig.

VENRAAI.
ii 3

VAN

DEN

H.

.1,
-—

Altaar, thans te Tongeren (België).

.—

426.

PETRUS.

:

Inwendig naar het Westen.

KERK

i

425.

R.-K.

114
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1

427.

Doopvont.

R.-K.

2

4 ^.

VAN

Preekstoel.

KERK

DEN

H.

PETRUS.

429. Biechtstoel.

VENRAAI.
115
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NOORD-LIMBURG.
R.-K.

KERK VAN DEN H. PETRUS.

43o. Marianum. Oostelijk beeld.

43 I . Marianum. Westelijk beeld.

43
2. Koperen lessenaar.

433. Koperen lessenaar, van voren.

VENRAAI.

434 . R.-K. Kerk van den H. Petrus. Houten beeld van den patroonheilige.

117

NOORD-LIMBURG.
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R.-K.

. H. Paulus.
435

439 . H. Matthias.

443 . H. Jac. min.

KERK VAN DEN H. PETRUS.

43 6. H. Petrus.

440. H. Mattheus.

444 . H. Taddeus.

437. H. Johannes.

44 1. H. Simon.

. H. Bartholomeus.
445

438. H. Andreas.

442. H. Philippus.

446. H. Jac. maj.

119

VENRAAI.
R.-K.

447 . H. Jacobus maj.

45'. H. Lucia.

KERK VAN DEN H. PETRUS.

8. H. Antonius Abt.
44

452. H. Oda.

449H. Bernardus.

453 . H. Severinus.

450. H. Laurentius.

454 . H. Elisabeth.

NOORD-LIMBURG.

I20

45 6. H. joris met den draak.

455- Maria,
Moeder van Smarten.

KERK VAN
DEN H. PETRUS.

R.-K.

7. H. Petrus.
45

458. Nood Gods.

459. H. Crispinus.

VENRAAI.

DE R.-K. KERK

460. Stralen monstrans.

121

V. D.

461. Cilindermonstrans.

H. PETRUS.

462. Ciborie.

NOORD-LIMEURG.

122

R.-K.

KERK VAN DEN H. PETRUS.

464 . Kraagsteen
in den Noordbeuk.
465. Kraags teen
in de Sacristie.

463. Miskelk.

66. Koperen kandelaars.
4

4
67. Koperen kandelaars.

VENRAAI.

468. Gesticht S. Jozef.
H. Antonius Abt.

69. Franciscaner kerk.
4
Tabernakelkruis.

471. Franciscaner kerk. Expositietroon.

123

0. Gesticht S. Jozef.
47
H. Jozef.

472. Franciscaner kerk. Reliekhouder.

I24

NOORD-LIMBURG.

473. Francisc. klooster. Beweening.

474. Francisc. klooster. jezus in den tempel.

. Francisc. klooster. Processiestaf.
475

476. Ketting van het Zandakkersgilde.

VENRAAI.

12 5

KLOOSTER DER PATERS FRANCISCANEN.

478. Miskelk.

477 . Monstrans.

479 . Haardplaat.

80 . Koperen kandelaars.
4

481.

484.

Grisaille ruitje.

Kruis met Kruisbeeld.

485.

H. Augustinus.

482.

EN

486.

Nood Gods.

487.

H. Ursula.

H. Antonius Abt.

483.

PENSIONAAT JERUSALEM.

Zwijnslederen boekband.

URSULINENKLOOSTER

iz6
NOORD-LIMBURG.

WANSUM.

488. Geisteren. Toren.

8. Geisteren. Grafsteen.
49

491. Wansum. Doopvont.

12.7

49o. Wansum. Koor.

492. Geisteren. Schutterijzilver.

128

NOORD-LIMBURG.

493 . Wansum. R.-K. Kerk.
Miskelk.

494. Geisteren. R.-K. Kerk.
Monstrans.

496. Wansum. H. Michael.
(Wegkapelletje.)

497 . Geisteren, H. Willibrordus
(i. d. kapel).

495. Wansum. R.-K. Kerk.
Madonna.

498. Wansum, R.-K. Kerk.
H. Leonardus.

501.

Voorburcht.

Zuilenhof (1918).

Kasteel.

Kasteel.

499.

502.

GEISTEREN.

Kasteel uit het Z.W.

Kapel en put van den H. Willibrordus.

500.

WANSUM.
129

T 30

NOORD-LIMBURG.

GET STEREN.

5o3. Kasteel. De zuilenhof in 1917.
(Foto v. Jhr Dr E. v. Nis en t. Sevenaer.)

