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V

Voorwoord.
Afdeeling A der bij Koninklijk Besluit van 10 Mei 1918, No. 66 ingestelde
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg heeft in opdracht het samenstellen en
uitgeven eener geïllustreerde beschrijving van alle in Nederland aanwezige gebouwen
en voorwerpen, dagteekenend van vóór 1850, die eenig belang hebben uit een oogpunt
van kunst of geschiedenis. Aldus zal worden verkregen een handboek, waarin men
over de aanwezigheid, de artistieke of historische waarde en den toestand der
monumenten van geschiedenis en kunst uitvoerige inlichtingen kan vinden en te
gelijker tijd een volledige en betrouwbare bron voor de Nederlandsche
kunstgeschiedenis.
Ten einde dit groote werk met meer kennis van zaken te kunnen volbrengen en
een handleiding te scheppen, welke bij de in bewerking zijnde en de voorgenomen
geïllustreerde beschrijvingen nuttigen dienst zou verleenen, tevens ook om zoo
spoedig mogelijk een overzicht te verstrekken van al wat het behouden waard is,
ging men er toe over eene ‘voorloopige lijst’ der monumenten uit te geven, waarin
gebouwen en met gebouwen samenhangende voorwerpen alleen kort worden vermeld.
Voor het thans verschijnende achtste deel dezer lijst1) is nagenoeg geheel de stof
in de jaren 1918-1923 bijeengebracht door de te Maastricht woonachtige
Afdeelingsleden Dr. J.W.H. GOOSSENS, Ir. L.A.J. KEULLER en J.H.A. MIALARET,
en voor zoover het de schilderijen betreft, grootendeels door het Afdeelingslid Dr.
C.J. HOFSTEDE DE GROOT. De heer MIALARET nam in honderd van de toenmaals
honderd-een-en-twintig Limburgsche gemeenten de daar aanwezige monumenten
op. De heer GOOSSENS inventariseerde de gemeenten Amby, Amstenrade, Berg en
Terblijt, Gronsveld, Houtem (gedeeltelijk), Kadier en Keer, Meer, Meersen
(gedeeltelijk) en Rijkholt; de heer KEULLER de gemeenten Borgharen, Bunde, Eisden,
Geul, Itteren, Kerkrade, Meersen (gedeeltelijk), Mesch, Oud-Vroenhoven, St. Pieter
en Torn; voorts ook de Munsterkerk en de kathedraal van Roermond en de abdijkerk
van Susteren, van welke gebouwen, ofschoon gelegen in den heer MIALARET
toegewezen gemeenten, deze de inventarisatie gaarne afstond aan zijn medelid
KEULLER, toen laatstgenoemde hierop bleek prijs te stellen. De gemeente Valkenburg
en

1) Deel I, II, III, IV, VI, VI en VII, gewijd aan de provincies Utrecht, Drente, Zuid-Holland,
Gelderland, Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam), Zeeland en Overijsel, zijn eveneens
verkrijgbaar bij den uitgever dezes, A. Oosthoek, te Utrecht.
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een gedeelte der gemeente Houtem werden opgenomen door den secretaris, Dr. E.J.
HASLINGHUIS. Wat Maastricht betreft werd het materiaal bijeengebracht door de
heeren GOOSSENS, KEULLER, HASLINGHUIS en den commies, Jhr.E. VAN NISPEN
TOT SEVENAER. De heer HOFSTEDE DE GROOT inventariseerde de schilderijen en
muurschilderingen in zeven-en-zestig gemeenten, nadat hij reeds vroeger de in
Maastricht aanwezige had beschreven. Eindelijk zijn de aanteekeningen omtrent de
vóór- en vroeghistorische oudheden en opgravingen afkomstig van den heer
GOOSSENS.
De heer MIALARET bracht de door hem verzamelde gegevens in persklaren vorm;
voor de overige gemeenten deden dit de secretaris, de hoofdcommies, de heer F.J.
VERMEULEN (St. Servaaskerk te Maastricht) en de juistgenoemde commies (kloosters,
liefdadige gestichten en particuliere gebouwen te Maastricht).
De correctie der drukproeven geschiedde, behalve door de bewerkers, door den
voorzitter en den secretaris.
De samenstellers mochten bij hun bezoeken welwillende aanbeveling en
medewerking ondervinden van Z.D.H. den bisschop van Roermond, de betrokken
gemeente- en kerkbesturen, de W. Eerw. heeren pastoors en rectoren, en de bezitters
van kasteelen en andere particuliere huizingen.
In het bijzonder worden hier voorts nog met erkentelijkheid herdacht de inlichtingen
en hulp verleend door de W. Eerw. heeren pastoors: wijlen MARTIN RUTTEN,
laatstelijk te Venraai, M.J. JANSSEN te Meerlo, J.A.R. MUNNECOM te Broekhuizen,
J.A.L. VAN SOEST te Broekhuizervorst; de Eerw. heeren G. HESSE O.F.M. te Weerd
en J.H.J.A. VAESSEN te Vaals; en de heeren J. BLOEMEN te Venloo, TH. DORREN te
Valkenburg, G. DELHOUGNE te Sittard, Ir. W. SPRENGER en J. MERTZ te Maastricht,
P. PETERS te Heerlen.
Evenals tot dusverre zijn de monumenten in deze lijst gerangschikt volgens de
gemeenten, en deze laatste in alphabetische volgorde geplaatst naar de spelling der
‘Woordenlijst’ van het Aardrijkskundig Genootschap. - Binnen elke gemeente
geschiedt de vermelding der monumenten volgens deze indeeling:
a. Voorhistorische, Romeinsche en oud-Germaansche monumenten.
b. Verdedigingswerken.
c. Bruggen, sluizen, standbeelden en andere gedenkteekenen, kruisen, pompen,
grenssteenen, enz.
d. Wereldlijke openbare gebouwen.
e. Kerkelijke gebouwen.
f. Gebouwen van liefdadigheid, wetenschap en kunst.
g Particuliere gebouwen.
h. Musea, particuliere verzamelingen, varia.
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Aan de vermelding der monumenten zijn toegevoegd: een opsomming hunner
voornaamste onderdeelen, enkele historische gegevens, voor zoover die in voor de
hand liggende literatuur werden gevonden en betrouwbaar geacht, en eene dateering,
waar mogelijk aangegeven door een jaartal, en overigens door een eeuwcijfer, gevolgd
door A of B ter aanduiding van de eerste of tweede helft eener eeuw, of door a, b, c,
d, om een der vierendeelen van de eeuw aan te wijzen.
De plaatsaanduiding der onderdeelen van een gebouw geschiedt zooveel mogelijk
door aanduiding der windstreek, waarop zij gelegen zijn, bij kerken echter steeds,
als waren zij zuiver georiënteerd.
Bij het kennis nemen van de dagteekening der monumenten in deze provincie
houde de lezer er rekening mede, dat de bewerkers hier een, in het bijzonder ten
aanzien van voortbrengselen van den g o t h i s c h e n stijl heerschend, archaïsme
hebben opgemerkt: afgezien van de bouwwerken in Maastricht en Roermond, bleek
een voorwerp veelal een halve eeuw jonger te zijn dan zijn stijlkenmerken lieten
vermoeden.
Ten opzichte van wegkapellen, wegkruisen, boerderijen, jaarankers, en jaarsteenen
was het niet doenlijk volledigheid te verkrijgen; nog minder ten opzichte van
schuttersketens, waarvan het opsporen en onderzoeken doorgaans zeer tijdroovend
bleek.
Achter de ‘Toevoegsels en verbeteringen’ is (blz. 585) een lijstje opgenomen van
de kerken, welke sinds 1923 werden afgebroken, buiten gebruik gesteld of belangrijk
gewijzigd.
De gemeente Maastricht is genomen in den omvang, dien zij heeft sinds 1 Januari
1920 na inlijving van de gemeenten Oud-Vroenhoven en St. Pieter en van gedeelten
der gemeenten Amby, Borgharen, Gronsveld (Heugem), Heer en Meersen (Limmel).
Een chronologisch overzicht der voornaamste bouwwerken, een register van
kunstenaars en ambachtslieden, ingedeeld volgens hun vakken, een register van
geslachts- en persoonsnamen en een topografisch register, een en ander samengesteld
door Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE, besluiten het boek.
Zooals de titel aanduidt, draagt dit werk een voorloopig karakter. Voor op- en
aanmerkingen houdt onze Afdeeling zich daarom dringend aanbevolen.
Afdeeling A der Rijkscommissie voornoemd:
De Voorzitter: Mr. Dr. J.C. OVERVOORDE.
De Secretaris: Dr. E.J. HASLINGHUIS.
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I.
Amby - Meer.
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Amby.
a. Romeinsche oudheden zijn gevonden bij den bouw van de openbare school in
1867. Oud metselwerk, waarin Romeinsche dakpannen zaten, is aangetroffen op het
kerkhof in 1868. Romeinsche oudheden ten Z. van ‘den Heukel’ in 1918.
e 1. De R.K. KERK (H. Walburgis), gebouwd in 1865, bezit:
Eiken bank (1751) met gedraaide pooten.
Overblijfselen van een eiken communiebank (XVIII).
Een twintigtal grafzerken van Naamsche steen (XVI-XIX A).
Houten beeld (XVIII) van den H. Jozef, thans gepolychromeerd.
Waterverfteekening der oude kerk, gemaakt kort voor de afbraak in 1865.
Koperen lichtkroon, tweemaal acht lichts (XVII).
Modernen reliekhouder met oude verzilverde koperen onderdeelen (XVII-XVIII);
zilveren reliekhouder (XVII) met modern voetje; twee versierde houten kistjes (XVIII
B), waarin kleine glazen ampullen voor St. Walburgsolie; kleinen zilveren kelk
(XVII, Maastrichtsche keur).
Zilveren kroontje (XVII of XVIII).
Twaalf koperen kandelaars (XVII B-XIX A) van verschillend model.
Driestel misgewaden (XVIII B) van beschilderde witte zijde.
Driestel van roodpaarse zijde met borduurwerk (XVIII B).
Koorkap van witte zijde met borduurwerk (XVIII B).
Klok, gegoten in 1761 door N. Legros te Luik.
2. Kerkstraat 114. Het klooster der Zusters Franciscanessen van den H. Jozef bezit:
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Altaar (XVIII B) in geverfd hout, volgens opgave afkomstig uit de R.K. kerk.
3. Het HUIS SEVEREN (1742), thans klooster der zusters ‘de la Miséricorde’, is een
baksteenen gebouw met natuursteenen details, gedeeltelijk nog omgracht. Gedeeltelijk
verbouwd en vergroot met kapel en veranda. Aan de oostzijde brug van drie bogen
over de gracht. De derde boog vervangt de vroegere ophaalbrug. Ingang met twee
zijlichten. Daarboven de wapens - van Slijpe en - van Bogaert met het jaartal 1742.
Inwendig: eiken deuren met koperen beslag, trap met gedraaide balusters en gesneden
hoofdbalusters, acht schoorsteenmantels, waarvan vier nog volledig aanwezig;
deuropening met bovenlicht aan de westzijde; alles uit den tijd van den bouw. Uit
lateren tijd (XVIII B) zijn twee gesneden eiken deuren en een gedeelte van de
stucversiering der groote zaal, alsmede de schoorsteenmantel in de keuken.
g 1. SEVERENHOF. Pachthoeve van het huis Severen, doch thans daarvan gescheiden.
Aan de noordzijde poortgebouw met torentje (XVII b). Baksteen met natuursteenen
details. Op den sluitsteen van den poortboog het jaartal 1647, in het fronton daarboven
het wapen - Pain et Vin. Krulankers aan het poortgebouw. In de pachterswoning
ijzeren haardomlijsting Lodewijk XIV.
2. GRAVENHOF. Inrijpoort van Naamsche steen met wapen - Graven op den sluitsteen
(XVIII A). In de voormalige pachterswoning een schouw met twee Ionische halve
zuilen in natuursteen.
3. WITHUISHOF. Heerenhuis met boerderij. Het huis is van baksteen met hardsteenen
details (XVIII B en XIX a). Eenvoudig versierde hardsteenen omlijsting van den
hoofdingang aan de zuidzijde (XIX a). Schoorsteenmantel met stucversiering in de
groote zaal (XIX a). Troggewelven op houten ribben in een vertrek der boerderij
(XVIII).
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4. HUIS WATERRIJK, oorspronkelijk heerenhuis met boerderij, thans in vier woningen
onderverdeeld, bestaat uit drie rechthoekige vleugels om een vierkanten binnenhof.
De zuid- of linkervleugel is het heerenhuis, van mergel en baksteen met het jaartal
1737; zeer verbouwd. Binnen is nog een eiken trap met balusters (XVIII B) en om
het bordes is eene leuning aangebracht, bestaande uit gedraaide eiken balusters
(XVIII), afkomstig van eene oude communiebank uit de parochiekerk. De noord- of
rechtervleugel is de schuur met stallingen, van baksteen en natuursteen; jaartal 1832.
In de stallen troggewelven op houten ribben.
5. HOF, genaamd DE TIENDSCHUUR, tot het einde der XVIIIe eeuw tiendschuur van
het kapittel van St. Servaas te Maastricht, thans heerenhuis met pachthoeve.
Heerenhuis van baksteen met hardsteenen details (XVIII d). Binnen zijn nog twee
schoorsteenmantels (XVIII d). In de pachterswoning troggewelf op houten ribben
(XVIII?). Van de twee baksteenen graanschuren heeft de hoogste en breedste het
jaartal 1762 op den sluitsteen van den poortboog. In deze schuur bevinden zich twee
spitsbogen, door muurbeeren versterkt, die de gordingen van het dak dragen.
6. Van het Valkenburgsche leen HEIHOF, dat al omstreeks 1406 voorkomt en thans
in twee hoeven verdeeld is, bestaat nog een graanschuur van baksteen met lagen
mergel uit 1743.

Amstenrade.
a. Romeinsche oudheden, op den Heiberg gevonden, zijn in het museum van het
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.
e. De R.K. KERK (H. Maria O.O.), gebouwd in 1853, bezit:
Eiken credenstafel (± 1700) met gedraaide pooten.
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Eiken biechtstoel (XVII d) op vier pooten, z.g. doovenbiechtstoel.
Een tiental grafzerken van 1719 af, met opschriften en gedeeltelijk met wapens.
H.-Annatrits (± 1600) van wit geverfd eikenhout.
Beeld van de H. Gertrudis van wit geverfd hout in eene soort nis van loofwerk (±
1700).
In de kapel der grafelijke familie ter linkerzij van het koor een aantal wapenborden,
waarvan een (1788) en een (1818).
Monstrans van gedreven zilver, gedeeltelijk verguld, met liggenden cylinder,
stralende zon en zes getorste kolommetjes, met opschrift (1711) en wapen; tinnen
reliekhouder (± 1800) in den vorm van een kruis; ciborie (XIX A) van gedreven en
gegraveerd zilver, gedeeltelijk verguld; kelk (XVII B) van koper en zilver, geheel
verguld, met rijk drijfwerk; zilveren kelk (XIX A) met gedreven ornament in laten
Lodewijk XVI-stijl.
Twee paren gegoten geelkoperen kandelaars (XVII), waarvan een paar met
ingeslagen merken; een paar gegoten geelkoperen kandelaars (XVIII B); koperen
bedieningslantaarn (XVIII) in den vorm van een achthoek.
Missaal (1823) met zilveren beslag Lodewijk XVI.
Drie klokken, waarvan een gegoten in 1756 door Christian Wilhelm Voigt, met
wapens en opschrift overgenomen van een oudere (XVII), en twee, gegoten in 1833
door de gebroeders Gaulard te Tongeren.
g 1. KASTEEL VAN AMSTENRADE. Gebouw (XVIII d) van baksteen met onderdeelen
van Naamsche steen en mergel, door de architecten Soiron en Picard met twee vleugels
aan de voorzijde en twee uitspringende torens aan de achterzijde ontworpen; voltooid
werden alleen het hoofdgebouw met eenen vleugel, bestaande uit kelderverdieping,
gelijkvloers en twee verdiepingen, en aan de westzijde een hooge toren, twee
verdiepingen hooger dan het huis, met hoekblokken en balustraden van Naamsche
steen, klokvormig
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dak, bekroond met koepeltje en piron; het hoofdgebouw met risaliet aan voor- en
achtergevel; aan dezen laatsten modern bordes met trap (door H. Beijaert). Inwendig:
eiken deuren, betimmeringen en stucversieringen (XVIII d - XIXa). In de groote zaal
geschilderd plafond (XVIII d, door M. de Lovinfosse, hersteld in 1923). In de eetzaal
rondom wandbeschildering (XVIII d) door M. de Lovinfosse, in de ‘ronde kamer’
gewelfschildering, nabootsing van een gezicht naar trommel en lantaarn van een
koepel. In de ‘Chineesche kamer’ wandbeschilderingen (chinoiserieën) toegeschreven
aan de Lovinfosse, de nis in deze kamer versierd met beschilderde stucreliefs: palmen
en vogels.
Verzameling van meubelen (XVII A-XIX a), porcelein (XVIII en XIX A),
zilverwerk (grootendeels Luiksch XVIII B), Spaansch kunstsmeedwerk en
schilderijen, waaronder familieportretten uit de geslachten de Marchant d'Ansembourg
(door de Lovinfosse e.a.), de Wendt, de Haym en van Elderen en verder stukken
door, of toegeschreven aan F. Snijders, Claude Lorrain, D. Teniers en C. Dusart.
In het park bevinden zich nog een liggende zonnewijzer met het jaartal 1754 en
een romaansche doopvont (± 1200, nu bloemenbak) van Naamsche steen uit de
parochiekerk.
Bijgebouwen (XVIII d): het bureau van den rentmeester (gedeeltelijk
gemoderniseerd), de oranjerie en een rond gebouw met zuilen in het park.
2. Pachthoeve bij de kerk, voormalige PASTORIE. In twee kamers van het
woonhuis nog plafondversieringen in stuc (XVII B). In de graanschuur vier zware
gemetselde spantbogen in spitsboogvorm om het dak te dragen (XVIII?).
h. De schutterij van de H. Gertrudis bezit:
Zilveren vogel, met zeven plaatjes, waarvan een met het jaartal 1652.
Zestig zilveren platen aan zilveren ketting, hiervan dertig (XVII c-XIX b).
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Arcen en Velden.
a. Gallo-Germaansche GRAFHEUVELS in het N.O. der gemeente bij grenspaal 500,
ongeveer 3 K.M. van het urnenveld De Hamert (gemeente Bergen).

Arcen.
b. Bouwval van een vierkanten baksteenen POORTTOREN (XIV of XV), inwendig
rond met resten van een wenteltrap op segmentbogen; de aanzet van den poortboog
nog aanwezig. Een deel der grachtindieping nog herkenbaar.
e 1. De R.K. KERK (HH. Petrus en Paulus), georiënteerd met 1½o noordelijke afwijking,
is een van baksteen met groefsteenen details opgetrokken en met ribgewelven
overspannen kruiskerk (XV of XVI, in de XVIIe eeuw door brand zwaar geteisterd),
en bestaat uit: a. een driebeukig schip van twee traveeën, de blinde middenbeuk
breeder en hooger dan de zijbeuken; b. een éénbeukig dwarsschip; c. een (iets ouder?)
koor (XV) van één travee en een 5/8-gesloten polygoon; d. een achter het koor gelegen
(voormalige) sacristie (1808); voorts, toegevoegd, een modernen westtoren (tevens
portaal), een doopkapel en een sacristie. Eenvoudige steunbeeren en spitsboogvensters
(nieuwe traceeringen), dichtgemetselde zijingangen; gelede kruispijlers met slechts
kapiteelen op de ronde hoekschalken; de koorgewelven op kraagsteenen. De kerk
bezit:
Fraaie hardsteenen doopvont (XV) met koppen; het onderstuk ontbreekt.
Grafsteen met wapenschild (1599, afgesleten).
Op doek geschilderde Kruisafneming (XVII B, voormalig altaarstuk).
Zilveren monstrans (1726), waaraan een Madonnafiguurtje (XIV); zilveren miskelk
(1754).
Vijf paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B);
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een paar grove, gedreven koperen, geprofileerde kandelaars (1827); ziekenlantaarn
(± 1700).
Drie driestellen en een koorkap (XVIII).
Drie klokken, waarvan twee in 1681 gegoten door Petrus van Trier, en een in 1750
door Alexius Petit.
Op het kerkhof: priesterzerk (1723); grafkruisen van 1658 en 1793; in de kerkmuren
opgenomen: elf (?) kleine steenen kruisen.
2. Het KAPELLETJE van de H. Anna, een baksteenen heiligenbeeldhuisje (XVIII?),
bevat een houten Maria-Annagroepje (XVIII) en een houten Madonnabeeldje (XVIII).
g 1. Het binnen een oudere omgrachting gelegen, zelf aan drie zijden omgrachte,
KASTEEL VAN ARCEN (± 1700) is een boven een onderverdieping twee verdiepingen
hoog baksteenen gebouw onder tweeledig schilddak met zakgoot. De elf
vensterbreedten metende vóór- en achterfronten hebben elk een drie vensters breede
middenrisaliet onder een fronton (vóór met alliantiewapen); de onderverdieping met
eenvoudige vierkante getraliede segmentboogvensters, is geheel effen, de muren
daarboven zijn versierd met langs de twee verdiepingen opgaande, onder den
overstekenden dakrand door korfbogen vereenigde penantpilasters, waartusschen de
eenvoudige segmentboogvensters; vóór rechts (vroeger denkelijk ook links) een
smalle, drie vensterbreedten uitspringende, vleugel; aan de voorrisaliet de met een
groefsteenen lonische ordonnantie getooide hoofdingang aan een tweevleugelige
bordestrap. Inwendig: eenvoudige voorhal; groote zaal met eiken parketvloer,
lambrizeering Lodewijk XV, schoorsteenmantel (midden-XVIII) met spiegel en
portret van Frederik Willem I van Pruisen (XVIII A, doek, Duitsche school);
slingertrap met gesneden leuning Lodewijk XV; vertrek met beschilderde zoldering:
Flora (XVIII A, doek, Hollandsche school); vertrek met dubbel kruisgewelf; nog
drie schoorsteenommantelingen (XVIII en XIX a); vele
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deuren Lodewijk XIV; de onderverdieping fraai overkluisd. Los: een ijzeren
haardplaat met wapen (± 1700) en een gebroken gedenksteen, waarop nog zes
kwartierwapens. In de gang een ruitvormig rouwbord (1770).
De baksteenen voorburcht (midden-XVII) bestaat uit dienst- en bedrijfslokalen
aan weerszijden van een vierkante middenpoort met hardsteenen bossagefront; de
vierkante torenkamer heeft een achthoekige spits met knop. Vóór boven de poort
alliantiewapen (1653); achter, verplaatst, dito (1763).
Baksteenen boogbruggen vóór het kasteelplein en vóór de poort.
Twee verdiepingen hooge schuur (± 1700, thans ten deele ingestort) met
pilasterversiering in den trant van het kasteel.
Kleine schuur met ankerjaartal 1713.
2-4. Huis A 61. Ankerjaartal 16(?)6; A 117. Ankerjaartal 1671; A 131. Topgevel
met S-vormige vlechting-kanten en ankerjaartal 17 (3?)7.
h. Van de St. Sebastiaans-schutterij bleven bewaard: een trom (1735), en een
(versleten) vaandel (1733).

Hasselt.
e. Het KAPELLETJE van de H. Anna, een baksteenen open heiligenbeeldhuisje (±
1700?), bevat een kleine Maria-Anna groep.
g. STANDAARDMOLEN op steenen voet.

Lom.
e. DE KAPEL van den H. Antonius Abt, georiënteerd met 6o zuidelijke afwijking, van
baksteen opgetrokken en met ribgewelven overspannen, bestaat uit een enkelvoudig
schip (1671, volgens ankerjaartal in den eenvoudigen topgevel) van drie traveeën,
door een triomfboog gescheiden van een even breed koor (XV of XVI) van één travee
en een 5/8-gesloten
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polygoon. Zeshoekig dakspitsje, Zijingang (korfboogdeur) met nis, waarin een houten
beeldje van den H. Antonius Abt. De kapel bevat:
Barok Korinthisch altaar (XVII), met altaarstuk: Christus aan het kruis (XVII d,
doek, copie en spiegelbeeld naar A. van Dijk in de St. Michielskerk te Gent) en
houten Madonna. Houten Kruisbeeld (XVII).
g. DE SPIJKER (thans deel uitmakende van een boerderij). Rechthoekig baksteenen
huis (XVI of XVII?), twee verdiepingen hoog, onder zadeldak tusschen twee toppen,
één recht, één met door kwartronden gevulde trapjes, beide met duivengaten.
Keldervak met baksteenen tongewelf.

Schandeloo.
g 1. C 147. Boerenwoning met stroodak; ankerjaartal 1781.
2. C 163. Fraaie boerderij; ankerjaartal 1720.
3. C 169. Boerderijgevel; ankerjaartal 1799.

Velden.
e. De R.K. KERK (H. Andreas), georiënteerd met 2½o zuidelijke afwijking, bestaat uit
een driebeukig schip (1857), een beneden van mergelsteen, boven van baksteen
opgetrokken toren (XIII? en XVI?), thans nieuw bekleed en verhoogd (1857), en het
5/8-gesloten polygoon (1655) van een baksteenen koor, nog in gothischen trant, met
eenvoudige steunbeeren en spitsboogvensters; deze voorzien van nieuwe traceeringen.
In een der steunbeeren ingemetseld: een kop van een middeleeuwsche doopvont. De
kerk bezit:
Twee barokke composiete altaren (± 1700).
Orgelkast (XVIII).
Houten beelden: H. Maria (± 1700); H. Sebastiaan (± 1700); H. Jozef, H. Jacobus
major, en twee adoranten (XVII en XVIII); H. Andreas (XIX b).
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Monstrans Lodewijk XVI.
Twee paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B); twee paar gedrevene
(XVIII); twee koperen wandarmen (1751); gedreven koperen processiekruis (XVIII).
Twee driestellen (XVIII), met kelkkleedjes en pallae.
Klok (1419).
Sacristiekast (XVIII). Kerkbank (XVIII) met liervormige zijkanten.
Haardsteentje (XVII) met het wapen van Arcen.
Op het kerkhof een steenen grafkruis van 1632.
g 1. C 8. Hoeve met ankerjaartal 1663.
2. C 114. Heerenhuis (1904) met nis, waarin een houten Madonnabeeldje (XVII?).

Vorst.
g. C 14. Boerderij; ankerjaartal 1778.

Baaksem.
a. Germaansche urnen zijn gevonden bij Nijpelshuiske en te Weyeren. Twee
Gallo-Germaansche urnen bevinden zich in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden.

Baaksem.
c. Op ongeveer 1/4 K.M. ten N. van den molen ‘Aurora’ een houten WEGKRUIS (±
1700).
e 1. De R.K. KERK (H. Johannes de Dooper) is een onbelangrijke, baksteenen,
drieschepige kleine kerk van 1850, met een ouden, eenvoudigen, geheel vierkanten,
uitwendig van mergelsteen, inwendig van keien gemetselden TOREN (± 1200) met
vier kleine rondboogvensters als galmgaten en een achthoekige houten spits; oriëntatie
21o afwijkende naar het N.; westingang (1850?) met hardsteenen omraming,
waarboven een gedenksteen (Ao 1576) eener herstelling der
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afgebroken tweeschepige kerk; aan den noordwesthoek moderne schraagpijler. De
kerk bezit:
Biechtstoel met eenige onderdeelen Lodewijk XV.
Afgesleten grafzerken van Andries van Pollart en M. van Eick (1610) en van de
la Marck en de Baxem (1779).
Houten beelden van den H. Antonius Abt (± 1700) en van den H. Johannes den
Dooper (XVIII).
Zilveren stralenmonstrans (XVIII b); twee zilveren miskelken (XVII d en 1781);
zeer eenvoudige tinnen ciborie (zonder deksel) en dito miskelk (beide XVII B).
Twee paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B); één paar (± 1700).
Eiken kerkbankje Lodewijk XV, met gesneden liervormige zijkanten.
Twee klokken, waarvan een in 1450 gegoten door Jan van Asten en een in 1829
door Petit en Fritsen.
2. Aan den weg naar Heithuizen, nabij de spoorbaan in een open heiligenbeeldhuisje,
een houten beeldengroep (XVII B): Calvarie met de H. Drieëenheid.
g 1. Het KASTEEL VAN BAAKSEM, vroeger omgracht, met middenvleugel en twee
voorspringende zijvleugels aangelegd, is een twee verdiepingen hoog, eenvoudig
baksteenen gebouw (XVII-XVIII) met rechthoekige, veranderde vensters, de
middenvleugel onder schilddak, evenals de smallere zijvleugels. In het midden van
den binnenpleingevel een risaliet van één vensterbreedte, verhoogd en met plomp
baksteenen fronton; een mergelsteenen deel van den achtergevel draagt het ankerjaartal
16?6. De genoemde zijvleugels zijn verlengd met, slechts één verdieping hooge,
dienstgebouwen. Uit- en inwendig verbouwd.
2. HUIZE DE BRIAS (‘het kasteeltje’), omgracht rechthoekig baksteenen (thans gewit)
woonhuis (ankerjaartal 1717), twee verdiepingen hoog, twee kamers diep, onder
schilddak, waarop twee windvanen met alliantiewapen. Front van drie
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vensterbreedten tusschen vier uitgemetselde pilasters; de benedenvensters met
hardsteen omraamd, de bovenvensters met segmentbogen. Inwendig: eenvoudige
natuursteenen schouw (XVI), Empire schoorsteennis (zeer eenvoudig); kamerdeuren.
Aansluitende verbouwde resten van een stalgebouw (XVIII a).
3. STANDAARDMOLEN ‘Aurora’.

Herken.
g. Nr. 117. Boerderij met gevelsteentje (1797).

Beegden.
a. Romeinsche oudheden: een zandsteenen urnenkist, aardewerk en andere voorwerpen
zijn gevonden aan de zijde van Horn langs de oude heirbaan Tongeren-Nijmegen.
Eenige baksteenen bouwfragmenten en munten worden bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd in 1870, heeft nog een geheel vierkanten
baksteenen toren van 1773 met hardsteenen ingang. De kerk bezit:
Hardsteenen wijwatervat (XVII).
Houten beelden: H. Antonius Abt (± 1500); Kruisbeeld (XVI); een achttal
beschadigde heiligenbeeldjes (XVII en XVIII) en een dito groep met St. Maarten
(XVII); een pelikaan (XVII) en een console Lodewijk XV.
Twee geschilderde landschappen (± 1700) met religieuze groepen; vijf in grijs
geschilderde paneelen met Christus en de Evangelisten, afkomstig van de kuip van
den ouden preekstoel (XVIII A).
Zilveren stralenmonstrans (XVIII); koperen wierookvat (XVIII) met scheepje;
drie kleine drievoetkandelaars (XVII).
Houten credenstafel (XVIII c).
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Twee klokken, waarvan een in 1549 gegoten door Gregorius van Trier en een in
1817 door Petit en Fritsen.
Op het kerkhof grafkruisen van 1717 en 1722.
g 1. HUIS NEDERHOVEN. Eenvoudig vierkant, twee verdiepingen hoog (thans gewit)
baksteenen huis onder schilddak met vierkant vensterkoepeltje; ankerjaartal 1614;
windvaan (1819); veranderde vensters. Met de bijbehoorende hoeve (gemeente Heel)
op omgracht terrein gelegen.
2. Nr. 33. Boerderij; ankerjaartal 1766.
3. Nr. 51. Woning met gemetseld jaartal 1714.
4. Nr. 87. Boerderij; ankerjaartal 1768.
5. Nr. 124. Woning met gevelsteentje (1756).
6. Boerderij ‘Het Huisken’; ankerjaartal 1783.
7. STANDAARDMOLEN, aldaar overgebracht in 1856.

Beek.
a. Ten Z.O. van het gehucht Geverik overblijfselen der fundeering van een romeinsch
GEBOUW.

Beek.
c. Hoek Hooistraat en Lindestraat: eenvoudig houten WEGKRUIS (XVIII, moderne
omlijsting).
e. 1. De R.K. KERK (H. Martinus) is aangelegd in 1886 naar de plannen van den
architect L. von Fisenne, voortgebouwd in 1892 en voltooid in 1910 door de
architecten Jos. Th.J. Cuypers en Jan Stuyt. De kerk bezit:
Twee dubbele biechtstoelen (XIX A).
Hardsteenen doopvont, met eenvoudige kuip (1632).
Houten beelden: O.L. Vrouw met het Kind (± 1500); Kruisbeeld (XVI); H. Martinus
(XIX A).
Schilderijen: Serie van zeven stuks: zinspelend op of voorstellend de H.H.
Sacramenten (XVIII-XVIII A, een ervan
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gemerkt D.A. Schmitz 17..), H. Theresia (XVII? doek), Maria boodschap (XVII?);
de cijnspenning (XVIII d).
Koperen cylindermonstrans (1642); zilveren stralenmonstrans (1775); zilveren
ciborie (XVII, gerestaureerd).
Collectebakje (XVIII b).
Koperen kandelaars: een paar gegoten en geprofileerde (XVII a); drie paar gegoten
drievoets (XVII B).
Twee driestellen (XVIII).
Twee klokken, waarvan een in 1815 gegoten door Clément Drouot, en een in 1826
gegoten door Jn. Bte Ns Gaulard.
2. De NED. HERV. KERK, gebouwd in 1837, bezit een zwartmarmeren kleine
doopvont (XIX b) en een wijnkan (± 1700) van aardewerk. Op het kerkhof een
grafsteen van den predikant J.H. Cox († 1846).
g. 1. Het KASTEEL HET GEBROEK, ten deele omgracht, is een eenvoudig baksteenen
huis met hoeve (XVII) om een vierkanten hof. De elf vensters breede zuidelijke
vleugel met eerste verdieping onder doorloopend zadeldak, op het midden waarvan
een achthoekig, prismatisch klokketorentje met spits, vormt de woning, wier vensters
werden vergroot (XVIII) en met hardsteen omraamd. Inwendig: zes eenvoudige
marmeren schoorsteenmantels (XVIII d of XIX A); in de spits een klokje (1658, met
geestelijk wapen). Aan den hof twee schuurdeuren met, in den hardsteenen boog:
Ao resp. 1656; fraaie hardsteenen fonteinbak met alliantiewapen.
2. HUIS NIEUWENHOF, modern huis met klein baksteenen bijgebouw (XVIII) onder
mansardedak. Inwendig: een schoorsteen met zwart-wit marmeren ondermantel en
ijzeren haard, de bovenmantel met stucomlijsting Lodewijk XVI; eenvoudig
steektrapje met leuning Lodewijk XVI.
3. Ten N. van Nieuwenhof de resten van eene vroegere vierkante omgrachting van
het verdwenen KASTEEL of Huis BINSFELD.
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4. Bergstraat nr. 1. Eenvoudige vakwerkbouw.
5. Nr. 9. Dergelijk huis.
6. Nr. 12. Mergelgeveltje met 1692.
7. Nr. 14. Ankerjaartal 1804.
8. Brugstraat 5. Fraaie overgebouwde (gerestaureerde) vakwerk-topgevel, met
1660 op een der schoren, ook de zijgevel ten deele oud.
9. Markt 2. Met mergelbanden versierd, rechthoekig baksteenen hoekhuis onder
zadeldak tusschen trapjesgevels; consolelijst, gevelsteentje met 1723.
10. Nr. 5. Sluitsteen met 1848.

Geverik.
g 1. Nr. 30. Eenvoudig, vijf vensters breed, twee verdiepingen hoog baksteenen huis,
deur (1812) en vensters met hardsteen omraamd. Marmeren schoorsteenmantel,
waarboven een tropee Lodewijk XVI; betegelde mantel.
2. Nr. 36. Poortsluitsteen met 1843.
3. Nr. 64. Boven de hofpoort ankerjaartal 1782; in de bijbehoorende kapel (± 1840)
bewaard: eenige paramenten met oude kant.
4. KELMONDER HOF, woning met hoeve. Baksteenen en natuursteenen gevel, de
middenpoort met verhoogde verdieping en topgevel met ankerjaartal 1618, halve
kruisvensters met gesmede ijzeren uitkijkhekjes; gesmede piron. De twee verdiepingen
hooge woning heeft een zijtoren (sedert een brand vlak gedekt). Ter zijde een
bijbehoorend bakhuis (XVII).
5. OENSELDER HOF. Eenvoudige, ten deele oude woning; op den hardsteenen
deurdorpel: 1733. Inwendig een eiken hoekkast en een schoorsteen met haardplaat
en stucversiering.
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6. Houten STANDAARDMOLEN (1801) met ommetselden voet; mergelsteenen
molenhuis.

Neerbeek (‘Hollandsch Neerbeek’).
c. Aan den weg naar Geleen een houten WEGKRUIS (XVIII?).
g 1. Te midden van overblijfselen der omgrachting van een verdwenen kasteel(?),
de z.g. oude PASTORIE, vervallen woning met gevelsteentje (1781) en, ter plaatse van
een afgebroken vleugel, resten van een haard met haardsteentjes (XVII?).
2. Nr. 34. Boerenwoning in vakwerk.

Beezel.
a. Gallo-Germaansche en Romeinsche oudheden zijn gevonden bij Witte Poel in het
dal Meeldersbroek en elders. Overblijfselen van de spitse gracht eener romeinsche
nederzetting.
Gallo-Germaansch en Romeinsch aardewerk is in het museum van het Geschieden Oudheidkundig genootschap te Maastricht. Dergelijk aardewerk, vuursteensplinters
en bouwfragmenten in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Beezel.
e 1. De R.K. KERK (H. Gertrudis), gebouwd ± 1841 door J. Dumoulin, bezit:
Eiken zijaltaar Lodewijk XV (veranderd); eenvoudig zijaltaar Lodewijk XVI.
Schilderij: St. Joris (XVII d, doek).
Twee paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B), twee paar gedreven
koperen drievoets (XVIII).
Hangkroontje (XIX b).
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Klok, in 1464 gegoten door Johan Klockengieter; groote bel, in 1815 gegoten door
S. Francis Geben (?). Uurwerk (ten deele ± 1600).
2. HEILIGENBEELDHUISJE (H. Antonius van Padua) met gevelsteen, waarop 1824.
g 1. Het HUIS NIEUWENBROEK, omgracht, twee verdiepingen hoog, (gewit) baksteenen
huis (XVI B of XVII A) van middelmatige grootte, bestaat uit twee, in winkelhaak
aaneengesloten, even hooge vleugels onder zadeldaken en met drie eindgevels, met
(geschonden) trapjes, versierd met op fratskoppen of draagkorven uitgekraagde
pinakels; een dezer gevels heeft boven elkaar nog drie (dichtgemetselde) natuursteenen
kruiskozijnen met sierlijke bekroningen; overigens alle vensters vergroot, ten deele
nieuw, of verplaatst; gemetselde tandlijsten; aangesloten lage keukenvleugel.
Inwendig: drie vertrekken met stuc-zolderingen Lodewijk XIV, waarvan een met
alliantiewapen; eenvoudige bordes-steektrap met gedraaide balusters. De verzameling
schilderijen bevat o.a. werken van P. Aertsen, J. van Haensbergen, J. van Scorel, J.
Weenix, J. van Huchtenburgh, P. de Vos, L. Cruyl en A. Hanneman (1666) en
portretten van leden der geslachten v. Splinter, Schenck van Nydeggen,
Wevelinchoven, door G. van Honthorst, C. Buns, J.A. van Ravesteijn (drie, een van
1637), B. Douven, W. Vaillant (1648), voorts een borstbeeld (XVI c) van een dame,
een portret (± 1730) van een keurvorstin en een van Cornelis Jacobsz. Brouwers,
gen. Bam, een der laatste R.K. burgemeesters van Amsterdam vóór 1578.
Langwerpige lage, vrijstaande poortvleugel, met verhoogde, vierkante middenpoort,
de poort aan den voorkant met hardsteenen front (alliantiewapen); op de makelaars
van het schilddak twee windvanen (één met ‘anno’, één met ‘1731’).
Tuinzonnewijzertje (1796).
2. Van het vroegere HUIS WATERLOO bestaat nog de om-
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grachte baksteenen hoeve, met het ankerjaartal 1780 aan de hofzijde.
3. Nr. 84. Bovendorpel, waarop 1821.
4. Nr. 130. Ankerjaartal 1811.
5 - 6. WINDMOLENS. Een achthoekige houten bovenkruier en een vierkante
standaardmolen.

Reuver.
b. DE SCHANS, vierkant zandveldwerk (XVII?) met hoekbastions (geheel begroeid
met kreupelhout).
e 1. R.K. KERK (H. Lambertus), ± 1879 gebouwd door J. Kayser, bezit:
Eiken biechtstoel (XVIII?).
Hardsteenen doopvont (XVII B, op modernen voet).
Eiken preekstoel (1733), met trap en klankbord.
Houten beelden: kleine eiken Madonna (XV d); Piëta (XVI a); Madonna (XVI a);
H. Ambrosius (XVI A); H. Willibrordus (XV B?); Kruisbeeld (XVI).
Schilderijen op paneel (XVI a, Vlaamsche school): twee tafereelen betreffende
den H. Lambertus.
Een paar zilveren ampullen Lodewijk XVI (± 1800, één beschadigd).
Koperen wierookvat (XIX a); drie paar koperen gedreven kandelaars (XIX a).
Twee klokken, in 1838 en 1841 gegoten door F.A. Gaulard.
2. Een nieuwe kleine KAPEL (H. Lambertus) heeft als absis een vierkant, van keien
gemetseld, oud kapelletje, in welks geveltop een gedenksteentje met 1845
(herstellingsdatum?).
g 1. DE SPIJKER, een twee verdiepingen hoog, baksteenen huis (XVI of XVII), thans
woning eener boerderij, bevat
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een schouw Lodewijk XV (1776, eenvoudige stuc-versiering, tegeltjes).
2. Nr. 237. Ankerjaartal 1808.
3. Nr. 235. Steen met 1762.
4. Nr. 239. Gevelsteentje met 1529.
5. Nr. 331. Ankerjaartal 17...
6. Nr. 340/41. Ankerjaartal 1757.

Belfeld.
a. Een hier gevonden gepolijste vuursteenen bijl is in het Rijksmuseum van Oudheden
te Leiden.

Belfeld.
e. De R.K. KERK (H. Urbanus), gebouwd in 1913 door C. Franssen, bezit:
Houten beelden: H. Catharina (XV); vrouwelijke heilige (XV); Kruisbeeld (±
1700).
Schilderijen: Twee voormalige altaarstukken (XVII) op doek, en een achttal andere
religieuze schilderijen (XVIII); twee aan weerszijden beschilderde antependiën
(XVIII d); H. Mattheus en Johannes Ev. (XVIII, doek).
Twee klokken, waarvan een in 1811 gegoten door F.A. Gaulard, en een in 1840
door A. en C. Gaulard, vader en zoon.
g. Nr. A 8. Ankerjaartal 1802.

Geloo.
g 1. Nr. C 51. Gevelsteen met 1767.
2. Nr. C 57. Ankerjaartal 1769.
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Bemelen.
a. Twee gepolijste vuursteenen bijlen zijn gevonden in het gehucht Het Gasthuis.
Romeinsche BEGRAAFPLAATS bij de Scharnderkuilen. Ten Z. hiervan overblijfselen
van een Romeinsche VILLA.
e. De R.K. KERK (H. Laurentius) is in 1845 gebouwd in Renaissance-stijl. De geheel
vierkante TOREN is middeleeuwsch, maar bekleed met een latere steenlaag en
gecement. De kerk bezit:
Houten credenstafel Lodewijk XV met marmeren blad.
Eiken Kruisbeeld (XVI).
Schilderij: Apostel Petrus (1737, doek door J.B. Coclers).
Verguld koperen cylindermonstrans (± 1650); koperen stralenmonstrans met
opgelegde zilveren versieringen (± 1750).
Acht gegoten koperen drievoetkandelaars met getorsten geprofileerden baluster
(XVII c); tien dito met geprofileerden baluster (XVIII); twee gedreven koperen
kandelaars Lodewijk XV.
Klok (1624).
Op het kerkhof zes steenen grafkruisen (1660-1808) en grafsteen van den architect
Matthias Soiron († 1834).

Berg en Terblijt.
a. Een gepolijste steenen bijl en bronzen voorwerpen zijn gevonden op de Groote
Heide. Romeinsche BEGRAAFPLAATS op de Wipelsche Heide, waaruit aardewerk in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Voorwerpen in het museum van het
Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.
e 1. De R.K. KERK (H.H. Monulphus en Gondulphus) is een éénbeukig baksteenen
gebouw (1700), omstreeks 1850 naar het W. verlengd en van een toren voorzien; en
met een
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3/8-gesloten koor (XIX b). Gepleisterde tonvormige zoldering (XIX A).
Stuc-versieringen (XIX A) langs de wanden. De kerk bezit:
Vier eiken tabouretten (XVIII B, bekleeding modern).
Hardsteenen achthoekige doopvont met geslagen geelkoperen deksel. Een oudere
cylindervormige steenen doopvont ligt in den kelder der pastorie.
Gepolychromeerd H. Rochusbeeld van gips (?), in 1794 vervaardigd door
Delcommune van Maastricht.
Schilderijen: In de kerk: gastmaal van Belsazar (XVII a, paneel, Vlaamsche school).
In de pastorie: Rebecca geeft Eliezer te drinken (XVI d, paneel, school van Pieter
Aertsen), Jezus in den hof van Olijven (doek) en Maria Magdalena (XVII d, het
jaartal 1510 later opgezet). In de kapelanie: aanbidding van het Christuskind (± 1700).
Gedreven verguld koperen stralenmonstrans (XVIII c, gekocht in 1770 van den
edelsmid L'Herminotte te Maastricht); gedreven verguld koperen reliekhouder (XVIII
A, oorspronkelijk monstrans) in den vorm van een zon met stralen; zilveren
reliekhouder (XIX A) in den vorm van eene roos; kleinen gedreven zilveren
reliekhouder (XIX A?) in den vorm van een ovaal omgeven door stralen en bladeren;
gedreven zilveren ciborie (XVIII d, hersteld en gewijzigd); gedreven zilveren kelk
(XVII d, met opschrift uit 1716, Maastrichtsche keur); zilveren kelk (XVIII d) zonder
versiering en een anderen eenvoudigen kelk (XVIII) met later aangebrachte versiering
aan den nodus; gedreven zilveren beslag (XVIII d, Maastrichtsche keur) op modern
misboek.
Geelkoperen processiekruis (XVIII d, het kruis is geslagen, het Christus-beeld
gegoten).
Houten altaarkruis (XVIII c).
Acht kleine gegoten geelkoperen altaarkandelaars (XVII en XVIII); zes koperen
kaarsluchters (XIX a).
Driestel (XVIII d) misgewaden van witte gebloemde zijde, rood en groen; kazuifel
(XIX a) met toebehooren.
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Eikenhouten paramentenkast met snijwerk (XVIII d).
Twee klokken, waarvan de groote in 1739 gegoten door Chaudoir en de kleine in
1762 door Nicolaas Legros te Luik.
Op het kerkhof drie grafkruisen in Naamsche steen met opschriften (1780-1803).
2. De PASTORIE (grootendeels XVIII B) van mergel met details van Naamsche steen
bevat een schoorsteenmantel met stuc-versiering (XVIII d).
3. Drie onderaardsche KAPELLEN in de Geulhemer groeve, in de z.g. koepelgrot te
Geulhem en in de Valkenburger groeve. Ze zijn in de mergel uitgehouwen en met
primitief schilder- en beeldhouwwerk versierd (XVIII d en XIX a, grootendeels XIX
B gerestaureerd). De diensten werden hier verricht, toen de kerken door de Franschen
waren gesloten.
g 1. Huis in mergel bij het kerkhof. Overblijfselen van een gevel met krullen en de
jaartallen 1671 en 1751.
2. WATERMOLEN (verbouwd XIX) bij Geulhem. Mergel met details in Naamsche
steen. Op den sluitsteen van den boog boven den hoofdingang: opschrift met
tijdspreuk(1768).
Vóór het huis van den heer J. Maessen te Vilt de afgesleten grafzerk in Naamsche
steen van Diederik van Palant († 1481 als drossaard van Valkenburg), afkomstig uit
de kerk van Valkenburg.
h. De zilveren vogel en de zilveren platen (XVII-XIX a) der opgeheven schutterij
van de H.H. Monulphus en Gondulphus zijn gedeponeerd in het museum van het
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.

Bergen.
a. Gepolijste vuursteenen bijlen, Romeinsch aardewerk, glas en brons, gevonden te
Heien, worden voor een deel bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Gallo-
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Germaansch GRAFVELD bij de Hamert onder Wel, waaruit urnen worden bewaard in
het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht en in
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Aaien.
e. KAPEL (H. Antonius Abt), een met 6o noordelijke afwijking georiënteerde
baksteenen, 3/8-gesloten kleine kerk (± 1600?), heeft eenvoudige steunbeeren,
spitsboogvensters, gestucadoorde zoldering, en (lateren) zeshoekigen dakruiter. De
kapel bevat:
Houten altaar (XVII A, noordelijke Renaissance), met altaarstuk.
Biechtstoel (XVII).
Preekstoel (XVII, verminkt).
Houten beelden: H. Antonius Abt (drie stuks, XVII B); Madonna (XVII); H. Petrus
(XVIII); Maria en Johannes (XVI a, van een Calvarie) en een kleine Calvarie (1663).
Zilveren miskelk (XVIII a).
Twee paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII c).
Klokje, in 1648 gegoten door Johannes en Henricus van Trier.

Afferden.
b. Van den voormaligen BURCHT van Afferden, verwoest XIV d, is de ligging uit
indiepingen der oude grachten herkenbaar.
c. Nabij het kasteel Bleienbeek een houten WEGKRUISJE (XVII of XVIII).
e 1. De R.K. KERK (H.H. Cosmas en Damianus), georiënteerd met 13o noordelijke
afwijking, bestaat uit: a. een geheel vierkanten (thans gepleisterden) toren van drie
geledingen, beneden van ijzerzandsteen (XIII, ribgewelf, doorgebroken westingang),
de middengeleding van mergel (XIII),

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

24
het bovendeel van baksteen (XIV of XV); b. een met kruisribgewelven overspannen
baksteenen schip (XV of XVI) van drie traveeën, met toegevoegden (of verbouwden)
noordbeuk (1830?), en een zuidbeuk (1884); c. een baksteenen op kruisribben
overwelfd koor (XV of XVI, spitsboogvensters, eenvoudige steunbeeren, kraagsteenen
met koppen) van twee traveeën en een 5/8-gesloten polygoon; d. een doopkapel
(XIX); e. een sacristie (XIX). De kerk bezit:
Houten Korinthisch hoogaltaar (midden-XVII) met zijdoorgangen, en als retabelen frontispice-versiering, acht merkwaardige albasten passie-tafereelen (1542,
Engelsch werk), gevat tusschen scheidingen met zestien figuurtjes in baldakijns, en
twee karyatide-pilasters.
Eenvoudige hardsteenen doopvont (deels XVI); marmeren wijwatervat (XVII B).
Beeldhouwwerken: albasten Madonna (XVI, verminkt); albasten pilasterversiering
(XVI). Van hout: Kruisbeeld (± 1300, geschonden); Maria en Johannes (XVII, klein,
van een Calvarie, het Kruisbeeld misschien in de O.L. Vr. Kapel); Madonna; Maria
O.O.; vrouwelijke heilige (alle XVII, en beschadigd); H. Cosmas (XIX A); H.
Damianus (XIX A). Twee gewelfsluitsteenen met figuren (XV of XVI, buiten in den
koormuur, beschadigd).
Schilderijen: Christus aan het kruis (copie naar A. van Dijck); Maria hemelvaart;
doop van Christus; H. Johannes Nepomuk (alle XVII en XVIII, en meest
middelmatig). In de pastorie: Madonna (XVII); portret van pastoor v. Dam (1770,
paneel), door J. Horstok; Kruiswegstaties (XIX A, chromolithografieën n. Frère
Athanase, Lasnier lith.).
Een paar gedreven rood- en geelkoperen lichtarmen (XIX a).
Kazuifel (± 1700) met ouder (± 1500) kruis en paal, versierd met borduurwerk;
breed kanten boord (XVIII) van een albe.
Drie klokken, waarvan een in 1616 gegoten door Peter
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van Trier, een in 1653 door Johannes van Trier, en een in 1705 door Johannes Fremi.
Houten leunstoel (XVII).
Rondom de kerk: fragmenten van grafzerken (XVI) en grafkruisen van 1626, 1682
en 1813.
2. Het KAPELLETJE van O.L. Vrouw van Smarten, een baksteenen (thans gewit)
eenvoudig kruiskapelletje (1606), met kleine houten spits, en kruisribgewelf, bevat:
klein composiet houten nis-altaar (XVII of XVIII), waarop een O.L. Vr. met het
zwaard in 't hart; houten beelden van den H. Cosmas en den H. Damianus (beide ±
1700) en een klein Kruisbeeld (XVII).
In de moderne uitbreiding der kapel: drie paar houten drievoetkandelaars (± 1700).
g. Van het KASTEEL BLEIENBEEK, op omgracht terrein gelegen, bezit de voorburcht
(in 1911, na vernieling door brand, nieuw opgebouwd), slechts den ouden aanlegvorm.
Het eigenlijke kasteel (XVI en XVII), opgetrokken van baksteen, boven een
onderverdieping twee verdiepingen hoog en onder steile, ongelijk hooge,
schilderachtig aan elkaar sluitende schilddaken (XVII d), symmetrisch aangelegd
om een vierkant binnenpleintje, bestaat uit:
a. een forschen noordelijken vleugel, met, midden aan het pleintje, een hoogen,
geheel vierkanten, half vooruitspringenden traptoren met poortdeurtje (XVI) in
hardsteenen omlijsting en met gefatsoeneerde leien spits; aan de achterzijde een half
achthoekigen kapeluitbouw (XVII d, gevelsteen, met alliantiewapen);
b en c. een smalleren, oostelijken en een dito westelijken vleugel, wier
binnenpleingevels, op corridorbreedte van den vroegeren buitenmuur, blijkbaar
werden opgetrokken(XVII d) om verbindingsgangen te verschaffen; elke vleugel
onderaan aan het pleintje tevens met een smalle arcadengalerij;
d. den zuidelijken iets terugliggenden, smalleren en lage-
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ren frontvleugel, met aan het binnenplein een middenpoort (XVI) met geprofileerde
hardsteenen omlijsting en twee dito zijpoortjes (XVI); in het front een hardsteenen
gevelpoortje (XVII, fronton met wapen), de deuren met gesneden bovenpaneelen en
boogvulling met cartouche (1688). De vensters, onder getoogde strekken (XVII d),
vervingen gekoppelde XVIe-eeuwsche.
Inwendig: De z.g. paradijszaal met betimmerde en beschilderde (1694) zoldering
(XVII d, de moerbalken als zwevende hoofdgestellen met gesneden friezen; schouw
met houten karyatide-pilasters), de overige lokalen met moer- en kinderbalken; in
de z.g. ridderzaal houten schouwbetimmering (XVII B) op getorste zuilen; overigens
nog een zevental gesneden houten mantels (XVII B) en één (XVIII B). In de kapel
een Korinthisch houten altaar (XVII B) met, geschilderd, Calvarie en H. Anna.
Geschilderde zolderingen (1695). Twee portretten van officieren (± 1675, op doek).
Eenige geprofileerde hardsteenen boogsteenen en zuiltronken (XVI) liggen op het
terrein.

Bergen.
e. De R.K. KERK (H. Petrus), georiënteerd met 2o noordelijke afwijking, bestaat uit:
a. een geheel vierkanten (thans gecementen) romaanschen westtoren (XIII A), met
een geheel effen benedengeleding van ijzerzandsteen, een mergelsteenen
middengeleding met lisenen, een baksteenen bovengeleding met lisenen,
rondboogfriezen en galmvensters (doorgebroken westingang); b. een enkelvoudige
schip- en koorruimte (1827) van zes traveeën en een 3/8-gesloten polygoon, onder
één gekoofde, vlakke gestucadoorde zoldering; nog later vergroot met: c. een kapel;
d. een doopkapel naast den toren, en e. een sacristie tegen het koor. Eenvoudige
steunbeeren en rondboogvensters, De kerk bezit:
Eenvoudigen eiken preekstoel (1627).
Koperen hangkroontje (XVII).
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Grafzerk (1821).
Houten beelden: H. Petrus (± 1700); H. Barbara (XVII- d).
Zilveren stralenmonstrans (voet XVII B, bovendeel XVIII en XIX); zilveren ciborie
(XVIII d).
Kazuifel, koorkap en humeraal (XIX A).
Vier missalen (1728-1765).
Op het kerkhof zeven grafkruisen (van 1645 tot 1709).
g. Huis D 86; ankerjaartal 1778.

Heien.
e. De R.K. KERK (H. Dionysius), georiënteerd met 131/2o noordelijke afwijking, is
gebouwd in 1852, met behoud van een baksteenen, zeer vernieuwd, met
kruisribgewelven overspannen koor (XV?, hersteld 1886) van één travee en een
5/8-gesloten polygoon. De kerk bezit:
Composiet houten hoogaltaar (1695) met altaarstuk: onthoofding van den H,
Dionysius (XVII d) en Madonnabeeldje.
Twee zijaltaren (XVII d, veel veranderd).
Preekstoel (kuip van 1684).
Orgelfront (XVIII).
Houten Madonnabeeldje (XVI); H, Nicolaas (XVIII).
Schilderij: H. Barbara (XVII a, paneel).
Bronzen hangkroon Lodewijk XIV, met acht armen.
Zilveren stralenmonstrans (XIX A?); zilveren ciborie (± 1800); zilveren miskelk
(1796).
Vier paar zilveren drievoetkandelaars (XVIII d); drie paar gegoten koperen
drievoets (XVII c); een paar gedrevene geprofileerde (± 1800). Eenvoudigen tinnen
schotel en kroes (XVIII).
Bovenstuk eener eenvoudige sacristiekast (XVIII). Leunstoel met drie taboeretten
(XVIII B), twee kisten (XVII en 1783).
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Twee klokken, waarvan een gegoten in 1650 en een in 1785 door Alexius Petit en
zijn twee zoons.
g. Het HUIS HEIEN is een binnen eene omgrachting gelegen, van baksteen
opgetrokken, thans grootendeels gecement complex (XVI en XVIII) van twee in
haakvorm verbonden vleugels: a. één van twee kamerlengten en twee vensterbreedten,
onder zadeldak tusschen twee topgevels, waarvan de eene gezwenkt en met kleine
pinakels, de andere met trapjes; voorts met twee lagere zij-uitbouwsels met XVIIe-en
XVIIIe-eeuwsche topgeveltjes; b. een lageren smallen vleugel met, in het midden,
een verhoogden, vierkanten poorttoren. Kelder met zes kruisgewelven op twee
achthoekige pijlers. De aanhoorige eenvoudige hoeve heeft boven de ingangspoort
een steen met alliantiewapen (1715) en een (1706) boven een deur.
Als waterdorpel gebezigd: een fraaie Renaissance-latei (XVI of XVII A) met
wapenschilden.

Heukelom.
e. KAPEL (H. Antonius Abt), eene met 5o noordelijke afwijking georiënteerde,
rechthoekige, baksteenen kapel (XVI of XVII) onder zadeldak tusschen twee
topgevels. Op den westgevel, met ankerjaartal 1859 (verbouwing), een vierkant
klokketorentje; achtergevel met dichtgemetselden triomfboog van het afgebroken
koor. De kapel bevat:
Hardsteenen wijwatervat (XVI?).
Een, ten deele oud, beeldje van den H. Antonius Abt.
Geprofileerden miskelk (± 1700); koperen wijwateremmertje (1769); twee paar
gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII c); gegraveerd zilveren Maria-figuurtje
(± 1700, ex-voto).

Kamp (Op de).
e. KAPEL van den (H. Rochus), met 4o zuidel. afwijking georiënteerde 3/8-gesloten
baksteenen kapel (1715), de top-
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gevel met drieledig gezwenkte kanten; zeshoekig klokkespitsje; zoldering op
moerbalken; kleine galerij. De kapel bevat:
Barok altaartje (XVII, geschonden).
Marmeren wijwatervat (XVII).
Geschilderden H. Rochus (XVIII).
Eenvoudigen zilveren miskelk (XVIII a).
Een klokje, in 1722 gegoten door Peter Fuchs van Keulen.
Buiten, tegen den achterkant een beschadigde, laat-gothische, mergelsteenen
omlijsting van een theotheka of een piscina, met beeldnisjes, en, in den tympan, een
verminkt Madonna-beeldje. Als steun- en schamppalen eenige hardsteenen
overblijfselen van een kapiteelpijler (± 1600).
g. E 241. Boerderij; ankerjaartal 1712.

Kanaalmond.
e. Gecement HEILIGENBEELDHUISJE met het jaartal 1764.

Looi (De).
c. Ten N. van de Looi WEGKRUIS met houten Kruisbeeld (XVIII A).
e 1. De moderne R.K. KERK (H. Catharina) bezit:
Miskelk (XVII A, met wapen); een paar gedreven koperen kandelaars (± 1800);
een paar dito rood- en geelkoperen (XIX A); een vaandelstokknop met kruis (XVIII);
een ijzeren pironkruis (XVII, van de vroegere kapel).
2. Het KAPELLETJE van de H. Anna bevat een ijzeren hekje van kruisstaven (XVII)
en een op hout geschilderde H. Annatrits (XVII?).

Siebengewald.
e. De R.K. KERK (H. Jozef) bezit een gedreven zilveren ciborie (1708).
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Wel.
e. De R.K. KERK (H. Vitus), bestaat uit een onbelangrijk driebeukig baksteenen schip
(1841) van vier traveeën op Toskaansche zuilen; een tusschen de verlengde zijbeuken
gevatten westtoren (1869) en een oud, met 10o noordelijke afwijking georiënteerd,
eenvoudig, baksteenen koor (XV of XVI) van één travee en een 5/8-gesloten
polygoon. Eenvoudige steunbeeren; veranderde, deels dichtgemetselde
spitsboogvensters; thans gestucadoorde zoldering. Ten Z.O. tegen het koor een
eenvoudige baksteenen sacristie. De kerk bezit:
Hoogaltaar (XVIII A), met retabel van Korinthische orde en zijpoortjes, verbonden
met een koorwand-betimmering (Korinthische ordonnantie), waartegen twee stel
koorzetels (XVIII A, ten deele veranderd).
Communiebank Lodewijk XV.
Twee dubbele biechtstoelen (XVIII d).
Zwart-marmeren doopvont op grijs-marmeren voet (± 1700).
Preekstoel (XIX A).
Houten beelden: H. Rochus (XVI); H. Antonius Abt; H. Vitus; H. Antonius van
Padua (alle XVII); H. Annatrits (XVII); Kruisbeeld (± 1700); H. Jozef (± 1700); H.
Hubertus-groep (XVII B); H. Vitus (XVIII A, hoogaltaar); H. Barbara (XIX b).
Schilderijen: Opstanding (XVIII a, hoogaltaar); doop van Christus (± 1600).
Zesarmig koperen hangkroontje (XVII A).
Stel van drie canonborden (XVII B).
Zilverwerk: monstrans (XVIII); miskelk Lodewijk XVI (1803); reliekhoudertje
(XVIII A); wierookvat (± 1800); scheepje Lodewijk XVI; ampullenstel (± 1800).
Missaalband met zilveren beslag Lodewijk XV (1773).
Koperen Godslamp (XIX A). Twee paar gedreven kope-
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ren kandelaars Lodewijk XIV (XVII B); drie paar geprofileerde (XVIII); een paar
gecanneleerde (± 1800). Koperen lezenaar Lodewijk XV.
Twee tinnen ampullen (XVIII d).
Drie klokken, waarvan een in 1782 gegoten door Alexius Petit en twee in 1783
door Alexius en Everardus Petit en Alexius Petit Junior. Torenuurwerk (1704) van
Jan Remmen te Wel.
Sacristiekast Lodewijk XV op onderkast Lodewijk XVI; bergkast (XVII, met
dubbele deuren).
Op het kerkhof een twintigtal steenen grafkruisen (van 1574-1762).
g 1. Het KASTEEL, op omgracht terrein, met binnengracht, bestaat uit:
a. het hoofdgebouw, boven een onderverdieping meerendeels nog twee
verdiepingen hoog, vierkant, onder zadeldaken om een binnenplaats aangelegd, en
van baksteen opgetrokken, heeft op den zuidhoek van het zuid-oostelijk gelegen
voorfront een zwaren ronden toren met steile, gefatsoeneerde spits, in het midden
een eenvoudige poortrisaliet met gezwenkt topje, bij den oosthoek een eenvoudigen
topgevel (toren XV of XVI, bovendeel XVII, poortgevel 1637, het benedendeel van
den voorgevel en van den noord-westelijken zijgevel XV of XVI, boven het boogfries
XVII); eenvoudigen achtergevel (1625); de eenvoudige zuid-westelijke zijgevel en
de binnenplaatsgevels (XVII) zijn opgeschoven en herbouwd ter zijdelingsche
verruiming. Inwendig: Een zestal marmeren schoorsteenmantels (XVIII-1800), deels
met bovenboezemversieringen. Portretten uit de geslachten van der Muelen, de Liedel
en Wolters (XVIII-XIX A). Portret van Prins Maurits door Miereveld, en voorts
schilderijen door, of in den trant van A. Hanneman, Gius. Ribera, Th. Wijck, W. de
Hase, W. Buytewech Jr. (1630), P.v. Cornelius en Tischbein. In den kelder een ijzeren
weegschaal (XVII).
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b. den voorburcht: eenvoudig, van baksteen opgetrokken complex (XVII, dienst- en
bedrijfslokalen, stallen, hoeve) aan een vierkant, naar het kasteel open plein; op den
noordhoek een zware ronde toren (XV B of XVI A; koepelgewelf, daarboven
achthoekig voorheen gewelfd vertrek; het klokvormig koepeldak (XVII); aansluitend
aan dien toren een even oud lokaal (brouwhuis) met eenvoudigen gevel; op den
oosthoek een ronde smalle toren (XVI) met klokhelm; koetshuis (XVII) met (thans
gesloten) Toskaansche hardsteenen zuilen-hal; los staand jagerhuis met (begroeid)
ankerjaartal (XVII?).
c. ten W. van het kasteel een (thans) vrij staanden, zwaren ronden baksteenen toren
(XIV of XV), met, beneden, in overkluisde ruimten, segmentboognissen en
uitmondingen van onderaardsche gangen.
Buiten de omgrachting, de tot het kasteel behoorende KAPEL (± 1700) van de H.
Barbara, een 3/8-gesloten ruimte met gezwenkt topgeveltje (thans met
cement-ver(ont)sierinsgen); zeshoekig dakruitertje; bevat op het altaartje een houten
beeld van de H. Barbara.
2-4. E 129. Huisdeur met fraai koperwerk (XVIII). Aan den oostelijken weg langs
de Maas een (gecement) huis met twee gezwenkte zij-topgevels (± 1700). Oostelijk
hiervan boerderij met ankerjaartal 1718.

Bingelrade.
e. 1. De R.K. KERK (H. Lambertus) een, met 9o noordelijke afwijking georiënteerd,
eenvoudig baksteenen bouwwerk (1790, gerestaureerd in 1886), zonder bijzondere
stijlkenmerken, bestaat uit een rechthoekig schip, met aan elke zijde drie
rondboogvensters, een smaller, halfachthoekig afgesloten koor (met, onderaan,
gedeelten van veel ouder metselwerk met mergelsteenen hoekblokken), schip en
koor
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samen met één doorloopende, vlakke gestucadoorde zoldering, en onder één, met
leien bekleed dak; een geheel vierkanten westelijken portaaltoren met twee oudere
geledingen (1790) en een jongere geleding (1886?) met galmgaten, waarop een
achthoekige met leien bekleede spits; bezijden en tegen den toren, zuidelijk een
vierkante doopkapel, noordelijk een dito trapportaal (1790), beide met lessenaarsdak;
achter het koor een vierkante sacristie (XIX). Inwendig, neo-gothische orgelgalerij.
De kerk bezit:
Hoogaltaar en twee zijaltaren, met XVIIIe-eeuwsche gedeelten (Lodewijk XV en
Lodewijk XVI).
Marmeren doopvont (XVIII A); ingemetseld als wijwatervat een Romeinschen of
vroeg-Germaanschen vijzel.
Eiken preekstoel en twee biechtstoelen (XIX A).
Twee stel eiken kerkbanken (1796); bidstoel (XIX A); houten altaarlezenaar (±
1700).
Houten Kruisbeeld (XVII B).
Zilveren wierookvat (XIX A) met scheepje.
Koperen vaandelkruis (1758) en een eenvoudig (XIX a).
Koperen kandelaars: een gegoten (± 1600); een paar geprofileerde (± 1700); een
paar gedreven drievoets (± 1700); een paar rood- en geelkoperen met medaillons
(XIX A).
Koorkap (XVIII d); baarkleed (XIX A).
Missaalband met zilveren oplegsels (Lodewijk XV en ± 1800).
Op het kerkhof een twintigtal steenen grafkruisen van 1579 tot 1737.
2. De PASTORIE, een eenvoudig baksteenen gebouw, met het ankerjaartal 1766, bevat
een schoorsteenmantel met versierde ijzeren haardplaat en figuurtegeltjes en een met
eenvoudige koperen omraming Lodewijk XV en stucversieringen.
g. Details aan particuliere gebouwen: Nr. 2, gemetseld jaartal 1700; nr. 5, dubbele
deur (± 1800); nr. 6, anker-
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jaartal 1698; nr. 19, windvaantje met 1818; nr. 41, eenvoudig houten bovenlicht (±
1800).

Raat.
c. Vierkant mergelsteenen PUTHUISJE (XIX a), met hooge, met leien bekleede spits.
e. De R.K. RECTORAATSKERK (H. Jozef), gebouwd in 1872, bezit:
Kleine gedreven zilveren kelk (XIX a).
Paramenten (XVIII): vier kazuifels, geheel of ten deele van gebloemde zijde, en
twee effen fluweelen; drie vela.
Klok, in 1818 gegoten door Joseph Perrin en een kleine oude klok zonder jaartal.
g 1. Ter plaatse van een verdwenen kasteel: een heerenhuis (het ‘Kasteel’ geheeten),
een vierkant, drie vensters breed, twee verdiepingen hoog, baksteenen gebouw (XIX
a), onder een mansarde-tentdak; met hardsteen omraamde deur en vensters tusschen
pilaster-penanten; windvaan met het jaartal 1804. Inwendig: Schoorsteen-zuilnis
met, in stuc, een pagodenlandschap, en schoorsteenboezem met jachttropee.
2. Details aan particuliere woningen: Nr. 60, ankerjaartal 1764; nr. 78, twee grove
pijlerleeuwen; nr. 100, bovenlicht Lodewijk XVI (1802).

Viel.
g. De HOEVE WIELGELRAAD, volgens ankers ten deele van 1762, heeft in den hofmuur
een steen (1658) met het wapen van Edmund baron van Bocholz en Orey.

Bocholz.
a. Overblijfselen van een Romeinsch GEBOUW in de landerijen ‘Op den Delender’,
en van een in 1911 en 1913 opgegraven groote Romeinsche VILLA ten Z. van
Vlengendaal,
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waaruit de vondsten worden bewaard in het museum van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht, eenig aardewerk ook in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden.

Banerheide.
g. E 72. Boerderij; ankerjaartal 1787.

Bocholz.
e. De R.K. KERK (H. Cornelius), 1869-1873 gebouwd door P.J.H. Cuypers, bezit:
Hardsteenen doopvont (1796).
Twee dubbele biechtstoelen (XIX A).
Orgelfront (XVIII d).
Grafzerk met vier ruitvormige wapens (afgesleten).
Zilveren monstrans (1686, geleend aan de Rectoraatskerk te Susteren, zie aldaar);
met drijfwerk versierden zilveren miskelk (XVII B); twee zilveren ampullen Lodewijk
XVI, met schaaltje; zilveren wierookvat (1848).
Vier gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B); twee gedreven geprofileerde
koperen kandelaars (XVIII).
Velum van gebloemde zijde (XVIII).
Klok, in 1734 gegoten door Christiaan Wilhelm Voigt van Tremmen.
g 1. Van het KASTEEL DE BONGARD, thans pachterswoning, bestaan nog: een twee
verdiepingen hoog, aaneengesloten blok, gevormd door de vierkante toegangspoort,
een ronden hoektoren, een ruimte, die de trap bevat, en eenige vertrekken; van de
drie overige hoektorens, de fundamenten van(minstens)één. Bouwwerk (midden-XVI;
veel veranderd) met z.g. speklagen; hardsteenen laat-gothische ingang, waarboven
wapen; aan de hofzijde overblijfselen van hardsteenen arcadegalerijen (beneden en
eerste verdieping) met zes rijk bewerkte zuilen en drie-kwartzuilen
(Renaissance-invloed
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vertoonend ornament). In de ronde hoekkamer een straalribgewelf op kraagsteenen;
latei met wapenschilden; laatgothische eiken binnendeur in hardsteenen omlijsting.
2. De HOEVE OBERHAUSEN (van een verdwenen kasteel), van kalksteen gebouwd,
met zeer groot rechthoekig binnenplein, heeft een hardsteenen toegangspoort met
Ionische pilasters, alliantiewapen - Rochau-La Margelle en chronogrammen (1714);
voormalige kapel (thans smidse) met kruisribgewelf en Maria-nisje; windwijzer met
wapen; gevelsteen met wapen. Stallen met dagteekening 1822.
3. Aan den weg naar Simpelveld HOEVE DE HOF van 1779.

Borgharen.
e. De R.K. KERK (H. Martinus), een georiënteerd modern gebouw op de plaats der
vorige kerk, bezit:
Doopvont (XV B) van Naamsche steen.
Monstrans (XVIII, bovendeel XIX A), waarvan het onderstuk in gedreven zilver
met verbreeden voet, waarop twee vergulde engelenkopjes en dragend twee beeldjes
van heilige Franciskanen (Merken: Maastricht, z. en?); kleine vergulde ciborie met
wapen op den voet; eenvoudigen gedreven zilveren kelk (XVIII c) met wapen op
den voet.
Wijwaterbak (XVIII) van gedreven geel en rood koper.
Schilderij: Kruisiging (XVII, doek, voormalig altaarstuk, copie naar het stuk van
A. van Dijck in de St. Michielskerk te Gent).
Twee klokken, gegoten in 1699.
g 1. Het KASTEEL BORGHAREN (XIV?, hersteld ± 1550 en ± 1650, herbouwd ± 1760),
aan vier zijden omgracht, bestaat uit:
a. een middengebouw van mergel, naar het O. gekeerd,
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met b. twee vooruitspringende, vierkante torens te weerszijden, en c. van gelijke
breedte als deze, twee lagere vleugels, het kasteelplein omsluitend, tot hetwelk een
brug van twee bogen toegang geeft. Poorthek met twee geblokte vierkante pijlers en
vazen, alles van Naamsche steen; gesmeed ijzeren hek met bekroning, waarin
gekoppeld wapen en 1776.
a. Het middengebouw, met kelderverdieping, begane grond en eerste verdieping,
opgetrokken op den half-ronden ringmuur en om den ouden woontoren (verbouwing
XVI c?) is aan den voorgevel voorzien van een terras op pijlers en met dubbele trap,
heeft vlakke venster- en deuromlijstingen van Naamsche steen, gesmeed ijzeren
balkonhek met alliantiewapen en 1785, gebroken kap.
b. De torens zijn beneden van mergel, de tweede verdieping van baksteen met
hoekblokken en vensteromlijstingen van mergel. Windwijzers met de jaartallen 1821
en 1902.
Kelderverdieping van torens en middengebouw in kolenzandsteen (XIV a, wellicht
nog van vóór een verwoesting in 1318), waarin ronde schietgaten en een rond venster
in omlijsting van Naamsche steen (XVI d).
c. De beide vleugels met kelderverdieping, beganen grond en eerste verdieping
zijn opgetrokken van baksteen met toepassing van mergel; zadeldaken.
Kelders op ongelijke diepten, gedeeltelijk overwelfd met zware tongewelven; ten
deele voorzien van schietgaten.
Grafsteen (1654) met kwartierwapens, overgebracht uit de kerk.
Inwendig (XVIII d, vernieuwd): Vestibule met in stuc geprofileerde moerbinten,
eiken trap met gesneden trapbaluster. Halverwege de trap een nis met een soort altaar,
waarop een schilderij: Christus aan het kruis met Maria en Johannes, en tegen de
voorzijde een schilderij: Madonna in medaillon tusschen bloemfestoenen (gemerkt
M. de Lovinfosse, 1780).
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Verschillende schoorsteenen met marmeren mantels en stucversieringen.
In de z.g. ‘Chambre romaine’ wandschilderingen (± 1800) op doek.
In een kamer van den noordtoren rondom wandschilderingen (XVIII d), waarvan
een, boven de deur, gemerkt M. de Lovinfosse. In den schoorsteen van een der
slaapkamers het portret van Conrad de Blisia, kanselier van den prinsbisschop van
Luik, aartsdeken van Brabant, portretten van baron en barones de Rosen (1785, door
de Lovinfosse), in den schoorsteen van een andere slaapkamer een portret, dat ook
gehouden wordt voor dat van baron de Rosen op jeugdigen leeftijd.
In de keuken een schoorsteen met gebeeldhouwde steenen wangen en steenen
bovengedeelte.
Op het voorplein, tegenover de brug de dienstgebouwen: een lang middengebouw
met twee vleugels, zonder verdieping. Hooge zadeldaken met overstek, rustend op
eiken schoren, tusschen welke enkele houten vensters. Vensters en deuren met houten
kozijnen. Tegen de gevels der vleugels een uitgemetselde, op draagsteenen rustende
schoorsteen.
Hoofdingang: paviljoen met poort en mansardedak; op een der hoeken rond
traptorentje.
2. HOEVE WEYGERSHOF. Groote rechthoekige hof, (1796), waaromheen de baksteenen
gebouwen, van welke de deuren en vensters op den hof uitzien. Boven de deur van
het woonhuis een klein ovaal bovenlicht met vier sluitsteenen. Aan de buitenzijde
van den noordvleugel een groote schuur met halfrond gesloten poort, boog en
rechtstanden van Naamsche steen. Resten van grachten langs drie zijden. Ingang aan
de oostzijde: een klein vierkant poortgebouw met mansardedak, waarop gesmeed
ijzeren windwijzer. Ingangspoort: ronde boog met rechtstanden van Naamsche steen;
boven den sluitsteen (1796) een gekroond alliantiewapen.
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3. MAASHOF, langs de Maas. Twee geschubde schampsteenen van Naamsche steen
(XVIII).
4. WATERMOLEN (XVIII), langs de Maas. Nr. 5. Klein gebouw, zonder verdieping,
in mergel, beneden gedeeltelijk van maaskeien en ruwe Naamsche steen. Een klein
venster met omlijsting van blokken Naamsche steen met blindsponning. Deuropening
met halfronden boog, waarvan de bovenzijde recht; boog en opstanden van Naamsche
steen.

Born.
a. In 1924 is de grintfundeering van een Romeinsche VILLA ten Z.W. van Buchten
blootgelegd. In een akker dicht bij dit dorp overblijfselen vaneen ander Romeinsch
gebouw. In deze gemeente gevonden Romeinsche munten worden bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Born.
e 1. De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd in 1906 door C. Franssen, bezit:
Houten bovenstuk van een altaar (XIX A).
Hardsteenen wijwatervat op voet (XIV).
Paneelen (XVII) van een preekstoel, thans aan een sacristiekast.
Houten beelden: H. Barbara (XV); O.L. Vrouw (± 1750, met voetstuk); Kruisbeeld
(XVIII).
Schilderijen op doek: Christus' beweening (XVII?), zeer beschadigd; kroning van
Maria; Maria hemelvaart (beide ± 1700), in oude lijst.
Zilverwerk: monstrans (1842); miskelk (XVIII A).
Koperen kandelaars: zes paar gegoten drievoets (XVII B); een paar geprofileerde
(XVIII d); een paar gegoten (XVIII A).
Kazuifel (XVII?) met borduursel: H. Catharina (XVI) in rozet, kruis en paal nieuw.
Drie klokken, gegoten in 1418, 1728 en 1748.
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2. Nabij Born een kleine baksteenen KAPEL (XVIII A) in 6/8-vorm, van voren vlak,
gedekt met achthoekigen, vóór overstekenden, klokhelm. Uitwendig nissen en (thans
dichtgemetselde) kleine ronde vensters. Inwendig gestucadoorde achthoekige
koepelzoldering.
g 1. Het KASTEEL VAN BORN (midden-XVII) is een door grachten omgeven,
rechthoekig, acht vensterbreedten lang, drie vensters breed, boven een onderverdieping
twee verdiepingen hoog, door een dubbel schilddak met zakgoot overdekt baksteenen
gebouw, met op elken hoek een bijna vrijstaanden, zwaren, vierkanten, drie
verdiepingen hoogen toren met vierkante, hol gefatsoeneerde spits, waarop piron en
windvaan. Geblokte mergelsteenen hoeken en (thans vlak gehakte) lijsten;
groefsteenen (veranderde) kruiskozijnen. Midden in den met een fronton versierden
noordwestgevel de ingang naar de vestibule, waarachter, aan den zuidoostgevel, de
groote zaal met aankleeding Lodewijk XVI; kleine achterzaal met monumentale
rood- en witmarmeren schouw (1666) met wapen - de Lerode. Drie hoektorens
bevatten kamers, de vierde, oostelijke, de kapel met naar buiten overgekraagde
altaarnis; in den westelijken: een betimmerd vertrek Lodewijk XVI met stucpaneelen
(de vier jaargetijden).
De (gewitte) baksteenen SLOTHOEVE bestaat thans (door het wegbreken van het
middendeel met poort) uit twee winkelhaakvormige stukken, elk met een zwaren
uitspringenden hoektoren met holle gefatsoeneerde spits.
2. Nabij het kasteel de in vakwerk gebouwde BANMOLEN, een watermolen met woning.
Achter het park tuinierswoning met schilddak, waarop twee pirons (1784).

Buchten.
e. De R.K. KERK (H. Catharina), onbelangrijke baksteenen kerk, gebouwd in 1835
met behoud van de benedenste twee
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geledingen van den bedorven en van een ingang voorzienen mergelsteenen vierkanten
romaanschen toren (XIII) der met 15o zuidelijke afwijking georiënteerde vroegere
kerk. De kerk bezit:
Twee koorbanken van vier zetels (XVII B, met nieuwe toevoegsels).
Hardsteenen doopvont met vierkanten balustervoet (tegen 1700).
Fraaie zilveren stralenmonstrans (1749); zilveren schaal (XVII) met vruchtenrand
en wapen. Gegoten koperen wijwateremmertje (XVI).
Koperen kandelaars: een paar gegoten drievoets(XVII B); een paar geheel
geprofileerde op bollen (XVII); een paar geprofileerde drievoets (XVII).
Kazuifel (XVII, ten deele vernieuwd), met stola en manipel; velum (XVII B),
waarop geborduurd de H. Catharina; velum (XVIII A); eenvoudige bursa (XVII?).
Drie klokken, waarvan een zeer oude effen kleine (XIII?); een van 1513 en een
(XVI a), beide gegoten door Gregorius van Trier.
Kist met ijzerbeslag (1823).
g. Nr. 1. Huis ‘het Anker’ (thans gecement), met het ankerjaartal 1749, en boven de
deur een gevelsteen, waarop een scheepsanker.

Holtum.
e. De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd in 1887 door J. Kayser, heeft nog een geheel
vierkanten romaanschen mergelsteenen toren (XIII) van drie, thans geneoromaniseerde
geledingen, in 1887 bovendien met nog twee geledingen verhoogd en van nieuwe
vensters en een ingang voorzien; de oriëntatie wijkt 4o naar het N. af. De kerk bezit:
Voet van een romaansche doopvont (± 1200); eenvoudig hardsteenen wijwatervat
(1643); dito (1819).
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Hardsteenen grafzerk (1643) met wapen - Bentinck-Weix; onder den steenen koorvloer
grafzerken van 1643 en 1658.
Houten beelden: H. Annatrits (XV d); H. Udalricus (XVIII).
Zilverwerk: gedreven monstrans (voet en stam XVII B, bovendeel veranderd
XVIII); ziekenpyxis (1620); één dubbel en één enkelvoudig H. Oliebusje (XVII, zeer
eenvoudig); zilveren ampullenschaaltje (XVIII).
Kanten humerale (XVIII).
Klok, in 1646 gegoten door Frans en Jacob van Trier.
g 1. Het HUIS HOLTUM, een omgracht, rechthoekig, vijf vensters breed, twee kamers
diep, boven de onderkeldering twee verdiepingen hoog (thans gewit) baksteenen,
eenvoudig gebouw onder zadeldak tusschen twee zijdelingsche topgevels; ter zijde
en achter in ankers het jaartal 1633; de onderbouw deels van mergel (misschien XVI)
met tongewelven. Voorgevel met klein middenfronton (± 1800); daktorentje (± 1800).
Fraaie steenen schouw (XVII) met hermen; eiken voordeur (1777) en binnendeuren
Lodewijk XV.
Aan weerszijden van het vroeger door een gracht gescheiden voorterrein (van den
voormaligen voorburcht)twee rechthoekige baksteenen gebouwen (XIX), links woning
en bergruimten, rechts stallen met open voorhal, gevormd door zes heele en twee
halve, dikke, ronde, baksteenen pijlers.
In het huis wordt bewaard een wapenbord (XVII a?) met wapen - von den Hove
(?).
2. Het KASTEEL WOLFRAATH, omgracht en met kasteelhoeve, bestaat uit twee
baksteenen, boven een onderverdieping twee verdiepingen hooge, respectievelijk
acht en vijf vensterbreedten metende, als een winkelhaak aaneengesloten vleugels
onder leien zadeldaken, met op den buitenhoek een uitspringenden vierkanten
kamertoren onder achthoekig samengetrokken klokvormigen helm met topkoepeltje.
(De toren met de aangrenzende deelen der vleugels XVII A, verbou-
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wingen XVII B, 1802 en later). Natuursteenen kruiskozijnen (veranderd 1802, thans
deels hersteld); hardsteenen poort vroeger met valbrug. Inwendig: zaal met
balkzoldering, waarin natuursteenen schouw (1628) met karyatide-pilasters,
leeuwconsoles en wapenschilden; kleine zaal met balkzoldering en wand- en
stucdecoratie (1634), waarin de vlakke borstbeelden der Latijnsche Kerkvaders;
Ionische schouw (midden-XVII) met leeuwenkoppen; eenige schoorsteenmantels
laat-Lodewijk XVI, stuc-versieringen en plafonds (1802).
De SLOTHOEVE bestaat uit twee als een winkelhaak aaneengesloten baksteenen
vleugels, waarvan een met een vierkant opgebouwde middenpoort met spits, vroeger
met valbrug; aan de voorzijde boven de poort het alliantiewapen - Bentinck-de Breyll
(1663); aan den anderen vleugel (hofzijde) gevelsteenen: een met cartouche-nis,
waarin een Madonnabeeldje, en twee met ‘Anno’ en ‘1657’.
3. Boerderij nr. 41. Baksteenen gevel met ankerjaartal 1791.

Nattenhoven.
Ongeveer 1/2 K.M. van het gehucht, ten O. van den weg naar Born, ligt een hoeve
met ankerjaartal 1742.

Broekhuizen.
a. Bij de Marsbeek ten N. van Broekhuizenvorst zijn Romeinsche munten,
mantelspelden en een bronzen armband gevonden.

Broekhuizen.
e 1. De R.K. KERK (H. Nicolaas), gerestaureerd in 1885, georiënteerd met 71/2o
zuidelijke afwijking, opgetrokken van baksteen en met ribgewelven overspannen,
bestaat uit een enkelvoudige ruimte (XV) van vier traveeën, gevolgd door een
5/8-gesloten polygoon; een aangebouwde lage sacristie
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(XIX A). Eenvoudige steunbeeren, spitsboogvensters met nieuwe natuursteenen
traceeringen; geheel vlakke westgevel met eenvoudigen top met vlechtingen, en met
segmentboogdeur (waarboven moderne beeld-nis); dichtgemetselde zijingang; midden
op het leien dak een achthoekige dakruiter (XVIII?). De gewelfribben geplaatst op
muurschalken, die bij de waterlijst beginnen, waarvan vier op gebeeldhouwde
kraagsteenen, de overige stomp; plompe orgelgalerij (midden-XIX). De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (± 1400, geschonden) met vier koppen; hardsteenen
wijwatervat (midden-XVIII).
Eiken preekstoel (1644, met eenige vernieuwingen), met wapen en eenvoudigen
baldakijn. Orgelfront (XVIII A).
Grafzerk (1759) van Scholtis Aerdts; afgesleten hardsteenen zerk (1785) van
pastoor Potten.
Houten beelden: Kruisbeeld met Maria en Johannes (XV d); H. Petrus (XVI a);
H. Antonius Abt (XVI); H. Catharina (XVI a); Madonna (XVI B); borstbeeld van
den H. Nicolaas (XVIII) in moderne nis boven den ingang.
Gewelfschilderingen (MCCCCCXI of MCCCCCXL) in de vierde travee en in het
polygoon, loofwerk met o.a. den H. Nicolaas en de Evangelisten-symbolen.
Verguld zilveren miskelk (1730); zilveren kus-reliekhoudertje (XVIII A).
Vier paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B).
Driestel, kazuifel en twee vela (alle XVIII), ten deele vernieuwd; vaandel (XVIII
B).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1437 door Johannes van Venlo en een in
1843 door Petit en Fritsen.
Op het kerkhof: enkele overblijfselen van een Heilig graf; een twaalftal steenen
grafkruisen (XVI tot 1687).
2. In een modern bedehuisje aan den weg, een houten Mariabeeld (XVIII).
g 1. Het KASTEEL VAN BROEKHUIZEN is een aan de resten eener oude omgrachting
gelegen, baksteenen (thans geel
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gesausd), boven een onderkeldering twee verdiepingen hoog, rechthoekig gebouw
(XVIII A), vijf vensters breed, twee kamers diep, onder schilddak; iets buiten het
midden van het voorfront uitspringende, een drie vensterbreedten metende risaliet
met fronton, en vierkant omlijsten hoofdingang (met in baksteen nagebootste
bossageblokken) aan een dubbel bordestrapje; aan den rechter achterhoek een oudere
uitspringende rechthoekige kamertoren (XVI - 1600) met uitgetande verhooging en
met schilddak (dichtgemetselde omblokte tusschen-dorpelvensters). Inwendig: een
drietal eenvoudige lage steenen schoorsteenmantels.
2. Van het voormalige KASTEEL DE KOLK zijn slechts enkele grachten over.

Broekhuizenvorst.
e 1. De R.K. KERK (oudtijds H. Verlosser, thans Zoete Naam van Jezus), gerestaureerd
in 1879 door J. Kayser, georiënteerd met 11o noordelijke afwijking, van baksteen
gebouwd en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een hoofdbeuk (XV of
XVI) met een even ouden, noordelijk gelegen, iets lageren zijbeuk, beide van drie
traveeën, de westtravee van den hoofdbeuk te weerszijden van en over den
romaanschen aanleg (XIII?) van den westtoren heen gebouwd; b. een veel smaller,
door een triomfboogwand van den hoofdbeuk gescheiden (ouder) koor (XV),
bestaande uit een travee en een 5/8-gesloten polygoon; c. een westtoren (XVI?),
thans tevens ingangsportaal (met verplaatste 16e-eeuwsche deur) op de oudere
ondergeleding, het gewelf van de schiptravee uitsnijdend, omhoog gebracht; d. een
sacristie (XVI?), uiterlijk de oostelijke voortzetting van den zijbeuk en met laag
modern toevoegsel. Eenvoudige steunbeeren; spitsboogvensters met moderne
traceeringen. Schipdak verhoogd. In het koor te halver hoogte op kapiteelen
aanvangende wandschalken; de beukpijlers tot halve hoogte
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effen, van daar af gelede kruispijlers, waarvan alleen de hoekschalken kapiteelen
dragen onder de diagonaalribben, en waaruit zich de gordel- en schildbogen
onmiddellijk ontwikkelen; de koorribben met dubbel hol, die van het schip met
talaanprofiel; in het koor gebeeldhouwde sluitsteenen. De geheel vierkante westtoren
telt drie geledingen, de benedenste effen (vóór een venster XV), de andere elk met
twee spitsboognissen ter zijde, drie vóór en drie achter, ten deele versierd met
mergelblokjes; in de bovenste nissen galmgaten; oude mergelsteenen traceeringen;
achthoekige spits (XIX?) met aanloopvlakken. De kerk bezit:
Hardsteenen romaansche doopvont (± 1200, alleen de kuip oud) met koperen
deksel (± 1700?); hardsteenen wijwatervat (XV B?).
Hardsteenen zerk van pastoor Michael van Oijen (± 1540, afgesleten); hardsteenen
zerk van Marten Beugel, Heer van Oijen (1533, afgesleten).
Houten beelden: Kruisbeeld met Maria en Johannes (XVI a); H. Antonius Abt
(XVI A); H. Sebastiaan (XVI A).
Muurschilderingen (XVI, sterk vernieuwd): H. Christoffel, tegen den
noordkoorwand en: Laatste Oordeel, op den triomfboog (schipzijde);
gewelfschilderingen in het koor (zeer gerestaureerd) en in het middenschip (XVI):
loofwerk met symbolen der Evangelisten.
Schilderijen: de H. Bruno en de stichters der Reguliere Orden; Maria Boodschap
(beide 1665, en afkomstig uit het oude hoogaltaar).
Zilverwerk: monstrans (1752, merken: Venlo en PR) met fraaien voet Lodewijk
XV; miskelk (midden-XVIII); miskelk (1831); ovaal schaaltje met alliantiewapen
(XVII d); twee ampullen (XVIII, merken: Venlo en MM); rijk gedreven plaat van
een broedermeestersstaf (± 1600).
Koperen kandelaars: een enkele en een paar geprofileerde gegotene (XV); vier
paar gegotene met drievoet (XVII B); een paar gedreven koperen wandarmen (1807).
Gesmeden
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ijzeren standaard met drie kaarsenkransen (XVII A); zes enkelvoudige standaards
(XVII A).
Driestel (1779).
Drie klokken, waarvan eene in 1440 gegoten door Johannes van Hentem; eene in
1500 en eene in 1520, gegoten door Wilhelmus Wilden.
Op het kerkhof een steenen priestergrafkruis (1581), benevens een vijftiental
steenen grafkruisen van 1623-1709. Ingemetseld in den torenmuur een steenen kruis
(XVI?) met, in een cirkel, een Malthezer kruisje.
Het kerkhof wordt nog voor een aanmerkelijk deel omgeven door een baksteenen
muur met schietgaten (XVII A).
2. Niet verre van de (oude) pastorie een BEDEHUISJF, met houten beeld van Maria
Moeder van Smarten (XVIII?).
g. Dicht hierbij een boerderij met het ankerjaartal 1656.

Ooien.
e. Aan den weg naar Blitterswijk een baksteenen (thans gecement) open BEDEHUISJE
in 5/8-vorm (ankerjaartal 1733), waarin houten beeld (XVI a) van de H. Anna, Maria
onderrichtende.
g. Het KASTEEL VAN OOIEN, ten deele nog omgracht, van (thans gewitte) baksteen
opgetrokken, bestaat uit een, boven de onderkeldering twee verdiepingen hooge, aan
de zuidzijde vier vensterbreedten metende, en bloc anderhalf maal zoo lange, effen
groep (in hoofdzaak denkelijk XVII B, wellicht oudere muurresten, het zuidelijk
deel het oudste) van drie smalle vleugels en een oostmuur, die samen een vierkant
binnenplaatsje omsluiten; alle vleugels met zadelen schilddaken; slechts aan den
noordkant één eenvoudige driehoekige geveltop. Nieuwe vensters; twee windvaantjes
met alliantiewapen (± 1700).
Aan den aansluitenden hof vóór het kasteel, oud baksteenen huis onder zadeldak
tusschen twee fraaie topgevels
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met dubbel gezwenkte kanten; in den voorgevel ankerjaartal 1651. Op de pijlers van
de hofpoort twee achthoekige laatgothische bladkapiteelen.

Broeksittard.
c. Aan het begin van den weg naar Hillensberg een houten WEGKRUISJE (XVIII).
e 1. De R.K. KERK (H. Maria Geboorte) georiënteerd met 2o zuidelijke afwijking,
bestaat uit een enkelvoudige, langwerpige, aan de oostzijde (inwendig afgeronde)
halfachthoekig afgesloten ruimte, met een orgelgalerij aan de westzijde. De
noordmuur, ten deele van ruwe kiezelkeien, overblijfsel eener kortere kerk (XI of
XII, romaansch venstertje), heeft een met zandsteen omlijsten, thans dichtgemetselden,
rondboogingang; het overige muurwerk (XVII, XVIII, XIX) is van baksteen. Inwendig
heeft de zuidmuur pilasters. Stuc-zoldering met moerbalken en vlakke gestucadoorde
velden Lodewijk XIV boven het schip; komvormig verhoogd gedeelte (XVIII?)
zonder moerbalken boven het koor. Leien dak met vierkanten, geheel met lei
bekleeden, houten westtoren met achthoekige spits. Schip (XI en XVII B?), westelijk
gedeelte misschien jonger; hardsteenen westingang met geveltje (1841). Aangebouwde
sacristie (XIX). De kerk bezit:
Eiken hoogaltaar (XIX b); twee stel kaarsenbanken met reliekstandaards (XIX b).
Eiken communiebank (XVIII?, thans ten deele leuning der orgelgalerij).
Twee biechtstoelen (XIX b).
Preekstoel (XIX b).
Kerkbanken (XIX A).
Houten beeldje der H. Brigida (± 1700).
Barokken verguld zilveren stralenmonstrans (XIX A); zilveren reliekhouder (XVIII
d, beschadigd); gedreven zilveren
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miskelk (XIX b); gouden filigraan-kruisje (XVIII); Missaal (1781) in band met
zilveren beslag (XVIII d).
Koperen wierookvat (XIX b).
Koperen kandelaars: een paar gegoten (XV, beschadigd), een paar gedreven (XVIII
B); een paar gedreven koperen wandblakers (± 1700). Dertien wandarmen (XIX b).
Gedreven koperen wandfonteintje (XVIII, eenvoudig).
Velum van gebloemde zijde (XVIII).
Drie klokken, waarvan eene in 1583 gegoten door Johan van Trier; eene in 1810
door Clément Drouot, en eene in 1826.
Op het oude kerkhof steenen grafkruisen van 1646, 1660, 1664, 1725.
Op het nieuwe kerkhof grafkruisen van 1658, 1680, 1700 en 17...
g 1-6, Nr. 17, ankerjaartal 1782; nr. 26, ankerjaartal 1818; nr. 68, gevelsteentje met
1603 en ankerjaartal 1782; nr. 97, ankerjaartal 1747; nr. 107, ankerjaartal 1739; nr.
109, gevelsteentje met 1806.

Laar.
LAARHOF, groote eenvoudige, van baksteen opgetrokken hoeve, waarop (in ankers):
‘Anno 1760’.

Brunsum.
a. Gallo-Germaansche BEGRAAFPLAATS op het terrein der staatsmijn Hendrik. Urnen
worden bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Overblijfselen van Karolingsche en vroeg-middeleeuwsche POTTENBAKKERIJEN;
hiervan afkomstig vaatwerk in het genoemde Rijksmuseum.

Brunsum.
e. De R.K. KERK (H. Gregorius de Groote), gebouwd 1917-1919 door J.H. Tonnaer,
ter vervanging van een
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waardeloos kerkgebouw van 1840 (thans zaal voor bijeenkomsten), bezit:
Hardsteenen laat-gothische doopvont (XVI A).
Houten beelden: groep van de H. Drievuldigheid (XVIII, beschadigd); beeld van
den H. Gregorius den Groote op voetstuk Lodewijk XV.
Zestienarmige koperen kaarsenkroon (midden-XVIII).
Houten Paaschkandelaar (XVIII).
Gedreven zilveren stralen-monstrans Lodewijk XV (veranderd bovendeel); twee
gedreven zilveren miskelken, waarvan de eene (1732), de andere (XVIII), Zes groote
gedreven koperen kandelaars (XVIII A); missaalband met zilveren oplegsels Lodewijk
XVI.
Twee driestellen van gebloemde zijde (XVIII); kazuifel met goudbordursel (XVIII
a of XIX); koorkap (XVIII); dito met goudlakensch schild en met goud gestikte
boorden (XVIII); stool met zilverborduursel (XVIII); velum met zilveren en kleurige
bloemen (± 1800); zijden vaandel met ten deele geschilderde H. Helena (XVIII).
Twee klokken, in 1848 gegoten door J. Perrin van Clefmont (Haute-Marne).
Twee Empire bidstoelen.
g 1. Het KASTEEL VAN BRUNSUM (XVII, verbouwingen XVIII en XIX), is een vroeger
door grachten omgeven, onderkelderd, twee verdiepingen hoog, rechthoekig
baksteenen gebouw onder schilddak, van acht vensterbreedten, twee vertrekken diep,
met vierkanten uitsprong aan de hofzijde; vroeger met omblokte kruis- en
tusschendorpelkozijnen, thans door groote meest gecemente vensteropeningen
vervangen. Aan de hofzijde het ankerjaartal 1678; op den hoek aldaar aan de
zolderborstwering veelhoekige uitkraging van een hoektorentje. Inwendig onbelangrijk
en in toestand van verval. Aangesloten eenvoudige baksteenen hoeve.
2. Het BEXS-HUIS (of ‘Heufken’), vroeger door grachten
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omgeven, is een herbouwd huis (XIX A) met in het front een hardsteenen plaat
(XVII), waarop het alliantiewapen - Bexs-Bocholtz, van kwartierwapens vergezeld.
Hierbij een schuur (? XVII).
3-4. Details aan particuliere woningen; nr. 95, mergelsteenen geveltje met ankerjaartal
1686; nr. 29, boerderij, sluitsteen met 1794.

Rumpen.
g. Huis nr. 67, met ankerjaartal 1797.

Buggenum.
a. Laat-Romeinsche en Frankische oudheden, gevonden op den Kapelberg, berusten
in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en in het museum van het Geschieden Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.

Buggenum.
Aan de splitsing der wegen naar Nunhem en St. Elisabeth een houten WEGKRUIS (±
1600).
e. De R.K. KERK (H. Aldegundis), gebouwd in 1871 door den architect Ketels, bezit
nog een met 1o noordelijke afwijking georiënteerd baksteenen, met ribgewelven
overkluisd, koor (XV) van één travee en een 5/8-gesloten polygoon (achthoekige
hardsteenen muurschalken, eenvoudige steunbeeren, de spitsboogvensters met nieuwe
harnassen), en een ten N. daarvan aangesloten baksteenen vroegere sacristie (XV B,
met iets jongere eerste verdieping); ten O, van het koor een baksteenen sacristie (XIX
a) Tegen het kerkportaal een van de vroegere kerk afkomstig hardsteenen Ionisch
deurfront (XVIII A, veranderd) met geblokte banden en fronton-nis, waarin houten
beeld van de H. Aldegundis; gesmeed ijzeren bordesleuning (1817). De kerk bezit:
Marmeren hoogaltaar (XVIII A), met hoog zeszuilig com-
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posiet retabel met voluten-bekroning; marmeren zijpoortjes. Twee marmeren
composiete zijaltaren (XVIII A) met witmarmeren beelden: Madonna en H. Jozef.
Eiken koorwand-betimmering Lodewijk XVI met Ionische pilastertjes.
Communiebank (XIX A). Doovenbiechtstoel Lodewijk XVI.
Marmeren doopvont Lodewijk XV met koperen deksel (XIX A).
Eiken preekstoel (XIX A) met figuurlijke en ornamenteele versiering.
Hardsteenen grafzerk (1689) van Pastoor Aquarius.
Houten beelden: Maria (XVI); H, Johannes (XVI); H. Aldegundis (XVIII a); H.
Lambertus (XVIII a); Kruisbeeld (± 1700), klein dito (XVIII d) van palmhout.
Schilderij op doek: doop van Christus (± 1700).
Zilverwerk: stralenmonstrans (1674); ciborie (1673); miskelk (XVII);
bedieningsbusje (XVII?); wierookvat en scheepje (XVII?).
Koperwerk: Godslamp (XVIII?); wierookvat (XVIII d). Kandelaars: een paar
blakers (XVII), een paar geprofileerde (XVIII); een paar drievoets (XVIII); drie paar
geel- en roodkoperen (XIX A).
Een grooten gesmeed ijzeren kaarsenstandaard en vier kleine (XVII).
Drie paar houten drievoetkandelaars (XVIII A).
Kazuifel (XV c, zeer gerestaureerd); albe met kanten boorden (XVIII a?).
Sacristiekast (XVIII a).
Achttien kerkbanken (1734) met gesneden liervormige zijkanten, waarbij twee
voorbanken. Vier vóórschotten Lodewijk XVI (XIX A?) van banken.
Fauteuil en twee stoelen Lodewijk XV. Doekhanger (± 1700).
Omlijsting van een expositietroon (XVIII A). Kleine houten kist (± 1600).
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Twee klokken, waarvan een in 1373 gegoten door Willem van 's Hertogenbosch, en
een in 1790 door C. de Forest, N. Simon en C. Drouot.
Op het kerkhof steenen grafkruisen van 1606, 1623, 1635, 1696, 1783.
g 1. Het HUIS MALBORGH (XIX b) is van baksteen, in eenvoudigen kasteeltrant
gebouwd, met smalle vierkante hoektorentjes aan de voorzijde en grooten vierkanten
middentoren met gefatsoeneerde spits aan de achterzijde.
2-9. Nr. 10, ankerjaartal 1805; nr. 22, dito 1800; nr. 36, dito 1810; nr. 66, sluitsteen
1712, achtergevel met ankerjaartal 1819; nr. 68, ankerjaartal 1712; nr. 84, dito 1691;
nr. 88, dito, ter zijde 1697, vóór: de letters W.V.H.; nr. 127, ankerjaartal 1766;
zuidelijk tegenover de kerk gevel met ankerjaartal 1819.
10. Vierkante STANDAARDMOLEN op gemetselden voet.

Bunde.
Bunde.
e. De R.K. KERK (H. Martinus, genoemd in 1145) is in 1904 vergroot door den architect
Ramaekers. Het kleine koor is in 1813 vervangen door het tegenwoordige ruime.
Het oude eenschepige gedeelte (XVIII), van baksteen met hoekblokken en vlakke
omlijstingen der halfrond gesloten vensters in mergelblokwerk, heeft drie traveeën.
Ongelede steunbeeren met mergelafdekking. Koor van één travee met halfronde
sluiting. Gepleisterd tongewelf; over het koor koepelvormige zoldering. De kerk
bezit:
Eiken hoofdaltaar (XVIII A); retabel met zes kolommen en bekroning, waarin
beelden van God en twee aanbiddende engelen.
Twee gelijke zijaltaren in eikenhout (XVIII A) met klein tabernakel, waarboven
beeld-nis.
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Doopvont (XVIII) van Naamsche steen, zonder voetstuk.
Gekroond houten Madonnabeeld (XV A); beeldje van den H. Rochus (XVIII).
Schilderij: Madonna met H. Jozef en H. Anna, en met een donateur (XVII d of
XVIII a, doek, voormalig altaarstuk).
Zilverwerk: monstrans met stralenkrans (XIX A), gedeeltelijk verguld; reliekhouder
(XIX A); kelk (1821, merken: Maastricht, D N en cirkel); kelk met nieuwen
verzilverden koperen voet (XVIII B); kelk met getorste versiering (merken: Maastricht
I en?); beslag op een missaal (1820); dito (1823).
Koperen processiekruis (XVIII).
Twee kazuifels (XIX A) van gebloemde geweven zijde.
Klok, in 1808 gegoten door Clém. Drouot.
g 1. Nr. 94. LANDGOED HEILIGENBERG. Boven het ingangspoortje: 1777.
Middengebouw met twee vleugels van baksteen (gesausd). Vensters met vlakke
omlijsting met blindsponning, van Naamsche steen; bovendorpels van onder Betoogd,
boven recht; vlakke sluitsteen. Boven de deur een alliantiewapen met bekroning.
Mansardedaken met gebroken benedenvlak. Twee gesmeed ijzeren windwijzers.
Kelders: tongewelven van mergel.
Inwendig: In het voorhuis: eiken trap met gestoken trapbaluster. In twee vertrekken:
eiken deuren en vleugeldeur, gedeeltelijk met gebogen paneellijsten en eenig
steekwerk. Zoldering met in stuc geprofileerde moerbinten. Twee schoorsteenen:
beneden met tegeltjes en koperen omlijsting der stookplaats; boven met stucwerk
(XVIII c).
2. HOEVE HEILIGENBERG. Op een steen boven de moderne poort: 1722. Woonhuis
van mergel met typische gevelafdekking, twee oude kleine vensters met omlijsting
van vier stukken Naamsche steen met blindsponning.
3. Nr. 137. HEERENHOF RUSTENBURG, om een grooten vierkanten hof opgetrokken.
De oostvleugel, het tegenwoor-
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dige heerenhuis (XVIII B, voor een gedeelte in de laatste jaren verbouwd), is van
baksteen, gewit, en bestaat uit een modern middengedeelte, met een verdieping
torenvormig verhoogd en met ingang; rechterhelft met één, linkerhelft zonder
verdieping. Vensters aan de buitenzijde eenigszins onregelmatig geplaatst in den
gevel; aan de hofzijde hoog en smal; mansardedaken.
De zuidvleugel in baksteen, vroeger woonhuis (XVII B); eenvoudige gekrulde
ankers.
De westvleugel, waarin de schuren en een aansluitend gedeelte van den zuidvleugel,
waren vroeger van vakwerk, doch de muren zijn vernieuwd met behoud van het
oorspronkelijk houtwerk, kap enz. (XVII c). In den zuidwesthoek van den hof: de
oorspronkelijke schuur-poortomlijsting van zware eiken balken met in de bovenhoeken
zware, tot versiering uitgezaagde karbeelen. In het midden van den bovendorpel
uitgesneden het jaartal 1654.
Inwendig: twee door vleugeldeuren verbonden vertrekken (XVIII d). Het eerste
heeft eiken deuren met eenig steekwerk; stuczoldering; schoorsteen: ondergedeelte
marmer, waarin ovale omlijsting der stookplaats, bovengedeelte met stucversiering.
Het tweede, grootere vertrek gelijk aan het eerste, de schoorsteen echter rijker met
parket van op kant geplaatste leien in marmeren lijst; stuczoldering cirkelvormig met
middenrozet en versierde hoekvullingen.
In den tuin twee toegangshekken, het eene bestaande uit twee en het andere uit
vier vierkante baksteenen pijlers met mergelbekroning, waarop twee liggende leeuwen
en vazen. IJzeren hekken modern.
4. Nr. 128. HEERENHOF INGENOPEN (XVIII d), om een vierkanten hof opgetrokken.
Toeganspoort ter oostzijde in natuursteen en baksteen (gepleisterd en geverfd), met
gepaneelde breede pilasters. Over het geheel een zwaar hoofdgestel. Zuidhelft van
den westvleugel van mergel, waarin
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een gedrukte elliptische boog (XVII A?). In de westhelft van den noordvleugel het
woonhuis (XVIII d); afwisselende lagen baksteen en mergel, vensters en deur met
platte omlijsting van Naamsche steen. Boven den deurdorpel een klein ovaal venster
van baksteen. In het woonhuis een eiken trap met gedraaide spijlen en eenvoudig
gestoken trapbaluster. In een vertrek een schoorsteen, waarvan het ondergedeelte
nieuw en het bovengedeelte met gegroefde halve zuilen en hoofdgestel.
Ingangshek tusschen twee vierkante baksteenen pijlers met bekroning en vaas van
mergel.

Kazen.
g 1. Nr. 168. HOEVE (1792 volgens gevelsteen, verbouwd in 1844), van baksteen en
gedeeltelijk mergel, met typische gevelafdekking. Ingangspoort met naar voren en
achteren overstekende houtconstructie en dak.
2. Nr. 176. IJzeren poortklopper.
3. Nr. 178. Vakwerkhuis (XVII) met gevelmuur in mergel.
4. Nr. 158. HOEVE DE LOCH (1787 volgens gevelsteen, vernieuwd en herbouwd in
1921); oude smeedijzeren poortklopper.

Echt.
a. Talrijke gepolijste steenen bijlen zijn in deze gemeente gevonden, vooral bij
Diergaarde, Pei en Putbroek; ook bronzen wapenen. Overblijfselen van een Romeinsch
GEBOUW rechts van den weg Echt-Echterbosch.
Verschillende vondsten worden bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden en in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te
Maastricht.
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Annendaal.
g. Op een weiland, nabij de hoeve ‘Kasteelhof’, een rij van drie ronde, door
segmentbogen verbonden baksteenen pijlers (één opening dichtgemetseld), resten
(XVI of XVIIA) van het oude KASTEEL ANNENDAEL.

Berkelaar.
e. Het KAPELLETJE van O.L. Vrouw, een zeer eenvoudig, gesloten bedehuisje (XVIII),
bevat een houten O.L. Vrouwebeeld (XVII B).
g. HOEVE SWAANTJESHOF, met ankerjaartal 1734.

De Doort.
b. Een thans geheel begroeide terreinverhevenheid (‘Het Slotje’) bevat grondslagen
van het voormalige KASTEEL ECHT (verwoest XV d).
c. In de ‘Middelgraaf’: een omgevallen hardsteenen GRENSPAAL (XVI) Gelder-Gulik.

Echt.
c 1. WEGKRUISEN: aan den weg naar St. Joost een eenvoudig houten Kruisbeeld
(XVIII); een (± 1700) aan den weg naar Hingen; een (± 1600) aan den driesprong
bij Klein-Berkelaar; een (± 1700) aan den kruisweg bij Bosserhof.
2. In den voortuin van woning nr. 105 opgesteld: een hardsteenen GRENSPAAL (XVI)
‘Gulych-Gelder’.
d. Ten raadhuize worden bewaard: een gevelsteen (1660) met het wapen van Echt,
van het oude, in 1820 gesloopte, raadhuis afkomstig; een koperen zegelstempel (XIII)
der schepenbank.
e 1. De R.K. KERK (H. Landricus), gerestaureerd en ver-
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groot door P.J.H. Cuypers in 1873. Met 16o zuidelijke afwijking georiënteerde, onder
drievoudig zadeldak met ribgewelven overspannen, baksteenen hallenkerk, bestaande
uit: a. een driebeukig schip van vijf traveeën (XV, in 1873 met nog twee westelijke
traveeën vergroot), de zijbeuken smaller dan de middenbeuk en recht gesloten;
vierkante schalkpijlers, inwendige steunbeeren, spitsboogvensters met nieuwe
harnassen; in de oostelijke eindtopgevels nissen met oude traceeringen; ampullennisje;
b. een koor (XIV of XV) van twee traveeën en een 5/8-gesloten polygoon; eenvoudige,
uitwendige steunbeeren; spitsboogvensters met nieuwe harnassen; dubbele
ampullennis; zeshoekige dakruiter; c. een nieuwen westtoren (1873); d. ten N. tegen
het koor, een fraai gewelfde sacristie (XV of XVI); ten Z. van het koor vervangt een
nieuwe sacristie van 1920 een oude overwelfde als de vorige. De kerk bezit:
Twee eiken koorbanken (XVII) van vier zetels.
Vier biechtstoelen (XVIII).
Marmeren doopvont (XVII B, op modernen voet).
Preekstoel (XIX A).
Houten Kruisbeeld (XVI?); H. Marcoen (XVII?, hout); H. Franciscus (? XVII?
terra-cotta).
Zilveren stralenmonstrans (XVII?, de voet XIX A?).
Twee paar kleine gegoten koperen kandelaars (XVII A); een paar gedrevene
(XVII); zes paar rood- en geelkoperen (XIX A).
Kazuifel: geborduurd kruis en kolom (1574) met tafereel en figuren.
Twee klokken, waarvan eene (XIII, met uit de hand gevormd opschrift) gegoten
door Meester Henricus en eene in 1833 gegoten door I.B.N. en F.A. Gaulard.
Groote kast (gedeeltelijk XVIII).
Op het kerkhof zeven steenen grafkruisen (1625-1762).
2. KAPELLETJE van den H. Rochus, onbelangrijk bede-
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huisje (vergroot XX a), waarbij behoort een, elders bewaard, middelmatig houten
beeld van den H. Rochus.
3. In het Ursulinenklooster, nieuw gebouwd ter plaatse van het adellijke huis de
Rhandaxe, waarvan nog twee in de nieuwe gevels opgenomen gevelsteenen (1686)
bestaan, worden bewaard een houten Anna- en Mariagroep (XVII); een houten beeld
van den H. Antonius van Padua (XVII) en een houten Kruisbeeld (± 1700).
g 1. Het HUIS VERDUYNEN, deels nog omgracht, bestaat uit een, boven een
onderverdieping nog twee verdiepingen hoog, zeven vensters breed en twee vertrekken
diep, eenvoudig baksteenen (thans gewit) huis (XVII) onder schilddak; gewone
rechthoekige, vernieuwde, deels verplaatste vensters; zandsteenen schouw (XVII)
met Ionische pilasters en acanthusconsoles. Een sluitsteen (XVII a) met wapen en
een haardsteentje (XVII) worden hier bewaard.
2-20: Nr. 12, ankerjaartal 1842; nr. 21, gevelsteentje met 1803; nr. 28, ankerjaartal
1825; nr. 31, ankerjaartal 1820; nr. 35, gevelsteentje met 182(0?); nr. 50, gevelsteentje
met 1742; nr. 122, met ankerinitialen I.V.H.; nr. 158, ankerjaartal 1717; nr. 268,
gevelsteentje met 1790: nr. 269, gevelsteentje met 1750; nr. 281, gevelsteentje met
1831; nr. 285, gevelsteentje met 1797; nr. 287, gevelsteentje met 1808; nr. 305,
ankerjaartal 1838; nr. 307, ankerjaartal 1803; nr. 317, ankerjaartal 1803; nr. 339,
ankerjaartal 1799 (lelie-ankers); nr. 371, gevelsteentje met 1741; nr. 395, gevelsteentje
met 174(6?); nr. 398, gevelsteentje met 1811.
21. Gevel van de pannenfabriek met ankerjaartal 1791 (de vroegere Echter
watermolen).
22. Ten O. van de plaats een houten WINDMOLEN, bovenkruier, van elders op
nieuwen gemetselden onderbouw (1909) overgebracht.
23. Ten Z.W. de ‘Slagmoten’, WATERMOLEN (XVII) met
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twee onderslagraderen, de gevels thans gecement; oliemoleninrichting van 1698.
h. De oude schutterij van St. Landricus bezit een zilveren ketting met vogel (XVII),
een achttal koningsplaten van 1681 tot 1765 en twee (XVII) met wapenschilden.
De jonge schutterij van St. Peter en St. Paul bezit een zilveren ketting met vogel
(XVII) en een tiental koningsplaten van 1716 tot 1757.

Echterbosch.
e. Molenweg. Het KAPELLETJE van O.L. Vrouw bevat een houten Madonnabeeldje
(± 1700?).

Echterbroek.
b. De BOLLENBERG, thans geheel begroeide, omgrachte terreinverhevenheid, bevat
overblijfselen van baksteenen grondslagen eener middeleeuwsche sterkte.

Gebroek.
g. HUIS DE HORST, twee verdiepingen hoog, eenvoudig, baksteenen huis van vijf
(groote) vensterbreedten, onder zadeldak tusschen zij-topgevels; ankerjaartal 1801;
verkleinde vensters; aansluitende eenvoudige hoeve.

Koningsbosch.
e 1. De R.K. KERK (O.L. Vrouw), gebouwd door P.J.H. Cuypers in 1865, bezit:
Kleine hardsteenen doopvont (± 1700).
Twee houten beelden: Madonna (XVII), en H. Godehard (? XVIII A?, beschadigd);
fragment van een alliantiewapen; (aan een nieuw altaar) twee tafereelen in halfhoog
beeldwerk (oud?).
Schilderij: H. Theresia (XVII B, paneel).
Twee paar kleine, gegoten kandelaars (XVII).
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Eenige overblijfselen met snijwerk: deurtje en koepelfrontstuk van een tabernakel
Lodewijk XV; eenige paneelen van een communiebank Lodewijk XVI, en voorvlak
van een kist (XVII, eenvoudig).
2. In het KLOOSTER der zusters van Christelijke Liefde, dochters van het Allerheiligst
Bloed, wordt bewaard: een op doek geschilderde Calvarie met H. Agnes van
Montepulciano (± 1700), afkomstig uit het huis der zusters te Sittard.
g. Houten STANDAARDMOLEN.

Lilbosch.
e. In het KLOOSTER der Paters Trappisten worden bewaard:
Twee houten altaren, waarvan het eene (XVII B), het andere (1776), aan St. Anna
gewijde, met altaarstuk (XVIII d, doek, Duitsche school). Het pendant van dit stuk
is aan den heer J.J. Verbeeten te Breda afgestaan.
Houten beeld van den H. Jozef (± 1700).
Schilderijen: Calvarie (XVIII A, doek); twee beweeningen (doek), twee
grafleggingen (XVIII d - XIX A, doek); H. Jozef (XVIII a, doek, Vlaamsche school);
Christus aan het kruis (1789, doek door W. Schaeken, voormalig altaarstuk); H.
Johannes Nepomuc (doek, opgerold).
Een paar houten reliekhouders Lodewijk XIV.
Twee paar gegoten drievoetkandelaars (XVII c).
Staande klok Lodewijk XVI; dito (midden-XVIII, beschadigd).

Ophoven.
c. Hardsteenen GRENSPAAL (XVI) Gulik-Gelder.

Pei.
e 1. De R.K. KERK (O.L. Vrouw O.O.), gebouwd door P.J.H. Cuypers in 1857, bezit:
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Wijwaterbakje (oud vijzeltje).
Twee eiken koorbanken van drie zetels; negen kerkbanken (XVII).
Houten beelden: H. Annatrits (± 1500); Kruisbeeld, Maria en Johannes (± 1500);
H. Caecilia (XVI?); H. Sebastiaan, H. Johannes den Dooper, en vrouwelijke heilige
(alle XVI, ten deele geschonden); H. Lucia (XVII); Maria O.O. (in den gevel).
Geschilderd op doek: Maria met zwaard in het hart (XVIII A, vroeger altaarstuk,
nu op een deur Lodewijk XV).
Zilveren miskelk (XIX a); zilveren reliekhouder (1685, vernieuwd in 1735); dito
(± 1800). Lavaboketeltje (XVI). Een paar gegoten koperen kandelaars (XVII d).
IJzeren kaarsarm (XVII?).
2. De KAPELLETJES van de Zeven voetvallen, heiligenbeeldhuisjes (XVII), zijn
alle gemoderniseerd en met nieuwe tafereelen.

Schilberg.
e. KAPEL van O.L. Vrouw. Eenvoudige baksteenen (thans gewitte) 3/8-gesloten kapel
(1691 in ankers), met eenvoudige steunbeertjes en rondboogvensters; eenvoudige
topgevel met ingang, galerij-venstertje en steen met chronogram (1691); zeszijdig
klokkespitsje op den nok. De kapel bevat:
Eenvoudige communiebank.
Houten Mariabeeldje (XVI).
Koperen Godslamp (XVIII?); een paar geel- en roodkoperen kandelaars (XIX a,
grof); vijf koperen wandarmen (XVIII d); een paar gesmeed ijzeren lichtarmen
(XVII).
Aan den buitenkant: houten Kruisbeeld (± 1700).

Sint Joost.
g 1-3. Nr. 38, gevelsteen met 1808; nr. 39, gevelsteen met 1813; nr. 48, gevelsteen
met 1768.
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Slek.
c. WEGKRUIS (1845), met denkelijk ouder Christusbeeld.

Eigelshoven.
a. Romeinsche BEGRAAFPLAATS op een hoogte rechts van den weg naar Waubach.
Voorwerpen hieruit in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
te Maastricht.
Overblijfselen van een Romeinsch GEBOUW met BADINRICHTING ten O. van de
parochiekerk, rechts van den weg naar Waubach.
b. Overblijfselen van een (vroeg?) middeleeuwsch gebouw aan de westzijde der
gemeente.
e. De R.K. KERK (H. Johannes de Dooper), georiënteerd met 111/2o zuidelijke
afwijking (aan het koor), is een (niet onwaarschijnlijk uit een éénbeukige kerk) door
uitbreidingen ontstaan baksteenen driebeukig gebouw, door latere
(gewelvenvernieuwing in 1746) verhooging der zijbeuken tot eene, met ribgewelven
overkluisde, hallenkerk geworden. Zij bestaat uit: een driebeukig schip van drie
traveeën (XV of XVI A); een enkelvoudig koor (1507) van één travee en 5/8-gesloten
polygoon (het gewelf na 1746 vernieuwd met toepassing van oude kraagsteenen met
koppen); een geheel vierkanten romaanschen toren, beneden van zandsteen (XI of
XII, Romeinsche bouwfragmenten), boven van baksteen (XIX), thans tevens
toegangsportaal; aan weerszijden van het koor een sacristie (XVI en XIX). De vensters
alle met nieuwe harnassen. Het geheele westfront van kerk en toren gemoderniseerd.
Thans dichtgemetselde zuidelijke ingang (XV of XVI), met zandsteenen omlijsting,
waarboven een borstbeeld-nis. Aan de zuidzijde van het kerkterras oud
bekleedingsmuurwerk met steunbeeren. De kerk bezit:
Elf eiken zit- en knielbanken (XIX A).
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Eiken reliekbuste (XV) van den H. Johannes den Dooper (vroeger in genoemde nis);
fraai houten Kruisbeeld (XVII); klein houten Kruisbeeld (± 1800).
Verguld zilveren stratenmonstrans (1833); gegoten koperen reliekhoofd van
Johannes den Dooper (XVI) op gedreven koperen schotel.
Verguld zilveren miskelk (1732); zilveren miskelk (1841); klein koperen Kruisbeeld
op voet (XVI B of XVII A). Koperen kandelaars; zes gegotene geprofileerde (±
1500); twee (XVIII).
Gebloemd zijden driestel (XVIII).
Houten reliekkastje in triptiekvorm (± 1600).
Twee klokken, waarvan een in 1665 hergoten door P. Michelin, en een in 1827
door J.B.N. et F.A. Gaulard frères.
Op het kerkhof steenen grafkruisen van 1674, 1678, 1683 en vele onleesbare (XVII
en XVIII).
g. 1. A 12. Hoeve (1796); oude deuren.
2. Putstraat 8-9, ankerjaartal 1764.

Eisden.
a. Romeinsche bouwfragmenten en aardewerk zijn gevonden in het gehucht Maarland.
Romeinsche BEGRAAFPLAATS op het terrein der zinkwitfabriek; aardewerk hieruit,
alsmede munten, bouwfragmenten en scherven, gevonden aan de zuidgrens der
gemeente, worden bewaard in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap te Maastricht.

Breust.
e 1. De R.K. KERK (H. Martinus), reeds in 1345 vermeld, bestaat uit een schip met
twee zijbeuken, blijkens een aan

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

65
de buitenzijde van den noordbeuk ingegrift jaartal gebouwd in 1728; een halfrond
koor van denzelfden tijd; en een toren (XIV A, 1345?). Zij is in 1846 gerestaureerd.
De buitenmuren der zijbeuken zijn van baksteen met hoekblokken en drie banden
van mergel; basement van breuksteen (kolenzandsteen); halfrond gesloten vensters
met omlijsting van blokwerk in mergel; in de bogen sluitsteenen. Lessenaarsdaken.
De middenbeuk is boven de zijbeuken enkel van baksteen met getoogde vensters.
Zadeldak.
Inwendig: zijbeuken met vlakke zoldering; over den hoofdbeuk een spiegel met
halve tongewelven en steekkappen bij de vensters. Zuilen van Naamsche steen met
achtkante basementen en Maaskapiteelen, waarboven eenigszins gedrukte spitsbogen
van mergel met gothisch profiel (alles XIV A). De zuilen aan de zuidzijde staan iets
oostwaarts verschoven ten opzichte van die aan de noordzijde.
De toren heeft uitwendig boven het basement van Naamsche steen vier geledingen,
door lijsten gescheiden. Portaal (XV B). Boven den ingang tot de kerk een romaansche
bovendorpel (XII d) van Naamsche steen met beeldhouwwerk; in het midden: Samson
met leeuw. Het portaal is overdekt met een stergewelf, waarvan de ribben rusten op
kleine kraagsteenen. De eerste geleding van den toren heeft slechts een klein vierkant
lichtvenster aan de westzijde. De derde en vierde hebben aan elke zijde, behalve op
het W., twee gothische driedeelige vensters met traceerwerk in de bogen, die der
derde geleding zijn blind. Onder de daklijst een gothisch boogfries, dak nieuw. In
de derde geleding een tongewelf van mergel, waarvan de as N.-Z. De kerk bezit:
Twee eiken zijaltaren (barok).
Twee eiken biechtstoelen (XVIII B).
Voet eener romaansche doopvont (XII B), van Naamsche steen met zware
middenzuil, waaromheen vier kleinere zuiltjes, wier voetstukken hoekblaadjes hebben.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

66
Eiken preekstoel (1662) met paneelen en eenig steekwerk; klankbord nieuw.
Eikenhouten kerkbanken (XVIII B).
Gebeeldhouwden eiken pelikaan.
Gesneden eiken beeldoverhuiving (XVIII B) in gebruik bij processies. Klein
console-tafeltje (XVIII C) met marmeren blad, in het koor. Eiken aankleedtafel
(XVIII A).
Zilverwerk: twee kelken (1713 en 1767); kelk (XVIII), gedeeltelijk gedreven.
Een aantal zilveren, gouden en met diamanten-kruisen versierde ex-voto's.
Koperen kandelaars (XVIII).
Paramenten van gebloemde zijden stof (XVIII en XIX A). Een rochet met kant,
afkomstig van het klooster der Observanten (Slavante) bij Maastricht.
Twee klokken, waarvan eene in 1766 gegoten door Legros en eene in 1810, door
Drouot.
Een aantal grafkruisen van Naamsche steen (het oudste van 1623).
De pastorie (XVIII) bevat: tegelschoorsteen met stookplaats, waarin haardtegels;
twee aan de kerk behoorende schilderijen: H. Petrus en H. Paulus.
2. Klooster bij de kerk, voormalig landgoed van de kapittelheeren van St. Maarten
te Luik. Hiervan bestaat nog slechts de eenvoudige begane grond van den zuidvleugel
(XVIII); het overige is modern.

Eisden.
e 1. De R.K. KERK (H. Christina) op den Vroenhof, reeds genoemd in 870 en 902,
verbrand in 1483, is opnieuw opgebouwd in 1508, doch sedert waarschijnlijk
hernieuwd, 1634-1853 simultaankerk. De kerk bestaat uit een schip met twee
gedeeltelijk langs den toren doorgetrokken zijbeuken (XVIII A); een 3/8-gesloten
koor (XVIII A); en een toren
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(XIV a, gerestaureerd XX a). Vensters in hoofdbeuk- en zijbeukmuren halfrond
gesloten. Kroonlijst van mergel, eenvoudig zadeldak op den hoofdbeuk,
lessenaarsdaken op de zijbeuken. Zware zuilen met Maaskapiteelen; gedrukte
spitsbogige scheibogen. Onregelmatige plaatsing der zuilenrijen als te Breust; het
verschil is aan de oostzijde gecompenseerd door verplaatsing van den oostelijken
zijbeukmuur, aan de westzijde door een stuk muurwerk tegen de halve-zuil aldaar.
De vierkante toren heeft drie door lijsten gescheiden geledingen, de benedenste
van Naamsche steen, de andere van mergel. De derde, aanmerkelijk hooger dan de
andere, heeft drie halfrond afgedekte galmgaten, een klein venster onder de kroonlijst
aan de oostzijde en een lichtspleet aan de westzijde. Inwendig twee verdiepingen,
van welke de onderste met aanmerkelijk verhoogden vloer; tongewelf, waarvan de
as N.-Z.; sporen van een boogopening in de richting der kerk; sporen van brand.
Torenspits modern. De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XVII B) met retabel, afkomstig uit de St. Maartenskerk te Luik,
waarin schilderij: Christus aan het kruis (XVII B, Antwerpsche school) en een beeld
van de H. Christina; tabernakel en expositie-troon, afkomstig uit de kathedraal te
Roermond.
Geverfden eiken preekstoel (XVII B).
Eiken kerkbanken (XVIII).
In de sacristie een eiken aankleedtafel met bovenstuk gelijk aan die van Breust.
Veertien grafzerken van Naamsche steen (1603-1653).
Een beeldje van den H. Jozef, dragend het Christuskindje (XVIII B); een van de
H. Barbara met palmtak en toren (XVII B).
Zilverwerk: stralenmonstrans en kelk (XIX A); gedreven pyxis, op den voet
waarvan de H. Catharina en een wapen.
Eenvoudige koperen lantaarn (XVIII); zes gegoten luch-
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ters met driekanten voet (XVII B); twee tinnen luchters van gelijksoortigen vorm.
Twee klokken, waarvan een in 1617 gegoten door Nicolas Brochard et Antonin
Richault, en een in 1810 hergoten en vergroot.
In de hoeken van den kerkhofmuur zijn ingemetseld stukken Naamsche steen,
afkomstig van gothische vensters (XIII-XIV).
In de pastorie een muurkast met gebogen paneellijsten (XVIII).
2. De moderne NED. HERV. KERK bezit:
Avondmaalskan van geel verglaasd aardewerk, met ingegrift wapen, 1724 en
zilveren deksel met opschrift.
Gladden zilveren drinkbeker (1724, merken: Maastricht en W.M.).
Tinnen avondmaals-schotel.
3. De SYNAGOGE bezit:
Een aantal voorhangsels der ark, waarbij: een van witte zijde, geborduurd met
bloemen en vogels (1799) en een van zijde met bloemen (omstreeks 1780).
Een gedreven zilveren plaat op de wetsrol (1841, door Wesly); vier zilveren
leeswijzers.
Vier koperen hangluchters (XVIII).
g 1. Nr. 66. Woonhuis (XVIII a), boven vakwerk, beneden baksteen; houten
kruiskozijnen met blindsponningen; oorspronkelijke luiken met sluiting.
2. Nr. 67. Poort van Naamsche steen met elliptischen boog en afwisselend hoogere
steenen in den boog, sluitsteen: 1774.
3. Nr. 68. Westgevel (XVIII A), afwisselende lagen mergel en baksteen, hoekblokken
van mergel, basement van breuksteen (kolenzandsteen) in onregelmatig verband;
resten van tweeledige vensters met baksteenen ontlastingsboogjes.
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4. Nr. 70. Halfrond gesloten poortje met versierden sluitsteen. In ankers: 1727.
5. Nr. 135. Halfrond gesloten deur (± 1800); hierboven ovaal lichtvenster in baksteen.
Resten van cyclopisch muurwerk in Naamsche steen, vuursteen en keien.
6. Op den Vroenhof nr. 159. Deuromlijsting met omloopend profiel. Op den sluitsteen:
1749. De vensters met vlakke omlijsting met omloopende blind-sponning.
Details: Nr. 97, in den zijgevel een ovaal venster met vierkante omlijsting, met
vier sluitsteenen, tusschen welke paneelen (XVIII d); nr. 133, deur- en
vensteromlijsting (XIX a).
Nr. 160. Deur en vensters als nr. 159, deur met tusschendorpel.
Een aantal huizen vertoonen het type XVIII d of XIX a: mansardedaken met gebroken
benedenvlak; deuren en vensters met vlakke omlijsting in Naamsche steen. Gevel
van baksteen en meestal gepleisterd of gewit. Vele huizen hebben geene verdieping.
Tot dit type behooren geheel of gedeeltelijk: nrs. 11, 13, 79, 91, 94, 95, 99, 102, 118,
127, 140, 141, 143, 144.

Hoog Kaastert.
Langs den Rijksweg Maastricht-Belgische grens:
g 1. Nr. 1, het oude WITTE HUIS (1735 volgens een gevelsteen). De begane grond
heeft tweedeelig venster met omlijsting van Naamsche steen, blindsponningen, houten
blinden met eenvoudig hang- en sluitwerk. Inwendig: oude houten paneeldeuren en
een verplaatste schoorsteen van blauwe tegeltjes.
De huizen nrs. 2, 3 en 5 (het tegenwoordige Witte huis), nrs. 4 en 6 vertoonen het
type XVIII d-XIX a. Zie blz. 69.
Aan den weg van het Witte huis langs de Voer:
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2. Nr. 32 KERENSHOF. Hoofdgebouw: gevel van baksteen, kruisvensters met houten
kozijnen met blinden. Deur met krachtig geprofileerde omlijsting; bekroning:
hoofdgestel met gebeeldhouwde kraagsteenen en in het fries: 1720; hierboven rijk
gebeeldhouwde bekroning met gekroond alliantiewapen; alles in Naamsche steen.
Zadeldak met gebroken vlakken. Te linker zijde van het hoofdgebouw een baksteenen
gebouw met overbouwde halfrond gesloten poort met sluitsteen, waarop: 1695.
Op den hof naast de poort een klein gedeelte van het voormalige woonhuis (XVIII
A). Een kruisvenster met omlijsting in Naamsche steen, deur met rechte deurposten
en bovendorpel in Naamsche steen, waarboven een klein ovaal venster van baksteen.
In een vertrek een eenvoudige breede schouw.

Laag Kaastert.
Iets ten N. van het kruispunt van den weg langs de Voer met den straatweg:
g 1. Nr. 75. Vakwerkhuis (XVII A) in vrij ongunstigen toestand. Beganegrond in
met leem gepleisterd vlecht- of ‘fits’werk van teenen op houten vakwerk; klein
venster met luik. Uitstekende verdieping en puntgevel met zichtbaar houtwerk,
waartusschen bepleistering en waarin twee kleine vensters, ter rechterzijde
overtimmerde ingang. Zadeldak van stroo.
Aan den weg langs de Voer:
2. Nr. 90 BREUSTER MOLEN. Gevelsteen (1791); boven een poort een kleine nis.
3. De zoogenaamde MOLEN VAN RICHELLE (modern) heeft een ingemetselden steen
met 1717.
4. Molen, genaamd de OUDE ZAAGMOLEN, in baksteen en mergel, gelegen binnen
het terrein van het kasteel Eisden.
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thans gebruikt als electrische centrale van het kasteel; gevelsteen (1729). Vensters
hoog en smal met vlakke omlijsting in Naamsche steen en rechten boven- en
middendorpel. Inwendig: een oude schoorsteen.
Aan den straatweg Eisden-Belgische grens:
5. REINEKENSHOF. Om een trapeziumvormigen hof liggen de baksteenen gebouwen,
waarvan deuren en vensters met omlijstingen van Naamsche steen.
In den noordwesthoek een inrijpoort door een vierkant, torenvormig verhoogd
gedeelte overbouwd; boven deze poort aan de buitenzijde een wapen en 1722. De
gebouwen ten N. en ten Z. van den hof (± 1800).
Het woonhuis (XVIII B) is aan de oostzijde van baksteen, gewit, en naar buiten
met eenvoudige vlakke deur- en vensteromlijstingen; aan de hofzijde kruis- en
tweedeelige vensters met bergsteenen omlijsting, mansardedak met gebroken
benedenvlak. Inwendig een tegelschoorsteen met gegoten ijzeren haardplaat.
6. Het KASTEEL EISDEN bestaat uit twee vleugels, die de oost- en zuidzijde vormen
van een door grachten omgeven en het slotplein omsluitend vierkant, in den
zuidoosthoek ever een steenen brug van twee bogen toegankelijk. De grachtmuren,
met geringe helling opgebouwd, in Naamsche steen, zijn onder het kasteel voorzien
van schietspleten met ronde middengaten. Op den zuidwesthoek een vierkante toren,
die vóór de gevels der beide vleugels in de gracht uitspringt; in den inspringenden
hoek aan den zuidgevel een vierkant traptorentje (vernieuwd). De vrije einden der
vleugels zijn door eene vierkante, lage tweede verdieping met vierkant puntdak tot
torens verhoogd. Alle daken zijn vernieuwd. In den zuidvleugel boven de met
elliptischen boog gesloten toegangspoort, met nis voor de valbrug, een steen met
opschrift, wapens en: 1636. De ingang van het kasteel zelf, in omlijsting van
Naamsche steen, met zwaar hoofdge-
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stel en een alliantiewapen. In den zuidwesthoek van den kasteelhof een eenvoudige
dienstdeur. Keldervensters aan beide vleugels, die van den zuidvleugel breeder en
hooger.
Het kasteel herbouwd in 1636, geheel gerestaureerd (XIX d en XX a) bestaat uit
een overwelfde kelderverdieping, beganegrond en eene verdieping, behalve de
hoektorens met twee en de zuidwesttoren met drie verdiepingen. Het is geheel van
baksteen met banden van mergel, hoekblokken en vensterkozijnen, alle met rechten
bovendorpel, van mergel en Naamsche steen. De vensters, oorspronkelijk meest
kruisvensters, zijn alle, behalve in den zuidwesttoren gewijzigd. Onder de vensters
der eerste verdieping zijn in alle gevels uitstekende mergelsteenen aangebracht; aan
de zijde van den kasteelhof zijn deze geornamenteerd en met wapens voorzien.
Eenvoudige ankers, kroonlijst met kraagsteenen.
Inwendig geheel hersteld en vernieuwd, waarbij stukken uit andere kasteelen zijn
overgebracht, zoo een schoorsteen (XVI) uit het kasteel Oost; een gesmede trapleuning
(XVIII c).
Schilderijen: in de eetzaal vier deurstukken: stillevens (gem. Billieux 1773).
Familieportretten (XVII-XIX A) in olieverf, pastel, miniatuur en silhouet, uit de
geslachten de Geloes, van Leefdael, La Margelle, Reuschenberg, Huyn van
Amstenrade, St. Fontaine, van Hoensbroek, d'Arberg-Vallengin, de Méan, von
Nesselrode, de Liederkerke. Voorts: een damesportret (1667, door A. van Gemert),
twee schilderijen (1761 door Latour), Maria hemelvaart (door M. de Vos). Schilderijen
door Limmens, Ansiam en Carlier. Penteekening: gezicht op Eisden (1740, door J.
de Beyer).
Dienstgebouwen, ten Z.O. van het kasteel met een vierkant, torenvormig gedeelte,
waarin een poort met elliptischen boog in blokwerk van Naamsche steen, waarboven
bekroning met wapen.
De vleugel ten N. van de poort is modern, die ten Z.
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(XVII A) met kleine vensters en ronde schietgaten aan de buitenzijde.
In de tuinen, aangelegd in den stijl van le Nôtre, een hek met bekroonde vierkante
pijlers, verder vazen en een pauw op vierkante voetstukken; twee wit marmeren
borstbeelden, op nieuwe vierkante voetstukken.
Op het kasteelterrein de ZAAGMOLEN, zie blz. 71.

Oost.
Het KASTEEL OOST, thans geheel verlaten, is in plattegrond een vierkant met een
inspringend gedeelte aan den noordoosthoek. Het kasteel was omgeven door grachten,
die niet tot den voet der muren reikten en van welke nog gedeelten in het Z. en W.
aanwezig zijn.
De kelderverdieping, overwelfd met tongewelven van mergel, steekt aanmerkelijk
boven het maaiveld uit. De oostgevel heeft ter hoogte van den beganen grond een
doorgaand ijzeren balkon. De eenvoudige ingang bevindt zich op een bordes in den
hoek van den oostmuur van den insprong; daarnaast ten N. een half-achtkant, gothisch
traptorentje in baksteen met drie geledingen, gescheiden door lijsten; de onderste
geleding heeft een deur en twee vensters met geprofileerde omlijstingen en gedrukten
boog van Naamsche steen; de tweede en derde geleding hebben een paar kleine
vierkante vensters met omlijsting van Naamsche steen; onder de kroonlijst een
omloopende gothische booglijst waarin: 1548; pyramidedak. De buitenmuren van
de kelderverdieping, (schietgaten aan de westzijde), zijn van Naamsche steen en
kolenzandsteen. Van hetzelfde materiaal is ook de noordgevel van den insprong. De
verschillende gevels zijn van baksteen en mergel; de westgevel, geheel van mergel,
draagt een wapen met: 1674. Het gebouw heeft twee verdiepingen en rechthoekig
gesloten vensters, gedeeltelijk met vlakke omlijsting van Naamsche steen. Het geheele
gebouw is ge-
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dekt met één zadeldak, in het midden voorzien van een dakruiter. Het zadeldak heeft
aan noord- en zuidzijde een voorsprong op kraagsteenen. In de puntgevels twee
kleine vierkante vensters en een rond.
In de vestibule een eiken trap met gesmeed ijzeren leuning. Een schoorsteen (XVI)
is overgebracht naar het Kasteel Eisden. Ten N.O. van het kasteel ligt een gebouw,
thans schuur, van kolenzandsteen en baksteen uit denzelfden tijd als het kasteel.
Tuinhek met twee vierkante pijlers, met bekroning van Naamsche steen. Ingang
tot het kasteelterrein: hek van twee vierkante pijlers met bekroning van baksteen en
mergel.

Elsloo.
b. In het bosch ‘De Horst’ overblijfselen van AARDEN VERDEDIGINGSWERKEN (1473?
wellicht veel ouder).

Elsloo.
e. De R.K. KERK (H. Augustinus), onbelangrijk, in Renaissancestijl opgetrokken,
baksteenen bouwwerk (1849). De kerk bezit:
Twee eiken biechtstoelen met beeldhouwwerk (XVII B).
Hardsteenen romaansche doopvont (± 1200, zeer gehavend).
Eiken preekstoel (± 1800).
Eenvoudige zit- en knielbanken (XVIII).
Houten beelden: H. Annatrits (± 1500); Kruisbeeld (XV-XVI); Madonna (± 1600);
H. Barbara (XV d); H. Lucia (XVI).
Schilderijen op doek: H. Agatha (XVII d); Madonna met H. Nicolaas en H.
Catharina van Alexandrië (XVIII a); altaarschilderij: afneming van het Kruis, variant
van Rubens' schilderij in de O.L. Vrouwekerk te Antwerpen, met het wapen van den
schenker.
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Kristallen kroontje (XIX A).
Koperen kandelaars: twee kleine gegotene (XVIII); vier gedrevene (XVIII).
Zilverwerk: gedreven stralenmonstrans (XVIII); gedreven geprofileerden miskelk
(1711); kleine gedreven reliekhouders in plaatvorm en in hartvorm (1782, 1783,
1813, 1814, 1817 en XIX A).
Klein koperen kruisje op voet (1728).
Twee kazuifels met vela en stolae (resp. XVII en XVII A); kazuifel met stola
(XVIII b).
Klok, in 1484 gegoten door Jan van Venlo.
Thans op het kerkhof: grafzerk van Conrart van Gavre, Heer van Elsloo (1570)
met, in halfhoog beeldhouwwerk, de levensgroote figuur van den overledene, binnen
een omraming met Ionisch hoofdgestel, waarop het wapen.
g 1. Van het KASTEEL VAN ELSLOO moeten nog fundamenten liggen in de
(tegenwoordige) Maasbedding of op Belgisch gebied. Van een kasteel of heerenhuis
(XVII b) met bijgebouwen, door herhaalde branden verwoest, opgeruimd in 1835,
resp. in 1885, zijn misschien nog enkele muurresten voor den bouw van het
tegenwoordige kasteel van dien naam gebezigd. Gesmeed ijzeren parkhekboog
(midden-XVIII), afkomstig van Breust, alsmede twee natuursteenen siervazen (XVIII
B) op de hekpijlers.
In het huis worden bewaard: een ijzeren haardplaat (1564) en een hardsteenen
latei (thans traptrede) met wapen en 1601.
2. Het z.g. OUDE BEURS- OF SCHIPPERSHUIS, schilderachtig hoekhuis (thans
ontredderd), misschien gebouwd (XVII a) door den bekenden groothandelaar in
Luiksche hardsteen Jan Conincx, heeft een drie verdiepingen hoogen, twee vensters
breeden baksteenen voorgevel met hardsteenen kruisvensters, waarover
ontlastingsbogen met blokjes; met hardsteen omblokten onderingang; hardsteenen
hoek-
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blokken; zijgevel met top, gebouwd met ‘speklagen’ en met groefsteen omblokten
huisingang.
3-10. A 9, baksteenen gevel (XVIII d), deur met hardsteenen omlijsting Lodewijk
XV; hiernaast: huis van 1782; A 63, gevel van 1733; A 67, breede baksteenen gevel
met omblokte vensters, deur en inrijpoort, (niet vooruitspringenden) topgevel met
ankerjaartal 1712; A 84, huisje met (veranderd) kruisvenster (XVII B); A 89,
verbouwd huis met groefsteenen banden en ankerjaartal 1697; A 104, boerenwoning
(XVII-XVIII, meermalen verbouwd), ter zijde met vakwerk, poortdeurtje met
hardsteenen omraming; deur met versierden knop; A 112, hoeve met mergelboog,
waarin: A(nno) 168(2?).
h. In het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht,
worden, afkomstig van Elsloo, bewaard: een zilveren schuttersketting met vergulden
vogel en platen van 1750 tot 1814, alsmede een hellebaardpiek (1769).

Katsop.
g 1-3. Nr. C. 28, gevelsteen (1806); C 47, vakwerkbouw; C 51/53 verbouwde hoeve
met (verplaatsten) gevelsteen, waarop een wapenschildje en 1649.

St. Geertruid.
a. Aan de Schoone Grebbe VOORHISTORISCHE WERKPLAATSEN ter vervaardiging van
vuursteenen gereedschappen; vondsten hieruit berusten in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden, het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
te Maastricht, het Biologisch-Archaeologisch Instituut te Groningen en in Belgische
verzamelingen.
Ten O. dezer werkplaatsen overblijfselen eener voorhistorische nederzetting,
opgegraven in 1923; vondsten in het juistgenoemde Instituut.
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Breusterbosch.
g 1-3. Nr. 9, hoeve (XVII) in vakwerk; nr. 16,' huis (XVIII) van mergel; nr. 20,
HOEVE BREUSTERBOSCH. Baksteenen ingangspoort met twee aanzetstukken en
sluitsteen (1702) van Naamsche steen. Hierboven een wapen met kroon. Het woonhuis
(XVII)) bestaat geheel uit kolenzandsteen en vuursteen; deur halfrond gesloten met
omlijsting en boog met sluitsteen van blokken Naamsche steen. Hierboven een klein
ovaal venster. Een ander rond venster (XVIII) heeft vier uitstekende sluitsteenen,
waarop roosjes.

Ekkelrade.
Voor het onder Gronsveld behoorende gedeelte van dit dorp zie aldaar.
g 1. Nr. 51. Woonhuis, beneden van breuksteen, hierboven vakwerk (XVIII a); jaartal
onleesbaar.
2. Nr. 25. Huis van mergel (XVIII A).
3. Nr. 41. Woonhuis (XVIII a), beneden mergel, boven vakwerk.

St. Geertruid.
e. De R.K. KERK (H. Gertrudis) in 1222 tot parochiekerk verheven, is een grootendeels
mergelsteenen gebouw (XV), bestaande uit een schip, twee zijbeuken, van welke de
noordelijke zich gedeeltelijk langs den toren uitstrekt; een 3/8-gesloten koor ter
breedte van den middenbeuk en een toren (XIV), waarnaast ten Z. eene kapel (XV),
thans doopkapel, is aangebouwd. Het oostelijke deel van den zuidelijken zijbeuk
wordt ingenomen door een breede grafkapel (XV), thans bij de kerk in gebruik en
als het ware een transeptarm vormend, welke zich oostwaarts langs de koortravee
voortzet. Aan de noordzijde van het koor eene sacristie van baksteen. Een zadeldak
van leien over middenschip en zijbeuken. De boven den koorpolygoon uitkomende
oostgeveltop

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

78
met leien gedekt. Zadeldak over de doopkapel. Tegen het koor vier driemaal versneden
steunbeeren.
Tegen de doopkapel twee overhoeks geplaatste steunbeeren. De spitsboogvensters
der koorsluiting zijn dichtgemetseld, en in de vulling van het middelste is een nis
uitgespaard. De zijbeuken hebben elk twee halfrond gesloten vensters; de doopkapel
een spitsboogvenster zonder traceering aan de zuidzijde; een dichtgemetselde
deuropening aan de westzijde; de grafkapel heeft een modern venster aan de zuidzijde
en een dichtgemetseld spitsboogvenster aan de oostzijde; in den westmuur een
dichtgemetselde jongere ingang met rondboog. De vierkante toren, beneden van
breuksteen, boven van mergel, heeft een met Naamsche steen omlijste deuropening
(1836) en gedrukt-spitsbogige, geprofileerde galmgaten, vroeger tweelichten, waarvan
een den oorspronkelijken vorm heeft bewaard; ingesnoerde achtkante, met leien
gedekte spits.
Inwendig: middenbeuk van thans slechts twee diepe traveeën; ronde zuilen van
Naamsche steen met ronde voetstukken en uit enkel profielen bestaande lage
kapiteelen; gedrukt-spitsbogige scheibogen met iets afgeschuinde kanten; lage vlakke
zoldering op balken. De zijbeuken hebben eene vlakke zoldering op gelijke hoogte
als die van den middenbeuk. Het koor, lager dan de middenbeuk, is gewelfd op
eenvoudig geprofileerde ribben, vroeger zonder kapiteelen naar beneden doorgaande,
thans op korten afstand onder de geboorte afgekapt. Over de doopkapel, oorspronkelijk
gewelfd, thans een vlakke zoldering. Eene oude eiken deur met gesmede hengsels
(XVI) geeft toegang tot deze kapel. De grafkapel, een trede hooger dan de zijbeuk,
vroeger gewelfd, heeft eene vlakke zoldering, waarop, in een rond veld van stuc, een
alliantiewapen. Over het ingangsportaal onder den toren een halfrond tongewelf. De
kerk bezit:
Houten hoofdaltaar (XVII), ter zijde twee aanbiddende
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engelen, in het midden een schilderij: Christus aan het kruis.
Zijaltaar (1644) in den noordbeuk, met schilderij: Madonna, tronend boven vijf
heiligen, in een omlijsting van 1644.
Eiken communiebank, met afwisselend gedraaide kleine balusters en kleine pijlers,
waarboven boogjes (XVIII).
Eiken biechtstoel (1756); een tweede biechtstoel is naar dezen gecopieerd.
Eenvoudige ronde doopvont (XVI A) van Naamsche steen, het achtkante voetstuk
gedeeltelijk onder den vloer verborgen.
Preekstoel, modern met geornamenteerde paneelen (XVII A).
Orgel (1840). Orgeltribune van gebeeldhouwd eikenhout (XVIII B, hersteld in
1808).
Een aantal eiken kerkbanken (o.a. van 1753); penanttafeltje (XVIII c); eenvoudige
lage eiken kast (XVII B).
Twee gesneden verguld eiken beeldoverhuivingen voor processies, de eene (XVIII),
de andere, rijker, doch in geschonden toestand (XVII).
Groote geornamenteerde zerk van Naamsche steen in de grafkapel, afgesleten,
geschonden en gedeeltelijk verborgen; hierop twee blazoenen en gothisch opschrift
(± 1600).
Beeld (± 1500) van den H. Eligius, zittend; vrouwenbeeldje (± 1500) in het
noordelijk zijaltaar; beeld (XV a) van den H. Johannes Evangelist (de onderste helft
vernieuwd); houten Madonna (± 1500); houten beeldje van de H. Gertrudis (± 1500);
groep (XIII?) van twee vrouwelijke figuren (H.H. Gertrudis en Ita?), van zacht hout.
Drieluik (1600), waarvan het middenstuk de geboorte van Johannes, de luiken den
schenker, zijn vrouw en hunne kinderen onder bescherming van de H.H. Jacobus en
Barbara voorstellen; op de predella opschrift met den naam Aegidius Heughen.
Tinnen lichtkroon (XVII). Kroonluchter van glas (XVIII).
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Negen ingelijste altaartabellen (XVIII), gedrukt en uit de hand gekleurd, waarbij van
Mayonne et Honoré Parijs.
Gedreven verguld koperen kelk (1621) met wapen op den zeslobbigen voet;
gedreven zilveren wierookvat (XVIII, merken: Maastricht en B S); zilveren
wierookscheepje (XVIII, merken: 2 in krans en L D); gedreven koperen plaat (1609)
met beeld van de H. Gertrudis, met modern wijwaterbakje; twee groote en twee
kleine tinnen kaarsenluchters (XVIII A); vier gegoten koperen groote kaarsenluchters
(XVIII) met driekanten voet; twee kleine, gegoten en gedeeltelijk gegraveerde koperen
kaarsenluchters (XVII). Een gesneden houten kandelaar (XVIII). Een koperen
processielantaarn (XVIII).
Een aantal paramenten in zijde (XVIII en XIX A), waarbij een kazuifel in witte
zijde met in goud geborduurd kruis, een koorkap van goudlaken met bonte bloemen,
een koorkap van fijn geweven zijde, zilver op rood.
Twee klokken, waarvan de groote geschonken door A.B.M. Winter en Coumans;
en de kleine in 1761 gegoten door N. Legros te Luik. Op den klokkenstoel is
ingesneden het jaartal 1761.
Naast den toren een kruisbeeld met houten corpus (XVI).
Twee grafkruisen langs den buitenmuur (1709 en 1750).
g 1. Nabij het begin van het dorp, ten O. van den weg Gronsveld-St. Geertruid, ligt
een baksteenen boerderij met 1718 in gevelankers; boven de deur een steen met
wapen, kroon en kromstaf en 1734.
2. Het z.g. STEENEN HUIS (± 1500) is een rechthoekig gebouw met eene verdieping,
zadeldak en twee trapgevels, thans ingericht tot twee woningen. Fundeeringen van
breuksteen, opgaande muren van mergel; de voorzijde nabij den ingang, de onderste
hoekblokken en de deur- en vensteromlijstingen zijn van Naamsche steen. De deur,
ongeveer in het midden der oostelijke, lange zijde, toegankelijk
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met een aantal treden, is halfrond gesloten; de vensters, voor zoover bewaard, zijn
in de hoogte tweedeelig met blindsponningen en omlijst met blokken van Naamsche
steen; in de onderste helft der vensters van den beganegrond zijn ijzeren staven. Nabij
den noordwesthoek ter hoogte van de zolderverdieping een uitgebouwde latrine, op
afgeronde kraagsteenen; overblijfselen eener andere.
Van de vier schouwen is er een over (XVI) in het zuidelijk bovenvertrek met
wangen van kolenzandsteen met gothische profileering der voetstukken. Gegoten
ijzeren, met twee wapens, twee figuren en laat-gothische ornamenten versierde,
haardplaat. Een hangijzer en los rooster in de rookkap. De hooge en zware dakstoel
van het gebouw is oorspronkelijk.
3. Het KASTEEL LIEBEEK, genoemd in 1381, een adellijk huis (XVI B), thans hofstede,
bestaat uit een rechthoekig gebouw van eene verdieping met ter linkerzijde een ietwat
vooruitspringend gedeelte. Van de muren is het ondergedeelte van Naamsche steen
met kleine, rechthoekig gesloten keldervenstertjes; het overige van mergel. De deur,
halfrond gesloten, is omlijst met blokken Naamsche steen. De oude, nog bestaande
vensters zijn òf kruisvensters, òf in de hoogte tweedeelig, òf kleine vensters zonder
kruis; boven de bovendorpels ontlastingsbogen. De zuidgevel heeft op de verdieping
eene hijschdeur, waaronder de sporen van twee uitstekende balken. Schuine kanten
van den puntgevel vernieuwd. Zadeldak; de oude kroonlijst met gothisch profiel is
nog aanwezig.
De kelder bestaat uit drie afdeelingen: de eerste en derde overdekt met tongewelven
van mergel, de tweede is door een gordelboog verdeeld in twee traveeën, die met
gothische ribgewelven op zeer gedrukte Tudorbogen gedekt zijn. Spits toeloopende
hoekige kraagsteenen. De keldermuren zijn inwendig van kolenzandsteen en
vuursteenen in horizontale lagen.
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Oude schoorsteenen en resten van stookplaatsen. De zware, hooge eiken dakstoel is
oorspronkelijk. Op de mergelmuren van den zolder zijn ingekrast namen,
meesterteekens van leidekkers en jaartallen, o.a. 1606 en opschriften (o.a. van 1610).
In een vertrek muurschilderingen (± 1700).
In deze gemeente vindt men nog een aantal huizen, die geheel of gedeeltelijk in
vakwerk zijn gebouwd (XVII en XVIII) of in mergel (XVIII).

Geleen.
a. Een hier gevonden gepolijste vuursteenen bijl is in het museum van het Geschieden Oudheidkundig Genootschap te Maastricht, evenals een Romeinsche urnenkist
van Nievelsteiner zandsteen met glas, aardewerk en andere voorwerpen.

Geleen.
e 1. Tegen de moderne R.K. KERK (H.H. Petrus en Marcellinus) staat nog de TOREN
van het oude gebouw. Hij bestaat boven het basement uit drie geledingen (de twee
eerste XIII B, de bovenste XIV A) van mergelsteen, elke volgende iets tegen de
voorgaande verspringend. Het basement is gedeeltelijk van Naamsche steen,
gedeeltelijk van mergel. De eerste geleding heeft vlakke muren, onderaan met enkele
hoekblokken van Naamsche steen; slechts enkele lichtspleten. De tweede geleding,
met reparatiewerk in baksteen, is door vier lisenen verdeeld in drie rechthoekige
vakken. De derde, iets meer verspringend, heeft vlak muurwerk met aan iedere zijde
twee ongeprofileerde spitsbogig gesloten galmgaten; onder de daklijst overblijfselen
van een gothisch boogfries. Dak nieuw. Westingang modern. Inwendig: gothisch
kruisribgewelf. Traptorentje, langs twee geledingen doorgaand, niet naar buiten
uitspringend. De kerk bezit:
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Eenvoudige halfbolvormige zwartmarmeren doopvont op voetstuk in den vorm eener
zuilschacht met basement; op de vont het wapen-Huyn met 1622.
Twee in den muur gemetselde zwartmarmeren wijwatervaten met 1623.
Gesneden paneelen in den rug der koorstoelen (XVB).
Eikenhouten aankleedtafel met bovenstuk; twee paneelen met in hout gesneden,
nagebootst traliewerk, een met in hout gesneden monstrans en: 1646.
Twee grafkruisen (1647 en 1693) van Naamsche steen.
Een kleine houten Pieta (XVII A), gepolychromeerd.
Buiten de kerk: een groot Kruisbeeld (± 1500); waarnaast, van kleiner afmeting,
de Moeder der smarten (XV B) en H. Joannes, waarschijnlijk bijgemaakt.
Een klein beeldje (XVIII) van den H. Eligius.
Twee houten engeltjes in aanbidding (XVII A).
Verguld zilveren stralenmonstrans (1777).
Gedreven zilveren kelk (XVIII A, voet vernieuwd); gedreven zilveren kelk (XVIII
d, merken: Maastricht, L en I. W) met drie figuren van heilige Franciskanen op den
voet en drie op de cuppa; gegoten, verguldkoperen reliekhouder (XV B); reliekhouder
(1727, merk: N), halvemaanvormig met stralen, op zilveren voet.
Twee groote en twee kleine gegoten koperen kandelaars (XVIII) met driekante
voeten, waarop engelenkopjes en gewrongen steel; vier koperen kandelaars (XVIII)
met gedreven driekanten voet.
Twee koperen processiekruisen (XVIII).
Een kelkvelum (± 1700) van witte zijde met borduurwerk in goud en bruinroode
zijde; drie kazuifels (± 1800) van zijde met bloemen.
IJzeren archiefkist (XVI).
Een gesmeed ijzeren uurwerk (XVIII).
Twee klokken (1826).
2. De voormalige PASTORIE, thans klooster (1754 op den
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bovendorpel der deur) bevat een eiken trap met gestoken trapbaluster en een houten
schoorsteen met gegoten haardplaat. De koster bewaart, oorspronkelijk afkomstig
uit de pastorie: een gegoten bronzen tafelbel (de knop is een oudevrouwenkopje), in
1570 gegoten door Jaco Vesserke; een koperen aquamanile (XVI), in de gedaante
van een leeuw.
3. Aan den weg naar Beek de ST. JANSKLUIS (1779 volgens onder de daklijst
ingesneden jaartal), voormalige woning van een kluizenaar, thans verlaten. Gebouw
van baksteen en mergel in afwisselende lagen, met één verdieping; aan de noordzijde,
als 3/8-koor afgesloten, ijs een tot kapel dienend vertrek, door een poortje met
gedrukten boog in den westelijken buitenmuur toegankelijk; hiernaast een dergelijke
ingang naar het trapportaal, waarnaast twee kleine vertrekken, van welke dat boven
het trapportaal uitzicht geeft op kapel en altaar. Zadeldak, gaande over de kapel heen
en boven de schuine hoeken der koorsluiting door schoren gesteund. Dakruiter met
achthoekige spits en kruis.
g 1. A 59. Woonhuis; boven een ovale poort een gevelsteen met 1799.
2. A 65. Gevelsteen met 1820.
3. A 108 en 109. Baksteenen huis; op een gevelsteen 1573 en twee kruiselings
geplaatste ijzeren scheepsankers. In- en uitgezwenkte puntgevel van mergel, aan
beide zijden op kraagsteenen iets uitspringend; in den top onder een schoorsteen een
wapen met twee gekruiste scheepsankers; een viertal krulletters als ankers.
4. A 26. Baksteenen huis met door korfboog gesloten poort, waarboven in ankers:
1660. Boven de poort een kruisvenster; één venster in de hoogte, één in de breedte
tweedeelig; deur met gebogen bovendorpel; alles met houten kozijnen, waarboven
ontlastingsboogjes. Dak iets overstekend.
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5. Het huis ten Z. van de kerk, zoogenaamd kasteel van den graaf Huyn (XVII B),
bestaat uit een vleugel langs de straat en een loodrecht hierop, van welke de oude
muren aan de tuinzijde nagenoeg onveranderd bewaard zijn. Gevels met afwisselende
lagen baksteen en mergel; vensters met tusschendorpel- en met kruiskozijnen, in
geblokte omlijstingen; ontlastingboogjes van mergel; kroonlijst: kraagsteenen tusschen
twee lijsten. Zadeldak met gebroken vlakken. Inen uitgezwenkte gevel. Gelijkvloers
overdekt met troggewelfjes. De verdieping heeft een zoldering met moerbalken op
gebeeldhouwde kraagsteenen. In den muur der verdieping zijn nog drie schietgaten
aanwezig.
Een gebeeldhouwde schouw berust thans in een museum te Brussel. Tegeltjes van
dien schoorsteen worden nog in het huis bewaard.
6. HOEVE EISEN (1600, blijkens het jaartal ingesneden in een oorspronkelijken
bovendorpel), bestaat uit een om een vierkanten hof opgetrokken gebouw, met
poorten, deuren en vensters slechts aan de hofzijde. Alle gebouwen, behalve het
vernieuwde woonhuis, hebben het oorspronkelijke vakwerk; aan de buitenzijde zijn
echter nieuwe muren opgetrokken en aan de hofzijde de openingen tusschen het
vakwerk dichtgezet, gedeeltelijk met het oude vlecht- of ‘fits’ werk, gedeeltelijk met
vernieuwde baksteenvullingen.
7. HOEVE BIESEN, opgetrokken om een vierkanten hof; eenvoudige deur- en
vensterkozijnen van Naamsche steen, ééne poort met uitspringende aanzetstukken
en drie sluitsteenen. In den oostvleugel op een steen: 17.8. Sluitsteen (1771) boven
een schuurpoort. Inwendig: Kelders gedeeltelijk overkluisd met tongewelven. Portaal
met steenen vloer, waarin een kleine marmeren rozet. Rijk met stucwerk (XVIII d)
versierd vertrek in beschadigden toestand; de zoldering voor een gedeelte naar
beneden gestort.
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Krawinkel.
g 1. C 70. Woonhuis en boerderij. Ter linkerzijde van een poort met mergelsteenen
boog een gedeelte (XVIII A) in afwisselende lagen baksteen en mergel; ter rechterzijde
een mergelsteenen gevel; afdekking van den puntgevel (XVIII A): platte stukken
mergel rustend op en tegen aan iedere zijde drie horizontaal uitstekende
mergelblokken; vensters met omlijsting van Naamsche steen; bovendorpel met
sluitsteen, onder getoogd, boven recht. Achtergedeelte van het gebouw in vakwerk.
2-9. C 101, op den sluitsteen der poort: 1770; gedeeltelijk vakwerk: D. 67, in ankers:
1759; geheel of gedeeltelijk in vakwerk (XVII) zijn: C 96, C 102, C 117, D 52, D
59, D 64.

Lutterade.
e. De R.K. KERK (1862) bezit:
Reliekhouder van gegoten koper (XIX A).
Reliekhouder (XVII) van gedreven verzilverd koper en ten deele verguld zilver,
vermoedelijk een gewijzigden cylindermonstrans.
Gedreven zilveren reliekhouder in den vorm van een geornamenteerd schild.
g 1. B 69. Woonhuis en boerderij, waarvan het voorste gedeelte van mergel, het
andere in vakwerk is. De gevel langs den weg vertoont in ankers: 1680; twee vierkante
vensters, waarboven strekken afkomstig van vroegere, smallere vensters; in de
verdieping twee vensters met rechten, iets uitspringenden, geprofileerden bovendorpel,
waarboven gebogen kroonlijst; in het boogveld een vijfbladerige roos. In den
verlaagden puntgevel een gedeelte van een (dichtgemetseld) venstertje. Inwendig:
een paar eenvoudige schouwen.
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2. B 77. Baksteenen woonhuis met hoekblokken, vlakke vensteromlijstingen met
blindsponningen en rechte bovendorpels in Naamsche steen; in den voorgevel
krulankers met o.a. 1759. In den achtergevel: 1744. Inwendig: gewelfde kelders,
eiken trap met gedraaide balusters, eiken vleugeldeur met gebogen paneelprofielen;
in een vertrek een stuc-plafond en een schoorsteen met gegoten haardplaat.
3. B 177. In den gevel: 1765.
4. B 211. Huis in vakwerk met uitgesneden bovendorpel der deur. In den baksteenen
voormuur: 1791. Inwendig: houten schoorsteen met gemetselden vuurhaard.
5. B 215. In den baksteenen gevel: 1765.
6. B 216. Op een steen in den gevel: 1766. Afwisselende lagen mergel en baksteen;
ten deele in vakwerk.
7. B 254. Poort van mergelblokken, op den sluitsteen: 1665; hierboven een wapen
met 1654 in een stuk Naamsche steen.
8-10. Gedeeltelijk in vakwerk (XVII) zijn: B 180, B 182, B 195 met uitgesneden
bovendorpel der deur.

Neerbeek (‘Spaansch Neerbeek’).
g 1-3. D 13. Op een steen: 16.
D 21. Vervallen vakwerkhuis (XVII); uitgezaagde bovendorpel.
D 24. Versierde smeed-ijzeren deurklopper.

Gennep.
a. Een hier gevonden gepolijste steenen bijl wordt bewaard in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden.

Gennep.
b. Van de baksteenen STADSOMWALLING (XV of XVI?) bestaan nog gedeelten aan
de noordzijde van de plaats, naar
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den Maaskant, en aan de westzijde, thans gebezigd als tuinmuren; hier en daar nog
met de grachtinzinking. Nabij de kerk: het benedendeel van een klein, halfrond
bastion met drie schietspleten. De aarden wal bijna geheel behouden.
d. Het RAADHUIS (midden-XVII) is een vrijstaand, van baksteen met natuursteenen
details opgetrokken, rechthoekig gebouw van twee verdiepingen, onder zadeldak
met zijdelingsche toppen; voorgevel van vijf vensterbreedten, in welks midden zich,
half vooruitspringende, nog twee verdiepingen boven de gootlijst, een achthoekige
portaal- en traptoren verheft, bekroond met een helm met klokkekoepeltje en
peervormige spits. De voorgevel met vernieuwde kruisvensters, tevens bekleed met
een nieuwen ‘halven steen’ (1900 en 1905); de zijgevels en de achtergevel gecement.
Ingang aan de achterzijde vernieuwd in 1923. Onderverdieping met tongewelven.
Inwendig geheel gemoderniseerd. Klok, in 1813 gegoten door Clément Drouot. Hier
worden bewaard: Een oude stempel met het wapen van Gennep; een fragment van
een obiit (1726).
e 1. De R.K. KERK (H. Martinus), georiënteerd met 12o noordelijke afwijking,
opgetrokken van baksteen, bestaat uit: een westtoren (1864); een driebeukig, blind
basilicaal schip op kruispijlers, en waarvan de drie oostelijke traveeën oud (XV of
XVI, XVII, ten deele hernieuwd), de drie westelijke nieuw zijn (1864); een koor
(XV of XVI), later verhoogd, alleen bestaande uit een 5/8-gesloten polygoon en
waarvan thans de vroegere vóórtravee met vierkante zijkapellen (XVII) als travee
met het schip is vereenigd. Eenvoudige spitsboogvensters met nieuwe harnassen;
eenvoudige steunbeeren. De kapiteelen zijn nieuw, de kruisribgewelven van het oude
schipdeel zijn van steen, de andere gestucadoord. Nieuwe sacristie en doopkapel
(XXa). De kerk bezit:
Twee marmeren wijwatervaten (XVII B, veranderd).
Renaissance preekstoel (1659).
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Grafzerken (1701, 1747, 1748).
Houten beelden: Pietà (XV B); Madonna (XVII); Kruisbeeld (± 1700); twee
fakkelhoudende engeltjes (XVIII). In de pastorie een paar faience figuurtjes (één
beschadigd).
Portret (XVII d, doek) van pastoor Krift († 1692).
Zilverwerk: twee ciboriën (1654, 1729); een kleine ciborie (1665); twee miskelken
(1663, XVII); wierookvat (± 1700); wierookscheepje (1706).
Koperen Godslamp (XIX a). Gegoten koperen kandelaars: een paar kleine (XVI)
met pin; een paar kleine (XVI B); een paar drielichts (± 1600); een paar (XVII) met
opzetschuif; vier paar getorste drievoets (XVII c) en één enkele; een paar drievoets
(XVIII); acht gedreven wandarmen, drielichts (XIX A); een paar gedreven
fakkelluchters (± 1600). Koperen lavaboketel (XV of XVI).
Tinwerk: een paar schaaltjes XVIII); een schaaltje Lodewijk XV op pootjes; een
ovaal schaaltje (± 1800).
Eenvoudige offertronk (XVII of XVIII).
Koorkap met zilveren agraaf Lodewijk XV. De koorkap is niet oud.
Missaal (1773, Plantijn).
Drie klokken, waarvan een van 1434, een in 1646 gegoten door Petrus Hemony
en een in 1652 door F. en P. Hemony.
Een 40-tal eenvoudige kerkbanken met liervormige zijkanten (XVII B), twee
credenstafels Lodewijk XVI (één geschonden).
2, De NED. HERV. KERK is een van baksteen met natuursteenen details opgetrokken,
in het voorste deel rechthoekig, aan de achterzijde 3/8-gesloten kerkgebouw (1661)
met gestucadoord tongewelf. Voorgevel met drie rondboogvensters en, onder 't
middelste venster, den ingang in den vorm van een poortje met gebroken gevelkanten
en cartouche; steile top met drie ovale nisjes om een hooge middennis. De kerk bezit:
Preekstoel (XVII B) met mooi gesneden paneelen. Een
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voudig orgel (XVII of XVIII) op de portaalgalerij (XVII of XVIII, met
alliantiewapen).
Hardsteenen grafzerk (1695).
Zesarmig hangkroontje (1671).
Fragmenten van rouwborden (in een zolderschot).
Drie grove offerblokken (XVII).
Zilveren wijnkan Lodewijk XVI; doopkan Lodewijk XV; broodschaal met wapen;
beker (XVII); collecteschaaltje Lodewijk XV. Bijbel met koperbeslag (1724).
Twee klokken (1695) gegoten door Alexis Julien.
In den tuin: hardsteenen pijlerkop met wapenschild (1607).
3. In het ST. NORBERTUSGESTICHT worden bewaard: een staande klok (XVIII) en (in
bruikleen van de parochie) een bronzen bel (1538).
g 1. Het GENNEPERHUIS (verwoest in 1672 en 1710). Onregelmatig, gemiddeld 31/2
M. hoog, eenigszins vierhoekig, door resten van de oude baksteenen ommuring
bijeengehouden terras van puin en aarde. Resten van tongewelven, nissen, gestampte
vloeren.
2-7. Bij de kerk nr. 2, tweepaneelsdeur Lodewijk XVI (XIX a); Houtstraat 58,
ankerjaartal 1752; Houtstraat 69, ankerjaartal 1721; Markt 55, gevelsteen met
wapenschild (± 1600); Niersstraat 19, thans gecemente, eenvoudige gevel met
ankerjaartal 1617; Niersstraat 20, ankerjaartal 167(5?); Zandstraat 356, ankerjaartal
168?.

Geul.
a. Op den Blomenberg zijn Laat-Romeinsche voorwerpen gevonden, en bij den
Snijdersberg Romeinsche bouwfragmenten en scherven, die bewaard worden in het
museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

91

Geul.
e. Van de R.K. KERK (H. Martinus), dagteekenend uit 1626, is voor eenige jaren het
schip afgebroken, waarna een nieuwe kerk dwars door de oude heen is gebouwd,
zoodat van deze slechts het 3/8-gesloten koor van baksteen en mergel, thans als
zijkapel dienst doende, behouden bleef, terwijl de westtoren (XIV) van de
middeleeuwsche kerk over is. In de zijkanten der steunbeeren van het koor
rondboognissen (dichtgemetseld) voor kruiswegstaties. Spitsbogige vensters met
eenvoudig negprofiel. Baksteenen kroonlijst met twee rijen tanden. Leien dak. De
toren heeft drie geledingen; de muren bestaan beneden uit gietwerk van keien, bekleed
met mergel.
Westingang (1840), waarboven een steen met opschrift betreffende den bouw der
kerk (1626); hierboven, in de lijst boven de eerste geleding, een klein rond venster
met twee ijzeren spijlen. De tweede geleding heeft aan de westzijde een kleine en
smalle lichtopening en aan de vier zijden S-vormige ankers (XVIII); de derde geleding
vier galmgaten, in algemeenen vorm overeenkomend met de koorvensters, doch met
andere profileering. Achtkante spits met leien gedekt. Baksteenen gewelven op
eenvoudig geprofileerde mergelribben en Renaissance-kraagsteenen in het koor.
Tongewelf in den toren. De kerk bezit:
Twee koorbanken (XIX) met gesneden eiken paneelen (XVIII B).
Eiken preekstoel (1695), met inlegwerk en gesneden paneelen, waarin de H.
Martinus en de vier Evangelisten.
Gesneden eiken balustrade (XVII) der orgeltribune.
Een aantal eiken kerkbanken (XVIII B).
Grafsteen (1631) van Walter van Hoensbroek, den stichter der kerk.
Groot Kruisbeeld (XVIII afkomstig van het klooster te Reckheim in België)
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Twee koperen armluchters (XVII); twee koperen kandelaars (XVIII).
Gesneden houten offerschaaltje (XVIII).
Verguld koperen stralenmonstrans (XIX A); gedreven zilveren pyxis (XVIII d,
merken: Maastricht, slang, wapen); gedreven zilveren kelk (1779, Luiksch werk);
twee zilveren kelken, waarvan een met nieuwen voet (XIX A).
Een koorkap van rood fluweel met verspreide sterren en ornamenten in
goudborduurwerk (XVII); op het schild en de breede banden (XVI) langs den voorrand
gerestaureerd borduurwerk in zijde; een bursa van roodfluweel met goudborduurwerk
(XVII).
Twee klokken, waarvan eene in 1807 gegoten door Drouot et Thouvenel en eene
gegoten in 1644, hergoten waarschijnlijk ook in 1807 door denzelfden gieter.
g. Het z.g. KASTEEL GEULLE (XVII) is een gedeelte van eene versterkte hoeve,
behoorend bij het vroeger noordoostelijk gelegen kasteel, en ligt op een vierkant
terrein geheel door grachten omgeven; behouden zijn: a. de (XVIII en XIX
gewijzigde) westvleugel, met een reeks ronde vensters en met den toegang, waartoe
een steenen brug op ronde bogen voert, in een verhoogd torenvormig gedeelte, gedekt
door een vierkant puntdak met overstekende dakvlakken; b. een aansluitend gedeelte
van den zuidvleugel, halfrond gesloten poortopening in omlijsting van Naamsche
steen, waarboven venster met traliewerk. De oorspronkelijke poort heeft twee vleugels,
in een waarvan een kleine opgeklampte eiken deur met groote nagelkoppen. Aan de
hofzijde hangt boven de poort een groote gesmeed ijzeren lantaarn aan een arm in
den vorm van een draak. Zadeldaken. Inwendig: drie vermoedelijk van elders
overgebrachte schouwen, een met steenen wangen met figuren en zware gesneden
lijst, een van gesneden hout, en een met getorste steenen Korinthische kolommen,
waarboven een versierde houten lijst, in het midden een schild, waarop 1609.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

93
In deze gemeente bevinden zich verschillende huizen en boerderijen (enkele XVII,
de meeste XVIII) geheel of gedeeltelijk van baksteen of in vakwerk, met schaars
toegepaste mergel.
Aan eene poort een fraai gesmeed ijzeren klopper.

Gratem.
Gratem.
e. De R.K. KERK (H. Severinus), nagenoeg normaal georiënteerd, bestaat uit: a. een
breeden, geheel vierkanten, mergelsteenen westtoren (XIII) van vier geledingen, met
breede hoeklisenen, waterlijsten op rondboogfriesjes, naar iederen kant twee
spitsboog-galmvensters, een veranderden (XVIII?) of toegevoegden westingang, een
3/8-uitgebouwden trapkoker tot in de tweede geleding; boven dien trapuitbouw de
moet van een vierkant paneel (wijzerbord?) en het jaartal 1639; tongewelf;
ingesnoerde houten spits; b. een oorspronkelijk enkelvoudig schip (± 1400) van drie
traveeën met kruisribgewelven, in 1840 uitgebreid met baksteenen zijbeuken; c. een
mergelsteenen koor (XV of XVI a) van één travee en een 5/8-gesloten polygoon (de
travee met een in de kruin gedeeld kruisribgewelf, het polygoon met straalribgewelf);
eenvoudige steunbeeren, spitsboogvensters met nieuwe harnassen, fraai nisje in den
oostelijken buitenwand. De kerk bezit:
Gothische mergelsteenen altaartombe met hardsteenen mensa (XIV?, overbouwd).
Eencelligen biechtstoel (XVII).
Hardsteenen grafzerk (XVII b, van Borman), dito (1769, van J.G. van Kerckem,
afgesleten), beide met acht kwartierwapens.
Houten beelden: Kruisbeeld (XV of XVI); H. Rochus, H. Johannes Nepomuc., H.
Severinus, H. Agatha (XVII en XVIII).
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Twee eenvoudige koperen hangkronen (XIX A); een paar geprofileerde
drievoetkandelaars (± 1700).
Twee klokken, waarvan eene in 1701 gegoten door Alexis Julien en eene in 1794
door Henricus Petit.
Op en om het kerkhof een zevental steenen grafkruisen (van 1628-1757).
g 1. Het KASTEEL TEN HOVE (vroeger Huize Borman), een op nog deels omgracht
terrein gelegen, baksteenen gebouw (XVII A?), bestaat uit twee een winkelhaak
vormende, twee verdiepingen hooge vleugels van vijf vensterbreedten; de
zadelbedaking aan het eene vleugeleinde afgesloten met een schild, aan het andere
met een gezwenkt topje; onder de dunne bepleistering nog zichtbaar: de vroegere
heele en halve-kruisvensters; de tegenwoordige vensters (XVIII) met hardsteen
omlijst. Inwendig (verbouwd): eenige eenvoudige schoorsteenmantels en plafonds
(XIX a-b); eenvoudige zandsteenen Ionische schouw (XVII); onderverdieping met
tongewelven. Eenvoudige voorhof (XVII) met inrijpoort.
2. Ter plaatse van het KASTEEL GROOT-BUGGENUM staat een nieuw gebouw, waaraan,
van het kasteel afkomstig: een hardsteenen tympanvulling (XVII d) met
alliantie-wapen van Kerckem-van Gulpen, en een gevelsteen met het jaartal 1600.
3-6. C 113, ankerjaartal 1761; C 114, deel van een grafzerk als stoepsteen; C 116,
ankerjaartal 16?0; C 125, ankerjaartal 1770.
De schutterij St. Severinus bezit een zilveren ketting met vogel (1750) en vijf
gedagteekende platen (1606-1750).

Oler.
e. HEILIGENBEELDHUISJE (XIX A), waarin twee Madonnabeeldjes (± 1500 en ± 1700)
en een paar engeltjes (± 1500, zeer beschadigd).
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Grevenbicht.
a. Romeinsche TUMULUS, thans Joodsche begraafplaats.
Romeinsche put, bouwfragmenten en scherven, opgegraven in 1922; de steenen
van den putrand thans opgesteld in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; de
overige voorwerpen in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
te Maastricht, dat ook hier gevonden Romeinsche munten bewaart.
e 1. De R.K. KERK (H. Catharina van Alexandrië), gebouwd in 1906-1907 door de
architecten Jos. Th. J. Cuypers en Jan Stuyt, bezit:
Drie biechtstoelen: twee (± 1700), een (XVIII c, geschonden).
Houten beelden: H. Gertrudis (XV); H. Paulus (?, ± 1500); H. Franciscus Xaverius
(midden-XVIII); H. Franciscus Borgia (midden-XVIII); Christus in staande houding,
en geknielden H. Ignatius (beiden midden-XVIII, waarschijnlijk van een groep;
geschonden); twee engelen (XVIII A) van een altaar. Processie-Kruisbeeld (XVIII);
Kruisbeeldje (XVIII).
Zilverwerk: stralenmonstrans (1824); Kruisbeeld aan houten kruisje met zilveren
eindstukken (± 1700).
Koperen kandelaars: vier paar gegoten drievoets (XVIIc).
Koorkap (XVIII).
Twee klokken, waarvan eene in 1496 gegoten door Johannes van Alftere en eene
in 1658 door Johan Lehr te Keulen.
2. De NED. HERV. KERK bezit:
Een zilveren avondmaalsbeker (1611), met graveerwerk versierd.

Gronsveld.
a. In den akker ‘Veldhof’ ten N.-W. der kerk van Gronsveld en op een hoogte ten
W. van het kasteel zijn sporen van Romeinsche GEBOUWEN gevonden.
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Romeinsch aardewerk en andere voorwerpen uit twee brandgraven in een boomgaard
ten N. van het kasteel worden in dit laatste bewaard.

Ekkelrade.
e 1. De R.K. KERK (H. Bartholomeus) een gebouw van mergel, bestaat uit een schip,
waarvan de muren ten deele XV, later verhoogd; een lateren noordbeuk; een in
aanbouw zijnden zuidbeuk; een 3/8-gesloten koor (ten deele XV, later verhoogd) en
een westbouw (XV) met achtkante spits. Overblijfselen eener aan de noordzijde
uitgebouwde kapel. Spitsboogvensters van het middenschip dichtgemetseld en aan
de zuidzijde door grootere vensters vervangen. Westingang met hardsteenen omlijsting
in den vorm van een portiek met gevel (1717). Een zadeldak over de drie beuken.
Het middenschip had oorspronkelijk een vlakke zoldering, pleistergewelf over het
koor. In den toren een tongewelf van mergel; een nieuwe zoldering onder de klokken
wordt op de oude kraagsteenen aangebracht. De kerk bezit:
Linker zijaltaar van eikenhout, met kolommen en met opschrift betreffende den
schenker (1765). Fragment van een gesneden houten altaar (XVIII d). Een ander
fragment, zie e 2. Van een ouder altaar is de altaarsteen van Naamsche steen nog
aanwezig.
Twee gesneden onderstukken (XVIII), afgezaagd van eiken altaarkolommen.
Gesneden eiken biechtstoel (XVIII A, later een weinig verguld en
gepolychromeerd).
Doopvont (XIX A) van Naamsche steen; wijwaterbak (XVI?) van Naamsche steen.
Gesneden eiken orgelkast (1803).
Zonnemonstrans (XIX A), van koper met gedreven zilveren ornamenten; gedreven
zilveren miskelk (XVIII a, Luiksche keur) met het wapen van den wijbisschop Otto
Willem

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

97
van Bronckhorst († 1713) op den voet; gedreven zilveren miskelk (XIX A); gedreven
zilveren kroontje (XVII B).
Koperen wierookvat (XVII, gedeeltelijk vernieuwd), volgens opgave afkomstig
uit de abdij van Godsdal; acht gegoten koperen altaarkandelaars (XVII); zes groote
geslagen koperen altaarluchters (XIX A); twee kleine gegoten koperen altaarluchters
(XVII of XVIII); gegoten koperen altaarkandelaar (XV).
Koorkap (XIX A) van witte zijde.
Groote klok, gegoten in 1826 door Jan. Bapt. Nicolaas Gaulard te Romain sur
Meuse en afkomstig uit de in 1837 afgebroken Sint Nicolaaskerk te Maastricht.
Op het kerkhof drie grafkruisen (1644, 1732 en 1736); in den kerkmuur gemetseld:
twee grafzerken (1771 en 1842).
2. Tegenover het huis nr. 63 een kapelletje, waarin een fragment van een altaar (XVIII
d) uit de parochiekerk (zie e 1).
3. In het gedeelte van dit gehucht, dat tot Gronsveld behoort, komen enkele oude
huizen met vakwerk en muren van vuursteen voor.
Zie ook onder de gemeente St. Geertruid.
Ten Z.-O. der kerk: nr. 40, boerenhoeve (1768); mergel met raam- en deuromlijstingen
van Naamsche steen.

Gronsveld.
e 1. R.K. KERK (H. Martinus), bestaat uit een eenbeukig schip met dwarspand (XVII
B), beide van baksteen en mergel; een naar het O. gericht 3/8-gesloten koor (XV);
en een in den hoek tusschen noordarm en koor geplaatsten toren (XV) van mergel,
later verhoogd en van achtkante spits voorzien. De koorbeeren nog aanwezig, doch
de gothische vensters in den tijd der Renaissance door rondboogvensters vervangen.
De toren heeft eene gothische cordon-
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lijst en kleine spitsboogvensters. In den ingang van het koor naar den toren hangt
eene eikenhouten deur (XVII B?), bestaande uit twee lagen van in tegenovergestelde
richting over elkaar gelegde planken. Pleistergewelven over schip, dwarspand en
koor. De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XVIII a) van gesneden eikenhout. Altaarstuk (XVIII); voorstellend
de kroning van Maria; te weerszijden hiervan composietkolommen met hoofdgestel,
waarop een engel aan elk uiteinde, en bekroond met de wapenschilden van Jan Frans
van Bronckhorst († 1719) en van zijn echtgenoote Maria von Törring-Ittenbach.
Te weerszijden van het altaar en hiermede een geheel vormend, eene eiken
afsluiting met deur, waarboven links het beeld van O.L. Vrouw en rechts dat van
Sint Martinus (XVIII a). Tegen die afsluiting bevindt zich links het bovenstuk van
eene gesneden eiken klokkekast (XVIII B). Stucversiering (± 1800) der zijwanden
van het koor, geverfd als eikenhout.
Twee zijaltaren (XVII d en XVIII a) van gesneden eikenhout; het rechtsche bekroond
door het wapen van den wijbisschop Otto Willem van Bronckhorst († 1713), het
andere draagt de wapens van Ferdinand Lodewijk van Eynatten (†1709) en zijne
vrouw Anna Justina Gertrudis van Bronckhorst († 1709).
Eiken communiebank (XVIII a) met gedraaide balusters en met het wapen van
Petrus Carolus Justus Goffin, protonarius apostolicus en pastoor van Gronsveld.
Doopvont (XIX A?) van Naamsche steen; twee ingemetselde wijwaterbakken
(XVII B) van Naamsche steen.
Preekstoel (XVIII a) van gesneden eikenhout met wapen van pastoor Goffin.
Orgelkast en galerij (XVIII a) van gesneden eikenhout. Boven de orgelkast het
alliantie-wapen van Bronckhorst-Eberstein en Törring-Ittenbach.
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Eiken bank (1809).
Tochtportaal van gesneden eikenhout (XVIII a).
Marmeren grafmonument van Willem van Bronckhorst (1563) en zijn vrouw
Agnes van Bylant (XVI c) met opschrift, uitgekapt Renaissance-ornament en tien
wapens in relief.
Vijf grafzerken van Naamsche steen met opschriften (1704-1771); vier hiervan
met wapens.
In het linker zijaltaar gepolychromeerd houten Madonnabeeld (XVI).
Boven den rechter biechtstoel gepolychromeerd houten beeld (XVI a) van de H.
Agatha.
Boven den linker biechtstoel een dergelijk beeld (XVI A) van den H. Blasius,
oorspronkelijk voorstelling van een anderen heilige (H. Rochus?).
Levensgroote gepolychromeerde beelden (XVIII A) van den H. Franciscus met
het lam en van den H. Bonaventura, afkomstig uit de Franciscanenkerk te Maastricht
(zie blz. 251).
Tien schilderijen (XVIII a), eveneens uit deze kerk afkomstig en voorstellende
tafereelen uit het leven van den H. Franciscus van Assisi.
Koperen lichtkroon (XVII en XVIII).
Grooten gedreven zilveren zonnemonstrans (1719, met opschriften), vervaardigd
te Luxemburg; dito ciborie (XVIII A, Maastrichtsche keur), reliekhouder (XVIII B)
in den vorm van een kruis op voet: kruis van gedreven zilver en voet met steel van
gedreven koper, gedreven zilveren en vergulden miskelk (1610), met opschrift onder,
en ruitvormig schild met wapen van Bronckhorst-Batenburg boven op den voet;
zilveren miskelk (1759, Maastrichtsche keur); twee gedreven zilveren ampullen
(XVIII A, Maastrichtsche keur); gedreven zilveren wierookvat en scheepje (XVIII
B), het eerste met Maastrichtsche keur; zilveren ampullenblad (XVIII B,
Maastrichtsche keur); gegraveerd zilveren mis-
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saalbeslag (XVIII d of XIX a); een groote en een kleine zilveren kroon van het
Mariabeeld; Godslamp (XIX A) van geslagen roodkoper; tinnen Godslamp (XIX
A); houten altaarkruis, zwart geverfd met gegoten koperen Christusbeeld (XVII B);
zes houten reliekhouders (XVIII A) met gesneden en gepolychromeerde versieringen;
acht kleine zilveren kandelaars, waarvan twee zware (XVII, Luiksche keur), vier
lichte (XVIII B) en twee (XIX A); twee zilveren processielantaarns (XIX A); zes
groote geslagen koperen altaarkandelaars (XVIII B); vier kleine gegoten
altaarkandelaars (XVII B of XVIII A); twee gegoten koperen altaarkandelaars (XVII);
twee kleine gegoten kandelaars (XV of XVI); zes groote tinnen altaarkandelaars
(XVIII B); koperen bedieningslantaarn (XVIII).
Kazuifel (XVIII B) van groene zijde met geborduurde bloemen; koorkap van witte
zijde (zeer versleten) met geborduurde bloemen (XVIII B).
Liturgisch handschrift (1707) op papier en in leder gebonden van een Ceremoniale
der kerk te Gronsveld door den pastoor C.J.P. Goffin.
Klok, in 1810 gegoten door Clément Drouot.
Op het kerkhof een dertigtal grafkruisen van Naamsche steen (1554-XIX A).
g 1. Van het KASTEEL VAN GRONSVELD, thans landhuis (XIX A), gebouwd
grootendeels op de overblijfselen van het noordoostelijk gedeelte van het slot en na
1850 nog veranderd, zijn over.
a. een groot gedeelte van den N.-O. ronden hoektoren van breuksteen en mergel.
De benedenruimte is in een regenput veranderd en in het vertrek daarboven bevindt
zich een baksteenen gewelf (XVII) op twee paar evenwijdige, elkaar rechthoekig
snijdende ribben. Ten Z. en ook ten W. van dezen een groot vertrek met een
baksteenen tongewelf (XVII);
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b. een gedeelte van den ronden hoektoren in het N.W., waarin een koepelgewelf van
mergel;
c. de onderbouw van den ronden toren in het Z.W.;
d. een groot gedeelte van den ronden hoektoren in het Z.O. waarin een baksteenen
koepelgewelf (XVII), dat op acht ribben rust, die in het midden op een grooten ring
uitkomen. Mergel en Naamsche steen beneden in den muur en boven baksteen met
banden van mergel. Inwendig wordt de torenruimte naar beneden geleidelijk enger.
Aan dezen toren sluit nog een stuk muurwerk aan van het voormalig kasteel. Hierin
is beneden eene groote vierkante ruimte met een baksteenen tongewelf en een
kruisvenster van Naamsche steen (XVII); boven zijn van de eerste verdieping nog
fragmenten over, w.o. aan de oostzijde een hoog en smal venstertje en de omlijsting
en zijstukken van Naamsche steen van een gothischen schoorsteen (XV). In het
landhuis bevindt zich een verzameling portretten van de familie Gadiot, w.o. eenige
(XVII).
2. GROOTE STRAAT 87-88, thans in twee woningen gedeeld (1690). Baksteen met
lagen mergel. Aan de straatzijde witgekalkt. Vensters met hardsteenen omlijstingen
aan de straatzijde later ingezet. Op de binnenplaats nog een oud venster met houten
kozijnen en glas in lood in de bovenhelft. Van de oude topbekroning van den
zuidgevel is alleen nog eene geprofileerde mergellijst over.
3. GROOTE STRAAT 110. In den mergelgevel (1791) een merkwaardig venster met
omlijsting van Naamsche steen.
4. DE WINDMOLEN, links van den grooten weg van Heer naar Gronsveld. Rond
gebouw van baksteen met lagen van mergel. Opschrift (1622) op Naamsche steen
in den mergelmuur, die de ophooging om den molen insluit. Baksteenen gewelven
beneden. Steenen trap in den muur uitgespaard tot op de tweede verdieping. De eerste
en tweede verdieping hebben tot woning gediend. Binnenwerk veranderd; op het
groote rad van de horizontale spil staat het jaar 1766.
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h. Het oude zilver der schutterij, bewaard in de pastorie, bestaat uit een vogel van
gedreven zilver (XVII of XVIII) en een en twintig platen (1718-1850) van gegraveerd
en gedreven zilver.
Bokaal in den vorm van een schelp, gevat in verguld zilver en rustend op een voet
van verguld en gedreven zilver. Op de omvatting een opschrift met 1828. De voet is
ouder (wellicht XVII).

Hontem.
g 1. HONTHEMERHOF nr. 20. Boerenhoeve (1847-1849). De gebouwen vormen een
vierkant. Baksteen met enkele details in Naamsche steen.
2. Boerenhoeve nr. 15 (1837, hersteld in 1886). Gebouwd in mergel en baksteen;
aan de straatzijde eene muur van vuursteenklompen in onregelmatig verband.
3. Boerenhuis nr. 6 (XVIII). Gevel van vuursteen, verder vakwerk; kleine horizontale
vensters met luiken.

Grubbenvorst.
a. Urnen zijn gevonden nabij de pachthoeven: ‘Kaldenbroek’ en ‘Bij Marianne’;
Gallo-Germaansche urnen en bij-potjes, worden bewaard in het Rijksmuseum van
Oudheden te Leiden. Ter plaatse der voormalige R.K. Kerk van Lottum op den
Maasoever, de sporen van een Romeinsch GEBOUW; onderstuk van een Romeinsch
altaar met een klein deel van het opschrift, thans in het Rijksmuseum te Leiden.
Romeinsche munten, eveneens bij de Maas gevonden. Aardewerk, twee maalsteenen
en twee gepolijste bijlen van vuursteen, ten W. van Lottum aan den Schaapsweg, de maalsteenen en bijlen thans in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap te Maastricht.
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Grubbenvorst.
e. De R.K. KERK (H. Maria Hemelvaart), gerestaureerd, georiënteerd met 3o noordelijke
afwijking en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een geheel vierkanten
baksteenen westtoren (XV), tevens portaal; b. een iets breeder enkelvoudig schip
(XVI B? en midden-XVII) van drie traveeën, met tufsteenen borstwering,
mergelsteenen hoogeren opbouw, kort na een brand (1635) in baksteen verhoogd
met hernieuwde kruisribgewelven op grove Toskaansche pilasters; c. een boven een
tufsteenen plint, van baksteen opgetrokken, enkelvoudig dwarsschip met (lageren)
vierkanten noordarm (XV-XVI) en een dergelijken zuidarm (1884) met aansluitende
sacristie (1884); d. een, boven een tufsteenen plint, van baksteen opgetrokken koor
(XV-XVI), later verhoogd en alleen bestaande uit een 5/8-gesloten polygoon, waarvan
de gewelfribben staan op renaissance kraagsteenen (XVII b); e. en f. bezijden den
toren aangebouwde (XIX) doopkapel en bergplaats. Eenvoudige steunbeeren;
spitsboogvensters met nieuwe traceeringen; dichtgemetselde noordelijke zij-ingang.
De westtoren, waarvan ook de traceeringen der nissen geheel van baksteen zijn
gemetseld, bestaat uit drie geledingen, de benedenste met (vernieuwden) ingang en
venster in hooge spitsboognis, ter zijde met telkens twee korfboognissen, de
bovengeledingen met in elk vak twee drieledige siernissen, in de derde geleding als
galmgaten voor de helft opengewerkt; eenvoudige achthoekige met leien bekleede
spits; geen gewelf; houten trapje, De kerk bezit:
Twee eiken koorbanken Lodewijk XV (XIX A?) van drie zetels, met vóór-schotten,
waarvan het eene (XVI) met briefpaneelen, zijstukken met figuren en wapenhoudende
leeuwen, het andere laat-Lodewijk XV.
Ronde hardsteenen doopvont (1666) op baluster.
Eiken preekstoel Lodewijk XV met fraaie trap en eenvoudigen baldakijn.
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Houten beelden: H. Johannes den Dooper (XV B); twee engelen (XV B) met
passiewerktuigen; H. Petrus (XVI A); H. Paulus (XVI A); kop van H. Johannes den
Dooper (XVI, wormstekig).
Schilderij: H. Dominicus (XVIII, doek).
Gedreven zilveren monstrans (1726, thans te Roermond in de kerk van het H.
Hart); gedreven zilveren ciborie (midden-XVIII).
Vier paar gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B).
Kazuifel met wapen (1775); humeraal (XVIII) van fraaie zijde.
Klok, in 1651 gegoten door de gebr. Johannes, Petrus en Henricus van Trier.
Op het kerkhof: grafzerk met wapen (1611, van Willem van Haeren); priesterzerken
(1749 en 1785), alle tegen den kerkmuur; overigens steenen grafkruisen van 16..,
163(5), 1669, 1676, 1684 en 1719.
g 1. HET GEBROKEN SLOT. Te midden van sporen eener uitgebreide omgrachting,
bouwval van twee uit groote baksteenen opgetrokken ronde torens (koepelgewelven,
nissen, segmentboogopening), verbonden door stukken van dergelijk zwaar muurwerk
(schoorsteennis), voorts van een stuk, haaks op den voorgaanden gerichten,
dwarsmuur. Middeleeuwsch (wellicht XIV).
2. Van het vroeger adellijke HUIS KALDENBROEK maken nog aanmerkelijke baksteenen
muurresten deel uit van een boerderijcomplex, n.l. een groep in haakvorm met een
lager, en met een hooger gedeelte (XVI?) met zware steunbeeren, een andere groep
met nieuwere gevels, waarin aan den voorkant een dubbel gezwenkte topgevel (XVI
B) met mergellagen en duivegaten is opgenomen en ook aan den achterkant oud
metselwerk met mergellagen zichtbaar is; aanmerkelijke resten van een vroegere
omgrachting.
3-5. A 66, kleine baksteenen woning met ankerjaartal
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1794; nr. 142, woning met ankerjaartal 1711; nabij de kerk hoekhuis met ankerjaartal
1780.

Lottum.
e. De R.K. KERK (H. Gertrudis), gerestaureerd en vergroot in 1866 en volgende jaren
door P.J.H. Cuypers, georienteerd met 8o zuidelijke afwijking, van baksteen
opgetrokken en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een geheel vierkanten
westtoren (1491) met ingangsportaal; b. een ouder, iets breeder enkelvoudig schip
(XV), van vier traveeën, vroeger onmiddellijk gevolgd door een 5/8-gesloten
polygoon, thans (sedert 1869) gevolgd door c. een dwarsschip, waarachter een copie
van het oude 5/8-koor. Eenvoudige steunbeeren, overdwars op de westhoeken; de
spitsboogvensters hebben nieuwe traceeringen; de gewelfribben ontspruiten op
geprofileerde, achthoekige kapiteelen van op kraagsteenen staande muurschalken;
dichtgemetselde zuidelijke ingang in de tweede travee. De toren, zonder beeren, telt
drie geledingen; de (vernieuwde) ingang met spitsboogvenster samen in een hooge
nis; de beide bovengeledingen met, in elk vak, twee nissen met sierlijke natuursteenen
blinde traceeringen, de bovenste half geopend als galmgaten; aan de zuidzijde in de
plaats van een stel nissen een achthoekig uitgebouwde traptoren; achthoekig
ingesnoerde spits. De kerk bezit:
Eenvoudige eiken koorbank (XVII a) veel veranderd; dubbelen eiken
hoekbiechtstoel Lodewijk XVI.
Romaansche hardsteenen doopvont (± 1200), op later voet; klein hardsteenen
wijwatervat (± 1500).
Houten beelden (vele nieuw gepolychromeerd): H. Agatha, H. Michaël, H.
Gertrudis als abdis, H. Lucia, H. Maria Magdalena (alle ± 1500); H. Cornelius Paus,
H. Eligius, H. Willibrordus, H. Catharina, H. Gertrudis, H. Engelbewaarder (XVI
en XVII).
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Gewelfschilderingen (1510; sterk opgehaald) in het schip; in het nieuwe koor copieën
der schilderingen (1477) van het gesloopte.
Tafereelen (midden-XVI, Antwerpsche school) betreffende Maria en den H.
Sebastiaan op vier deurpaneeltjes, inen uitwendig beschilderd, thans altaarvleugels.
Christus aan het kruis (altaarstuk van 1693, doek, door J.F. Douven); H. Antonius
Abt (XVIII A), oud altaarstuk.
Zilverwerk: twee gedreven miskelken (XVI en XVIII).
Koperwerk: lavaboketel (XV); wijwaterbakje (± 1700); geel- en roodkoperen kruis
op gedreven voet (XVIII d) met (oudere) beeldjes van Maria en Johannes (XVI?).
Drie driestellen, twee koorkappen, drie kazuifels (± 1700, het meerendeel XVIII).
Sacristiekast-deuren met ijzerbeslag (± 1600).
In de sacristie een klein gebrandschilderd glas: de H. Gertrudis (XVII).
Drie klokken, waarvan een in 1449 gegoten door Johannes van Venlo, een in 1565
door Willem Hachman, en een in 1810 door C. Drouot.
Op het kerkhof: een negental steenen grafkruisen (XVI-1788).
Ter pastorie bewaard: twee broedermeestersstaven met zilveren plaat (1752),
waarop geschilderde afbeeldingen van heiligen.
g 1. Het HUIS BORGGRAAF (XVI A) is een omgracht twee verdiepingen hoog, vierkant
kasteeltje van vijf, respectievelijk vier vensterbreedten, en bestaat uit vier vleugels
(XVI A en volgens ankers 1555) onder even hooge aaneengesloten zadeldaken, om
een vierkant binnenplaatsje; twee geheel baksteenen trapgeveltjes; smalle rechthoekige
vensters met rechte strekken; Renaissance gevelpoortje, vroeger met valbrug; de
muren deels versierd met mergellagen.
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Inwendig: haard met heugel en, van elders afkomstige, schouw (XVII A); onder een
der oudere vleugels een door kruisribgewelven overkluisd hoog sousterrain. De
voorhoeve, met kleine valbrugpoort, is (volgens ankers) grootendeels van 1743.
2-3. Huis B 84, resten van een gekoppelden boog, ankerjaartal 1654; B 92,
ankerjaartallen: het huis 1763, de schuur 1669.

Lovendaal.
g. Het voormalig HEERENHUIS DE STEEG (thans behoorende bij het Ursulinenklooster)
is een vroeger omgracht, rechthoekig, zeven vensters breed, twee kamers diep, twee
verdiepingen hoog, baksteenen huis (midden-XVIII) onder leien schilddak, met
nuchter dakspitsje, waarop windvaan (1802). De vensters thans met cementen
omlijstingen; hardsteenen middendeur Lodewijk XV, met kalf en bovenlicht.
Inwendig uitgebroken en veranderd; nog slechts eenige resten van
schoorsteennissen met stucversiering en schilderwerk (Lodewijk XVI en Empire)
zichtbaar.
Vóór het heerenhuis, en daarmede een vierkant plein afsluitende, symmetrisch:
rechts een baksteenen stalgebouw, links een dito schuur, beide (± 1800), nu in verval;
de gevels versierd met groote bogen.

Gulpen.
a. Een Germaansche urn werd gevonden in het gehucht De Gracht, een Romeinsch
brandgraf ten Z.O. van het kasteel Neubourg. De hieruit afkomstige voorwerpen zijn
voor een deel in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te
Maastricht. Op het kerkhof en in den tuin der pastorie werden aangetroffen
geörienteerde, met ruwe steenen gemetselde graven (misschien uit Frankischen tijd).
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De Bek.
g. De HOEVE DE BEK (vóór 1825 tevens posterij, ten deele verbrand in 1910) draagt
de ankerjaartallen 1630 en 1663; hoekkamer met moerbalkzoldering en schouw
(1666).

Gulpen.
e 1. De R.K. KERK (H. Petrus), geöriënteerd met 25o noordelijke afwijking,
oorspronkelijk bestaande uit een enkelvoudigen beuk met koor en westtoren, in 1573
verwoest, in 1613 herbouwd, werd in 1806 met een zuidbeuk uitgebreid, in 1836
met een noordbeuk, een 3/8-gesloten koor, een doopkapel en een sacristie. De,
waarschijnlijk romaansche, zware, vierkante, geheel effen toren (hersteld in 1845)
is tot op halve hoogte gebouwd van keien, daarboven van kalksteen; vernieuwde
vierkante, achthoekig ingesnoerde, met leien bekleede spits; zware versterkingsbeer
aan den zuidwestelijken hoek. De kerk bezit:
Twee eiken koorbanken (± 1800?) van vier zetels.
Hardsteenen doopvont (1823).
Eiken preekstoel (XVII, in 1880 hersteld).
Orgel (1841, door Schauten te Juchen).
Hardsteenen grafsteen (1619) met alliantiewapen (van Eynatten-Hoemen) en
kwartierwapens.
Verguld houten Kruisbeeld (XVIII).
Kristalkroon (midden-XVIII, verminkt); twee kleine kristalkronen (XIX A) en
een grootere.
Zilverwerk: gedreven laat-gothischen monstrans (XVI a, geschenk van een der
heeren van Eynatten, gerepareerd en ten deele vernieuwd); vergulde ciborie (± 1700);
ciborie (XVIII); twee miskelken, een van 1775 en een van 1789.
Koperen kandelaars: zeven paar gegoten drievoets (XVII B); een gegoten (XVII)
en een paar (XVII); twee paar gedrevene (± 1800). Een broedermeestersstaf met
koperen topversiering (XVIII).
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Met rijk borduurwerk versierd driestel (XVI a); onvolledig driestel (± 1700, met
goud geborduurde figuren en bloemwerk); een driestel (XVIII); een kazuifel met
kruis en paal Lodewijk XVI.
Houten credenstafel (XVIII B) met marmeren blad; gesneden houten
processietroon-hemel (± 1700) voor een Mariabeeld.
Klok, in 1807 gegoten door Clément Drouot en P. Thouvenel.
2. De PASTORIE draagt in ankers de dagteekening 1732.
3. De NED. HERV. KERK is een klein baksteenen gebouw (1837) met daktorentje, en
bestaat uit een enkelvoudige, 3/6-gesloten ruimte met een achtergalerij, waaronder
portaal, trap en consistoriekamer. De gemeente bezit:
Twee eenvoudige zilveren avondmaalsbekers (1711), een grooteren versierden
beker (1718), een zilveren en een tinnen schaaltje (XVIII).
4. De SYNAGOGE (1823) is een onaanzienlijk vierkant mergelsteenen gebouw onder
een in een vierkant torentje uitloopend tentdak.
g 1. Het KASTEEL NEUBOURG (NIEUWBURG) met voorburcht en kasteelhoeve, de
twee eerste op een rechthoekig eiland, de laatste op een tweede kleiner vierkant
eiland, omgeven door aan elkander sluitende grachten, is toegankelijk over twee
bruggen van drie bogen en binnen het kasteelterrein over een derde brug. Bij elke
brug een poort met valbrugsponning; die van de hoeve, met zadeldak gedekt, is
overblijfsel van een voormaligen toren.
a. Het kasteel, vermeld XIV, gebouwd XVII b, aanmerkelijk verbouwd en vergroot
1734 door J.J. Couven, verbouwd ± 1770, uitgebreid ± 1850, en geheel gerestaureerd
XIX d en XX, bestaat uit een in baksteen opgetrok-
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ken gebouw met kelderverdieping, weinig verhoogde beganegrond en twee
verdiepingen, op rechthoekig grondplan met uitspringenden toren in het Z.W.; twee
haaks op dit gebouw staande vleugels van ongelijke breedte, welke ± 1850 aan hun
oostelijk uiteinde door een bijbouwsel met bordes werden verbonden. Hoekblokken
van mergel, vensteromlijstingen van Naamsche steen; consolekroonlijst. De toren
(XVII b), op basement met schietgaten, heeft een verhoogden beganegrond en vier
verdiepingen, kruisvensters en consolekroonlijst, de bovenste verdieping misschien
XVIII b, waarbij dan de leien spits in den vroegeren (XVII A) vorm hernieuwd.
Inwendig: gesmede trapleuning Lodewijk XIV; trap met gesmede leuning (XVII A).
Geschilderde schoorsteenstukken en dessus-de-porte. Verzameling familieportretten
(XVIII en XIX A), uit de geslachten de Hayme, waaronder dat van den herbouwer
van het kasteel, v. Wendt, Schaesberg, v. Bernsau, Velbrück, en Marchant
d'Ansembourg. Schilderijen (XVII-XVIII A), waaronder werken van J.B. Coclers,
G.v. Santen, J. de Momper, S.v. Beest (1661), H. de Meyer, J. Fijt, Rosa di Tivoli
en D. Maes. Tien strooken gobelins.
b. Aan de noordzijde de VOORBURCHT (XVII b vermoelijk XVIII B gewijzigd),
vormende drie zijden van een rechthoek; de lange zijde, besloten door twee
uitspringende torens met leien spits, heeft in het midden een poort in omlijsting van
Naamsche steen, muurzuilen en frontispiece van mergel, verhoogd dak met vierkant
torentje, waarin uurwerk. Aan den westelijken vleugel een moderne kapel, waarin
gebeeldhouwd retabel (XVB) met drie paneelen, waarop: Calvarie, Pietà, Geeseling.
c. Naast de kapel de vermelde brug en poort, toegang gevende tot de HOEVE (XVII
A, verbouwd XVIII B) met schietgaten en hoofdgestel met consoles.
In den tuin een achtkantig paviljoen (midden-XVII) met
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twee vleugels, stoep met gebogen wangen, en gedekt met een achtkantige ingesnoerde
spits met peer.
2. Van het KASTEEL GROENENDAAL zijn slechts eenige fundamenten van mergel en
reuzenmoppen over.
De half gesloopte vleugel (1774-1775) van het ernaast gelegen heerenhuis
(cartouche Lodewijk XV boven den ingang) dient thans als bergplaats der
bijbehoorende HOEVE Groenendaal, met torenkamer boven de inrijpoort, waarboven
sluitsteen met het jaartal 1823.
3-5. Nr. 78, huis met hof (± 1700 en XIX A); Roodestraat nr. 61, groot huis (omstreeks
1800); aan het begin van den weg naar het station: hoeve (XVII?) met breeden gevel,
gebouwd met speklagen.

Pezaken.
Van een vroeger KASTEEL CARSFELD zijn alleen grachten over, en een vrijstaand,
van mergelsteen gebouwd klein huis (1718) met trapjesgevels. Hoeve gedagteekend
1819 en 1824. Hardsteenen grafsteen (± 1600), thans putdeksel met vele
wapenschilden en Renaissance-ornament.

Reimerstok.
e. De R.K. RECTORAATSKERK (H. Franciscus van Assisië), onbelangrijk bouwwerk
van 1835-39, bezit een paar tinnen kandelaars (± 1800).
g. Het vroeger ‘Bokkenheufke’, thans PUTHOF geheeten, voormalige heerenhuis
(XVII), is opgetrokken van baksteen met natuursteenen banden en omblokte vensters;
dubbele bordestrap vóór de portaalrisaliet met topgevel; betegelde
schoorsteenboezems; steen met gepaald wapenschild. Thans hoeve-woning met twee
uitspringende vleugels (XVIII b) voor bedrijfsruimten; steen, waarop bok en 1734.
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Halen.
a. Een hier gevonden bijl van gepolijste vuursteen, Romeinsche munten,
bouwfragmenten, aardewerk, glas, ijzer, brons, steenen altaar en een fragment van
een steenen Herculesbeeld, gevonden te Melenborg, worden bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
e. Tegen de R.K. KERK (H. Lambertus), gebouwd door P.J.H. Cuypers in 1859, staat
de, thans ook als portaal met zijingang en als doopkapel dienst doende, in 1859
gerestaureerde TOREN (1523, blijkens gedenksteen), geöriënteerd met 51/2o noordelijke
afwijking. Van de drie van mergelsteen met baksteenen sierlagen gebouwde
geledingen is de benedenste geheel vierkant en effen, de middelste met telkens een
siernis en op de bovenhoeken getooid met groote (nieuwe of vernieuwde), op
fratskoppen uitgekraagde, pinakels, die den overgang begeleiden naar de derde,
achthoekige geleding, welke vier voor de bovenste helft als galmgat dienst doende
nissen en vier kleine galmgaten heeft, en met een bekronings-fries van driepassen is
afgesloten; achthoekige iets ingesnoerde houten spits; trap-uitbouw aan de noordzijde;
kruisgewelf. De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (± 1200); kop (XII of XIII), fragment van een hardsteenen
doopvont.
Houten beelden: Maria en Johannes (XVI a, van een Calvarie); H. Ambrosius (XV
d, veranderd); H. Agatha (XVII, geschonden); H. Lambertus (XVIII A) en H.
Apollonia (XVII of XVIII, nieuw opgemaakt).
Schilderijen: doop van Christus (XVII B?); H. Lambertus (XVIII d of XIX a, oud
altaarstuk), beide op doek.
Zilverwerk: reliekhouder in retabel-vorm (± 1700), en een in monstransvorm
(XVIII a); schaaltje (XVII?); beslag (1732) van missaalband.
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Koperwerk: verzilverden kelk (XVII B); kandelaars: een paar geprofileerde (XVII
A), vijf paar gegoten drievoets (XVII B); een paar gedrevene (± 1800); twee paar
wandarmen (XIX a).
Driestel (XVIII d of XIX a); driestel van alben met oude kant.
Staande klok (± 1800?).
Een vijf-en-twintigtal eenvoudige banken (midden-XVIII?) met liervormige
zijkanten.
Drie klokken, waarvan een in 1447 gegoten door Jan van Asten en twee in 1838
door F.A. Gaulard.
Op liet kerkhof een steenen grafkruis (1790).
g 1. Het KASTEEL ALDENGOOR, thans Ursulinenklooster, op rechthoekig omgracht
terrein, bestaat uit: a. een bijna vierkant, geheel baksteenen, vier bij vijf
vensterbreedten metend, boven een onderverdieping twee verdiepingen hoog
hoofdgebouw (XVII B of XVIII a) onder forsch wolfdak en met nog drie (van de
vier) vierkante hoekschuttorentjes; b. een aan den oostkant in het midden daartegen
staanden zwaren hoogen ronden toren (XV? XVI?), van mergel en baksteen, met
schietgat in hardsteen; over de onderverdieping mergelsteenen bolsegmentgewelf;
achthoekige spits (± 1700) met trommelverhooging; c. twee, zich in het verlengde
der zijgevels van het hoofdgebouw uitstrekkende vleugels, waarvan een korte (XX
a), een (XVIII), aanmerkelijk verlengd (XIX).
Inwendig: zandsteenen schouw (XVII) met schachtfiguren; zaaltje met eiken
betimmering Lodewijk XV; een paar marmeren schoorsteenmanteltjes.
Aansluitende lage bijgebouwen (XVII en XVIII) van den voorburcht. Van de
toegangspoort onder zadeldak tusschen twee gezwenkte topgevels, zijn de doorgangen
omblokt, de sluitsteenen gedagteekend, die aan den buitenkant: 1750, die aan den
hofkant: 1886. Thans geheel aangesloten bogenbrug.
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2-6. Nr. 48, gemetseld jaartal 1786; nr. 74, ankerjaartal 1758; nr. 75, ankerjaartal
1717 of 1771; nr. 89, ankerjaartal 1808.
7. HOEVE LINDENHOF (XVIII of XIX), lelie-ankers.

Heel.
a. Hier werden Romeinsche munten gevonden; bouwfragmenten bij de R.K. kerk en
de pastorie. Steenfragmenten bewaart het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
Uit een laat-Romeinsche en Frankische BEGRAAFPLAATS nabij het kasteel afkomstige
voorwerpen zijn in de verzameling van het St. Jozefsgesticht te Heerlen.
e 1. De R.K. KERK (H. Stephanus' vinding) is gebouwd in 1901 en 1907 door C.
Franssen, met toepassing van vier hardsteenen zuilen (XV) der oude kerk, en met
behoud van den romaanschen (thans tot portaal ingerichten), met 7o zuidelijke
afwijking georiënteerden, geheel vierkanten WESTTOREN van vier geledingen; de
onderste twee (± XII-XIII) zijn van kolenzandsteen en keien (de benedenruimte onder
een ribloos kruisgewelf), de bovenste twee (XIII) van tufsteen en mergel, met
bovenaan naar elken kant twee galmgaten met dubbelen rondboog op tusschenzuiltje;
(niet oude) met leien bekleede achthoekige spits. De kerk bezit:
Houten altaar met composiet retabel en alliantiewapen (XVIII a); dergelijk altaar
van Korinthische orde, met wapen (XVIII a), beide ten deele veranderd.
Hardsteenen romaansche doopvont (XII B).
Twee eiken biechtstoelen (1730 en 1734).
Eiken preekstoel (1705).
Zestien in tweeën gezaagde eenvoudige kerkbanken(XVII of XVIII).
Houten beelden: H. Anna (XVI a) met Maria (bijgemaakt, XIX B); H. Rochus
(midden-XVIII); twee adoranten (midden-XVIII).
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Schilderij: Verrijzenis (1710, doek, door E. Fisen, voorheen altaarstuk), met
alliantiewapen de Horion-Bentinck.
Zilverwerk: stralenmonstrans (XVIII A); twee kelken (XVII en ± 1700); missaal
met zilverheslag(midden-XVIII, de band vernieuwd). Stel broedermeestersstaven
met zilveren topstukken (XIX a).
Kandelaars: een gegoten koperen geprofileerden (XVI a); zeven paar gegoten
drievoets (XVII c); vijf paar houten drievoets (XVIII A).
Drie driestellen, vier kazuifels, een kelkdoekje (XVIII en XIX A).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1380 en een door Joris Sulris in 1524.
Klokkenstoelen met de jaartallen 1718 en 1731.
Op het kerkhof een vijftal steenen grafkruisen (XVII-1737).
2. Het onbeteekenende en thans gecemente baksteenen HEILIGENBEELDHUISJE
(XVIII?) van O.L. Vrouw bevat een houten Madonnabeeldje (XVIII a).
3. In een nis in de dorpstraat een dergelijk beeld (XVII).
4. In het klooster Klein-Bethlehem wordt bewaard een schilderij (XVII of XVIII):
de aanbidding der herders.
g 1. Van het oude KASTEEL VAN HEEL, thans St. Annagesticht, op vroeger breed
omgracht terrein, grootendeels verbouwd en in nieuwe uitbreidingen betrokken, is
nog over: een zuidelijk gelegen, rechthoekige, twee verdiepingen hooge baksteenen
vleugel (XVII B) met, ten O., een vier verdiepingen hoogen kamertoren met hooge
vierkante gefatsoeneerde, met leien bekleede spits; twee kleine, slechts één verdieping
hooge, zijvleugels (XVIII) onder mansardedak; van den voorburcht (XVII d) slechts
een vierkante hoek-kamertoren met achthoekige spits, en een hardsteenen
poortdoorgang (1686) met fronton, waarin een alliantiewapen-de Horion-
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de Raville. Gesmeed ijzeren parkdeurhek Lodewijk XIV en overblijfselen van een
baksteenen zomerhuisje (XVIII).
In het kasteel: een steektrap (XVII B) met gedraaide balusters, een eenvoudig
betimmerd vertrek (XVII) met marmeren schoorsteenmantel, nog eenige
schoorsteenmantels en een mooie marmeren ondermantel Lodewijk XV (beschadigd).
In het gesticht wordt bewaard een schilderij (XVII A): Ecce Homo.
2-4. Nr. 108, ankerjaartal 1778; nr. 125, gevelsteen met 1709 en oranjeboom, en nog
een steen met oranjeboom; nr. 126, met vensters, omgeven door, wellicht van het
kasteel afkomstige, bossageblokken (XVII of XVIII).
5. Baksteenen HOEVE (XVII B of XVIII?) van het Huis Nederhoven (gemeente
Beegden), met wapensteen.

Heer.
a. Romeinsche TUMULUS ten O. van het gehucht Scharn, rechts van den weg naar
Bemelen. Een Romeinsche VILLA werd te Backerbosch opgegraven (1879-80); de
voorwerpen hieruit worden in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en in het
museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht bewaard.
Romeinsche BEGRAAFPLAATS aan den weg naar Kadier en Keer.
b. De BURCHT is een omgracht rechthoekig gebouw van zwaar muurwerk, beneden
van kolenzandsteen, boven van mergel, misschien overblijfsel van den bergvrede
van den vroegeren burcht (XIII) van Heer; thans verbouwd tot een drie verdiepingen
hoog heerenhuis met gebroken kap met vier hoektorentjes; de onderverdieping met
oud tongewelf en acht schietsleufnissen.
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e 1. De vroegere R.K. KERK (H. Petrus' banden), in 1788 van baksteen gebouwd door
den architect M. Soiron, en bestaande uit een rechthoekig schip met vier hoeknissen,
een vierkant koor met halfronde absis, waarachter een sacristie, is thans tot een
openbare school verbouwd. Van den hiertegen staanden vierkanten romaanschen
WESTTOREN der vroegere kerk is alleen het benedendeel, bestaande uit zwaar
muurwerk van zandsteen en keien, tot een hoogte van ± 4 M. in zeer beschadigden
toestand behouden.
2. De nieuwe kerk (1909) bevat:
Twee driecellige biechtstoelen (XIX b).
Preekstoel (XIX b).
Orgelkast (XIX b).
Houten Kruisbeeld (XVIII of XIX A); H. Rochus (XVII).
Koperen lichtkroon (XIX b); twaalf eenvoudige koperen wandarmpjes (XIX b).
Twee zilveren stralenmonstransen, waarvan de een XVIII b, de ander ten deele
XVII, ten deele XVIII; miskelk (1613) met alliantiewapen. Kruis van ebbenhout en
schildpad (XVIII A); zilveren Maria-kruisje (XVIII?). Koperen Godslamp (1839);
drie paar gegoten drievoetkandelaars (± 1700); drie paar gedrevene (XIX A).
Houten lezenaar (XIX a). Eiken kast (XVIII A). Zestien eenvoudige kerkbanken
met vier voorbanken (1790, deels XIX b).
Klok, in 1841 gegoten door F.A. Gaulard.
Nabij de vroegere kerk en de pastorie een tiental steenen grafkruisen (± 1600-1836),
een veertiental gedagteekende zerken en gedenksteenen (1764-1847).
Aan de westgrens der gemeente, op een weiland, een brokstuk van een grafzerk
met chronogram (1675).
De PASTORIE, waarvan de keuken wel het oudste deel uitmaakt (XVII, muurwerk
versierd met mergellagen) is overigens ten deele XVIII d, ten deele XIX.
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g 1. Van het voormalige HEERENHUIS VAN EIJLL, werd het vroegere baksteenen
woonhuis (XVII) later voorzien van een voorgevelversiering (midden-XVIII),
bestaande uit een door pilasters met topconsoles afgebakende middenpartij, bekroond
door een fronton; inwendig kleine vestibule met (bedorven) wandschilderingen (±
1800, dieren voorstellende), een zaal met rijke wandversiering in stuc (1789, door
Gagini), de houten schoorsteenmantel met bovenboezem en stucversiering als voren;
een kamer met eenvoudigen marmeren schoorsteenmantel (XVIII); eiken trap
Lodewijk XV. In den eindgevel der vroegere hoeve, later brouwerij ‘de Kroon’, een
gevelsteen met kroon en het jaartal 1738; in een kamer een eenvoudige marmeren
schoorsteenmantel (XVIII).
2-8. A 16, ankerjaartal 1830, ter zijde een hardsteenen poortje (XVIII); B 7,
ankerjaartal 1635; C 4, sluitsteen met 1789, een deel der hoeve met hardsteenen
kruisvensters (XVII); B 49-51, ingang met consolesluitsteen (± 1800); C 54,
grootendeels mergelsteenen schilderachtige hoeve (XVII); E 159, gevelsteen met
1789; E 316, gevelsteen met 1824.
h. De gemeente bezit een zilveren schuttersketting met fraaien vogel (1698), een
twintigtal gedagteekende koningsplaten (1686-1808), drie schildjes (1657-1717),
dertien schakels (1686-1763), een medaille (1742) en een gedenkpenning (1764).

Heerlen.
a. Germaansche urnen werden gevonden in de heide bij Heksenberg, overblijfselen
van een Romeinsch CASTELLUM (‘Coriovallum’?) in den hoek, gevormd door den
Valkenburgerweg en de Akerstraat; twee Romeinsche grafsteenen, waarvan een met
opschrift, en fragment van een Romeinsch
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zandsteenen beeld, in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; overblijfselen van
Romeinsche VILLA's te Caumer, Meesenbroek en Heerlerheide; Romeinsche
pottenbakkersovens aan den Lindenweg en op het terrein van het ziekenhuis
BEGRAAFPLAATSEN aan den Valkenbergerweg, aan den Lindenweg en aan de
Scheidtergracht, alwaar vier zandsteenen urnenkisten met rijken inhoud. Het
Romeinsch aardewerk en andere voorwerpen, bevinden zich voor een groot deel in
de gemeentelijke Oudhedenkamer, verder in het museum te Leiden en in dat van het
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht; Frankische grafvondst van
Heerlen, in het museum te Maastricht.
c. Zes hardsteenen GRENSSTEENEN (Oostenrijksch-Staatsch gebied), thans: twee in
het plantsoen van het Emmaplein te Heerlen, één ten N.W. van de kerk te
Heerlerheide; één op de oorspronkelijke plaats, nabij de Staatsmijn Hendrik.

Beitel.
g. Van het HUIS SAURETH is het eenvoudige, baksteenen vijf vensterbreedten metende,
twee verdiepingen hooge woonhuis, onder mansardedak, gebouwd in 1797. Het bevat
een eenvoudigen marmeren schoorsteenmantel Lodewijk XVI, den bovenboezem
met tropee, een houten schoorsteenmantel, en een eenvoudige trap met gesneden
hoofdbaluster. De baksteenen hoeve XVIII A. Tegen het huis: een houten Kruisbeeld
(XVIII).

Beneden Caumer.
g. Molenpad nr. 6, ankerjaartal 1808, en, aan den hof op een dorpel, een spreuk en:
1739.

Boven Caumer.
g 1-4. Nr. 1, groote hoeve met ankerjaartal en gevelsteen 1768, in den hof gemetseld
het jaartal 1780; inwendig: eiken
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schoorsteenmantels Lodewijk XV en betimmering; ijzeren haardomraming (± 1700);
nr. 3, poortsluitsteen: 1779; nr. 69, sluitsteen: 1796; nr. 71, gemetseld jaartal 1780.
5-6. Carisbergerweg nr. 5 en 7, schilderachtige vakwerkgevels; Vullingsweg nr.
1, sluitsteen: 1796.
Caumer WATERMOLEN, thans met ijzeren rad, het woonhuis met ankerjaartal 1787.

Euren.
g. 1-3. Kleekampweg nr. 1, gevelsteen: 1711; nr. 2, topgevel (XVII); Herberg nr.
10, deurdorpel met 1731.

Heerlen.
b 1. Van den uit zandsteen en Kunrader kalksteen gebouwden WALMUUR (XIII?) zijn
nog twee stukken over, het eene tusschen de Markt en het Koningin Emmaplein, het
ander aan het verlengde van de Gasthuisstraat naast het postkantoor.
2. Van het KASTEEL, is ten N. van het tegenwoordige kerkkoor een ongeveer 8 Meter
breede, een viertal balkverdiepingen hooge, van zandsteen, Kunrader blokken en
keien gebouwde, vierkante toren (XIII) over, vooral aan de zuiden de oostzijde (1777
en later) grootendeels met baksteen opgelapt en van vensters en van een baksteenen
trapuitbouw voorzien; aan de noordzijde bovenaan nog twee omblokte schietgaten.
d. In het RAADHUIS, een modern gebouw, worden bewaard:
Een schilderij op doek: damesportret (kniestuk) door Adr. Hanneman; een kleine
verzameling van in en om Heerlen gevonden voorwerpen uit den tijd der Romeinen:
basementen, schachten, acroterie, sarcophagen, molensteenen, vijzel, aanbeeld, bijlen,
hamers, zwaard, beslag, heugelketting, munten, fibulae, pannen, aarden kannen,
schotels,
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potten, lampjes, glazen flesschen, bekertjes, wandstuc met versiering; Germaansche
en latere voorwerpen van gebakken aarde, wapens, twee grenssteenen enz.
e 1. De R.K. KERK (H. Pancratius), georiënteerd met 17o noordelijke afwijking, naar
den bouwtrant XII B, gebouwd misschien ± midden-XIII, gerestaureerd in 1862 en
± 1880 door P.J.H. Cuijpers en (in 1903 samen met) Jos.Th.J. Cuijpers, waarbij de
oude kerk, iets ingekort, met een dwarsschip en een nieuw koor werd uitgebreid, is
een (thans) gewelfde driehoekige pijlerbasiliek, (gerestaureerd) naar het stelsel van
één middenschip-vierkant tegen twee zijbeukvierkanten, en waarbij uit de pijlers
zware gordelbogen ontspruiten, waartusschen in de twee traveeën van het middenschip
(naar vermoedens ontworpen nieuwe) riblooze kruiswelven zijn geslagen, over de
zijbeuken ter halve breedte smalle tongewelven met, tot geleidelijke aansluiting op
de buitenmuren en tevens iets lager, in den zuidbeuk conische tonnen, in den
noordbeuk halve spherische kappen (deze zijbeukgewelven tegen 1880 in baksteen
geheel vernieuwd). Schipmuren van kalksteen en zandsteen; het middenschip
uitwendig met rondboogfriezen (oud?), de zijbeuken met lisenen en kraagsteenlijsten;
kleine rondboogvensters (vele vernieuwd); aan de uiterste westelijke zijbeuktraveeën
dichtgemetselde ingangen, en sporen van vele veranderingen; boven in den
middenbeuk sporen van baksteenen ribgewelven. Het middenschip ten Westen
afgesloten door een zwaren, effen, vierkanten toren (XIII B?), thans met romaansche
ingangen (1880) en met (nieuw ontworpen) spitsboogkruisgewelf (1903) over het
oksaal; van de vier geledingen zijn de benedenste twee opgetrokken van zandsteen
en Kunrader steen, de volgende van mergel met inwendige spitsboognissen; in de
bovenste naar elken kant twee kleine spitsbooggalmvensters; bovenaan ingehakt:
het jaartal 1750 eener herstelling; achthoekige houten spits (van na 1606, toen de
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torentop door een storm werd afgeworpen); aan den zuidkant een toegevoegd
traptorentje (1862). De kerk bezit:
Marmeren doopvontkuip (XVII?).
Twee biechtstoelen Lodewijk XV (XIX b?).
Twee houten basreliefs: tafereelen uit het leven van den H. Bruno (XVIII A). Een
klein Kruisbeeld (± 1700).
Schilderijen (XVII en XVIII): marteling van den H. Sebastianus en de H. Catharina,
(XVIII A); aanbidding der Wijzen (± 1700), vlucht naar Egypte (± 1700); H. Petrus
(± 1700); H. Magdalena (XVII d); H. Job (grisaille, XIX A?) H. Pancratius (grisaille,
XIX A?): afneming van het Kruis (copie naar Rubens, XVII d); Madonna in
bloemkrans (XIX A).
Een zestienarmige en twee achtarmige koperen lichtkronen (XIX b).
Zilverwerk: cylindermonstrans (1603; veranderd). Een paar ampullen (XIX A).
Drie klokken, waarvan een in 1743 gegoten door Christian Wilhelm Volgt, een in
1827 door de Gebrs. J.B.N. en F.A. Gaulard en een in 1848 door Gaulard, vader en
zoon, van Luik en Aken.
2. De NED. HERVORMDE KERK, een gebouw van omstreeks 1836, bezit: Klein orgel
(XVIII A; veranderd). Zilveren wijnkan (1830); twee zilveren bekers (XVII, keuren:
Maastricht, M. en IVG in driepas). Een tinnen brooddoos (XVIII d of XIX A); een
eenvoudig tinnen schaaltje.
3. Op het kerkhof, in de kapel bewaard: twee houten wapenborden (1771 en 1775);
aldaar overgebracht steenen grafkruisen van 1639, 1647 en 1726.
g 1. Het huis ‘De oude kroon’ (XVII), thans Volkshuis, zeer verbouwd, heeft geheel
omblokt rondboogdeurtje met vierkant steenen bovenlicht en bevat nog een
zandsteenen pilasterschouw (XVII B), een schoorsteen met ijzeren haardomraming,
en bovenommanteling met Lodewijk XV stuc-
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versiering, een eenvoudige wandbetimmering met kast en eenige oude eiken deuren.
2-3. Gasthuisstraat 1, vierkante gevel van drie verdiepingen met omblokte dubbele
deur Lodewijk XVI (het huis XVII en bij ‘De oude kroon’ behoorende); Kruisstraat
13 (huis ‘In den kruise’), uithangarm, waaraan een leliekruis (XVI of XVII), beide
van gesmeed ijzer.
4. Wilhelminaplein 24. Vijf vensters breede, rechthoekige, baksteenen gevel (± 1800),
de vensters met hardsteen omraamd, deursluitsteen met vijzel; bevat een eenvoudig
marmeren schoorsteenmanteltje (XIXa).
h. In het gebouw der Broedercongregatie van den H. Jozef, worden bewaard eenige
houten beeldjes (XVII en XVIII; H. Antonius v. P., H. Jozef, H. Maagd), een terracotta
Ecce Homo (XVII?), een kist (XVII), een kleine verzameling van in Limburg
gevonden Romeinsche en Germaansche oudheden en eenig later aardewerk.

Heerlerheide.
e. De R.K KERK (H. Cornelius), gebouwd in 1909 door de architecten Jos.Th.J. Cuypers
en Jan Stuyt, bezit.
Houten beelden: Christus en de twaalf Apostelen (XVI); de vier Latijnsche
Kerkvaders (XVIII a); kleine adorant (± 1700).
Schilderij: Ecce Homo (XVII, paneel); Maria (XVIII A, doek). Zilveren
stralenmonstrans (± 1840).
Koperen zestienarmige lichtkroon (XIX a).
Klok, in 1840 gegoten door F.A. Gaulard.
g 1. Huis PASSARTS-NIEUWENHAGEN. Klein, rechthoekig, baksteenen huis (XVIII
A), ter plaatse van een vroeger kasteel; de vensters met hardsteen omraamd;
deur-bovendorpel met cartouche-sluitsteen; eiken wand-kastfront; het huis
gemoderniseerd en verhoogd. Van de aansluitende bak-
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steenen voorburchthoeve is een vleugel oud, en heeft een vierkant verhoogde poort
met hardsteenen rondboog en het ankerjaartal 1612; thans onder mansardetentdak.
2. Van het middeleeuwsch adellijk HUIS TER WEYER zijn denkelijk afkomstig drie
van zandsteenblokken opgetrokken buitenmuren (XIII?) der woning van de thans
‘Ter Weyer’ geheeten hoeve; in een mergelsteenen aansluitenden buitenmuur der
woning een fraaie mergelsteenen korfboog (XVI) versierd met vijf wapenschilden.

Op den Molenberg.
e. De R.K. KERK (De Verschijning der O.M. Maria), voorloopig de verbouwde schuur
der hoeve ‘Op den Molenberg’, bezit.
Twee houten altaren Lodewijk XVI.
Hardsteenen doopvont, waarvan de ronde kuip met vier koppen, romaansch (XII),
afkomstig uit Vijlen.
Preekstoel (XVIII).
Zilveren stralenmonstrans (XIX A). Kristallen en zilveren reliekkruis (XIII,
veranderde eindknopjes) op koperen versierden voet (XVIII). Verguld zilveren
miskelk (XVII). Tinnen reliekhouder (± 1800), Gedreven koperen wierookvat (1752).
Met koper versierd houten kruis op nisvoet (XVIII of XIX). Drie paar gedreven
kandelaars Lodewijk XVI (XIX A); drie paar rood koperen, deels met ciseleerwerk.
Koorkap, twee kazuifels en benedictievelum van oude zijde (midden-XVIII).
g 1. HOEVE OP DEN MOLENBERG met gevelsteen, gedagteekend 1776.
2. HUIS en hoeve SCHIFFELER (XVIII, verbouwd), heeft aan de hofzijde een dubbele
hardsteenen bordestrap Lodewijk XVI met ijzeren leuning (beschadigd).
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Schandelen.
g 1. Het HUIS MEYSENBROEK, voorheen geheel omgracht, is een, ter plaatse van een
oud kasteel, van baksteen opgetrokken (thans gewit) rechthoekig, boven een
sousterrain twee verdiepingen hoog, heerenhuis (midden-XVIII) met, vóór drie,
achter vijf vensters in de breedte, de (latere?) zolderborstwering met kleine vensters,
het geheel onder een schilddak; midden in den voorgevel de met hardsteen omblokte
ingang, met, vroeger een, thans naar den achteruitgang verplaatste, dubbele
hardsteenen bordestrap met gesmeed ijzeren leuning, waarin monogram; het
middenvenster onder ronde frontonlijst, gevat tusschen (onvoltooid gebleven)
voluutkanten. Inwendig: eenige eenvoudige marmeren schoorsteenmantels
(midden-XVIII) en een houten balustertrap. Van de baksteenen voorburchthoeve is
met de behouden middenpoort, de overgebleven westerhelft oud: van deze vierkant
verhoogde poort, vroeger met ophaalbrug, en onder hoog met leien gedekt schilddak
met gesmeed ijzeren piron, is de halfronde doorgang vóór met hardsteen omblokt en
bekroond met een wapenschild (Burette), gedagteekend 1660; daarboven een fraai
mergelsteenen accoladevenster met gesmeed ijzeren uitkijkhek. In de keuken een
schouw met hardsteenen Ionische leeuwpilasters.
2. Nr. 40, ankerjaartal 176..
3. De Schandeler WATERMOLEN (XVIII?).

Vrusschemig.
g 1-4. Nr. 15, speklagengevel (XVII); nr. 25-27, groep vakwerkhuisjes; nr. 34,
boerenwoning van baksteen; Curverstraat 5, poortdeur met gesneden schoren en
aansluitend deel in vakwerk.
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Welten.
c. De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd in 1874, naar het ontwerp van een broeder
Redemptorist (de toren omstreeks 1897, door den Architect Jos. Seelen), bezit:
Houten beelden: H. Rochus (XVI a); H. Antonius Abt (XVI a); Kruisbeeld (XVII);
H. Dominicus (XVII); H. Markulfus (XVIII); H, Martinus (XVIII). Ivoren
Kruisbeeldje (XVIII).
Schilderijen: Val der Engelen (± 1600?, paneel); aanbidding der Wijzen (XVIII
A, doek); Christus aan het Kruis (XVIII A, zeer beschadigd); opdracht in den tempel
(XVIII A).
Verguld koperen miskelk Lodewijk XV; zilveren miskelk (XIX A). Twee koperen
vaandelkruisen (XVIII A en 1841). Koperen kandelaars: Twee paar gegoten drievoets
(XVII c); drie paar gedreven (XVIII en XIX a).
Klok, in 1519 gegoten door Jacob van Venroed.
Credenstafeltje (XIX a-b); drie tabourets Lodewijk XVI.
Op het kerkhof grafzerk met wapen en acht kwartieren (1601, zeer afgesleten).
g 1. Het HUIS STRIJTHAGEN, vroeger omgracht, is een rechthoekig, boven een
onderkeldering twee verdiepingen hoog, drie vensters breed, twee vertrekken diep,
gemoderniseerd huis onder tentdak; aan den achtergevel (XVI) nog goed herkenbaar
de onderverdieping van Kunrader steen, de bovenmuur van baksteen met hoekblokken,
en de (thans dichtgemetselde) natuursteenen halve kruisvensters; inwendig: een
houten steektrap (± 1700) met vierkante geprofileerde balusters. In den bodem: resten
van uitgebreide, aansluitende fundamenten.
Van den bij het goed behoord hebbenden WATERMOLEN (thans met ijzeren
onderslagrad) heeft het schilderachtige molenhuis (XVIII) een met leien gedekt
mansardedak, en aan den oosthoek een vierkanten, drie verdiepingen hoogen
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baksteenen toren (± 1700) met geblokte hoeken en gedekt met een pyramidespits
met windvaan (karper).
2. Van het adellijk HUIS DE DOOM, thans boerderij, deels nog omgracht, bestaan op
de van Kunradersteen gebouwde kelderverdieping, nog twee in winkelhaakvorm
aangesloten baksteenen vleugels (XVII B, XVIII A); de groote vensters met hardsteen
omlijst; de helft van een der vleugels ouder (XVI, zeer verbouwd), heeft een eindgevel
van mergel, met trapjes; roodmarmeren haardomraming (± 1700).
3. GELEENHOF. Groote baksteenen hoeve (XVIII d), met twee verdiepingen hoogen,
symmetrischen voorgevel van twaalf vensterbreedten, middenpoort en de vensters
met hardsteen afgezet. Aan den hof: een stal van Kunrader steen; op den deurdorpel:
1688.
4. Nabij huis de Doom, een schuur (nr. 2) met ankerjaartal 1792.
5. Bij den bouw van het nieuwe KASTEEL TER WORM (1891) werden slechts eenige
baksteenen muurresten van een XVIIe (?)-eeuwsch kasteel benut en de romp van
een (ouderen), thans omkleeden ronden toren.
Van de baksteenen voorburchthoeve, staan nog een vierkante, twee verdiepingen
hooge poort onder leien pyramidedak met ankerjaartal 1670 en hardsteenen
valbrugfront; een ingekorte baksteenen schuur (XVII); en een stuk van een lagen
vleugel met ankerjaartal 1671. Inwendig: een ijzeren haardplaat (1669) met St. Joris;
eenige obiits (1771, 1775 en 1847).
Nabij het kasteel twee natuursteenen hameipijlers Lodewijk XV.
6. Van het middeleeuwsche SLOT EYKHOLT, zijn nog eenige met mergelsteen bekleede,
van zandsteenbrokken gemetselde, zware muurresten over, met den ongeveer 21/2
M. breeden deels vierkanten, deels achtkanten, ongeveer 6 M. hoogen bouwval van
een hoektorentje.
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7. WATERMOLEN (XVII of XVIII), ten deele in vakwerk, thans met ijzeren rad.

Heidhuizen.
a. Gepolijste bijlen van vuursteen werden hier gevonden; een er van bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, alsook een bronzen bijl, van hier afkomstig;
Germaansche urnen ten O. van het dorp gevonden, zijn thans in het museum te
Leiden; hier berusten nog urnen, schalen, bijpotjes van Gallo-Germaansch type, en
urnen en een bijpotje van voormeld type gevonden bij ‘de Heibloem’.
e 1. De R.K. KERK (H. Nicolaas), met nagenoeg normale oriëntatie, van baksteen
opgetrokken en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een driebeukig schip
van vier oude (XV B of XVI A) en twee jongere (in 1847 aan de westzijde
toegevoegde) traveeën op (wellicht in 1847 rond gemaakte) pijlers, de blinde
middenbeuk breeder en hooger dan de zijbeuken; b. een denkelijk even oud aangelegd,
iets hooger opgetrokken koor van één travee en een 5/8-gesloten polygoon (enkele
schalk-kapiteelen met koppen, dichtgemetselde hardsteenen noordelijke ingang,
klokkespitsje), schip en koor met eenvoudige steunbeeren en smalle spitsboogvensters
met nieuwe traceeringen; c. een nieuwen westtoren (1847 en XIX d) met zijportaal
en doopkapel. Ten Z. van het koor een nieuwe sacristie. De kerk bezit:
Communiebank (XVIII B?); twee dubbele biechtstoelen: een van 1704 en een van
1773.
Marmeren doopvont (XIX A).
Preekstoel (XIX A).
Orgelfront Lodewijk XV.
Acht en dertig eiken kerkbanken met gesneden harpvormige zijkanten (XIX A?).
Binnendeuren-front (XVIII B) met muurpaneelen (vroeger met zitbanken).
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Houten beelden: H. Jozef met het kind Jezus (tegen 1500), Kruisbeeld met Maria en
Johannes (XVI a), H. Lucia (XVII A), Kruisbeeld (± 1700), Madonna (± 1700).
Gewelfschilderingen (1503, lofwerk, gerestaureerd) in het koor.
Schilderij: Calvarie (XVII d, doek) in het portaal.
Kristalkroon (XIX A).
Drie zilveren miskelken: een van 1714, een XVIII en een XVIII d (thans ciborie).
Rood- en geelkoperen Godslamp (XIX a).
Kandelaars: drie paar getorste drievoets (XVII c), een paar geprofileerde drievoets
(± 1700), een Lodewijk XIV (veranderd), een paar geprofileerde (XVIII A), vier
paar rood- en geelkoperen drievoets (XVIII), drie paar dito (± 1800). Zes rood- en
geelkoperen wandarmen (XIX a).
Driestel (XVIII A?) met alliantiewapen (de versieringen op nieuwe zijde).
Klok, in 1749 gegoten door Alexius Petit; klein klokje, in 1759 gegoten door
Alexius en Petrus Petit.
Op het kerkhof: fragment van een grafsteen (XVII); steenen kruisen van 1604,
1610, 1666, 1710 en 1761.
2. Oude KERKHOFKAPEL (XIX A, thans catechismuslokaal), met (thans gesloten)
vierzuilig Dorisch peristylium.
3. Het Aloysiusgesticht ‘de Heibloem’ bezit een op doek geschilderde Moeder der
Smarten (XIX A).
g. Huis nr. 34-35 met ankerjaartal 1824.

Helden.
a. In de heide werden gevonden een gepolijste steenen bijl, thans in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden; een Romeinsche bronzen bijl; Gallo-Germaansche urnen
(te Leiden); bouwfragmenten en scherven van aardewerk gevonden bij den
Houwenberg. In het museum te Leiden wor-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

130
den nog bewaard Romeinsch aardewerk en een laat-Romeinsche of Frankische
bronzen beslagplaat.

Beringen.
g. Achthoekige houten WINDMOLEN, bovenkruier (1817, XIX c herplaatst, op steenen
voet).

Grashoek.
e. De nieuwe R.K. KERK (H. Hart) bezit: Hardsteenen doopvont (± 1700?), Gedreven
zilveren stralenmonstrans ± 1700), Velum (XVIII, thans voorhang).
g. Boerderij nr. 161, met ankerjaartal 1751.

Helden.
d. Het RAADHUIS is een eenvoudig vrijstaand baksteenen gebouw (XVII?) met
doorloopende middenpoort, waarboven de raadskamer; schilddak met spitsje. Thans
gecement en gemoderniseerd.
e 1. De R.K. KERK (H. Lambertus), georiënteerd met 4o noordelijke afwijking, van
baksteen opgetrokken en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een geheel
vierkanten westtoren (XIV? en XV, thans tevens portaal) van vier geledingen, de
onderste twee (XIV?) inwendig van mergel, de benedenste met aan elke zijde drie
rondboognissen, die daarboven met een spitsboognis versierd, de bovenste twee (XV)
met aan elken kant twee spitsboognissen, de laatste tevens met galmgaten; achthoekige
spits (XIX B vernieuwd); b. een driebeukig schip (XV) van vier traveeën op gelede
schalkpijlers, de breedere en hoogere blinde middenbeuk onder zadeldak, de zijbeuken
onder lessenaardaken; dichtgemetselde zijingang; c. een (iets ouder?) koor (XV) van
één travee en 5/8-gesloten polygoon. Schip en koor met eenvoudige steunbeeren en
spitsboogvensters (nieuwe tracee-
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ringen). Op het koordak een zeshoekig dakruitertje, op den makelaar een kruis met
windvaan (1782). Zuidelijk tegen het koor een sacristie (1849). Tegen de tweede
travee aan de noordzijde een portaal (XIX), thans doopkapel. De kerk bezit:
Houten composiet hoogaltaar (1699, hersteld 1885), verbonden met zijdoorgangen.
Communiebank Lodewijk XVI (één paneel thans aan de orgelgalerij).
Hardsteenen doopvont (XIX A). Twee marmeren wijwatervaten (XIX a).
Eiken preekstoel (± 1700, de baldakijn in 1882 willekeurig verkleind).
Orgel (± 1700; veranderd). Orgelgalerij (1719).
Grafzerk (XVII A, afgesleten) met wapen-van Hillen.
Houten beelden Ecce Homo, zittend (XVI?), H. Lambertus en H. Catharina (beide
op de zijdoorgangen van het hoogaltaar van 1699).
Schilderijen: Aanbidding der herders (1699) en Adumbratio (beide aan het
hoogaltaar), Abrahams offer (XVIII B), H. Avondmaal (1781, d. C.I.P. v.d. Duyse
uit Heusden), H. Engelbewaarder (XVIII). In de pastorie twee portretten op doek:
een van J. Knippenberg, pastoor (1697-1742) en een (XVIII A) van graaf de Robiano,
(later) bisschop van Roermond.
Gewelfschilderingen (XVI a, bijna uitsluitend lofwerk, gerestaureerd in 1882).
Offerbus Lodewijk XV.
Stralenmonstrans (1733, koper, verguld); zilverwerk: ciborie (XVIII A),
ampullenblaadje (1835); versiering (XVIII) van een broedermeestersstaf.
Koperen kandelaars: twee paar gegoten drievoets (XVIII c), twee paar gedreven
gerpofileerde (XVIII), twee paar gedreven (XIX A), drie paar rood- en geelkoperen
(XIX).
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Gegoten wijwateremmertje (XVI). Twee tinnen ampullenblaadjes (XVIII B).
Kazuifel (XVIII).
Missaal (1716, het zilveren beslag 1841); missaal (1762).
Eiken kastje met achthoekige paneelen (XVII B). Zilveren borstplaat (XVI),
afkomstig van de St. Jorisschutterij.
Twee klokken, waarvan een in 1673 gegoten door Petrus van Trier, en een in 1759
door Alexius en Petrus Petit.
Een 25-tal steenen kerkhofkruisen (1600-1702).
2. Het KAPELLETJE van de H. Anna, modern, bevat een terra-cotta beeld (XVIII) van
de H. Anna met de H. Maagd.
3. Het KAPELLETJE van den H. Rochus is een onbeteekenend baksteenen bedehuisje
(XVIII?).
g 1-2. Huis nr. 485, ankerjaartal 1786; nr. 534: 1704.
3. STANDAARDMOLEN op betimmerden voet.
h. Koffiehuis Ueberbach: verzameling van oudheden, o.a. vier voluten met engelen,
afkomstig van den preekstoel te Ossendrecht en zijstukken met engelenkopjes, van
het altaar in de kerk te Panningen.

Panningen.
e. De R.K. KERK (O.L. Vrouw van Smarten), een met 241/2o zuidelijke afwijking
georiënteerd, van baksteen opgetrokken en met gestucadoorde ribgewelven
overspannen neogothisch bouwwerk (1850), bestaat uit een vierkanten westtoren,
tevens portaal, een driebeukig schip en een 3/8-gesloten koor, dit laatste opgetrokken
op de muren eener oude kapel (1698, blijkens gevelsteen). De kerk bezit:
Houten composiethoogaltaar (XVII B), met altaarstuk: de 12-jarige Jezus, Maria
en Jozef (XVII d), en, in het frontispice, een beeld van Maria, Moeder van Smarten,
de predella met reliefs; altaar Lodewijk XV (1766) en een (XVII c); alle ontdaan van
hun kantversieringen.
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Houten beelden: H. Annatrits (XVI a), H. Barbara (XVI B, beschadigd), Madonna
(XVII a), vrouwelijke heilige (XVII, beschadigd).
Zilveren miskelk (1704, eenvoudig); wierookvat (1822).
Koperen kandelaars, drie gegotene (XVII a) en drie paar gegoten drievoets (XVII
c).
Driestel (XVIII), kazuifel (XVIII).
Een paar houten tropee-takken (XVII of XVIII).
f. Het gesticht ‘Koningslust’ bezit: altaar (XVII B) van Korinthische orde met
altaarstuk: Hemelvaart (XVII B) op doek. Preekstoel Lodewijk XV.
g 1-2. nr. 346, ankerjaartal 1803; nr. 399, ankerjaartal 1749.

Herten.
Herten.
a. Een Romeinsche consulaire munt wordt in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden bewaard.
De ‘Drususberg’ onder Merum wordt voor Romeinsch gehouden.
c. Ten N.-O. van Herten een houten WEGKRUIS (± 1700).
e. De R.K. KERK (H. Michaël), gebouwd in 1883 door J. Kayser, bezit:
Eiken communiebank (XIX b). Twee eiken biechtstoelen (1693 en 1715).
Eiken preekstoel (XIX b?; in 1885 bijgemaakt paneel).
Acht en twintig kerkbanken (XIX A).
Houten beelden: H. Michaël, H. Lucia, H. Augustinus, H. Barbara (± 1700; alle
oud?, ten deele veranderd), H. Johannes Nepomuc. Eiken paneeltje met Christus'
doop (XVII a).
Schilderijen (XVII B), voorstellende de H. Sacramenten,
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thans paneelen der orgelgalerijleuning, ten deele doorgesneden. Christus aan het
kruis (XVIII, doek).
Zilveren stralenmonstrans Lodewijk XV.
Kandelaars: een paar gedreven koperen (XIX a); vier paar gegoten drievoets (XVII
c); vijf paar houten drievoets (XVIII A).
Eenvoudige sacristiekast (XVIII A).
Op het kerkhof: een steenen grafkruis van 1769.

Merum.
b 1. Bouwval van het SLOT OUDENBORG (XIII B of XIV): overblijfselen van een
zwaren hoektoren met aansluitend muurwerk, gebouwd van keien, kiezelblokken en
zandsteen, en met tufsteenbanden versierd; op de slotterras-hoogte en thans ook
‘Ouderborg’ geheeten, bevinden zich: a. een rechhoekig, één verdieping hoog,
baksteenen huis (midden-XVIII, bedorven vensters) met aan den voorkant een
middenverhooging onder tentdak, eindigende in een torenspitsje. Inwendig nog eenige
eenvoudige oude deuren; b. een vijf vensters breed, twee verdiepingen hoog,
rechthoekig, baksteenen huis (XVIII c-d) onder gebroken kap en met houten Dorische
kroonlijst; in pleister-imitatie vervaardigde bossageblok-kanten en
venster-omlijstingen; in den smallen midden-risaliet met frontgeveltje een hardsteenen
deuromraming Lodewijk XV.
2. Huis nr. 226, met ankerjaartal 1740.
3. STANDAARDMOLEN (1801).

Ool.
e. In het geheel vervallen heiligenbeeldhuisje (XIX A?) van den H. Johannes
Nepomuc. een beeldje van dien Heilige (XVII of XVIII), een kleine Madonna (XVII),
eenige resten van beeldjes.
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Hoensbroek.
a. Onder Schuureik werden in 1884 overblijfselen blootgelegd van een Romeinsch
gebouw met bad- en verwarmingsinrichting. De gevonden voorwerpen in het museum
van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht; Romeinsche
begraafplaats ten N.O. der voormalige R.-K. parochiekerk; de voorwerpen gedeeltelijk
bewaard in genoemd museum.

Hoensbroek.
e 1. De voormalige R.K. KERK (H. Johannes Ev.), thans patronaatsgebouw,
georiënteerd met 18o noordelijke afwijking, van mergelsteen gebouwd, 1909-1910
gerestaureerd door den architect W. Sprenger, bestaat uit een klein driebeukig schip
(± 1300) van drie traveeën; een van baksteen met mergellagen grootendeels herbouwd,
enkelvoudig 3/8-gesloten koor (XIV-XVI), later verhoogd; een geheel vierkanten
romaanschen mergelsteenen westtoren (XIII), thans met hoofdingang (XVIII) en
met vierkante spits; ten Zuiden tegen het koor een baksteenen sacristie (1725). Het
middenschip, aanvankelijk basilicaal verlicht met zeer kleine venstertjes in de niet
hooge schipmuren, werd later overwelfd (XVI A) met drie kruisribgewelven, rustende
op vierkante, tegen de oorspronkelijk ronde zuilen aangebrachte verzwaringen, en
op uitkragingen; de zijbeuken afgedekt met (vernieuwde) van onderen open
lessenaardaken; het koor, eertijds overwelfd op kraagsteenen, thans met een vlakke
gestucadoorde zoldering. Fragment van een hollijst met baldakijnbeeldjes (XV?,
zwaar beschadigd).
Muurschilderingen (XV B?) op den triomfboog en (XVI A) op de gewelfvelden.
Twee klokken, één in 1414 gegoten door Pe(ter) van Trier, en één in 1840 door
F.A. Gaulard van Tongeren.
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Op het kerkhof een twintigtal steenen grafkruisen (XVII).1)
2. De (nieuwe) R.K. KERK (H. Johannes Evangelist), gebouwd in 1906 door C.
Franssen, bezit:
Het tabernakel van het oude altaar (XVII), waarvan de overige resten, met
(opgerold) schilderstuk bewaard worden ter pastorie.
Ruwe vierkante hardsteenen doopvont met tronk en voet (XVII?).
Eenvoudigen eiken preekstoel (XVIII).
Houten beelden: H. Annatrits (XV B), eiken beeldje (XV a), fraai Kruisbeeld (XVI
a), H. Antonius Abt (XVII), H. Johannes Ev. (XVIII), klein Kruisbeeld (± 1700).
Veertien gekleurde lithographieën (door Lemercier), de Kruiswegstaties
voorstellende (XIX A).
Zilveren ampullenstel (1817).
Koperen processiekruis (XVIII?); acht gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII
B); twee eenvoudige gegoten koperen kandelaars (± 1700).
Kazuifel met zilverborduursel en kleurige wapens (Hoensbroek-van der Leyen,
1775), met stola, velum, manipel en bursa; driestel met zilverborduursel (XVII);
twee kazuifels van gebloemde zijde (XVIII); rochet met Vlaamsche kant.
Credenstafel Lodewijk XV met marmeren blad.
g 1. Het KASTEEL VAN HOENSBROEK staat met zijn twee voorburchten op drie
omgrachte eilanden, waarvan het eigenlijke kasteel er één geheel inneemt.
a. Van den eersten voorburcht, toegankelijk door een vierkante, twee verdiepingen
hooge poort (1640, met wapen van Hoensbroek), vroeger met valbrug, bestaan nog
de bakstee-

1) Volgens aanteekeningen (October 1906) van Jhr. Mr. V. de Stuers bevonden zich toen de
volgende zerken in de kerk: 1. groote afgesleten zerk in het koor ‘kennelijk dekkende den
grafkelder der Heeren van Hoensbroek’; 2. afgesleten priesterzerk (XVI); 3. eenzelfde bij
het altaar in den noordbeuk; 4. afgesleten zerk, met wapenschild bij het altaar in den zuidbeuk.
Alle zijn thans bedekt door een houten vloer.
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nen hoeve (XVII, later veranderd), met in groefsteen omblokte vensters en schietgaten,
en, thans vereenzaamd, een vierkante baksteenen wal-hoektoren (XVII) met rond
traptorentje.
b. De tweede voorburcht, met vroegere valbrugpoort, bestaat uit aan een bassecour
aangelegde eenvoudige baksteenen paardenstallen, koestallen, brouwerij en branderij
(alle XVII).
c. Het van baksteen met natuursteenen details opgetrokken KASTEEL, onderkelderd
en twee verdiepingen hoog, verheft zich om een langwerpig vierkant binnenplein,
waartoe een poort (1643, wapen: van Hoensbroek-de Loë), vroeger met valbrug, in
het midden van de (lange) noordzijde (bijna N.O.) toegang geeft; aan de zuidzijde
van het binnenplein, een overbouwde vijfbogige arcadengalerij (midden-XVII) op
Dorische zuilen, aan de oostzijde de hoofdingang in den vorm van een Dorisch
Renaissance poortje. Van de vier vleugels, die het binnenplein omsluiten, zijn de
noordelijke en de zuidelijke (beide midden-XVII) lang, maar smal, en onder
zadeldaken, de westelijke (XVI-XVII) en de oostelijke (XVI-XVII, midden-XVII
verbouwd, de vensters vergroot en rijker omblokt) breed en massaal, onder
schilddaken, en bevatten de trappen, de zalen en groote kamers, die zonder gangen
aan elkaar sluiten. Het noordelijk gelegen buitenfront van het kasteel wordt in drieën
gedeeld door twee vooruitspringende vierkante kamertorens, die één verdieping
hooger opgaan dan de westen de oostvleugel, waar zij respectievelijk toe behooren.
Zij dragen achthoekige knobbelhelmen met topkoepeltjes. Het zuidelijk buitenfront
wordt geflankeerd door twee hooge en zware geheel uitspringende hoektorens met
steile achthoekige spitsen niet topkoepeltjes: op den oosthoek door een vierkanten
toren (denkelijk ± 1650), hoog vier verdiepingen; op den westhoek door een nog
hoogeren, zwaren, ronden toren, overblijfsel van het in 1368(?) gebouwde vroegere

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

138
kasteel, met 10 voet zware muren (wenteltrap en latrine in de dikte van den muur),
boven den gewelfden gevangeniskelder nog vier verdiepingen hoog; in het midden
van dezen zuidgevel, de niet hooger dan de eerste verdieping opgetrokken halfronde
uitbouw van de slotkapel (± 1650).
Inwendig bevat elke verdieping een twintigtal vertrekken, vele met (meest
geschonden) monumentale marmeren, of althans fijne kalksteenen schouwen
(1650-1660) met stucversieringen; in twee vertrekken geschilderde zolderingen,
deels beschilderde penanten (XVII-XVIII); vele resten van betimmeringen (deuren,
kasten, enz.); in een der kelderruimten kruisribgewelven op twee Toscaansche zuilen
(± 1650). Beeldwerk, smeedijzeren bordeshek. In de kapel een ontredderd altaar
(XVII). Smeedijzeren weegschaalevenaar (XVII).
Het kasteel verkeert in een toestand van uiterst verval; van één der torens zijn de
vloeren ingestort.
2. De SLOT-KAPELANIE. Vrijstaand, vijf vensters, breed, rechthoekig baksteenen
gebouw (XVII, verbouwd in 1727 door P. Horstmans), onder hoog schilddak; kleine
vleugelaanbouw, en ommuurd voorpleintje, toegankelijk door een poortje, waarboven
smeedijzeren hek Lodewijk XIV; met natuursteen afgezette vensters.
Begane-grondverdieping met de keuken. De eerste of hoofdverdieping, oorspronkelijk
toegankelijk langs een buitentrap, bevat een vijftal vertrekken, waarvan nog vier met
schoorsteenboezems met rijke stucversiering Lodewijk XIV; één vertrek met
stucplafond Lodewijk XIV. Zolderverdieping met kleine vensters.
Het gebouw verkeert in een toestand van schromelijk verval.
3. Het HUIS TER LINDEN. Klein, vijf vensters breed, twee verdiepingen hoog,
baksteenen heerenhuis Lodewijk XVI. onder gebroken kap; met natuursteen omraamde
deur en vensters; gesneden eiken dubbele voordeur met dito boven-
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licht. Inwendig: betimmerde salon met vier stel dubbele deuren, gestoken eiken
lambrizeering; houten schoorsteenbetimmeringen en stucversieringen; bordestrap
tot den zolder met rijk gestoken eiken platte baluster-leuning. Het gebouw is
ontredderd en in een toestand van verval.
Met dit huis is verbonden een ten deele met mergellagen versierde baksteenen
hoeve met kleinen vierkanten hoektoren (XVII) en een dakruitertje.

Horn.
a. In de heide werden gevonden een bijl en een mes van vuursteen (Roermond,
verzameling Guillon), een bronzen bijl, thans in het Rijksmuseum van Oudheden te
Leiden, alwaar ook Romeinsch aardewerk, een bronzen speld met gouden knop; twee
altaarsteenen (voor Mercurius en voor Mars), gevonden in den muur van de in 1838
afgebroken parochiekerk; Frankisch of vroeg-middeleeuwsch vaatwerk.
b. Het KASTEEL VAN HORN, op omgracht, hoog gelegen terrein aangelegd in
onregelmatigen, deels uitgebogen zeshoekigen vorm, bestaat uit: a. een zuidelijken
rechthoekigen hoofdvleugel, opgetrokken van baksteen (XIV of XV), met, boven
aan den zuidgevel, een mergelsteenen deel (XV?), weer verhoogd met baksteen (XVI
of later); de veranderde en de toegevoegde vensters met hardsteen omraamd(XVIII);
inwendig, met inbegrip van de vroegere ridderzaal (de schouw thans ombouwd),
door nieuwe verdiepingen verdeeld en modern ingericht; b. een haaks bij den
voornoemden aansluitenden baksteenen oostvleugel, eveneens veranderd (XVIII en
XIX), bevattende den poortdoorgang (XV of XVI, hardsteenen front, valbrugsponning,
inwendige valdeursleuf), waarboven kruisvensters (XVI, gerestaureerd, of XIX),
wier tympans met traceeringen zijn versierd, de gevels overigens gemoderniseerd;
c. om het slotplein aan de
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noord- en aan de westzijde, aanmerkelijke walmuren, onderaan van baksteen (XIV
of XV) met binnenbogen, voorts verhoogd (XV?) met een mergelsteenen verdieping,
eveneens met een weergang van bogen; zware buitenbeeren, waarvan twee met
uitgekraagde waltorentjes; d. tusschen de walmuren een zwaren, baksteenen rond
uitgebouwden toren (XIV?) met hooge spits (XVII), en e. een minder hoogen rond
uitgebouwden mergelsteenen toren (XV?) met spits. De hoffronten der torens
neo-gothisch gemoderniseerd; onder de benedenste bogen zijn de walmuren thans
op een tiental plaatsen doorgeslagen voor uitzichten. Op den hof een steenen pomp
Lodewijk XIV.
Het kasteel bevat een verzameling oudheden, porselein, meubelen en schilderijen,
waaronder van J. Pijnas, J. de Momper en H. Pacx, een stilleven in den trant van
W.C. Heda, familieportretten (XVIII en XIX A).
e. De R.K. KERK (H. Martinus) is een baksteenen Waterstaatskerk (1838), drieschepig,
met enkelvoudig, halfrond afgesloten koor (marmeren koorplaveisel XVIII d) en
vierkanten westtoren. De kerk bezit:
Twee houten altaartombes Lodewijk XV.
Zwartmarmeren doopvont (XIX A).
Eiken preekstoel Lodewijk XIV.
Twee heerenbanken (XIX a-b).
Een zestigtal banken (XIX A) met harpvormige zijkanten.
Afgesleten grafzerk.
Houten beelden: Kruisbeeld (XVII, het kruis belegd met schildpad); Madonna, H.
Anna met Maria (± 1700); H. Rochus (XIX b); Calvarie (± 1700?); het Kruisbeeld
gesneden, Maria en Johannes geschilderd en uitgezaagd.
Schilderijen: H. Dominicus en de vijftien mysteriën (XVII d); H. Rochus (XVIII
d of XIX a, voormalig altaarstuk).
Zilverwerk: stralenmonstrans (voet en nodus 1619, boven-
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deel 1743); ciborie (1681); miskelk Lodewijk XV; dito (XIX A); wierookvat (XIX
b) in stijl Lodewijk XVI.
Koperen Godslamp (XIX a). Koperen kandelaars: Twee paar gegoten geprofileerde
drievoets (XVIII a); drie paar getorste drievoets (XVII B); een paar gedrevene (XIX
A). Koperen carillon (midden-XVIII). Rood- en geelkoperen scheepje (XIX a).
Driestel, twee kazuifels, koorkap (XVIII en XIX A); drie knielkussens (XVIII d);
kanten albe-boord (XVIII).
Missaal (1770) in (zeer beschadigden) band Lodewijk XVI, met zilveren
medaillons.
Bidbankje (midden-XVIII). Sacristiekast (XVIII A).
Op het kerkhof: steenen grafkruisen van 1626, 1646 en 1669.
g 1. Van het KASTEEL EXATEN (thans Jezuïetenklooster) bestaat nog: een met nieuwe
vleugels aangesloten rechthoekige, twee verdiepingen hooge baksteenen vleugel
(XVIII a) van zeven vensterbreedten, de rechthoekige vensters met hardsteenen
bovendorpels; boven de deur een (verplaatste) wapensteen met het alliantiewapen-van
Pollart-van Loon en het jaartal 1593; op elk der hoeken van den achtergevel een 3/4
vooruitspringend, vierkant, nog één verdieping hooger opgaand torentje met ingebogen
mansardespits; op een der windvanen: 1714. Achthoekige vestibule, waarachter
eenvoudige wenteltrap in ronde trapruimte; eenige deuren Lodewijk XV. In het
klooster worden bewaard:
Beeldhouwwerken in hout: H. Annatrits (± 1500), drie basreliefs: Maria bezoekt
Elisabeth, Simeon in den tempel, Jezus bij de Schriftgeleerden (± 1500); twee
heiligenbeelden (XVIII).
Schilderijen: Visitatie, Bethlehem, twee H. Familie's, val onder het kruis, vier
Ecce Homo's, twee beweeningen, Moeder van Smarten, Christus met het lam, Christus
in Gethsemane, Madonna, vereering van de H. Maagd, David, acht-
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tien voorstellingen van Heiligen (waaronder H. Hieronymus door Lebrun), portret
(door Joh. Jonas Michaël 1719), portret van een geestelijke, tezamen een veertigtal
schilderijen van verschillende afmetingen (XVII, XVIII, XIX A), sommige in oude
lijsten. Voorts geschilderde portretten der generaals van de Societeit, door
verschillende kunstenaars. Serie kopergravures: Ets op zijde: Bethlehem (1723) en
een reeks etsen van Piranesi.
Zilverwerk: ciborie (ten deele XVII); vergulden miskelk (XVI, veranderd); miskelk
(XVII, met toevoegselen XIX); miskelk (ten deele Lodewijk XV, ten deele Lodewijk
XVI) met medaillons.
Paramenten: driestel en koorkap, vijf kazuifels (XVIII en XIX A).
Voorts: staande klok Lodewijk XV; kast Lodewijk XV; dubbele kast (Duitsche
Renaissance), met inlegwerk (± 1600, vele wapenschilden).
2-6. Nr. B 54, ankers 1841; B 55, dito 1749; B 59, dito 1829; B 62, dito 1793; B
63, dito 1755.
7. WINDMOLEN ‘De Hoop’ (1814), houten bovenkruier.
h. De schutterij van St. Martinus bezit een zilveren ketting met vogel en
gedagteekende platen van 1654, 1661, 1767, 1769 en 1829; voorts een kleinen ketting
met vogel, waarbij een plaat van 1617.

Horst.
a. Een gepolijste bijl van vuursteen werd gevonden in het moeras Sloyersbroeck;
een zilveren denarius van Hadrianus wordt bewaard in het museum van het Geschieden Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.

America.
e. De R.K. KERK (H. Jozef), gebouwd in 1895, bezit een paar kleine gegoten koperen
kandelaars (XVII A) en vier gesneden houten kandelaars (± 1700?).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

143

Horst.
e 1. De R.K. KERK (H. Lambertus), georiënteerd met 21/2o noordelijke afwijking,
van baksteen opgetrokken en geheel met ribgewelven overspannen, kwam tot haar
tegenwoordige gedaante door vele veranderingen en uitbreidingen, waarvan de laatste
in 1869, na algeheele restauratie door den architect P.J.H. Cuijpers, en is thans een
driebeukige hallenkerk op gelede kruispijlers. Zij bestaat uit een middenschip
(vermoedelijk XV) met respectievelijk midden-XVI en in 1869 verbreeden en
verhoogden zuid- en noordbeuk, vormende drie volledige traveeën, de middenbeuk
naar het O. nog twee traveeën langer, gevolgd door een even breed koor (XV B) van
één travee en een 5/8-gesloten polygoon; elk der zijbeuken ten O. uitloopende in een
even breede en even hooge, ook naar het schip geopende kapel (XVI A) van één
travee en een 5/8-gesloten polygoon, en naar het W. twee traveeën doorgetrokken
langs den geheel vierkanten, zwaren westtoren (XV? benedenbekleeding 1869); ten
Z. van het koor een gewelfde sacristie (XVI); ingangsportalen ter zijde van de tweede
algemeene travee.
Eenvoudige steunbeeren; vensters met (nieuwe) natuursteenen traceeringen;
drievoudig dak, vóór met topgevels aan weerszijden van den toren, die zich nog één
geleding hooger verheft, met aan elke zijde twee galmgaten, en een achthoekige spits
draagt. Boven het middenschip een achthoekige dakruiter. Geprofileerde kapiteelen
aan de schalken; in de (noordelijke) Mariakapel kapiteelen en een basement met
figuren; de zuiderbeuk met stergewelven; gebeeldhouwde sluitsteenen in de kapellen
en in de tusschengelegen middenschipvelden. De kerk bezit:
Drie houten altaren met Korinthisch retabel en wel: hoogaltaar Lodewijk XIV
(XVII c-d) met rijk tabernakel (veranderd) en altaarstuk: Kruisgroep (midden-XVII),
alliantiewapen-van Wittenhorst-Bocholtz, in het topmedaillon

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

144
God de Vader; Maria-altaar Lodewijk XIV (XVII d) met resten van het oude
tabernakel en altaarstuk: O.L. Vrouwe Hemelvaart; in topnis met karyatiden een O.L.
Vrouwebeeld; Renaissance zij-altaar (1647) met altaarstuk: H. Dominicus
(midden-XVII) en bovenordonnantie met schilderij: H. Martinus (midden-XVII).
Twee eiken dubbele biechtstoelen (XIX a).
Hardsteenen kuip (XIII, gerestaureerd) van een doopvont, met vier koppen;
laat-gothisch hardsteenen wijwatervat (XVI A) op voet.
Gebeeldhouwde hardsteenen grafzerk van Jan van Wittenhorst († 1569) en Josina
van Wees († 1572); (buiten de kerk) grafzerk met wapen (1615).
Houten beeldgroepen: Kruisbeeld (± 1500) met Maria en Johannes (XVI a); Pietà
(± 1500); H. Annatrits (± 1500); Marianum (± 1530).
Houten beelden: H. Eligius (XV); H. Severinus, H. Paus Cornelius?, H. Catharina,
H. Agnes, H. Job, H. Lucia, H. Franciscus, H. Sebastiaan, H. Wilgefortis, H.
Crispinus, H. Crispianus, H. Johannes den Dooper, H. Rochus (alle ± 1500 of XVI);
Kruisbeeld (± 1600); H. Jacobus Major (± 1600?), H. Maria met het Kind, H. Antonius
Abt, vrouwelijke Heilige (alle XVII); H. Lambertus, H. Remigius, H. Jozef met het
Kind, H. Engelbewaarder (alle XVIII), pelikaan (± 1700, van een altaar). Van steen:
(in halfhoog beeldwerk) de mis van Bolsena (?); Ecce Homo; passiepaal, waarop
een haan, een groot kruis, de Dood (een en ander XVI A, van een kerkhof-groep).
Eiken triptiekkast (XVI a, Z.-Nederlandsch) met tafereelen betreffende de heiligen
Eligius (of Dunstan?) en Bernardus; portretten van Jacobus († 1644) en Nicolaas
Merlo († 1678) (XVII d).
Koperwerk: schildje (XVIII b), waarop de H. Ambrosius geschilderd; twaalfarmig
hangkroontje (± 1700, bescha-
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digd); twee gedreven lichtarmen met rozet (XVII) en één (XIX a).
Zilverwerk: laat-gothischen cylindermonstrans (XV); gedreven ciborie met
tafereelen en figuren (XVII B); miskelk (XVII d); ampullenblad met drijfwerk (XVII);
altaarrinkelbel (XVII B); processieborst-plaat (XVIII).
Koperen kandelaars, gegoten: een paar en twee kleine eenlingen (XV), een paar
geprofileerde (± 1600); gedreven: eenling met nodus (XVI), tien paar van
verschillende grootte (XVII); ziekenlantaarn (XVII B). Smeedijzeren
kaarsenkroonstandaard en zes dito één-kaars-standaards (XVII).
Eenige antependiën van oude zijde (midden-XVIII, versleten); driestel met
wapen-van Wittenhorst-van Bronckhorst (XVII c); driestel (XVIII), drie kazuifels,
humeraal en eenige stolae (alle XVIII); kanten communie-doek (XVI) met dieren;
velum (XVII B); eenige vela (XVIII).
Klokken van 1405, 1536 en 1537, de laatste twee gegoten door Albert Hachman.
In de sacristie wordt bewaard een ivoren pax (XIV), in zilveren raampje.
2. Nabij Horst, te de Risselt in een modern bedehuisje, achter een oud traliehekje,
een houten madonnabeeldje (XVI B).
3. Bij Gastendonk, thans absis eener nieuwe voorruimte, een oud baksteenen
BEDEHUISJE in 5/8-grondvorm, waarin een nis, afgesloten met een kruisstavenhekje.
f. Het verbouwde voormalige OUDE MANNEN- EN VROUWENHUIS heeft in den
modernen gevel twee wapensteenen van 1726; aan den achtergevel een eenvoudige
houten warande (XVIII).
g 1-4. Markt 111, aan den gecementen gevel van het kostershuis ankerjaartal 1729;
naast huis B 122, gesmeedijzeren hekdeur (XVII B); B 11, huisje met ankerjaartal
1647; B 94, gecemente gevel met ankerjaartal 1794.
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h. De schutterij ‘Wilhelmina’ bewaart een zilveren ketting met fraaie borstplaat,
waarop het alliantiewapen-van Wittenhorst-van Bronckhorst (XVII c), vogel (± 1600)
en koningsplaten van 1621, 1622 en 1662.

Meterik.
e 1. De R.K. RECTORAATSKERK (H. Johannes Ev.) bezit:
Eiken preekstoel (midden-XVIII), voet en trapje veranderd.
Kleinen gegoten koperen kandelaar (XVI, beschadigd).
2. Een baksteenen open BEDEHUISJE, vóór met topgeveltje, achter afgerond, bevat
achter een kruishekje drie grove houten beeldjes.
g 1-2. Dicht hierbij: C 78, boerderij met stroodak en ankerjaartal 1716; bij den
weghoek naar den molen baksteenen boerderijgevel met gekoppelde vensterbogen,
tandversiering en ankerjaartal 165?.

Oostenrijk.
b. Van het KASTEEL VAN HORST, thans een bouwval, staan, te midden van deels
gedempte grachten, nog overeind de hooge hoek van een vierkanten baksteenen toren
met eenige aansluitende muurbrokken (XIV of XV), een laag brok van een ronden
toren (XV?), ten deele van mergel, een stuk baksteenen muur met hardsteenen
deurkozijn(XVII B). Van den voorburcht een eenvoudige, één verdieping hooge
woning met aansluitenden eenvoudigen hardsteenen poortdoorgang met rondboog
(XVI); hier wordt bewaard een groote gevelsteen van 1664 met het alliantiewapen-van
Wittenhorst-van Bronckhorst. Nabij den bouwval de voormalige baksteenen
tiendschuur met het ankerjaartal 1744.
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Houtem.
a. Gekapte vuursteenen bijlen, gevonden op den Houtemerberg, zijn thans in de
verzameling van baron de Sélys Fanson te St. Gerlach.
De bestrating van een Romeinschen weg werd blootgelegd in 1865.
Romeinsche BEGRAAFPLAATSEN te Vrouwenbosch, Smallenbosch, Strabeek en
Broekem. Overblijfselen van Romeinsche gebouwen tusschen Nijstenweg en
Drinkbeek, op Rondenbosch (opgegraven in 1864), bij Holswyck, in het Ravensbosch
bij Vogelenzang (opgegraven in 1922 en 1923) aan de Boschstraat (onderzocht 1850)
en bij het klooster ‘Ravensbosch’ (ronde tempel en steenen urnenkisten opgegraven,
resp. in 1850 en 1917). Verschillende dezer vondsten worden bewaard in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden en in het museum van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.

St. Gerlach.
e 1. De R.K. KERK (H. Gerlacus), gebouwd tusschen 1720 en 1725 als kerk van het
opgeheven adellijk vrouwenstift van Sint Gerlach, is een georienteerde zaalkerk van
baksteen met onderdeelen van mergel. Houten karbeelen onder de kroonlijst. Jaartal
1723 in de leien van het dak. Houten daktoren aan den westkant, Tongewelf van
pleisterwerk. Het inwendige was oorspronkelijk geheel ‘al fresco’ beschilderd: de
tafereelen met hunne omlijstingen (XVIII a), door den Weenschen schilder Schöpf,
zijn thans door onbevoegde herstellers geheel bedorven. Aan de noordzijde twee
ingangen, waarvan de linksche (XIX a gewijzigd) een steen heeft met de wapens van
den proost van Pelt en van de priorin van Ravescot, die de kerk lieten bouwen; de
rechtsche ingang is geheel nieuw. De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XVIII A). In den roodmarmeren onderbouw
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een witmarmeren tombe met verguld ornament; tabernakel met vergulden houten
expositietroon; twee altaarengelen van wit-geverfd hout.
Graftombe van den H. Gerlacus met liggend beeld van dezen heilige en met
daartegen geplaatst gesneden houten altaar (1783).
Eiken communiebank (XVIII A, hersteld 1868).
Eiken biechtstoel (XVIII B).
Marmeren doopvont (XVIII of ouder? vermoedelijk oorspronkelijk koelbak) op
modernen voet. Een dergelijke bak nog aanwezig op het kasteel naast de kerk.
Vergulden houten lezenaar (XVIII B), in den vorm van een adelaar, op een versierd
voetstuk met drie pooten.
De oude grafmonumenten zijn bij het leggen van een nieuwen vloer in 1916
verwijderd. Op het kerkhof nog enkele grafzerken met opschriften (XIX A).
Beeld van den H. Gerlacus (afkomstig van een graftombe?) in eene nis boven in
den westgevel van de kerk.
Schilderijen: St. Maarten met den bedelaar (gem. Raymondus Brebar pinxit
Tornacensis anno 1786); een mannelijke en twee vrouwelijke Dominicanenheiligen
met nog een Dominicaan zieken aan Maria aanbevelend; boetvaardige Magdalena
(XVIII A).
In de sacristie het portret op doek van den proost van Pelt († 1728).
Kristalkroon (XIX A).
Zilverwerk: zonnemonstrans (1773, Maastrichtsche keur), reliekborstbeeld (1704,
Maastrichtsche keur) van den H. Gerlacus op houten voetstuk; drie gedreven
reliekhouders (XVIII B, twee met Maastrichtsche keur) in cartouchevorm, op een
hiervan opschrift (1770); kleine ciborie (1611, Luiksche keur); groote ciborie (XIX
A); gedreven en vergulden miskelk (XVIII a, Luiksche keur) met émailschilderingen
in medaillons en wapen van de priorin en den proost van het stift; miskelk (XVIII
A, Maastrichtsche keur); miskelk (1765,
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Luiksche keur); miskelk (XVIII A, Luiksche keur); drie oliebusjes (1728), waarvan
twee verbonden en een afzonderlijk; twee ampullen (XVIII B, Maastrichtsche keur);
ampullenschotel (XVIII, Maastrichtsche keur) met gegraveerd wapen.
Houten altaarkruis met gepolychromeerd Christusbeeld, (wellicht XVI);
processiekruis (XIX A).
Koperwerk: twee groote en twee kleine gegoten altaarkandelaars (XVI d of XVII
A); twaalf (XVII) van verschillende hoogte; vier (XVIII A).
Op het oksaal een gesneden klokkekast (XIX A).
In de sacristie een gedrukt en ingelijst obituarium van
den proost van Pelt († 1728).
In de pastorie een tiental koperen clichés van prentjes (XVII-XVIII), waaronder
dat van een processievlaggetje met afbeelding der stiftkerk vóór den herbouw in
1720.
In den tuinmuur der pastorie een steen met twee wapens en het jaartal 1729.
2. In het kapelletje van Sint Gerlacus een steenen altaar Lodewijk XVI; een
gepolychromeerd beeld (1786) van St. Gerlacus. Als schampsteenen vóór deze kapel
dienen twee ondersteboven geplaatste Naamsche steenen (XVIII a), volgens opgave
afkomstig van het stift.
g. Het KASTEEL ST. GERLACH bestaande uit de kloostergebouwen van het voormalig
stift St. Gerlach, aansluitend bij de zuidzijde der kerk:
a. De oostvleugel (XVIII a en XVIII d), van baksteen en mergel (gewit) met
onderdeelen van Naamsche steen, heeft een langgerekte middenpartij van één
verdieping met twee risalieten; over het midden een gebogen fronton, met het wapen
van den proost Cauwenberg († 1718); over elk der hoekpartijen een driehoekig
fronton. Inwendig (XVIII d en XIX herhaaldelijk gewijzigd): in de benedenzaal links
een marmeren schoorsteenmantel (XVIII a) en ijzeren haardplaat met wapen en:
1724; gebakken haardsteentjes met
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figuren. In de groote zaal hiernaast, een marmeren schoorsteenmantel (XVIII b), een
gegoten ijzeren haardplaat met wapen (XVII a) en gebakken haardsteentjes met
wapens (overgebracht uit Luik). Op de verdieping twee marmeren schoorsteenmantels
(XVIII d).
b. De westvleugel (XVIII a), thans pachterswoning en stallen, van baksteen en
mergel en eveneens van één verdieping, heeft hooge en smalle, thans grootendeels
dichtgemetselde vensters. Aan de oostzijde de kloostergang, waarvan nog een tweetal
kruisgewelven van mergel op geprofileerde gordelbogen en ribben over zijn (XVI
B?). Andere stallen en de schuren van de bijbehoorende pachthoeve zijn in mergel
en vakwerk gebouwd (1834).
c. De dienstgebouwen (XVIII A) van het voormalig stift, ten Z.O. van het kasteel
om een rechthoekig binnenplein gelegen, hebben gebogen hoeken en mansardedaken.

Houteme.
e. De bergplaats bij het landgoed De Vroenhof is een overblijfsel der VOORMALIGE
PAROCHIEKERK VAN HOUTEM (St. Martinus). Nog aanwezig zijn de middenbeuk
(XIII) en het koor (1785), beide van mergel en aan de westzijde, waar de toren stond,
van breuksteen. De rondbogen tusschen den middenbeuk en de thans afgebroken
zijbeuken zijn dichtgemetseld. Hardsteenen vensteromlijstingen in het koor. Aan de
zuidzijde overblijfselen van spitsboogvenstertjes in den muur van den middenbeuk.
In den westmuur een groote dichtgemetselde spitsboog. Vlakke pleisterzoldering
met stuc-versiering. In het koor een groote grafzerk van Naamsche steen (1676) met
opschrift en wapens der families Wynants en Alarts. Alles in zeer vervallen toestand.
Boerderijen van het Frankische type:
g 1-4. Aan den weg naar Valkenburg: C 144, poortsluitsteen: 1683; tegenover C 154,
een van 1720 met pilasters te
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weerszijden van de poort; tegenover C 152 een dito zonder jaartal; C 152, een van
1723.
5-7. Aan den weg van Houtem naar Meersen: C 220, in den zijgevel een cartouche:
1730; C 232, in- en uitgezwenkte zijgevel, boven de poort: 177?; C 242, met
sluitsteen: 1772.

Hulsberg.
a. Ten Z. van het gehucht Heek zijn in 1915 sporen van een Romeinschen
WACHTTOREN en aarden versterkingen gevonden. De hier opgegraven voorwerpen
bevinden zich deels in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, deels in het museum
van de Katakombenstichting te Valkenburg. Romeinsche bouwfragmenten en
aardewerk zijn aangetroffen op het R.K. kerkhof. Voorwerpen, afkomstig van een
in 1906 opgegraven Romeinsche HOEVE ten N.O. van den Heihof, worden bewaard
in het genoemde museum te Leiden.

Aalbeek.
g 1-5. A 18, sluitsteen met 1840; A 23, ankerjaartal 1838; A 40, sluitsteen met 1840;
A 42, ankerjaartal 1840 en sluitsteen met 1847; A 53, sluitsteen met 1829.

Arens Genhout.
g 1-2. Boerderij met mergelsteenen gevel, thans in tweeën: D 73, en D 74; de
topgevels met gezwenkte kanten en respectievelijk gedagteekend 1700 en 1712; D
72, mergelsteenen topgevel met 1785.

Heek.
g 1-2. Nr. 50, gevelsteen met 1730; nr. 57, hardsteenen poortje (XVII).

Hulsberg.
e. De R.K. KERK (H. Clemens), gebouwd van baksteen, bestaat uit: een geheel
vierkanten portaaltoren (1820) tusschen de doopkapel en een bergruimfe; een
enkelvoudig
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schip met gestucadoorde koofzoldering (1820); een dwarspand; en een halfrond
gesloten koor (1908 door de architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt). De kerk bezit:
Hardsteenen doopvont (1622).
Zes en twintig eenvoudige eiken kerkbanken (± 1800) met twee voorstukken.
Houten Madonnabeeld (XVII?).
Zilverwerk: stralenmonstrans (XIX A), ampullenblad (1704), H. Oliebusje (1697),
rozenkrans (XVII of XVIII, van een Mariabeeld).
Tinnen H. Oliebusje (± 1700).
Koperen kandelaars: een gegoten drievoets (XVII B), een paar gegoten
postamentkandelaars (XVII A), een paar gedreven koperen eenvoudige wandarmen
(XIX a).
Corporale (1822) met Vlaamsche kant.
Op het kerkhof steenen grafkruisen van 1634 en 1655.
f. Het Jezuieten-college St. Ignatius bezit:
Schilderstukken: een stel triptiekluiken (± 1500, door den ‘Meister der H. Sippe’):
het linker met Aanbidding der Koningen en H. Bartholomeus, het rechter met
Verrijzenis en H. Petrus, op de buitenkanten Maria Boodschap; vier paneelen van
twee in tweeën gezaagde luiken (XV, richting M. Pacher): H. Magdalena, H.
Florianus, H. Andreas en een H. bisschop met een beer of een wolf; twee
altaarvleugels (XVI a, Zuid-Nederlandsch): H. Hieronymus en H. Augustinus als
patroon van een knielenden geestelijke; voormalig altaarstuk: Onbevlekte Ontvangenis
(XVII d, Vlaamsche school); vijf Madonna's: een levensgroot (midden-XVII, onder
Italiaanschen invloed, doek), een levensgroot (tijd?, onder sterken Italiaanschen
invloed, doek), een (XVIII? fragment, copie naar Spaansch origineel, doek), een
(XVII, copie als voren), en een (tijd?) borstbeeld; Christus als Man van Smarten
(doek); twee voorstellingen van den H. Franciscus Xaverius (XVIII en?, beide
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op doek); Christus ende Emmausgangers (XIX A door J. von Führich); H. Cornelius;
drie borstbeelden van kardinalen, leden der Societeit: Tasmaniy, Bellarmini en?.
Beeldwerk in hout: H. Avondmaal (XVI a); gedreven in messing: twee schilden,
waarop H. Ignatius en H. Franciscus Xaverius (± 1700); gesneden in ivoor: H.
Franciscus Xaverius (± 1700).
Zilverwerk: miskelk (1660); ampullenstel op rijk gedreven blad (1661);
ampullenblad (XVII); reliekkruis (XVIII b).
Kist met ijzerbeslag (XVII of XVIII).
Staande klok (± 1800).
g 1. Klooster der Oblaten-zusters, vroeger HOEVE, met gevelsteen (1681), waarop
een alliantiewapen.
2. Hoeve Wissegracht met, thans als woning gebruikt, eenvoudig JACHTHUIS (XVI?)
met zware mergelsteenen muren.

Hunsel.
a. Twee gepolijste bijlen van vuursteen, afkomstig uit Hunsel, zijn in het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. Germaansche urnen werden gevonden in de heide tusschen
Hunsel en Gratem, Germaansche URNENHEUVELS in de heide rechts van den weg
naar El en Romeinsch aardewerk bij de kerk te El.

El.
c. Aan den weg naar Gratem een houten KRUISBEELD (XVIII?).
e 1. De R.K. KERK (H. Antonius Abt), gebouwd in 1912 door den architect C. Franssen,
ter plaatse van een kapel (1492), waarvan alleen over is de thans weer voor den
ingang gebezigde geprofileerde hardsteenen omlijsting eener korfboogdeur (XV),
bezit:
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Twee eenvoudige dubbele biechtstoelen (XVII B).
Houten beelden: H. Annatrits (XVI), twee van den H. Antonius Abt (beide XVI),
palmhouten Kruisbeeldje (XVIII), een zestal andere heiligenbeelden, o.a. H.
Hieronymus, H. Lucia, H. Paulus, H. Hubertus (XVI en XVII).
In de pastorie een schilderij op doek: Christus aan het kruis (XVIII a).
Twaalfarmig koperen hangkroontje (± 1800).
Koperen stralenmonstrans (XIX A); verguld koperen ciborie (1620); zilveren
ciborie (± 1800); zilveren ampullenstel Lodewijk XV; koperen wierookvat (XVIII);
rood- en geelkoperen Godslamp (XIX A).
Gegoten koperen kandelaars: een paar kleine (XVI A), een paar (XVI B), een paar
getorste drievoets (XVII c), een paar gladde (XVII c).
Kazuifel van oude zijde (XVIII?).
Twee klokken, waarvan een gegoten in 1747 en een in 1769 door Alexius Petit.
2. Het KAPELLETJE van den H. Hubertus (XVIII) bevat een beeldje van den H.
Hubertus (XVIII).
g. Aan den weg naar Zwartbroek een houten STANDAARDMOLEN op vier gemetselde
pijlers.
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een ketting met vogel (XVII, beschadigd),
een plaat met wapen der abdis Cunigunde van Saksen, een keizersplaat en een
koningsplaat, beide van 1769.

Hunsel.
e 1. De R.K. KERK (H. Jacobus major) georiënteerd met 151/2o zuidelijke afwijking,
bestaat uit een van baksteen opgetrokken, enkelvoudig, rechthoekig schip (1839);
een even oud klein vierkant koor, beide met gestucadoorde opgebogen zoldering;
een geheel vierkanten, drie geledingen tellenden
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mergelsteenen toren (XIII of XIV A), met aan elke zijde één klein met rondboog
afgesloten galmvenster; driepasfriesje; achthoekige spits; ter zijde een ingebroken
deur (XIX). De kerk bezit:
Altaar (XIXb; eenige XVIIIe-eeuwsche gedeelten en beelden).
Wijwatervat (voormaligen Romeinschen of Germaanschen vijzel).
Houten beelden: H. Rochus (XV), H. Laurentius (XV B), H. Clara (?, XVI a), H.
Augustinus (XVI), H. Antonius Abt (XVI a), Madonna (XVII B), H. Ambrosius
(XVIII?). Drie kleine koperen Christusbeeldjes (XVII of XVIII).
Zilverwerk: stralenmonstrans (XVIII A); miskelk (1606, met wapen van Frederik
van 's Heerenberg en Francisca de Ravenel); miskelk (midden-XVIII).
Twee paar gedreven koperen drievoetkandelaars (XVII c); drie paar rood- en
geelkoperen (XIX A).
Driestel (XVIII); kazuifel (XIX A).
Twee klokken, waarvan een in 1667 gegoten door Petrus Michelin en Jos. Plumere,
en een in 1844 door Petit en Fritsen. Uurwerk (1736) door Cornelis Remmen (van
Wel).
2. Het z.g. Groels-kapelleke bevat een kleine houten Pietà (XV d).
h. De schutterij van St. Jacob bewaart een zilveren ketting met vogel (XVII?, met
Madonna en Kruisbeeld) en platen van 1715, 1761, 1763 en 1780.

Itteren.
e 1. De R.K. KERK (H. Martinus, eerste vermelding in 1568), gebouwd in 1734, het
schip door het kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht, het koor door de Staten van
Holland, het portaal en de sacristie door de burgerlijke gemeente, is een baksteenen
gebouw met mergel hoekblok-
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ken, bestaande uit: één beuk; een iets smaller koor met 3/8-sluiting; en een toren, te
weerszijden waarvan een kleine ruimte. Halfrond gesloten vensters met vlakke
omlijsting en sluitsteen van Naamsche steen. Zadeldaken, dat van het koor iets lager.
Inwendig: tusschen koor en schip een muur, in het midden waarvan een groote,
halfrond gesloten opening. Zoldering: over het koor moerbinten, over het schip een
segmentvormig tongewelf van pleister, vervangend eene zoldering als in het koor.
Toren: beganegrond als portaal, waarboven twee geledingen en spits. De kerk bezit:
Gesneden houten communiebank (1849).
Een aantal eiken kerkbanken (XVIII d).
Een beeldgroep: H. Annatrits (XV B, de hoofden van Maria en het Kind slecht
vernieuwd).
Een eiken offerkist (XVIII B) op vier gezwenkte pooten.
Stralenmonstrans (XIX A?); kelk (1686) van verzilverd koper met eenig drijfwerk;
kelk (XVIII c, merken: 75, wapen met kroon, oog) van verguld zilver; zilveren
missaalbeslag (XVIII), op de voorzijde Maria met Kind in ovalen krans, op de
achterzijde H. Martinus.
Zes koperen gegoten kaarsenluchters (XVIII).
Klok, in 1826 hergoten door J.B.N. Gaulard.
Eenige steenen grafkruisen (het oudste van 1622).
In de sacristie een herplaatste tegelschoorsteen met gegoten haardplaat (XVIII).
2. PASTORIE (1828).
g 1. De HOEVE HARTELSTEIN is een versterkte hoeve van het voormalig gelijknamig
KASTEEL, waarvan ten N.O. der hoeve de voormalige grachten nog gedeeltelijk
aanwezig zijn en hierbinnen fundeeringsmuren, waarbij een ronde toren aan den
N.W.hoek.
De hoeve, gedeeltelijk nog omgracht, bestaat uit om een grooten vierkanten hof
opgetrokken gebouwen: west- en noordvleugel (XVII A), zuid- en oostvleugel
(grootendeels
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XVIII a): a. de baksteenen westvleugel heeft twee ronde hoektorentjes met
schietgaten; het zuidwestelijke met een leien dak, waarop resten van een windwijzer
en een drietal dakvenstertjes; het noordwestelijke met een vlak kegelvormig dak
(XIX). Het basement van de buitenmuren, de voormalige grachtmuren, is van
breuksteen, de opgaande muren van baksteen, de kroonlijst van baksteen. Schietgaten
in de muren en de torentjes. b. de noordvleugel heeft een leien, de westvleugel een
vernieuwd pannendak. Deuren en kleine vensters met omlijsting van Naamsche steen.
Inwendig: het oorspronkelijke houtwerk.
Het woonhuis in den zuidhoek van den westvleugel heeft gewelfde kelders met
een paar schietgaten aan de grachtzijde en aan binnen- en buitenzijde; aan deze zijde
vier later ingebroken kruisvensters met vlakke omlijsting in blokken Naamsche steen.
Inwendig: een breede schouw; c en d. zuid- en oostvleugel zijn vernieuwd
(vermoedelijk XVIII a) met gebruik van veel oud materiaal. In den oostelijken
buitenmuur is als schuurpoort herplaatst de voormalige toegangspoort: omlijsting
van groote blokken, gelegen in een vierkante nis voor de ophaalbrug. Iets verder een
tweede schuurpoort. Drie steenen in den top, de middelste draagt een gekroond wapen
- zevenpuntige ster: van Vollertshoven - en 1705.
2. Het KASTEEL MEERSENHOVEN (XIV-XV; XVIII a verbouwd tot een landhuis)
is een, op een omgracht vierkant terrein gelegen en over een brug van vier bogen
toegankelijk gebouw, bestaande uit een hoofdpartij met front naar het N., een oosten een westvleugel. Van het oudste gebouw (XIV b) zijn gedeelten (van breuksteen)
over in den voorgevel en den westvleugel (kelderverdieping); mergelsteenen gedeelten
(XV d) zijn bewaard gebleven in den beganegrond, een verdieping en in den
oorspronkelijken en ingebouwden oostelijken zijgevel van de hoofdpartij, alwaar
een baksteenen travee en een torenvormig uitbouwsel met gezwenkte
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leien spits werden toegevoegd (1902). Noord- en zuidgevel van de hoofdpartij hebben
een middenrisaliet tusschen geblokte pilasters en met driehoekig fronton. Bordes
met dubbele trap. De noordvleugel (XVIII a) is van baksteen. Inwendig: gedeeltelijk
met zwarte vlakke tongewelven van mergel overwelfde kelderverdieping, het overige
gerestaureerd met behoud van stucwerk en schoorsteenen Lodewijk XVI. In het
kasteel worden bewaard: een tweetal groote en een aantal kleine geschutkogels van
steen; twee hartsvangers, de een met gegraveerd lemmet en houten heft met zilveren
beslag; de andere met ingelegd lemmet en ivoren heft met zilveren beslag (1772,
merken: E; I.B.D. met kroon, en O).
Op den ten N. van het kasteelplein gelegen voorhof ligt te weerszijden een
baksteenen gebouw: schuren en stal, met zadeldaken (XVIII), geheel overkluisd met
drie rijen riblooze baksteenen kruisgewelven, gedragen door gedrukte rondbogen op
vierkante pijlers van Naamsche steen. Aan de noordzijde de hoofdingang: een in
baksteen en Naamsche steen opgetrokken vierkant poortgebouwtje, afgedekt met
dubbel gezwenkt dak; poortopening halfrond gesloten met blokwerk. Hiervóór de
nog gedeeltelijk bewaarde brug over de voormalige buitengracht, met twee pijlers,
bekroond door liggende leeuwen.

Ittervoort.
a. Hier werden gevonden vuursteenen bijlen, Romeinsche munten, Germaansche
urnen, Romeinsche en Frankische voorwerpen, Romeinsch aardewerk.

Ittervoort.
e 1. Van de afgebroken vroeg-gothische R.K. KERK staat nog een overblijfsel van den
mergelsteenen vierkanten TOREN als kapel op het kerkhof.
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2. De R.K. KERK (H. Margaretha), een onbelangrijk bouwwerk (1844), bestaat uit
een enkelvoudig schip met gestucadoord tongewelf, een smaller, halfrond afgesloten
koor en een vierkanten westtoren (1894). De kerk bezit:
Composiet hoogaltaar (XVII, alliantiewapen) met altaarstuk: H. Margaretha (±
1700, doek); fraai tabernakel in Boulletrant; twee zijaltaren Lodewijk XIV, het eene
met altaarstuk: Christus aan het kruis (± 1800).
Communiebank (XIX A).
Houten Kruisbeeld (XVII); palmhouten Kruisbeeldje (XVIII).
Offertronk (XVII B).
Zilverwerk: ciborie (XIX A); twee gewijzigde miskelken (XVII-XVIII); H.
Hostie-doosje en H. Oliebusje (± 1800, eenvoudig).
Koperen lavabo-ketel (XV).
Koperen kandelaars: drie paar drievoets (XVII c), een paar geprofileerde op
bollenvoet (XVII), een paar kleine geprofileerde (XVII A), een paar eenvoudige
Lodewijk XVI (XIX A?).
Sacristiekast (XIX A).
Twee klokken, waarvan een in 1472 gegoten door Jacob van Venraai en een in
1839 door F.A. Gaulard.
In de pastorie (1823, blijkens ankers) H. Margaretha (± 1800, doek).
Op het kerkhof een houten Kruisbeeld (± 1500; beschadigd).
g 1-4. Nr. 1 (of 2), gevelsteen met 1822; nr. 6, gevelsteen met 1763); nr. 9, gevelsteen
met H. Johannes Nepomucenus en: 1770; nr. 18, gevelsteen met 1820.
h. De schutterij van St. Margaretha bezit een zilveren ketting met vogel, een plaat
met wapen van de abdis Cunigonde van Saksen, en koningsplaten van 1615, 1766
en 1815.
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Jabeek.
Etsenrade.
g 1. De HOEVE HET HUISKEN, van een verdwenen kasteel, heeft een symmetrisch,
één verdieping hoog baksteenen front met vensters en blinde nissen; de in het midden
gelegen inrijpoort wordt geflankeerd door uitgemetselde pilasters, die opgaan langs
een eerste verdiepinkje met twee rondboogvenstertjes, waarboven zich een top verheft
met natuursteenen voluutkanten en een opgebogen fronton met het jaartal 1710;
natuursteenen lijsten, omblokte tusschendorpelvensters en schietgaten.
2. Boerderij B 90. Dubbele huisdeur (XIX a).
3. Boerderij B 91. In het front, links een hooge baksteenen topgevel, waarvan de
zijkanten zijn gevormd door met rollagen gedekte kwartcirkels; rechts een eenvoudige
driehoekigen top, met in hardsteen omblokte venters; sluitsteentje met 1715.
4. De ROER'SCHE WATERMOLEN (1794), van baksteen en vakwerk, heeft oud
molenwerk, het onderslagrad thans met ijzeren schoepen.

Jabeek.
e 1. De R.K. KERK (H. Gertrudis van Nijvele), in 1859 gebouwd door P.J.H. Cuijpers
met behoud van den nagenoeg normaal georiënteerden vierkanten baksteenen toren
(XV B, thans portaal en met een geleding verhoogd), die door twee natuursteenen
lijsten in drie, telkens een weinig terugspringende geledingen is verdeeld; in elk vak
een spitsboogvenstertje, de meeste dichtgemetseld. De oude spits is bij de verhooging
opgevijzeld, De kerk bezit:
Houten beeld van de H. Gertrudis.
Verguld koperen monstrans (midden-XVII, veranderd); gedreven zilveren ciborie
(midden-XVIII).
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Koperwerk: twee kleine gegoten kandelaars (± 1600); vier gegoten drievoetkandelaars
(XVII B); vier gedreven wandarmen met muurrozet (1775, 1779, 1801, 1802); twee
wandarmpjes met z.g. spiegel (± 1700); gedreven processiekruis (XVIII c); twee
processielantaarns (XIX a).
Twee klokken en een klokje, in 1822 gegoten door Jean Baptiste Nicolaas Gaulard.
Op het kerkhof een hardsteenen grafkruis (1825).
2. De baksteenen PASTORIE (midden-XVIII) met eenvoudigen twee verdiepingen
hoogen, drie vensters breeden gevel, ligt met twee lage zijvleugels en een voormuurtje
met ingang om een vierkanten voorhof. Inwendig: plafond Lodewijk XV; trap met
hoofdbaluster Lodewijk XV; met tegels bekleede schoorsteenboezem.

Kadier en Keer.
a. Vindplaats van vóórhistorische oudheden. Een bronzen bijl werd gevonden bij de
kerk. Romeinsche brandgraven ten Z.W. van het kasteel Blankenberg.
c. Overblijfselen van eene middeleeuwsche versterking (in 1489 vernield) in een
weiland van Beusdalshof. De muren van den hoofdtoren van keien en breuksteen,
ongeveer twee meter dik, zijn nog even boven den grond zichtbaar.
e. De R.K. KERK (H. Kruisverheffing), hoofdzakelijk gebouwd van mergelsteen,
bestaat uit een driebeukig schip, waarvan het middenschip (XIII B) en de beide
zijbeuken (XVIII B) gedekt zijn door één zadeldak; een dwarspand (1836), een koor
(1836) en een westtoren (XIII B, bovendeel en spits later) van breuksteen, mergel
en keien. De westingang heeft een omlijsting (XIX A) van Naamsche steen, waarin
een opgeklampte eiken deur (gerestaureerd) met het jaartal 1615 en met versierde
ijzeren slotplaat. Inwendig: het middenschip van de zijbeuken gescheiden door slechts
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één pijler en één kolom aan elke zijde. Gestucadoorde zoldering. De kerk bezit:
Composiet hoofdaltaar (XVII a) van eikenhout, gemarmerd, afkomstig uit de abdij
Godsdal in de provincie Luik. Tabernakel veranderd en van moderne deur voorzien.
Altaarstuk: Maria Boodschap (± 1700, doek, onder Antwerpschen invloed).
Twee zijaltaren (XVIII a) van eikenhout, eveneens afkomstig uit de abdij Godsdal,
met vergulde composietkolommen en doorbroken hoofdgestel, waarboven het wapen
van den abt Jean Dubois van Godsdal (1711-1749). Het rechter altaarstuk stelt den
H. Blasius voor, die een kind opwekt uit den dood, het linker (gem.: G. Lamine,
1719) den H. Bernardus, aan wien Maria met het kind Jezus verschijnt. Op beide
doeken is het wapen van den abt Dubois geschilderd.
Twee eiken biechtstoelen (1844).
Doopvont (XV, gerestaureerd) van Naamsche steen: achthoekige kuip met vier
koppen. Een oudere vont van Naamsche steen, eene eenvoudige ronde kuip zonder
eenig profiel noch ornament, ligt op de binnenplaats der pastorie.
Eenige grafzerken van Naamsche steen met opschriften. De oudste is van een
pastoor uit 1521, de jongste uit 1840.
Houten beeld (XV B, polychromie nieuw) van den H. Johannes den Dooper.
Houten beeld (XVI A, polychromie nieuw) van de H. Agnes.
Houten beeld van een H. bisschop (Augustinus? XVI A, polychromie nieuw).
Schilderijen: twee met het wapen van den abt Nicolaas Delcour van Godsdal
(1778-1790), resp. voorstellend een engel, die een kind den hemel wijst, en een engel
bij een stervende. Verder: verschijning van Maria aan H. Dominicus, H. Catharina,
een H. paus biddend (XVIII A), een
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Dominicanenheilige (XVIII A), Christus bij Maria en Martha (XVII d, zeer
verwaarloosd), alle op doek.
Zilverwerk: zonnemonstrans (1710) met gedreven en gegraveerd ornament;
gedreven zonnemonstrans (XIX A), met vier oudere zilveren diamanten kruisjes;
miskelk Lodewijk XIV (Maastrichtsche keur) met gedreven en vergulde cuppa, op
den voet een opschrift met chronogram (1714); doch de kelk schijnt eenige jaren
ouder te zijn.
Ampullenblad met gedreven randversiering (XVII B of XVIII A, Maastrichtsche
keur).
Reliekhouder van gegoten koper in den vorm van eene rijk versierde cartouche
(XVII d of XVIII a).
Vergulden houten reliekhouder (XVIII B) in kruisvorm.
Reliekhouder (XVII B?) van gepolychromeerd en verguld lindenhout in den vorm
van een borstbeeld van den H. Blasius.
Verzameling gouden en zilveren sieraden (XVIII B en XIX A), in twee raampjes
achter glas aangebracht, Hieronder twintig gouden kruisjes, voorheen teekenen van
een broederschap.
Twaalf gegoten koperen altaarkandelaars van verschillende hoogte (XVII).
Twee kleine gegoten koperen kandelaars (XVI B of XVII A).
Driestel (1804) van witte moirézijde met geborduurde bloempjes; een ander driestel
(XIX A) van roode zijde met ingeweven witte bloempjes.
Twee koperen broedermeestersplaten met tinnen heiligenbeeldje (XVII B).
Missaal, gedrukt in 1781, met lederen band en zilveren beslag (XVIII d,
Maastrichtsche keur).
Een dertigtal grafkruisen van Naamsche steen met opschriften (1624-XIX A).
2. De kern van het klooster, waarin het Groot-Seminarie der ‘Pères des Missions
Africaines’ is gevestigd, is een
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met heerenwoning. Boven de schuurpoort: 1845, overigens modern. In
het klooster wordt bewaard eene gravure (1666) van Nic. Pitau, voorstellende de
vlucht naar Egypte.
BOERDERIJ

3. Het HUIS BLANKENBERG (XIX A), thans klooster der Fransche paters
Redemptoristen bevat nog een marmeren schoorsteenmantel en eikenhouten trappen
in Empire-stijl. Verder een klein schilderij: Madonna met gevouwen handen (XIX
A, doek, copie naar G.B. Salvi, gen. Sasso Ferrato?) en een kazuifel met zwaar
borduurwerk van gouddraad (XIX A), afkomstig uit Oostenrijk. Bij dit huis ligt de
PACHTHOEVE; op den sluitsteen van een poortboog het jaartal 1825.
g 1. Boerenhofstede dicht bij de zuidgrens der gemeente Bemelen, voormalige zetel
der heeren van de ST. ANTONIUSBANK, grootendeels gebouwd van witgekalkte
baksteen, met onderdeelen van Naamsche steen. Boven de inrijpoort een steen met
het wapen van Eustache de Berlier en zijn vrouw (1665). In den oostgevel (XVII c)
ontlastingsbogen boven de vensters zichtbaar (kruiskozijnen verwijderd). Het overige
gedeelte is XVIII d. Inwendig (zeer veranderd): eiken trap met leuning (XVIII B),
twee schoorsteenmantels (XVIII B) met ijzeren haardomlijstingen.
De graanschuur (1780 op den sluitsteen van een poortboog) heeft een mansardedak,
rustend op vijf zware baksteenen spitsbogen. Van elders overgebracht zijn twee
gothische kolommen (XV) van Naamsche steen, die thans dienst doen als posten van
een tuinhek.
2. HOFSTEDE MEUSENSHOF, gebouw van baksteen, afwisselend met lagen mergel.
De noordoostgevel met krulversieringen draagt het jaartal 1715. Uit dezen tijd zijn
nog aanwezig eenige hooge en smalle ramen met houten omlijstingen aan de
binnenplaats en twee groote schouwen (zwaar geverfd) met caryatiden; een der
schouwen heeft nog grootendeels hare zware eiken bovenlijst met leeuwenkoppen.
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3. Huis tegenover de pastorie. Baksteenen gebouw (XVII en XVIII, later zeer
gewijzigd). In den sluitsteen boven de inrijpoort: 1764. Houten kruiskozijnen met
twee ontlastingsboogjes erboven. Inwendig: Schouw met caryatiden (XVII B of
XVIII a). Rococo-ornament in stuc tegen de zoldering in de vestibule. Eiken trap
met leuning (XVII?).

Kerkrade.
a. Onder Spekholzerheide zijn sporen van een Romeinsche VILLA met badinrichting
gevonden.
Romeinsch aardewerk uit een begraafplaats tusschen het dorp Kerkrade en het
gehucht den Holz wordt bewaard in het museum van het Geschied- en Ouheidkundig
Genootschap te Maastricht.

Blijerheide.
e. Het klooster der broeders van den H. Franciscus bezit een uit Emmerik afkomstig
houten, thans gepolychromeerd Madonnabeeldje (XIV d).
g 1. HUIS LINDENLAUF (1774, blijkens ankers). Zware eiken poort met spijkers; eene
dito deur, sierankers, gesneden trapbaluster.
2-3. Langs den grensweg nr. 9, ankerjaartal 1786; nr. 32, woonhuis (XVIII B).

Chèvremont.
e. De moderne R.K. KERK bezit:
Kleinen gegoten drievoet kandelaar (XVIII A); vier gelijksoortige, doch iets grooter
(geschonken in 1706); vier andere (XVIII A).
g 1. HOEVE LÜCKERHEIDE. Om een rechthoekigen hof liggende gebouwen (1784,
blijkens ankers). Het rechthoekige
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woonhuis (± 1700), voorheen SCHEPENGERECHT, heeft beganegrond en twee
verdiepingen; de gevel aan de tuinzijde, van baksteen met mergel hoekblokken, heeft
kruis- en tweelichtsvensters, en ovale zoldervensters onder een baksteenen lijst.
Vensters- en deuromlijstingen van Naamsche steen, alle met ontlastingsboogjes.
Zadeldak met gebroken vlakken.
2-3. Nr. 7, huisje in vakwerk (XVIII A); nr. 31, op den bovendorpel der deur: 1843.

Dentgenbach.
g. De HOEVE DENTGENBACH, genoemd reeds in 1125, is een gebouw (XVIII A) van
baksteen met eenig vakwerk, een poort van Naamsche steen, houten vensterkozijnen
met getoogde en geöorde bovendorpels.

Gracht.
g. Nr. 46, huis met jaartal 1738.

Haanrade.
g 1-4. Nr. 22, boerderij van baksteen, met zandsteenen poort, op welker sluitsteen:
1761; bovenvenstertjes met houten kozijnen; gedeeltelijk van 1833, blijkens
ankerjaartal; nr. 107, boerderij (1732); nr. 135, gedeeltelijk vakwerk (XVIII A), oude
poort; nr. 138, gedeeltelijk van breuksteen, gedeeltelijk in vakwerk (XVII B).
5. BAALSBRUGGER MOLEN, genoemd in 1437. In ankers: 1743, vensters met omlijsting
in Naamsche steen, bovendorpels onder en boven getoogd met sluitsteen. Onderbouw
en een gedeelte van den gevel langs de Wurm in regelmatig werk van Nivelsteiner
steen van ouderen tijd. Houtwerk van den molen gedeeltelijk oud.
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Ham.
g 1. Nr. 43-45. Woonhuis, gedeeltelijk in vakwerk (XVIII A). Schouw met steenen
wangen, waarboven eiken tandlijst; iets versierde oude deurpaneelen.
2. Nr. 66. Groote hoeve (XIX A).
3. WATERMOLEN aan de Anstel; schouw in houten omlijsting (XVIII), oude
plaatijzeren haard met gegoten ornamenten.

Hopel.
g 1-2. D 73, hoeve: bovendeel in vakwerk, onderdeel van baksteen (XVIII a); D 84,
als de vorige, sluitsteen met onleesbaar jaartal.

Kaalheide.
g 1. Nr. 2. Woonhuis; vlakke deur- en vensteromlijsting in Naamsche steen; houten
deur en bovenlicht eenigszins versierd. Op een steen: 1773.

Kerkrade.
e 1. De R.K. KERK (H. Lambertus), gesticht in 1108, is een baksteenen gebouw van
1843 met in de as der kerk tegen de absis geplaatsten toren (beneden ± 1600, tweede
en derde geleding XVIII B), waarop een puntdak met gebroken schilden. De kerk
bezit:
Hoofdaltaar (XVII b, door J.J. Couven). Twee zij-altaren (ten deele XVIII?) met
moderne altaarstukken.
Marmeren doopvont en twee dito wijwatervaten (XVII).
Orgelkast (XVII).
Op het hoofdaltaar een bronzen (nu verguld) Kruisbeeld (XVIII b) door Grupello,
waarvan in de pastorie het houten model wordt bewaard. Op een zij-altaar een beeldje
(XVII A).
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Zilverwerk: Gedreven stralenmonstrans (XVIII B; merken: Aken GD en ASH).
Vergulden en gedreven kelk (1572 door Cremer; merken: Aken, CI met kroon en
ASH). Ovalen schotel (merken als voren).
Gedreven wierookvat en -scheepje (1752, merken: GV en 2 in krans).
Reliekhouder (XIX A; merken: Maastricht en AI).
Koperen bedieningslantaarn (XVIII).
Twee klokken (1763).
Op het kerkhof een geschonden steen: 17...
In de moderne pastorie een geschilderd portret van Pastoor Lützerath (± 1797),
een eiken boekenkast (XVIII) en het genoemde houten kruis-model.
2. Oude PASTORIE van baksteen met ankerjaartal 1708, vlakke vensteromlijstingen
met getoogde bovendorpels en sluitsteenen, ovaal bovenlicht, een klein ovaal venster
met vier sluitsteenen, alles van Naamsche steen.
g 1. Nr. 4-6. Baksteenen woonhuis met vlakke poort-, venster- en deuromlijstingen
van Naamsche steen.
In het dal van de Anstel van N. naar Z.:
2. HOEVE BOERENANSTEL (1714, blijkens ankers). Gedeeltelijk in vakwerk op
ondergedeelte van baksteen. Een eenvoudige schouw.
3. HOEVE KLOOSTERANSTEL (XVIII d). Geheel van baksteen, met S-vormige ankers,
een venster met kozijn van Naamsche steen.
4. HUIS NIEUW-ERENSTEIN. Groote vierkante hof, aan de zuidzijde het heerenhuis,
aan de andere zijden de gebouwen der hoeve. De hoeve (1753 blijkens ankers) is
geheel van baksteen. Het heerenhuis (midden-XVIII), van baksteen en gewit, heeft
in het midden van den voorgevel een steenen bordes met dubbele trap en balustrade.
Op de verdieping: een gesmeed en gegoten ijzeren hek, waarin gekroond allian-
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tiewapen; vensters en deuren met vlakke omlijsting en rechten bovendorpel in
Naamsche steen; eenvoudige kroonlijst; mansardedaken met gebroken
onderdakvlakken. Inwendig: gewelfde kelders, trap met eenvoudig gesneden baluster.
5. KASTEEL OUD-ERENSTEIN:
a. De HOEVE (XVII A), waarvan de gebouwen een vierkanten hof omsluiten, was
vroeger door grachten omgeven. Op den baksteenen oostvleugel het ankerjaartal
1803; de oostelijke helft van den noordvleugel bevat een met Naamsche steen omlijste
halfrond gesloten poort met sluitsteen (1722), de westelijke helft, gedeeltelijk
woonhuis, en de west-vleugel (XVII c) bestaan meerendeels uit breuksteen en
vertoonen schietgaten. Opgeklampte spiegelblinden en gespijkerde spiegeldeur;
boven de deur een klein rond venster. Zadeldak, op balkjes eenigszins overstekend.
Resten van een schouw.
b. Het HUIS (XVIII A), thans klooster met moderne aanbouwsels (o.a. de kapel), is
opgetrokken van Nivelsteiner zandsteen (gewit) met herstellingen van baksteen en
bestaat uit een zuidvleugel en loodrecht hierop een oostvleugel. Sporen van grachten.
In den hoek der vleugels een bordes met twee trappen. Boven de vensters der
verdieping kleine, ovale vensters; eenige schietgaten. Schilddaken; eenvoudige
krulankers. Inwendig: gewelfde kelders, eiken trap met gesneden trapbaluster. Op
de grondstrook tusschen den buitengevel van den zuidvleugel en de gracht: twee
kleine, achtkante torentjes met hoogopgaande klokvormig gedekte daken.
7. HOEVE BRUGHOF (1713). Hiertegenover BRUGMOLEN (XVIII A).
8. Langs den grooten weg, nr. 1. HOEVE DE BRIL. Poort met sluitsteen, waarop
opschrift en: 1702; hierboven een klein ovaal venster, in welks omlijsting een bril is
uitgebeiteld.
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9. HOEVE HEERENANSTEL, thans verbouwd tot klooster; de twee evenwijdige, geheel
gemoderniseerde zuid- en noordvleugels bestaan nog.

Kloosterbosch.
g 1-3. Nr. 10, huis met vakwerk (XVIII A); nr. 14, boerenwoning (± 1660), beneden
gedeeltelijk van baksteen, daarboven van baksteen, nog hooger van vakwerk; houten
venster- en deurkozijnen met dito spijlen; nr. 74, op den sluitsteen der poort: 1755.

Bovenste Locht.
g 1. De HOEVE CROMBACH, genoemd in 1106, is gedeeltelijk XVIII b. Het baksteenen
woonhuis aan de wegzijde heeft vensters met omlijsting in Naamsche steen,
bovendorpel onder getoogd, boven recht met sluitsteen. Kelders eenvoudig gewelfd
(gedeeltelijk). Voor het huis een gesmeed ijzeren hek. Het gedeelte rechts was vroeger
buitenverblijf der kanunniken van Rolduc en bevat nog resten van een oude zaal met
grooten schoorsteen.

Locht.
g 1-2. Nr. 34, sluitsteen der deuromlijsting draagt: 1842; nr. 43, op den sluitsteen der
met Naamsche steen omlijste poort: 1685. Links ernaast een vleugel, ondergedeelte
in breuksteen; in den hoek een klein halfrond gesloten poortje met Naamsche steen
omlijst, in den sluitsteen: 16...

Groot Nuland.
g 1-2. Nr. 96, vakwerkhuis (XVIII A); nr. 150, vakwerkhuis (XVIII A) met iets
overstekend dak, waaronder venstertjes; ondergedeelte in breuksteen; eenvoudige
schouw.
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Klein Nuland.
g 1-5. Nr. 10, vakwerkhuisje (XVIII A); nr. 50, gedeeltelijk vakwerk; op een steen:
1785; nr. 76, hoeve, gedeeltelijk (XVIII B), op een losliggenden sluitsteen: opschrift
en 176?; nr. 107 en 109, gedeeltelijk vakwerk (XVIII A); nr. 113, verbouwd
vakwerkhuis (XVIII A).

Rolduc (Kloosterrade).
e. 1. De voormalige ABDIJ ROLDUC, gesticht in 1108, tot de Fransche revolutie abdij,
thans kostschool, behoorend aan het bisdom, bestaat uit van baksteen met toepassing
van natuursteen opgetrokken gebouwen, omsluitende een rechthoekige ruimte; deze
wordt door de georiënteerde kerk, welker westfront midden in den gevel van den
westvleugel staat, verdeeld in twee tuinen; ten N. van den noordvleugel ligt een hof
met dienstgebouwen. Tot de oude abdij behooren verder: een ommuurde tuin ten O.,
een omsloten voorplein ten W., een wandelbosch ten N.O. en een tiental kunstmatige
vischvijvers ten N., waarbij een vervallen tuinhuisje (XVII).
I. De KERK (H. Moeder Gods en H. Gabriël), gesticht in 1108 door den
bouwmeester Ailbertus van Antoing, voltooid in 1209, herhaaldelijk geteisterd XVIc,
gerestaureerd in 1854 en 1891-1901 door Dr. P.J.H. Cuypers, bestaat uit:
a. een koor, in 1891-1893 door Dr. Cuypers ter vervanging van een gothisch koor
(gebouwd tusschen 1522 en 1557) opgetrokken op den klaverbladvormigen grondslag
van de oude krocht;
b. een krocht (gerestaureerd in 1854), bestaande uit 1o. een oostelijk onder het koor
gelegen deel, gebouwd en gewelfd in 1107, met een halfronde oost-absis en
segmentvormige noord- en zuidabsides (de zuidelijke vernieuwd in 1891), en 2o. een
tusschen de pijlers der kruising gelegen
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gedeelte (1138) van driemaal drie nagenoeg vierkante gewelfvakken;
c. een dwarspand, gebouwd en overwelfd in 1138, uitgelegd XII d, en bestaande uit
het vierkante kruisingsveld en twee rechthoekige armen; tusschen den zuidelijken
arm en de zuidelijke koorabsis een traptorentje (1895, wellicht op oude fundeering);
d. een schip van vier traveeën (1143-XIII a), waarvan de zijbeukvakken
(waarschijnlijk in afwijking van den eersten aanleg) beurtelings hoog (met een
dwarstongewelf) en laag (met telkens twee riblooze kruisgewelven) overkluisd zijn;
e. een westbouw (± 1200), gevormd door een naar den middenbeuk geheel open
rechthoekig middenveld met eene verdieping (even hoog opgaande als de
middenbeuk), waarboven een toren, en ter weerszijden van het middenveld een zijvak,
oorspronkelijk in open gemeenschap met het middenvak, zoo hoog als dit vak, en
met lage segmentvormig gesloten, thans gedichte openingen, welke uitzicht gaven
naar de zijbeuken;
f. eene sacristie en gang (± 1900) langs de noordzijde.
Van een oudere kapel (1106) ter plaatse der krocht bestaan nog twijfelachtige
sporen.
Materialen: het bekapte werk van Nivelsteiner zandsteen; de muurvlakken
uitwendig en waarschijnlijk ook inwendig van kolenzandsteen en Nivelsteiner steen;
van den toren zijn de twee bovenste verdiepingen (1624) inwendig van baksteen;
uitwendig van Nivelsteiner breuksteen met eenig reparatiewerk (1678) in baksteen.
Het moderne koor is in ‘pierre d'avoine’ en breuksteen opgetrokken.
De krocht heeft in elke absis drie rondboogvensters. De dwarsarmen hebben
hoeklisenen; deze ook (doch te halver hoogte beginnend) tegen de hooger opgetrokken
en met dwarse zadeldaken gedekte zijbeukvakken; verder: puntgevels (vernieuwd
1891-1895) en telkens twee rondboog-
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vensters, waarboven een rond of een vierpasvormig venster; geprofileerd basement
doorloopend langs dwarsarmen en zuidelijke zijbeuk. Ook de hooge
middenbeukmuren hebben lisenen. Van den westbouw springt het middengedeelte
- de toren - iets naar voren. In dit gedeelte twee rondboogvensters, geflankeerd door
de in de zijvakken van den westbouw zich bevindende ingangen in uitspringende
omlijstingen (XVII) van Naamsche steen. Deze vensters en ingangen bevinden zich
in terugliggende velden, omsloten door lisenen, verbonden door een rondboogfries,
het middelste veld in tweëen gedeeld door een liseen in de as van het schip, met
basement en kapiteel. Boven het rondboogfries rijst de toren ongeleed op;
overblijfselen der romaansche vensters zijn zichtbaar, hiertusschen een nis met
beeldgroep, opschrift (1624), omlijsting en driehoekig fronton; hoogerop: 1624 in
ankers; overblijfselen van cordons met gothisch profiel; bovenin spitsbogige
galmgaten en het ankerjaartal 1678; ingezwenkte leien spits (1678, ter vervanging
van een steenen helm van 1624), bekroond door een dubbele lantaarn. De zijvakken
te weerszijden van den toren hebben boven het boogfries een rondboogvenster, in
den noord-, resp. zuidwand een dergelijk (door de kloostervleugels bedekt) venster
en hierboven een boogstelling (± 1200) tusschen hoeklisenen en met middenzuiltjes;
hierboven een rondboogfries en vervolgens een verdieping (1678) van baksteen met
hoek- en middenpilasters, verbonden door rondbogen.
Welving: over de krocht riblooze kruisgewelven zonder gordel- noch muraalbogen,
in de drie absides rusten telkens twee gewelfribben op smalle, scherpkantig
uitspringende pilasters. Over het schip en de lage zijbeukvlakken riblooze op muraalen gordelbogen geslagen kruisgewelven naar het ‘gebonden stelsel’, dus met een
tusschenzuil tusschen de pijlers; de vier hooger opgetrokken zijbeukvakken, zijn elk
met een dwars halfrond tongewelf overspannen, rustend op

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

174
een rondboog (aan de zijde van den middenbeuk) en overigens op drie muraalbogen.
De vier zware gordelbogen der kruising zijn onder het dak met baksteenen bogen
versterkt (1624?); het gewelf over den noordarm (St. Annakapel) is ± 1891
aangebracht ter vervanging van een houten pleistergewelf, dagteekenende van na
1580 (resten van het romaansche gewelf nog aanwezig).
Over de door riblooze kruisgewelven gedragen verdieping van den westbouw in
het torenvak twee nagenoeg vierkante riblooze Renaissancegewelven (1624, ter
vervanging van het romaansche gewelf, waarvan resten over zijn), rustend op een
vierkanten pijler, welke tevens den toren helpt dragen, in de zijvakken romaansche
gewelven; hoogerop een verdieping, waarvan het middenvak gewelven bevat van
1624, op pilasters, en de zijvakken riblooze kruisgewelven (XIIIa) zonder
muraalbogen (sporen van een oudere welving zichtbaar); hierboven de verdieping
van 1678. Over de onderste van de twee torenverdiepingen een Renaissancegewelf
(ten deele verdwenen).
Verder inwendig: Elk der krochtabsides heeft vijf, niet tot op den vloer doorgaande,
vlakke, halfrond gesloten nissen, waarvan de drie middelste de vensters bevatten;
het middenvenster der oostabsis omgeven door twee bogen op vrijstaande zuiltjes
met voetstuk en kapiteel (1224?, ten deele vernieuwd). Van de zuilen der krocht
hebben er vier cylindervormige, gegroefde schachten op vierkante plinten, voetstukken
met diervoorstellingen en gefigureerde kapiteelen; twee der schachten zijn
kegelvormig en glad met bladkapiteelen, vier andere dito op achthoekig voetstuk.
Onder de plint van elke zuil een tweede, geprofileerde, ten deele onder den vloer. In
de oostelijke absis het oude (?) steenen altaar. Het krochtgedeelte onder de kruising
vertoont in de zijmuren der oostelijke vakken sporen van voormalige ingangen en
trappen, overigens een muurbank (1106?), waarop pilasters met bladkapiteelen; in
het noordelijke midden-
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vak ingang met trap, in het zuidelijke en in de hoekvakken kleine romaansche vensters
uitziende op de transeptarmen. De zes zuilen (1224, althans gedeeltelijk) hebben hier
voetstukken met hoekblaadjes, cylindervormige gladde schachten en romaansche
kelkkapiteelen. Aan de westzijde, in de middenas der kerk, de toegang met trap (1224,
XVII afgesloten door een marmeren trap ter geheele breedte van den middenbeuk,
in 1891 hersteld en heropend).
In de lage zijbeukvakken hebben de vier vrijstaande tusschen-zuilen eenigszins
kegelvormige schachten, voetstukken met hoekblaadjes en versierde
teerlingkapiteelen, (de oostelijke in 1853 vernieuwd), de halve zuilen tegen de muren
meerendeels dito, maar in den zuidbreuk drie met gefigureerde voetstukken en drie
met bladkapiteelen. In den noordbeuk toegang tot de kloostergang met eiken deur,
en dito omlijsting (1689). Hiernaast een dichtgemetselde deur en resten van een
wenteltrap; hiertegenover, aan de buitenzijde van den zuidmuur, overblijfselen van
een ingang (1108).
In den westbouw heeft het gewelf over de verdieping het wapen van Horpusch
en: 1624; in het noordelijk zijvak sporen van een steenen trap, van het zuidelijk vak
uit een verbinding met de abtswoning, en, hoogerop, overblijfselen van een
gebeeldhouwde schouw (XVII). Moderne orgeltribune naast den westbouw.
De kerk bezit:
Twee vleugels (XVI c, Antwerpsche school) van een drieluik: een vader met vijf
zoons en schutspatroon H. Jacobus M., een moeder met vijf dochters en H. Johannes
Ev. Het gebeeldhouwde middenstuk behoort er niet bij.
Gesneden eiken koorbanken (XVII A, een zestal overeenkomstige zijn in de kerk
te Herzogenrath); twee grootere bijbehoorende koorstoelen.
Graf en grafzerk van Walram III, hertog van Limburg (gest. 1226), de figuur
diepliggend in den steen uitgehou-
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wen en overdekt met een koperen rooster, vroeger boven den vloer op zuiltjes, in
1687 gelijk met den vloer geplaatst, thans de rand met opschrift onder den vloer. Een
zestal met halfverheven beeldwerk versierde grafzerken van abten, enkele met wapens
(1600-1733) tegen den muur geplaatst, drie in de kerk, drie binnen het gebouw;
eenige grafzerken in den vloer van den westbouw, gedeeltelijk afgesleten, gedeeltelijk
bedekt.
Houten Kruisbeeld met voet (± 1700).
Wandtafeltje (XVII A).
Gedreven en gestampte zilveren ciborie met opschrift (XIX b).
Een stuk steenen kroonlijst met wapen op den zolder der kerk.
II. De ABDIJ. De vier vleugels omsluiten eene groote rechthoekige ruimte (zie blz.
170).
a. De noordelijke helft van den westvleugel met een zwaren hoektoren (1671-1676),
de voormalige abtswoning en het gastkwartier, bestaat uit begane-grond en eerste
verdieping, een middenpartij van twee verdiepingen, met hoekblokken, hoofdgestel
en segmentvormig fronton, waarin een gesmeed ijzeren ornament (mijter en staf) eiken ingangsdeur met bovenlicht (± 1750) in geblokte omlijsting, met sluitsteen:
1676 en wapen - van der Steghe; tusschen de draagsteenen van het balkon een
geornamenteerde nis met bronzen Mariabeeld (XVIII a, door Grupello?); balkon met
gesmeed-ijzeren hek, eenvoudige deur in geblokte omlijsting en met segmentvormig
fronton; aan den noordhoek een zware, vierkante, geheel uitspringende toren (1671)
met kelderverdieping, begane-grond en twee verdiepingen, hoofdgestel, en in- en
uitgezwenkten torenhelm (1698), klokvormig gedekt boven gesloten lantaarn,
windwijzer in gesmeed ijzer. In den zuidgevel een steenen zonnewijzer met 1671.
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De venster- en deuromlijstingen van vleugel en toren zijn van Naamsche steen; de
overige natuursteen is Nivelsteiner zandsteen; de kruisvensters met vlakke omlijsting
in blokwerk met deklijst en gedrukte ontlastingsbogen.
De gevel aan de hofzijde heeft in den begane-grond door pilasters gescheiden, met
rondbogen gedekte, vensters, ieder met drie uitspringende steenen; ingang met
omlijsting in blokwerk, waarin een wapensteen.
De zuidelijke helft van den westvleugel (1849) is in den trant van de noordelijke
helft bijgebouwd, maar zonder kruisvensters en met een halfrond gesloten
ingangsdeur.
b. De westelijke helft (1877) van den noordvleugel is opgetrokken ter plaatse van
een toen afgebroken gedeelte (XVI); de oostelijke helft (± 1750) is overeenkomstig
en gelijktijdig met den oostelijken vleugel der abdij.
c. De oostvleugel, gebouwd ± 1750 door abt J.J. Fabricius, bestaat uit een tusschen
twee vierkante en uitspringende torens gevat hoofdgebouw met gebroken kap en een
middenpartij, die wordt afgesloten door twee doorgaande pilasters in blokwerk en
door een driehoekig fronton met relief-versiering. De hoofddeur heeft geprofileerde
omlijsting met ornament op de hoeken en dito getoogden bovendorpel met versierden
sluitsteen, waarboven lijst en dubbelgezwenkte bekroning (ornament verdwenen).
Basement van het gebouw eenvoudig, vensters met vlakke omlijsting, boven- en
onderkant der bovendorpels getoogd met sluitsteen. De torens, van drie verdiepingen,
hebben geblokte hoekbekleedingen en tentdaken; als cordon langs de tweede
verdieping loopt de kroonlijst van het gebouw door. Te weerszijde der torens en in
een zelfde vlak met deze werd deze vleugel naar het Noorden en het Zuiden
doorgetrokken. Vóór het middenvak een breed terras met laag gesmeed ijzeren hek
en trap; terzijde twee geprofileerde marmeren regenbakken. De gevel aan den
binnenhof is als die van de ambtswoning
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doch zonder pilasters; een halfrond gesloten ingang met vlakke omlijsting en
sluitsteen.
d. De zuidvleugel der abdij, gedeeltelijk ter plaatse van een ouder gebouw, is gebouwd
in 1872 en 1898.
In den hof ten Noorden der kerk bevindt zich ondergronds een regenbak,
aangebracht tusschen de fundeeringsmuren van de kloostergang van een vroeger
daar aanwezig gebouw (dormitorium XVI).
Inwendig: a. In de noordelijke helft van den westelijken vleugel, de abtswoning.
Voorportaal met dubbele eiken trap met vierkante balusters en trappalen, eiken deuren
met gebogen paneellijsten. Vertrekken langs den buitengevel; langs den binnengevel
de kloostergang met riblooze kruisgewelven en gordelbogen, rustend op kraagsteenen;
op de verdieping is de kloostergang gedekt met platte zoldering en gepleisterde
geprofileerde balken. Nabij den toren de particuliere trap van den abt; oorspronkelijke
eiken toegangsdeur van uit de onderkloostergang nog aanwezig. Op de bovengang
een met Naamsche steen omlijste deur, waarop: 1671. Van uit de onder-kloostergang
eiken trap (1689) naar de hooger liggende kerk. In de torenverdieping één, goed
bewaarde, en in den beganegrond twee, thans grootendeels ingestorte rijke, in de
andere vertrekken enkele eenvoudige, stuczolderingen. Kelders, niet onder de
kloostergang doorgaand, met halfronde tongewelven (vermoedelijk ± 1600).
b. en c. De oostelijke helft van den noordvleugel en de oostvleugel hebben in eenige
van de vertrekken beganegrond nog de oorspronkelijke balkzolderingen en
schoorsteenen met stucversiering. De breede onder-kloostergang is overkluisd met
riblooze Renaissance kruisgewelven op elliptische gordelbogen, steunend op
muurpilasters. De noordelijke toren bevat het trapportaal met eiken trap en gesmeed
ijzeren leuning. Aan de zuidzijde van de onder-
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kloostergang is een tweede verplaatste eiken trap met zware vierkante balusters en
gestoken trapbaluster.
De geheele verdieping van het meest zuidelijk gelegen gedeelte van den oostvleugel
naast den zuidelijken toren is één lokaal (voorheen kapittelzaal?), met aan den dakstoel
opgehangen halfrond, baksteenen gewelf, rijk met stuc versierd (± 1750).
De kelders hebben vlakke segmentgewelven tusschen zware gordelbogen.
In den tuinmuur - oostzijde - zijn twee poorten (± 1730), de eene groot en
eenvoudig, de andere met omlijsting van Naamsche steen en bekroning. Op de hoeken
van den tuinmuur twee vierkante tuinhuisjes (± 1730) met eene verdieping, afgedekt
als de torens van den oostelijken gevel. Tusschen beide een ijzeren hek, vermoedelijk
afkomstig uit de kerk, tusschen twee vierkante pijlers. Toegang tot het voorplein ten
W. geeft een dubbele poort (XIX A). Aan de noordzijde eene voormalige, baksteenen
schuur, thans aula (1658 blijkens steen). Twee stukken van rijk versierde zuilschachten
van Naamsche steen (XVII A) dienen als schamppalen.
Op den diensthof ten N. der abdijgebouwen een gebouw voor stallingen enz. (XVII
a), met kelderverdieping (vermoedelijk onder de voormalige keuken), waarover
riblooze Renaissance baksteenen kruisgewelven op segmentvormige gordelbogen,
gesteund door halfronde zuilen van Nivelsteiner zandsteen en met omgekeerde
voetstukken als kapiteelen. Alle andere gebouwen van het bestaande complex zijn
modern.
De abdij bezit, behalve het op blz. 174 opgesomde:
Overblijfselen van het voormalig hoofdaltaar (XVII b) met rijk gesneden en verguld
antependium Lodewijk XV; twee gesneden en vergulde zijstukken (1696).
Koperen wijwatervaatje (XVI).
Beeld (XVII) van den H. Johannes Ev.
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Schilderij (XVII a): terugkeer der H. Familie. Een aantal portretten van abten
(1650-1800).
Rieten wandelstok met gegraveerden zilveren knop (XVIII d) van den laatsten abt
(Chaîneux).
Een aantal ter plaatse gevonden romaansche kapiteelen en voetstukken zijn geplaatst
in de vensters van de gang langs de noordzijde der kerk. Eenige geornamenteerde
bouwresten in de teekenzaal.
2. Langs den weg Rolduc-Chèvremont een veldkapelletje met geschonden eiken
Madonnabeeldje achter een gesmeed ijzeren hekje (XV A).
g 1. De HOEVE ROLDUC (XVIII d), voorheen eigendom der abdij, is opgetrokken
langs drie zijden van een uitgestrekten rechthoekigen hof. De oost- en de westvleugel
(stallingen) hebben talrijke kleine deuren en vensters met vlakke omlijstingen van
Naamsche steen en getoogde bovendorpels met sluitsteenen. De zuidvleugel (schuren)
heeft in het midden een breede, hooge halfrondgesloten middenpoort, geflankeerd
door zware pilasters, waarboven hoofdgestel; te weerszijde hiervan drie kleinere,
door pilasters gescheiden, halfrond gesloten poorten, waarboven doorloopende
kroonlijst. Zadeldaken met drupgoten. Ten N. van den westvleugel het tegenwoordige
rechthoekige woonhuis (XIX A). Aansluitend aan het woonhuis, doch in den
westvleugel, is een groot vertrek (keuken?), waarin een groote zwart marmeren
schoorsteen met twee vrijstaande Dorische zuilen, waarboven zware kroonlijst; met
een cartouche: 1792.

Spekholzerheide.
e. De R.K. KERK (1840, hersteld en vergroot XIX B) bezit:
Zwartmarmeren doopvont (XVII).
Twee zijaltaren, elk met barok retabulum, een met altaartafel Lodewijk XIV.
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Eiken biechtstoel Lodewijk XIV.
Zilverwerk: gestampte en gedreven stralenmonstrans (XIX A); gedreven kelk
(XVIII, merken: PS en 13); gedreven kelk (XIX, merken: CD en kop met helm).
Twee houten reliekhouders (XV A) in den vorm van borstbeelden: H. Catharina
en H. Elisabeth.
g 1. Nr. 17. Huis met ankerjaartal 1736.
2. Aan den weg Kerkrade - Valkenhuizen ligt de HOEVE SPEKHOLZERHOF; het
woonhuis ± 1800, overigens modern.
3. Schifferheiderweg 1. HOEVE SCHIFFERHEIDE, genoemd reeds in 1445, gebouwd
om een vierkanten hof. De woning (XVIII B) heeft een deur met bovenlicht en
vensters met vlakke omlijsting van Naamsche steen. Inwendig: houten schoorsteen
met gecanneleerde zijposten en hoofdgestel, een breede overstekende houten schouw
met lijst en Christus-monogram; oude paneeldeuren en geheugen. Overigens van
1801, blijkens een in een bovendorpel gesneden jaartal.
4. Schifferheiderweg 102, HOEVE VOUWEPUTS. Op den sluitsteen van ingangspoort:
1844. Eenig vakwerk (XVIII A).

Terwinselen.
g. HOEVE WINSELAAR, gebouwd om een rechthoekigen hof. Het woonhuis (XVII B)
heeft kruisvensters, houten kozijnen met blindsponningen en ontlastingsboogjes;
zadeldak eenigszins overstekend. In den puntgevel drie kleine vensters met geblokte
omlijstingen van Naamsche steen. Kelders overwelfd met kruisgewelven in twee
rijen; steunpijlers, elliptische gordelbogen en gewelfkappen van baksteen;
mergelsteenen kruisribben met rechthoekig profiel en afgeschuinde kanten. De schuur
(XVIII a), tegenover het woonhuis, is tot op ± 2 M. van baksteen met hoekblokken
in Naamsche steen langs de poort; hierboven vakwerk, vroeger gesloten door
‘fitswerk’, thans door baksteen. Inwendig: het oude houtwerk.
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Valkenhuizen.
g. Nr. 86. Woonhuis, beneden breuksteen, boven mergel; in een steen: 1766.

Kessel.
a. Hier werden Gallo-germaansche urnen gevonden; een ongepolijste steenen bijl,
een Romeinsche driegodensteen in het altaar der in 1869 afgebroken parochiekerk,
Romeinsch aardewerk en munten, waaronder bronzen van Constantinus II, voor 't
meerendeel bewaard in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Gallo-germaansche
urn en steenen hamer in het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap te Maastricht.

't Hout.
g. Een van HUIS DE PUTTING afkomstige wapensteen (1652) is aangebracht boven
de huisdeur eener ter plaatse nieuw gebouwde gelijknamige hoeve.

Kessel.
b. Het KASTEEL (thans internaat der zusters van de Goddelijke Voorzienigheid) staat
op een, waarschijnlijk grootendeels kunstmatige, hoogte. De omvangrijke, een
langwerpig ronde terreinoppervlakte afbakenende, omsluiting, met onregelmatige
rondingen en twee uitspringende vierkante vleugels, bestaat uit de voornamelijk van
mergel, ten deele ook van baksteen opgetrokken OMMURING en OMWALLING van den
vroegeren burcht (± XIV, herhaaldelijk hersteld en aan den voet verzwaard, de muren
verhoogd in baksteen, nieuwe vensters) met uitbuigingen van torens en
uitkragingsboogjes. Met behoud en gebruikmaking van de ommuringen werd,
vermoedelijk na een vernieling (XVI?) op de omsloten ruimte een drie verdiepingen
hoog gebouw om een rechthoekig voorplein opgetrokken (XVI,
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XVIII en XIX) met eenvoudige baksteenen binnengevels (XVII, vensters met
overtoogde lateien), en onder zadel- en schilddaken, waarbij de nokken van de twee
hoogere vleugels met die van den grootsten uitspringenden vleugel een driesprong
vormen; hierop een achthoekig torenspitsje met peer. De kleine en lagere, vierkante
vleugel (XVI a), met steil tentdak, heeft een gewijzigden ouden ingang en een
gesmeed ijzeren vensterhekje.
Inwendig: een houten schoorsteenmantel Lodewijk XIV, met stucversiering; een
dergelijke Lodewijk XV; twee dubbele deuren, een Lodewijk XV met gesneden
naald en een (XVII); gewelfd vertrekje (XVII?, voorheen kapel). De stichting bewaart
een met snijwerk versierd eiken antependium Lodewijk XV, van een O.L.
Vrouwe-altaar.
Aan de oostzijde van het kasteel: eenige zeer eenvoudige, baksteenen
bedrijfsgebouwen (XVII). In den muur der omtuining twee doorgangen, waarboven
wapensteenen (1651).
c. Langs den Maasoever: resten van zeer oude gegoten kei- en kiezelsteenmuren van
een aanlegplaats(?).
e. De R.K. KERK (O.L.Vr. Geboorte), gebouwd in 1871 door P.J.H. Cuypers, bezit:
Eenvoudige hardsteenen doopvont (1652).
Twee en twintig kerkbanken met zijstukken Lodewijk XIV.
Houten Kruisbeeld (XVII of XVIII).
Twee portretten op doek: een knaap en een meisje (beide XVII), in fraaie kleedij;
vijf gezichten (± 1850) op kerk en kasteel, in waterverf door J.A. van der Drift.
Zilveren ampullenstel (XVII B?). H. Sacraments-velum (XVIII).
Drie klokken, twee in 1760 gegoten door Alexius en Petrus Petit en een in 1774
door Alexius Petit en zijn zoon Henricus.
Op het kerkhof een steenen grafkruis (1677/1699).
Bij de kerk een hardsteenen laat-gothische kraagsteen.
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g 1-11. HUIZEN. A 9-10, ankerjaartal 1664; A 11, dito 1663; A 13, dito 1838; A 22,
dito 1799 (de gevel gecement); A 29, dito 1810; A 38, dito 1777; A 41, dito 1655;
A 72, dito 1754 en I.H.S. Vernieuwde gevels met oude ankers hebben A 40 (1800),
A 44 (1743), A 47 (1734).
12-13. Houten STANDAARDMOLENS, één ten N., één ten W. van de plaats.
h. De broederschap van O.L. Vrouw bezit een zilveren ketting met vogeltje en met
twee gedreven platen (XVII en XVIII), en zeven koningsplaten (1727-1739); voorts
een zijden vlag met O.L. Vrouw en wapen (XVIII).
De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zilveren ketting, waaraan een vogel, een
plaat met St. Joris, een dito met St. Sebastiaan (1816) en zes gedagteekende
koningsplaten (1815-1820).

Kesseleik.
e. In een modern KAPELLETJE van O.L. Vrouw, een Madonnabeeldje (± 1500).
g 1-2. B 159, ankerjaartal 1660; B 161, gevel (XVII).

Ooien.
Het HUIS OOIEN is een vroeger geheel omgracht baksteenen huis (± 1600?), twee
verdiepingen hoog en aangelegd in den vorm van een winkelhaak. Breede witte
natuursteenen banden, vensters ten deele veranderd.

Het Veer.
c. WEGKRUIS aan den weg naar Kesseleik.
g 1-4. A 117, ankerjaartal 1664; A 119, ankerjaartal 1652; A 120, ruitenvloer van
Maaskiezelsteentjes; A 121, baksteenen top met kwartcirkelsprongen en ankerjaartal
1724.
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5. A 125. Breede gevel onder gebroken kap, met ankerjaartal 1769, en een met
hardsteen omraamde dubbele voordeur met gesneden bovenlicht; dergelijke deur aan
de hofzijde; terra-cotta (?) schouw (XVII) met caryatide en atlant; resten van
laat-gothische bouwdeelen: twee borstweringsstukken, en vijf kraagsteenen, waarvan
twee als schamppaal gebezigd.

Klimmen.
a. Romeinsche pannen aangetroffen in het muurwerk der parochiekerk. Aardewerk
uit een Romeinsch graf, tusschen Klimmen en Dolberg. Romeinsche denarius, bij
het kasteel Rivieren.

Klimmen.
e. De R.K. KERK (H. Remigius) is een met 27o noordelijke afwijking georiënteerde,
vlak gedekte romaansche pijlerbasiliek, in 1904 door P.J.H. Cuypers en Jos.Th.J.
Cuypers gerestaureerd en met een transept en een nieuw koor uitgebreid. Vierkante,
mergelsteenen westtoren (XII of XIII, bij de restauratie met ruim één geleding
verhoogd); middenschip (XI of XII) van vier traveeën. De vierkante pijlers hebben
(bij de restauratie toegevoegde?) impostlijsten onder de dagkanten der
rondboogarcaden; de schipmuren (zonder lisenen), gebouwd van kolenzandsteen,
keien en Kunrader blokken, hebben rondboogvenstertjes, waarvan de Kunrader
boogsteenen door telkens een rooden baksteen zijn gescheiden. Zijbeukmuren geheel
vernieuwd; halfronde triomfboog; nieuwe vlakke zoldering over het middenschip en
hellende zolderingen over de zijbeuken. In den nieuwen noordelijken transeptmuur
een steen: 1817, van een vroegere sacristie. De kerk bezit:
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Twee doopvonten, een hardsteenen met romaansch voetstuk (XII), latere kuip (XVIII?)
en koperen deksel (1819) en een zwart marmeren (XIX A).
Eiken preekstoel (1681).
Houten beelden: Triomfboogkruisbeeld (± 1600); H. Remigius (XV B).
Schilderwerk: Houten triptiek, uitwendig voorstellende: de Verrijzenis en de
Graflegging; inwendig: Calvarie (middenveld), de Kruisdraging, de Kruisafneming
(XVI b, onder invloed van Jan van Scorel; gerestaureerd in 1922).
Monstrans Lodewijk XIV van koper en zilver.
Kazuifel (XIX A).
Twee afgesleten grafzerken (XVII?).
Klok, in 1810 gegoten door C. Drouot en J.B. Dupont.
Op het kerkhof steenen grafkruisen: XVI, 1653, 1823, 1826, 1850; in den
sacristiemuur twee: 1706 en 1715.
g 1. Van het KASTEEL VAN KLIMMEN, een gemoderniseerd heerenhuis op omgracht
terrein, heeft een gedeelte zware, van Kunrader steen en keien gebouwde muren,
volgens overlevering overblijfselen van een vroeger jachtslot.
2-7. A 16, gevelsteen 1707; A 19, dito 1736; A 25, boerderijgevel met grooten en
kleinen top, met gezwenkte kanten, topsteen met 1721; A 42, schuurgevel met
gevelsteen 1814; A 55, gevelsteen 1721; A 64, ankerjaartal 16?6.
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een zilveren ketting met vogel (XVII) en
een twintigtal koningsplaten van 1675 tot 1850, een vaandel (XVIII d) en een trom
(± 1700, ontredderd).

Kroubeek.
g 1-3. C. 24, hoeve met ankerjaartal 1827; sluitsteen 1828; C 26, hoeve met
ankerjaartal 1729; C 30, hoeve met poortdeursluitsteen: 1777.
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Maarshaal (ter Maar).
c. WEGKRUIS (het beeld XVIII, het kruis nieuw).
g. D 40. Boerderij met mergelgevel, in den top het ankerjaartal 1742.

Overbeek.
g. WINDMOLEN, bovenkruier op baksteenen romp.

Ransdaal.
g 1-3. C 35, gevelsteen met chronogram: 1803; C 59, gevelsteen: 1742; C 62,
sluitsteen en gevelsteen: 1833.

Retersbeek.
g 1. Van het KASTEEL RIVIEREN, op omgracht terrein, bestaat nog een vijf vertrekken
lange, twee verdiepingen hooge, rechthoekige, met zadeldak gedekte en met
trapjesgevels afgesloten mergelsteenen vleugel (XVI A; één eind verbouwd) met
een driekwart uitspringenden ronden toren op een der hoeken. De tweede toren is
verdwenen. Langs huis- en torendaken driepasfriezen; de heele en halve kruisvensters
met accolade-dorpels meerendeels vervangen (XVIII) door met hardsteen omraamde
vensters en deur; op de torenspits een windvaan met het wapen - Huyn van
Amstenrade. Het inwendige (gemoderniseerd) bevat familieportretten in olieverf,
pastel en miniatuur (XVI c - XVIII d), voornamelijk uit de geslachten ter Laen, v.
Wedich, zum Putz, v. Schrieck en de Brewer gen. v. Fürth, waaronder werken van
B. Bruyn de Jonge (1566), J.B. Coclers (1754), F.v. Kessel (1737) en Monpeurt
(1773), alsmede in den trant van G. Gortzius. Een tiental geschilderde rouwborden
(XVII b-XVIII d) uit dezelfde families. Een gezicht op de kerk van Klimmen
(penteekening) vóór de restauratie van 1906.
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De door een gracht van het kasteelterras gescheiden baksteenen voorburchthoeve
(XVII of XVIII), bestaat uit aan drie zijden van een vierkanten hof gelegen,
aaneengesloten, één verdieping hooge vleugels, eindigende in twee blokken van twee
verdiepingen. Een dezer blokken bevat de poort met hardsteenen front (vroeger
hiervoor valbrug); op de twee buitenhoeken der vleugels: kleine, vierkante, een
weinig uitspringende uitbouwtjes met zijdelingsche schietgaten.
2-3. B 10, mergelsteenen front, top met gezwenkte kanten en het jaartal 1777; B 26,
ankerjaartal 1828.

Weustenraad.
g. B 80. Hofpoort met sluitsteen: 1660.

Limbricht.
a. Twee Romeinsche zandsteenen urnenkisten werden gevonden (1817) in de weide
der voormalige pastorie; een dier kisten is met den inhoud in het
Wallraf-Richartzmuseum te Keulen, de andere bij het kerkhof der oude parochiekerk.

Einighausen.
e. De R.K. KERK (O.L. Vr. Hemelvaart) bezit:
Klein wijwatervaatje (XVIII a) van wit en blauw aardewerk.
Kazuifel (1713, versierd met goudborduursel en wapen) met stool, manipel, bursa
en velum.
g 1-2. B 19, gevel met jaartal 1748; B 43, gevelsteen (1800).

Grasbroek.
g. Het KASTEEL GRASBROEK, gelegen op een deel van een omgracht terrein van een
verdwenen ouder en grooter
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slot, is een klein, van baksteen opgetrokken, boven een onderkeldering twee
verdiepingen en een zolderverdieping hoog, rechthoekig gebouw (XVI, verbouwd
1596 en XVII) met zadeldak tusschen twee topgevels; één (XVII) hiervan met
(beschadigde) lijsten en, driemaal gezwenkte, met rollagen gedekte, kanten; op den
hoek een rond traptorentje (XVI) versierd met mergellagen en een triglyphen-friesje,
en gedekt met een iets uitgebogen, achthoekig leien spitsje; uitkraging van een
verdwenen hoektorentje aan de zolderborstwering; ter zuidzijde de ingang, met
hardsteenen korfboogomlijsting; hiernaast de moet van een verdwenen
poort(?)vleugel; de kelders deels met twee tongewelven, deels met dubbel
kruisribgewelf overkluisd; talrijke schietgaten, eenige met omlijste mondingen.
Onversierde baksteenen schouwen; resten van gestucadoorde balkversieringen. De
tegenwoordige vensters hebben waarschijnlijk smalle vensters met tusschendorpels
vervangen.
Aansluitende, eenvoudige, kleine baksteenen hoeve (denkelijk XVII).

Guttekoven.
e. De R.K. KERK (H. Nicolaas), gebouwd in 1907, de toren in 1880, heeft het
mergelsteenen 5/8 gesloten KOOR (± 1400) der vroegere kerk; eenvoudige steunbeeren,
smalle spitsboogvensters en straalribgewelf op eenvoudige (herkapte?) kraagsteenen.
Zij bezit:
Houten draaitabernakel (midden-XVIII).
Hardsteenen romaansche doopvont (XIII), de ronde kuip met vier koppen, de voet
met gedrochten; tronk en zuiltjes (verkeerd) vernieuwd.
Houten beeld van den H. Nicolaas (± 1700).
Zilverwerk: gedreven ciborie (XVII B); geprofileerden miskelk (XVIII).
Koperwerk: drie paar gegoten drietvoetkandelaars (XVII B) en een paar gedreven
drievoets (± 1700); kruisje
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met fraai Corpus (XVIII d); een rijk gedreven processiekruis (XVII d) en een
eenvoudig (XIX A, het Kruisbeeld ouder).
Twee driestellen; twee kazuifels (alle XVIII).
Houten altaarlezenaar Lodewijk XV.
Drie klokken, waarvan een in 1517 gegoten door Joris Sulris; een in 1762 door
N. Legros van Luik en een in 1833 door I.B.N. en F.A. Gaulard van Tongeren.
g 1. Boerderij C 41. Aan den baksteenen gevel het ankerjaartal 1719.
2. Aan den weg naar Einighausen STANDAARDMOLEN (1794).

Limbricht.
c. Aan den weg van Limbricht naar Einighausen, hardsteenen DEVOTIEZUIL met, in
grof relief, Moeder der Smarten en bovenop een Kruisbeeld (volgens twee
chronogrammen: 1747).
e. De R.K. KERK (H. Salvius), georiënteerd met 141/2o zuidelijke afwijking, bestaat
uit:
a. een tweebeukig schip; de, deels van kiezelkeien (XI?), aan de westzijde van
baksteen met mergellagen en deels van mergel (XV?) gebouwde, later met baksteen
verhoogde (XVII en XIX) hoofdbeuk, is door twee ronde zuilen (XV?) gescheiden
van den veel smalleren en korteren mergelsteenen, zuidelijken zijbeuk (XV?,
spitsboogvensters, eenvoudige steunbeeren, thans gecemente muren); beide samen
(in 1651) verhoogd en overdekt met een zakgootbedaking, aan de oostzijde afgesloten
door twee baksteenen trapjesgevels (cartouches en wapensteen); in beide een
gestucadoorde zoldering (1816); de hoofdbeuk ten Noorden met (niet oude)
spitsboogvensters en zonder steunbeeren, aan de westzijde gevel (XV-XVI?) met
hoogst eenvoudig topje (XIX).
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b. een smal, laat-romaansch koor (XIII B?) van één gewelfveld en een 5/9-gesloten
polygoon, beide met ribgewelven op kraagsteenen; deze en de sluitsteenen met
beeldhouwwerk versierd; de buitenwanden van het polygoon met versierde
driepasnissen, waarin rondboogvensters met kolonnetprofileering (één gaaf); versierd
rondboogfriesje en daklijst;
c. een, den zijbeuk ten W. afsluitende, geheel vierkanten mergelsteenen toren (±
1500) van drie geledingen, en met aan elken kant een, door een rondboog afgesloten
(oorspronkelijk drieledig) galmvenster; met leien bekleede achtzijdige spits;
d. een baksteenen sacristie (1817) en
e. een westelijk voorportaaltje (XIX).
Blijkens de overblijfselen van keimuren bestond de kerk aanvankelijk uit een
rechthoekig schip met een vierkant klein koor, dit misschien met een absis. In den
keimuur een (thans dichtgemetseld), oudtijds reeds ingezet, zandsteenen
rondboogdeurtje. De kerk bezit:
Hoogaltaar, samengebouwd met vrijstaanden, houten monumentalen dwarswand
(XVIII B); boven de zijdoorgang en beelden van de H. Maagd en van den H. Salvius.
Twee zijaltaren (XVII B). Marmeren mensa (XVII?).
Eiken biechtstoel Lodewijk XVI.
Hardsteenen onderstuk van een doopvont (± 1200); koperen wijwateremmer (XV).
Eiken preekstoel (XVIII A).
Eiken muzieklezenaar Lodewijk XV.
Orgelfront (XVIII A); orgelgalerij-borstwering met gesneden eiken paneelen
Lodewijk XV (geschonden).
Eiken heerenbanken (XIX A).
Marmeren grafsteen van de familie de Breyl (1688); hardsteenen zerk met
alliantiewapen (XVI).
Beeldwerken in hout: Pietà (XV); Heiligenbeeld (XV); Kruisbeeld (XVII d); H.
Maagd met het Kind (XVI, oud?);
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kleine triptiek (XVI) met gebeeldhouwde voorstelling: verloving v.d. H. Maagd, en
beschilderde zijluiken en (geschilderd op de luikjes) den H. Johannes Evangelist en
de H. Elisabeth van Thüringen; H. Engelbewaarder (midden-XVIII); in stuc op een
binnenmuurtje: de Doop van Christus (XVIII).
Schilderijen: H. Rochus als patroon der pestlijders (XVII); Heilige doodstrijd (±
1700); Christus als jongeling (XVI, tijdelijk in het museum te Maastricht); Pietà
(XVII A), in lijst Lodewijk XV.
Acht gedreven koperen wandarmen (XVII en XVIII); twee slangenarmpjes (XVIII);
twee kleine gegoten koperen wandluchtertjes Lodewijk XVI.
Eiken offerblok (1655).
Zilverwerk: monstrans (XVIII; gewijzigd); kleine monstrans (XVIII d; vermaakt);
ciborie (1693); miskelk met figuren (XVII d); eenvoudigen miskelk (1685); miskelk
Lodewijk XVI; stel ampullen Lodewijk XV met blad. Twee gouden borstkruisen
met emailleering: een van de Duitsche Orde (XVIII) en een van het Sittardsche
kapittel (± 1700).
Koperwerk: gedreven Godslamp (1717); lavabo-ketel (XV, beschadigd), wierookvat
(XVIII b), wierookscheepje (XVIII A); kandelaars: vier gegoten geprofileerde (XV)
en een (XVI); negen paar gegoten drievoets (XVII B); een paar gedreven roodkoperen
(XIX A). Tinnen kelk Lodewijk XVI; twee tinnen schaaltjes (XVIII).
Eiken tafelkast (XVII d) met lade; dubbele eiken tafelkast met bovenkast Lodewijk
XVI; beeldconsole Lodewijk XIV. Twee aarden wierookpotjes.
g 1. Het KASTEEL VAN LIMBRICHT, met den omgrachten voorburcht voor Nicolaas
de Breijl gebouwd ± 1630, aangelegd op een door een gracht omgeven aanzienlijke
ophooging, is een boven een onderkeldering twee verdiepingen hoog baksteenen
bouwwerk, bestaande uit vier vleugels, elk van 7
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vensterbreedten, die onder aaneengesloten, even hooge (thans met leipannen gedekte)
zadeldaken een vierkant binnenplein omsluiten. Over een dubbele bordestrap geeft
de in het midden van den zuidvleugel geplaatste hoofdingang (hardsteenen
boogomlijsting, waarboven wapen) toegang tot een klein portaal; op den noordvleugel
verheffen zich de hoofdtrapmuren tot een vierkanten toren met achthoekige leien
knobbelspits; even westelijk hiervan de halfachthoekig uitgebouwde kapel; de vensters
(met tusschendorpels) zijn met hardsteen omblokt; de daklijst is modern. Inwendig:
Met tongewelven op segmentbogen overwelfde kelderverdieping met schietgaten;
de groote zaal met monumentale schouw, moerbalken met figurale stucversiering en
wandbekleeding met (half vergaan) beschilderd doek; andere vertrekken met versierde
schoorsteenen (XVII en XVIII); betimmeringen (XVII); (zwervende) een haardplaat
met voorstelling van Tobias; in den keukenhaard een groote heugel.
De door een steenen bogenbrug met het kasteel verbonden voorburcht (met
hardsteen omblokte toegangspoort, vroeger met valbrug; vernietigd wapen;
ankerjaartal 1630) bevat woningen, stallen, schuren, werkplaatsen, aangelegd in
dubbelen haakvorm onder aangesloten doorloopende bedaking.
g 2-7. A 36, gevelsteen: 1664; A 60, gevel met ankerjaartal 1671; A 123, ankerjaartal
1758; A 7, gevelsteentje met 1780; Huis A 3, ankerjaartal 1785; A 100, zonnewijzer:
1799.
8. A 134, vroegere WATERMOLEN (XVII) met oud deurtje.
h. Van de schutterij en broederschap van Maria en St. Salvius wordt bewaard: een
zilveren ketting met vogel (XVI), halsstukken en koningsplaten (XVII, XVIII en
XIX).
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Linne.
a. Hier werden twee gepolijste vuursteenen bijlen (een in de heide ‘Hobert’) gevonden;
een ervan in het Rijksmuseum te Leiden; bronzen dolk, in de Maas gevonden, thans
in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.
c. In de kom: een houten WEGKRUIS (XVII?).
e 1. Op een weiland bij 't huis Heisterum: een eenvoudig vierkant, baksteenen, met
pyramide gedekt HEILIGENBEELDHUISJE (XVIII), waarin een houten Pietà (XV).
2. De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd in 1897 door C. Franssen, bezit:
Romaansche hardsteenen doopvont (XII).
Eiken preekstoel Lodewijk XV (1759).
Kruisbeeld (naar oud model, midden-XIX?).
Twaalf eenvoudige banken (XVIII?) met liervormige kanten.
Schilderijen: Verrijzenis (XVII d), H. Dominicus en de rozenkransvereering (XVII
d), H. Martinus (XVIII A).
Verguld zilveren miskelk (XVII B).
Driestel, kazuifel met oud kruis en paal, velum (XVIII?).
Twee klokken, een van 1349 en een in 1457 gegoten door Jacob van Venloo.
Op het kerkhof een steenen grafkruis (± 1600).
g 1. HUIS HEISTERUM. Eenvoudig rechthoekig baksteenen gebouw (XVIII b,
gemoderniseerd), twee verdiepingen hoog, het front van vijf vensterbreedten gevat
tusschen twee vierkante kamertorens, de rechter nog met oude gefatsoeneerde spits;
dakruitertje met windvaan, waarop 1789.
Aan de aansluitende boerderij, een gevelsteentje met 1760.
2-3. A 14, fraaie ankers o.a. 1752; A 22, gevelsteentje: 1754.

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

195

Maasbracht.
a. Een bijl van leiachtige en een van serpentijnsteen, gevonden te Maasbracht en te
St. Joost, waren in de voormalige verzameling Guillon te Roermond.

Brachterbeek.
e. De KAPEL (O.L. Vrouw) is een eenvoudig baksteenen gebouw van drie traveeën
met 3/8-sluiting. In den voorgevel een gedenksteen: 1701; dakruitertje. De kapel
bezit:
Houten tabernakel (XVIII a).
Hardsteenen wijwatervat (XVIII a).
Een paar kleine gegoten koperen drievoetkandelaars (XVII B).
g 1-6. Huizen met ankerjaartallen: C 38: 1832; C 45: 1819; C 66: 1842; C 70: 1805(?);
C 80: 1732; C 92: 1843.

St. Joost.
e 1. Van een XVI opgeheven KLOOSTER staat nog, thans vormende een deel eener
boerderij, een rechthoekig, mergelsteenen, één verdieping hoog gebouw (XIV, refter?)
met, aan een lange zijde, vijf, deels tot huisvensters veranderde, hooge
spitsboogvensters. Bij de bewoners worden bewaard:
Houten Madonnabeeld (XVII) en het beeld van een heilige met rochet (XVII of
XVIII, zeer beschadigd).
2. Half vernield kalksteenen HEILIGENBEELDHUISJE (St. Jodocus), opgetrokken
met fragmenten van een gebouw (XV).

Kruchten.
e 1-2. Nabij de hoeve Bosserhof (Echt), een vierkant baksteenen
HEILIGENBEELDHUISJE (O.L. Vrouw, XVIII?) met nissen versierd, en onder gemetseld
zadeldak. Aan den
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z.g. Mollenweg, een dergelijk huisje (XVII of XVIII) onder gemetseld pyramidedak.
g 1-5. Huizen met ankerjaartallen: B 11: AH 1742; B 27: 1792; B 29: AW 1751.

Maasbracht.
e. De R.K. KERK (H. Gertrudis), gebouwd in 1891 door J. Kayser, heeft nog den
gothischen, geheel vierkanten, mergelsteenen TOREN (XIV) van drie geledingen, de
benedenste effen, de middelste versierd met drie rondboognissen aan eiken kant, de
bovenste met naar elken kant twee spitsbogige galmvenstertjes; achthoekige spits
met keperhoeken. De kerk bezit:
Communiebank (1835).
Hardsteenen doopvont of wijwatervat (± 1500).
Preekstoel en koorbanken (XIV a-b).
Drie-en-twintig banken met harpvormige zijkanten.
Houten beelden: Kruisbeeld (± 1500), Maria (± 1500), en H. Johannes (± 1500),
vrouwelijke Heilige (XVI of XVII, verminkt), Madonna (XVII), H. Ambrosius en
H. Augustinus (± 1700, beide nieuw opgemaakt).
Zilverwerk: stralenmonstrans (1725, thans reliekhouder); ciborie (laat Lodewijk
XVI, ± 1820), wierookvat (laat Lodewijk XVI, ± 1820) met scheepje.
Rood- en geelkoperen Godslamp (XIX A, grof). Zeven paar gegoten koperen
drietvoetkandelaars (XVII B).
Voorts: voormalige communiebank, samengesteld uit fragmenten (XVII).
Gesneden oplegsels (± 1700) op nieuwe sacristiekast.
Twee klokken: een in 1752 gegoten door Alexius Petit en een in 1827 door Petit
en Fritsen.
PASTORIE (XVIII), van baksteen, met twee voorvleugeltjes.
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g. 1-6. Huizen met ankerjaartallen: A 1: 1782; A 12: 1816; A 22: 1782; A 24: 1785;
A 52: IH 1(7?)51; A 70: 1774.

Maasbree.
a. Ten N.W. van Blerik een Germaansche begraafplaats. Sporen van een Romeinsch
GEBOUW te Hout Blerik.
Een bronzen Medusa-kop en paardetuig werden in de Breebeek gevonden. De kop
is in het museum-Kam te Nijmegen. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden:
gepolijste vuursteenen bijlen, Gallo-germaansch aardewerk, een zwaard uit den
bronstijd, Romeinsch aardewerk en tal van andere Romeinsche voorwerpen. In het
museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: Romeinsch aardewerk
uit een brandgraf te Blerik.

Baarlo.
c. Aan den weg bij het kasteel Scheres een houten WEGKRUIS (± 1700).
e 1. De R.K. KERK (H. Petrus), gebouwd in 1878 door P.J.H. Cuypers, bezit:
Kop van een doopvont (XIII).
Eiken preekstoel (XVII B of XVIII A, veranderd, o.a. toegevoegde of herplaatste
XVIIe eeuwsche beeldjes).
Houten beelden: H. Urbanus (± 1500), H. Antonius Abt (XVI A), H. Jozef (XVII),
twee Kruisbeelden (een XVII en een XIX A, door Mathias Kessels), H. Petrus en H.
Paulus (XIX, door Leeuw Senior); groepje: Beweening (XVI a; onvolledig);
paaschkaars (XIX A, geboetseerd door Mathias Kessels). Schilderij: H. Dominicus
en de 15 mysteriën (1755, doek).
Verzilverde koperen stralenmonstrans (± 1800), Vier paar gegoten koperen
drievoetkandelaars (XVII c) en een paar geprofileerde (XVIII). Godslamp (XIX A).
Kazuifel (XVIII); rochet met Vlaamsche kant (XVIII).
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Twee missalen, één (1685) van Du Pree-Roermond en één (1754) van Plantijn met
zilverbeslag.
Drie klokken: een in 1719 gegoten door Jean Petit en Fcior(?), een in 1737 door
Jean Petit en een in 1775 door Jean Petit en Henricus zijn zoon; bel (1734 door Jean
Petit).
Op het kerkhof een (thans omgekeerde) oude zerk en een achttal steenen grafkruisen
(XVI - 1678).
In de pastorie wordt bewaard een memorietafel voor Herman Jurgen von Hardenrath
(volgens modern opschrift 3-X-1626), daarop afgebeeld in knielende houding; de
tafel zelf vertoont de Graflegging (± 1550, Antwerpsche school; moderne
overschildering).
2. De KAPEL van den H. Antonius van Padua, is een zeshoekig (gewit) baksteenen
bedehuisje (XVIII) onder tentdak.
3. De KAPEL van de H. Anna, onaanzienlijk (gewit) baksteenen bedehuisje
(midden-XVIII), bevat een houten beeld van H. Anna met Maria (XVIII A), dito van
H. Urbanus (XVI?), Heiligenbeeldje (XVII).
4. Een WEGKAPELLETJE (XIX A), halfweg de Berkt, bevat resten van een houten
troonomlijsting (XVIII).
g 1. Het KASTEEL VAN BAARLOO is een binnen een omgrachting opgetrokken, twee
verdiepingen hoog, ongeveer zes vensterbreedten lang en breed, vierkant baksteenen
gebouw (XVI of XVII) met binnenplaatsje, de oostgevel met iets hoogere torenvormig
bekroonde hoeklokalen, de westgevel met, in het midden, een ouderen nog één
verdieping hooger opgaanden, vierkanten poorttoren (XV of XVI, tongewelf, thans
dichtgemetselde spitse poortboog) met tentdak; eenige gevels gemoderniseerd en
gecement. Inwendig verbouwd (XVIII, XIX, XX); marmeren schoorsteenmantels
(± 1800); binnenhal met marmertegels; zaaltje met Empire stucplafond en dito
papieren behangsel. Binnen de om-
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grachting: eenvoudige baksteenen (vroegere kasteel-) hoeve (XVII) met poorttoren.
2. HUIS DE RAAY, gemoderniseerd, vierkant, vijf vensters breed, drie verdiepingen
hoog baksteenen gebouw; bevat nog twee marmeren schoorsteenmantels (XVIII) en
een herlegden marmeren tegelvloer (XVIII).
3. HUIS DE ROFFAERT, eenvoudig, baksteenen, twee verdiepingen hoog, vijf
vensterbreedten lang gebouw (XVII, veel veranderd) onder zadeldak; natuursteenen
Ionische pilasterschouw. De aansluitende hof heeft boven de inrijpoort het
alliantie-wapen van Kessels-van Spee met 1629.
4. Aan den zijgevel van het eenvoudige baksteenen VEERHUIS (ankerjaartal 1822),
verplaatste wapensteen van 1747.
5-12. A 6, met sierankers o.a. 1786; A 114, ankerjaartal 1719; A 120, dito 1711; A
131, dito 1786; A 150, dito 1818; A 158, dito 1843; A 144, dito 1818. De hoeve Spee
Geerten, nieuw, heeft herplaatste ankers, vormende het jaartal 1661.
12. WATERMOLEN (XVIII, thans met stoomturbine) met stuwvijver en waschhal
(XIX).
13. Ten N. van het dorp een houten STANDAARDMOLEN op ronden gemetselden voet.
h. De schutterij van St. Antonius en St. Urbanus bezit een zilveren ketting met vogel
(XVII?), medailles (1565, 1657), schildje (1599) en platen (1660 tot 1826), alsmede
een zijden vlag (XVIII d?).

De Berkt.
g. KASTEEL DE BERKT, thans Missiehuis der Eerw. Paters Franciscanen. Ter plaatse
van het oude kasteel is (XIX a-b) een nieuw gebouw opgetrokken met klassiek
parkfront van 11 vensterbreedten (nabootsing van natuursteen met pleister en hout,
balconveranda van gietijzer). Inwendig; stucplafonds en marmeren schoorsteenmantels
(XIX a en
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XIXb ). Van den voorburcht bestaat nog de frontvleugel (XVIII) met een twee
verdiepingen hoogen baksteenen gevel van zeven vensterbreedten en met hardsteen
vierkant omzette rondboogpoort, vroeger met valbrug; de (veel veranderde) vensters
met hardsteen omraamd. (Verplaatste) gevelsteen met alliantiewapen (d'Olne-van
Erp-Holt); verplaatste wit marmeren schoorsteenmantel (XIX A). Alhier bewaard
drie paar houten drievoetskandelaars (± 1700).

Blerik.
e. 1. Van de vroegere R.K. PAROCHIEKERK (H. Lambertus) bestaat nog, thans
vrijstaand, het mergelsteenen KOOR: een 5/8-polygoon (XVI a?) met eenvoudige
steunbeeren en spitsboogvensters; overkluisd met een op kraagsteenen ontspruitend
straalribgewelf met ster; thans afgesloten met een gevel (XIX d).
2. De R.K. KERK (H. Antonius van Padua), gebouwd in 1897-1899 door den architect
C. Franssen, bezit:
Resten van een houten barok altaar (XVII) en van een tabernakel Lodewijk XV,
met troon.
Gedreven koperen doopvont (XVIII A, met deksel).
Houten beelden (meerendeels geschonden): H. Sebastiaan, H. Antonius Abt,
Heilige? (alle XVI), Moeder van Smarten (± 1600), Kruisbeeld, H. Hubertus, H.
Urbanus (alle XVII), H. Lambertus(± 1700); groep: H. Annatrits(XVI B).
Schilderij op hout: Calvarie (XVII B, voormalig altaarstuk).
Zilveren stralenmonstrans Lodewijk XV (latere voet). Miskelk (XVIII c-d.).
Reliekhouder Lodewijk XV. Twee paar gegoten koperen geprofileerde kandelaars
(XVII a).
Koorkap van gebloemde zijde (XVIII).
Twee portaalfronten Lodewijk XV, met dubbele deuren.
Stel eiken kerkbanken (XIX A).
Op het kerkhof een zevental steenen grafkruisen (1617-1832).
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Ter pastorie bewaard, afkomstig van eene oude schutterij: zilveren vogel, twee
rozetten (H. Maagd en S. Sebastiaan) en een schildje met (verminkte) jachtvoorstelling
(XVI en XVII).
De PASTORIE, baksteenen woonhuis (XVIII a), de gevel met het ankerjaartal 1840
(eene verbouwing betreffende); zaal Lodewijk XV met betimmerde en betegelde
schouw (portret), kamer met dergelijke schouw; tegelhaard Lodewijk XV.
g 1-3. Nr. 4, vrijstaand baksteenen huis (ankerjaartal 1705), thans gecement, onder
zadeldak tusschen toppen met kwartcirkel-trapjes; nr. 20, baksteenen gevel (thans
gecement), links met gezwenkten top, rechts met poort, ankerjaartal 1708; nr. 27,
ankerjaartal 18(2?)8.
4. DE BONG, Woning met ankerjaartal 1718.

Maasbree.
e 1. De R.K. KERK (H. Aldegundis), georiënteerd met 71/2o noordelijke afwijking,
van baksteen opgetrokken en met ribgewelven overspannen, bestaat uit: a. een geheel
vierkanten westtoren (XV) van drie geledingen (hooge ingangsnis met
spitsboogvenster, bovengeledingen met twee siernissen aan elken kant, de bovenste
met galmgaten, uitgebouwde trapkoker, houten spits XIX d); b. een driebeukig schip
van drie traveeën (XV) op kruispijlers met hoekschalken, de blinde middenbeuk
hooger en breeder; toegevoegde vierde travee (1535) met netgewelven en, in den
zuiderbeuk, een stergewelf; c. en d. een nieuw dwarsschip en een koor, in aanbouw.
De kerk bezit:
Grafzerk met het wapen-van Lom en zestien kwartieren (16.., zeer gesleten);
grafzerk (XVI?, zeer gesleten).
Houten beelden: Kruisbeeld (XVI), H. Aldegundis (XV, geschonden), H. Nicolaas
(XVI, overblijfsel).
Schilderijen: H. Barbara en H. Catharina v. Alexan-
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drië (XVII B), beide op paneel; H. Antonius Abt (XVIII a), H. Anna (XVIII A), doop
van Christus (XVIII, op doek, verwaarloosd); aanbidding van het H. Sacrament
(XVII), op leer, in goudleertrant.
Zilveren stralenmonstrans (± 1700, met H. Aldegundis en Wido); zilveren ciborie
(± 1700); koperen wijwaterscheepje (XIX a).
Klok in 1399 gegoten door Arnoldus de Gravia; twee klokken in 1751 gegoten
door Christian Voigt den zoon. Uurwerk in 1752 vervaardigd door Cornelis Remmen.
Klokkenstoel (1680).
2. Het nieuwe KAPELLETJE van St. Anna bevat een H. Annatrits (oud?).
3. De oude PASTORIE is een (thans gecement) één verdieping hoog, baksteenen huis
(± 1700?) onder zadeldak met spitsje; in den schuur, ingemetseld: drie hardsteenen
koppen van een doopvont (XIV). De teruggevonden fragmenten van die vont worden
met de koppen weer bijeengevoegd, en de vont (XIV), gerepareerd, voor de kerk
bestemd.
h. Zilveren ketting (van de opgeheven schutterij van St. Antonius) met vogel (±
1600), halsplaten (1629-1809) en koningsplaten (één gedagteekend 1752).

Op Echtenrooi.
e. De kleine KAPEL (H. Anna), onbelangrijk, thans gecement met topgeveltje en
spitsje (ankerjaartal 1767, vergroot XIXc), bevat een houten barok altaartje met
beeldgroep: Anna en Maria (XVII of XVIII), een Mariapop (± 1700, in kastje) en
een eenvoudige lattenbank Lodewijk XVI. Houten Kruisbeeld (XVII) aan den
buitenkant.

't Root.
e. KAPEL van O.L. Vrouw, kleine baksteenen 3/8-gesloten kapel, de top met gezwenkte
kanten en gevelsteen
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(1695), bevat een houten Madonnabeeld (XVII) en een Maria-groepje (XVII, onder
een stolp).

Westering.
g. Het HUIS WESTERING is een (thans als schuur gebezigd en ten deele gecement)
twee verdiepingen hoog rechthoekig huis van baksteen, onder zadeldak tusschen
twee topgevels met, drievoudig, gezwenkte ojiefkanten; duivegaten; ankerjaartal
1613; gemetselde tandlijsten; korfboogvensters met houten kruiskozijnen. Aansluitend
laag schuurtje uit denzelf den tijd.

Maasniel.
a. In de heide bij Azenraai werden steenen werktuigen gevonden.
In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden bevinden zich: een gepolijste
vuursteenen bijl, een schaal van vroeg-Germaansch aardewerk, Romeinsche munten,
Romeinsch aardewerk en andere hier gevonden Romeinsche voorwerpen.

Azenraai.
e. De R.K. RECTORAATSKERK (O.L. Vr. v.d. Goeden Raad en H. Jozef), in 1903
gebouwd ter vervanging van een kapelletje, bezit:
Eiken preekstoel (XIX a).
Twee houten engelen (± 1700, geschonden).
Stralenmonstrans (midden-XVIII; veranderingen); zilveren ciborie (1686).
Koperwerk: een paar kandelaartjes, een paar wandblakertjes, een paar
wandluchtertjes (alle XIX A), een paar spiegelblakers (1845).
Zwart driestel (XIX A).
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Twee zit- en knielbanken (XVIII A) en een zeer eenvoudige knielbank (XVIII).
g. Houten STANDAARDMOLEN.

Broekhin.
A 157, boerderij met ankerjaartal 1749.
c. Houten WEGKRUIS (± 1700).

Leeuwen.
c. Houten WEGKRUIS (XVII).
e. De KAPEL bezit een houten kruisbeeld (XVII).
g 1-4. A 42, gevelsteen 1721; A 49, gevelsteen 1791; A 59, 60, gemetseld en
ankerjaartal 1743; A 78, ankerjaartal 1803.
5. WINDMOLEN (bovenkruier) met daarmee verbonden WATERMOLEN en molenhuis.

Maasniel.
e. De R.K. KERK (H. Laurentius), gebouwd in 1880 door den architect Weber, heeft
van de door Karthuizers gebouwde vroegere kerk, nog een geheel vierkanten en effen
baksteenen TOREN (1775), met eenvoudig vierkant portaal eenerzijds en dito
doopkapel anderzijds; binnendeuren met versierde paneelen; twee ingemetselde
eenvoudige marmeren wijwatervaten. De kerk bezit.
Houten tabernakel (XVII), thans H. Oliekastje (XIX A).
Zwart marmeren doopvont (XIX a), waarop koperen vaasdeksel met gedreven
voluutschoren.
Twee hardsteenen koppen van een romaansche doopvont (XII), bewaard bij een
smid.
Preekstoel (± 1700).
Houten beelden: engel (XVI a, beschadigd). H. Petrus, H. Paulus, H. Laurentius(?)
(± 1600). Ivoren Kruisbeeld (± 1700, op voet).
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Twaalfarmige koperen lichtkroon (XVII, beschadigd), een paar wandarmpjes (XIX
a), drie paar diverse wandluchters (XIX).
Eiken offertronk Lodewijk XVI.
Zilverwerk: stralenmonstrans (± 1700); miskelk (1605), processiekruis (XVIII?).
Koperwerk: Godslamp (XIX A), kandelaars: twee paar geprofileerde (XVIII A); vier
paar gedreven paaschkandelaars (XVIII); een gedreven drievoets (XVIII A); een
dubbelarmigen kandelaar (XIX A); credensstandaard (XIX A); een paar carillons
(XVIII). Komfoor.
Koorkap (XVIII?).
Missaal (Plantijn, 1737) met zilverbeslag.
Twee kerkbanken met liervormige kanten (XVIII B, eenvoudig); een ratel; een
naambord (XVIII).
Klok, in 1527 gegoten door Ioeres Sulrer (Sulris?).
Op het kerkhof een grafkruis (± 1700).
In de pastorie, met ankerjaartal 1768, houten schoorsteen-ommanteling en
stucplafond Lodewijk XV.
g 1. HUIS DE TEGELEYE, nog ten deele omgrachte vroegere heerenhuizing (?), thans
voor woningen en schuren ingericht. Van het van baksteen opgetrokken, drie
verdiepingen tellende, rechthoekige hoofdgebouw (XVII), verheft zich een deel, als
vierkante toren, nog één verdieping hooger, onder gefatsoeneerd tentdak; gemetselde
tandlijsten, boogfries, smalle, deels dichtgemetselde, deels veranderde vensters.
2. Van het HUIS DE TOREN, gelegen op vroeger omgracht terrein, met de
bedrijfslokalen aan een hof, bestaat het baksteenen woongebouw uit: a. een vierkant,
met zware muren opgetrokken, één kamer insluitend, blijkbaar voormalig zelfstandig,
deel (XIV of XV) van toenmaals drie gemetselde verdiepingen, de bovenste op
tandlijst iets overgebouwd (keldergewelf, onderwelfde vloeren, schietgaten,
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arkeltje, hoekpinakels); inwendig: een zijdelingsch steektrapje; met een topgevel
afgesloten dakverdieping (XVII of XVIII; moderne vensters); b. een even hoog
vierkant gedeelte (XVII B of XVIII) met gezwenkten top, en met aan den zijkant
een één verdieping hooger opgaand vierkant smal torentje met spits; c. een modern
deel.
3. HOEVE WEIJERSHOF (XVII B of XVIII a); het woonhuis onder zadeldak tusschen
gezwenkte toppen.
4-9. B 202, oude topgevel (XVII?) met tandlagen; B 216, steentje: 1800; B 217,
ankerjaartal 1772; B 247, ankerjaartal (1)719; B 278, ankerjaartal 1728; B 331,
ankerjaartal 1749.
10. Op den Donderberg een STANDAARDMOLEN.

Maastricht.
a. Vóórhistorische, Romeinsche en Oud-Germaansche monumenten.
1. In het Bosscherveld, ten N. van de stad, zijn overblijfselen gevonden van een
PAALWONINGDORP uit vóórhistorischen tijd. Voorwerpen hieruit waren tot 1894 in
het toenmalig museum-Ubaghs te Maastricht, thans wellicht in het museum te Brussel.
2. Op den St. Pietersberg werden gekapte vuursteenen werktuigen gevonden; aan
den voet van dezen berg en elders in de gemeente gevonden gepolijste vuursteenen
bijlen, berusten in het museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
te Maastricht en in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
3. Overblijfselen van ringmuur en torens van een Romeinsch CASTELLUM in de
nabijheid van de O.L. Vrouwekerk werden ten deele blootgelegd bij de
herstellingswerken der kerk en ten deele opgegraven in 1921 en 1924.
4. Overblijfselen van Romeinsche GEBOUWEN werden ver-
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der aangetroffen: op het terrein van de O.L. Vrouwekerk en in de aangrenzende
straten, vooral in de Groote Stokstraat (in 1840 het hypocaustum van eene
badinrichting); en in de Rechtstraat te Wijk, op den Louwberg (opgegraven in 1879)
bij Kaberg en te Limmel.
Romeinsche baksteenen, ronde schijven van hypocaustumpijlertjes, vierkante
verwarmingsbuizen, dakpannen en andere bouwresten worden bewaard in het museum
van hel Geschied- en Oudheidkundig Genootschap te Maastricht en in het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
5. Romeinsche BEGRAAFPLAATSEN op den linker Maasoever: buiten de Helpoort,
bij en op den St. Pietersberg, op St. Servaasklooster, aan de Tongersche straat en
langs de Boschstraat; op den rechter Maasoever aan het Sterreplein en bij het station
te Wijk, aan de Steenstraat en aan de Bek te Limmel, Aardewerk (I-IV), glas, brons,
ijzer, munten en andere voorwerpen op die begraafplaatsen of elders te Maastricht
gevonden, berusten gedeeltelijk in de twee bovengenoemde musea. In het museum
te Maastricht ook Romeinsche beeldhouwwerken en steenen met opschriften.
6. Muurwerk en pijlerfundeeringen van een (laat-Romeinsch of) Merovingisch
GEBOUW onder de parochiale meisjesschool van O.L. Vrouw, onder de Stokstraat en
de aan de overzij gelegen huizen zijn blootgelegd in 1902, 1918, 1924 en 1925.
7. Frankische en Merovingische BEGRAAFPLAATSEN met steenen sarcophagen
bevonden zich te St. Pieter en op het terrein der St. Servaaskerk. Voorwerpen, hieruit
afkomstig, zijn in de twee bovengenoemde musea en in de schatkamer der St.
Servaaskerk.
8. Merovingische munten, te Maastricht geslagen, in de particuliere collectie van
Dr. Schols en in het museum te Maastricht.
9. Bij Nekum onder St. Pieter ‘De Tombe’, een kunstmatig opgeworpen heuvel,
die in de vroege middeleeuwen een
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zwaren vierkanten toren droeg. Muurwerk en fundeeringen van dezen toren werden
in 1920 blootgelegd.

Amby.
e. Kerkelijk gebouw.
De noodkerk (O.L. Vrouw van Lourdes) bezit:
Geschilderde eikenhouten communiebank (± 1800), met gebeeldhouwd
middenpaneel, de Emmausgangers voorstellend, twee hoekpijlers met Aäron en
Melchisedech.
Eikenhouten preekstoel (± 1800), met gebeeldhouwde paneelen (afkomstig uit de
Ned. Herv. kerk te Schipluiden).
Zilveren stralenmonstrans (XIX A); op den voet alliantiewapens van Hacfort-van
Wijnbergen; zilveren Godslamp (XVIII B).
Zes geelkoperen kandelaars (XVII A?), afkomstig uit de St. Mathiaskerk te
Maastricht.
Twee gesneden collecteklompen (XVIII B).

g. Particulier gebouw.
Het KASTEEL GUESSELT is een eenvoudig rechthoekig, door grachten omgeven
gebouw (XVII b) met een toren in het midden van den voorgevel (doorgaand
hoofdgestel met consoles) en twee latere vleugels, die een voorplein insluiten. De
toren, versierd met een ovaal venster in gebeeldhouwde omlijsting en spreukbanden
(1657), heeft een uurwerk, een hoofdgestel met consoles en een achtkante ingesnoerde
leien spits met piron (1887).
Voorburcht met ter weerszijde een woning (jaarankers: 1820 en 1847); ijzeren
hek (XVIII), XIX a overgebracht van het kasteel Volenbeek bij Putten (G.).

Heugem.
e. Kerkelijk gebouw.
De R.K. KERK (H. Michael), een modern gebouw, heeft nog den ouden toren (XVIII
B) van baksteen met hardstee-
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nen details en een lage vierzijdige leien spits. De kerk bezit:
Gebeeldhouwde eiken communiebank (XV d of XVI a, oorspronkelijk triomfbalk?),
met de borstbeelden van den Zaligmaker en de Apostelen.
Koperen doopvont (XIX A).
Twee eiken banken (XVII d of XVIII a) met gedraaide pooten.
Houten corpus (XVI A) van triomfkruis (vernieuwd). Houten statiekruis (XVIII
d).
Schilderijen: gastmaal van Herodes en bekeering van Saulus (XVIIIa, doek, naar
Rubens); naar links gewende heilige, te voeten uit, schrijvend in een bergachtig
landschap (XVIII d, doek, onder Vlaamschen invloed); de H. Andreas en de H.
Catharina van Alexandrië (XVII d, doek); Christus aan het Kruis met Maria en
Johannes, den aartsengel Michael en de H. Barbara (XVII a, paneel, Hollandsche
school, richting Pynas; vergroot).
Zilverwerk: Gedreven en gegraveerde stralenmonstrans, gedeeltelijk verguld; voet,
steel, nodus en draagvlak zijn oorspronkelijk van een cylindermonstrans (XVI B);
bovenstuk (XVII d?). Gedreven reliekhouder (XVIII A, Maastrichtsche keur).
Gedreven vergulden miskelk (1687) met gegraveerde platen.
Koperwerk: vijf paar gegoten kandelaars (XVII B).
Twee gegoten altaarluchters (XVIII).
Vier paar geslagen altaarkandelaars (XIX A).
Klok (± 1300) met opschrift in uit de hand gevormde letters.
Op het kerkhof acht grafkruisen (1636-1840).

Limmel.
e. Kerkelijk gebouw.
De R.K. KERK (H. Johannes de Dooper), gebouwd in 1863, vergroot in 1913, bezit:
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Doopvont (XII B of XIII A) van Naamsche steen; gebeeldhouwde kuip met vier
koppen (bijgehakt), op ronden pijler, vergezeld van vier vernieuwde kolommetjes.
Op het moderne koperen deksel vier gegoten koperen medaillons, volgens opgave
afkomstig van het oorspronkelijke deksel, doch vermoedelijk naar het oude voorbeeld
vervaardigd.
Houten credenstafel (XVIII d).
Eiken preekstoel (1657).
Twee gebeeldhouwde grafzerken met opschriften (1634 en 1661); bovenstuk van
een zerk (XVII A) in den kerkhofmuur.
Houten beelden: H. Barbara (XVII a?), modern gepolychromeerd; H. Johannes
den Dooper (XVII A?), modern gepolychromeerd.
In de pastorie drie oude schilderijen op doek: gastmaal van Balthazar, Maria
Magdalena en Christus aan het kruis.
Drie zilveren oliebusjes in ovaalvormige zilveren doos met gedreven versieringen
(XIX A).
Koperen wierookvat (XVII A).
Houten altaarkruis (± 1700) met ivoren Christusbeeld en zilveren beslag.
Altaarkruis op met schildpad ingelegd voetstuk (XVIII).
Twaalf gegoten koperen altaarkandelaars van verschillende hoogte (XVII B); vier
dito (XVIII en XIX A).

g. Particuliere gebouwen.
1. Het KASTEEL BETHLEHEM, een op rechthoekig grondplan opgetrokken complex
met voorgevel op het Z.O., bestaat uit: a. een grootendeels modern huis met
achtkanten traptoren en b. de overblijfselen van een kasteel (XVI a, gewijzigd XVII
en later), gedeeltelijk omgracht: drie vleugels en een hoektoren om een rechthoekigen
hof opgetrokken. De vleugel op het Z.O., aansluitend bij het moderne huis, is van
mergel en twee verdiepingen hoog. De uitgebouwde ronde hoektoren (gewijzigd
XVII) heeft kruisven-
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sters (gerestaureerd), kleine vensters en eenige met tusschendorpel; geprofileerde
daklijst en windvaantje; gelijkvloers toegankelijk door een in den 2 M. dikken muur
gemaakten ingang; gedekt met een koepelgewelf; even boven den grond de aanzet
van een gewelf; op de verdieping een van elders overgebrachte schouw (± 1600) met
het wapenvan Wassenaer (1707). De vleugel op het N.W. met een steenen brug van
twee bogen en met een poort, is opgetrokken in mergel en naar het N. met een topgevel
(XVII, vroeger een hoektoren?) gesloten. Aan den hof: geprofileerde daklijsten,
vensters met tusschendorpel en gedekt met accoladeboog (ten deele gewijzigd XVII
en XVIII). In den hoek tegenover den toren, eenvoudig uitgebouwd trappenhuis (XVI
a).
2. Het KASTEEL JERUZALEM (XVI a), oorspronkelijk met twee vleugels naar het Z.W.
aan een binnenplein, waaraan een achthoekige traptoren, meermalen gewijzigd, is
nu een landhuis met het front naar het N.O., gedekt met een gebroken kap, leien dak
en segmentvormig fronton, en heeft in den zuidoostvieugel dichtgemetselde
tusschen-dorpelvensters; in den aangrenzenden topgevel kruisvensters, mergelbanden
en hoekblokken; in den gevel op het N.W. kleine vensters in omlijsting van mergel,
een ervan met Jeruzalemkruis; in den achtkanten toren, met leien spits en vaantje
met Jeruzalemkruis, een houten spiltrap en kleine vensters in omlijsting.
Inwendig: familieportretten (XVII a-XVIII d) uit de geslachten de Crassier, Kerens,
de Bounam de Ryckholt, del' Hogne, Pelser, Straten Waillet, v.d. Biesen, de Poilvache,
Hollard, d'Hayos, Loyers, van Brienen, Baltin, de Moreau, Rosen en Fosseroule,
voorts schilderijen door L. Bramer, P. Neeffs, E. v.d. Broeck (2), D. Verburg en P.F.
Havricx.
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Maastricht.
b. Verdedigingswerken.
I. Middeleeuwsche:
a. de binnenste ommuring (XIII, na machtiging in 1229 door Hendrik I van Brabant)
bestaat uit een schildmuur van kolenzandsteen, aan de stadszijde gesteund door
pijlers, welke onderling verbonden zijn door bogen, waarop de weergang rustte.
Onder de bogen bevinden zich de schietgaten.
Overblijfselen: langs het Langgrachtje, het Kortgrachtje, (in den tuin van het R.K.
Weeshuis) aan de Ezelenmarkt (schildmuur weggebroken), aan den
Oude-Minderbroedersberg en het Sint Servaasklooster, zeer fragmentarisch langs de
Groote gracht tot aan de Rijks H.B.S.
Poorten en torens:
1. De HELPOORT (XIII, gerestaureerd ± 1880) is opgetrokken in kolenzandsteen
en bestaat uit het eigenlijk poortgebouw, dat aan de veldzijde geflankeerd wordt door
twee halfrond uitgebouwde traptorens, die aan den achterkant rechthoekig zijn en
hier den ingang hebben. In den voorgevel is op de eerste verdieping een houten arkel
uitgebouwd. De beide torens zijn gedekt met leien spitsen, die aan de stadszijde
verlengd en ingesnoerd zijn.
2. TOREN (XIII) van de Tweebergen(binnen)poort aan de Groote Grachtstraat,
ingebouwd in het hoekhuis. De Z.O. ronding, opgetrokken in kolenzandsteen, is nog
zichtbaar.
3. MUURTORENS: op het Langgrachtje, halfrond uitgebouwd, met schietgaten en
eerste verdieping.
4. Een soortgelijke TOREN, geheel ingebouwd, tusschen de Kleine Gracht en de
Gubbelstraat.
b. De buiten-ommuring (midden-XIV, voltooid XIV d, gewijzigd en hersteld XVII
a en XVIII, grootendeels gesloopt) is opgetrokken in kalksteen van Visé, aan de
stads-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

213
zijde met mergel bekleed en voorzien van rondeelen. Overblijfselen:
5. Even ten W. van de Helpoort, het PATER-VINCKTORENTJE (vermeld in 1403,
gerestaureerd in 1906 onder leiding van den architect Sprenger): uitgebouwde ronde
toren van drie verdiepingen, recht aan de stadszijde, opgetrokken van kleine stukken
kalksteen; schietgaten; gelijkvloers een koepelgewelf van mergel.
Naast dit torentje is een klein gedeelte der ommuring bewaard gebleven; hierin
onder den eersten boog een gemak, uitgebouwd op kraagsteenen. Fragmentarisch is
de muur over in de richting naar de voormalige St. Pieterspoort. Zie ook blz. 234.
6-11. In het zuidfront zijn nog zes TORENS over, welke alle tot platforms zijn
gemaakt: een van mergel, een van Naamsche steen, de andere op een onderbouw
van kolenzandsteen of van kalksteen, met een bovenbouw van Naamsche (XV en
later) en soms van baksteen; schietgaten (XIV-XVI). Boven een poortje (vermoedelijk
XV gedicht, in 1909 weder geopend) aan de veldzijde vier geprofileerde kraagsteenen,
vermoedelijk voor een meezenkooi; aan de stadszijde een trap van Naamsche steen
naar den voormaligen weergang.
Het laatste gedeelte der muren tot den westhoek en vandaar tot de voormalige
Tongersche poort vertoont ruime toepassing van baksteen met lagen mergel,
Naamsche steen en eenige vullingen in mergel. Van het westfront, tusschen de
voormalige Tongersche- en Brusselsche poorten, is slechts een klein fragment over.
c. Tot een derde uitbreiding behooren de twee RONDDEELEN ‘Haat en Nijd’ en ‘de
Vijfkoppen’ (1516) in den zuidoosthoek der stad, geheel in Naamsche steen; ‘Haat
en Nijd’ versierd met een uitgehouwen lijst van spitsbogen met neuzen; schietgaten
gedicht. Tusschen beide is in den walmuur de poort ‘Waerachtig’ aangebracht (1886).
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II. Latere:
Van de XVIIe-eeuwsche verdedigingswerken is niets over dan eendeel van het
fort St. Pieter op den Pietersberg, zeer vervallen; droge grachten, diepe put met
wenteltrap naar de groeven; van de XVIIIe-eeuwsche nog fragmenten in het plantsoen
in het Z.W. van de stad en in het N.W. langs den Statensingel (XVIII c-d); iets verder
het voormalig fort Willem I (1816).

c. Brug, gedenkteekenen, pomp.
1. De MAASBRUG, 1280-1298 gebouwd, even noordelijk van eene in 1275 ingestorte
brug, geleidelijk van het W. af hersteld: in 1684 door den Dominicaan Franciscus
Romanus, in 1699 door den Augustijn Jan van der Poort, in 1714 door J. Collard, in
1726 door Gillis Doyen; in 1827 met een gestrekten steenen boog (een houten
vervangende) vermeerderd aan de zijde van Wijk, is opgetrokken van Naamsche
steen en telt negen bogen, voorzien van sluitsteenen met de stadsster en het jaartal
der herstelling, waartusschen aan de noordzijde halfronde steunbeeren, aan de
zuidzijde stroombrekers, oorspronkelijk driehoekig, doch onder het Fransch bestuur
afgerond. De achtste boog (van Maastricht uit) is verbreed. IJzere balustarde (1837),
ter vervanging van een steenen borstwering.
2. Het GRAFMONUMENT van Luitenant-Generaal Baron Dibbets, opperbevelhebber
der vesting Maastricht (1820-1839), aan de Boschpoort, is een eenvoudig monument
met opschriften.
3. Het GRAFMONUMENT van Luitenant-Generaal Baron Destombe, op het voormalig
bastion Destombe aan de Maas, bestaat uit een sarcophaag met opschrift (1845) op
een voet van twee treden, omgeven door een hek, met op de hoeken pijlbundels met
bijl.
4. Markt. POMP (1824) van Naamsche steen, gedekt met een vaas.
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d. Wereldlijke openbare gebouwen.
1. Het voormalig BRABANTSCH (of SPAANSCH) GOUVERNEMENT (XVI A, gewijzigd
in 1670, gedeeltelijk gerestaureerd 1916-1917) is een met den noordgevel aan het
Vrijthof gelegen, in mergel opgetrokken, huis. Drie van de vensters hebben de
oorspronkelijke omlijsting (in den trant als bij het Dinghuis) bewaard; maaswerk,
het gebeeldhouwd wapen van het Habsburgsche huis en het devies van Karel V. In
den achtergevel zes van de acht kleine vensters met accolade-boog. In den
begane-grond de balusters eener voormalige galerij van vier bogen; boven de
geprofileerde omlijsting van den voormaligen poortdoorgang een gebeeldhouwd
fries met twee medaillons met kop, waarvan het westelijke met: Ao 1545.
2. Bouillonstraat 1,3. Het GOUVERNEMENT, ontstaan uit verschillende gebouwen
(midden-XVII en later), in 1777 tot een geheel vereenigd door Mathias Soiron, sedert
1858 eigendom van het Rijk, is een van baksteen opgetrokken eenvoudig gebouw
met twee verdiepingen, gebroken kap en inrijpoort; het zuidelijk gedeelte ingericht
voor het provinciaal bestuur. Inwendig: trap met ijzeren leuning (XVIII d) en twee
marmeren beelden (± 1800) in het trappenhuis.
3. PALEIS VAN JUSTITIE, zie Minderbroedersklooster.
4. Tongersche straat 6-8. Het voormalig COMMANDANTSHUIS (XVIII B) heeft een
sterk gewijzigden, gesausden baksteengevel (XVII). Hoofdgestel met consoles,
muurankers; oorspronkelijk kruisvensters.
5. Vrijthof. De HOOFDWACHT (1736-38, herbouwd in 1773) is een eenvoudig van
Naamsche steen in blokwerk opgetrokken gebouw met gelijkstraats eene gaanderij
van zeven openingen, waarvan de pijlers de eerste verdieping dragen. In het driehoekig
fronton thans het Rijkswapen.
6. Bouillonstraat. De voormalige WACHT (XVIII c), thans ijkkantoor, is een van
Naamsche steen opgetrokken gebouw
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zonder verdieping, ter zijde oorspronkelijk voorzien van twee nissen voor
schildwachten; hierboven gebogen frontons. De ingang, gevat tusschen twee met
tropeeën versierde pilasters, is gedekt door een driehoekig fronton, waarin het
stadswapen; gebroken kap.
7. Graanmarkt 4. WACHTHUISJE (1786, naar ontwerp van Mathias Soiron), van
Naamsche steen, geblokt en met twee driehoekige frontons; de open voorruimte thans
gedicht.
8. Tongersche straat 92. WACHTHUIS (XVIII d) aan de voormalige Tongersche poort;
eenvoudig baksteenen gebouwtje met overhangend zadeldak.
9. Het RAADHUIS, 1659-1664 gebouwd door Pieter Post (de hoekschoorsteenen en
kruiskozijnen later verwijderd) is een vierkant gebouw, geheel van Naamsche steen
met een gelijkstraatsche en twee bovenverdiepingen, met pilasters, onderscheidenlijk
in Dorische, Ionische en Korinthische orden. Midden op het dak een vierkante toren
met spits (1670, voltooid in 1682). Elk der gevels bekroond door een fronton.
De hoofdtoegang, in den westgevel, voert over een dubbele stoep met bordes, door
een driebogige portiek, in een ruime hal of voorhuis, waarlangs aan noord- en
zuidzijde vertrekken liggen. De hal op de eerste en voortgezet in de tweede verdieping
en met gaanderij, is in den toren gedekt met een koepel.
Inwendig: gewelfde kelderverdieping met gevangenissen. Gewelfd gelijkstraats
met oorspronkelijke wacht- en dienstlokalen.
De eerste verdieping bevat de hal en eenige vertrekken. Langs de zuidzijde: a.
commissie- (voormalige Brabantsche schepen-)kamer, trouwzaal tweede klas; b.
twee archiefkamers; c. secretariskamer. Aan de oostzijde: d. burgemeester- en e.
wethouderskamer, vroeger raadzaal. Langs de noordzijde: f. audiëntie- (voormalige
Prinsen)kamer,
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trouwzaal eerste klas, en g. tweede wethouderskamer (voormalige Luiksche
schepenkamer).
Hal: In den koepel zinnebeeldige voorstellingen der vier elementen door ‘Theodorus
van der Schuer Christinae Sueciae reginae Pictor’ (1671; gerestaureerd in 1895 door
den Waalschen schilder Vidar). De naar het W. aangrenzende allegorische
gewelfschilderingen (1670) zijn mede door van der Schuer; in de boogvelden op
doek geschilderd o.a. mansportretten (± 1850) door Theodoor Schaepkens. Twee
gebeeldhouwde dessus-de-porte, Op de tweede verdieping balustrade (XVII c) van
brons met de wapens der schenkers.
a. Lambrizeering (1721, door Gijs Pirotte); stuczoldering met Salomo's recht;
zwart-en-wit-marmeren schoorsteen, waarvoor parketvloertje van leien;
schoorsteenstuk (1720, doek, door Plumier), portret van Franciscus Romanus (1735,
doek, richting van J.B. de Champagne).
b. In de eene kamer een consoleschouw met houten boezemlijst (XVII B); in de
andere een wandversiering van stucwerk (1789, door Gagini), afkomstig uit het huis
Capucijnenstraat 114; schoorsteenmantel van zwart, wit en grijs marmer, en met
geelkoperen haardomlijsting.
c. Stucplafond, marmeren schoorsteen Lodewijk XIV, gobelins, hellebaard met
opschrift: ‘Fürst zu Waldeck II RGMTD’.
d. Ornamentaal stuc-plafond (in 1895 kleurig beschilderd door Vidar); schoorsteen
op roodmarmeren zuilen, stadswapen in cartouches, met een leien parket, en, in de
betimmering met Marot-ornament, een allegorische schilderij (1714, doek, door
Plumier); behangsel van goudleer met Japansche motieven.
e. Beschilderde zoldering: de Olympus (door J.B. Coclers); schoorsteen met gesneden
betimmering, waarin schilderij met de torens van St. Jan en St. Servaas op den
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achtergrond (1706, doek door Theod. van der Schuer); gobelins, landschappen
voorstellend.
F. Rijkversierd stucplafond met allegorische voorstellingen; schoorsteen van
geaderd grijs-rood marmer, opzet van stuc; hierboven schilderij: allegorie der dubbele
jurisdictie, het stadhuis op den achtergrond (1704, doek door Theod. van der Schuer);
gobelins, voorstellende de geschiedenis van Mozes (door F. v.d. Borght te Brussel).
g. Schoorsteenstuk, met het stadhuis op den achtergrond, gemerkt Theod. van der
Schuer Ao 1691.
Op de tweede verdieping bevinden zich langs de zuidzijde a. de moderne raadzaal;
aan den oostgevel b. de wachtkamer der raadsleden.
a. Portretten (copieën) van burgemeesters (XVIII);
b. Schoorsteen van grijze steen, waarboven een schilderij (± 1500, paneel) uit de
Schepenbank, doelende op de onpartijdige rechtspraak; op de lijst het jaartal 1599,
vermoedelijk voor 1499. Verder 32 stadsgezichten (1835-40) door Alex Schaepkens.
Spel van 37 klokken, waarvan 28 gegoten in 1669 door P. Hemony, en 9 in 1707
door Adriaan van den Gheyn van Leuven. Uurwerk door Joost van Zutphen.
10. Het DINGHUIS (XV c, tijdens den bouw of XVI a gewijzigd, in 1696 hersteld
en in 1749 gewijzigd), thans in gebruik bij de Kamer van Koophandel, is opgetrokken
op een trapeziumvormig grondvlak, met een smallen voorgevel op het W. (Groote
Staat), een zijgevel (noordzijde) aan de Jodenstraat en een oostgevel aan een
binnenplaats; het heeft een kelder, een onderverdieping, een over een dubbele trap
met bordes (modern, de oorspronkelijke verwijderd in 1749) bereikbare eerste
verdieping, waarboven nog twee verdiepingen, een hoog zadeldak met ongelijke
schilden, zeskantigen dakruiter met klok en windvaan.
De hardsteenen voorgevel wordt verticaal verdeeld door drie rijen van drie vensters,
waarvan die van de middelste
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rij het breedst zijn, en is gedekt door een driehoekig fronton (XVII d), waarin
wijzerplaat.
De vensters zijn gevat in kolonnetten, wier profiel doorloopt en de
half-cirkelvormige afdekking vormt, waaronder gebeeldhouwd ornament: halve
cirkels met driepassen, op de derde verdieping met het toegevoegde jaartal 1696, op
de eerste met wapenschilden.
De noordgevel, met gedeeltelijk in de eerste verdieping voortgezetten onderbouw
van hardsteen, en met kleine vensters in geprofileerde omlijsting, is opgetrokken in
vakwerk; op de eerste en tweede verdieping eenige kruiskozijnen; de hoofdingang
(1749).
De gevel op het O. is geheel van baksteen met kruiskozijnen van zware stukken
Naamsche steen (vermoedelijk eveneens van 1696).
Inwendig: kelder, onder het geheele gebouw met toegang op het O., gedekt met
een tongewelf van mergel (as O-W.); in den zuidelijken muur eenige lagen veldkeien
en een gedicht poortje; in den noordelijken muur drie gedeeltelijk gedichte
lichtopeningen. Het meest westelijke gedeelte gedekt door twee halve tongewelven
(as N-Z). De onderverdieping, gedekt met vlakke zoldering, heeft in de westelijke
helft een eenvoudige schouw (XV d); tegenover den ingang van 1749 in den
noordgevel, trap met balusters (± 1700). In de westelijke helft van het gebouw zijn
de verdiepingen hooger dan in het oostelijk gedeelte. In de eerste verdieping op het
W. zaal met houten zoldering, de moerbalken met geprofileerde sleutelstukken;
gothische schouw met medaillon, waarop een madonna (modern); het gewelf met
de traceeringen der raveeling zijn gecopiëerd naar het bouwvallig origineel ter plaatse;
vuurplaat, waarop drie heiligen, het Bourgondische kruis, de vuurslag; haardsteenen
met wapens en monogrammen (1666 en later). In de achterkamer een gothische
schoorsteen (XVI a) met de stadsster, den piroen van Luik, rozetten en engelen met
het stads-
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schild, van elders herkomstig; haardsteenen (midden-XVII, eenige XVI).
11. O.L. Vrouweplein, voormalige WOLWAAG, thans stalling, opgetrokken in
baksteen, met een inrijpoort met geblokte en halfrondgesloten omlijsting van
Naamsche steen, die gedekt is door een hoofdgestel, waarboven gevelsteen (1721)
en de gebeeldhouwde wapenschilden van den bisschop en van de Staten; uitgebouwd
dakvenster in het midden; twee vensters met tusschendorpel, in eenvoudige breede
omlijsting van Naamsche steen, aan elke zijde van de poort één.

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De R.K. KERK VAN DEN H. SERVATIUS, is waarschijnlijk omstreeks 900 gesticht,
ter vervanging eener oudere (VI d), door den bisschop Monulphus gebouwde, in 881
door de Noormannen verbrande kerk; zij werd XI a vergroot met een in 1039 door
Nithardus, bisschop van Luik, en Gerardus I, bisschop van Kamerijk, gewijd
dwarspand en met een rechtgesloten koor met zijkapellen en krocht, XII c-d
gedeeltelijk verbouwd, waarbij de rechte koorsluiting werd vervangen door een
halfronde met flanktorens, en de krocht volgestort en vervangen door een nieuwe
onder de kruising, terwijl aan de westzijde een voorgebouw werd opgetrokken, XIII
A en midden-XIV wederom vergroot, in 1425 overkluisd met netgewelven, in 1463
vergroot door Lodewijk XI van Frankrijk met een later weer gesloopte kapel; in 1732
en in 1768 gewijzigd; andermaal in 1811 zeer gewijzigd, waarbij o.a. de krocht onder
de kruising vernield werd. In 1858-1882, onder leiding van Dr. P.J.H. Cuypers
ingrijpend gerestaureerd. Bij ontgravingen, onder leiding van Dr. J. Kalf in 1915
verricht, werden o.a. het oostelijkst, buiten de tegenwoordige absis gelegen gedeelte
der oostkrocht en sporen van den oorspronkelijken rechten sluitmuur van het koor
teruggevonden.
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Het gebouw is een kruisbasiliek van kolenzandsteen en mergel, thans bestaande uit
een driebeukig schip (kern waarschijnlijk ± 900); een dwarspand met twee vierkante
zijkoren (gewijd in 1039), te weerszijden van een vierkant koor (deels 1039, deels
XII c), met een halfronde sluiting, geflankeerd door twee vierkante torens (XII c);
een breeden rechthoekigen westbouw (XII d), met twee rechthoekige torens te
weerszijden van een breeder en lager middengedeelte, en met een omgang, waarbinnen
op de noord- en zuidwesthoeken twee ronde traptorens zijn ingebouwd; en de volgende
aanbouwsels tegen schip en koor, beginnende van het Zuidwesten:
a. een vroeg-gothisch, vierkant uitgebouwd portaal ± 1230);
b. een reeks zijkapellen (gewijd in 1357) tegen den zuidbeuk;
c. een vierkante kapel (XII c) tegen den zuidoosthoek van het dwarspand;
d. een dergelijke kapel (XII c) tegen den noordoosthoek van het dwarspand;
e. een sacristie (XII c) langs de noordzijde van het dwarspand;
f. een noordelijke rij zijkapellen (midden-XIV) tegen den noordbeuk;
g. een groote kruisgang (± 1465), met haar oostelijken en westelijken arm tegen den
noordbeuk aangebouwd;
h. een tegen de noordzijde van den westbouw en den westarm van de kruisgang
opgetrokken, langgestrekt rechthoekige ruimte, bestaande uit de Kapittelzaal (XIII
A en XV), thans als schatkamer in gebruik.
Boven de zijbeuken gaan de oorspronkelijke middenbeuksmuren (X A, verhoogd
in 1425) op, gebouwd van kolenzandsteen in onregelmatig verband, met reeksen,
door liseen-
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vormige uitmetselingen gescheiden, rondbogige spaarnissen, waarin de oude
romaansche vensters vervangen zijn door rondbogige laat-gothische. Het dwarspand
heeft aan de westzijde rondboogfriezen, aan de oostzijde nog het oorspronkelijke
muurwerk met rondboogvensters; de eindgevels XV gewijzigd en doorbroken met
groote spitsbogige vensters. Langs het geheele schip en dwarspand zijn bij de
overwelving, in 1425, steunbeeren en luchtbogen aangebracht. De koornis (XII c-d)
bestaat uit twee geledingen, waarvan de onderste een rij van zeven rondbogige
spaarnissen vertoont, gescheiden door schalken met teerlingkapiteelen, die een
rondgaande geprofileerde lijst dragen; hierop staan in de bovenste geleding ronde
zuiltjes, welker basementen rusten op liggende leeuwtjes, en die, met de hiertusschen
geslagen dubbele bogen eveneens zeven nissen omsluiten, welke om de andere
doorbroken zijn met een rondbogige lichtopening; het geheel wordt bekroond door
een dwerggalerij. De te weerszijden van deze koornis opgetrokken torens bestaan
uit vijf geledingen, waarvan de onderste overeenkomt met die van de koornis, de
tweede, derde en vierde voorzien zijn van gekoppelde rondbogige lichtopeningen
met romaansche zuiltjes, terwijl de bovenste een rondgaande open galerij heeft,
waarboven een rondboogfries.
Het zuidelijk portaal heeft een grooten gedrukt-spitsbogigen ingang, waarboven
drie gekoppelde rondbogige openingen, en wordt gedekt door een zadeldak. De langs
den zuidbeuk aangebouwde kapellen hebben elk een groot spitsbogig venster en een
eigen tentdak.
De westbouw bestaat uit een breeden onderbouw van drie door geprofileerde
waterlijsten gescheiden geledingen, welke met een lessenaarsdak aansluit tegen den
bovenbouw, gevormd door een lager middengedeelte, en twee torens, elk van twee
geledingen. Het middengedeelte wordt bekroond door een neo-gothische,spits, in
1890 gebouwd door Dr. P.J.
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H. Cuypers, naar eene in 1550 opgetrokken spits, welke in 1767-1769 was afgebroken
en vervangen door een barok koepeltorentje, tegelijk met de spitsen der twee torens,
die eveneens in 1890 door de tegenwoordige zijn vervangen. De gevels zijn aan alle
zijden rijk geleed door lisenen, waartusschen rondbogen en rondboogfriezen. De
lisenen der onderste geleding hebben eenvoudig geprofileerde lijstkapiteelen en
voetstukken.
De kloostergang bestaat uit drie vleugels, die met de noordelijke zijkapellen een
vierhoekigen pandhof omsluiten, waarop zij uitzien door drie en vierdeelige
spitsboogvensters met rijke vischblaastraceeringen in rozet- en lelievormen; aan de
noordzijde van den westelijken vleugel een ingang met een spitsbogig portaal (XV
d).
Inwendig (XIX c-d gerestaureerd en beschilderd): over de koornis een half
koepelgewelf (XII c); over de vierkante koortravee een vlak kruisgewelf (XII B) met
elliptische schildbogen en te niet loopende graten; over middenbeuk en dwarspand
netgewelven en over de kruising een stergewelf (1425); over de zijbeuken achtdeelige
kruisribgewelven; in de zijkapellen langs den zuidbeuk kruisgewelven en een
netgewelf, in die langs den noordbeuk kruisgewelven en een stergewelf. In het schip
door rondbogen verbonden zware rechthoekige pijlers (± 900), in 1425 bezet met
halfronde schalken, die op een gebeeldhouwd kapiteel de gordelbogen en gewelfribben
dragen. De pijlers tusschen de zevende en achtste travee zijn breeder dan de overige
en de achtste travee is dieper; de scheibogen dezer travee hebben grooter spanning
en zijn hooger dan de andere, en de impost, waarop zij rusten, is hooger aangebracht
dan de overige imposten. Tegen den lichtbeukmuur boven deze pijlers overblijfselen
van den oostmuur der oudste basiliek. De vloeren van kruising en koor liggen, sinds
bij de restauratie de daarbeneden gelegen krochten zijn herbouwd, negen treden
hooger dan de vloer van het schip.
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Het zuidportaal is overkluisd met twee kruisribgewelven; in de zijwanden rondbogige
spaarvelden, door zuiltjes gescheiden; te weerszijden van de toegang tot de kerk in
de muurdikte een rijke profileering, bestaande uit telkens twee schalken, verbonden
door staande vlakken, tegen elk waarvan een levensgroot beeld: links Abraham,
Mozes, David en Johannes de Dooper, rechts de H. Maagd, de doop van Christus,
de H. Johannes de Evangelist en de H. Servatius; deze wandgeleding is voortgezet
om den tympan van de deur en daar versierd met boven elkaar geplaatste zittende
figuurtjes van koningen en rechters uit het Oude en van heiligen uit het Nieuwe
Testament; in den spitsbogigen tympan drie reliefs: beneden, het sterfbed van Maria
en hare opneming ten hemel, hierboven hare kroning.
De oostelijke krocht (1039), onder het koor, in 1881 herbouwd, bestaat uit drie
beuken, thans gescheiden door bij de restauratie aangebrachte vierkante pijlers, welke
kruisgewelven met schild- en gordelbogen dragen, hersteld op grond van de gevonden
overblijfselen; in den noordmuur een dichtgemetselde ingang; in den zuidmuur een
dergelijke toegang, waarin in 1881 een trap is aangebracht, voerend naar het
dwarspand; beide toegangen kwamen, blijkens de onderzoekingen van 1915,
oorspronkelijk uit in de rechthoekige krochtkapellen te weerszijden van het koor.
Ten W. van deze krocht ligt de XII B aangebrachte krocht onder de kruising, eveneens
bestaande uit drie beuken, gescheiden door zuilen, waarvan de schachten en kapiteelen
nieuw (1881) zijn, de basementen oud (XI, vermoedelijk uit de oostelijke krocht
afkomstig); kruisgewelven met schild- en gordelbogen. Aan de westzijde heeft deze
krocht een toegang naar de z.g. kleine krocht (± 900?), een smalle gang, naar het
Westen uitloopend op een klein vierkant vertrek, het z.g. graf van St. Servaas, en
daarvan gescheiden door een muur met een klein rechthoekig, getralied venster (±
900?) en een later aangebrachte deuropening.
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De westbouw heeft inwendig twee verdiepingen: de benedenste bestaat uit een
rechthoekige middenruimte van drie traveëen, met riblooze kruisgewelven gedekt,
waarlangs aan de westzijde een met kruisgewelven gedekte gang is aangebracht met
een bovengalerij, die boven zijruimten aan noord- en zuidzijde is voortgezet; de
westgalerij wordt gevormd door een breede middentravee, met een half koepelgewelf
gedekt, geflankeerd door twee smallere traveeën, met kruisgewelven overkluisd, te
weerszijden hiervan op dezelfde wijze overdekte zijruimten met een rondbogigen
doorgang uitkomend op de traptorens, welke op dezelfde wijze in verbinding staan
met de galerijen aan de noord- en zuidzijde; de boogstellingen dezer galerijen rusten
op romaansche zuilen met Attische basementen en gebeeldhouwde kapiteelen (XII),
versierd met mensch- en dierfiguren tusschen vlechtwerk van geribde ranken en
bladen (overeenkomend met kapiteelen in de O.L. Vrouwekerk). De bovenverdieping
bestaat uit een hoofdruimte van drie traveeën, de z.g. Keizerzaal, waarvan de
middentravee gedekt is met een koepel op trompen; deze overkoepelde ruimte staat
door gekoppelde rondbogige openingen (de middenzuilen zijn nieuw) in verbinding
met de beide naastgelegen traveeën, waarboven de torens zijn opgetrokken en die
met een vlakke houten zoldering gedekt zijn; deze ruimten worden omsloten door
een gaanderij, bestaande uit kleine rechthoekige traveeën, overkluisd met hellende
tongewelven en op de hoofdruimte uitkomend door op vierkante pijlers rustende
rondbogige arcaden. In den oostmuur der beide torens een uitgespaarde trap.
De kruisgang geeft over den oostarm stergewelven, over den noord- en den westarm
kruisribgewelven; de gewelfribben rusten op schalken met rijk gebeeldhouwde
kapiteelen; de oostarm staat in verbinding met den noordbeuk door een ingang,
waarboven een gebeeldhouwd relief (± 1180), voorstellend de Christusfiguur in een
mandorla, omgeven door
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de symbolen der vier Evangelisten; de westelijke arm heeft een portaal in de meest
westelijke travee van den noordbeuk. De schatkamer is overdekt met stergewelven.
De kerk bezit:
Altaarretabel, bestaande uit een middenstuk (± 1500) met gesneden tafereelen uit
de Passie, en twee geschilderde deuren.
Biechtstoel (XVIII a) met op de hoeken Ionische zuilen, die een zwaar hoofdgestel
dragen met een gesneden fries, waarin: Christianus Reems, en gebogen middenpartij;
het middenvak wordt geflankeerd door twee gesneden beelden voorstellend den
Goeden herder en Maria Magdalena.
Geelkoperen doopvont (XV) in kelkvorm.
Grafmonumenten en zerken: in den westbouw epitaaf (V, Galloromeinsch) van
Amabilis; achter het hoogaltaar steenen grafmonument (XII), met ruitvormige
openingen in de zijkanten en met een latijnsch opschrift (± 1500, wellicht naar een
ouder), betreffende de bisschoppen Monulphus en Gondulphus; hardsteenen
priesterzerk (142.) van Antonius(?) de Baest, kanunnik van St. Servaas; hardsteenen
zerk (XVI d), met knielende mansfiguur, waaronder een cartouche met opschrift en
waarboven wapens; gebeeldhouwd epitaaf van Joh. Maria de Lucano († 1600); epitaaf
van Joh. de Best van Dordrecht († 1615) en Theodoricus Mahieu van Dordrecht (†
1602); marmeren epitaaf van Engelbertus Boonen († 1661) met wapens; marmeren
grafmonument (XVII d) van Herman Frederik, graaf van Berch († 1669) en Walburgis,
gravin van Leeuwenstein († 1683), in 1804 uit de Dominicanenkerk hierheen
overgebracht; gebeeldhouwde granieten zerk van luitenant-kolonel G. Sanderlant (†
1673), met wapens en kwartieren; marmeren epitaaf van Willem Lipsen († 1695),
met gebeeldhouwd relief, voorstellend een voor een kruisbeeld geknielden priester,
daarboven een wapen; epitaaf van Joseph de Meer
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(† 1721), priester; marmeren grafmonument, in 1732 vervaardigd door D.G. Bayer
van Namen, bestaande uit een voetstuk en een bovenstuk met portretmedaillon van
een bisschop; hierop een beeld voorstellend het Geloof, met kelk en kruis.
Beelden (gerestaureerd, nieuw gepolychromeerd en verguld): houten Moeder Gods
met kind, zittend (± 1300, Rhenomosaansch werk?); Maria met kind en druiventros
(± 1400, Bourgondisch werk); H. Barbara (± 1500, eikenhout, Nederrijnsch-Duitsch
werk); houten groep der H. Trits (XVI a, Nederrijnsch werk); houten Moeder Gods
met kind (XVIII c).
Schilderijen: drieluik (± 1600, paneel, trant van Otto van Veen), blijkens opschrift
op de oorspronkelijke lijst in 1864 aan de kerk geschonken; drieluik (paneel) van
het St. Sebastiaansaltaar; drie schilderijen (XVII, doek, Vlaamsche school),
voorstellend de verleening van den Rozenkrans, Christus aan het kruis en den doop
van Christus; in de doopkapel schilderij (doek, copie naar Ant. van Dijck),
voorstellend de Nood Gods; in de krocht op de tombe een viertal staande figuren,
voorstellend de HH. Monulphus, Gondulphus, Valentinus en Candidus; in de sacristie
een schilderij (XV d of XVI a, paneel, Vlaamsche school), voorstellend Christus als
Salvator mundi; in de ornamentenkamer een schilderij (XVI d, paneel, trant van
Frans Floris), voorstellend het Jongste gericht; voorts in den westvleugel van de
kruisgang een aantal schilderijen, waaronder vier (XVII c, doek, Vlaamsche school),
voorstellend de opvoeding van Maria, Christus aan het kruis, Christus staande in een
landschap, Jozef met Jezus in een landschap; schilderij (doek, door Joannes Wery),
voorstellend den H. Hubertus; in het vertrek achter de schatkamer een viertal
schilderijen (XVII of XVIII a, lokale school), twee (midden-XVII, Hollandsche
school, onder Italiaanschen invloed), een
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(XVI d, paneel, invloed van Frans Floris), voorstellend de Boodschap aan Maria, en
een (midden-XVII, doek, Vlaamsche school), voorstellend den H. Dominicus; in de
pastorie eenige schilderijen, waaronder drie (XVII d of XVIII a, doek, Vlaamsche
school), voorstellend een Beweening van Christus, Maria met het Kind, en het Geloof,
voorts een schilderij (XVII d, Hollandsche school?), voorstellend Christus in Emmaus.
In de s c h a t k a m e r eene uitgebreide verzameling gouden, zilveren en bronzen
vaatwerken, ivoren, Kruisbeelden, schilderijen enz., waarvan hier alleen het
allervoornaamste wordt opgegeven*):
Draagbaar altaar van serpentijnsteen in houten omhulsel met zilveren beslag (±
1200), genaamd het reisaltaar van den H. Servatius; hieraan is door middel van een
groen zijden koord een lensvormige bloedsteen (IV?), z.g. zegel van den H. Servatius,
bevestigd met gesneden voorstellingen en Grieksche opschriften.
Verguld zilveren hostiemonstrans (± 1500) in torenvorm, vermoedelijk door den
Maastrichtschen meester Ulric vervaardigd, in 1873 gerestaureerd.
Verguld zilveren reiskelk (XIV) met pateen.
Ivoren pyxis (XII), met verguld zilveren beslag (in 1873 hersteld), bekroond door
een verguld zilveren koepeltorentje (voet in 1873 toegevoegd).
Reliekkistje (XII) in verguld zilveren beslag met émail champlevé.
Verguld koperen reliekschrijn (XII B) in sarcofaagvorm,

*) Voor den schat van St. Servaas zie F. Bock en M. Willemsen, Antiquités sacrées.... de St.
Servais et de Notre Dame à Maestricht. Maestricht, 1873; M. Willemsen, Het heiligdom van
St. Servaaskerk. Maastricht, (1874), beide weliswaar verouderd; in de binnenkort
verschijnende Geillustreerde beschrijving van Maastricht zal deze schat echter uitvoerig
worden beschreven, weshalve hier wordt volstaan met een korte opsomming van het
voornaamste.
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z.g. noodkist van St. Servaas, versierd met gedreven reliefs en email.
Ivoren hoorn (reliekhouder) met verguld zilveren beslag (XIV); twee andere (XIV);
een buffelhoorn met beslag(XV).
Reliekhoofd (XV en XVI); geschenk van Hendrik, hertog van Beieren, na 1579
voor den hertog van Parma hersteld.
Verschillende verguld zilveren en koperen reliekmonstransen (XIV en XV).
Ivoren koffertje (XIV) met zilverbeslag en drie gedreven plaatjes.
Fragment van een glazen bokaal, gevat in een verguld zilveren ananasbeker (XVI
d).
Gouden borstkruis (X), versierd met email en gesneden steenen en met een ivoren
corpus.
Twee verguld koperen, gedreven reliefs (midden-XII). voorstellend staande engelen
met wierookvaten.
Zilveren confessio-sleutel (XI A?), genaamd sleutel van den H. Servatius, waarvan
het handvatsel versierd is met opengewerkt rankenornament.
Stok, gezegd pelgrimsstaf van den H. Servatius, met gesneden ivoren knop (IX?)
Gesmeed roodkoperen Kruisbeeld (XIV), met gegoten geelkoperen corpus.
Koperen aquamanile (XII).
In hout gesneden hoofd van den H. Joannes den Dooper, op ronden schotel (XV,
Duitsch werk).
Fragment van geweven zijden stof (XIII, Siciliaansch werk), in 1863 gevonden
in het voornoemde reisaltaar.
2. De O.L. VROUWEKERK, met welker bouw XI werd begonnen (het door bisschop
Notker van Luik opgerichte kapittel dagteekent vermoedelijk reeds van 980), is
verbouwd en gewijzigd XII B-XIII A. Zij werd in 1794 door de Franschen tot
werkplaats, in 1817 door de Nederlandsche regeering, na herstellingen, tot magazijn
en stalling
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ingericht, in 1837 aan de Katholieken afgestaan. Restauratie 1887-1916 door Dr.
P.J.H. Cuypers.
Materialen: kolenzandsteen (voor de hoofdmassa en nagenoeg alle lijstwerk, de
zuilen en de bogen), mergel (voor het binnenwerk, de gewelven, de muren van
midden- en zijbeuken en het bovendeel van den westbouw), baksteen (voor de
gewelven van den middenbeuk) en betrekkelijk weinig Naamsche steen.
I. Zij bestaat uit:
a. een westbouw met krocht (XI, verhoogd XIII a): hoogopgaand rechthoekig,
door twee ronde traptorens geflankeerd gedeelte, waarvan de eerste verdieping XII
d in het middenschip der kerk is uitgebouwd bij wijze van tribune (in 1651 vervangen
door een houten, doch bij de restauratie weder hersteld naar gevonden overblijfselen);
b. een schip van drie-en-een-halve travee (XII c-d), waarvan de zijbeukvakken langs
drie traveeën beurtelings hoog en laag gewelfd zijn volgens het stelsel van Rolduc(zie
aldaar), terwijl het (westelijke) vak langs de halve travee zoowel aan de noord- als
aan de zuidzijde een verdieping (XII d) heeft, onderling verbonden door de
juistgenoemde tribune, de noordelijke toegankelijk door den aangrenzenden traptoren;
c. een hoog, n.l. boven een krocht, gelegen koor (in hoofdzaak XII d, bovendeel
later?) van één travee met een flauw-halfronde absis en een omgang met verdieping,
en geflankeerd door twee vierkante torens (ter vervanging van meer
binnenwaartsgeplaatste, waarvan nog slechts de onderbouw te constateeren valt),
die gelijkvloers als portalen dienst doen; de noordelijke toren is geheel, de zuidelijke
of St. Barbaratoren van de tweede verdieping af vernieuwd; de krocht strekt zich
ook onder de kruising uit en is thans toegankelijk langs trappen uit het middenschip;
d. een dwarspand (XI?, uitgelegd XII d), tegen welks armen aan de oostzijde,
buitenwaarts van de bovengenoemde
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vierkante torens, met een halfronde absis gesloten kapellen (XII d) zijn aangebouwd
(St. Stevens- en St. Maartenskapel);
e. een uitgebouwd portaal (XII c), van twee traveeën met verdieping (XIV), gelegen
ten N. van den westbouw en toegang gevend tot de kerk en tot
f. een in een der vakken van den kruisgang afgeschoten ruimte en hierdoor tot
g. een oostelijk hiervan gelegen (de Merode-)kapel (XV d), ook toegankelijk uit den
noordbeuk en thans gewijd aan O.L.V. Sterre der zee.
II. Ten N. van het schip de driearmige kruisgang (± 1500-1558) met de voormalige
kapittelzaal (thans sacristie), gelegen ten N. van het dwarspand, en, oostelijk bij deze
zaal aansluitend, de St. Anna-(tegenwoordig doop-) kapel (XIII d gesticht, na
instorting geheel hersteld bij de restauratie). Tegen de koorsluiting overblijfselen
(muurpijlers) van een tribune voor het laatgerecht van het kapittel.
Bij de restauratie zijn afgebroken: de St. Hubertuskapel (XVII of XVIII) tusschen
den zuidarm en den zuidbeuk; een kleine sacristie (XVII) tusschen den noordarm en
den noordbeuk; twee zware schoorbogen (XIV), tusschen welke een sacristie (XVII
of XVIII) was ingebouwd.
I. a. De westbouw heeft in zijn middengedeelte drie vlakke geledingen van
kolenzandsteen (XI), hierboven eene van mergel (XIII a) met een op muurzuiltjes
rustende stelling van drie groote en hiertusschen twee kleinere en lagere
rondboognissen, de twee buitenste nissen elk onderverdeeld door twee rondbogen;
in deze nissen smalle lichtopeningen (nu galmgaten); zadeldak (vernieuwd). Het
boven het schipdak uitstekende gedeelte van den oostwand bevat een reeks van vier
rondbooglichten(galmgaten), geflankeerd door rondboogvensters met middenzuiltje.
De twee flankee-
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rende ronde traptorens vertoonen in de twee bovenste (mergelsteenen) geledingen
(XIII a) eveneens rondboogstellingen, de onderste met nissen, de bovenste met
lichtopeningen; kegelvormige spitsen, met lood gedekt;
b. de zijgevels van het schip en de beuken zijn in hoofdzaak overeenkomstig die van
Rolduc gerestaureerd; tegen de hooge schipmuren ontbreken lisenen en boven de
hooge lichtvensters van het middenschip komen (gedichte) ronde vensters voor;
c. de bij de restauratie met een ommanteling verzwaarde buitenmuur van het koor
heeft twee geledingen: boven een plint (waarin de vensters der krocht) een reeks
blinde bogen op drievoudige muurzuilen met gebeeldhouwde (ten deele herplaatste)
kapiteelen; hierboven een geprofileerde lijst, waarop een dergelijke boogstelling; de
boognissen bevatten om de andere een rondbogig venster. In de onderste geleding
verstoort de meest oostelijke, dus in de middenas gelegen nis deze ordonnantie; hier
een breeder en hooger venster, waaronder een (dichtgemetselde) toegang naar
bovengenoemden zetel van het laatgerecht.
d. Van de transeptgevels heeft de noordelijke een door een driepasboog gedekt
terugliggend middenveld (restauratie), waarin een groot spitsboogvenster, de zuidelijke
is geheel vernieuwd. De transeptkapellen (de noordelijke bijna geheel vernieuwd)
zijn versierd met boogstellingen als bij het koor.
II. De kruisgang heeft drieledige steunbeeren, vensters met eenig lofwerk in de
traceeringen, kruisribgewelven op schalken. In den oostarm een oorspronkelijk naar
de kapittelzaal geopende Tudorboog op kandelabervormige zuilen (XVI, doch
benedendeel der schacht romaansch); in den noordarm een poortje met versierden
tusschendorpel; hierboven een gothisch venster met den Oostenrijkschen adelaar, in
andere vensters een wapenschild en kroon en de jaartal-
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len 1558, 1559; in de vensters van den westarm de Luiksche piroen en een
bisschopswapen.
Welving: In den westbouw onder de tribune riblooze kruisgewelven met
gordelbogen op kraagsteenen (XII B). In de westkrocht gewelven met van den grond
af opgaande gordelbogen (XI).
Over de kruising een stergewelf (XV d); over het middenschip stergewelven1)
(XVIII b, doch zie blz. 234; alleen over de westelijke halve travee een kruisribgewelf
XII d); gedrukte gordelbogen. Over de zijbeukvakken beurtelings lage gewelven als
oorspronkelijk in den noordbeuk te Heerlen (zie blz. 121) en hooge tongewelven.
In de dwarsarmen door kraagsteenen gedragen kruisribgewelven (XIII),
aanmerkelijk lager geslagen dan het gewelf over de kruising, en aan de zijde dezer
kruising rustend op een zwaren rondboog.
In de transeptkapellen riblooze kruisgewelven (XII d), welker graten opgaan van
kleine muurpilasters; halve koepelgewelven over de absides.
In de krocht onder het koor riblooze kruisgewelven; over den omgang eveneens
met graten van eenigszins S-vormig beloop (tongewelf, doorsneden door kegelvormige
tonnen).
In het koor: modern tongewelf (vervangend een langwerpig kruisribgewelf XII d)
over de koortravee; over den omgang gelijkvloers gewelven als in den omgang der
krocht (doch de graten zijn bij de restauratie recht gestoken); halve-zuilen langs den
buitenmuur; versterkingsbogen bij wijze van gordelbogen; over de verdieping
dergelijke gewelven vervangende gewelven met op kraagsteenen rustende platte
ribben, waarvan in den zuidoosthoek (voor-

1) Boven den gordelboog tusschen kruising en koor staat een muur, waarin twee romaansche
vierpas-openingen; deze en de ronde lichten boven langs het middenschip wekken het
vermoeden, dat dit schip een vlakke zoldering heeft gekregen, toen men afzag van de
ribgewelven, behoorende bij de schuingestelde pilasters.
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maligen toren) nog één over is; pilasters langs den buitenmuur. Over de concha
half-koepelvormig gewelf. In de benedenruimten, behoorende tot de voormalige
flankeerende torens, kruisribgewelven.
In den tegenwoordigen zuidelijken of St. Barbara-toren een tongewelf over het
portaal gelijkvloers, en een ribloos kruisgewelf (XII) over de eerste verdieping
(schatkamer).
Verder inwendig:
a. In den westbouw is de eerste verdieping met een stelling van drie rondbogen
geopend op het middenschip; hoogerop zeer gewijzigd wegens het inbouwen van
den klokkestoel (hersteld 1740). In de westkrocht twee kleine halfrond gesloten
vensters, twee ingangen uit de traptorens (de ingangen uit den middenbeuk zijn
nieuw); altaar (vernieuwd).
b. in het schip pijlers (afwisselende lagen van kolenzandsteen en harde mergel) met
schuinsgestelde pilasters, bedoeld voor het dragen van rechthoekige ribben, en met
door teerlingkapiteelen bekroonde halvezuilen onder de elliptische gordelbogen; de
basementen dezer zuilen hebben hoekblaadjes.
De verdiepingen te weerszijden van de tribune hebben door een vensteropening
(rechthoekig, met twee zuiltjes) uitzicht in de zijbeuken. De twee Ionische zuilen
der bij de restauratie verwijderde Renaissance-tribune staan thans bij het
Pater-Vincktorentje (zie blz. 213).
c. Onder het gewelf der concha kraagsteenen met koppen (XII B). Langs den omgang
zuilen met gebeeldhouwde figurale voorstellingen (XII) op de kapiteelen: meerendeels
voorstellingen uit het O.T. (één met dedicatie van den bouwmeester Heimo aan
Maria).
De oostkrocht is van haar omgang gescheiden door rechthoekige pijlers; overigens
worden de gewelven hier gedragen door twee viervoudige zuilen met overeenkomstige
teer-
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lingkapiteelen en door enkelvoudige zuilen met dergelijke kapiteelen (XI-XII) een
en ander ten deele van bont zandsteen.
In den zuidwesthoek van den omgang naast den voormaligen toren een afgeschoten
put, van buiten toegankelijk; hierboven, in den koorvloer, een platte steen met ronde
opening en hiernaast in een nis een afvoerbuis met spuier buiten den koormuur. De
ondergrondsche ruimten van de voormalige koortorens zijn van de krocht afgesloten
en hebben in den oostwand een vierkant venster uitziende op den omgang; de
zuidelijke ruimte bevatte, in den vloer, een geelaarden vaas (sacrarium?), gedekt
door een steen, en overblijfselen van een waterleiding. De vloer der krocht is nagenoeg
geheel vernieuwd. Aan de oostzijde staat het oude altaar van den H. Blasius,
waaromheen een vloer van hier en daar gevonden verglaasde tegels. In den westwand
(hersteld bij de restauratie) een grafsteen met opschrift ingemetseld. Van 1837-1887
gaf te dezer plaatse een breede trap uit het middenschip toegang tot het koor.
e. In het noordwestelijk portaal zijn drie reliefs ingemetseld: Zegevierende Christus
(XII d); H. bisschop: Albert van Leuven? (XII d), van zandsteen; de eed op de
Heiligen (± 1200), van mergel.
De kerk bezit:
Hoofdaltaar (XVIII B) met tabernakel en expositietroon van verguld eikenhout,
en met twee engelen (XVII); altaarretabel (± 1600); houten mensa (XVIII B) met
medaillon: Graflegging.
Doop- of wijvont (XV) van Naamsche steen, achtkant met vier koppen; koperen
doopvont (XV), zeskant, met deksel.
Vier marmeren wijwatervaten (XVIII).
Gesneden eiken preekstoel (1721) met trap en klankbord.
Eiken communiebank (XVIII A, verkort).
Vijf biechtstoelen (1762).
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Gesneden mis-lezenaar (1729), drie dito's (XVIII).
Orgel en orgelkast (1625), met twee beschilderde deuren: H. Geboorte en
Aanbidding der wijzen (aan de binnenzijde), Strijd van David en Goliath, en David
ingehaald door de Israëlietische maagden (aan de buitenzijde).
Twee marmeren platen (XII, beschildering XV) van de voormalige koortribune.
Eiken kerkmeestersbank (XVII A); twee banken (1739, gewijzigd); elf banken
(XVIII B); twee bidbankjes (XVIII A); twee tabouretten, twee aankleedtafels en
eenige andere meubelen (alle XVIII).
Grafzerk (1283) van den stichter der St. Annakapel en zijn broeder.
Ruim 200 grafzerken (1252 - XVIIId), waaronder vele gebeeldhouwde.*)
Beelhouwwerk in hout: Pietà (XIV B); O.L. Vrouw ‘met den inktkoker’ (helft van
een Marianum, XV A); engel met lijdensemblemen (XV A); H. Anna-trits (XV B);
H. Christoffel (XV); O.L. Vrouw Sterre der zee (± 1450); Madonna (XVI A); H.
Agatha, H. Jozef, Madonna, H. Drievuldigheid, twee bisschoppen, kruis met corpus
(alle XVII); Madonna op aardbol (XVIII A); H. Rochus (XVIII). In de pastorie:
Moeder Gods op maansikkel (XVIII); H. Hubertus (XVIII); Kruisbeeld met ivoren
corpus (XVII).
Gesneden beeldnis in tabernakelvorm op voetstuk (XVII A); gesneden draaghemel
(XVIII B).
Twaalf borstbeelden van Apostelen zijn nu in de Augustijnenkerk en in het museum
van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.
Muurschilderingen: op een pijler aan de zuidzijde: H. Catharina (XV), op een aan
de noordzijde: H. Christoffel

*) De belangrijke hieronder zullen worden behandeld in de aanstaande Geïllustreerde
beschrijving.
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(met opschrift: 1571); enkele overblijfselen van tapijtschildering.
Schilderijen: Christus aan het kruis (± 1650, altaarstuk, Hollandsche school),
terugkeer van Jezus uit Egypte (XVIII a, Fransche school?); in de doopkapel: kop
van een monnik (± 1650, doek, Vlaamsche school), Maria Magdalena (± 1650, paneel,
Hollandsche school); in de schatkamer: Madonna (paneel, Byzantijnsche school); in
de sacristie: vizioen van den H. Franciscus (XVII, Vlaamsche school), H. Cecilia
(door Er. Quellinus?), H. Agnes (als voren), Beweening (XVIII?), H. Hubertus
(XVII), H. Johannes Nepomuk (copie van 1719 naar de schilderij in het Domkapittel
te Praag); in de pastorie: vier portretten op doek: pastoor Caspar Lenarts (1767),
S.M. Thimister (gem. C. Dupont, 1750), een geestelijke (gem. G. Herreyns), nog een
geestelijke (XIX a); in de zusterschool: Maria met H.H. Johannes den Dooper en
den Evangelist en Servatius (± 1650, richting van Er. Quellinus).
Dertien rouwborden (1646-1788); twee ledenborden (XVIII c)
Offerblok (XVIII); vijf gesneden offerschalen (XVIII), waarvan twee met zilveren
plaat en twee ingelegd.
Zilverwerk: monstrans (XV d, voorheen reliekhouder), gedreven monstrans (±
1650); twee vergulde miskelken (XVII), gedreven kelk (XVIII A, Maastrichtsch
werk), dito kelk (1744, merken: keuren van Luik en GG), kelk (XVIII c); pyxis
(1638), pyxis (XVII), twee hostiedoosjes (XVIII) in ciborievorm, twee vergulde
oliebusjes (1639); gedreven en gegraveerd ampullenblad (1642, merken: Maastricht,
Z en VPD), een ampullenblad (XVII B) met twee ampullen, waarop het wapen-La
Margelle; Godslamp (1775), Godslamp (1828); twee processiekruisen (XVIII); corpus
(XVIII A) op met schildpad ingelegd kruis; boekbeslag (XVI A), dito (XVIII b,
merken: Maastricht, H en NG onder kroon), dito (als voren), dito (XVIII d), dito
(XVIII, merken: Antwerpen,
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2 en twee palmtakken, WH en M); wierookscheepje met lepeltje (?); twee
kaarsenluchters (1744, merken: Luik, D en IW), twee kleinere (1769), twee (XVIII
d), zes kandelaars (XVIII d, merken: Maastricht, D en L E), twee (XVIII d, merken:
Maastricht, L E en E C), zes (XVIII d), vijfen-twintig kaarseschilden (twee XVII a,
andere 1714); vier reliekhouders in gedreven plaat (XVIII); talrijke exvoto's.
Houten, ten deele verzilverden, reliekhouder (XVII) in den vorm van een
borstbeeld, zeven houten reliekhouders (XVIII).
Koperwerk: een grooten hangluchter (XVII-XVIII?); drie kleinere; vier kandelaars
(XVIII).
Twee ijzeren kaarsenluchters (XV); ijzeren makelaarkruis (XV).
Paramenten: witzijden antependium (XVIII B), afgezet met kant; driestel van rood
fluweel met ingeweven bloemen (XV?), driestel van witte zijde (XVII), dito met
goud borduursel; eenige (XVIII); zilverlaken koorkap met geborduurd schild (XVI
d); witzijden kap (XVIII A, op het schild een wapen), dito (XVIII), blauwzijden kap
met geborduurd witzijden schild (1749); twee geborduurde vaandels (XVII), drie
(XVIII); overblijfselen van oude geweven stoffen.
In de s c h a t k a m e r *) worden o.a. bewaard: een reliekdoosje (XI en XII,
Byzantijnsch) van goud met émail cloisonné; een reliekhouder (XII) van bergkristal,
gevat in verguld zilver; zilveren reliekhouder (XV) in torenvorm; twee geborduurde
reliekbeurzen (XIV) en een (XV); runderhoorn met beslag (XII, Oostersch werk).
Twee gouden reliekkruisen (resp. VI-VII en XI) zijn in 1837 aan paus Gregorius
XVI geschonken en bevinden zich

*) Voor den schat der O.L.V. kerk vgl. voorloopig het boek van F. Bock en M. Willemsen, en
zie de noot op blz. 228.
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nu in de bijzondere schatkamer der Vaticaansche basiliek van St. Pieter.*)
Een groot aantal tijdens de restauratie verzamelde bouwfragmenten zijn in een
bergplaats bij de kerk samengebracht.
In den pandtuin een grafkruisje (XVII A) en in den kruisgang talrijke tegen den
muur geplaatste grafplaten.
De p a s t o r i e , voorheen van de St. Nicolaaskerk en tegen het koor van deze
aangebouwd, is een eenvoudig gebouw (XVIII B), bevattend vier vertrekken met
stuczolderingen, vijf marmeren schoorsteenmantels, waarvan twee met betimmeringen
erboven; kamerbetimmering, waarbij zes paneelen zijn gebezigd van de orgeltribune
van 1651.
3. De NED. HERVORMDE KERK, voorheen aan den H. Johannes den Dooper gewijd,
vermeld in 1218, na de verovering door de Staatschen aan de Hervormden afgestaan,
die, met eene onderbreking van 1673-1678, er de beschikking over behouden hebben,
aanzienlijk hersteld in 1713, waarbij in den sluitwand van de kapel ten N. van het
koor een ingang werd aangebracht, terwijl die tegenover het dwarspand van St.
Servaas werd gedicht, in 1774 wederom zeer vernieuwd; andermaal in 1822 en 1844
inwendig aanmerkelijk hersteld, 1877-1885 na een belangrijke stormschade
gerestaureerd, de toren onder leiding van Dr. P.J.H. Cuypers, in haar geheel 1909-1912
door den architect W. Sprenger onder leiding van denzelfden bouwmeester, is
opgetrokken in mergel op een onderbouw van Naamsche- en ruw-behakte
kolenzandsteen, en bestaat uit een driebeukig schip (XIV) van vijf traveeën; een
7/12-gesloten koor (XV A) van twee traveeën, welks vloer en gewelven hooger liggen
dan die van het schip; een 3/8-gesloten

*) Zie Elfde jaarverslag der Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en
eene beschrijving van de Ned. Monumenten, blz. 5.
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kapel (XV) in het verlengde van den noordbeuk, terwijl in het verlengde van den
zuidbeuk een ruimte tot consistoriekamer dient; een westtoren (± 1450, na vernieling
door storm in 1373, herbouwd), in zijn onderste geleding bestaande uit Naamscheoverigens uit mergelsteen, met een traptoren tegen zijn zuidoosthoek. De wanden
der zijbeuken zijn vlak, de steunbeeren inwendig aangebracht; de middenschipsmuren
met even vooruitspringende versterkingen, welke steunen op luchtbogen onder de
daken der zijbeuken. Op den onderbouw van het koor rusten de tweemaal versneden
steunboeren, waartusschen smalle, hooge, tweedeelige vensters zijn aangebracht. De
kapel heeft twee tweedeelige spitsboogvensters in de sluiting en één rechthoekig met
middenstijl in den noordwand. De ruimte ten N. van den toren is later (XV d?)
toegevoegd.
De toren bestaat uit drie geledingen en een slanke achtkante lantaarn (eveneens
met traptoren, in den zuidoosthoek), bekroond door een laag achtkant (restauratie),
dat de spits draagt; van beide traptorens zijn de spitsen mede vernieuwd. Op de derde
geleding overhoeks geplaatste balustrades, boven de derde geleding met vernieuwde
pinakels. In de tweede geleding rijkelijk met maaswerk versierde nissen, waarin
muurzuiltjes; in de derde een diepe spitsboognis, waarin galmgaten; de achtkante
lantaarn heeft open spitsboogvensters. Van een roode beschildering (XVIII) van den
toren zijn sporen overgebleven. Inwendig: kruisgewelven op geprofileerde ribben,
zuilen van Naamsche steen en Maaskapiteelen, uitgez. de halve-zuilen tegen den
triomfboog, welke gedeeltelijk van mergel zijn; de binnenwaarts geplaatste
steunbeeren der zijbeuken door muurbogen verbonden. In het koor en de kapel ten
N. ervan zijn de gewelfribben als colonnetten doorgetrokken, rustend op
gebeeldhouwde kraagsteenen, de Apostelen, elk met een artikel des Geloofs,
voorstellend (een ervan nieuw). Langs den koor-
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muur hardsteenen banken, waarboven muurschildering. In den zuidmuur poortje
(naar sacristie) met koppen (XV). In de kapel gebeeldhouwde kapiteelen. De toren
is in de eerste geleding overkluisd met een mergelsteenen kruisgewelf, in de derde
met een achtdeelig gewelf op zwikken met figuraal gebeeldhouwde kraagsteenen
(XV b), waarvan een met opschrift: Jacob Herts, en een latere; ook in de lantaarn
gebeeldhouwde, verweerde consoles. De kerk bezit:
Doopvont (XIX a) van zwart en wit marmer, op balustervormigen voet.
Eikenhouten preekstoel Lodewijk XVI.
Koperen predikantslezenaar (XVII B); koperen voorzangerslezenaar (XVII B)
met den leeuw van Holland.
Marmeren grafmonument Cabeliaeu-de Gryse, met 32 gebeeldhouwde kwartieren alliantiewapens, voetstuk met geraamte op doodenmat en ‘Memento Mori’ (1658).
Vóór het monument de grafsteen van Jacob Cabeliaeu en Margarita de Gryse.
Grafmonument (1669) van marmer en toetssteen, met het gebeeldhouwd wapen
en 16 kwartierwapens van Robert van Ittersum.
Grafsteentje (1530) van Derick van Gellick in de noordkapel; steentje (1548) in
noordbeuk.
Talrijke gebeeldhouwde grafzerken, waarvan in het koor die van: Johannes de........
rade abas († MCCCCX(?)I); Geert Breiels (1487); Kathrijn van Gangelt en haar man
(1545);...... Reynst, rentmeester generaal van den prins van Oranje; Johan Schell
(1613); Mathijs van Dallem, schepen, en zijn vrouw El. Cloermans (1664 en 1649);
Jan Ghijssen, schepen en zijn vrouw Maria Machs (1623 en 1650); Servatius von
Rossow uit Keur-Brandenburg, officier in Spaanschen dienst († 1653); Daniël Burette
den Oude (1659); Geert Salms, peymeester en Maria Nijs (1660 en 1663);.... van
Slijpe, ontvanger des lands van Valkenburg
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en M.v. Hillensberch (1689 en 1682); H.W. van Till, drossaard van het land van
Valkenburg en.... v. Randwijk (XVII d); Jan Veugen en Ida van Aldenhoeven (1675);
Wilhelm Capoens en Ida v. Werii (1676 en 1682). Verder van de Quade en Rietraet
(XVIII), een groote zerk met twee wapens. In den noordbeuk: Willem Kreyen (1559);
Laurentius Meysz en Anna Struyckens en kinderen (1558, 1608 enz,); Jan Indy Hage
en Ida van der Borch (1559, 1568); Daniel Steenenbrugge van Weest en Helken
Spangen (1600, 1605); Jan Guyens (1612); Gilis van Stabroek en Maria Coenen
(1674, fragment); Pau de Marres; fragment (MCCCLXXVIII). In den zuidbeuk:
Goeswen van den Oekel en zijn vrouw El. Sprewart (1430, later weer gebruikt). Voor
het koor: priesterzerk van Lambert van Montenaken (MCCCC....). In het
middenschip...... Kan. van Dueren (MCCCCL); Willem van Delen (?) (MCCCCXL);
Dierick Spangen en Barbara Daelen (1600); Geert Brocket (1607).
Muur- en gewelfschilderingen (XV-XVI), o.a. Zegenende Christus op een zuil bij
het koor, en Lam Gods op zuidelijken koormuur.
In den muur der noordkapel een opschrift (1414) betreffende plaatsing van
doopvont.
Zilverwerk: Groote schaal met opschrift (1720, merken: Maastricht; M; D.G. in
schild, waarboven kroon; kruis in vierpas); twee kleine gegraveerde schalen (1723,
merken Maastricht; D.B. en rozet met kruis); vier gegraveerde avondmaalsbekers
met medaillon (1650, en eronder 1843); onder den voet: M.G.E.S. 1841; merken:
gehelmde kop; 2 en W in ster, R N 2 en K); zilveren wijnkan als voren (1837, merken:
twee gekruiste palmtakken met daartusschen 2, N, gesloten hand).
Twee klokken, in 1687 gegoten door Johannes en Josephus Plumere.
In de catechisatie- en consistoriekamer veertien eiken stoelen en een kast Lodewijk
XV.
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4. Boschstraat. De R.K. KERK (H. Mathias), ± 1298 vermeld als ‘nieuwe kerk op de
Houtmarkt’, in 1320 als kerspelkerk, herbouwd XV B, in 1521 door overstrooming,
de toren eenige jaren later door den bliksem, beschadigd; door den beeldenstorm
geschonden in 1566, toen zij voor een jaar voor de Katholieken verloren ging, die
haar na het oproer van 1576 weer moesten afstaan; van 1579-1632 weer in handen
der Katholieken, bij de capitulatie aan de Hervormden overgedragen, die haar, met
uitzondering der jaren 1673-78, waarin de Katholieken een nieuwe beschildering en
meubileering aanbrachten, tot 1794 behielden; in dit jaar tot garnizoensbakkerij
ingericht, in 1803 wederom in het bezit der Katholieken gekomen, daarna grondig
hersteld, in 1836 met een ingang ‘links in de kerk’ vermeerderd, in 1859 e.v. jaren
aanmerkelijk hersteld en uitgebreid (ten Z. van het koor), in 1916 wederom
beschilderd, in 1922-'25 van het pleister ontdaan, is geheel in mergelblokken
opgetrokken, op den onderbouw van den toren na, waarvoor Naamsche steen is
toegepast, en bestaat uit een driebeukig schip (noordbeuk rechtgesloten); een
5/8-gesloten koor, ten N. waarvan een sacristie, en ten Z. een moderne (± 1859),
doopkapel; een vierkanten toren, met een traptoren in den zuidwesthoek, opgaande
tot de volle hoogte van den toren.
Het kerkgebouw is versterkt door verschillend versneden steunbeeren, welke boven
de beuken ontbreken, heeft nog ten deele de oude waterlijsten, gootlijsten overal
vernieuwd, meest vernieuwde traceeringen, twee gedichte vensters in den zuidwand
van het koor, en in de sluiting slanke, driedeelige spitsboogvensters; een XIX
vernieuwde bekapping.
De toren, op de hoeken door haaksgeplaatste viermaal versneden beeren geschraagd,
is door gemetselde waterlijsten in drie geledingen gedeeld. Hij is gedekt met een van
vier- tot achtkant ingesnoerde spits (1769, vernieuwd in 1859).

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

244
Inwendig: de beuken zijn gescheiden door zuilen, wier plaatsing, voetstukken en
kapiteelen ongelijk zijn. De bovenlichten zijn voorzien van traceeringen en in hun
blinde benedenhelft tevens van driepasversiering. Kruisribgewelven; het oostelijk
vak van den noordbeuk met ster-, dat van den zuidbeuk met netgewelf; smal
kruisribgewelf in de ruimte tusschen traptoren en zuidoostelijken torenbeer. De
sacristie bezit geen overwelving meer. In den toren een achtdeelig gewelf met sluitring
en gebeeldhouwde kraagsteenen, als overkluizing van de tweede geleding.
De kerk bezit:
Gedreven koperen lavabo (XVII B).
Hardsteenen doopvont met marmer ingelegd; twee steenen wijwatervaten (± 1700).
Gesneden preekstoel Lodewijk XIV.
Eiken tochtportaal in Barok-stijl (afkomstig uit de Augustijnenkerk) met
medaillons; aan weerszijden van de deur een vrouwenfiguur op voetstuk; bekroning
boven het hoofdgestel, ten deele afgebroken.
Marmeren epitaaf voor den Spaanschen officier Simonetta (1579); grafsteen van
generaal graaf de Maillebois (± 1792).
Houten Pietà (XV B).
Gepolychromeerd beeld (XVI a).
Gepolychromeerd houten beeld (XVIII a) van den H. Antonius met Kind.
Verguld houten voetstuk (XVII) met opschrift.
In de pastorie een portret van Joh. Jac. Cyrus (1804, door G. Franquinet).
Een groote en een kleine koperen kroon.
Twee hangende eiken offerblokken Lodewijk XVI. Staande eiken offerblok
Lodewijk XVI.
Zilverwerk: twee reliekhouders met balusterstam en gegraveerden voet (ornament
Lodewijk XIV); cylindervormige
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pyxis met opschrift (vernieuwing 5 Juli 1669) en initialen N.E.; gedreven blad (XVII
c, merken: Augsburg, in een rechthoek drie palen); twee gegoten ampullen Lodewijk
XV (merken: Maastricht, S.B. onder een kroontje en A); gegoten blad (als voren);
twee vergulde ampullen (merken: P.C. en gekruiste lauwertakken, waartusschen een
2); hierbij verguld en gegraveerd blad (1829, merken: P.C. en gesloten hand).
Gedreven kandelaar (merken: I.I.G., ster en.... ). Vier gedreven borstbeeldjes (XVI
a, Duitsch), voorstellende: de H. Barbara, de H. Catharina, vrouw met boek, vrouw
met palmtak in de linkerhand.
Twee gedreven koperen kandelaars Lodewijk XVI.
Vier looden platen, de Evangelisten met hunne attributen voorstellend (XVII A,
Vlaamsch).
Drie klokken, waarvan een met opschrift en twee medaillons (1671); een, gegoten
door Henricus Petit in 1785; een: ‘Mathias apostel’, als voren.
5. Kesselskade. De R.K. KERK (H. Jozef, voorheen Maria ten Oevere), vroeger
Augustijnenkerk, gebouwd 1610-1618 door de Augustijnen (sinds 1254 te Maastricht
gevestigd nabij de Maasbrug) nadat hun vorige kapel verwoest was (1566), eerst in
1661 gewijd, in 1796 gesloten verklaard, toen tot verschillende doeleinden ingericht,
later gerestaureerd door den architect Jac. van Gils, sedert 1920 andermaal door de
architecten Marres en Sandhövel en wederom voor den R.-K. eeredienst ingericht,
heeft een eenbeukig schip, opgetrokken van baksteen, met toepassing van mergel.
De hoofdgevel op het O., met rijke toepassing van mergel voor de omlijstingen,
pilasters, nissen, voluten, festoenen; gevelsteen met het wapen van graaf Huyn van
Amstenraede, landcommandeur van de Duitsche orde, Balye Biesen, en gevelsteen:
1659. Inwendig: spitsbogige triomfboog, gestucadoorde zoldering (XVIII c). De kerk
bezit:
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Hoofdaltaar (XVIII c), uit de kerk van Hulsberg, en twee zijaltaren (XVIII c), uit de
O.L. Vrouwekerk afkomstig.
Communiebank Lodewijk XIV (± 1800?); gebeeldhouwden biechtstoel (± 1700)
uit de kerk van Limbricht.
Preekstoel Lodewijk XIV met gebeeldhouwde kuip en klankbord uit de kerk van
Horst.
Borstbeelden (XVIII) van Apostelen, afkomstig uit de O.L. Vr. Kerk, en van den
H. Augustinus (XVIII).
Zilveren kelk (XVIII c) met vergulde cuppa.
Verguld zilveren gedreven kelk als voren.
6. De WAALSCHE of FRANSCHE KERK, mede in gebruik bij de Gereformeerden,
gebouwd in 1732 naar ontwerp van Nicolas Comhaire, nadat de kapel van den H.
Hilarius, sedert 1678 tot den dienst der Fransch-hervormde gemeente ingericht, was
afgebroken, is een aan noord- en oostzijde vrijstaand gebouw van baksteen, met een
uitspringend portaal op het O., dat zich torenvormig verheft en gedekt is met open
koepeltje met peer. Zij vertoont in plattegrond een vierkant, tegen welks noord- en
zuidzijde halve tienhoeken aansluiten. Gestucadoord houten gewelf. De kerk bezit:
Gebeeldhouwden eiken preekstoel met trap en klankbord Lodewijk XIV.
Klein orgel met borstwering en balustrades.
Onder het orgel een dubbele heerenbank (XVIII c) en eenige andere banken (XVIII
b).
Grafzerk met schild, gedeeld: korenaar, druiventros (van luitenant-kolonel Pain
et Vin? † 1734). In het portaal een met onduidelijk opschrift en naast den ingang een
met gebeeldhouwde wapens van Marie Booms, de vrouw van Louis Duchesne (†
1681?).
Zilverwerk: vier avondmaalsbekers, gegraveerd met medaillon: een met opschrift:
1683 (merk: C.P. in een schild); een met opschrift: 1687 (merk als voren); een met
opschrift: 1762 (merken: Maastricht en A eronder en schild
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met monogram en kroon (o en x); een met opschrift: 1763 (merken als voren).
Een broodschaal Lodewijk XV (merken: Maastricht, A in geschulpten cirkel).
Twee kleine tinnen schalen Lodewijk XV.
Twee tinnen wijnkannen met deksel en oor (± 1700).
7. De LUTHERSCHE KERK, aan de Hondstraat achter de westelijke huizenrij gelegen,
gesticht in 1683-84 door Georges Frederik, Prins van Waldeck, gouverneur van
Maastricht, gerestaureerd in 1869, is een rechthoekig gebouw van baksteen met deuren vensteromlijsting van Naamsche steen. De hoofdgevel, naar het O., heeft deur,
twee vensters, een uitgemetselde plaat van Naamsche steen, en is gedekt met een
topgevel, waarin twee ronde vensters en twee gevelsteenen met jaartal. Gestucadoorde
zoldering. De kerk bezit (alles uit den tijd van den bouw):
Houten altaar met medaillon.
Preekstoel.
Wit en goud geschilderd orgel met twee tribunes.
Bank met snijwerk Lodewijk XV.
Onder het orgel een grafkelder.
Zilverwerk: verguld zilveren schenkkan (XVII d) met wapen van Waldeck en
lettervlechting C.E.W. (merken: gekroonde druiventros en P.S. in kring); twee bekers,
de een (XVIII d) in den vorm van een kelk, de ander met het gegraveerde wapen van
Waldeck, nabootsing door Van Kernpen te Voorschoten van een gehavenden beker
(XVII d); groote schaal met gegraveerd wapen van Waldeck en lettervlechting H.K.
(XVII d; merken: gekroonde druiventros en 11 in ring); vergulde ouwelschaal; tinnen
beker, in den vorm van een kelk (XVIII d).
Kloostergebouwen:
8. Voormalige KERK en KLOOSTER VAN SINT ANDRIES; de kloosterkapel tot den
openbaren dienst ingericht en gewijd
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in 1471, sterk gewijzigd, in 1797 door de kloosterzusters verlaten (thans kinderkerk),
opgetrokken van mergel, bestaat uit een schip met driezijdige koorsluiting. Het
oorspronkelijke gewelf werd verwijderd; de steunbeeren gedeeltelijk behouden.
9. Het KLOOSTER DE BEYARD of JOSAPHATSDAL, in 1476 door geestelijke zusters
betrokken, werd in 1894 gesloopt. Van de kerk (1479) met bovenkerk is over: de
geheele zuidwand (vier traveeën); van het koor een travee en twee sluitingswanden.
10. KERK en KLOOSTER DER BONNEFANTEN (Sepulchrijnen), gesticht in 1626,
ontruimd 1634-1638, in 1672 driemaal door brand beschadigd, zijn in 1686 herbouwd;
de kerk 1708-1710 voltooid door Gilles Doyen, in 1710 ‘simpliciter’, in 1740 plechtig
gewijd. In 1797 opgeheven, werden kerk en klooster tot kazerne ingericht.
De baksteenen kerk heeft in den voorgevel, op het O. gelegen, een voetstuk met
plint, vier pilasters, deur- en venster-omlijstingen van Naamsche steen, een driehoekig
fronton met relief; de deuromlijsting met gebogen fronton en opschrift (1709).
Het klooster bestaat uit vier om een pandhof gelegen vleugels (XVII B) met
begane-grond en eerste verdieping, de kruisvensters gewijzigd. Aan de vier zijden
van den hof de kruisgang, halfrond gesloten, met vensters. Muurankers in den vorm
van een patriarchaal kruis.
11. Abtstraat. KLOOSTER CALVARIEBERG, tegenwoordig ziekenhuis, in 1628 betrokken
door Elisabeth Strouven, in 1671 vergroot met een vleugel, in 1796 opgeheven en
geveild, in 1820 gekocht door het algemeen armbestuur, waarna in 1821 het ziekenhuis
werd gebouwd, dat herhaaldelijk werd vergroot. Overgebleven zijn: het huis, dat in
1628 werd betrokken; de baksteenen vleugel van 1671, met jaarankers; eene in 1710
gebouwde eenbeukige kapel met kruisribgewel-
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ven en segmentvormigen gordelboog; twee gevelsteenen (1710), waarvan een met
gebeeldhouwde voorstelling: Moeder van Smarten. De eenvoudige kapel bezit:
Gebeeldhouwde eikenhouten communiebank (XVII b); zwart marmeren
wijwaterbak (XVIII); koperen lichtkroon (XVIII-XIX); zilveren ciborie; twee
gegraveerde zilveren missaal-sloten (merk; B S); tinnen ampullenschaal (XVIII);
vijf gestampt koperen drievoetkandelaars (XIX?); eiken ladenkastje (± 1750).
Het gesticht bevat voorts:
Eiken trap met gedraaide balusters (XVII); zwart-en-witmarmeren schoorsteen
(XVIII A); eiken kastje (XVIII) in de regentenkamer; bureaukastje (XVII B) met
koperen sluitplaten (XVII B) in het zusterhuis.
Schilderijen: een Christus- en Maria-kop (XVIII?, doek), in het zusterhuis.
Maria en een Ecce Homo (doek) in de regentenkamer.
Twee portretten van Elisabeth Strouven, een in de regentenkamer en een nabij de
kapel.
Het voormalig altaarstuk berust thans in het museum te Maastricht.
12. Voormalige CAPUCIJNENKERK en -KLOOSTER, gebouwd in 1610 en volgende
jaren, in 1796 opgeheven, voor verschillende doeleinden ingericht, thans
broederschool.
De kerk, in 1681 uitgebrand, later hersteld, is een eenvoudig baksteenen gebouw
op rechthoekig grondplan met rechtgesloten koor.
Topgevel met gevelsteen (wapen van baron de Lens, 1615) en halfrond gesloten
zolderdeur, bekroning van mergel.
13. Voormalig CELLEBROEDERSKLOOSTER, gesticht in 1438, in 1796 opgeheven,
daarna ingericht tot gevangenis, bedelaarsgesticht, en gasthuis voor gebrekkigen,
van 1822-
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1924 Bank van Leening, bestaat uit een verbouwd kloostergebouw en een kapel van
mergel, georiënteerd, gesteund door tweemaal versneden steunbeeren; deze is naar
het N. uitgebouwd en met een overkragende verdieping in vakwerk vergroot; de
westvleugel geheel van mergel met plint en voet van Naamsche steen; gevelsteen:
1705. Inwendig nog aanwezig: traceeringen in de gedichte vensters, netgewelf op
geprofileerde ribben met gebeeldhouwde sluit- en kraagsteenen. Op de halve hoogte
der kapel is een vloer aangebracht. Ernaast een poort in omlijsting van ongelijke
blokken van Naamsche steen (1735).
14. Van het KLOOSTER DER FEILZUSTERS, gesticht in 1470 in de ‘Poort van
Pietersheim’, opgeheven in 1796, bestaat nog een gedeelte (XVII B, gerestaureerd
XX) en ingericht tot particuliere woningen, opgetrokken in baksteen met toepassing
van Naamsche steen aan de deur- en vensteromlijstingen; mergelbanden en kroonlijst
met consoles; cartouche; trapgevel.
15. Pieterstraat. De voormalige FRANCISCANENKERK en -KLOOSTER, vóór XIII d
gesticht, aanmerkelijk uitgebreid en verbouwd, XV zeer vervallen, is in 1578
ontruimd, toen de kloostergebouwen gedeeltelijk verwoest en de kerk tot kazerne
ingericht werden, in 1579 weder in bezit genomen en hersteld, andermaal in 1638
ontruimd, in 1639 tot tuighuis, het klooster tot Hervormd weeshuis en militair
hospitaal ingericht, in 1678 bij het verdrag van Nijmegen, wat het klooster betreft
gedeeltelijk weer in gebruik genomen, tot de orde zich in 1699 vestigde op den
‘Schuttenhof’, waarna de verlaten vleugel weer bij het militair ziekenhuis werd
getrokken, later kazerne en thans ontruimd. De kerk, tot 1865 arsenaal gebleven, in
1880 tot Rijksarchief ingericht en gerestaureerd onder leiding van de bouwmeesters
Dr. P.J.H. Cuypers en J.v. Lokhorst, is een driebeukig gebouw van zes traveeën (XIII
B) opgetrokken van mergel, met een 5/10-ge-
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sloten koor (XV) van drie traveeën, twee rechtgesloten met kruisgewelven gedekte
aanbouwsels langs twee traveeën van het koor (oorspronkelijk kapel van O.L. Vrouw
Sterre der zee en sacristie). De westgevel heeft den ingang even uit het midden, een
hoog en breed zesdeelig spitsboogvenster erboven, en in den geveltop een kleiner
en blind soortgelijk venster. De zuidbeuk, voor zoover zichtbaar, vertoont vierdeelige
spitsboogvensters en heeft inwendig geplaatste steunbeeren; waarboven met ezelsrug
gedekte luchtbogen; poortje met gebeeldhouwden dorpel. De noordbeuk, thans weer
geheel vrij, heeft uitwendige steunbeeren, luchtbogen en een uit het dak rijzend
traptorentje (alles nieuw) tegen den lichtbeuk. Inwendig: schip en beuken overdekt
met kruisgewelven op geprofileerde ribben, hardsteenen bundelpijlers met eenvoudig
basement en kapiteelen met bladornament. De steunbeeren van den zuidbeuk door
muurbogen verbonden. In den scheidingsmuur tusschen schip en koor een spitsbogigen
doorgang, waarboven sporen eener muurschildering (XVI): Boodschap aan Maria.
Grafzerken: twee levensgroote figuren van Joncker Claes van.......... († 1557) en
van Johanna van Blyterswyck († 1534); steen met opschrift (1568); grafsteen van
Franc. Salazar, officier in Spaanschen dienst († 1577); van Gerardt Dries († 1629)
en Elisabeth van den Hercken († 1603). In den noordmuur van het koor grafmonument
van Joannes Goropius Beconus († 1572).
Verder zes gothische grafsteenen, waarvan een ingemetseld in de koorsluiting,
een van Godfried Bongart, kanunik van O.L. Vrouw, een met twee wapenschilden
(± 1500), een groote zerk van Willem v. Pyttersheim; een groote van Hendrik van
Gronsveld († 1474) met wapens en een met de figuren van een man en vrouw onder
een baldakijn.
Twee uit deze kerk afkomstige schilderijen bevinden zich thans in het
tegenwoordige Franciscanenklooster aan de Tongersche straat, n.l. een (gem. Joan
Snellink, 1608, doek)
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met allegorische voorstelling der orde, en een (XVII a, paneel) met Maria als Sterre
der zee.
Acht groote stukken met putti en bloemen (± 1800, door gebr. L. en F. Hermans,
doek), afkomstig uit de gesloopte St. Nicolaaskerk.
Van de XVIII gewijzigde kloostergebouwen is een gedeelte van de kruisgang nog
te onderkennen aan zeven spitsbogen van vroegere vensters, waarboven
tweelichtsvensters; een deuropening in omlijsting van Naamsche steen, een bekroning
Lodewijk XIV met opschrift: 1725, een Lodewijk XV met opschrift: 1762; een
gedeelte van een ouden muur in mergel, waarin een spitsboog.
16. Minderbroedersberg. Voormalige MINDERBROEDERSKERK en -KLOOSTER, thans
Paleis van Justitie, Marechausseekazerne en gevangenis, gesticht in 1699 (zie e 15,
blz. 250), ingewijd in 1708, in 1796 opgeheven, de kerk in 1797 korten tijd als
parochiekerk gebruikt, is in 1825 voor de huidige bestemming ingericht, en het
klooster achtereenvolgens tot school, werkhuis en gevangenis. De kerk, opgetrokken
van baksteen, heeft een hoofdgevel van mergel, met later ingevoegde zuilenportiek
en stoep; oorspronkelijk een driebeukige kerk met een dwarspand en een driezijdig
gesloten koor ter diepte van drie traveeën.
Inwendig: De zuilen van den middenbeuk in het muurwerk ingesloten; de
kruisribgewelven van midden- en zijbeuken zijn behouden; het tongewelf van het
koor versierd met netwerk.
Schilderijen, hieruit afkomstig, zijn thans in de kerk van Gronsveld (zie blz. 99)
en elders.
Het aan de westzijde aangrenzende- geheel tot gevangenis verbouwde (1825)
klooster, bestaat uit drie met het kerkgebouw den kloosterhof omsluitende vleugels,
waarin de met kruisribgewelven overdekte kruisgang, waarvan de gordelbogen den
gedrukten Tudorvorm hebben.
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In de kapel een klein barokaltaar en een kleine Madonna (XVIII); in de gangen,
verspreid, zeven grafzerken met opschriften (1702-1788).
17. De voormalige DOMINIKANEN-KLOOSTER EN -KERK, thans behoorende aan de
burgerlijke gemeente, ontstaan XIII b uit de ‘Poort van Haren’, geleidelijk uitgebreid,
bestaat thans uit het klooster, den westvleugel, een noordarm en het kerkgebouw aan
de zuidzijde. De gebouwen zijn in 1617 en XVII d hersteld en gewijzigd, na de
opheffing in 1796 gedeeltelijk afgebroken, de kerk in 1804 tot Stadsmagazijn en na
restauratie door den architect W. Sprenger (1912-1917) tot vergader- en concertzaal
ingericht.
De kerk (gewijd in 1294), opgetrokken van mergel, bestaat uit een driebeukig
schip (XIII B) van zes traveeën; een koor van twee ongelijke traveeën met
7/12-sluiting; in het verlengde van den noordbeuk de St. Catharina-kapel (XIV) met
naar het koor geopende verdieping (ziekenkapel? 1354), ten O. waarvan wederom
een rechthoekige kapel (vóór 1400); een breede, de drie oostelijke traveeën van den
zuidbeuk vervangende O.L. Vrouwekapel (XV b), ten O. waarvan een veelhoekige
absis (XVII a).
De noordbeuk en de zuidelijke kapel hebben ingebouwde steunbeeren. De
westgevel van den middenbeuk bevat, boven den ingang een hoog spitsboogvenster,
hierboven een nis met twee driepasboogjes, waarboven: 1606. De westgevels der
zijbeuken hebben trapgevels. Luchtbogen tegen den zuidwand van schip en koor.
Om de vensterkoppen van den hoofdbeuk geprofileerde lijsten op consoles.
Kruisribgewelven over schip, koor en noordkapellen; stergewelf over de zuidkapel.
Zuilen met Maaskapiteelen. Blind triforium. Een rijkversierde nis (theoteca) in een
der koorsluitingswanden is uitgebroken en naar het museum overgebracht.
Muurschilderingen: In het middenschip, de geschonden overblijfselen der
gewelfschilderingen van 1618, met voorstellingen uit heiligen-levens. In den
noordbeuk, tusschen
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twee steunbeeren en door een spitsboog omsloten, een zeer geschonden
muurschildering (1337) a tempera, die horizontaal in vakken is verdeeld: a. in den
top tronen Maria en Jezus op een bank, vergezeld door twee engeltjes op wolken; b.
tafereelen uit de geschiedenis der 10 000 martelaren; c. in twee reeksen 14 episodes
uit het leven van den H. Thomas van Aquino; de 13de en 14de voorstelling niet meer
te herkennen. Onder deze een voorstelling, waar in vier groepen vermoedelijk de
schenker met een heilige voorkomt. Grafzerken (verplaatst): een groote (XVI A),
verder van 16.., 1660 (twee), 1688, 1624-1694 (fam. Charlemont), 1703, 1724 (twee),
zerk met alliantiewapenschilden en hoekschilden; verschillende geschonden zerken.
Van het klooster ten N. van de kerk bestaan nog een gedeelte van den mergelsteenen
noordvleugel (XVI A) met sporen van gothische vensters en omstreeks de geheele
westvleugel: de gevel aan de tuinzijde (XIV A) met gothische vensters; de gevel aan
de buitenzijde van baksteen met Naamsche steen, met ankerjaartal 1663 en gewijzigde
kruisvensters; de voorgevel van dit gedeelte heeft gevelkanten met gebogen lijnen
en krullen, ingangspoort met geblokte pijlers, hoofdgestel en fronton: 1660. In den
gang van dezen vleugel een ingemetselde grafplaat (1558).
Inwendig: overblijfselen van eiken standvinken (XIV) met gebeeldhouwde
kapiteelen (twee hiervan zijn naar het museum overgebracht).
18. Voormalige BEGIJNENKERK EN -KLOOSTER van den Nieuwenhof, thans R.K.
Armenhuis, gesticht XIII d, in 1484 naar de tegenwoordige plaats overgebracht na
de verwoesting van een gelijknamig klooster in 1466, in 1797 opgeheven en
overgedragen aan de stadsburgerlijke gasthuizen, gerestaureerd XIX en XX.
De kerk (H.H. Catharina en Gertrudis) bestaat uit een eenbeukig baksteenen schip
(XVII B) van zes traveeën, aan de noordzijde geschraagd door steunbeeren met
bekroning,
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waartusschen halfronde vensters, aan de zuidzijde uitgebouwd; en een 5/8-gesloten
koor (± 1300, gewijzigd XV d) van één travee. Inwendig: schip met tongewelf van
stucwerk (XVIII), en een westtribune op twee zuilen van Naamsche steen. De kerk
bezit:
Twee wijwatervaten (XVII) van marmer.
Eiken preekstoel (midden-XVII) met klankbord.
Twee priesterzerken (opgehakt) van 1294 en van 1286 (deze andermaal gebruikt
voor broeder Simons Anckers, † 1532), zerken van kanunnik Johannes Frekens (?
midden-XVI), van Hermannus van Griffenroye († 1616) en zijn huisvrouw († 1612),
verder van 1574, 1603, 1604, 1627.
Verzilverd koperen missaalbeslag.
Het klooster is gedeeltelijk XVII B, maar sterk gewijzigd. Kroonlijst (XVII B);
in den voorgevel een deuromlijsting Lodewijk XV. Aan de binnenplaats half-rond
gesloten vensteromlijstingen (XVIII a) van Naamsche steen; binnen- en buitenpoort
met dito omlijsting.
De stichting bevat: in steen uitgehouwen wapen-Olieslagers; in de regentenkamer
vijf schilderijen: Verrijzenis, H. Familie, Christus met donateur, en twee portretten.
Eiken kast met koperen beslag Lodewijk XVI.
Houten Kruis met zilveren corpus en beslag (XVIII).
19. Kruisheerengang. De voormalige KRUISHEERENKERK en KLOOSTER, gesticht
in 1438, is thans Rijkslandbouwproefstation.
De kerk, waarvan het koor werd begonnen in 1440 en voltooid in 1459 door de
bouwmeesters Petrus Toorn en .Johannes van Haeren, en het schip in 1501 aangelegd,
beschadigd bij de belegeringen van 1579, 1632 en 1673, telkens hersteld, na de
verjaging der Kruisheeren in 1797 tot verschillende doeleinden ingericht;
gerestaureerd in 1897 e.v. door den architect Storm, andermaal van 1914-'22 door
den Rijksopzichter van Ewijk, is een mergelsteenen gebouw, bestaande uit een schip
met een noordbeuk, waartegen steun-
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beeren, die luchtbogen (onder het lessenaarsdak) dragen; vier kapellen aan de zuidzijde
van het schip, tusschen de ingebouwde steunbeeren; een 5/12-gesloten koor. In den
westelijken topgevel een groot zesdeelig spitsboogvenster en een kleiner.
Inwendig: In het schip netgewelven met steekkappen (vermoedelijk van de
herstelling na 1579); in den noordbeuk kruisrib-, in de kapellen spitsbogige
tongewelven. Tusschen middenschip en noordbeuk zuilen (XIV, dus behoorend bij
een oudere kerk?) met Maaskapiteelen. In het koor kruisribgewelven met
gebeeldhouwde sluitsteenen en met beschildering. In het middenschip zijn de vensters
gedeeltelijk dichtgemetseld.
In twee kapellen staan steenen altaren met pilasterordonnantie (XVIII a). In het
koor, een gedenksteen (1595); hiertegenover een met afgebroken wapenschild en
mijter.
Grafzerken: van Vaes Mielleus († 1544), Emerentia Nollens († 1580), Johan
Drogen († 1604), Ardt Meesters († 1633), Lysbet Counegracht, wed. Herman
Ieckermans († 1639), Catharine van Stockem, wed. Sr. Johan Nysman († 1650?),
Nicolaus Willems en Elisabeth Savelbergh († 1740).
In het koor: gewelfschilderingen van meester Gerardus (1461) en, in den zuidbeuk
muurschilderingen met voorstellingen uit het leven der H. Gertrudis (XVI a).
Op het kerkhof langs de noordzijde der kerk liggen de grafzerken van Joncker
Geeraert van...... († 1498), een van Jan Nelissen († 1615), een steen met Lam Gods.
Het klooster (geheel gerestaureerd) heeft een gesloten kruisgang van vier armen,
gedekt met vlakke zolderingen, waarboven een verdieping. Aan de zuidzijde een
uitgebouwd lavacrum. Bij de kerk een poort (XVII) met pilasters en fronton; twee
deuren met wapen. In de gang langs de kerk een grafsteen met wapen en 1624. In
den kloostertuin een baksteenen huisje (XVII, gerestaureerd).
20, Breedestraat. Voormalige KERK en KLOOSTER DER
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Jezuieten, gebouwd sedert 1606, thans schouwburg en particuliere woning.
De kerk, waarvan de eerste steen werd gelegd 30 Juni 1606, is gebouwd volgens
de plannen van broeder Petrus Huyssens, met een onderbreking van 1609-1611,
ingewijd in 1614, in 1774 door de paters verlaten, in 1786 tot schouwburg ingericht
(waarbij de toren werd afgebroken), gerestaureerd in 1889. Zij is opgetrokken van
Sichemer mergel, met toepassing van pilasters, waartusschen in den noord- en
zuidmuur vensteropeningen met gedrukte spitsbogen, heeft een westgevel met
hoofdgestel en gegroefde consoles, gevelsteenen (1612) en bestaat uit een schip met
weinig uitspringend dwarspand, waarin koor en twee zijkapellen waren. Het netgewelf
van het priesterkoor is nog gedeeltelijk zichtbaar.
Het klooster, uit denzelfden tijd als de kerk, en noordelijk er aan grenzend, nog
gedeeltelijk over in het woonhuis achter de Comedie nr. 4, met gewijzigden voorgevel,
is opgetrokken van baksteen met toepassing van Naamsche steen en van mergel.
Gootlijst op zware liggende consoles. In den noordoosthoek een vierkante traptoren
met hoofdgestel en consoles (XVII A), ingesnoerde spits. Cartouche: 1609.
Inwendig: twee schoorsteenen: een van marmer, een met stucwerk tusschen twee
pilasters; de een met een geschilderd landschap, de ander met sierlijke ornamenten
Lodewijk XIV.
21. Tongersche straat. Het tegenwoordige JEZUIETENKLOOSTER, in 1852 ingericht
ter plaatse van, en gedeeltelijk, in een vermoedelijk ± 1740 gebouwd huis, is aan
drie zijden van een rechthoekigen hof gelegen, waarvan de eene smalle zijde van de
straat wordt gescheiden door een muur; hierin te weerszijden van een teruggelegen
poort een deur in omlijsting van Naamsche steen. De hoofdingang is gevat in eene
omlijsting van Naamsche steen: pilasters met paneelvulling en ornament
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Lodewijk XV, gebogen hoofdgestel, waarin sluitsteen met kopje; hierboven eene
bekroning van drie vazen, waarvan de middelste op een met festoenen en
bladornament bekroond voetstuk. Op den binnenwaarts gebogen verbindingsmuur
van hoofdpoort en zijpoortjes rusten voluutvormige zijstukken met gebeeldhouwde
bladmotieven. Langs de westzijde van den hof de baksteenen vleugel van het vroegere
woonhuis: een verdieping, niet elf vensters en oorspronkelijke gebeeldhouwde
deuromlijsting van Naamsche steen, gesneden houten middendeur en bovenlicht,
aan den hof. en aan de straatzijde een hoogen topgevel met krullen.
Inwendig: Trapportaal, waarin trap met twee gezwenkte steenen ondertreden,
gesneden trappaal en schuin oploopende balusters; ondervlakken met stucwerk;
voorts drie gesneden deuren, waarvan twee met bekroning in stuc, betimmeringen,
de zoldering in stucwerk; witmarmeren tegelvloer.
Groote zaal met houten betimmering, drie gesneden deuren met koperen hang- en
sluitwerk en met bekroning, zoldering in stucwerk tusschen twee balken.
Het klooster bezit een houten Kruisbeeld met ivoren corpus (XVII d. Italiaansch).
22. Heksenhoek. Het voormalig GRAUWZUSTERSKLOOSTER Sint Elisabethsdal
(thans gerestaureerd en ingericht tot Natuurhistorisch museum), in 1673 gevestigd
in een particulier huis en daarna uitgebreid, o.a. in 1705 met een kapel, in 1797
opgeheven, bestaat uit een gebouw (XVII A), ten N. waarvan een vleugel (XVII c)
met lessenaarsdak, tegen welks oostelijken hoogen muur een gebouw met breed
zadeldak.
Inwendig: zolderingen met moer- en kinderbinten, waartusschen trogwelfjes.
De kapel (1705), in baksteen en mergel, is naast den ingang uitgebouwd, en bestaat
uit een eenbeukig schip met segmentvormig gesloten vensters, een koor met
3/8-sluiting, alles met vlakke zoldering gedekt.
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Aan de Bonnefantenstraat een over de Jeker gebouwd huis (XVII A); een verdieping,
kruisvensters, trapgevel en hoofdgestel; de dorpel van de ingangsdeur draagt het
jaartal 1733. Inwendig: twee schoorsteenen met gebeeldhouwde steenen wangen;
wenteltrap.
23. Kommel. De voormalige REFUGIE der abdij van Herckenrode (bij Hasselt)
bestaat nog uit een gebouw van mergel met vierkanten traptoren aan de westzijde;
de toren heeft een gevelsteen: 1574, en een gootlijst op consoles. In den zuidelijken
tuinmuur een gebeeldhouwde steen: 1645, wapen en B.H.
24. Stokstraat. Voormalige Refugie (XVII) van St. Gerlach, zie g 169 (blz. 269).
f. Gebouwen van liefdadigheid en onderwijs.
1. Lenculenstraat. Het R.K. WEESHUIS, gesticht in 1670, sedert 1698 op de
tegenwoordige plaats, bestaat uit twee, een winkelhaak vormende vleugels en een
vrijliggende moderne kapel. De noordelijke vleugel (blijkens gevelsteen van 1788)
langs de Lenculenstraat, is opgetrokken van baksteen en heeft een verdieping en een
halfrond-getoogde toegangspoort in omlijsting van Naamsche steen. De andere
vleugel wordt aan de zuidzijde beëindigd door een gebouw (± 1500) met topgevel
in mergel en baksteen en met resten van accolade-bogen boven de vensters. Aan de
hofzijde heeft de oostelijke vleugel een gevel (± 1700) met kruiskozijnen en een
middenpartij (XVIII A) met vier rijen van hoekblokken; ingang met geprofileerde
omlijsting, waarboven balcon - het hek verdwenen - en deur, gebeeldhouwde
sluitsteenen, hoofdgestel en driehoekig fronton. De stichting bezit:
In de kapel: communiebank (XVIII A).
Zilverwerk: vergulde ciborie (1629), vergulden kelk (XVIII A, cuppa vernieuwd);
ampullen met schaal met gegraveerd wapen (1748, merken: Maastricht, krul en H.I.);
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eenige exvoto's, een reliekkruis (nieuw) op gedreven voet (XVIII d).
Koperen wijwateremmertje.
In de regentenkamer: eiken kast en twaalf eiken stoelen (XVIII c).
Verder: drie eiken kasten (XVIII); eiken kist met slot en hengsels (XVII A) en
een kleinere; een kastje met inlegwerk en koper (XVII A); vijf kisten, waarvan een
(XV), de andere (XVII en XVIII); een aankleedtafel Lodewijk XIV; knielbank
(XVIII); een klokkenkast (XVIII B).
Gesneden kopje van lindenhout en een voetstuk, beide van een draagaltaar (XVIII).
Drijfwerk (1780, door Wery), voorstellende de fontein op de piazza Navone te
Rome.
Schilderijen: H. Maagschap (1690, doek, door G. Maes); Christus, de overspelige
vrouw en twaalf figuren (± 1600, paneel, Vlaamsche school); rechtspraak van Salomo
(XVI d, paneel, Vlaamsche school onder invloed van Maerten de Vos). Portretten
van rector J.D. Dreessens (± 1790, doek, Hollandsche school onder invloed van C.H.
Hodges); Willem Lipsen (1621-1695), Joh. Jac. Cyrus (1770, doek, door Dominique
Habrix); kop van een oud vrouwtje (1600, paneel, Hollandsche school), beschadigd;
twee bloemstukken (± 1700, doek); Nijs (1619, doek); Willem Wijnants (± 1750,
doek).
2. Prins-Bisschopsingel, Het GEREFORMEERD WEESHUIS, gesticht in 1640,
aanvankelijk gevestigd in het Minderbroederklooster aan de Pieterstraat, is in 1690
overgebracht naar een huis in de Lenculenstraat (thans het Museum), in 1913 verlaten.
Van het oude weeshuis werd een hardsteenen poortomlijsting met opschrift (1778)
overgebracht.
De stichting bezit: twee geschilderde naamlijsten (1640, perkament) van de
regeerende moeders en vaders; een schouw met omlijste vuuropening Lodewijk XVI.
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3. Bogaardenstraat. Het HUIS DER XII APOSTELEN, genaamd ‘de Belick’, gesticht in
1493 door Lambert van Middelhoven, bestaat thans uit een hoofdgebouw en twee
vleugels, die een binnenhof omgeven. Aan de smalle zijde het jaartal 1767, aan den
linkervleugel 1768 en 1858, aan den rechtervleugel 1765 en 1840, alle geplaatst in
den bovendorpel van deuromlijstingen in Naamsche steen. De stichting bezit:
Dertien eiken beeldjes (± 1500) der Apostelen met hunne attributen en van den
zegeeenden Christus met wereldbol. Twee beeldjes (XVI A) van H.H. Maria en
Johannes.
Madonna (XV?), nieuw gepolychromeerd en aangekleed.
Een dressoor (XVII) met beslag.
Kast met twee gesneden eiken deuren (XVII B?) met de symbolen der Luiksche
en Brabantsche zijde: zwaard en staf door een mijter gestoken, en den pijlenbundel
der Staten.
Verzameling tinnen vaatwerk (XVIII).
Staande klok (XVIII c, gemerkt Joannes Jonckers, Maestricht).
Opgewerkte voorstelling (XVIII) van het wapen van Engeland, in zijde.
4. Gr. Looierstraat 17. Het voormalig ARMENHUIS, bij testament gesticht door
kanunnik Salden, opgericht in 1755, sedert 1813 als Militair hospitaal in gebruik,
bestaat uit een in een bocht der straat gelegen gebouw van twee verdiepingen en van
zes vensterbreedten te weerszijden van een middenpartij, waarin gebeeldhouwde
deuromlijsting met zijlichten.
5. Gr. Looierstraat 27. Het ST. MAARTENSHOFJE heeft een geblokte deuromlijsting
van Naamsche steen; boven de deur een gebeeldhouwde voorstelling van St. Maarten
met tijdvers: 1715.
6. Capucijnerstraat. Het GESTICHT MISÉRICORDE bevat in de voormalige kapel een
gesneden deuromlijsting (XVIII b) met bekroning (XVIII d). Het bezit een
ebbenhouten kruis
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met koperen corpus op den voet, een plaquette en een alliantiewapen (± 1700).
In den hof een huisje (XVII), waarin een venster met accolade-boog; deur- en
vensteromlijsting gewijzigd (midden-XVIII); naast den ingang, gevelsteen met hand:
een schoorsteen met tegeltableau (XVIII a, door J. Aalmis), voorstellend de
Kruisiging.
7. RIJKS-KWEEKSCHOOL voor onderwijzers, zie g 409 (Hof van Tilly).

g. Particuliere gebouwen.
A. To p g e v e l s (XVII):
1. Batterijstraat 35. Pakhuisgevel (midden-XVII), top gewijzigd.
2. Boschstraat 64. Gecement en met vlechting; gevelsteen: 1653; aan den zijgevel
(Breulingstraat) hoofdgestel met consoles, halfrond gedekte lichtopeningen.
3. Breulingstraat 6. Top met vlechting, ankers, inrijpoort; zijgevels met hoofdgestel
en consoles.
4. Groote Gracht 62. Gelede topgevel (midden-XVII) met ingezwenkte zijkanten
en aanzetkrullen; hoofdgestel aan den zijgevel nog met consoles als g 9.
5-6. Groote Looierstraat 15. Smalle gevel (XVII A) met in- en uitgezwenkte
zijkanten, in de zolderverdieping geprofileerde vensteromlijstingen. - Nr. 24.
Achtergevel.
7. Helstraat 24. Vlechtingen (XVII).
8. Langs de Maas 32. Gecemente gevel.
9. Lenculenstraat 34. Als g 4, maar met hoofdgestel en consoles in den voorgevel.
10. Oude Vischmarkt. Hoekhuis (XVII B) met topgevel in den noordgevel, kruisen tweelichtsvenster; in den oostgevel een tweelichts- en een gedicht kruisvenster.
11-12. Plankstraat 1. Vlechtingen, oorspronkelijk met pui van Naamsche steen,
hoofdgestel met consoles, jaarankers: 1686. - Nr. 3. Als g 11.
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13-14. Stokstraat 32 (XVII B). In- en uitgezwenkte stukken, ovaal zolderlicht,
afgekapt(?) fries; achtergevel met top. - Nr. 38 (XVII B). Vlechtingen, twee halfrond
gesloten zoldervensters, vlak fries met triglyphen.
B. P i l a s t e r g e v e l s :
15. Graanmarkt 3. Gepleisterde gevel met zes pilasters, verlengd in het hoofdgestel;
dak vernieuwd.
16. Kleine Gracht 31. Gesausde baksteengevel (XVII c) met drie pilasters, die
hoofdgestel met consoles dragen; top met twee pilasters.
17-18. Markt 31-32 (XVII d). Oorspronkelijk één woning. Zes pilasters met
omgekornist hoofdgestel, drie en twéén dakvensters, zie*) g 317. - Nr. 41. Afgebikte
baksteenen gevel met vier pilasters; de bloemen en vruchtenslingers afgekapt.
19-20. Vrijthof 7. Gepleisterd en geschilderd, de omlijsting der voormalige
kruisvensters met ooren, XIX B gewijzigd. - Nr. 29 (XVIII). Vier pilasters met
kussenimpost.
C. G e v e l s (XVII A) van baksteen, met ruime toepassing van bergsteen, banden
van mergel, hoekblokken, omlijstingen van kruisvensters met beurtelings groote en
kleine blokken; hoofdgestel van mergel, met triglyphen of consoles van sterk gebogen
profiel; tusschen de consoles ruit- of cirkelvormige blokken mergel; kroonlijst soms
van bergsteen; pui van Naamsche steen (meestal vernieuwd), voet of plint van groote
blokken:
21. Achter 't Vleeschhuis 14. Hoofdgestel afgekapt.
22. Boschstraat 104-106. Halfronde frontons boven de vensters van de eerste
verdieping.
23. Breedestraat 39. Deur in Régenee-omlijsting.
24-25. Brusselschestraat 45-47. Inrijpoort, ankers... 29 - Nr. 55. Achtergevel, zie*)
g 381.

*) De verwijzingen ‘zie g ..’ beteekenen, dat de gevels een verbouwing ondergingen, waardoor
zij de kenmerken van een ander type kregen.
*) De verwijzingen ‘zie g ..’ beteekenen, dat de gevels een verbouwing ondergingen, waardoor
zij de kenmerken van een ander type kregen.
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26-27. Eikelstraatje 1 (hoek Houtmaas). Kruiskozijnen en tweelchtsvensters;
hoofdgestel met consoles; kraagsteenen met eikeltak en 1625. - Nr. 3. Kruiskozijnen
en overstekend dak.
28. Groote Staat 58. Zijgevel aan het Vrijthof, geprofileerde lijsten, muurankers,
consoles.
29. Hoenderstraat 12. Hoofdgestel voor 't meerendeel afgekapt, pui van groote
blokken Naamsche steen; muurankers.
30-31. Jacobstraat 6. Hoofdgestel, consoles met bladornament. - Nr. 8. Gedeeeltelijk
afgekapt hoofdgestel.
32. Julianaplein 6-8. ‘De Poort van Leuth’, jaarankers: 1626, schoorsteenmantel
in stuc Lodewijk XIV.
33. Kersenmarkt 7. Pui van Naamsche steen gewijzigd, zijgevel aan Smedestraat.
34. Kleine Looierstraat 10. Geschilderde en gewijzigde gevel; gevelsteen: roos.
Aan de achterzijde vensters met tusschendorpel, afgekapt hoofdgestel.
35. Looiersgracht 8. Hoofdgestel met gegroefde consoles. Gewijzigd XVIII.
36. Pieterstraat 46. Hoofdgestel met consoles.
37. Statenstraat 11-13. Jaarankers: 1619.
38. Stokstraat 59. Voorgevel gecement, bovendorpeldeur met schildje Lodewijk
XV, zijgevel met hoofdgestel.
39. Tafelstraat 28. Hoofdgestel, traptorentje aan den achtergevel; jaarankers: 1.
28.
40. Tongerschestraat 10. Hoofdgestel met consoles en eindkrullen; muurankers.
Gewijzigd.
Fragmenten (XVII A):
41-41a. Amorsplein 3, Bogaerdenstraat 26. Hoofdgestel met consoles.
42. Boschstraat 94.
43-44. Brusselschestraat 57, 59. Cartouche: 1629. Gewijzigd XVIII.
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45. Tongerschestraat 58. Geen hoofdgestel, muurankers en vlakke lijsten.
G e v e l s ± 1 6 5 0 , in hoofdzaak naar het type C:
46. Achter 't Vleeschhuis 39. Gebeeldhouwd hoofdgestel.
47. Batterijstraat 42. Hoofdgestel, zie g 493.
48-50. Boschstraat 38, 89. - Nr. 91. Hoofdgestel op consoles.
51-55. Breedestraat 9, 9A. Ontlastingsboogjes boven de vroegere kruisvensters,
aan den achtergevel consoles; deuromlijsting Lodewijk XV. Zie g 418. - Nr. 13-15.
Gewijzigd XVIII B. - Nr. 19-21. Koetspoort in omlijsting met bossage, muurankers,
goot op zware consoles; huisdeur met bovenlicht Lodewijk XVI: ‘Het zeven
gesternte’. - Nr. 24.
56-58. Brusselschestraat 32. - Nr. 36. Zijgevel met trappen en jaarankers: 1662. Nr. 140. Geschilderde gevel, consoles, jaarankers in den (vernieuwden) zijgevel
(1652).
59-64. Groote Gracht 10. Verbouwd XVIII B. - Nr. 20. Gevelsteen: I.H.S. boven
brandend hart; verbouwd. - Nr. 34. - Nr. 40. Gebeeldhouwde consoles - Nr. 45.
Hoofdgestel met consoles. - Nr. 47.
65a, b, c. Gr. Gracht 88, 91, 98. Hoofdgestel met eindkrullen als g 40 en 101.
66. Groote Staat 5. Gewijzigd XVIII.
67. Heidenstraat 1. Vleugel van mergel.
68. Helstraat 1. Gewijzigd XVIII, zie g 514.
69. Hondstraat 1. Hoofdgestel met consoles.
70-71. Jodenstraat 4. Hoofdgestel met consoles. - Nr. 5.
72. Kapoenstraat 24.
73. Kesselskade 45. Geprofileerde daklijst van mergel.
74 Kleine Looierstraat 8. Later gewijzigd.
75-76. Langs de Maas 22. Trapgevel (brandmuur), gebeeldhouwde deuromlijsting
met bovenlicht. - Nr. 23. Op de eerste en tweede verdieping een zeslichtsvenster,
jaarankers: 1641, hoofdgestel.
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77-79. Markt 1-2-3. Vroeger één huis. - Nr. 38. Kroonlijst met zware consoles, 1661.
- Nr. 65 (1663).
80. Pieterstraat 25.
81. Platielstraat 14. Dakgoot op zware consoles; zijgevel Leliestraat met consoles.
82-83. Smedestraat 1. Gootlijst op gegroefde consoles. - Nr. 7. Achtergevel met
vakwerk.
84. Spilstraat 8-10. De vroegere kruisvensters gedekt met lateibogen; hoofdgestel
met consoles; muurankers.
85. Stokstraat 45. Gepleisterd; zoldervenster; vroegere inrijpoort met twee schilden
(XVI).
86-87. Tongerschestraat 6-8, zie g 537. - Nr. 35. Achtergevel met hoofdgestel en
consoles. zie g 353.
88. Vrijthof 2. Afgebikt.
Fragmenten:
89. Achter 't Vleeschhuis 6-8.
90. Breedestraat 14. Muurankers.
91. Brusselschestraat 30. Steen met: 16, helft van den oorspronkelijken gevel.
92. v. Hasseltkade 16-17. Eerste verdieping, vier ankers, zie g 513.
93. Hondstraat 15. Hoofdgestel gecement.
94. Koestraat 8. Eerste verdieping.
95-97. Lenculenstraat 1, hoek Kapoenstraat. Oorspronkelijk met kruisvensters en
tweelichten; pui sterk gewijzigd. - Nr. 19. Zie g 308. - Nr. 30. Muurankers.
98. Mariastraat 9.
99. Markt 24.
100. O.L. Vrouwekade 12. Vroeger kruiskozijnen, hoofdgestel afgekapt;
muurankers, zadeldak met twee en een dakvenster.
101. Tongerschestraat 7. Cartouche met 1644, geprofileerde gootlijst, eindigend
in krullen als g 40 en 65.
102. Wolfstraat 15.
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D. G e v e l s (X V I I B), van baksteen, hierin afwijkend van type C, dat de
mergelbanden schaarscher, meestal alleen ter hoogte der dorpels voorkomen en dat
de vensteromlijsting meestal bestaat uit tweemaal twee rechte blokken Naamsche
steen, gevat tusschen boven-, tusschen- en onderdorpel; het gebogen profiel der
consoles vervlakt:
103-104. Achter 't Vleeschhuis 9 (1697). - Nr. 21. Trapgevel aan de Minckelerstraat.
105. Batterijstraat 34. Gevelsteen: 1665.
106. Bogaerdenstraat 20. Poortje van Naamsche steen met rondbogig, thans
rechthoekig bovenlicht.
107. Boschstraat (fabriek ‘De Sphinx’) gevel met gewijzigde kruisvensters,
koetspoort en gevelsteen: 1697, zie g 415.
108. Brusselschestraat 92-94.
109. Drieëmmerstraat. Achtergelegen woning van het huis Markt 43; poortje
(XVIII c) in omlijsting van Naamsche steen, hier later aangebracht (1773?).
110. Groote Gracht 64. Driehoekig fronton met 1711 boven twee gekoppelde
zoldervensters; aan de Capucijnenstraat trapgevels.
111-112. Groote Staat 9. Rijke pui Lodewijk XV. - Nr. 57a.
Houtmaas, zie Stokstraat 21 (g 132).
113. Kleine Looierstraat 12.
114. Koestraat 16. Op de eerste verdieping twee kruisvensters, op de tweede
tweelichtvensters.
115. Kwadevliegenstraat 6. Geprofileerde lijsten.
116. Langs de Maas 38.
117. Leliestraat, zonder nr. Hoekblokken, hoofdgestel met consoles, pui later
(XVIII A) gewijzigd.
118. Mariastraat 27 (1695). Kroonlijst met consoles; gewijzigde pui.
119-120. Markt 33. Achtergelegen woning, hoofdgestel met consoles, ankers,
kruisvensters. - Nr. 63. Gevelsteen: ruiter.
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121-124. Muntstraat 1, 3. Gevels met festoenen en doeken, in bovendorpel van nr.
1: Ao 1612 Di; uitstalvenster of ‘kijkuit’ (XIX b). - Nr. 6. Hoofdgestel met consoles,
halfrond gesloten dakvenster in omlijsting van bergsteen. - Nr. 23. Als voren, maar
met driehoekig gedekt dakvenster en met trapgevel.
125. Nieuwstraat 17. Afgekapte wapensteen.
126. O.L. Vrouwekade 18. Zijgevel vroeger met kruisvensters en hoofdgestel.
127. Plankstraat 5. Hooge pui van Naamsche steen.
128. Platielstraat 9B. Pui van Naamsche steen. Koetspoort, gevelsteenen: 1700;
bij de restauratie in 1912 gecement (met nabootsing van baksteen).
129. Raamstraat 31. Geprofileerde lijsten, Anno 1697.
130. Smedestraat 4. Kruisvensters, gewijzigde pui met deur em onderdeur;
gevelsteen: laurierboom 1703.
131-135. Stokstraat 6-8. Oorspronkelijk één huis hoofdgestel met consoles,
geprofileerde lijsten, muurankers. - Nr. 21 a-b. Hoofdgestel, jaarankers: 165..
Gewijzigd XVIIIc. - Nr. 31. Hoofdgestel met consoles. Gewijzigd XVIII, zie g 345.
- Nr. 44. Twee huizen, het een met vijflichtsvenster; hoofdgestel met consoles. - Nr.
47. Cartouche en opschrift: ‘In het wit cruis’. Gewijzigd XVIII c.
136-137. Vrijthof 9. Zie g 355. - Nr. 22 Woonhuis met twee koetspoorten;
westgevel met consoles; achtergelegen huis met hoofdgestel en gegroefde consoles
(XVII A?), zie g 442.
138. Vijfharingenstraat 15. Hoekblokken, dakgoot op consoles met bladornament.
139. Wolfstraat 10. Gewijzigd, afgebikt, hoeksteenen van Naamsche steen,
geprofileerde lijsten.
Geheel van Naamsche steen:
140. Stokstraat 26-28. Gebeeldhouwde friezen (1669), pui gewijzigd; gevelsteen:
steenen berg.
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Fragmenten:
141-142. Amorsplein 1. - Nr. 5.
143. Groote Staat 17.
144. Kapoenstraat 30. Ontlastingsbogen op de verdieping.
145. Markt 37. Zijgevel aan de Kleine Gracht, gevelsteen: ‘Anno’, zie g 319.
146. Tongerschestraat 22. De vroegere kruisvensters in omlijsting van blokken
Naamsche steen; gevelsteenen 16 en 90; houten goot op geprofileerde lijst; trapgevels.
147-148. Vrijthof 10. Banden en blokken van mergel, zie g 686. - Nr. 48. Gesausd
en gewijzigd.
Verder nog de volgende g e v e l s v a n a l g e m e e n t y p e - X V I I .
149. Achter de Molens 6-8.
150. Breedestraat 27. Zijgevel aan de Lantaarnstraat, onderbouw in mergel; op de
verdieping banden van mergel, ankers.
151. Brusselschestraat 121.
152-155. Gubbelstraat 34. Zie g 295. - Nrs. 36, 38, 40. Meest gecement.
156. Groote Looierstraat 13.
157. Van Hasseltkade 9. Achterhuis, mergelbanden en traptoren (XVII A?), zie g
427.
158. Kleine Looierstraat 12.
159-162. Kwadevliegenstraat 1, 3, 5. Houten kruiskozijnen en geprofileerde
kroonlijst van mergel. - Nr. 9. Gesausd, houten kruiskozijnen, muizentand,
muurankers.
163-165. Markt 48-49. Trapgevel, nr. 49 met muizentand aan de achterzijde. - Nr.
60-61. - Nr. 65 (1663).
166. Nieuwstraat 15. Zie g 526.
167-169. Stokstraat 12. Gecement zijgevel (vakwerk) overkraagd. - Nr. 40.
Ontlastingsbogen, gekoppeld en boven
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later aangebracht drielichtvenster. - Nr. 55. Voormalige Refugie van St. Gerlach,
later gewijzigd.
170-171. Tongerschestraat 32. Geheel geschilderd, pui nieuw. - Nr. 47.
E. G e v e l s v a n o m s t r e e k s 1 7 0 0 t o t m i d d e n - X V I I I , geheel van
Naamsche steen, geblokt, oorspronkelijk met kruisvensters en met geprofileerde
lijsten:
172. Achter 't Vleeschhuis 20. Geprofileerde deuromlijsting met opschrift: 1717.
173. Amorsplein 16-17. Zware consoles.
174-176. Breedestraat 3 (XVIII b), zie g 250. - Nr. 5. Zie g 502. - Nr. 43. Smalle
geblokte dammen; gedateerd: 1696.
177-180. Brugstraat 10 (XVIII b). - Nr. 12 (XVIII b). Gevelsteen: St. Joris met
den draak. Zie g 252. - Nrs. 16, 21. Geverfd, doorloopende rechtstanden.
181. Capucijnenstraat 15 (XVIII b). Gevelsteen: Kruis op een heuveltje; opschrift
onleesbaar.
182. Groote Gracht 37. Vensters met lateibogen.
183-185. Groote Staat 30 (XVIII a). Gesausd, gekoppelde vensters. - Nrs. 43,
59-61. Pui geheel verbouwd.
186. Jodenstraat 12. Geblokt met friezen van baksteen, zie g 446.
187. Kesselskade 62. Geblokte gevel, koetspoort, zie g 261.
188-189. Kleine Staat 5. Gebroken kap. - Nr. 14. Geblokte pilasters en dammen,
zie g 262, 366.
190. Muntstraat 45-47. Hoofdgestel met gegroefde consoles, zie g 469.
191. Pieterstraat 48 (1714). Gebeeldhouwd fries; gevelsteen: weegschaal.
192. Plankstraat 4. Niet geblokt, gevelsteen en opschrift (1741).
193. Platielstraat 10. (1714). Geblokt, zie g 374.
194. Wolfstraat 9 (XVIII a), zie g 270.
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Fragmenten:
195. Kapoenstraat 3. Koetspoort geblokt, met bovenlicht, deur met rechthoekig
bovenlicht, katrol.
196. Tongerschestraat 33. Gewijzigde pui; geblokt, deuromlijsting met schildje,
zie g 408.
F. G e v e l s X V I I d t o t m i d d e n - X V I I I , veelal van gesausde baksteen, meestal
op plint van blokken, met vensteromlijstingen in groote blokken, deuromlijstingen
meestal met rechthoekig bovenlicht:
197-198. Achter 't Vleeschhuis 31, 33. Hoofdgestel afgekapt.
199-200. Antoniusstraat 5, 68. Gecement.
201-202. Batterijstraat 28. Gebeeldhouwde omlijsting van een pakhuisluik;
hijschblok. - Nr. 32.
203-204. Breedestraat 8. Koetspoort, driehoekig afgedekt zoldervenster (Naamsche
steen). - Nr. 10. Deur met zijlichten in geblokte omlijsting (1708), attiek van
Naamsche steen, waarin vijf tweelichtsvensters.
205. Brugstraat 18 (1734).
206. Capucijnenstraat 114 (1735). Gebogen middenpartij, geblokte pilasters,
Lodewijk XIV ornament.
207. Drieëmmerstraat 8 (1711).
208-211. Groote Looierstraat 6. Vlakke lijsten, jaarankers: 1-700, in den zijgevel
jaarankers: 1638; hoekblokken. - Nr. 8. Geheel geschilderd, van Naamsche steen (?);
deuromlijsting later. - Nr. 10. Later gewijzigd gebroken kap. Nr. 19. Breede poort
met inschrift: 1711, afgekapt hoofdgestel; gewijzigd.
212-213. Gubbelstraat 3. - Nr. 18. Met klopper op de bovendeur.
214-220. Hefstraat 3. - Nr. 5. Inrijpoort. - Nrs. 7, 8, 10, 11, 12.
221-222. Kapoenstraat 20, 22.
223. Kleine Gracht 1-3. Koetspoort.
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224. Koestraat 20 (1709). Zie g 302.
225-230. Kwadevliegenstraat 7. Hijschblok. - Nr. 10. - Nr. 16. Met ovaal
bovenlicht. - Nr. 20 (1710). Hoekblokken. - Nr. 21. Hoofdgestel met triglyphen. Nr. 23. Sparredak.
231-233. Lenculenstraat 2 (hoek Kapoenstraat). Topgevel. - Nr. 15. Veranderd in
stijl Lodewijk XVI. - Nr. 17.
234-236. Mariastraat 5. Gevelsteen: pluim. - Nr. 8. Gesneden-ramen ± 1800. - Nr.
21 (1730). Gevelsteen: schaap.
237-238. Plankstraat 14, 16.
239-240. Raamstraat 24. Kruiskozijnen, deur met gebeeldhouwden tusschendorpel,
koperen deurkruk. - Nr. 48. Stalpoort met sluitsteen (1748).
241. Spilstraat 1.
242-244. Stokstraat 4 (1706). - Nr. 10. Geprofileerde lijsten, hoekblokken (± 1700).
- Nr. 24. Inrijpoort, zware geprofileerde lijsten, gebeeldhouwde dakkapel (Lodewijk
XIV).
245. Tongerschestraat 13.
246-247. Vrijthof 15. Groote hoekblokken; gevelsteen: struisvogel, 1730. - Nr.
27. Gewijzigd.
248. Wolfstraat 6-8. Hooge voet van groote blokken, geprofileerde lijsten. Nr. 6
bijgebouwd.
Fragment:
248a. Tongerschestraat 11. Anno 1719.
Ga: G e v e l s (i n h e t a l g e m e e n X V I I I A ), geheel van Naamsche steen,
verticaal verdeeld door stijlen, horizontaal door lijsten, op de wijze van vakwerkbouw;
de bovendorpels door segment- of door lateibogen gedekt, meestal met sluitsteen:
249. Achter 't Vleeschhuis 15.
250-251. Breedestraat 3. Zie g 174. - Nr. 15.
252-253. Brugstraat 12. Zie g 178. - Nr. 21. Zie g 180.
254. Brusselschestraat 31. Bovendorpels afgeschuind.
255-257. Groote Staat 18, 31. Moderne winkelpui. -
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Nr. 53. Gekoppelde vensters, gebeeldhouwde sluitsteenen (Lodewijk XV).
258. Hefstraat 12.
259-261. Kesselskade 48-49. Zie g 476. - Nr. 62. Zie g 187.
262. Kleine Staat 14. Zie g 189, 366.
263-264. Markt 7. Zie g 523. - Nr. 70. Balkonhek Lodewijk XV.
265-266. Tongerschestraat 17, 18. Geblokte dammen.
267-269. Vrijthof 13. Zie g 715. - Nr. 34. Attiek, gesneden dakkapel, gebroken
kap met twee dakvensters boven elkaar. - Nr. 51. Gekoppelde bovendorpels met
lateibogen; schildje Lodewijk XV.
270. Wolfstraat 9. Zie g 194.
Gb: Baksteengevels van hetzelfde type, meestal gesausd; de stijlen en lijsten van
Naamsche steen.
271. Abtstraat 10. Aanbouw met kruiskozijn.
272-274. Achter 't Vleeschhuis 4, 12, 40.
275-279. Bogaardenstraat 16-18. Oorspronkelijk één huis, koetspoort met gedrukten
boog. - Nr. 14. In denzelfden trant bijgebouwd. - Nr. 50. Gevelsteen: 1789, slotbeslag.
- Nr. 56. Inrijpoort met rechten bovendorpel. - Nr. 57.
280-281. Breedestraat 12. - Nr. 26. Jaarankers in den zijgevel: 1778.
282-285. Brusselschestraat 7, 33, 60, 68.
286-288. Groote Gracht 7, 14, 28.
289-290. Groote Looierstraat 14. Met gebeeldhouwde sluit- en hoeksteen. - Nr.
16.
291-294. Groote Staat 14, 16, 22. - Nr. 32. Tweede verdieping, zie g 463.
295. Gubbelstraat 34. Verbouwde gevel (XVII) met ontlastingsboogjes boven de
voormalige kruisvensters, bovenlicht (XIX a) met monogram.
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296. v. Hasseltkade 6. Zolderlichten, pui van Naamsche steen.
297. Hoenderstraat 28.
298. Jodenstraat 3. Met koetspoort.
299. Kapoenstraat 4 a-b. Tot poort verbouwde deuromlijsting met masker (XVIII
b).
300-301. Kersenmarkt 4, 6.
302. Koestraat 20. Bovenlicht, cartouches: 1709, zie g 224.
303-304. Kleine Staat 6. - Nr. 10. Gekoppelde vensters.
305. Langs de Maas 37. Zie g 467.
306-313. Lenculenstraat 9. - Nr. 16 - 16 A. Deuromlijsting met schelp Lodewijk
XV en bovenlicht, twee maal twee dakvensters. - Nr. 19. Hoekblokken, zijgevel met
ankers; achtergevel met tweelichtsvensters en hoofdgestel (midden XVII). - Nr. 20.
‘Kijkuit’ (XIX), gevelsteen: ton met druiven, 1737. - Nr. 24. Onderdorpels op
consoles. - Nr. 26. Bovenlicht deur ± 1800, gevelsteen: appel, 1721. - Nr. 29.
Koetspoort. - Nr. 32. Achterkant hoofdgestel (midden XVII).
314-315. Mariastraat 17. Gevelsteen: gaper (?) - Nr. 23 b.
316-322. Markt 30. Bekroonde lateibogen, windvaantje. - Nr. 31-32. Waarbij de
rechtstanden als pilasters, zie g 17-18. - Nr. 35. Afgebikt. - Nrs. 37, 59. - Nr. 64.
Gevelsteen: man met tulband en oorbellen (± 1750). - Nr. 76.
323-334. Muntstraat 4, 7-9, 11, 16, 24-26. De dammen geblokt. - Nr. 30-32. Met
Lodewijk XV schildjes in de bovendorpels. - Nr. 33. Met gebroken spiegelboog. Nrs. 36, 38. Met gekoppelde vensters. - Nr. 37. De dammen geblokt, gesneden ramen
± 1800. - Nr. 39. - Nr. 48. Gevelsteen: Koning van Engeland.
335-338. Nieuwstraat 7. Gebroken kap. - Nr. 14. Gebroken kap en dakvenster in
mergel omlijsting. - Nrs. 18, 26.
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339. O.L. Vrouwekade 7. Leiendak.
340. Plankstraat 2. Hoekblokken, op de verdieping segmentbogige, gekoppelde
bovendorpels.
341. Platielstraat 22. Flauwe segmentbogen, deur met schelp Lodewijk XV.
342. Smedenstraat 21. Eerste verdieping met hoekblokken en gewijzigde
kruisvensters.
343-350. Stokstraat 14. Gesausde baksteen, geen spoor van voormalige
kruisvensters; hoekblokken; gevelsteen: Rode Poort 1739; aangebouwde zijgevel
met drie tweelichtsvensters en topgevel (aangebouwd) met mergelbanden. - Nr. 29.
- Nr. 31. Zie g 133. - Nr. 35. - Nr. 37. Gevelsteen: Zwaan: 1774. - Nrs. 49, 51. Puien
modern. - Nr. 53 (1709).
351-353. Tongerschestraat 12. Deuromlijsting Regence. - Nr. 25. - Gedeeltelijk
gecement. - Nr. 35. In de XVIII gewijzigde gevel van ± 1650 winkelwand met profiel
en kleine ruiten, zie g 87.
354-359. Vrijthof 1. Gelijk Groote Staat 65, zonder risaliet, raamhekje Lodewijk
XVI. - Nr. 9. Gecement, vroeger kruisvensters, pui van Naamsche steen, geblokt,
zie g 136. Oorspronkelijk kruisvensters, gesneden ramen ± 1800. - Nr. 13. - Nr. 14.
Gebroken kap, eierlijst, raamhekjes Lodewijk XVI. - Nr. 31. Dakkapel, zie g 688.
Gc: Hetzelfde type, doch met stijlen, die onder de dorpels buiten uitzwenken; in de
gevelas meestal een gevelsteen, gevat tusschen deze gezwenkte stukken:
360-362. Brusselschestraat 15. - Nr. 17. Gevelsteen: St. Urbaan, 1766. - Nr. 21
(1734).
363. Groote Staat 23. Gevelsteen: Draakenveld 1769; segmentbogen met sluitsteen.
364. Kersenmarkt 8. Gevelsteen: ‘Molen IJser’ 1767, zie g 391.
365. Kesselskade 64. Pui van Naamsche steen.
366. Kleine Staat 14. Gevelsteen: leeuw. Zie g 262.
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367-370. Markt 8. Gevelsteen: eenhoorn, 1745. - Nr. 9. Met lateibogen. - Nr. 11.
Gevelsteen: 1762. - Nr. 12. Gevelsteen: man met molensteen, 1729.
371-372. Pieterstraat 44 (1739). - Nr. 50 (1737).
373-374. Platielstraat 8 (1724). - Nr. 10. Gevelsteen: aanbidding der Wijzen, 1714;
raamhekjes Lodewijk XVI.
375. Smedestraat 28. Gevelsteen: lanspunt, 1734.
376. Spilstraat 13.
377. Sporenstraat 14. Gevelsteen: Oranjeboom. 1768; gebeeldhouwde sluitsteen.
378. Stokstraat 5. Geheel van Naamsche steen, maar geschilderd, zie g 534.
Fragment:
379. Achter 't Vleeschhuis 34. Gevelsteen: Hooghuys.
Gd: (Meest XVIII B) met stijlen, die tusschen de verdiepingen onderbroken worden,
zoodat slechts korte stukken, soms zonder verbinding met boven- of onderdorpel,
overblijven:
380. Achter 't Vleeschhuis 22, met tot winkelpui verbouwde inrijpoort.
381. Brusselschestraat 55. Zie g 25.
382. Brugstraat 26. Gevelsteen: ‘Gekroonden Bergh’.
383. Groote Looierstraat 18. Hoekblokken Lodewijk XV.
384-388. Groote Staat 11. - Nr. 33. Gebeeldhouwde sluitsteen (Lodewijk XV). Nr. 45. Segmentbogen, hoofdgestel met gebeeldhouwde consoles. - Nr. 54-56. Met
geblokte pilasters; gevelsteen: windmolen; zijgevel in vakwerk. - Nr. 65.
389-390. Kapoenstraat 6. De bovendorpels in de as met gebroken spiegelbogen,
balkonhek en sluitsteen, Lodewijk XV. - Nr. 19.
391. Kersenmarkt 8. Zie g 364.
392-394. Kleine Gracht 16. Met deuromlijsting Régence. - Nr. 18. - Nr. 28 (1718).
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395. Kleine Staat 12.
396-401. Muntstraat 10. Gevelsteen (XVIII c) paard. - Nrs. 22, 27, 28, 41. - Nr.
43. Gevelsteen: haantje.
402. O.L. Vrouweplein 29. Afgebikt.
403. Stokstraat 39-41. Oorspronkelijk één huis.
H. G e v e l s i n d e n t r a n t d e r ‘ R é g e n c e ’ :
404. Capucijnenstraat 57. Geblokte pilasters, gebeeldhouwde bovendorpels,
deuromlijsting met boven- en zijlichten.
405. Jacobstraat 11. Segmentbogige bovendorpels, gebeeldhouwde deuromlijsting.
406. Markt 16. Bekroonde bovendorpels, leiendak met groot dakvenster in
omlijsting.
407-408. Tongerschestraat 12. Zie g 351. - Nr. 33. Pui van Naamsche steen, zie
g 196.
Geheel van Naamsche steen:
409. Groote Gracht 90-92. Gebeeldhouwde ingang met bovenlicht. Op de
binnenplaats fontein met gebeeldhouwde groep. Inrijpoort met: 1714 (Hof van Tilly).
410. Groote Staat 29. Pui gewijzigd.
411-412. Markt 33. Gebeeldhouwd portaal en bovenlicht, gevelsteen: bloem.
Inwendig: tot de zolderverdieping doorloopende trap met gebeeldhouwde trappaal;
stucplafond ± 1800. Achtergelegen huis, zie g 119. - Nr. 34. Geheel bepleisterd,
deuromlijsting: 1732.
413. Vrijthof 52. Segmentbogige bovendorpels.
I. G e v e l s L o d e w i j k X V :
414-415. Boschstraat 60. Geschilderde baksteengevel, geblokte pilasters en risaliet
met halfronde bekroning. Oorspronkelijk door Mathias Soiron. Tweede verdieping
later. Inwendig: trap, deuren, schoorsteenen uit den tijd, - Zonder nr. ‘De Sphinx’,
zie g 107.
416-417. Bouillonstraat 2. Verhoogd gelijkstraats, gebroken kap. - Nr. 4-6.
Woonhuis van mergel, met kelderver-

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VIII, I. De provincie Limburg (Amby-Meer)

278
dieping en verhoogd gelijkstraats, gebroken kap; aan een hof gelegen, van de straat
gescheiden door een hek op borstwering en gebeeldhouwde pijlers; een vleugel (nr.
6) aan dien hof en uitkomend op de straat.
418-420. Breedestraat 9, 11. - Nr. 17. Tusschen geblokte pilasters gebeeldhouwde
inrijpoort; bewerkte sluitsteenen, balkonhekjes, fronton met stucwerk.
421-423. Brusselschestraat 33. - Nr. 51. Pui. - Nr. 77. Koetspoort, schamppalen
Lodewijk XIV, gesneden raamhouten (Empire). Inwendig: trap Lodewijk XIV,
diensttrap Lodewijk XIV; woonkamer Lodewijk XVI, marmeren schoorsteen
Lodewijk XVI, plafond Empire; schoorsteen en plafond (1830).
424-425. Groote Gracht 18. Gebeeldhouwde omlijstingen; paneelvullingen met
ornament. - Nr. 29. Gebogen dubbele deur; gebeeldhouwde bovendorpel: ‘de coele
Mey’.
426. Groote Staat 2. Gebeeldhouwde sluitsteenen, geprofileerde lijsten.
427-431. v. Hasseltkade 9, 10. Balkon, afgeschuinde bovendorpels; nr. 9 heeft
traptoren in het achterhuis, zie g 157. - Nr. 11. Hoekblokken tot de tweede verdieping;
balkonhek. - Nr. 13. Gebeeldhouwde sluitsteenen en deuromlijsting Lodewijk XV,
hoekblokken, gebroken kap, raamhekjes Lodewijk XVI.
432. Kleine Gracht 30.
433-435. Markt 20. Geschilderde gevel, uitspringende middenpartij met geblokte
pui, gebogen en gebeeldhouwd fronton. - Nr. 37. Poortje, zie g 145. - Nr. 55.
Gebeeldhouwde koetspoort - thans winkel - en deur, gevelsteen: hand, 1754.
436. Pieterstraat 42. Gebeeldhouwde sluitsteenen en deur, fries met
jachtvoorstelling in stuc: 1775.
437-438. Sint Servaasklooster 8. Koetspoort. - Nr. 29. Risaliet, aan een voorplein;
vleugels later.
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439-440. Tongerschestraat 20. Deuromlijsting Lodewijk XV. - Nr. 49. Deur met
ornament, koetspoort.
441-442. Vrijthof 21. Gecement, fronton met versierde hangers. - Nr. 22.
Gewijzigde gevel met deuromlijsting en dakvenster Lodewijk XV, gebroken kap,
zie g 137.
Fragmenten:
443. Boschstraat 28. Inrijpoort van gebeeldhouwde Naamsche steen; geplaatst in
1917.
444. Breedestraat 15. Deuromlijsting, zie g 53.
Geheel van Naamsche steen:
445. Boschstraat 88. Geblokte dammen, deur in geprofileerde omlijsting en met
bovenlicht; raamhekjes Empire.
446. Jodenstraat 12. Geblokte inrijpoort, zie g 186.
447. Kleine Staat 13. Risaliet, gebeeldhouwde kroonlijst.
448-449. Markt 70, 71.
450. Nieuwstraat 16. Winkelpui.
451. Wolfstraat 18. Vensteromlijstingen met segmentbogen, versierd met schelp
en ornament Lodewijk XV; in de moderne winkelpui twee gebeeldhouwde pilasters.
J. G e v e l s L o d e w i j k X V I :
452-454. Boschstraat 78-80. - Nr. 86. Gebeeldhouwde sluitsteenen. - Nr. 108-110
(XIX a). Stoeppalen met ketting, raamhekjes, gebroken kap, windvaantje.
455-457. Brusselschestraat 76. Ruime toepassing van Naamsche steen, inrijpoort;
gebeeldhouwde sluitsteenen, deuromlijsting Lodewijk XV. - Nr. 84. Geblokte pilasters
en inrijpoort. - Nr. 85.
458-459. Capucijnenstraat 73. Gebeeldhouwde sluitsteenen en deuromlijsting. Nr. 94.
460-462. Groote Gracht 60-60a. Geblokte pilasters, vroeger inrijpoort. - Nr 70.
Inwendig: stucplafonds. - Nr. 82. Risaliet met gegroefde pilasters, driehoekig fronton,
balkonhek, koetshuis met gebroken kap. Inwendig: gesneden wandversieringen en
stucplafonds.
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463. Groote Staat 32 - Pui van Naamsche steen met geblokte dammen; gebeeldhouwde
sluitsteenen, raamhekjes.
464. Kesselskade 63.
465. Kleine Gracht 32. Geblokte pilasters, gebeeldhouwde deuromlijsting, smalle
zijlichten.
466-467. Langs de Maas 20. Geblokte pilasters, balkonhek, gebroken kap. - Nr.
37. Middenrisaliet, pui van Naamsche steen, zie g 305.
468. Markt 18. Middenrisaliet van Naamsche steen, attiek, gebroken kap (± 1800).
469. Muntstraat 45-47. Zijgevel Jodenstraat, gevelsteen: bok, zie g 190.
470. O.L. Vrouwekade 4 (Noordelijke helft). Met drie gegroefde pilasters
gelijkstraats, staande op den walmuur; door slooping van dezen tot eerste verdieping
geworden; gebroken kap.
471-472. St. Servaasklooster 20. Koetspoort met bovenlicht, waarin S. - Nr. 22.
Hoekblokken, neerhuizing met koetspoort, bovenlicht met monogram, gebroken kap.
Geheel van Naamsche steen:
473. Brugstraat 6. Geblokte pilasters en risaliet, festoenen, bladornament, een kop;
gebroken kap.
474. Groote Gracht 56. Kleine pilasters.
475. Groote Staat 24. Raamhekjes.
476. Kesselskade 48-49. Geblokte vensteromlijstingen, gebroken kap, zie g 259.
477. Koestraat 7.
478-481. Markt 6. Attiek, gevelsteen: Minervakop 1792. - Nr. 14. Festoenen en
takken, schamppalen met kettingen. - Nr. 19. Met breede halsgevelvormige bekroning.
- Nr. 69. Vijf pilasters, attiek.
482-483. Nieuwstraat 11, 13. Geblokt, geprofileerde lijsten, sluitsteenen met
bladversiering, gebroken kap, raamhekjes.
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484. Spilstraat 9 (1802). Gevelsteen: leeuw met vijzel.
485. Stokstraat 11. Geblokt; tegen de verdieping vier pilasters; medaillon (1790).
K. G e v e l s X V I I I B g e w i j z i g d , met behoud van oudere onderdeelen:
486-491. Achter 't Vleeschhuis 13, 24, 28 - 28 A, 29, 32, 35.
492. Antoniusstraat 88. Dubbele deur (XIX a).
493. Batterijstraat 42. et hoofdgestel en consoles, zie g 47.
494-498. Bogaerdenstraat 31. Gekoppelde vensters met lateibogen. - Nrs. 35, 36.
- Nr. 52. Hoofdgestel met triglyphen. - Nr. 59.
499-501. Boschstraat 70. Zijgevels met top van onregelmatig in- en uitgezwenkte
dekstukken. - Nr. 72-74. Gebroken kap, dakvensters Lodewijk XVI. - Nr. 78-80.
Dakvenster Lodewijk XVI.
502-504. Breedestraat 5. Zie g 175. - Nr. 25. - Nr. 27, zie g 150.
505. Breulingstraat 22. Deurkalf met schild Lodewijk XV.
506. Grachtstraat 23.
507. Groote Looierstraat 21.
508-510. Groote Staat 12, 37. 39.
511-513. v. Hasseltkade 8. Hoekblokken, deuromlijsting Lodewijk XV, hooge
gebroken kap; zijgevel aan de Raamstraat gedeeltelijk van regelmatige blokken
mergel. - Nr. 12. Bovendorpels afgeschuind; fragmenten hoofdgestel (XVII), leien
dak (wolfdak). - Nr. 16-17. Hoekblokken, mergelbanden, lijsten, muurankers, zie g
92.
514. Hefstraat 1. Zie g 68.
515. Kapoenstraat 32. Trapgevel:
516-517. Kesselskade 54, 56.
518. Kleine Gracht 20-22. Dubbelhuis met twee frontons; een deur nieuw.
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519. Kleine Staat 1-3. Geprofileerde lijsten, ovale zolderlichten.
520-521. Koestraat 5, 6-8. Zie g 94.
522. Lenculenstraat 7.
523-524. Markt 7. Zie g 263. - Nr. 68 (Hoek Nieuwstraat). Gelijkstraats
segmentbogen, met sluitsteen; lateibogen.
525. Muntstraat 14. Geblokte vensteromlijstingen.
526-527. Nieuwstraat 15 (XVII?). Gevelsteen: ster. - Nr. 21.
528-530. O.L. Vrouweplein 22. Gesausd. - Nr. 23. Afgebikt, gebeeldhouwde
deuromlijsting (XVIII b). - Nr. 24. Gebeeldhouwd zoldervenster (Régence).
531. St. Servaasklooster 32-34. Een gesausd hoofdgebouw (± 1600) van
mergelblokken aan een hof, en twee vleugels van baksteen; de hof van de straat
gescheiden door muur met poortje.
532. Smedenstraat 7. Deuromlijsting van Naamsche steen, hoekblokken.
533-535. Stokstraat 1. Drie ronde zolderlichten. - Nr. 5, zie g 378. - Nr. 33.
Afgebikt; vroeger kruiskozijnen; lateibogen.
536-541. Tongerschestraat 5. - Nr. 6-8. In 1770 gemoderniseerde
Commandantenwoning, zie g 86. - Nr. 11 (1719). - Nr. 37. Gevelsteen (geschonden):
kruis. - Nr. 39. - Nr. 45. Vensteromlijstingen van kleine blokken, met sluitsteen,
hoekblokken, winkelraam XIXa, deurklopper.
L. G e v e l s v a n a l g e m e e n t y p e - X V I I I :
542-544. Achter 't Vleeschhuis 11. - Nr. 17. Geheel van Naamsche steen. - Nr.
25. Gecement, gekoppelde vensters.
545. Antoniusstraat 3. Jaarankers: 1737.
546. Bogaardenstraat 5.
547-549. Brugstraat 8, 28. 30.
580-581. Brusselschestraat 105 (1743). - Nr. 124 (1755).
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582-584. Groote Gracht 3-5. Met ingeschuinde bovendorpel. - Nr. 12. (± 1790).
Zijgevel jaarankers: 1715. - Nr. 42 (1786).
585-587. Groote Looierstraat 23. Deuromlijsting Lodewijk XV. - Nr. 24.
Lateibogen met sluitsteen Lodewijk XV - Nr. 30.
588-594. Groote Staat 12, 16. - Nr. 21. Gekoppelde vensters, lateibogen zonder
sluitsteen. - Nr. 27. - Nr. 35. Fronton boven de balkondeur, gebroken kap. - Nr. 42.
Gebeeldhouwde sluitsteenen in de bovendorpels, bovendorpels, boven de deur alleen
van Naamsche steen. - Nr. 48 - 48 A.
595-597. v. Hasseltkade 5. Geheel gecement. - Nr. 7 Geblokte plint, gebeeldhouwde
deuromlijsting, 1762. - Nr. 19. Gecement. Deuromlijsting met rechthoekig bovenlicht.
598. Heidenstraat 5. Gecement.
599-602. Hefstraat 13. Ovale zolderlichten. - Nr. 15. Inrijpoort; breede stoep en
toegang aan de achterzijde. - Nr. 17-19. - Nr. 26-28. Jaarankers: 1775.
603-605. Hoenderstraat 4, 6, 8. Gebroken kap.
606-612. Kapoenstraat 7, 8, 10, 12, 26-28, - Nr. 13. Geverfd, op de eerste en tweede
verdieping gekoppelde vensters Lodewijk XV. - Nr. 14. Inrijpoort.
613-616. Keizer Karelplein 2. Woonhuis met de smalle zijde aan het plein;
koetshuis met poort en gebroken kap. - Nr. 7. Portierswoning, daarnaast nr. 4 en 9
om een plein gebouwd, afsluithek met lanspunten en sleutel.
617-618. Kersenmarkt 2. Gecement. - Nr. 5. Gepleisterd.
619. Kesselskade 60. Eerste verdieping geheel gecement, sluitsteen met vergulden
sleutel.
620. Kleine Looierstraat 14. Bovendorpels met segmentbogen.
621-628. Kleine Staat 7, 9, 11, 17. - Nr. 16. Gebroken kap. - Nr. 18. Segmentbogen.
- Nr. 20 (XVIIIc). - Nr. 22. Pui oorspronkelijk met geblokte pilasters.
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629-630. Koestraat 4. Gevelsteen: koe, 1718. - Nr. 9. Deuromlijsting, 1736.
631-632. Kwadevliegenstraat 12. Kruisvensters, gevelsteen (1760). - Nr. 14 (1760).
Sparredak.
633. Langs de Maas 21. Trap Lodewijk XV.
634. Lenculenstraat 18 - 18 A. Koetspoort.
635. Looiersgracht 24. Koetspoort met gebeeldhouwden sluitsteen, bijgebouwen
met gebroken kap.
636. Maagdendries 31-32 (XVIII B).
637. Mariastraat 11. Gevelsteen: distilleerketel, 1757. 638-640. Markt 17 a-b-c.
Vensteromlijstingen met ooren, driehoekige frontons op de eerste verdieping, fronton
met cartouche (1738). - Nr. 29. - Nr. 43. Pui van Naamsche steen.
641-643. Muntstraat 17, 19, 20.
644-649. Nieuwstraat 1-3. Vroeger met kruiskozijnen, bovendorpels met
sluitsteenen; drie gevelsteenen: 1738 en kruik. - Nr. 5. Zolderdeur met Lodewijk
XVI hekje. - Nrs. 9, 10. Raamhekjes Lodewijk XVI. - Nr. 12. Gebroken kap. - Nr.
22. Van Naamsche steen met smalle dammen.
650. O.L. Vrouwekade 4 (zuidelijke helft). Gekoppelde deur en vensteromlijstingen.
651-652. O.L. Vrouwewal 5, 9. Gebroken kap.
653. Plankstraat 20. Koetspoort, gebroken kap.
654-656. Pieterstraat 52. - Nr. 62. Gevelsteen: Zonnebloem 1727. - Nr. 64.
657-658. Platielstraat 6. Raamhekjes Lodewijk XV. - Nr. 18. Boogvormig
gebiljoende bovendorpels, deuromlijsting met schelp Lodewijk XV.
659-662. Raamstraat 8. Gevelsteen: lam, 1765. - Nr. 10. Gevelsteen: ster, 1753;
geprofileerde deuromlijsting. - Nr. 14. Deuromlijsting Lodewijk XV. - Nr. 50.
Vensters met lateibogen.
663-666. Sint Servaasklooster 6. Aan een voorplein gebouwd; pomp; eenvoudig
hek; de vleugels verbouwd. -
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Nr. 24. Hoofdgebouw met hoekblokken en jaarankers 1774; één vleugel; aan de
straat een muur met inrijpoort, met gebeeldhouwden sluitsteen, driehoekig fronton
met bol en vazen op de hoeken. - Nr. 28. Gewijzigd, gebroken kap (leien). - Nr. 36.
Met keldertoegang en stoep met schildje boven de deur.
667-669. Smedenstraat 11. ‘Kijkuit’; geveletsen: schip, 1782. - Nr. 14. Koetspoort.
- Nr. 25. Segmentbogen, gevelsteen: 1779.
670-674. Spilstraat 3, 5 (XIX?). - Nr. 11, 15. - Nr. 18-20. Raamhekjes (XIX b).
675. Sporenstraat 18. Gesausde gevel van mergel, 1752.
676. Stokstraat 42. Geheel van Naamsche steen, geschilderd; consoles.
677-684. Tongerschestraat 2. - Nr. 4. - Nr. 20. Met deuromlijsting. - Nr. 29-31.
Pui van Naamsche steen, 1725. - Nr. 41. Omlijsting van Naamsche steen alleen om
de deur. Koetspoort (± 1800). - Nr. 43. - Nrs. 54, 56. Gekoppelde vensters met
lateibogen.
685-690. Vrijthof 4 (± 1800). - Nr. 10. Geblokte pui van Naamsche steen;
raamhekjes XIX A, zie g 147. - Nr. 26. - Nr. 30 (XIX?). Dakkapel met consoles
Lodewijk XIV, zie g 359. - Nrs. 32, 35. Geprofileerde deuromlijsting, raamhekjes
(± 1800).
691-693. Vijfharingenstraat 2 A. Gevelsteen: drie kronen en 1766. - Nr. 4.
Koetspoort. - Nr. 19.
694-704. Wolfstraat 5. Pui van Naamsche steen, deur en vensters gekoppeld. - Nr.
12. - Nr. 14. Hoekrisaliet. - Nr. 15. - Nr. 16. - Nr. 19. Gevelsteen: engel. - Nr. 22.
Raamhekjes (XIX A). - Nr. 24. - Nr. 26. - Nr. 27. Segmentbogen, raamhekjes (XIX
A). - Nr. 32. Gebroken kap, gecement.
Geheel van Naamsche steen:
705-706. Achter 't Vleeschhuis 17, 39.
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707. Groote Staat 55. Zware lijsten en gebroken kap.
708-711. Markt 8. Gevelsteen: eenhoorn, 1745. - Nr. 9. Gevelsteen: spiegel, 1745.
- Nr. 15. Gebogen fronton boven balkondeur: 1714. - Nr. 23.
712. Muntstraat 18 (XVIII d).
713-716. Vrijthof 5. - Nrs. 12; 13, zie g 267. - Nr. 50 (XVIII d).
M. G e v e l s X I X A .
717. Kleine Gracht 17. Gesausde gevel (± 1830) met gegroefde dammen.
718. Vrijthof 46-47 (Stadsboekerij, -archief en politiebureau). Breede gevel met
twee koetspoorten; driehoekig fronton met beeldhouwwerk.
h. Musea, particuliere verzamelingen.
1. In het Rijksarchief wordt bewaard eene verzameling topografische teekeningen
van Maastricht XVII B en later.
2. In het Museum van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
(Lenculenstraat) worden o.m. bewaard: vóóren vroeghistorische oudheden,
gevelsteenen, munten, stadsgezichten (XIX).
3. Muntenverzameling van wijlen Dr. L. Schols: Merovingische en andere munten.
4. Verzameling Beesmans: Vijf groepen (± 1500) in gesneden notenhout met
voorstellingen uit het Lijden van Christus, afkomstig van een altaar retabel, een
eikenhouten groep (XV B), voorstellend de voetwassching; fragment van een groep,
voorstellend de Verrijzenis: Christus en twee liggende soldaten.

Oud-Vroenhoven.
e. Kerkelijke gebouwen.
1. De R.K. KERK (1897) bezit:
Drie kerkbanken (XVIII B).
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Houten Madonnabeeld (XV A); Kruisbeeld (± 1800).
Schilderij: H. Antonius (voorheen altaarstuk).
Drie zilveren miskelken: een (1769, merken: leeuw en dubbele adelaar), een (1769,
merken: I X boven ster, I N), een (XVIII, merken R N en N).
Negen koperen en zes tinnen kandelaars (XVIII).
Paramenten en kazuifel (XVIII-XIX A).
2. De moderne R.K. KERK in de b u u r t s c h a p K a b e r g bezit:
Houten Pietà (XV B, met wellicht oorspronkelijke polychromie).
Paramenten (XVIII).

g. Particuliere gebouwen.
1-11. In de b u u r t s c h a p B i e s l a n d een aantal (wegens hun ligging onder het
vuur van het fort St. Pieter) smal en laag gebouwde huizen (XVIII B-XIX A) met
zadeldaken: Cannerweg 85, 97, 128, 132, 155, 164 (met poort), 179, 183, 187, 202,
204.
12. Cannerweg 251. HOEVE NEKUM. Versterkte hoeve met sporen van grachten
en gebouwd om een vierkant binnenplein. De noordwestvleugel (XVIII B) heeft een
gebroken dakkap, vensters in steenen omlijstingen, getoogden bovendorpel met
sluitsteen. Inrijpoort.
13-14. Molenaarsweg 25. Huis (XVII A) van mergel en Naamsche steen. - Nr. 28.
Gevel met speklagen (XVIII A).
15. Het KASTEEL CANNE (1698) bestaat uit een middendeel met twee kleine
zijvleugels; driehoekig fronton boven den middengevel. Te weerszijden van het terras
twee achtkante torentjes (± 1700), hiertusschen twee halfronde. Voorpoort (bovendeel
XVII A), te weerszijden waarvan dienstgebouwen (1611 in ankers); in het oostelijk
gedeelte gewelven; op den Z.O.hoek een overhoeksch torentje (bovendeel XVII A).
Inwendig: eiken trap met tegellambriseering, geschilderd behangsel, eenig stucwerk
(XVIII).
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16-17. MOLENS. Een (ten deele XVII) aan den Molenaarsweg; bij de hoeve Nekum
een (1869, ter plaatse van een ouderen) met inrijpoort (XVIII A) van Naamsche steen
in blokverband.
In de b u u r t s c h a p K a b e r g :
18-23: Van Akenweg 18. Huis (XVIII) met herplaatste resten in Naamsche steen
van een ouder gebouw (XVIII): kleine rechthoekige vensters met blokwerk; onderen bovendeur halfrond gesloten, met paneelen in de hoeken boven den boog,
bovendeur met kroonlijst. - Nr. 82. Twee vierkante steenen posten met vaasbekroning.
- Nr. 101. Hoeve (1777) van breuksteen met Naamsche steen, vensters met middenstijl.
- Nr. 107. Hoeve (XVIII). - Nr. 84. Hoeve (XVIII A en later), beneden met speklagen,
vensters met tusschenstijl en blinden, half ingebouwde put. - Nr. 96. Hoeve (XVIII).
24-25. Kantoorweg 2. Huis (1801). - Nr. 3-5. In sierankers 1780, twee
tegelschoorsteenen.
26. Oude Smeermazerweg 20-22. Hoeve (XVII), steen met gothisch opschrift.
I n d e b u u r t s c h a p Wo l d e r o f W i l r e :
27-33. Huizen (XVIII A) van mergel met zadeldaken en puntgevels, aan beide
zijden iets uitspringend op eenvoudige kraagsteenen, zonder afdekking en met kleine
bekroning; eenige hebben een steen met naamletters of jaartal in den gevel. Hiertoe
behooren de nrs. 8, 18, 31, 349-351, 392 (1719), 396.
34-35. Tongersche weg. Kostershuis (XVIII A), met speklagen. - Nr. 337. HOEVE
BOEKEN, woonhuis met speklagen, in den achtergevel het ankerjaartal 1723.
36-41. Weg naar den Louberg 1. Vensters (XVIII A). - Nr. 3. Poort van Naamsche
steen (XVIII). - Nr. 17. Met hout overtimmerde poort (XVIII). - Nr. 19. Speklagen
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(XVIII A). - Nr. 27. Speklagen (1765). - Nr. 38. Huis en schuur (1711). In den tuin
een goed behouden bakhuis (1777 in den gevel); de uitgebouwde oven thans
afgebroken.
42. APOSTELHOEVE op den Louberg. Langs den toegangsweg een kelderpoort
(1772 in den sluitsteen). De vier vleugels der hoeve omsluiten een binnenplein,
waarop tegen het oostelijk gebouw een overdekte put. Aan de westzijde het woonhuis
(± 1500) met verdieping, in de hoogte verdeeld door een (geschonden) gothische
lijst; twee oorspronkelijke kruisvensters met omloopend laat gothisch profiel.
Deuromlijsting van Naamsche steen; boven de deur sporen van een zadelvormig
afdak; hoekblokken beneden van Naamsche steen. Inwendig: eenvoudige breede
schouw met gesmeed ijzeren stookplaats; eiken muurkast (XVIII); eiken, aan de
uiteinden besneden, moerbalk op kraagsteenen. Aan de schuur sierankers.
43-47. Aan den weg ten Z. langs het kerkhof: Nr. 14. In den gevel 1714. - Nr. 17.
Met hout overdekte poort: 1807. - Nr. 26. In den gevel 1720. - Nr. 27, Hoeve met
speklagen (XVIII A).
48. De HOEVE HAZENDANS (XVIII, in 1870 verbouwd) heeft in een gevel
speklagen, een poort van Naamsche steen met drie uitspringende sluitsteenen; twee
baksteenen hekpijlers met bekroning; schuur met speklagen en hardsteenen vensters.
49. De HOEVE PANHUIS. Gevel (XVIII A) met speklagen, gevelsteen onleesbaar,
uitspringend dak op kleine balkjes.
50. HOEVE HET WITTE HUIS (XVIII) tegenover de vorige.
51-52. Veltwezelterweg 131. Buitendeur van Naamsche steen, stijlen, impostlijsten
en boog geprofileerd, sluitsteen met ornament, boven den boog hoekpaneelen (XVII).
- Nr. 143. Halfronde poortopening van Naamsche steen, stijlen in blokken, in den
boog een wapen (kruis) met kroon; slagstijl der poort gesneden (XVIII).
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St. Pieter.
In de groeven talrijke opschriften, de oudste XV.

b. Verdedigingswerken.
1. ‘De Tombe’, zie a 9 (blz. 207).
2. BOUWVAL LIGTENBERG. Breede vierkante toren met kleinen aanbouw ten O.,
de zware muren, beneden van horizontale lagen beslagen vuursteen (vermoedelijk
X), daarboven een gedeelte van blokken kolenzandsteen met eenige vuursteen (XII),
het overige mergel (XV). Inwendig: sporen van een tonvormig keldergewelf;
kraagsteenen, resten van een schouw, ezelsrugboogjes. Boerderij, zie g 36 (blz. 293).

e. Kerkelijke gebouwen.
1. De R.K. KERK (H. Petrus) is een modern gebouw (1874). Zij bezit:
Marmeren hoofdaltaar (± 1650) met tabernakel, afkomstig uit de St. Servaaskerk
te Maastricht.
Houten zijaltaar, houten retabel (gewijzigd), eiken tabernakel (alle XVII).
Eiken biechtstoel (ten deele XVII).
Roodmarmeren doopvont (XVII).
Twee houten mis-lezenaars (XVIII).
Een eiken kast met snijwerk (XVII).
Tegen de doopkapel: grafzerk (1716); verder: grafzerk met wapen en 1763,
verschillende kruisen en zerken (1711-1764), een kruis met gothische letters en
wapen met kreeft (P. van der Kreft).
Beelden: H. Cecilia (Catharina), op den voet: 1501; H. Petrus (± 1500).
Triomfkruis, corpus (XV B) afkomstig van het klooster Slavante; twee engelen
(XIV, vleugels nieuw).
Een schilderij op doek: H. Elizabeth.
Een glazen kroonluchter (XVIII?).
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Vijftien koperen armluchters (XVII); een koperen Godslamp (XVIII B).
Zilverwerk: Vergulde pyxis met tijdspreuk (1716, door van der Sleypen); gedreven
eenvoudigen kelk (XVIII a); vier zilveren broedermeestersplaten (XVII A).
Tinnen kruisbeeld op voet (± 1750); vier tinnen kaarsenluchters (XVIII B).
Een altaarvelum met oud goud-borduursel (XVIII).
In de pastorie een als dorpel dienende steen met twee engelenkopjes en tijdspreuk:
1755.
2. De achthoekige KAPEL van St. Lambertus, in 1847 gebouwd nabij de plaats der
voormalige, bezit een altaarretabel (XVIII, ten deele vernieuwd). Voor den ingang
een grafsteen met wapen en 1646, een met 1727 en een met opschrift (XVII),
getuigend dat de H. Lambertus hier van 696 tot 709 begraven is geweest.
3. Op den St. Pietersberg, langs den ouden Luiker weg een KAPELLETJE van den
H. Rochus (1888, vermoedelijk ter plaatse van een ouder).
4. Van het KLOOSTER SLAVANTE voormalig klooster der Observanten, thans
behoorend aan de gemeente Maastricht, en gebezigd als buitensocieteit en woning,
bestaan nog: a. een klein gedeelte van den oostvleugel met verdieping (XVII) - thans
woonhuis -, waarin een schoorsteen met steenen wangen; b. een gedeelte eener open
galerij met elliptische bogen; c. op een hoogte afzonderlijk gelegen een kapelletje
van mergel met 3/8-sluiting en tonvormige zoldering; gevel met gebogen zijkanten
en fronton met wapen en 1681.

g. Particuliere gebouwen.
1. Het LANDHUIS MAESENBURG heeft voorgevel, beganegrond en verdieping in
baksteen en Naamsche steen, deur met geprofileerde en versierde steenen omlijsting,
waarboven deur der verdieping met ijzeren hek; zadeldak met schilden, twee
windwijzers, waarin 1772. Inwendig: eiken trap met
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gestoken balusters, twee balkzolderingen met stucpaneelen, stucschoorsteen, oude
deuren. Vóór het huis twee met vazen bekroonde vierkante steenen hekpijlers (het
oude hek is thans aan de straatzijde geplaatst).
2. LANDHUIS DE TORENTJES, op een hoogte langs het kanaal. Op den zadelvormigen
dorpel van het ingangspoortje staan een opschrift, een wapen en 1426. Rechthoekig
gebouw met ééne verdieping, met vierkant zijtorentje (bovengedeelte vernieuwd) en
aansluitend zijgebouw, geheel in mergel met kruis- en tweeledige vensters van
Naamsche steen. Trapgevels en dak vernieuwd; torentje met kleine vensters. In de
hoeken van den tuin twee aangebouwde kwartronde tuinhuisjes van mergel (XVII).
Zijgebouw en aangrenzende portierswoning overeenkomstig het hoofdgebouw.
3. Kanaalweg 90. Huis (XV d, zeer verbouwd) deuromlijsting van Naamsche steen
met zadelvormigen bovendorpel, waarover lijst in mergel; deur met oude gehengen
en sleutelplaat, topgevel met lijst aan den voet; beschadigd kopje als draagsteen bij
een kleine beeldnis; één kruisvenster; ankers: bisschopsstaf; een beschadigde oude
schouw.
4-14. Kanaalweg 78. Sluitsteen: 1817; schoorsteen met gebeeldhouwde wangen.
- Nr. 87. Baksteenen huis met verdieping en hoekblokken, gebeeldhouwde sluitsteen,
ankers: 1828. - Nr. 94. Mergel (XVIII A). - Nr. 99. Achterhuis van mergel met houten
kozijnen (XVIII). - Nr. 101 (XVIII a). - Nr. 106. Sluitsteen: 1817. - Nr. 109: 1818.
- Nr. 116. Op bovendorpel 1801, in herplaatste ankers 1717. - Nr. 119. Sluitsteen:
1819. - Nr. 122. Beneden mergel en Naamsche steen (XVIII), boven (XIX a). - Nr.
124-125 (Douanebureau): 1847.
15. Kalfstraat 12. Zijgevel der woning en schuur in vakwerk met fitswerk (XVIII
A).
16-19. Bleekerij 14. Veranderde kruisvensters, krulankers, tijdspreuk: 1613. - Nr.
32. Als voren (XVII A), boven
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de verdiepingvensters ronde baksteenen lichtopeningen met vier sluitsteenen. - Nr.
38 (1791).
20-35. Verschillende huizen (XVIII B-XIX a), met mansardedaken, zijn laag, smal
en lang gebouwd wegens hunne ligging onder het vuur van het fort. Hiertoe behooren:
Kanaalweg 47 (sluitsteen: 1847), 58, 66-73, 80, 89, 92, 98, 99 (sluitsteen: 1820)
en 120.
Papenweg 66 en 86.
36. De HOEVE LIGTENBERG is gebouwd om een vierkanten hof; westvleugel in
het midden met een verdieping verhoogd, vierkant middengedeelte met poort; ten
Z. hiervan stallingen (± 1790), ten N. het eenvoudige woonhuis (XVIII A); zuiden
oostvleugel (1870). Zie ook b 2 (blz. 290).
37. Burg. Ceulenstraat 24. HOEVE om rechthoekigen hof gebouwd (XVIII en XIX
A).
38. Drabbelstraat 11-12-13-14. Oude MOLEN (XVII A) aan de Jeker, thans
woningen, tamelijk vervallen en veel veranderd, van mergel en Naamsche steen,
sporen van een kruisvenster, twee met steen omkleede gaten voor de assen der raderen.

Wijk.
e. Kerkelijk gebouw.
De R.K. KERK (H. Martinus), gebouwd door Dr. P.J.H. Cuypers en gewijd in 1858,
vervangt eene in 1854 afgebroken kerk (XV). In den zuidelijken muur een gedenksteen
(1509). Zij bezit:
Koperen doopvont (1482, door Johannes van Venloo) met deksel (1717).
Levensgroot notenhouten Christusbeeld (XV d).
Klein, met schildpad bekleed Kruisbeeld (XVII); corpus van zilver en zilveren
medaillon op den voet; nog een klein Kruisbeeld.
Koperen kroon (XVII).
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Bank (XVIII c).
Een paar gegoten koperen kandelaars (midden-XVII); drie paar gedreven koperen
kandelaars op gestampten voet (± 1700); drie paar dergelijke; twee paar gegoten
koperen (± 1700).
Buiten tegen den toren gedenksteen (1732) voor den graaf van Tilly en zijne vrouw
gravin d'Aspremont van Reckheim.
Eenige grafzerken (XVIII), buiten de kerk.
Steenen grafkruisen: van den stadstimmerman Joris Hertz, (1644); van Aylid Melis
(1659); van Jean du Jardin en Houbine Houbrechts (1694); van Peter Caris en Anna
Tollemars (1695); een zonder opschrift (XVIII).
Zilverwerk: Gegraveerd zilveren beslag op modernen band: twee middencartouches,
waarin H. Catharina en engel, twee wapens houdend (1639), gedreven zonnemonstrans
(XVIII d, merken: H., Maastricht met L.W.H.); dito met Emmausgangers op den
voet, op het draagvlak St. Martinus. (Merken: Maastricht W.H. en 2); nodus en voet
van een gothische monstrans (± 1400), toegepast aan een modernen reliekhouder.
Gedreven ciborie (XVII B); vergulden gedreven kelk (vernieuwd in 1866) met
gegraveerde voorstellingen van den H. Martinus, spreukbanken en twee wapens.
Vergulden gegoten kelk (XVII a, merken: gothische h, schapenschaar, kroon,
waaronder?); gedreven kelk (± 1740); gegoten blad met twee gedreven ampullen
(opschrift 1770, merken: Luik 1744, G.B. gekroond, Q); nog een blad met ampullen.
Gedreven koperen collecteschaal (midden-XVII).
Stel van kazuifel, twee dalmatieken, koorkap en schoudervelum (half); moderne
kap met banden van oud borduurwerk, laat Lodewijk XIV.
Roodfluweelen koorkap met schild, borduurwerk in relief (XVII a), hierbij twee
dalmatieken met lelies en randen van bloeiende planten (midden-XVII); roodfluweelen
koorkap met gestyleerde ranken en schild met cartouche, waarin
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I H S, hierbij twee dalmatieken en kazuifel met in het rugkruis I H S in parelkrans
(gedeeltelijk bij uitstoomen beschadigd); kazuifel en twee dalmatieken (± 1700) van
groene damastzijde, met Chineesch vaas-patroon; hierbij een koorkap (XVIII b) van
veelkleurige zijde met Chineesch landschap; witzijden kelkvelum (1687).
In de pastorie:
Portretten van twee pastoors in olieverf (XVII c) en in pastel (XVIII d); portret van
den graaf van Tilly en zijn vrouw in gesneden lijst (XVIII a); Ecce Homo (XVI A,
paneel); voorstelling van de vroegere kerk.
Kruisbeeld met ivoren corpus (XVII a).
Twee paar gedreven zilveren kandelaars (XVIII c, merken: Maastricht met G. en
met H; D.B. gekroond); een paar (XVIII, merken: leeuwtje en H S).
2. Hoogebrugstraat 43. Voormalige REFUGIE der proostdij van Meersen. Voorgevel
van Naamsche steen (type E, zie blz. 270), vroeger met koetspoort. Gevelsteen met
twee wapens en 1690. Zijgevel (XVI a) van mergel, waarin vensters met
tusschendorpel en accoladeboog.

f. Gebouw van liefdadigheid.
Hoogebrugstraat. Het HOSPITAAL VAN ST. GILLES, herbouwd in 1759, bestaat thans
uit een gebouw (XVII B), waarin drie kruisvensters te weerszijden van den ingang
en vier dakkapellen boven de kroonlijst; een bijgebouw met twee kruisvensters en
een deur in geprofileerde omlijsting (XVIII c) van Naamsche steen; het dak, iets
lager en zonder dakkapellen. Boven den hoofdingang een afgekapte gevelsteen.

g. Particuliere gebouwen.
1. Rechtstraat 21. In de achtergelegen woning een kelder (XVI A); gewijzigd en met
verhoogde vloer, kruisgewelven
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met zware ribben en twee achtkante zuilen met afgeschuinde kapiteelen.
A. To p g e v e l s (XVII):
2. Hoogebrugstraat 19. Top met ingezwenkte dekstukken en voluten; hoofdgestel
met consoles; gevelsteen: cartouche: 1694.
3. Pastoorstraat 1. Top met vlechtingen, rondbogige zolderdeur, muurankers
(midden-XVII), geprofileerde deuromlijsting (XVIII b).
4-5. Steenenwal, hoek Smedenstraat, zie g 9. - Nr. 18. Top met vlechtingen,
gewijzigd en met ingang met sluitsteen (XVIII c).
B. P i l a s t e r g e v e l :
6. Rechtstraat 89. Geheel gepleisterde gevel (XVII c) van drie traveeën met pilasters
van Toskaansche-, Dorische- en Ionische orde. Onder de vensters festoenen.
C. G e v e l s v a n h e t t y p e C, omschreven op blz. 263:
7. Hoogebrugstraat 68. Geschilderde gevel.
8. Ruiterstraat 15. Gevel van blokken mergel, jaarankers: 1619.
9. Smedenstraat 11, hoek Steenenwal. Oorspronkelijk tweelichtsvensters,
hoekblokken, pui van Naamsche steen (XVIII B), zijgevel, kruiskozijn, rondbogige
zolderdeur, muurankers: A. 1646, achtergevel, geprofileerde kroonlijst.
Fragmenten:
10-13. Hoogebrugstraat 26. Gegroefde consoles, waartusschen bloemen. - Nr. 48.
Hoofdgestel. - Nr. 56. Eerste verdieping, zie g 77. - Nr. 64. Zijgevel Grachtstraat,
zie g 48.
D. G e v e l s v a n h e t t y p e , omschreven op blz. 267:
14. Brugstraat 58. Geprofileerde lijsten; gevelsteenen: beker, 1673.
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15. Grachtstraat 39. Twee vlakke lijsten, op de verdieping drie vlakke blokken van
mergel; geprofileerde kroonlijst.
16. Pastoorstraat 8. Achtergevel met hoofdgestel.
17-22. Rechtstraat 30. - Nr. 40. Geschilderd. - Nr. 69. Op de tweede verdieping
tweelichtsvensters, koetspoort. - Nr. 73. - Nr. 77. Geblokte pui van Naamsche steen;
gevelsteen met geprofileerde lijst (1704). - Nr. 80. Geschilderd, gevelsteen: 1663.
23. Steenenwal 23. Twee rondbogige toegangen in omlijsting van Naamsche steen,
hoofdgestel met consoles, vlakke gevelsteen.
Geheel van Naamsche steen:
24. Rechtstraat 62. De venstersponningen door afschuining verwijderd,
geprofileerde lijsten, hoofdgestel, overblijfselen van trapgevel, gevelsteenen: 1660.
Fragmenten:
25-26. Rechtstraat 12. Vroeger kruiskozijnen; hoekblokken; slotbeslag. - Nr. 78.
27. Ruiterstraat 11. Op de verdieping twee houten kruiskozijnen; hoofdgestel.
Verder nog de g e v e l s v a n a l g e m e e n t y p e - X V I I .
28. Hoogebrugstraat 2. Trapgevels, zijgevel gecement.
29. Kalminkstraat 1. Pakhuis met rondbogig poortje in omlijsting van Naamsche
steen; drie en vijf kleine vensters met gedrukten boog; geprofileerde kroonlijst;
eenvoudige ankers (midden-XVII).
30. Rechtstraat 4. Zijgevel aan de Pastoorstraat, overkragend en in vakwerk. Zie
g 78.
31-34. Smedenstraat 4, 6, 8. - Nr. 5. Gevelsteen: oranjeboom.
E. G e v e l s v a n h e t t y p e E, omschreven op blz. 270: 35. Hoogebrugstraat 43.
Zie e 2.
36. Steenenwal 21. Hoofdgestel met consoles; koperen slotplaat.
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Fragmenten:
37. Rechtstraat 886. Geblokte omlijsting eener voormalige koetspoort.
F. G e v e l s v a n h e t t y p e F, omschreven op blz. 271:
38. Pastoorstraat 8. Geprofileerde deuromlijsting met zijlicht (1715) ovale
zolderlichten; aan de achterzijde westgevel van type D en noordgevel met jaarankers:
1730.
39. Rechtstraat 7. Middenpartij met driehoekig fronton, geblokte pilasters,
G. G e v e l s v a n d e t y p e n , omschreven op blz. 272, 273, 275, 276:
G a: 40. Rechtstraat 25. Gesausd, in de dammen gebeeldhouwde festoenen.
G b: 41. Brugstraat 62. Geprofileerde lijsten.
42-48. Hoogebrugstraat 6. Geschilderd, gevelsteen: kasteel van Limburg (1764)
overschilderd. - Nr. 13. Met koetspoort, geblokt. - Nr. 15. Met breede koetspoort. Nr. 30. Geblokte pui van Naamsche steen, bovenlicht deur met sleutel, twee
winkelkasten (XIX A). - Nr. 50. Gevelsteen: bloem en 1712. - Nr. 54. Gevelsteen:
grutmolen en 1746. - Nr. 64. Pui van Naamsche steen; aan de Grachtstraat zijgevel
van type C, zie g 13.
49. Pastoorstraat 2. Zijgevel met jaarankers: 16...
50-56. Rechtstraat 32 (1710). Van de vroegere kruisvensters zijn er drie gekoppeld;
pui gewijzigd. - Nr. 49. Geschilderd. - Nr. 54-56. Met lijst, gedragen door gegroefde
consoles; zijgevel aan de Smedenstraat met kruis- en tweelichtskozijnen. - Nr. 74.
Geprofileerde lijsten. - Nrs. 86, 89a. Geschilderd. - Nr. 98. Geblokte pui van
Naamsche steen, deuromlijsting met bovenlicht (Régence).
57. Steenenwal 24.
Fragmenten:
58-59. Rechtstraat 51, 59.
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Gc: 60. Brugstraat 60. Geschilderd, gevelsteen: hoofd en 1735.
61-64. Hoogebrugstraat 3. Gevelsteen: huis, 1768. - Nr. 27. Geschilderd, gevelsteen:
zak 1734 (verbouwd). - Nr. 28 (1711). Geblokte koetspoort en bolvormige
schamppalen. - Nr. 52. Pui van Naamsche steen, gevelsteen: paard en 1786.
65. Rechtstraat 92. Geschilderd, gevelsteen: spiegel en 1768; pui van Naamsche
steen met schild Lodewijk XV in de deuromlijsting.
Geheel van Naamsche steen:
66. Corversplein 12. Geblokt, deuromlijsting met schelp, gevelsteen: grutmolen
1740.
G d: 67. Hoogebrugstraat 11. In het midden groote geblokte inrijpoort; driehoekig
fronton met festoen; segmentbogige bovendorpel.
H. G e v e l s i n d e n t r a n t d e r ‘ R é g e n c e ’ :
68. Rechtstraat 63. Geschilderd, geblokte pui van Naamsche steen, geprofileerde
en gebeeldhouwde deuromlijsting (1742) met bovenlicht.
J. G e v e l s L o d e w i j k X V I :
69. Brugstraat 54-56. Pui (± 1780) van Naamsche steen met rondbogige vensters,
gegroefde pilasters, gebeeldhouwde sluitsteenen.
70. Rechtstraat 7 A. Poort met gebeeldhouwden sluitsteen: 1790.
Geheel van Naamsche steen:
71-74. Hoogebrugstraat 36. Middenrisaliet met gebogen fronton en gebeeldhouwde
pilasters; eierlijst. - Nr. 44. Attiek en gebroken kap. - Nr. 58, Middenrisaliet,
gebeeldhouwde sluitsteenen. - Nr. 72. Geblokte pilasters, middenpartij, gedekt met
een halfrond fronton met mergelvulling;
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gebroken kap en tweemaal twee dakvensters; gebeeldhouwde sluitsteenen.
K. G e v e l s v a n t y p e K, omschreven op blz. 281:
73. Grachtstraat 34 (1767).
74-77. Hoogebrugstraat 4, 25, 38. - Nr. 56. Eerste verdieping van type C, zie g
12. Gevelsteen: schaar.
78-89. Rechtstraat 4. Tusschendorpel der deuromlijsting uitgebroken. Zie g 30. Nrs. 13, 17, 31. - Nr. 37. Hoekblokken, gewijzigde pui van Naamsche steen,
geprofileerde deuromlijsting met ovaal bovenlicht, gevelsteen: kat. - Nr. 58. Zijgevel
aan de Smedenstraat, zeventien eenvoudige ankers, koperen deurkruk (± 1800),
slotbeslag (± 1700). - Nr. 60. Geschilderd, gebroken kap. - Nrs. 66, 81. - Nr. 82.
Geschilderd, gevelsteen: hoofd. - Nr. 84. Geschilderd. - Nr. 94. Pui van Naamsche
steen, jaarsteenen: 1758.
L. G e v e l s v a n a l g e m e e n t y p e - X V I I I :
90-94. Grachtstraat 38. Poort met gedrukten boog: 1773, leidende tot een plaats,
waaraan o.a. een huis met gebroken kap. - Nr. 40-40a. Verbouwde gevel met vensters
van ongelijke grootte; een hoog zoldervenster doorbreekt de gootlijst. - Nr. 42. - Nrs.
44, 46. Gecement, met twee deuren met ovale bovenlichten; gevelsteenen, 1736.
95-112. Hoogebrugstraat 1, 10, 14. Ovale zolderlichten in omlijsting van bergsteen.
- Nr. 12. Pui met gekoppelde deur- en vensteromlijsting. - Nr. 16. Geschilderd, pui
met winkelraam en koetspoort (later), leiendak met tweemaal twee dakvensters
(Lodewijk XVI). - Nr. 18. Twee zolderlichten (als bij Hoogebrugstraat 14), gevelsteen:
engel, 1765; consoles (XVII B) aan den achtergevel. - Nr. 32. Pui van Naamsche
steen. - Nr. 34. Gekoppelde vensters, sluitsteenen door geprofileerde lijst gecornist.
- Nr. 36a (1736), verbouwd. - Nr. 41. - Nr. 42. Koetspoort met schamppalen. - Nr.
47. - Nr. 49. Geprofileerde deuromlijsting van Naamsche steen. - Nrs. 61, 62. - Nr.
67. Deur met hoog
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bovenlicht; aan de noordzijde brandgevel met acht trappen. - Nr. 69. Hoekblokken
tot het midden der eerste verdieping; wolfdak. - Nr. 78.
113-126. Rechtstraat 14. Pui van Naamsche steen. - Nr. 16. Geschilderd, gevelsteen:
boom. - Nr. 20. - Nr. 26. Jaarankers: A. 16(?)2. - Nr. 42. Lateibogen zonder sluitsteen.
Nrs. 51, 53. - Nr. 57. Pui vernieuwd. - Nr. 64. - Nr. 68-70. Pui geheel vernieuwd. Nrs. 72, 76. ± 1800. - Nr. 96. Geschilderd, gevelsteen: kruis (afgekapt) 17(?)1.
Ruiterstraat 7. Gevelsteen; Roermond, 1770.
Geheel van Naamsche steen:
127. Rechtstraat 85.
h. Musea, particuliere verzamelingen, zie blz. 286.

Margraten.
e. 1. De R.K. KERK (H. Margaretha), georiënteerd met 21½o noordelijke afwijking,
van mergelsteen gebouwd, bestaat uit: a. een oorspronkelijk enkelvoudig, drie traveeën
tellend, thans driebeukig schip (middenbeuk, na verwoesting herbouwd XVII a,
noord- en zuidbeuk successievelijk toegevoegd XIX A, gestucadoorde
kruisribgewelven aangebracht XIX b; b. een hooger laat-gothisch koor (XVI A;
gerestaureerd met nieuwe of vernieuwde venstertraceeringen) van één travee en een
5/8-gesloten polygoon, onderscheidenlijk overkluisd met een netgewelf en een
stergewelf op eigenaardig gebeeldhouwde kraagzuiltjes; c. een zwaren vierkanten,
geheel effen, deels met vullingswerk opgetrokken westtoren (XV of XVI?, na
verwoesting in 1617 hersteld), met kruisribgewelf (± 1500), waaronder een,
waarschijnlijk later aangebracht, tongewelf; achthoekig ingesnoerde spits. Piscina
in het koor. De kerk bezit:
Barok hoogaltaar; twee zijaltaren (XVIII).
Biechtstoel Lodewijk XV.
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Orgelgalerijleuning Lodewijk XVI (XIX A); orgelfront (XIX A).
Houten beelden: H. Margaretha (XVII?), H. Petrus (± 1700?), H. Paulus (± 1700?).
Op den triomfboog sporen van geschilderde figuren (XVIA?)
Altaarstuk: Christus aan het kruis met Magdalena (XVIII).
Drie canonborden met zilveren binnenlijsten (XVIII b).
Zilverwerk: Stralenmonstrans (1779); miskelk Lodewijk XIV (beschadigd); twee
reliekhouders (XVIII a en XVIII d); gedreven en gegraveerd schaaltje (1709); twee
ampullen (XVIII A): wierookvat (XIX A); scheepje (XVIII d?); twee beeldkroontjes,
scepter en rozenkrans (XVIII); index (XVIII).
Koperwerk: Kruisbeeldje (XVIII); processiekruis (± 1700); kandelaars: twee kleine
gegoten drievoets (midden-XVII) en vier eenvoudiger (XVIII), zes geprofileerde
drievoets (XIX A).
Vier tinnen kandelaars (XVIII d).
Missaal (1773) in stempelband met zilverbeslag (1695).
Collectebakje (XVIII); twee credenstafels Lodewijk XV; kapstok (XVIII).
Klok, in 1817 gegoten door J. Perrin Drouot.
Als klokgewichten dienen twee hardsteenen basementjes (± 1500).
Op het kerkhof: vier steenen grafkruisen (1615, 1645 en?).
2. De PASTORIE, een eenvoudig baksteenen, twee verdiepingen hoog huis (XVIII)
van vijf vensterbreedten, heeft met hardsteen omraamde vensters en bevat een trap
met hoofdbaluster Lodewijk XV.
3. Open mergelsteenen vierkant weg-KAPELLETJE (XVIII of XIX) aan den weg naar
IJzeren, inwendig met een ton
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gewelf, uitwendig met een steenen pyramide overdekt; achterin een nisje.
g 1-2. Huis A 68, van keien opgetrokken eindgevel (XVII?) van een in vakwerk
gebouwde woning; A 49, jaartal 1749.

Meer.
a. WERKPLAATS van vuursteenen gereedschappen in neolithischen tijd in het Z.W.
der gemeente, dicht bij de Belgische grens en aansluitend bij de neolithische
werkplaatsen in de gemeente 's Gravenvoeren op Belgisch gebied.

Banholt.
e. De R.K. RECTORAATSKERK (1874) bezit:
Zilveren miskelk (XIX b).
Vier gegoten koperen kandelaars (± 1700).
Klok, in 1825 gegoten door J.B.N. Gaulard.
g. Een woonhuis, volgens overlevering in den tijd der Fransche omwenteling gebezigd
als kapel, bevat een schoorsteenbetimmering (± 1750).

Meer.
e. De R.K. PAROCHIEKERK (H. Lambertus), in 1876 gebouwd door Dr. P.J.H. Cuypers,
bezit:
Gebeeldhouwd eiken tabernakel van een vroeger hoofdaltaar (XVII B), geverfd
en gedeeltelijk verguld; thans in de sacristie.
Ouden altaarsteen (nu in den vloer van het torenportaal).
Voetstuk van gothische hardsteenen doopvont (XV?) op 't kerkhof.
Hardsteenen wijwaterbak (1694) ingemetseld in het torenportaal.
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Twaalf eiken banken (XVII B) met gedraaide pooten.
Steenen grafmonument van Joh. Adolf van Imstenraedt († 1668) en Christina
Sophia de Loë († 1693), met opschrift, alliantiewapen en aan elke zijde zestien
wapenkwartieren (middenstuk verdwenen); hardsteenen zerk met beeltenis van Gerard
van Imstenraedt († 1572) en Agnes van Amstenrade, met hun beider wapens, opschrift
en zestien kwartieren; hardsteenen zerk van Winand van Imstenraedt († 1622) en
Mechtildis van Bongart, met hun beider wapens, zestien kwartieren en grootendeels
uitgesleten opschrift. Grafmonument en zerken zijn thans rechtop ingemetseld in
den binnenkerkmuur.
Op het oude kerkhof acht hardsteenen grafkruisen (1624-1779).
Drie gepolychromeerde houten beelden (XVII B): H. Blasius (levensgroot), H.
Barbara en Maria Magdalena; H. Sebastiaan (± 1700). Twee geverfde houten
borststukken van gekleede processiebeelden: O.L. Vrouw (XVII) met typischen
halsdoek en H. Anna (naar een model XV).
Geschilderd doek (XVII B, zeer gehavend): H. Sebastiaan.
Rouwbord (1838) met wapen van Fr.Ch.A. baron de Loë-Imstenraedt in de
grafkapel-de Loë.
Eiken offerblok (XVII?), zwaar met ijzer beslagen.
Zilverwerk: cylindermonstrans met gegoten en gedreven ornamenten (XVII B),
op den voet het wapen van Imstenraedt-Loë; gedeeltelijk vergulden reliekhouder
(XIX A) in kruisvorm; ciborie met gedreven medaillons (XIX A); vergulden miskelk
met drijfwerk (± 1700, Maastrichtsche keur); kelk (± 1700, Luiksche keur?) op den
voet een abtswapen; gladden kelk (± 1700, Luiksche keur?); gedreven wierookvat
met scheepje (XIX A?); missaalbeslag (1819).
Lavabo-ketel (XVI) van gegoten geelkoper; twee geelkoperen (XVII B) en twee
roodkoperen kandelaars (XIX a).
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Vier zilveren kroontjes, twee zilveren scepters, twee zilveren pronkrozenkransen en
een tiental gouden kruisjes, kettinkjes, borstsieraden en een kruisje met diamanten
(XVII B, XVIII en XIX A).
Eiken aankleedtafel (XIX A), waarop kasten met snijwerk, dat vermoedelijk
afkomstig is van een voormalig hoofdaltaar (XVII B).
Eiken latafel met snijwerk en koperen beslag (XIX A).
Rood drieheerenstel (XVIII B) van gebloemde zijde (XVIII B).
Vier kazuifels van gebloemde zijde (XVII d en XIX a).
Twee klokken, waarvan de kleine gegoten in 1808 door F. Chaudoir en de groote
in 1849 door F.A. Gaulard en O. Bourle.
2. KAPELLETJE, vierkant, thans geheel gecementeerd met hardsteenen deuromlijsting
(1843).
3. PASTORIE, bijna geheel van vuursteen gebouwd in 1670 en in baksteen vergroot
omstreeks 1870. Hardsteenen omlijsting van eiken deur met klopper en slot (XVII
B). Vensters grootendeels later veranderd en van hardsteenen omlijstingen voorzien
(XVIII B).
Inwendig: gesneden eiken schoorsteenmantel met stucwerk (XVIII B); effen eiken
schoorsteenmantel met zijkastjes en ijzeren haardomlijsting (XVII B). Op zolder
overblijfselen van een gesneden eiken Renaissance-altaar (XVII B).
g 1. HET KASTEEL VAN MEER, reeds vermeld XIV A, bestaat uit: a. een voorburcht
en b. het woonhuis.
a. De voorburcht (XVII a, met resten XVI B, gewijzigd XVIII en onlangs bij een
restauratie door Prof. Buchkremer uit Aken) omsluit drie zijden van een rechthoek
en is van baksteen op een onderbouw van vuursteen en onregelmatig metselwerk
van kolenzandsteen; détails van hardsteen en mergel. Droge gracht nog gedeeltelijk
aanwezig langs den oostvleugel. Boven de poort aan de buitenzijde
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een krulgevel, waarin steen met wapen Imstenraedt-Meer, eene meezenkooi met
opschrift en: 1612 tusschen twee schietgaten met hardsteenen omlijsting; in het
poortgebouw baksteenen troggewelven op eiken balken; aan de zijde van het
binnenplein eveneens een krulgevel met uurwerk (1663). De oostvleugel heeft aan
de buitenzijde eene rij schietgaten en later (XIX A?) ingezette vensters; aan den
noordkant is hij schuin afgesloten door een krulgevel, waartegen een ronde toren
met ronde schietgaten, kraagsteenen onder de kroonlijst en eene achthoekige met
leien gedekte spits. Op den buitenhoek van den oostvleugel staat eveneens een ronde
toren met lager achthoekige spits; kraagsteenen onder de kroonlijst en daaronder een
opschrift.
In den westvleugel overblijfselen van een poortgebouw, geprofileerde hardsteenen
deuromlijsting (1586), boven een poortboog het wapen-van Imstenraedt - Bongart
(162?) en boven een anderen poortboog: 1729.
b. Het woonhuis (ten deele XVII B, vensters XVIII B en XIX A gewijzigd, sinds
1917 aanmerkelijk vernieuwd) heeft een zwaren ronden toren op den zuidoosthoek.
Nog aanwezig ouder muurwerk o.a. in vuursteen met vischgraatverband. Op den
N.O. hoek moeten vroeger zeer oude fundeeringen van een vierkanten toren
aangetroffen zijn. Op de binnenplaats twee bronzen kanonnen (XVIII A), afkomstig
van het kasteel Ter Worm bij Heerlen. In den traptoren op de binnenplaats steen met
wapen-van Imstenraedt - Strythaegen (XVI A), losse steen met wapen van Meer,
een ingemetseld fragment van hardsteen met wapen van Kestelt en opschrift (XVI
a) en een uit den voorgevel genomen hardsteen met de wapens van Imstenraedt en
Loë.
Inwendig: Marmeren schoorsteen met gedraaide kolommen (XVII, fries vernieuwd);
schoorsteenmantel (XVI A, sterk gerestaureerd) met wapens van Imstenraedt en
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Strythaegen (XVI A), afkomstig van de hoeve Vlengeldael te Bocholtz; schouw met
karyatiden in grijze steen (1667) en gegoten ijzeren haardplaat met reliefvoorstellingen
(XVII B); nog een gegoten kachel (± 1520) met wapen en heiligenfiguren in relief;
eiken trapleuning in Louis XV-stijl (XVIII B) bij den ronden toren.
Van de oorspronkelijke schilderijenverzameling zijn bewaard: gezicht op
Scheveningen en een op Arnhem (resp. 1644 en 1643 of 1646, paneel, door Jan van
Goyen); een winterlandschap (doek, door N. Molenaar); damesborstbeeld (door G.
Honthorst); boschlandschap (door P. Bril), dorpsgezicht (door J. de Momper); zeeslag
in de Sont in 1658 (doek, door J. Beerstraten), Ecce Homo (paneel, door Jan Swart);
twee groote keukenstillevens (XVII, doek, Vlaamsche school), miniaturen en
teekeningen (o.a. twee door Guercino), familieportretten (XVIII en XIX A) uit de
geslachten van Imstenraedt en de Loë. Verder bevindt zich hier een zilveren miskelk
(XVII B).
Vroegmiddeleeuwsch aardewerk, opgegraven op de binnenplaats van het kasteel,
vermoedelijk afkomstig van de plechtigheid der eerstesteenlegging van den ouden
burcht, wordt bewaard in het kasteel en in het museum van het Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap te Maastricht.
2-10. Boerderijen: nrs. 2 en 3, gedeeltelijk met vakwerk (XVIII B of XIX A); nr.
9, grootendeels vakwerk en baksteen met hardsteenen détails (1789); nr. 25, van
baksteen (XVIII B), met luifel op de binnenplaats, bakhuis in vakwerk (1781), eiken
deur met oud slot (XVIII), ijzeren poortklopper (1775); nr. 27, van baksteen met
mergellagen, hardsteenen omlijsting met ontlastingsboogjes om deur en kleine
raampjes (XVII), graanschuur in vakwerk (1786); nr. 66, van baksteen met
hardsteenen omlijsting der lage breede ramen en het jaartal 1767 op het regelwerk
der inrijpoort; nr. 77, van baksteen met twee hardsteenen raampjes (XVII), vakwerk
op de binnenplaats; nr. 84, gevel van baksteen met
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mergellagen (XVII), vensters vernieuwd met hardsteenen omramingen; inwendig:
versierde steenen wangen van een schoorsteen (XVII) en een schoorsteen met
stucversiering en bruine tegeltjes (XVIII B); nr. 85, van baksteen met hardsteenen
détails (1726).
11-45. Een zeer groot aantal huizen met geheel of gedeeltelijk oud vakwerk
(XVIII-XIX A), n.l. de nrs. 4, 5 (1840, op de binnenplaats twee hardsteenen
grafkruisen met opschriften: 1648 en 1678, en een fragment van een zerk (XVII B)
van pastoor Willem van der Hallen, afkomstig van het oude kerkhof), 10, 11 (met
wegkruis onder houten afdak XIX A?), 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 28, 31, 34, 35, 37,
41, 42 (1836), 44, 45, 48, 54, 57, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 86 en 89.
h. De schutterij van St. Sebastiaan bezit een grooten zilveren vogel (XVII a,
Maastrichtsche keur), met verguld zilveren plaatje waarop het wapen
Imstenraedt-Bongart. Aan den ketting eene cartouche met engeltje in gedreven zilver
(XVII A) en 17 zilveren min of meer versierde platen met opschriften (1726-1850).
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